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Första kursen.

Inledning.

Geografi betyder jordbeskrifning. Den lärer oss känna
jorden till dess nuvarande beskaffenhet. — Under tider-
nas lopp har jorden undergått flerfaldiga förändringar,
förnämligast genom inverkan af vatten och eld. Under
hvarje af dessa tidrymder har jorden varit en bostad
för varelser, hvilka dels varit alldeles olika med de nu
på jorden 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 hos de skapade tin-
gen till en allt högre fullkomlighet. — För omkring
6000 år tillbaka antages jorden hafva blifvit en tjenlig
bostad för menniskan.

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

förefaller oss jorden såsom en stor, cirkelrund skifva, i
hvars midt vi sjelfva stå. Himmeln synes oss vara ett
hvalf eller ett urhålkadt halfklor, 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.



2

Den trakt, der vi se solen om morgonen, kallas Öster
och den, der vi se honom om aftonen, vester. Trakten,
der solen befinner sig middagstiden eller då vi se ho-
nom högst upp på himlahvalfvet, kallas söder; midt-
emot söder är norr och der skulle vi se solen midnatts-
tiden, om vi då kunde se den, såsom det äfven sker i
de nordligaste delarne af vårt land och i andra långt i
norr belägna länder, hvarest solen under någon del af
året synes både 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 före-
falla oss såsom små lysande punkter på himmelen. Dessa
lysande punkter eller himlakroppar äro i sjelfva verket
ganska stora och klotformiga, några mindre,, andra större
än jordklotet, ehuru de för sitt stora afstånd från oss
synas oss så små. De förefalla oss såsom vore de fa-
stade på himlahvalfvet, men i verkligheten äro de fritt
sväfvande i den omätliga rymden och på olika afstånd
från jorden.

Jordens förhållande till de öfriga verlds- eller
himlakropparne.

Af de lysande himlakropparne kalla vi en sol, en
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 ljusa kropparne. Obetydligt är det, som vi känna
om himlakropparne, hvilka alla äro på mycket stora
afstånd från hvarandra samt i en ständig rörelse. Alla
dessa kroppars rörelse är likasom den hos ett i rörelse
varande hjul, hvilket på samma gång rullar omkring
och skrider framåt. Solen, som är en sjelflysande kropp,
är så stor, att man derutaf skulle kunna erhålla 1,400,000
sådana klot som jorden, hvaremot månen är 50 gånger
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mindre än jorden. Jorden, som från solen erhåller ljus
och värme, befinner sig från solen på ett afstånd af
omkring 20,700,000 geografiska eller 14,400,000 finska
mil *). Jemte det jorden rullar omkring engång hvarje
dygn, genomlöper den en nästan cirkelrund bana kring
solen på ett år. Ena hälften af jordklotet är alltid vänd
mot solen och derföre af den belyst; den har dag; —

den andra jordhalfvan är då vänd från solen och der-
före obelyst; den har natt. Jordens omkringrullning sker
från vester mot öster och derföre ser man solen hvarje
dag först i öster och sist om aftonen i vester, hvarföre
man börjat säga, att solen går upp i öster och går ned
i vester. — I likhet med jorden är äfven månen en
mörk kropp, som belyses af solen. Månen är omkring
51,000 geogr. eller 36,000 finska mil aflägsen från jor-
den. På en månad genomlöper den sin omloppsbana
kring jorden och åtföljer sålunda jorden kring solen.
Efter den olika ställning, som solen, månen och jorden
derunder intaga till hvarandra, se vi antingen hela den
af solen belysta månhalfvan, hvilket vi kalle fullmåne,
eller endast någon del derutaf, eller 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 blifva
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 jorden 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-
kanter Q, i hvilka hvarje sida är en geogr. mil lång*).
På jordens yta omvexla vatten och land, sålunda att
öfver trefjerdedelar eller 6| milj. qv. mil upptagas af
vatten och endast en fjerdedel eller nära 2| milj. qv.
mil af land. Jordens landfasta del utgör icke ett samman-
hängande helt, utan är fördelad uti flera större och
mindre landstycken, hvilka omgifvas af vatten på alla
sidor. — För att erhålla en bild af jordytan och dess skilda
delars läge till hvarandra, begagna vi glober och kar-
tor. 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 lemna en san-
nare och trognare afteckning. På jordytan uppresa sig
högre och lägre upphöjningar, men dessa framställas
vanligen icke, livarken på glober eller kartor. En karta
är alltid så ritad, att åskådaren föreställes hafva ansig-
tet emot 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 hafven. — En karta,
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 derutaf.

*) En geografisk qvadratmil är icke fullt hälften af en
finsk qvadratmil. Jordytan innehåller omkr. 4,500,000 finska
qvadratmil.
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Jordens yttersta ändar i norr och söder kallas po-
ler, neml. nordpolen och sydpolen. Emellan dessa, midt-
igenom jorden, föreställe vi oss en linie finnas, hvilken
vi kalla jordens axel Dess längd är omkr. 1,713 geo-
grafiska eller 1,200 finska mil. Rundtomkring jorden,
i öster och vester, föreställe vi oss en linie vara dra-
gen, hvilken vi kalle eqvatorn eller dagjemningslinien,
emedan i dess närhet dagar och nätter nästan alltid äro lika
långa eller hvardera 12 timmar. Dess längd är 5,400 mil.
Den del af jordklotet, som ligger norr om eqvatorn, kal-
las norra halfklotet, och den del, som ligger på södra
sidan, kallas södra halfklotet.— Hvarje cirkelomkrets inde-
las i 360 lika stora delar, hvilka kallas grader, och lika-
ledes indelas hvarje grad i 60 lika stora delar, kallade mi-
nuter, och hvarje minut i 60 lika stora sekunder. Detta
betecknas i skrift sålunda, att 5° 10' 15" betyder 5 gra-
der 10 minuter 15 sekunder. — I öfrigt finna vi på glo-
berna och kartorna flera linier uppdragna. De, som löpa
i öster och vester, jemnsides med eqvatorn, benämnas
parallel-cirklar, hvaremot de, som äro dragna från ena
polen till den andra, kallas meridianer eller middags-
linier. Deras uppdragande på våra kartor är af vigt
för bestämmandet af en orts läge på jorden. Genom
parallelcirklarne bestämmes ortens latitud och polhöjd
och genom meridianerne dess longitud. Med ortens la-
titud förstår man dess afstånd från eqvatorn mot norr
eller söder, hvarefter latituden benämnes nordlig eller
sydlig. Longituden angifver ortens afstånd från någon
viss meridian, som då kallas den första. Hvilken me-
ridian som helst kan antagas vara den första och der-
ifrån kan man räkna antingen endast mot öster, eller
endast mot vester, eller på samma gång både mot öster
och vester. Longituden benämnes derefter ostlig eller
vestlig. På våra vanliga kartor är den meridian, som
man uppdrager utanför Afrikas vestra kust, den första.
Efter den närbelägna ön. Ferro kallas den äfven Ferro-
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meridian, och derifrån räknas blott mot öster. Såväl
latituden som longituden angifves i grader, minuter och
sekunder. För ingen ort kan latituden öfverstiga 90°,
ty der är sjelfva polen; men graderna för longituden gå
ända till 360. Med detta tal eller med 0 betecknas
den första meridian. När nu uppgifves, att en ort har
60° nordlig latitud och 44° longitud, igenfinnes den der
den med dessa siffertal betecknade parallelcirkel och
meridian skära hvarandra. — Den del af jordytan, som
ligger emellan Ferro-meridian och 180 longitudsgraden,
kallas östra halfklotet, och den emellan 180 och 360
longitudsgraden vestra halfklotet.

Den del af jordytan, som ligger på båda sidor om
eqvatorn emellan 23|° nordlig och 23|° sydlig latitud,
kallas heta zonen; de delar af jordytan, hvilka ligga
emellan 23|° och 66±° latitud, kallas de milda eller
tempererade zonerna; och de delar af jordytan, som
ifrån 66|° latitud sträcka sig till hvardera polen, kallas de
kalla zonerna.

Klimat och naturprodukter.
Klimat kallas den för hvarje ort egna beskaffenhet

i anseende till värme och köld samt luftens torrhet eller
fuktighet. Uti länderna närmast eqvatorn eller i den
såkallade heta zonen råder en beständig sommar och
en alltid stark värme. Någon del af året upptages af
en såkallad regntid, under hvilken tid ett häftigt och
ymnigt regn nedströmmar, hvaremot under den öfriga
delen af året himmelen är klar och molnfri. Närmast poler-
na, uti de båda kalla zonerna, råder deremot en så stark
köld, att marken ständigt är frusen samt täckt af is och
snö. Emellan dessa delar af jorden, hvilka besväras af
en allför stark hetta eller köld, ligga de båda tempere-
rade zonerna. Der kan man skilja emellan fyra årsti-
der: vår, sommar, höst och 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
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länderna söder om eqvatorn, och tvärtom. Då vi se
solen middagstiden i söder, se desse den i norr.

Med naturprodukter eller naturalster förstår man allt
hvad jorden af sig sjelf kan frambringa. De äro af tre
hufvudslag: djur, vexter och stenar. Vissa naturalster
äro gemensamma för alla länder och alla klimat, andra
deremot trifvas blott i vissa klimat och under vissa
vilkor. Mest beroende af klimatiska och andra natur-
förhållanden äro vexterna, mindre äro djuren det och
minst stenarne eller mineralierna. I de varma länderna
är rikedomen och mångfalden af jordens alster vida
större än hos oss; der finnas de största och vackraste
djur, de ädlaste trädslag, de finaste frukter, de dyrba-
raste stenarter. Denna rikedom och mångfald sträcker
sig äfven in uti de milda klimaterna, men aftager i
samma mån som man derifrån aflägsnar sig mot po-
lerna. Hundar, renar, några arter pelsdjur, några bär-
sorter, nödvexta buskar, mossor och lafvar gå närmast
den del af jorden, der allt lif och all vextlighet tillin-
tetgöras af en allt förstenande köld.

Menniskan är den förnämsta bland alla af Gud ska-
pade varelser på jorden. Menniskornas antal på hela
jorden beräknas till omkr. 1200 miljoner. De härstam-
ma väl alla från ett menniskopar Adam och Eva, men
hafva under tidernas lopp skiljt sig i flera olika grup-
per, olika till utseende, bildning, lefnadssätt, språk, re-
ligion, statsförfattning o. s. v.

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

de mindre öarne benämnas holmar, skär, klippor. En
samling af öar och holmar, skär och klippor kallas ar-
kipelag, öflock, skärgård. Jordens 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
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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
äldsta tider tillbaka, åtminstone delvis kända land, 2)
Nya verlden eller Amerika, som upptäcktes 1492 år
efter Kr., och 3) Nya Holland, upptäckt år 1606 eft.
Kr. — Gamla verlden är jordens största landmassa, en
sjettedel af jordens hela yta. Den utbreder sig på det
såkallade östra halfklotet, så att af dess norra del en-
dast några kuststräckor falla inom kalla zonen samt att
nordöstra hörnet inskjuter på det vestra halfklotet. Mot
söder 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, nord vestra delen, Asien, östra delen, och Afrika,
sydvestra delen, hvilken endast genom det smala näset
vid Suez sammanhänger med Asien. — Nya verlden,
en trettondedel af jordytan, sträcker sig i norr och sö-
der genom det såkallade vestra halfklotet. Dess nord-
ligaste delar ligga inom norra kalla zonen och dess
s}7dligaste 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
afsmalnar efterhand mot söder. — Nya Holland, den
minsta af kontinenterna, en sextiondedel af jordytan,
ligger i sydöstra delen af östra halfklotet och faller med
sin norra del inom heta zonen samt med sin södra del
inom den södra tempererade.
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Verldsdelarne. Den nu kända landfasta delen af
jordytan indelas i 5 verldsdelar: Europa, Asien, Afrika,
Amerika och Australien, hvars största landstycke är
Nya Holland. De mindre öarne hänföras till den verlds-
del, till hvars hufvudland de ligga närmast. Af verlds-
delarne är Asien störst (883,000 qv. m.) och sedan i
ordning Amerika (668,000 qv. m.), Afrika (545,000 qv.
m.), Europa (168,000 qv. m.) och Australien (160,000
qv. m.).

Haf, verldshaf, ocean kallas den stora sammanhän-
gande vattenmassan på jorden. Då från en större vat-
tensamling en mindre del intränger i ett land, uppkonf-
mer en vik; är denna mindre djupt inträngande och
har en bredare öppning, kallas den bugt. En hamn är
ett ställe, der fartyg kunna ligga i skydd för vindarne.
Sund, kanal är ett smalt vatten, som förenar två större
vatten; med kanal förstår man dock vanligen en af
menniskohänder åstadkommen vattenförbindelse. Innan-
haf eller medelhaf kallas en större vattensamling, som
på alla sidor omgifves af land och endast genom ett
sund står i förbindelse med ett större haf. — Hafsvatt-
net är sal tigt, dock är salthalten icke lika stor allestä-
des; den är t. ex. större i oceanen än i innanhafven.
Hafsvattnet är ien ständig rörelse. Ide stora hafven
märker man vid stränderna ett regelbundet stigande
och fallande, hvartdera under sex timmar; stigandet kal-
las flod, fallandet ebb. Vattnets ständiga rörelse ien
viss rigtning, oberoende af vinden, kallas hafsström,
strömdrag. På hafvets botten finnes en omvexling af
upphöjningar och fördjupningar. Höjer sig botten nära
till vattenytan, uppkommer ett grund; består det af
sand, får det namn af sandbank; består det af en un-
der hafsytan dold klippa, kallas det blindskär. Då sand-
bankar, likasom vallar, sträcka sig utanför en kust, kal-
las de dyner.

Verldshafvet. För en lättare öfversigt indelar man
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det stora verldshafvet i 5 afdelningar: norra Ishafvet,
södra Ishafvet, Atlantiska hafvet, Indiska hafvet och
Stora ocean 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 Hvita
hafvet, i Asien Obi-viken. Köld och is hafva satt hin-
der i vägen för en ifrigt sökt, men ännu icke vunnen
närmare kännedom af detta haf. Närmare än 109 geogr.
mil till norra polen har ingen menniska ännu kommit.
Man tror sig längre mot norr hafva ett isfritt polarhaf.

b) Södra Ishafvet (350,000 qv. m.), kring södra
polen, sammanflyter utan någon egentlig gräns (polcir-
keln) med Atlantiska, Indiska och Stilla hafven. Är
till största delen obekant, emedan segling härstädes
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-kontinent;
men närmare till södra polen än 180 mil har ingen
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, i
sydost, söder om Afrika, med Indiska hafvet, och i
sydvest, söder om Amerika, med Stora ocean. Vikar i
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-Rack, 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
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Fyen) och lilla Balt (emellan Fyen och Danska halfön)
inkommer i Östersjön. Från detta innanhaf, omslutet
af Tyskland, Preussen, Ryssland och Sverige, uppträn-
ger Bottniska viken mot norr emellan Sverige och Fin-
land, Finska viken mot öster, längs Finlands södra kust,
och Riga viken i sydost, på Rysslands kust. Från Nord-
sjön öppnar Engelska kanalen, emellan Britannien och
Frankrike, en sydvestlig förbindelse med Atlantiska haf-
ves. 2) Biskäya viken eller Franska bugten ligger emel-
lan Frankrike och Spanien. 3) Medelhafvet, med in-
loppet Gibraltar sund, är ett stort innanhaf emellan Eu-
ropa, Afrika och Asien. Detta haf är det i historiskt
hänseende märkvärdigaste haf på jorden. Den del der-
utaf, som ligger vester om Italien till öarne Sicilien,
Sardinien och Korsika, kallas Tyrrhenska hafvet. Öster
om Sicilien till den turkisk-grekiska halfön utbreder
sig loniska hafvet, hvarifrån Adriatiska hafvet upp-
tränger mot nordvest. Emellan den turkisk-grekiska
halfön och Asien utbreder sig det af öar fullströdda
Egeiska hafvet, hvarifrån man i nordost genom sundet
vid Dardanellerna eller Hellesponten inkommer i Mar-
mora hafvet och dädan genom konstantinopolitanska
sundet eller Bosporen till det af stormar ofta hemsökta
Svarta hafvet, som i norr genom sundet vid Kertsch
sammanhänger med Asofska sjön. Den östligaste delen
af Medelhafvet kallas Levantiska hafvet. På Afrikas
norra kust bildar Medelhafvet Sidra viken. — Den utan-
för södra Afrika liggande delen af Atlantiska hafvet
kallas Eihiopiska hafvet med Guinea viken. — På Ame-
rikas östra sida intränger, emellan Nord- och Syd-Ame-
rika en stor bugt, hvars södra del, söder om ön Kuba, kal-
las Karaibiska hafvet eller Antillersjön, och norra del,
norr om Kuba, Mexikanska viken. Längre i norr in-
tränga Hudsons (läs Hödsns) sund med Hudsons vik
och Davis (Dävis) sund med Baffins vik, hvarifrån
utom andra Lancaster sund och Barrows kanal öppna
en vestlig förbindelse till norra Isbafvet.



12

d) Indiska hafvet (1,400,000 qv. m.), emellan Afrika
i vester, Asien i norr och Nya Holland i öster, sam-
flyter i sydvest med Atlantiska hafvet, i söder med
södra Ishafvet och i öster med Stora ocean icke alle-
nast söder om Nya Holland, utan äfven norr derom ge-
nom en mängd sund inom den ostindiska skärgården,
såsom Sunda sund emellan öarne Java och Sumatra
och Malakka sund emellan Sumatra och halfön Ma-
lakka. Den del af oceanen, som ligger emellan Afrikas
fasta land och den stora ön Madagaskar kallas Mo-
zambique (bik) kanal. Vikar på Asiens kust: 1) Ara-
biska eller Persiska hafvet emellan Afrika, Arabien,
Persien och vestra indiska halfön, från hvilket haf vatt-
net: a) genom sundet Bdb el Mdndeb upptränger till
det af klippor, bankar och korallref besvärade Röda
hafvet eller Arabiska viken, emellan Afrika och Ara-
bien, upptill näset vid Suez, och b) genom sundet vid
Ormus till den på perlmusslor rika Persiska viken eller
Gröna hafvet emellan Arabien och Persien; 2) Ostin-
diska hafvet med Bengaliska viken utbreder sig emel-
lan vestra och östra indiska halföarne.

e) Stilla hafvet eller Stora ocean, emellan Amerika
i öster, Asien och Nya Holland i vester, intager nästan
en tredjedel af hela jordytan (3,300,000 qv. m.). Bre-
dast i söder, der det sammanflyter med Indiska hafvet,
södra Ishafvet och Atlantiska hafvet, afsmalnar det allt-
mera mot norr, der slutligen endast det smala Benrings
eller Cooks sundet utgör förbindelsen med norra Ishaf-
vet. Den utbredda södra delen af detta stora haf kal-
las Söderhafvet, hvars vestra del är fullströdd af de till
verldsdelen Australien hörande öflockar. Nordligaste de-
len mellan Asien och Amerika kallas Kamtschatka eller
Behringshafvet. På Asiens östra kust tränger, vester
om halfön Kamtschatka, Tungusiska hafvet eller viken
vid Ochåtsk. Emellan Asiens fasta land och de japan-
ska öarne finnes Japanska J^ifvet, från hvars södra del
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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 bildar
vikarne Tonkin och Siarn. — På Nya Hollands norra
kust intränger Karpentaria viken. — På Amerikas ve-
stra kust äro att märka Panama viken vid Panama-
näset och Kaliforniska viken eller Purpurhafvet emel-
lan halfön Kalifornien och Amerikas fasta land.

Utaf vattensamlingar inuti ett land kallas de större
insjöar, de mindre träsk. Sumpiga och derigenom of-
tast osunda ställen äro kärr och moras. Der vatten af
sig sjelft från jorden framqväller, mest i bergstrakter, är
en källa. Det derifrån rinnande vattnet bildar en bäck.
Genom föreningen af flera bäckars vattenmassor upp-
kommer 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 ut-
loppet grenar sig i flera mynningsarmar uppkommer
ett trekantigt deltaland. Vissa floder bilda större eller
mindre utloppsvikar. Den längsta och ansenligaste af
de sammanflytande vattenledningarne utgör hufvudfloden;
de andra äro dess bifloder och tillflöden. En hufvud-
flod med alla sina bifloder bildar ett flodsystem; det
deromkring liggande landet utgör flodområdet. Grän-
serna emellan de skilda flodområderna utgöras af hvarje
mera upphöjd landsträcka (vattendelare). Flodernas lopp
rättar sig efter landets sluttning och efterhand söker
sig vattnet till den djupaste delen inom flodområdet.
De flesta floder hafva sina källor i bergstrakter; deras
öfra lopp är derföre hastigt och besväras af forsar
och vattenfall, men efter att hafva nedkommit på slätt-
landet, flyta de mera stilla och lugnt. De flesta floder
hafva sitt utlopp i haf, ett mindre antal i insjöar. Flo-
der, som genomrinna torra länder, försina småningom i
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sanden och slutligen försvinna de; sådana kallas stepp-
floder. 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 hö-
gra 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 egentligen ingen del deraf vara en slätt. Denna
benämning brukas dock på en landsträcka, som har in-
gen eller högst få ojemnheter. En landsträcka med flere
lägre upphöjningar kallas en vågformig slätt. Ett land
höjer sig i aljpiänhet öfver hafvet och från hafsstran-
den mer och mer mot det inre af landet. Dock finnas
landsträckor, som äro lägre än hafsytan. Såväl ett land
som alla upphöjningar derstädes erhålla olika benäm-
ningar efter deras mindre eller större upphöjning, hvil-
ken alltid beräknas ifrån hafsytan. En landsträcka, som
mindre betydligt höjer sig öfver hafsytan, kallas ett
lågland, men om upphöjningen är mera betydlig, ett
högland. Ett högland, som är slätt, bildar en högslätt;
är det småbergigt, ett tafelland; är det högbergigt, ett
bergland, alpland. De lägsta höjderna bära benämnin-
garne kullar och backar; stenmassor, som mera betyd-
ligt höja sig. berg, fjellar, alper. Sammanhängande höjd-
sträckningar erhålla efter samma höjdförhållanden namn
af åsar, bergskedjor, alpkedjor. Mindre bergsträckningar,
hvilka utgå från hufvudkedjan, kallas bergarmar. Ett
ställe, der flere bergskedjor sammanlöpa, kallas bergknut,
bergstock. Öfversta delen af en höjd kallas topp, spets;
nedersta delen fot; deremellan ligga sidorna, sluttnin-
garne. 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 tidtals
utkasta eld, stenar och flytande massa, som kallas lava.
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Fördjupningarne emellan höjderna kallas dalar; de
mindre, dälder. Ett af berg på alla sidor omsluten dal
är en kitteldal och en bergkittel. En däld, som öppnar
förbindelse emellan de på hvardera sidan om en berg-
sträckning liggande länder, kallas pass. En genom brist
på vatten ofruktbar landsträcka är en öken, sandöken,
emedan marken derstädes mest består af sand. Steppen
är en till åkerbruk otjenlig, på skog och vatten fattig,
men stundom gräsrik landsträcka; ännu gräsfattigare
och torrare är en hed. Ett ställe, som inuti en öken
genom tillgång på vatten blir fruktbart, kallas en oas;
den är att förlikna med en grön ö i ett sandhaf.

__E_tm ___•«__►Jj^-E»-

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 Medelhafvet,
Egeiska hafvet, Hellesponten, Marmora hafvet, Bosporen
och Svarta hafvet, i sydost och öster Asien, mot hvil-
ket land gränsen utgöres af floderna Kuban och Terek,
Kaspiska hafvet, floden Ural, berget Ural, och Kara-flo-
den. Nordligaste udden (71° n. lat.) är Nordkyn på
fasta landet och litet nordligare ligger det närbelägna
Nordkap på ön Magerö; sydligaste stället är Tarifas
udde (36° n. lat.) vid Gibraltar-sund. Största delen af
verldsdelen ligger i norra tempererade zonen och en-
dast den yttersta landsträckan i norr inom norra kalla
zonen. Vestligaste udden är kap Roca på Portugals
kust. Längsta sträckningen (750 mil) är från sydvest-
ligaste udden S:t Vincent på Portugals kust till Kara-
flodens mynning i Kariska hafvet.

Kustbildning och halföar. De omgifvande hafven in-
tränga öfverallt med vikar och bugter, emellan hvilka
större och mindre halföar och landtungor utlöpa. I for-
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hållande till sin storlek har bland alla verldsdelar Eu-
ropa 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 Hvita
hafvet och Ishafvet, 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, Tstrien i nordligaste delen af Adria-
tiska hafvet, Turkisk-Grekiska emellan Adriatiska, lo-
niska, Egeiska och Svarta hafven, Morea, sydligaste de-
len af den turkisk-grekiska halfön, Krim, utlöpande i
Svarta hafvets norra del.

Öar. De förnämsta hithörande öar äro: (Ishafvet)
Novaja Semla, Europas nordligaste land, Lofoddens öar
vester om Norige, (Atlantiska hafvet) Island, Britan-
nien, Europas största ö, livars södra del kallas England
och norra del Skottland, Irland, skiljd från Britannien
genom Irländska sjön, (söder om Kattegat) de Danska
öarne: Seeland, Fy en m. fl., (Östersjön) Bornholm, Ö-
land, Gottland, Åland, Dagö, Ösel, Rugen, (Medelhaf-
vet) Baleariska öarne, Korsika, Sardinien, Sicilien,
Malta, loniska öarne, Kandia, i äldre tider Kreta,
Europas sydligaste land, Negroponte, i äldre tider Eu-
bea, och Egeiska hafvets eller Arkipelagens mindre öar.

Ytan. Genom en linie dragen från Nordsjöns syd-
vestra till Svarta hafvets vestra strand delas Europa i
två delar, af hvilka den sydvestra delen är ett berg-
land och den nordöstra ett lågland. Genom omvex-
lande höjder och fördjupningar samt äfven större slät-
ter är den förra delen olika och mångfaldigt gestaltad,
hvaremot den sednare och större delen (100,000 qv. m.)
är mera enformig. Uti den förra delen kan man ur-
skilja två bågformiga hufvudkedjor. Den inre kedjan
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genomgår länderna kring Adriatiska hafvet och hafva
skilda delar deraf 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, upp mot Genfersjön, der Europas hög-
sta bergstopp Montblanc (Mångblang, 14,772 fot) reser
sig (Vestra alperna). Der vänder sig kedjan mot
öster, emellan Italien på södra samt Schweiz och Tysk-
land på norra sidan, hvarunder den utsänder väldiga
bergarmar genom Schweiz (Central alperna) och sö-
dra Tyskland (Östra alperna), der- den tager en syd-
ostlig rigtning inåt den turkisk-grekiska halfön, genom
hvars norra del den utgrenar sig med flera armar, c)
Pindus är alpkedjans fortsättning genom Grekeland. Den
yttre kedjan, i vestra och mellersta delen af verldsde-
len, består af flera, genom dalar från hvarandra afsön-
drade berggrupper: Pyrenéerna bilda nordöstra gränsen
för den af flere andra bergskedjor ojemnade Pyreneiska
halfön; Sewennerna, Cote d'Or (Kåt dår) och Vogesema
sträcka sig i söder och norr genom östra Frankrike;
Schwarzwald, die rauhe Alp, Fichtelgebirge, Erzgebirge,
Riesengebirge och Sudeterna löpa i vester och öster
genom mellersta Tyskland; Karpatherna omsluta i norr
och öster Ungern och Siebenbtirgen. Afsöndrade från
detta bergland ligga: a) den Skandinaviska halfön med ber-
get Kölen, b) den vulkaniska ön Island och c) Britan-
nien, hvars norra och äfven vestra delar äro bergiga. —

Det nordöstra slättlandet begränsas i öster af Ural-ber-
get samt upptager i sin östra del, den sarmatiska slät-
ten, Europas hela bredd emellan Ishafvet och Svarta
hafvet (Ryssland), men afsmalnar efterhand under sin
fortsättning mot vester i den baltiska slätten, vid Fin-
ska viken och Östersjön, och germaniska slätten, söder
om Östersjön och Nordsjön, till engelska kanalen (en
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del af Ryssland, Preussen, Polen, Galizien, norra Tysk-
land, Danmark, Nederländerna och Belgien). — Finland
bildar likasom en öfvergång ifrån Skandinaviens berg-
land till Rysslands slättland.

Vattendrag. Genom båda dessa delar framrinna större
och mindre vattendrag, af hvilka några de ansenligaste
här upptagas. Likasom Europas berg äro äfven dess
floder föga betydliga i jemförelse med dem i andra
verldsdelar. Wolga, Europas största flod (430 mil),
genomrinner mellersta och östra Ryssland till Kaspiska
hafvet. Don och Dnjepr genomströmma södra Ryss-
land, den förra till Asofska sjön, den sednare till Svarta
hafvet. Donau (365 mil), södra Europas vigtigaste flod,
strömmar från Schwarzwald genom dalen emellan norra
och södra bergbågen (södra Tyskland, den stora unger-
ska slätten och norra delen af turkisk-grekiska halfön
eller den walackiska slätten) till Svarta hafvet. Po
nedrinner från Alperna genom norra Italiens herrliga
lågland eller lombardiska slätten till Adriatiska hafvet.
Tiber genomrinner mellersta Italien förbi den historiskt-
märkvärdiga staden Rom. Rhone (Rån) genomflyter
sydvestra Schweiz och sydöstra Frankrike (dalen emel-
lan Alperna och Sewennerna) till Medelhafvet. Ebro
genomrinner nordöstra samt Guadalquivir (Guadalkhi-
vir), Guadiana, Tajo (Tascho) och Duero vestra de-
len af pyreneiska halfön. Garonne, Loire (Låar) och
Seine (Sän) genomströmma vestra Frankrike till fran-
ska bugten och kanalen. Rhen, vestra Europas vigti-
gaste flod, nedrinner från källor på Alperna nära Rho-
nes och genomströmmar nordöstra och norra Schweiz,
vestra Tyskland och Nederländerna till Nordsjön. Elbe
nedrinner från Riesengebirge genom mellersta Tyskland
till Nordsjön och Öder från Sudeterna genom östra
Tyskland till Östersjön. Weichsel utgjuter sig i Öster-
sjön, efter att med S-formigt lopp genomströmmat Ga-
liziens, Polens och Preussens slättland. Duna utfaller
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i Riga viken, Nevd, från Europas största insjö Ladoga,
till innersta hörnet af Finska viken, Kymmene elf (Ky-
mijoki), i södra Finland, till Finska viken, Kumo elf
(Kokemäenjoki), Kyrö elf, Uleå elf (Oulujoki) och Ke-
mijoki, på Finlands vestra kust, Torneå elf och Dal-
elfven, i norra Sverige, till Bottniska viken. Motala
elf från den långsmala sjön Wettern till Östersjön. Göta
elf nedströmmar från Kölen till skandinaviska halföns
största insjö, Wenern, och derifrån till Kattegat. Tana
elf (Tenojoki), Europas nordligaste flod till Ishafvet.
Dwina, i norra Ryssland, utfaller i Hvita hafvet.

_____-__*_____.__■_____.

Gränser och läge. Denna verldsdel utgör hufvud-
massan af gamla verlden och omgifves af norra Ishaf-
vet i norr, Stora ocean i öster, Indiska hafvet i söder
samt Arabiska viken, Afrika, Medelhafvet och Europa
i vester. Asien är menniskoslägtets stamland och inta-
ger likasom midten af den bebodda jorden: med sitt
nordöstra hörn närmar den sig Amerika, med sitt syd-
vestra berör den Afrika, med nordvestra långsidan sam-
manhänger den med Europa och i sydost bereder en
vidsträckt skärgård öfvergången till Nya Holland. Detta
Asiens läge gör det förklarligt huru menniskoslägtet
ifrån detta sitt äldsta hemland lättast kunnat utbreda
sig öfver jorden. — Nordligaste punkten (78° n. lat.) är
Severo-wostotschnoi nos och den sydligaste (2° n. lat.)
är kap Romania på Malakka. Största delen af Asien
ligger i norra tempererade zonen och endast de yttersta
delarne i norr och söder i den norra 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 finnas
inträngande hafsvikar och en kustbildning lik södra Eu-
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ropas, men i öfrigt är Asien en fast sluten landmassa.
De förnämsta utskjutande halföar äro: den Vest-Asia-
tiska 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 hafven,
Kamtschatka emellan Ochotsk-viken och Behrings-hafvet.

Öar. Af hithörande öar äro följande de förnämsta:
(Ishafvet) Nya Sibirien, (Stora ocean) Kurilerna, en
ökedja framför mynningen af Ochotsk-viken, Japanska
öarne, Filippinerna öster om Kinesiska hafvet, Ostindi-
ska skärgården, den vidlyftigaste på jorden, delad i
flera flockar: de stora Sunda öarne (Sumatra, Bomeo,
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
omgifvande hafven. — Mellersta delen af Ost-Asien
upptages af jordens mest upphöjda landsträcka (me-
delhöjd 4-8000 fot, på sina ställen 14—15,000 fot),
hvaraf en del upptages af den stora öknen Gobi eller
Scharno. Detta högland, Hög-Asien, omslutes af väl-
diga bergsträckor: 1) på norra sidan det guldrika Äl-
tai och Daiir; 2) i öster det mantschuriska höglandet och
det kinesiska alplandet; 3) i söder Himalaja, hvarest
man finner det högsta af hittills kända berg på jor-
den: Mount Everest, 27,200 fot högt; 4) i vester Be-
lurtagh eller Bolor och i nordvest de D sungariska bergen.
Genom sjelfva Hög-Asien sträcka sig i öfrigt, i vester
och öster, Thianschan i norra och Kulkun eller Kuenlun i
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södra delen. — Genom det vestra Asien löpa från öster mot
vester: a) Hindukhu genom norra Persien, b) Armeniska
berglandet och c) Kaukasus, emellan Kaspiska och Svarta
hafven samt d) Taurus genom mindre Asien. — Söder
om Himalaja utbreder sig den stora, för sin rikedom på
herrliga naturalster prisade dalen Hindustan, kring flo-
den Ganges till Dekans högland. Öster om Hög-Asien
utbreder sig den fruktbara kinesiska slätten, bevattnad
af floderna Iloang-ho (Gula floden) och Jan-tse-kiang
(Blå floden). Norr om Altai- och Daur-hevgen sänker sig
mot Ishafvet det stora låglandet Sibirien, som i sin nordli-
gaste del endast är en snö-öken. Detta af flera stora
floder: Ob, Jenisei, Lena, genomflutna land samman-
hänger i sydvest med det djupa låglandet Turan kring
Kaspiska hafvet och Aral-sjön samt de dit infallande
floderna Amu och Syr. Vestra Asiens vigtigaste flod
är den historiskt-märkvärdiga tvillingsfloden Eufrat och
Tigris, som utfaller i Persiska viken, samt dessutom
Jordan, som genomströmmar jordens djupaste lågland-

____k._-_rj-*__L!-____.-B»_.

Gränser och läge. Likasom Europa är Afrika en från
Asien utskjutande halfö, som dermed i nordost samman-
hänger genom det 13 finska mil breda, nu medelst en
kanal genombrutna näset vid Suez, men i öfrigt omgif-
ves af vatten: Medelhafvet i norr, Atlantiska hafvet i
vester, Indiska hafvet och Arabiska viken i söder och
öster. Ingenstädes intränger hafvet med större vikar
eller utlöper landet i halföar, utan utmärker sig Afrika
genom sin enformiga kustbildning. Detta i förening med
bristen på större segelbara floder, men rikedomen på
stora öknar samt befolkningens mera vilda sinnelag, har
gjort Afrika otillgängligt, hvarföre vi ännu äro ganska
okunniga om dess inre delar och endast om kusterna
hafva någon närmare kännedom. Afrika har, om län-
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derna vid Medelhafvet undantagas, icke ännu haft nå-
got inflytande på den menskliga bildningens utveckling.
Dess nordligaste udde är kap Serrat ("37° n. lat.) och i
söder finner man den historiskt vigtiga Goda hopps
udden och litet sydligare kap Agulhas (Aguljas 35° s.
lat.). Verldsdelens hufvudmassa ligger i heta zonen och
endast de yttersta delarne i norr och söder inskjuta i
de tempererade zonerna, hvarföre äfven i afseende å
årstiderna och värmeförhållandena enformighet är rå-
dande. Vestligaste udden är kap Verde eller Gröna
udden och den östligaste är kap Guardafui.

Öar. De förnämsta hithörande öar äro: (Atlantiska
hafvet) Azoriska-, Kanariska-, Kap-verdiska öarne, Gui-
ixeiska öarne i Guinea-viken, Ascension (Assensehönn),
den historiskt märkvärdiga S:t Helena och Tristdn da
Cunha eller Förfrisknings-öarne, (Indiska hafvet) den
stora Madagaskar, Komoro-öarne i Mozambique-kanaln,
Maskarenerna, Amiranterna och Sechellerna samt So-
kotora 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-
stiger mot de smala kusterne. Norra delen är deremot
i allmänhet ett lågland, omfattande jordens största öken,
Sahara, på hvars norra sida sträcker sig Afrikas bäst
kända och förnämsta del, det högländta Medelhafs-kust-
landet eller Ältas-berglandet. På södra sidan om låglan-
det beredes öfvergången till Hög-Afrika genom de ter-
rasser, som bildas af Kongbergen i vestra och berglan-
det Habesch i östra delen samt okända bergsträckor i
det inre af Afrika. — Genom nordöstra delen flyter
den stora och historiskt-märkvärdiga Nilfloden, hvars
lopp man följt till dess utflöde (2° s. lat.) ur sjön Vik-
toria eller Nyanza vid Månbergen i Hög-Afrikas Östra

del. De förnämsta vattendrag dessutom äro: i norra
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delen floderna Senegal och Gambia, utfallande i Atlan-
tiska oceanen, den stora sjön Tschad, floden Dsjoliba,
utfallande i Guinea-viken; i södra delen floderna Oranje
(Orandsche), till Atlantiska hafvet, Zambesi, till Mozam-
bique-kanaln, och Goschop, med mynningen under eqva-
torn, samt sjöarna Tanganjika, Nyassi, Ngami m. fl.

______ ___»__._3_-»:_L_-_C «_•-

Gränser och läge. Amerika omgifves i norr af norra
Ishafvet, i vester af Stora ocean och i öster af Atlan-
tiska hafvet; i söder förena sig båda sistnämnde hafven
genom Magelhaenska (Mageljangska) sundet och söder
om 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 punkt är kap Bar-
row (72° n. lat.), dess vestligaste Prinsens af Wales
(Oäls) udde vid Behrings-sund, dess ostligaste kap o-
linda och den sydligaste kap Forward (54° s. lat.),
men sydligare är kap Horn på några klippor söder om
Eldslandet.

Kustens beskaffenhet. Norra Amerikas kustbildning
har mest likhet med Europas och finnes genom hafvets
inträngningar en mängd halföar. De största af dem äro
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, Boothia (Budsia) Felix och Melville
emellan Ishafvet och Hudsons vik. Syd-Amerika har
i afseende å kustbildningen mest likhet med Afrika
och har äfven dess befolkning i sin utveckling betydligt
stadnat efter den i norra delen.
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Öar. Amerikas förnämsta öar äro: (norr) Spets-
bergen, räknas vanligen till Amerika, ehuru det ligger
närmare till Europa, Grönland, Grinnell land, det nord-
ligaste kända land på jorden, Viktoria, Nord-Devon,
Cockburn och Cumberland, (öster) New-Foundland (Nju-
fundland), Bermudas eller Sommaröarne, Westindien,
en vidlyftig skärgård emellan Nord- och Syd-Amerika,
indelad i flere flockar: stora Antillerna (Kuba, Haiti
eller Domingo, Jamaika, Portoriko), de små Antillerna
eller Karcäberna från Portoriko mot Syd-Amerika, Ba-
hama eller Lukayiska öarne emellan Florida och Haiti,
(söder) Falklands-öarne eller Mallouinerna, Eldslandet,
(vester) Patagoniska öarne, Gallopagos eller Sköldpadd-
öarne under eqvatorn, Quadra Wancouvers ö i Fukas
viken, Drottning Charlottas och Prinsen af Wales öar,
Sitka, Kodjak, Aleuterna, 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 låglän-
ders läge och utsträckning en egen karakter. Under
det Asiens och Afrikas inre utgöras af vidsträckta, ge-
nom väldiga bergsryggar begränsade och uppburna hög-
länder, hvilka mot kusterna sänka sig, är i Amerika
inre landet upptaget af lågslätter, hvilka utbreda sig
öster om en längs hela vestkusten fortlöpande bergs-
kedja. 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 (1900 mil) finnes icke annorstädes p "°rden, men
den är äfven utmärkt genom sin smalhet. Den är fat-
tig på skog och annan vegetation, men rik på metaller
(guld, .silfver, koppar). Något gemensamt namn på hela
kedjan finnes icke: i Syd-Amerika kallas den Kordille-
ras (kedjor) de los Andes (koppar, metall) och har
många höga toppar; i Nord-Amerika förekomma olika
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benämningar på olika delar deraf, såsom Klippiga bergen
i nordligaste delen. Dessutom går en annan, på guld
rik bergskedja ifrån halfon Kaliforniens sydligaste spets
till halfön Aljaschka, under namn af Nordamerikanska
Hafs-Alperna. Amerika är rikt på vulkaner och jord-
bäfningar äro icke sällsporda. Nordligaste delen af
Nord-Amerika är ett på sjöar och moras rikt lågland,
arktiska slätten, som dock största delen af året är till-
fruset. Mellersta delen är en af jordens största slätt-
länder, kring floden Mississippi och dess stora biflod
Missouri. Denna slätt, som på några ställen upptages
af stora gräsflackor, prairies (präri) eller Savanner,
begränsas i öster af Alleghany- (älligenni) bergen, på
hvilkas östra sida det 30—40 mil breda, väl odlade och
af flere små, men segelbarafloder genomströmmade atlan-
tiska kustlandet sträcker sig. Största floden på denna
kust är Lorenzo -floden från defem stora sjöarne: Öfra
sjön, Michigan (mitschigän), Huron (jurönn), Erie
(iri), och Ontario. — Genom norra delen af Syd-Ame-
rika flyter jordens största flod Marannon- (maranjon)
eller Amazon-floden (730 mil). Det omgifvande låglan-
det är upptaget dels af täta, ogenomträngliga urskogar
eller silvas, dels af trädlösa gräsflackor, här kallade
Llanos (tjanos) emellan de på östra kusten uppstigande
Guayanas och Brasiliens berglandskap. I södra delen
af Syd-Amerika, vid PZa.a-floden, finnas dylika gräshaf
under namnet Pampas.

__________ f_S.fc_B-S__.__L._t .___■___» 9

äfven Polynesien kalladt, består af 1) kontinenten Nya
Holland, belägen söder om eqvatorn i heta och södra
tempererade zonerna, omgifven af Indiska hafvet och Stora
ocean, och 2) en mängd öar och öflockar i Stora ocean,
belägna dels norr, dels söder om eqvatorn, såsom Van
Diemens land, Nya Zeeland, Nya Guinea, Sandivichs-
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(Sänduitsch)-öa?'n_i m. fl. Af fasta landet känner man
ännu föga mer än kusterna: den vestra är flack, sandig
och ökenartad; de norra och östra äro bergiga (Blå-
bergen), men hafva flera odlingsbara dalar och för kul-
turen öppna ställen; i södern har kustlandet nedanom
Austral-Alperna en betydligare bredd och stor bördig-
het samt rikedom på guld. Hvad det inre landet an-
går, äro underrättelserna hvarandra motsägande och
osäkra, dock torde största delen upptagas af ett ödsligt
steppland, ehuru insjöar, gräs- och skogbeväxta samt
äfven för odling tjenliga sträckor icke torde saknas.

Europas politiska indelning.
Europa omfattar flera sjelfständiga stater, hvilka

jemte några af deras förnämsta städer här nedan skola
uppgifvas.

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

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

celona.
Konungariket Italien; st. Rom, h:stad, Florens, Genua,

Turin, Milano, Venedig, Neapel, Palermo på
ön Sicilien.

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

nopel.
2) I Mellersta Europa.

Republiken Frankrike; st. Paris, h:stad, Lyong (Liong),
Marseile (Marselj), Bordeaux (Bordå).

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

h:stad.



27

Förbundsrepubliken Schweiz; st. Bern, h:stad, Geneve
(Schenév).

Kejsaredömet Österrike; st. Wien, h:stad, Triest, Prag,
Ofen-Pesth.

Tyska förbundet, omfattande konungariket Preussen och
25 mindre stater i norra och mellersta Tysk-
land (konungarikena Sachsen, Bajern och Wiir-
temberg, 6 storhertigdömen, 5 hertigdömen, 8
furstendömen och 3 fria städer); st. Berlin,
h:stad, Köningsberg, Danzig, Köln, Frankfurt
am Main, Dresden, Munchen, Stuttgart, Ham-
burg.

3) I Nordvestra Europa.
Konungariket Stor-Britannien, sammansatt afkonunga-

rikena England, Skottland och Irland; st. Lon-
don, h:stad, Liwerpool (Liwwerpohl), Manche-
ster, Edinburg, Dublin (Döbblin).

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

nung; st. Kristiania, h:stad.

4) I 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: Srt Peters-
burg, vid Nevås utflöde i Finska viken, huf-
vudstad och kejsarens residens, Moskwå, ri-
kets äldre hufvudstad, Riga, Archangel, Odessa,
Warschau.

Af de länder, hvilka inom Europa höra till det
ryska riket, är att särskildt nämna:
Storfurstendömet Finland, h:stad Helsingfors.
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Storfurstendömet Finland (Suomi),
vårt fädernesland, består af följande landskap: Egentliga
Finland (Warsinais Suomi), Satakunda (Satakunta),
Åland (Ahvenanmaa), Nyland (Uusimaa), Tavastland
(Hämé), Savolaks (Savo), Karelen (Karjala), Öster-
botten (Pohjanmaa) med den till Finland hörande delen
af Vesterbotten och finska Lappland (liappi). Till
styrelsen och förvaltningen är landet indeladt i 8 af gu-
vernörer styrda län: neml. Uleåborgs, Wasa, Abo, Ny-
lands, Wiborgs, Kuopio, St. Mikkels och Tavastehus län.

Uleåborgs och Kajana län består af finska Lapp-
land, finska andelen af Vesterbotten och norra delen af
Österbotten. St. Torneå(Tornio),Kemi, Uleåborg(Oulu),
Brahestad (Raahe), Kajana (Kajani). — Wasa län om-
fattar södra Österbotten, nordvestra delen af Tavastland
och nordöstra hörnet af Satakunda. St. Gamla-Karleby
(Kokkola), Jakobstad (Pietarsaari), Ny-Karleby (Uusi
Karlepyy, Joensuu), Wasa (Waasa), Kaskö (Kaskinen),
Kristinestad (Ristiina), Jyväskylä. — Åbo och Björne-
borgs län med Ålands höfdingedöme omfattar Egentliga
Finland, vestra och större delen af Satakunda, Åland
samt en liten del af vestra Nyland. St. Björneborg
(Pori), Raumo (Rauma), Nystad (Uusikaupunki), Nå-
dendal (Naantali), Åbo (Turku), Mariehamn. — Ny-
lands län består af vestra och större delen af Nyland
och en del af sydvestra Tavastland. St. Ekenäs (Tam-
misaari), Helsingfors (Helsinki), Borgå (Porvoo),
Lovisa, (Loviisa). — Wiborgs län är sammansatt af
södra Karelen, sydligaste delen af Savolaks, östligaste
delen af Nyland och en del af sydöstra Tavastland.
St. Fredrikshamn (Hamina), Wiborg (Wiipuri), Keks-
holm (Käkisalmi), Sordavala (Sortavala) Willmanstrand
(Lappeenranta). — Kuopio län omfattar norra delen af
Karelen, norra delen af Savolaks och nordöstra delen af
Tavastland. St. Kuopio, Joensuu (Pielisensuu). — S:t
Mikkels län omfattar mellersta Savolaks och sydöstra
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Tavastland. St. Nyslott (Savonlinna), S:t Mikkel(Mik-
keli), Heinola. — Tavastehus län omfattar sydvestra
Tavastland och östra Satakunda samt en liten del af
nordvestra Nyland. St. Tavastehus (Hämeenlinna), Tam-
merfors (Tampere).
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Andra kursen.
Då geografin beskrifver jorden till dess form, stor-

lek och förhållanden till de öfriga verlds- och himla-
kropparne, kallas den matematisk geografi. Beskrif-
ningen af jorden till dess ytas naturliga beskaffenhet,
land, vatten, klimat och naturalster,fysisk geografi. Be-
skrifningen af jorden såsom menniskornas boningsplats
och såsom fördelad i skiljda stater och samhällen kal-
las politisk geografi.

Klatematisk geografi.
De sjelflysande himlakropparne benämnas äfven fix-

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

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

Vårt solsystem utgöres, såvidt det hittills är be-
kant, af följande mörka kroppar, neml. 105 planeter,
21 drabanter eller månar och ett antal kometer. —

Planeterne hafva en viss likhet med fixstjernorna, men
ett mattare och lugnare sken. De röra sig omkring so-
len, från vester mot öster, uti nästan cirkelrunda ba-
nor. Deras afstånd från solen är olika stort och i följd
derafär äfven omloppsbanornas och omloppstidernas längd
olika. Uppräknade efter deras allt större afstånd från
solen äro planeterna följande: Merkurius, Venus, Jor-
den, Mars, de 97 små planeterne 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 omkring solen. Jorden åtföljes af 1 måne,
Jupiter af 4, Saturnus af 8, Uranus af 6 och Neptunus
af 2. — Kometer eller svansstjernor igenkännas bäst
genom deras lysande svans, merendels på den från solen
vända sidan. De genomlöpa rymden i alla riktningar
och deras omloppsbana kring solen är mycket aflång,
hvarföre de stundom äro solen mycket nära, stundom
derifrån långt aflägsna.

Jordens rörelse. En planets afstånd från solen är
icke alltid lika stort, emedan omloppsbanan är aflång
eller bildar en ellips, i hvars ena såkallade brännpunkt
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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 är
derifrån mest aflägsen. Längden af jordens omlopps-
bana 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*).

Sin andra rörelse eller rullningen kring sin axel
fullbordar jorden på ett dygn eller 24 timmar. Genom
jordens omkringrullning uppkommer omvexling af dag
och natt. Emedan omkringrullningen sker från vester

mot öster, blir en ort, som ligger mera mot öster, förr
belyst af solen än en vestligare. Öfverallt på jorden
motsvaras 15° skillnad i longitud af en timme i tid eller
1° af 4 minuter. Är derföre afståndet två orter emel-
lan 180°, så är skillnaden i tid 12 timmar, hvårföre de,
som bo 180° från oss, hafva midnatt, då vi hafva mid-
dag. Deraf inträffar det äfven, att ett telegram, som
från en stad på Finlands vestra kust afsändes den 20
febr. kl. 4 om morgonen, kommer till en stadpåNord-

*) I våra borgerliga år tagas dock dessa 5 t., 48 min. och
49 s. icke hvarje år i beräkning, utan består ett vanligt bor-
gerligt år af jemna 365 dygn. För att ersätta de utelemnade
tios., min. och sek. låter man hvart 4:de år vara ett skottår med
366 dygn. Så beräknas efter gamla stilen eller julianska ka-
lendern. Af de för 4 år sålunda besparade och hoplagda 5 t.,
48 m. och 49 s. erhålles dock icke fullt ett dygn eller 24 tim-
mar, utan endast omkr. 23^ t., hvarföre man på 400 år _skulle
komma att räkua ungefär 3 dygn för mycket. Detta fel afhjel-
per nya stilen eller gregorianska kalendern derigenom, att den
på 400 år utelemnar 3 skottdagar, då missräkningen blir gan-
ska obetydlig. Efter gamla stilen infalla skottår på alla de år,
hvilkas siffertal kunna divideras med 4, och efter nya stilen li-
kaså, utom det hundratal, 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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Amerikas ost-kust, då vi hade d. 19 febr. kl. 9 på af-
tonen. Reser man rundtomkring jorden mot öster, vin-
ner man en dag, men sker resan mot vester, förlorar
man en dag.

lånen. 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
_>cli lyser med ett från solen lånadt sken, måste den
efter sin olika ställning till solen och jorden visa sig för oss
i olika gestalter (faser). Äro solen och månen på samma
sida om jorden, vänder månen sin af solen belysta hälft
från jorden. Månen är då för oss osynlig: nymåne. Äro
deremot solen och månen på hvar sin sida om jorden,
måste månens af solen belysta hälft äfven vara vänd
mot jorden. Månens hela skifva är då för oss synlig:
fullmåne. Under de 14—15 dygn, som äro emellan ny-
och fullmåne, visar månen en för hvarje dag allt större
del af den belysta halfvan, men under de följande 14—15
dagarne en allt mindre del, tills den blir alldeles osynlig.
Månens omloppstid är omkr, 29^ dygn. Lika lång är
tiden för dess omkringrullning.

Förmörkelser. Anmärkningsvärda företeelser, som
äfven förorsakas af solens, jordens och månens inbördes
ställning, äro sol- och mån-formörkelser. När jorden
är emellan solen och månen i rak linie med dem, blif-
ver inånen, hvars mot jorden vända hälft då borde vara
hel och hållen belyst och synlig, i stället antingen hel
och hållen eller till någon del förmörkad, emedan so-
lens strålar af jorden hindras att falla på månen. I förra
ft-llet säges förmörkelsen vara total, i det sednare partiel.
Likaså inträffar en total eller partiel solförmörkelse
(rättare borde den kallas jordförmörkelse), då månen
träder emellan solen och jorden och sålunda undan-
skymmer solen eller någon del deraf för någon viss
trakt på jorden.
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Jordens form och de pä den uppdragna liaiei. Ått
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
åå vi närma oss till ett föremål, som ligger bakom en
backe. Genom denna jordytans böjning försvinner ur
vår åsyn en 14 fot hög pelare eller mast på ett afstånå
af 7 verst, en höjd af 1000 fot på 7 mil och jorden©
Jaögsta bergstopp på 45 mil. Jorden kan i alla möjliga
rigtningar kringfaras och är således fritt i rymden sväf-
vande. Den, som först kringseglade jorden, var portu-
gisarn Magelhaen under en treårig resa (1520—1522)..
— Genom en mängd upphöjningar och fördjupningar på,
ytan afviker väl jorden ifrån att vara ett fullkomligt
klot, men dessa ytans ojemnheter behöfva icke tagas I
betraktande, ty på ett så stort klot som jorden äro de
af nästan ingen betydelse. Icke någon del af jordytan*
kan sägas var uppåt eller nedåt; menniskor bo rundt-
omkring jorden och alla kalla det nedåt, som ligger £

rigtningen emot jordens medelpunkt. Att menniskor ocl*
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 li-
aner, 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, son*

är dragen omkring jorden i öster och vester, lika långt
från hvardera polen. Den kallas eqvator eller dagjem-
nings-linie. Eqvatorns längd är 5,400 mil och således
är hvarje grad af eqvatorn 15 mil (eller 10| finska mil).
Den linie, som man kan tänka sig vara dragen midti-
genom jorden i öster och vester, så att dess båda änd-
punkter äro i eqvatorn, kallas jordens diameter eller
ivärlinie. Dess längd är nära 1719 mil. Jordens axel
är således nästan 6 mil kortare och är således jorden,,
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äfven om ytans ojemnheter förbises, icke ett fullkomligt
klot, utan är den sammantryckt eller platt vid polerna.
Dock är äfven denna afvikelse på ett så stort klot som
jorden obetydlig. Genom eqvatorn delas jorden i två
lika stora delar: norra och södra halfklotet. De såkal-
lade parallelcirklarne äro icke alla lika långa, utan de
blifva allt mindre ju närmare de äro till någondera po-
len. Graderna af skiljda parallelcirklar äro derföre icke
heller lika långa. En grad af eqvatom är 15 mil, men
en grad af t. ex. den parallelcirkel, som är dragen, 60° från
eqvatorn, är endast 71 mil lång och på 90° afstånd
eller vid sjelfva polen 0 mil. Med en meridian förstår
man icke en hel cirkelomkrets, utan endast hälften deraf.
Alla meridianer äro lika långa och de grader, hvaruti
en meridian delas, kunna anses vara lika långa. Meri-
dian betyder middagslinie, ty hvarje ort har sin middag
eller ser solen högst på himlahvalfvet, då solen skiner
längst efter dess meridian. Endast de, som bo rakt i
norr eller söder om oss, hafva sin middag samma stund
som vi, hvaremot de, som bo i öster eller vester om
oss, hafva sin middag tidigare eller sednare än vi.

Jordens indelning i zoner. Utaf parallelcirklarne hafva
de två, som dragas 23|° från eqvatorn, på hvardera
sidan derom, samt de två, som dragas på lika stort af-
stånd från hvardela polen, egna benämningar. De förra
två kallas vändkretsar, de två sednare polcirklar. Ge-
nom dessa fyra parallelcirklar delas jordytan i 5 zoner
eller bälten. Emellan de båda vändkretsarne, af hvilka
den på norra sidan om eqvatorn även benämnes kräf-
tans vändkrets och den på södra sidan stenbockens vänd'
krets, ligger heta zonen. Zonerna emellan en vändkrets
och närmaste polcirkel kallas de tempererade eller de
milda. Dessa äro således två: den norra och den södra.
Inom de båda polcirklarne ligga norra och södra kalla
zonen. Till heta zonen höra fyra tiondedelar af jord-
vtan, till de milda zonerna något mera än fem tionde-
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delar och till de kalla sönerna icke fullt en tiondedel.
Denna indelning, äfvensom zonernas benämning, har sin
grund i den olika värmegrad, som eger rum på skilj da
delar af jorden och som förorsakas af den riktning, i
hvilken solens strålar träffa jordens skiljda delar. Den
landsträcka, som beskines af lodrätt fallande strålar,
upphettas mest, och ju snedare sols trålarne falla mot en
landsträcka, desto mindre blir värmen derstädes. När-
mast eqvatorn är värmen derföre störst, vid polerna
minst. Skulle solens strålar alltid falla i samma rigt-
ning mot samma del af jordytan, skulle värmen derstä-
des alltid vara densamma; men nu är förhållandet så-
dant, att under årets ena hälft solens strålar falla lod-
rätt på något ställe norr om eqvatorn och under årets
andra hälfts, söder om eqvatorn, äfvensom att det af lod-
räta strålar besinnade bältet af jordytan än är närmare
till eqvatorn än derifrån aflägsnar sig, dock icke mera
än 231 °, och med anledning häraf måste olikhet i vär-
megraden och en omvexling af årstider ega rum. Uti
heta zonen är dock denna omvexling icke märkbar;
hela året är der varmt. Man har der att skilja emel-
lan en torr tid och en af stormar åtföljdregntid. Denna
sednare inträffar vid de tider, då solens strålar falla
alldeles lodrätt eller föga snedt; den varar flere måna-
der, 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 »onerna. Ehuru visserligen bestämda års-
tider 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 öfvergån-
garne ifrån en lång och sträng vinter till en kort, men
stundom ganska varm sommar äro mycket korta. Dessa
årstider äro på cfe båda sidorna om eqvatorn hvarandra



37

så motsatta, att norra halfklotet har sommar, då vin-
tern herrskar i det södra och tvertom. — I samman-
hang härmed står olikhet i dagars och nätters längd
på skiljda delar af jorden. Ju närmare till någondera
polen en ort är belägen, desto större är skillnaden emel-
lan dagarnes och nätternas längd under olika tider af
året, hvaremot denna olikhet i närheten af eqvatorn är
obetydlig. Derstädes är såväl dagen som natten under
hela året vid pass 12 timmar hvardera; vid 40° latitud
är längsta dagen 15 tim. och likaså efter 6 månader
längsta natten; vid 60° redan 19 tim.; vid polcirkeln
eller 661° 24 tim., i det solen ett helt dygn är öfver
horisonten, men 6 månader derefter ett helt dygn osyn-
lig; vid 70° går längsta dagen och längsta natten hvar-
dera till 2 månader; vid polen är solen 6 månader oaf-
brutet öfver horisonten, med de öfriga 6 månaderna
osynlig. Den 21 mars skiner solen lodrätt på de ställen,
der eqvatorn anses gå fram. Nätter och dagar äro då på
hela jorden lika långa. Vi i norra halfklotet kalla detta
vår-dagjemning. Likadant är förhållandet den 23 septem-
ber, då vi hafva höst-dagjemning. Den 21 juni sänder solen
lodräta strålar på det bälte af jordytan, som ligger 23£°
norr om eqvatorn. Vi i norra halfklotet hafva då vår
längsta dag och kalla detta sommar- solstånd. Sex må-
nader derefter eller den 22 december inträffar vårt vin-
ter-solstånd, då vi hafva vår kortaste dag, emedan so-
len då skiner lodrätt på det 23£° söder om eqvatorn
liggande jordbältet. Härvid är att märka, att stör-
sta värmen icke inträffar vid sommarsolståndet eller
starkaste kölden vid vintereolståndet, utan någon tid
derefter, emedan luften och jorden icke påengång, utan
endast småningom uppvärmas och afkylas.
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FYSISKA GEOGRAFIN.
Land och haf äro icke jemnt fördelade på jorden,

utan är landet 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-
atorn. Jordytans vexlande beskaffenhet och andra om-
Btänd-ghe.er 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 ån slätter och lågländer, och aftager vär-
men i samma mån som landet höjer sig, tills man slut-
ligen kommer till ett ställe, den eviga snögränsen, ofvan
hvilken snö och is icke mera smälta, likasom då man
från eqvatorn närmar sig någondera polen. I allmän-
het kan man anse, att temperaturen faller 1 grad för
hvarje med 550—600 fot ökad landets upphöjning samt
£ grad för hvarje latitudsgrad. Den eviga snögränsen
är under eqvatorn på omkr. 15,000 fots afstånd från
jorden, men sänker sig efterhand, så att den t. ex. i
södra Europa (37°) är på 10,000 fots afstånd, vid 60®
på 5,800 fot, vid Nordkap (71°) på 2,400 fot. Vid
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75°, och på flera ställen redan förut, beroende af or-
ternas olika naturförhållanden, är den invid jordytan.
De inre delarne af ett större land hafva varmare som-
rar och kallare vintrar samt i allmänhet hastigare of-
fergångar deremellan än öar och kustländer, der hafs-
iuften bibehåller en jemnare värmefördelning. Man har
således att skilja emellan ett kontinentalklimat och ett
hafsklimat; det förra har torrare luft än det sednare,
der luftens fuktighet är större och nederbörden ymni-
gare. Sandöknar upphettas snart, men afkylas äfven
snart. Sumpiga, vatten- och skogrika samt mindre upp-
odlade landsträckor hafva kallare klimat än mera od-
lade. Äfven beror klimatet af vindar, ty vissa vindar
{hos oss de nordliga och ostliga) medför-a kyla, andra
.åter (de sydliga och vestliga) värma. Vestra kusten af
ett större land har derföre vida mildare klimat än östra
kusten. I allmänhet njuter norra och östra halfklotet
<ett mildare klimat än det södra och vestra. Dessa skilj-
aktigheter äro dock icke märkbara närmare eqvatorn,
ty under hela året är der varmt, och likasom ingen
skillnad i årstider der eger rum, är äfven väderleken
icke så ombytlig som hos oss. Der blåser äfven en be-r
ständig ostlig vind: passadvinden. — Äfven hafsström-
mar inverka mycket på klimatet. De såkallade polar-
strömmarne, hvarmed man förstår det kalla vattnets
vid polartrakterna strömmande mot eqvatorn, medföra
kyla till de kuster och länder, som af dessa beröras.
Den strömning af vattnet, som i hafvet emellan vänd-
kretsarne fortgår från öster mot vester, bär namn af
■eqvatorialströmmen. En utgrening från denna är den
för Europas klimatförhållanden så vigtiga Golfströmmen,
hvilken från Mexiko-viken går längs Nord-Amerikas
östra kust och sedan tvärsigenom Atlantiska oceanen
mot nordost till Europas vestra kust, som den, fördelad
i flera grenar, berör. — Af alla verldsdelar har Europa
det förmånligaste klimatet, hållande en lycklig medel-
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väg emellan alltför stor värma och köld; det ligger så
långt från eqvatorn, att icke hettan är för stark, ocfe
ehuru sträckande sig norr om polcirkeln, är kölden
dock icke för svår, ty det inlager vestra delen af en
stor kontinent, skyddas genom berg för kalla nordan-
vindar och beblåses af varma vindar från det söderut
liggande Afrika, hvilka af det smala Medelhafvet icke
hunnit afkylas. — För att bestämma ett lands värme-
förhållanden är icke nog att fästa sig vid värmen och
kölden enskilda dagar och stunder, utan måste flera års
såkallade medeltemperatur rådfrågas och afses.

Sammanfattningen af alla ett lands vexter kallas
dess flora och af djuren dess fauna. Hvarje landstreck
har sin egen flora. Likasom den aftager i rikedom från
eqvatorn mot polen, aftager den äfven från ett lågland
uppåt höglandet. På de ställen i heta zonen, der mar-
ken har tillräcklig fuktighet, förekomma yppiga, ända
till ogenomtränglighet täta skogar af dyrbara trädslag,
samt palmer, bananer, de ädlaste fruktträd, de finaste
krydder. Inkomna i de tempererade zonerna, t. ex. i
södra Europa, mötas vi af ständigt grönskande löfträd,.
oranger, mandel, fikon, oliver, mulbärsträd (silke) och
vin. I medlersta Europa, der vinodlingen upphör, fram-
träda äplen, päron, körsbär, samt skogar af ekar, bokar,,
lönnar. Norra Europas skogar utgöras hufvudsakligen
af björkar, tallar, granar; fruktträden ersättas af bärbu-
skar, grässlagen af mossor och lafvar.

Den rika djurverld, som finnes i de heta länderna,,
har att framvisa flera olika slags apor, storartade ele-
fanter, lejon, tigrar, kameler, strutsar, kondorer, ormar
oeh krokodiler, fåglar med praktfulla fjädrar, otaliga
insekter. De tempererade klimaterna äro hemlandet fösr
de mera nyttiga djuren, såsom hästar, hornboskap, få_r
och hjortar samt fåglar, utmärkta för sin sång. De
kalla länderna äro de pelsbärande djurens hemland, äf-
"vensom renarnes. Om djuren i hafvet gäller icke dem
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eljest vanliga regeln om ett aftagande mot polerna, ty
polarhafven äro rika på hvalfiskar, skjälar och allehan-
da fiskarter.

Hemiiskan.
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 beroende af naturkraf-
ternas inverkan. På polarländernas isfält krymper krop-
pen tillsamman, an.igtsfärgen blir smutsig och sinnet
trögt; i de heta klimaterna mörknar hyn, förslappas och
förvekligas kropps- och själskrafterna; i de tempererade
klimaterna kan menniskan bäst utveckla hela rikedomen,
af sin kropps krafter och sin själs anlag. Kroppens lem-
mar äro andens tjenare och efter dennes utbildning må-
ste de förra rätta sig. Menniskornas antal på jorden
beräknas till 1200 miljoner, hvaraf på Europa komma
inemot 300 milj., på Asien 700, på Afrika 120—140„
Amerika 70 och Australien 3— 4 milj.

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

Uti språk-förmågan uppenbarar sig menniskans and-
liga natur. Obildade folks .-pråk är fattigt, men jumera
menniskan höjer sig^ i bildning, desto rikare blir äfven
språket. Språken äro många och derigenom skilja sig
folk och nationer från hvarandra. — Europas befolkning
sönderfaller i följande hufvudstammar: 1) Den germaniska,
som bebor mellersta och nordvestra delen, 2) den grekisk-
latinska eller romaniska, som bebor sydvestra och södra
-delen, 3) den slaviska, som innehar östra slättlandet. Hvar
och en af dessa tre hufvudstammar utgöres af omkr. 90
miljoner menniskor. Dessutom finnas folk, som höra till
den celtiska stammen, på de brittiska öarne, till den
iberiska och arabiska, på pyreneiska halfön, till den
finska, i norra och östra delen, till den turkisk-tatariska
i söder och sydost, till den lettiska, sydost om Öster-
sjön, till den judiska, spridda öfverallt.

Genom lefnadssältet skiljer man emellan vilda, half-
vilda och bildade folk. De kallas vilda, som ännu lefva
€ndast af fiske, jagt och vilda frukter. De hafva icke
fasta boplatser, stundom icke ens någon annan boning
än jordkulor och trädens skugga. De halfvilda folken
äro mest nomader, d. ä. de lefva af boskapsskötsel, bo
i tält och flytta omkring med sina boskapshjordar efter
behof af bete. Bildade eller civiliserade folk idka åker-
bruk såsom hufvudnäring, men äfven efter sitt lands
beskaffenhet boskapsskötsel, jagt och fiske. De syssel-
sätta sig äfven med slöjder, handel, konster och veten-
skaper. De hafva fasta boplatser, lagar och en stad-
gad regering. — Ett lands naturliga beskaffenhet utöf-
var i detta afseende ett stort och mäktigt inflytande.
Högländerna, öknarna och stepperna äro hemlandet för
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jägare och nomader. I de af floder bevattnade dalarne
och på de bördigare lågslätterna har befolkningen bör-
jat idka åkerbruk, söka sig fasta bostäder och ett ord-
nadt samhällslif, som är första vilkoret för all bildnings
uppkomst. Kustländernas befolkning söker sig ut på
hafvet och idkar sjöfart och handel. Floder och haf
skilja icke folken ifrån hvarandra, utan underlätta de-
ras inbördes förbindelse, hvarigenom bildningen befordras
och allt mera utbredes.

Skilda delar af jordytan, hvilka genom sin natur-
beskaffenhet, genom naturliga gränser (haf, berg, floder)
€.ller genom befolkningens olikhet till språk, seder och
lynne äro från hvarandra skiljda, kallas länder. Land-
stycken, hvilkas befolkning är förenad under en gemen-
sam styrelse, 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 nomadi-
ska folk äger en patriarkalisk styrelse rum, d. ä. hus-
fadren har oinskränkt makt öfver sin familj och sitt
husfolk; flera vilda folk erkänna icke alls något öfver-
hufvud. Det sätt, hvarpå styrelsen i en stat handhaf-
ves, kallas regeringsform. En stat har vnonarkisk sty-
relse, då en person (under namn af kejsare, konung,
hertig o. s. v.) står i spetsen för densamma. Monar-
kens makt är oftast ärftlig; stundom tillsättes han ge-
nom val (t. ex. påfven). Har monarken rätt att ensam
stifta, ändra och upphäfva lagar, äfven om han sjelf
rättar sig efter bestående lag, säges hans makt vara
oinskränkt och han sjelf kallas sjelfherrskare. Urartar
detta till ett godtyckligt förfarande med undersåtarenas
lif, frihet och egendom, uppkommer despotism. En mo-
narki, der regenten delar lagstiftande makten med fol-
ket och är genom vissa grundlagar (konstitution) bun-
den i sitt handlingssätt, kallas inskränkt eller konstitu-
iionel. Uti en sådan stat sammanträda på vissa tider
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folkets ombud till såkallade riksdagar, parlament o. s.
v. Republik (fristat) kallas den stat, hvarest högsta
makten tillhör antingen enskilda familjer och stånd eller
hela folket, som då utöfva 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 pöbelvälde (oklokrati), som lätt öf-
vergår till fullkomlig regeringslöshet (anarki). En för-
bundsstat består af flera fristater, hvar och en med sin
egen styrelse, men derjemte förenade under en gemen-
sam. Ett statsförbund är en förening af flera sjelfstän-
diga stater till gemensamt 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 sådana
dyrka vissa naturting. Monoteismen underafdelas i Ju-
dendom eller Mosaim, Kristendom och Islam eller Mo-
hammedanska religion. Judiska religions anhängare (10
milj.) äro kringspridda i alla länder. Kristendomen räk-
nar bland sina bekännare (350 milj.) Europas nästan
alla invånare samt äfven många i de andra verldsde-
larne, mest i Amerika. Den i bildning längst hunna
delen 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, grekisk-
kristna, evangelisk-lutherska och reformerta, af hvilka
de två sednare äfven innefattas under benämningenpro-
testanter. — Uti en stat bekännas oftast flera religioner..
En af dessa kallas statsreligion, hvars anhängare vanli-
gen hafva större rättigheter än de öfriga; dock finnas
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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; den visar och lärer, att under
den Gudomliga Försynens ledning menniskoslägtet sträf-
Yat och kommit till en allt högre förädling.
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POLITISKA GEOGRAFIN.

EUROPA.

Europas naturformer och naturalster äro icke så*
storartade och kolossala som de *i de andra verldsde-
larne. Dess såväl flora som fauna saknar praktfulla
och ögat förtjusande alster, men omfattar deremot de
för menniskan mera nyttiga. Äfven inom stenriket in-
tages icke främsta rummet af de ädla metallerna (guld,,
silfver), utan af mera nödvändiga: jern, stenkol, salt..
Af de sädesslag, som hufvudsakligen tjena menniskan?
till föda, förekomma ris (icke nordligare än 45°), mais-
(s4°), hvete (62°), hafra (63°), råg (67°) och kora
(70°). Större dels af köld stelnade, dels af hetta för-
brända, dels af vatten fördränkta landsträckor, hvilka
trotsa menniskans alla odlingsförsök, förekomma icke
till någon betydligare mängd. Men å andra sidan är
hvarken klimatet eller bördigheten så gynsamma, att
befolkningen befrias från omtanke för sitt uppehälle. Lyck-
liga naturförhållanden hafva mäktigt inverkat på folk-
lifvet och bidragit att höja denna verldsdel framför de
andra, som, enformiga till sin naturbeskaffenhet, äfven i
befolkningens utveckling visa stillastående och en vis»
stelhet. —. Europa är icke allenast för oss, som bo der-
städes, utan äfven i andra afseenden den förnämsta verlds-
delen: den öfver träffar de andra genom en tätare be-
folkning och genom innevånarenas större framsteg i jord-
bruk, industri, handel, konster, vetenskaper och bildning
i allmänhet, hvarföre den redan länge utöfvat och ut-
öfvar ett stort inflytande på de andra verldsdelarne. —

Uti södra och sydvestra delen (de romaniska oeh södra*
germaniska folken) är den katolska religion allmännast
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rådande, i östra delen (de slaviska folken) den grekisk-
kristna, samt i mellersta och norra delen (de germaniskar

en del af de finska och lettiska folken) den reformerta
och evangelisk-lutherska. De turkisk-tatariska folken i
sydöstra delen bekänna islam.

Kejsaredömet Ryssland,
En af de såkallade fem stormakterna och till vidden?

den största af alla nuvarande stater på jorden, består af
östra Europa (öfver hälften af verldsdelen) och norra
Asien (|:del af verldsdelen). Storleken utgör omkr»
380,000 qv. m. och folkmängden 77 miljoner. Här be-
handlas nu endast europeiska delen, utgörande omkr.
102,000 qv. m. med en befolkning af 68 milj. eller 670
på qv. milen. 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, Preus-
sen och Österrike, i sydvest Turkiet, i söder Svarta haf-
vet, i sydost och öster Asien. Det europeiska Ryssland
indelas i det egentliga kejsaredömet Ryssland, konunga-
riket Polen och storfurstendömet Finland, hvilket sist-
nämnde land, ehuru med det öfriga Ryssland oskiljaktigt
'förenad., har skiljd styrelse och förvaltning.

1. Kejsaredömet Ryssland.
93,000 qv. m., 62 milj. inv., 670 på qv.,m.

Man indelar Ryssland i följande delar: Östersjöpro-
vinserna, länderna vid Östersjön och Finska viken (mest
eröfringar från Sverige), stora Ryssland, mellersta och
norra delen, vestra Ryssland (f. d. polska länder), lilla
Ryssland, söder om stora Ryssland, södra Ryssland,,
länderna vid Svarta hafvet (mest eröfringar från Tur-
kiet), Astrachån och Kaukasien sydöstra delen (f. d.
tatariskt kanat), samt Kasan och Permien, östra delen
(äfven ett tatariskt kanat).



48

Största delen är en lågland slätt: den sarmatiska
och största delen af den baltiska. De östra delarne
ojemnas af Ural-bergen, som sträcka sig 300 mil i norr
och söder och slutligen med flera skogbevexta armar
sänka sig i de låglända stepperna vid Kaspiska hafvet.
Äfven den längst i söder utskjutande halfön Krim är
bergig. I öfrigt genomstrykes den stora slätten, i nord-
ost och sydvest, af en skogbevext landtrygg, den ura-
lisk-baltiska, som fortgår i låga kullar och söder om
sjön limen når sin största höjd (1,000 fot) i Waldai
.dier Wolchonski-skogen. Norra delen af slätten, slut-
tande mot Ishafvet och Östersjön, är flack samt uppta-
ges af stora skogar, sjöar, kärr, mossar och vid Öster-
sjön äfven af bördiga fält. Genom den södra delen,
sluttande mot Svarta och Kaspiska hafven, sträcka sig
flera från landtryggen utgående lägre armar, hvilka bilda
vattenskillnad emellan floderna och försvinna i de torra
stepper, som upptaga sydöstra delen, Sydvestra Ryss-
land är en fruktbar och herrlig landsträcka, men i mel-
lersta delen af vestra Ryssland utbreda sig Europas stör-
sta kärrtrakter, de lithauiska eller Rokitno- och Finska
kärren, med stora skogar af barrträd.

Ryssland är, med undantag af sydöstra delen, väl
försed t med åar och floder. Till Ishafvet utfalla Pe-
tschora och Mesen, genomrinnande de ödsliga tundrorna.
Dvina uppkommer genom föreningen af Suchona från
Kubinska sjön oeh Jug, upptager Wytschegda och in-
faller i Hvita hafvet (staden Archangel). Sjön Imandra
på lappska halfön utfaller i Kantalahli, en nordvestlig
vik af Hvita hafvet. Newd utrinner från Europas stör-
sta insjö Ladoga (337 qv. m.) och utfaller efter ett lopp
af endast 8 mil i Finska viken (st. Petersburg). La-
doga upptager Svir från den stora sjön Oniga och Wol-
chof från sjön limen. Narowa från sjön Peipus utgju-
ter sig i Finska viken. Duna rinner ur kärr på Wal-
dai till Riga-viken (st. Riga). Ni-emen, från Waldai,
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«nner först mot vester, men sedan (st. Grodno) mofe
norr och ytterligare efter upptagandet af bifloden Wilia,
mot vester; mynningen är inom Preussens område. Ett
4el af Pruih, biflod till den i Svarta hafvet utfallande
Donau, åtföljer gränsen mot Turkiet. Till Svarta haf-
vet utfalla: Dniestr, inkommande från Österrike; Bog,
Dniepr, som upprinner ur kärr på Waldai, motsydvest
och söder, samt upptager Beresina, Pripets och Desna*
«fter hvars inflöde floden tager sydvestlig riktning, tills den
åter gör ett knä mot söder och vester. En hvar afdessa
floder bildar en ansenlig utloppsvik (Urnan). Don rinner
mot söder och sydvest till Asofska sjön; biflod Donets.
Floderna Kuban och Terek, utfallande den förra i Svarta,
den sednare iKaspiska hafvet, bilda gräns mot Asien. Wot*
■ga rinner från sjön Stersche på Waldai mot öster, der*»
wnder upptagande Tvertsa, Mologa, Tscheksna frän sjön
Bäloje Osero och Oka. Vid staden Kasan böjer sig
Wolga mot söder och upptager Karna. Slutligen gör
Wolga ett knä mot sydost och, delad i 8 hufvudarmar,
utgjuter den sig med 60—70 mynningar i Kaspiska hafvet,
(st. Astrachan). Ural rinner längs gränsen mot Asien
till Kaspiska hafvet. Alla dessa floder äro segelbara
under största delen af sitt lopp; förnämligast på mellersta
Dniepr hindras segelfarten af en mängd vattenfall (po-
roger). Till den inre förbindelsens befordran äger Ryss-
land flera kanaler: Kubinska k. emellan Tscheksna och
Kubinska sjön; Maria k. emellan Bäloje Osero oeh flo-
den Wutegra, som infaller i sjön Onega; Tichwinska k.
emellan Mologa och. floden Tichwinka, som leder till
sjön Ladoga; Wischnei-Wolotschokska k. emellan floder-
na Twertsa och Msta, som infaller i limen; Beresinska
k. emellan Beresina och Duna; Ladoga och Onega k.
längs södra stranden af de liknämnda sjöarne, på hvilka
segelfarten är farlig och besvärlig.

Till följe af landets stora utsträckning i norr och
söder måste stor olikhet så till naturbeskaffenhet mm
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klimat och produkter äga rum. Med afseende härå in-
delas landet i 4 regioner, a) I öde-region, omfattande
de nordligaste delarne, är marken öfver halfva året täckt
af is och snö och under den korta sommarn upptina
knappt de tillfrusna mossarne och tundrorna. Ingen
jordkultur finnes; endast mossor, lafvar, några bärsorter
och nödväxta buskar trifvas. Menniskans enda följesla-
gare i dessa ödemarker äro renar och hundar. Fiske och
jagt äro hennes hufvudnäring. b) Skogs-region (emellan

66° och 60°) har mager sandjord emellan stora sump-
sträckor och kärr. Skogarne (barrträd) äro stora och goda.
Vid Hvita hafvets stränder börjar jordbruk idkas med
någon framgång: korn, råg, hafra, bohvete, potäter. c)
Jordbruks-region (60°—50°) njuter ett gynnsamtklimat
och har, med undantag af Rokitno- och Pinska kärr-
trakterna, bördig jordmån, gifvande rika skördar af råg,
hvete, lin, hampa, tobak, lök, kål och andra rotvexter,
gurkor, skidfrukter m. m. Vid Wolga trifvas äplen^
jpäron, körsbär, ek och lind, i lilla Ryssland bok, me-
loner, arbuser, valnötter, persikor, aprikoser, d) Stepp-
region består till sin östra del af en skoglös stepp meå
salthaltig jord och saltkällor. Den lider af torka och
regnbrist, är till en del ödslig, till en del gräsrik, och
junder vintern ett ofantligt snöfält. Vestra delen om-
fattar herrliga sades- och fruktländer, bärande hvetej,
inais, hirs, ris, vinrankor, mullbärsträd, fikon, granater,
mandel, pomeranser, oliver. Såvida Ryssland intager
östra delen af Europa, är dess klimat vida kallare än»
-vestra Europas, hvarföre t. ex. hamnarne vid Svarta
hafvet årligen isbeläggas. I öfrigt har Ryssland det
kontinentala klimatets hastiga öfvergångar från kalla
vintrar till varma somrar och tvertom. Rikedomen på
naturprodukter är stor, Hufvudnäringen är åkerbruk,
säd, lin, hampa. Bäst odlade äro Östersjöländerna. De__
bördigaste delen är det såkallade svartmylle-bältet, sona
med en bredd af 40—50 mil sträcker sig genom landet
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från Uralbergen öfver mellersta Wolga och Oka samt söder
om kärrtrakterna i vestra delen. — Boskapsskötseln är
andra hufvudnäringen, på några ställen, deribland de syd-
östra stepperne, den enda. Favoritdjuret der är hästen.
Hornboskapen är derstädes frodig. Fåren ha i allmän-
het grof ull. Finulliga får underhållas på halfön Krim,
der äfven finnas getter med silkeslen ragg. Vid nedra
Donfloden är svinafveln vigtig. I de södra delarne äro
åsnor och äfven kameler ganska allmänna. Biskötseln
är ansenlig i mellersta delen och silkesafveln icke obe-
tydlig i södern. — Fisket är indrägtit särdeles i Wolga
och Kaspiska hafvet, der man fångar stör (af derasrom
erhålles kaviar och af simblåsan det starka limmet hus-
bloss). I de norra floderna är laxfisket stort och längs
kusterna af lappska halfön fångas sill och torsk. — Jag-
ten är i norra delarne lönande, ty de vidsträckta sko-
garne äro fulla af vilda fåglar och andra djur, hvaraf
flera lemna ett ypperligt pelsverk. På Ishafvet uppsö-
kas hvalfiskar, skjälar, valrossar. — Uralbergen äro rika
på jern, guld, silfver, platina, koppar, bly och ädla ste-
nar. Salt erhålles från Urals södra utgreningar i syd-
östra stepplandet. Rika stenkolslager finnas vid nedra
Don. — Skogarne lemna vigtiga produkter (timmer,
tjära, pottaska), — Fabriksverksamheten är liflig och
i stigande, men tillverkningarne fylla icke behofvet. De
vigtigaste fabriksanläggningarne äro de för läder (juft,
saffian), tågverk, pelsverk, ljus, oljor, linne- och bom-
ullstyger, metallarbeten, glas, porslin, tobak. De flesta
fabrikerna finnas, om några de större städerne un-
dantagas, kring nedra Oka. — Den inre förbindel-
sen är liflig längs Wolga, Dwina och Duna samt
de många kanalerna, men i allmänhet kunde och
borde den vara lifligare. Ryssland har hittills saknat
de i detta afseende så vigtiga jernvägarne, men flera
sådana sätta numera det vidsträckta inlandet i för-
bindelse med de östra och södra kusterna samt
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Öessa med hvarandra. Ångbåtsrörelsen vinner en vida
större utsträckning än den haft, då den varit mest in-
skränkt till de inre floderna. Med dessa en snabb för-
bindelse verkande inrättningar stå telegrafer i sam-
manhang. Rysslands naturprodukter äro begärliga och
göra den utrikeshandeln liflig, men den är mest passiv
(bedrifves af utlänningar). De förnämsta utförsvaror
äro: 1) från hamnarne vid Ishafvet (Archangel) lin, jern,
Eran, pelsverk och skogsprodukter; 2) från hamnarne
vid Östersjön (Petersburg, Riga, Re val, Libau) säd, skogs-
produkter, metaller, lin, hampa, lin- och hampfrö, talg,
hudar, pelsverk, tågverk; 3) från hamnarne vid Svarta
hafvet (Odessa, Kertsch, Taganrog) hvete, lin, ull, talg,
läder, hudar; 4) från hamnarne vid Kaspiska hafvet
(Asträchan, Kislär) jern och allehanda manufakturvaror
(tyger); 5) genom landthandel (på Preussen) skogspro-
dukter, (Österrike) läder och kreatur, (Turkiet och A-
sien) manufakturvaror. De förnämsta införsvaror äro
bomull och bomullsgarn, silke, the, råsocker, kaffe, kryd-
dor och andra kolonialvaror, viner, sidentyger och an-
dra manufakturvaror.

Af invånarena höra de flesta (53 milj.) till slaviska
folkstammen, såsom Ryssar (öfverallt, mest i mellersta
delen), Polackar, Malorossianer och Ruthener (förpol-
skade Ryssar, i vestra delen), och för öfrigt finnas här
flera finska folk (2| milj., norr och öster), Litthauer och
JMt&r (2| milj., vester), Tyskar (f milj., spridda), Ju-
dar (1§ milj., vester), Turkar och Tatarer (1| milj.,
söder och öster), Kalmucker (sydost) med flera andra
folk. 'De flesta invånare bekänna grekiska religion (Rys-
sar och flera finska folk, 53 milj.); af öfriga reiigions-
förvandter finnas lutheraner (2 milj., Finnar, Letter, Ty-
Bkar)^mest i östersjöprovinserna, katoliker (2 milj., Po-
lackar, Litthauer m. fl.), reformerta och judar i vestra
Ryssland, mohammedaner i söder och öster samt ett
-öindre antal hedningar i öster och norr. Grekiska re»
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ligion är statsreligion, men lagen tillerkänner åt alla krist-
na lika politiska rättigheter. För bildningens befordran,
finnas 7 universitet, 3 lyceer, en stor mängd gymnasier}
och läroinrättningar för bestämda stånd och yrken, så-
som prestseminarier, medicinska och juridiska akade-
mier, krigs-, handels-, bergs-, sjöfarts-, åkerbruks- m.
fl. skolor, folkskolor och instituter för qvinnobildning.
Den allmänna folkbildningen står ännu på en lägre stånd-
punkt. — Monarkens makt är oinskränkt. Till förvalt-
ningen är riket indeladt i 51 guvernement, hvilka vanli-
gen hafva sitt namn efter residensstaden, samt några för-
valtningsdistrikt.

Östersjöprovinserna.
Ingermanland (Inkerinmaa), emellan Finska viken,

Ladoga, Peipus och Narowa, är flackt, sumpigt och
skogigt. Åkerbruket är inskränkt. Landtbefolkningea
är finsk; Ryssar och Tyskar bebo städerna. — S:t Pe-
tersburg (Pietari), i en sumpig trakt vid Newås myn-
ning, rikets hufvudstad och kejsarens residens, en af
Europas praktfullaste städer, universitet, lyceum, flera
akademier och inrättningar för vetenskap och konst,
ansenliga fabriksanläggningar, rikets största handelsstad
700 t. —Kronstadt, p,å ön Kotlin (Retusaari), 2^ finska
mil ut i Finska viken, starkt befäst, försvarande inloppet
till Petersburg, rikets förnämsta örlogshamn, liflig rö-
relse (yttre hamn för Petersburg), 48 t.

Estland (Wironmaa), det flacka, till större delen
bördiga och väl odlade kustlandet söder om Finska vi-
ken, från floden _Narowa. Landtfolket utgöres af Ester,
ett finskt folk; de högre stånden äro Tyskar. — Reval,
vid hafvet, befäst, station för en del af krigsflottan,
god handel, 29 t. — Ön Dagö.

Lifland, ett småkulligt kustland öster om Riga
viken till Peipus och Duna. Fruktbara åkerfält vexla
med skogar, sandhedar och moras. Landtfolket utgöres
af Liver (en finsk stam, nästan utdöd) och Letter; adeln
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och borgarena äro. mest Tyskar. _= Riga, nära Dunas
mynning, befäst, rikets tredje sjöhandelsstad, vigtiga fa-
briker, 102 t. —■ Dorpat, nära Peipus, universitet, 211.
— Ön Ösel med staden Arensburg, spanmålshandel.

Kurland, halfön öster om Riga viken, med landet
Semgallen, söder om nedra Duna. Marken är mesten-
dels sank, fet och bördig. Stor linodling. Kurerne äro
beslägtade med Letterne. _= Mitau, 23 t. — Libau,
sjöhandel, 10 t.

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

vattensjuka, skoglösa mossar, tundror och ödsliga hedar.
Sydligare vidtaga stora skogar med stor rikedom på
pelsbärande djur. Ekorr-jagten är af stor vigt. Vid
Hvita hafvets södra strand begynner jordbruket. Den
söder om Waldai liggande delen är en af Wolga och
Okd samt öfra Dniepr och Don genornfluten slätt, som
ar en af rikets bördigaste och bäst befolkade delar.
Strörsta delen af befolkningen utgöres af ryssar; i nord-
vest bo lappar och söder om dem Karelare, i nordost
Samojeder och söder om dem Syrjäner (stora jägare)
samt kring Wolga och Oka Tscheremisser och Mordwi-
iier (af finsk stam); i södern anträffas Tatarer. Består
af följande guvernement: kring Dwina Wologda och
Archangel, vid Onega Olönets, vid limen Nowgorod och
söder derom Pskof, kring öfra Wolga Twer, Jaros-
lafl, Kostromd och Nischnej Nowgorod, kring Oka och
dess bifloder Orél, Kaluga, Tula, Moskwd, Räsdn,
Tambdf och Wladimir, kring öfra Don Worönesch, vid
tillflöden till Dniepr Kursk och vid öfra Dniepr Smo-
lensk. — Archangel, nära Dwinas mynning, nederlags-
ort för norra Rysslands produkter, station för en krigs-
flotilj, fabriker (segelduk och tåg), 20 t. — Nowgorod,
vid Wolchofs utflöde ur limen, fordom stor och ansen-
lig, ryska rikets stamort, 18kt. — Ribinsk, vid Wolga,
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liflig rörelse, 15 t. — Jaroslafl, vid Wolga, iyceum,
juft- och linnefabriker, handel, 28 t. — Nischnej Now-
gorod, vid Okas mynning, stor årsmarknad för utbyte
af Asiens och Europas produkter, vigtiga fabriker, 40 t.
— Tula, vid Upa, gevärsfaktori och andra metallfabri-
ker, handel med säd och boskap 60 t. — Moskwd, vid
ån Moskwa, rikets andra hufvudstad och kejsarenas
kröningsstad, universitet, medelpunkt för inre handeln
och industrin (siden, ylle, bomull), 400 t. — Wladifnir,
vid Kläsma, vigtiga bomullsfabriker, körsbärsskogar, 13
t. — Smolensk, vid Dniepr, fabriker, sades- och hamp-
handel, befäst, 23 t. — I Ishafvet den stora, bergiga
och ödsliga dubbelön Novaja Semla, besökt endast af
fiskare och valrossjägare.

Yestra Ryssland.
a) Litihauen och Hvita Ryssland, landet kring

Niemen, Wilia, Duna, Dniepr, Beresina och Pripets,,
upptagas till största delen af skogar och moras (i södra
delen eller svarta Ryssland Rokitno- och Pinska kär-
ren), men hafva äfven god tillgång på säd, lin och
hampa, b) Wolhynien och Podolien, kring floderna
Pripets och Bog till Dniestr, äro bördiga slättländer och
hafva väl födda boskapshjordar. I Podolien begynner
vinodling. Invårarena i dessa landskap utgöras af Lit-
thauer och Ruthener, samt i städerne Polackar, Judar
©ch Tyskar. Guvernementerna äro: vid Niemen Grödno,
Wilua och Köwno, vid Duna Witebsk, vid Dniepr Mo-
hiléf, vid Beresina och Pripets Minsk, kring bifloder
till Pripets Wolhynien, kring Bog till Dniestr Podolien.
— Wilna, vid Wilia, betydlig fabriks- och handelsrö-
relse, 80 t. — Schitomir, i Wolhynien, jern- och läder-
fabrik, 38 t.

Lilla Ryssland
Genomflytes af Dniepr och dess bifloder Desna
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oeh Worskla samt i öster af Donets. Södra och större
delen kallas Ukrän, en skoglös enformig stepp, dels
gräsrik, dels fruktbar på säd, lin, hampa, tobak, melo-
ner, arbuser, äplen och päron. Stark boskaps- och bi-
skötsel idkas. Invånarena äro Ryssar, Polackar, Malo-
rossianer och kosaeker (i Ukrän). Består af guverne-
menten Tschernigof, Kief, Poltdva och Chårkof. ___.

Kief, vid Dniepr, en tid rikets hufvudstad, berömd,
kloster med helgonreliker, vallfartsort, universitet, fabri-
ker och handel, 68 t. — Berditschef, stor handel, 53 t.
-r— Charkof, vid Donets, universitet, vigtig medelpunkt;
iför den inre handeln, 52 t.

Södra Ryssland.
Bessarabien, landet vester om Dnjestr till turki-

ska gränsen, är ett herrligt sades- och vinland. Invå-
narena äro Rumäner. _=_ Kischinef, fruktodling, läder-
fabriker, handel med boskapsprodukter, 100 t. — Ålder-

man, vid Dnjestr-liman, befäst, vigtig handelsplats, 29 t.
Nya Ryssland, kustlandet längs Svarta hafvet från*

Dnjestr, kring Bog och nedra Dniepr, till Asofska sjön»
Landet vester om Dniepr är angenämt, alstande vin-
rankor och mullbärsträd. En mängd ryska och tyska
kolonister hafva här bosatt sig. Östra delen är en skog-
lös stepp (den nogaiska), genomströfvad af nomadise-
rande Tatarer. Södra delen af halfön Krim (de södra*
sluttningarna af Jailas höjdsträckning) är Rysslands-
vackraste och herrligaste del, med stor rikedom på äplei*
och vin samt äfven fikon, mandel, granater, pomqjan-

ser. Salt erhålles från Siwasch eller Ruttna sjön, vestra
delen af Asofska sjön. Befolkningen utgöres af Ryssar,,
Greker, Judar, Tyskar, Tatarer m. fl. Indelas i guver-
»ementen Cherson, Jekaterinoslafl och Taurien. ___: Ni-
holajef, vid Bog, skeppsvarf, 65 t. — Odessa, vid haf-
vet, rikets andra sjöhandelsstad, lyceum, 120 t. — Simfe-
vépol, på Krim, säte för guvernören öfver Taurien. —

Sevastépol, fästning vid Svarta hafvet. — Kertsch, på
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ctetra landtungan, vid sundet af samma namn, god han-
del, 21 t. — Taganrog, vid Asofska sjön, god handel,
24 t.

Donska Kosackernas land, en af nedra Don med
trögt lopp genomfluten skoglös stepp, full af torra he-
dar och saltgölar. Flodstränderna äro dock ganska frukt-
bara. Hufvudnäringen är boskapsskötsel. Här bo Ko-
saeker och Kalmucker. Kosackerna stå under en ata-
man, hafva en militärisk författning och äro förpligtade
till krigstjenst. — Nowo Tscherkask, vid Don, kosack-
atamanens säte, stora marknader, 23 t.

Mrachan och Kaukasien.
Cis-Kaukasien jemte Tschernornorska (Svarta hafs)

kosackernas land är en smal landsträcka emellan Asof-
ska sjön och Kaspiska hafvet, längs floderna Kuban,
Terek och Kuma. Består dels af torra stepper, dels af
odlingsbara sträckor. Närmare Kaspiska hafvet trifvas
vin- och mullbärsträd, fikon, oliver, mandel. Befolknin-
gen tttgöres af nomadiserande Kosacker, Kalmucker, Ta-
tarer. — Stawropol, guvernörens residens, 21 t. —

Kislär, vid Kaspiska hafvet, handel på Asien, 6 t.
Astrachan, landsträckan öster och norr om Kas-

piska hafvet från floden Kuma till Ural och Karna. Den
genomflytes af nedra Wolga samt i nordost af Bälaja
och Ufa. Största delen är ett steppland utan andra träd
än arbuser, meloner och kurbitser. Störfisket är lönan-
de. Af större sjöar må nämnas Elton sjön, hvarifrån
årligen en betydlig mängd salt erhålles. Klimatet är så-
dant att renen trifves i norra och Kamelen i södra de-
len. Snöstormar (buraner) rasa tidtals med stor våld-
samhet. Befolkningen utgöres af nomadiserande Tata-
rer, Baschkirer (biherdar, i löfskogarne vid Ural), Kir-
giser, Turkar, Kalmucker och Kosacker (de uralska och
orenburgska) samt de linska folken: Wotjaker, Tsehu-
ivascher och Tscheremisser. Vid floderna och der jord-
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bruk är möjligt hafva polska, ryska och tyska koloni-
ster nedsatt sig. Består af guvernementen: Astrachdn,
Sardtof, Samdra, Ufa och Orenburg. _=_ Astrachan,
nära Wolgas mynning, handel på Asien, 45 t. — Sa-
rdtof, stark hveteshandel, 85 t. — Orenburg, vid Ural-
floden, karavanhandel på Asien, 28 t.

Kasau och Perniien.
Kasdn är landet kring Wätka, nedra Karna och

mellersta Wolga. Wolgalandet är lågt, flackt, skoglöst
och bördigt (en del af svartmyllebältet). Permien, kring
öfra Karna, är skogfull och har kallt klimat. Uralber-
gen hafva här sina rikaste grufvor. — Befolkningen be-
står af R}7ssar, Tatarer och de finska folkstammarne:
Syrjäner, Permier, Woguler, Wotjaker, Tsehuwascher,
Tscheremisser och Mord\viner. Guvernementen äro:
Permien, Wätka, Kasdn, Simbirsk och Pensa. _=_ Ka-
sdn, nära Wolga, befäst, universitet, fabriker, god han-
delsrörelse, 70 t. — Jekaterinenburg, öster om Ural,
medelpunkt for uralska bergsbruket, 22 t.

2. Konungariket Polen.
2300 qv. m.; 5 milj. inv., 2200 på qv. m.

Det nu så kallade konungariket Polen skiljes i ö-
ster från det öfriga Ryssland genom floderna Bug
och Niemen samt omgifves i öfrigt af preussiska
och österrikiska länder. Endast sydvestra delen är
ojemnad af lägre kullar från Karpathernas utgrenin-
gar; i öfrigt är landet en stor slätt, genomfluten af
Weichsel, som inkommer från Österrike och här un-
der sitt bågformiga lopp, mot nordost och nordvest
upptager Bug på östra och Pilica (Pilitsa) på vestra
sidan, hvarefter den fortsätter inåt Preussens område till
Östersjön. Genom vestra delen rinner floden Wartha
(jbiflod till den genom Preussen rinnande Öder). Klima-
tet är mildt och sundt, jordmånen är i allmänhet god
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oeh fruktbar. Åkerbruk är hufvudnäring och är Polen
«?tt af Europas sädesrikaste länder (råg, hvete, hafra,
korn och i norra delen mycket lin). 1 södra delen är
hoskapsskötseln af större betydelse (får). Af mineralier
amå nämnas jern och zink. Skogarne äro vidsträckta
och lemna vigtiga utförsvaror. Folkindustrin och fabriks-
verksamheten (ylle-, bomulls- och linnetyger) äro gan-
_&a lifliga, likasom äfven handelsrörelsen (säd, lin, ull,
trädvaror), som till största delen bedrifves af Judar,
hvilka här bo till stort antal (600 t.). Katolska religion
sSr den allmännaste och bekännes af Polackar och Li-
thauer (3| milj.). Grekiska religion bekännes af Ryssar
och Ruthener (f milj.) Högsta förvaltningen handhaf-
ves af en ståthållare (Namiestnik). Landet indelas i 10
guvernement: Warschau, Kalisch, Piotrekof, Radom,
Kielce, Lublin, Siedlce, Plock (Plotsk), Xomsa(sja) och
Suwalki. _= Warschau, vid Weichsel, centralstyrelsens
säte, liflig fabriksverksamhet (ylletyger), medelpunkt för
den inre handeln, några akademier och skolinrättningar,
hefäst, 250 t. — Lodz, andra fabriksstaden (bomullstyger),
34 t. — Kalisch, vid Prosna (gränsflod mot Preussen),
yllefabr. och vigtig handel, 14 t. — Kielce, bergstad
vid landets högsta bergstopp Lysa Göra (2000 f.), jern-
och stålfabr. — Lublin, handel med säd och ungerskt
vin, 22 t. — Modlin, nu Novo Georgiefsk, vid Bugs
mynning, stark fästning.

3. Storfurstendöinet Finland.
6835 (= 3280 finska) qv. m.; 1,750,000 inv.-, 250 på qv. m.

Namn, läge och gränser. Finland anses betyda
kärrland. Samma betydelse förmenes äfven ligga i den
inhemska benämningen Suomi eller Suomenmaa. Dess
fasta land är beläget emellan 59° 48' och 70° 6' nord-
lig latitud samt emellan 38° 10' och 50° 25' longitud.
Ifrån nordligaste punkten vid Skorajokis inflöde i Te-
nojoki eller Tanaelf, 4 mil från Ishafvet, till sydligaste,
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udden Hangöudde (Hankoniemi) är afståndet 155 (=IOB-
-flnska) mil. Der utsträckningen i vester och öster är
störst, utgör den omkring 81 (= 57 finska) mil. Lan-
det begränsas i norr af Norige (Norja), längs Tenojoki
och en del af Lapintunturit, i vester af Sverige (Ruot-
si), längs Muonio- och Torneå-elfvar, och Bottniska vi-
ken (Pohjanlahti och Raumanmeri), i sydvest af Öster-
sjön (Itämeri, Saksanmeri), i söder af Finska viken
(Suomenlahti), och i öster af Ryssland (Wenäjä) och
Norige. Ryssland tillstöter med guvernementerna Inger-
manland (Inkerinmaa), Olonets (Aunuksenmaa) och Ar-
changel (Arkankelin maa).

Markens beskaffenhet. Finlands yta är till största
delen ojemn. En oafbruten omvexling af höjder och
djup råder öfver hela landet, hvårföre endast få betyd-
ligare slätter finnas. Största slätten är Österbottens
kuststräcka. En stor del af landets yta upptages af
sjöar, kärr och mossar. I allmänhet visar sig marken
sådan, sopa skulle den i en aflägsen forntid varit era
hafsbotten, öfver hvilket vattnet svämmat och afsatt
medförda stenar och jordarter. På en så stor vidd sona
Finland intager måste mycken olikhet förefinnas. Lapp-
land och de inre delarne af norra Österbotten, hvarest
äfven jordskalf tidtals försports, äro de mest upphöjda
delar af landet och ett bergland i smått, genomskuret
af bergshöjder och jordåsar emellan sandmoar, mossar,
kärr och sjöar. Södra Österbottens inre hyser lägre
höjder, men hela Österbottniska kuststräckan är en af
endast låga kullar ojemnad lågslätt, som i norr har en
mera mager sandjord, men i söder bördig lerjord. Syd-
vestra delen (vestra Satakunda, egentliga Finland, södra
Tavastland och Nyland) har emellan de många höjder-
na öppna, bördiga dälder. I sydöstra delen (södra Ka-
relen) äro dälderna mera hopträngda och finnes i all-
mänhet en jordmån, som på en del ställen är mycket
.sandblandad och stenbunden, men på andra ställen be»
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©tår af gäslera. De inre deiarne (norra Karelen, Savo-
laks, norra Tavastland och nordöstra Satakunda) upp-
tagas dels af sjöar, träsk, mossar och myror, dels af
moar, stenbunden mark och berg, dock saknas icke till-
gång på odlingsbar jord. Af hela landets vidd, utgö-
rande mera än 76 miljoner tunnland, upptagas mer än
7 milj. af sjöar, inemot 8 milj. af berg, öfver 25 milj.
af kärr och mossar, samt 32 milj. af höglända skogs-
oeh svedjemarker, men endast 1 milj. af åker och 3
milj. af ängsmarker *). Utrymme till nyodlingar saknas
således icke, äfven om också endast hälften vore od-
lingsbar.

Det inre höglandets höjd öfver hafvet är mycket
olika, ty då t. ex. Enontekis ligger på en upphöjning
af 1,475 fot, hafva andra ställen en upphöjning af en-
dast 200 fot. Landet sänker sig småningom mot det
vestra kustlandet, som i allmänhet är lågt och flackt.
Deremot stupa höjderna brant i hafvet på den södra
kusten, som i öfrigt är af inträngande vikar söndersku-
ren i en mängd landtungor och berguddar samt åtföljd
af en vidlyftig skärgård. Skärbildningar förekomma äf-
ven delvis längs vestra kusten, såsom vid Bottniska vi-
kens smalaste pass Qvarken (Meren kurkku). Längs
kusten förmärkes en ständig upplandning, som medför
livarjehanda olägenheter för de der belägna städernas

*) Ungefärlig öfversigfc af markens beskaffenhet i de skiljda
länen. Storlelen är angifven i finska tunnland.

Sjöar. Berg. Kärr, mossar. Högt. skogsrå. Åker. Äng.
TJleåb. 3,342,000 2,970,000 16,019,000 10,448,000 93,000 700,000
Wasa 221,000 775,000 2,958,000 3,940,000 93,000 450,000
Äbo 125,000 937,000 654,000 2,946,000 197,000 580,000
Nyl. 99,000 466,000 143,000 1,550,000 100,000 250,000
Wib. 2,040,000 637,000 1,794,000 3,582,000 180,000 450,000
Kuop. 382,000 834,000 2,620,000 4,750,000 76,000 255,000
S:t M. 804,000 386,000 725,000 2,650,000 74,000 175,000
Tav. 244,000 675,000 405,000 2,137,000 107,000 255,000

S:a 7,257,000 7,680,000 25,318,000 32,003,000 920,000 3,115,000
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hamnar. Denna landets höjning utgör i södra delen %

fot på 100 år, men stiger längs Österbottens kust ända
till 4 å 5 fot.

Höjdsträckningar. Höjderna äro visserligen mån-
ga, men i allmänhet äro de låga. De högsta topparne
finnas bland bergen i Lappland eller Lapintunturit, så-
som det enstaka Peldqivi (2,245 finska fot högt), Ou~
nastunturi (2,124 fot) och Jeristunturi, (2,200 fot). De
högsta topparne utom Lappland finnas i nordöstra Öster-
botten (Kuusamo och Hyrynsalmi socknar), hvarest de
hafva en höjd af 1,100 till 1,600 fot. De sammanhän-
gande hödjsträckningarne hafva sin största höjd i lan-
dets norra och nordöstra delar (öfver 1000 fot), men
sänka sig under sin sträckning mot söder och veste?
(3—400 f.). De äro än smala och branta, än utplattade
i sandhedar och moar; på vissa ställen äro de skogbe-
växta, på andra ställen utbreda sig sjöar, stundom äro
de alldeles afbrutna och fortlöpa endast genom en rad
af kullar. — Hufvudstammen är Maanselkä. Den utgår
från skandinaviska halföns berg mot öster längs grän-
sen mot Norige och sedan, under namn af Suolaselkä
eller Saariselkä, genom Lappland till Talkunaoivi, der
den böjer sig mot söder genom östra Lappland och
nordöstra Österbotten samt gränsen mot Ryssland, tills
den vid Miinala-bergen tager en sydostlig riktning inåt
Ryssland. Utom denna kedja genomskäres Finland a£
följande större åsar: 1) Suomenselkä afsöndrar sig fram
Maanselkä vid Miinala och fortgår mot vester och syd-
vest, tills den med obetydlig höjd utlöper i Sidebyuddej
denna ås afsöndrar Österbotten från Karelen, Savolaks,,
Tavastland och Satakunda. 2) Salpaus-selänne utgår
från Maanselkä vid Lieksa utom Finland belägna berg-
knut och inkommer i Karelen,, der den går först mot
söder och sedan nordvest upp mot staden Joensuu„
då den böjer sig mot söder till närheten af Ladogas
nordvestra strand, hvarifrån den med hufvudsaklig rikt-
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ning mot vester, och derund^r på flere ställen genom-
bruten af de norrifrån nedströmmande sjöarnes utflöden,
genomgår södra Savolaks och Tavastland samt mellersta
Satakunda, tills den något söder om Björneborg utlöpe?
i Bottniska viken. Denna höjdsträckning bildar södra
gränsen för det vidsträckta, men föga upphöjda finska
höglandet, som genom Suomenselkä delas i en nordlig
och en sydlig hälft. Uti den norra delen äro att märka:
3) Ounas-selänne utgår från Maanselkä mot söder längs
Muonio- och Torneå-elf mot Bottniska vikens nordliga-
ste strand. 4) Kainun-selänne utgår från Maanselkä mot
sydvest, genombrytes af Uleå-elf och sammanlöper med
Suomenselkä. Uti den södra delen: 5) Satakunnan-se-
länne afsöndrar sig från Suomenselkä vid Karvia-höj-
derna mot söder, utbreder sig i de ödsliga Pohjankan-
gas och Hämeenkangas samt sträcker sig motKumo elf.
6) Hatara-selänne utgår från Satakunnan-selänne mot
sydost genom östra Satakunda, förbi Tammerfors inåt
Tavastland samt genombrytes på flera ställen af de på
dess norra sida liggande vattensamlingars utflöden. 7)
Uämeen-selänne sträcker sig från Suomenselkä vid Soi-
ni-höjderna emot söder, längs gränsen emellan Satakun-
da och Tavastland och sedan genom Tavastland, åtföl-
jande Päijännes vestra strand, tills den sammanlöper
med Salpaus-selänne vid Äa>A;ö?ä-höjderna. 8) Savon-
selänne går från Suomenselkä vid Mäkiöis-höjderna^
genom vestra Savolaks, och sammanlöper med Salpaus-
selänne vester om Willmanstrand. 9) Karjålan-selänne.
sträcker sig från Suomenselkä mot söder och sydost ge-
nom nordvestra Savolaks inåt mellersta Karelen, der
den, öster om Joensuu, sammanlöper med Salpaus-selän-
ne. I öfrigt äro att märka i låglandet söder om Sal-
paus-selänne: 10) Lohjan-selänne, som utgår från Sal-
paus-selänne i södra delen af Tavastland mot sydvest
genom vestra Nyland emot Ekenäs och utlöper i Han-
koniemi, och 11) Äyräpään-selänne, som öster om Will-
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manstrand afsöndrar sig från Salpaus-selänne genom syd-
östra Karelen inåt Ingermanland.

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

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, hvaremot låglandets vattendrag icke
med hvarandra förenas, utan genomrinna hvar sin flod-
dal.

1) Norra och nordöstra sluttningen. Från Maan-
selkä rinner längs norska gränsen floden Skekskemjoki,
hvilken längre fram kallas Enarejoki och slutligen Te-
nojoki eller Tana elf, som, efter att hafva upptagit Uts-
joki och Pulmajoki från landets nordligast sjö Pulma-
jaur (1)*) lemnar det finska området och inom Norige
utfaller i Tanafjorden. Största sjön är Inarijärvi eller
JSnare-träsk (5), som upptager Ivalojoki och afledes ge-
nom den utom Finlands gränser rinnande Patsjoki till
Warangerfjord. De på östra sidan om Maanselkä lig-
gande sjöar (7), Kuusamo-stråt, afledas till Hvita hafvet.

*) Siffertalet inom parentes efter namnet pä en sjö är
detsamma, hvarmed den ifrågavarande sjön är betecknad på dett
1861 utgifna Suoraenmaaa karfcta Gylden'iltä,
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2) Nordvestra sluttningen. Från sjön Koltajaur, der
Finland, Sverige och Norige sammanstöta, utrinner
gränsfloden Könkömä, sedan benämnd Muonionjoki, hvil-
ken förenar sig med den från Sverige kommande Tor-
neå-elf eller Tornionjoki, som derefter, på en sträcka af
16 mil, bildar gräns mot Sverige. — Kemijoki, en af
landets största floder, nedrinner från Talkunaoivi, upp-
tager Kittinenjoki, genomflyter Kemijärvi och upptager
längre fram Ounasjoki. — Oulunjoki eller Uleå-elf, så-
som handelsväg en den vigtigaste af landets floder. Den
utbryter genom Niskakoski från Oulujärvi (31), dit det
nord-finska höglandets vattendrag inkomma på två huf-
vudarmar: a) Kianto och Hyrynsalmi-sir&t från norr
och b) Sotkamo-stråt från öster, hvars vatten infaller
genom _Ammä-fors vid Kajana. Under sitt 10 mils lopp
från Niska till hafvet besväras Oulujoki af flera forsar,
bland hvilka Pyhäkoski i Muhos socken är störst och
farligast. — Siikajoki, känd såsom mycket våldsam un-
der vårfloden och islossningen. — Pyhäjoki från Pyhä-
järvi (150). — Ahtävänjoki eller Esse-å, från Livonlähde
eller Lipo-källa på Suomenselkä, genomrinner Alajärvi,
iMppajärvi och Evijärvi. — Lapuanjoki eller Nykar-
leby-å från Kuortane-sjo&vne. — Kyrö-elf, den största
i södra Österbotten (30 mil); kallas i öfra loppet Kau-
hajoki, längre fram Ilmajoki.

3) Sydvestra sluttningen. Karvianjoki eller Sast-
mola-å. — Kokemäen joki eller Kumo-elf, rik på lax
och sik, utgör afloppet för ett stort vattensystem, Ku-
mosbäcken, som utbreder sig i det finska höglandets ve-
stra del (vestra Tavastland och östra Satakunda). De
många hithörande vattendragen fördela sig på tre huf-
vudarmar: den vestra, norra och östra. Hufvudstråt fin-
nes inom norra armen och tager sin början från den
ofvan nämnda Livonlähde, hvarifrån det rinner mot sö-
der, utbredande sig i flere större sjöar, såsom Atsärin-
selkä (104) och Toivesi (103). Förstärkt af Pihlajavesi-
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stråt och Keuru- (105) stråt, infaller vattenmassan i
Ruovesi och dädan genom Murola-fors i Näsijärvi (100)
samt genom Tamperinkoski (61 fots fall på 1± verst)
till Pyhäjärvi, i Birkkala. Till nämnde sjö infaller sö-
derifrån den östra hufvudarmen, hvilken är sammansatt
af flera grenar: a) Längehnä-strkt med den stora Län-
gelmävesi (107), som förut haft en naturlig förening med
Pälkäneenvesi (109), men nu har en direktare aflopp
genom Kaivanto-kanal till Roine (110), hvilken infaller
i Mallasvesi (111), dit äfven Pälkäneenvesi genomKos-
kionvirta utgjuter sig. b) Hauho-stv&t tager sin början
i Padasjoki från Lummene-sjö (68) och fortgår genom
Wesijako (117) samt sjöar i Lampis och Hauho till den
ofvan nämnda Mallasvesi, hvilken sedan genom Walkia-
koski utfaller i Rautunselkä. c) Wånå-stråt uppstår i
Asikkala, utbreder sig i Pääjärvi i Lampis och uppta-
ger i Janakkala ett vestligt tillflöde från L^oppis sjö eller
Lopenjärvi (120), hvarefter vattenströmmen går mot
nordvest genom Wånå förbi Tavastehus till Wanajavesi
(113) och vidare till den ofvan nämnda Rautunselkä.
Derifrån strömmar vattenmassan genom Kuokkala-fors
i Lempälä och sjöar i Wesilaks till Pyhäjärvi söder om
Tammerfors. Den norra och östra armens nu förenade
vattenmassor afledas genom Nokiavirta till Kulovesi,
som norrifrån upptager den vestra hufvudarmen eller
Kyrö -stråt, inom hvilket Kyrösjärvi (97) störtar ned-
för Kyröskoski. Från Kulovesi faller vattnet till Rau-
tavesi (96) och vidare genom Wammaskoski till Lieko-
vesi i Tyrvis, som gifver upphof åt Kokemäenjoki, hvil-
ken, efter att hafva upptagit ILoimijoki på södra sidan-
medelst Kettara-fors bryter sig ned till Satakundas låg-
land och utfaller med mynningar nedom Björneborg.
— Eurajoki från den för sin rena sandbotten kända
Pyhäjärvi (140) i Eura. — Aurajoki, Finlands i histo-
riskt afseende förnämsta flod, genomflytande Åbo stad.

4) Södra sluttningen. Wanda- eller Helsinge-å
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utfaller nära Helsingfors. — Kymijoki eller Kymmene-
élf afleder det stora vattensystem, som utbreder sig i
mellersta delen af det finska höglandet. Dess hufvudarm
har sina källor på Suomenselkä och nedrinner inåt norra
Tavastland, der det, efter hand vinnande i styrka, utbre-
der sig i den på muikkor rika Keitele (77) i Wiitasaari.

Den derifrån mot söder inåt Laukkas utströmmande
vattenmassan, hvilken vesterifrån förstärkes afSaarijärvi-
stråt (75 —72) och österifrån af Rautalampi-str&t (81—

86) genom Tarvala-fors, faller genom Kuhankoski stora
fors i Leppävesi (70) och vidare genom Ilaapakoski till
den 12 finska mil långa, 3 mil breda Päijänne (67).
Päijänne upptager flera tillflöden: vesterifrån den strida
och klara Arrakoski från den förut omnämnda, på Hä-
meen-selänne belägna Wesijako (117), som således har
ett dubbelt aflopp; — söderifrån Wääksenjoki från We-
sijärvi (66); ■— österifrån Tainiovirta, afledande det stora
,S?/ssmä-stråt med Kyyvesi (89), Puulavesi (90) och Jääs-
järvi; hvarefter Päijännes vattenmassa utbryter på dess
sydöstra strand genom Kalkis-stvöm till Ruotsalainen-
sjö (65). Härifrån utrinner Kymijoki, hvilken under
sitt lopp mot sydost och söder vid Heinola bildar Jyränkö-
ström, upptager norrifrån Mäntyharju-str&t (91, 92) och
medelst Keltis- ström genombryter Salpaus-selänne, hvar-
efter den, genomströmmande Nylands lågland, bildar
vattenfallet vid Anjala och grenar sig vid Wedenjakama
i två armar, hvitka omsluta Pyttis ön (Pyhtää), och ut-
faller i finska viken med 5 mynningsarmar, af hvilka
den östligaste är utmärkt genom Högfors (Korkiakoski).
— Rajajoki eller Systerbäck, en gammal gränsskilnad
emellan Ryssland och Sverige (1323—1617), likasom
ännu emellan Ryssland och Finland.

5) Sydöstra sluttningen. Medelpunkt i det stora
vattensystem, som finnes i östra Finlands högland (Sa-
volaks och Karelen) är den stora sjön Saima, som är
ett gemensamt namn på flera genom sund och strömdrag
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med hvarandra förenade sjöar och fjärdar. Hufvudar-
men eller Pielis- stråt har sin källa inom Ryssland vid
Miinala, men inkommer efter ett lopp af 12 finska mil
inom Finlands område till nordöstra Karelen, der vat-
tenmassan utbreder sig i den stora Pielisjärvi (47),
hvarifrån Pielisjoki, genombrytande Karjalan-selänne,
leder till Pyhäselkä, som i förening med Orivesi bildar
nordöstra Saima (42). Den vestra källarmen eller Kal-
Zaum-stråt uppstår i norra Savolaks, hvarest flera käl-
lors vatten samla sig till Porovesi i Idensalmi och deri-
från utrinna mot söder till Onkivesi (54) och vidare
till Kallavesi (53). Sedan Kallavesi från nordost upp-
tagit Nilsiä-vattenstråt (57 —59), hvilket genom Jänne-
virta genombryter Karjalan-selänne, afledes den genom
Puutossalmi till Koirusvesi och vidare genom Konnus-
koski till Unnukkavesi samt slutligen genom Warkaus-
ström till Aimisvesi, hvilken i förening med Joutsenvesi
och Haukivesi samt några andra sjöar bildar Enonvesi
eller nordvestra Saima. Från nordöstra Saima, som nu-
mera genom Kanava-ka,n&\ direkte upptager det klara
vattnet från den ansenliga Höytiäinen (46), öppnar sig
mot vester Orivirta-])Q.ss, som således sätter nordöstra

fjärdar i förbindelse med de nordvestra. Deras
förenade vattenmassa strömmar förbi Nyslott till Pihlaja-
vesi, som jemte den östligare Puruvesi bildar mellersta
Saima, hvarifrån Puumala-sund leder till den med hol-
mar fullströdda södra Saimas lugnvåtten. Från dess
södra fjärd Lappvesi utbryter Wuoksen (133) mot syd-
ost. Kort derpå störtar den nedför Salpausselänne med
landets mest storartade vattenfall Imatra (139 fot bredt,
114 fot högt, på en sträcka af 6 verst). Wuoksen ge-
nomströmmar sedan låglandet i en mot norr öppen båge
af 15 mils längd, derunder utbredande- sig i flera stora
fjärdar, och utfaller i Ladoga stora sjö med 2 mynnings-
armar vid Keksholm. — Jänisjoki eller Leskelä-å ge-
nomflyter Jänisjärvi (127) och utfaller i Ladoga. — De
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i landets östligaste del emellan Maanselkä och Aunuksen-
selänne belägna sjöar, Suojärvi va. fl., hafva sitt utflöde
till sjön Onega i Ryssland.

Fulla af forsar och vattenfall äro Finlands vatten-
drag icke rätt tjenliga till båtfart. Man har derföre ge-
nom strömrensningar och äfven genom kanaler sökt af-
hjelpa denna olägenhet samt sålunda underlätta och be-
fordra den inre förbindelsen. Genom erhållandet af be-
qvämare aflopp hafva flera sjöars vattenytor blifvit fäll-
da och stora förut öfversvämmade landsträckor vunna
för jordbruk. De förnämsta kanalanläggningar äro: i
Österbotten Ämmä-kanal, ledande förbi Ämmä vatten-
fall i Kajana-å och sålunda öppnande båtfart emellan Uleå-
träsk och dess östra tillflödsarm från Sotkamo socken; i
Satakunda Kaivanto, som afskär Kangasala ås och förbin-
der Längelmävesi med Roine; kanalerna förbi Walkiakos-
ki, Murola och Kuokkala; i Savolaks Taipale och Konnus-
eller Warkaus-kanal och slussverk samt kanal- och sluss-
anläggningarne norr om Kallavesi till befordrande af för-
bindelsen emellan landskapets norra och södra delar; i
Karelen Kanava från Höytiäinen till Pyhäselkä och Kivi-
merm-kanalen ifrån Wuoksen till sjön Suvanto, hvari-
genom Wuoksen erhållit en kortare förbindelse med La-
doga. Främsta rummet intages dock af Saima-kanal,
som afskär Salpaus-selänne (Saimas strandas) och sedan
d. 7 Sept. 1856 öppnar en direkt förbindelse från Sai-
ma (öster om Willmanstrand) till Wiborgska viken.
Om möjligheten att genom kanaler förena Päijännes vat-
tensystem med Saimas och äfven med Bottniska viken
hafva hvarjehanda undersökningar blifvit anställda.

Klimat, produkter och näringar. I Finland förne-
kar sig icke polarklimatets natur; vintern är lång och
sträng (stundom ända till — 40°), sommarvärmen ofta
ganska stark (äfven öfver 30°). Till följe af kärrens
uttorkande och en tilltagande uppodling har väl klima-
tet mycket förmildrats; men den förändring, som den
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europeiska norden i sednare tider undergått i sina kli-
matiska förhållanden, har visat sig mindre gynsam Års-
tiderna hafva blifvit ostadigare och gjort inskränkningar
på hvarderas område, i det vintrarne i allmänhet blif
vit kortare och blidare, vårarne mera vinterlika och
längre, somrarne mindre varma, höstarne längre och mil-
dare. Sädesfälten lida ofta skada af de med brist på
snö samt vexlande kall och blid väderlek utmärkta vin-
trar och torra, kalla vårar, hvilka blifvit mera allmänna
och vanliga En farligare fiende hafva dock våra sä-
desfält uti de nattfroster, hvilka inträffa under den var-
ma årstiden, särdeles i kärrfyllda och andra frostömma
trakter. I allmänhet kan man beräkna, att af o år 1
lemnar god afkastning, 3 medelmåttig och 1 missvext.

■— Med landets stora utstäckning måste stor olikhet så
i temperaturen som i andra naturförhållanden visa sig
på skiljda orter. I södern utgör den längsta dagen och
likaledes den längsta natten hvardera 18\ timmar, men
i Enontekis en månad och i Utsjoki två månader. I
södern beräknas vintern till 5 å 6 månader, men i nor-
den ända till 8 å 9 månader. Årets medeltemperatur
är i södern (Åbo) omkr. -j- 4|°, men i norden (Enon-
tekis) — 2i°. Äfven är skillnaden i klimat betydlig
för orter under samma breddgrad, om de äro belägna
vid kusten, der landet äfven är lägre och mera uppod-
ladt, eller i det mera upphöjda, af sjöar och kärr fulla
inlandet. Luften är i allmänhet ren och sund. Då större
och allmännare farsoter anställt sina härjningar, hafva
de merendels stått i förening med missvext och deraf
föranledd brist på tjenlig och sund föda.

Förnämsta näringen och den, på hvilken hela lan-
dets materiella välstånd ännu beror, är åkerbruk, hvil-
ket idkas ända upp till södra stranden af Enarejårvi.
Det har dock att kämpa med många hinder, framkalla-
de dels af sjelfva jordens och klimatets naturbeskaffen-
het, dels af rådande samhällsförhållanden, dels af fol-
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kets sega fasthållande vid gamla sedvanor, brist på in-
sigt och brist på penningar. Bristen på insigt har man
sökt afhjelpa genom landtbruks-skolor, sällskap och mö-
ten, äfvensom bristen på penningar genom en hypoteks-
förening. I medeltal torde ärligen 10,000 tunnland o-
ländig mark beläggas med arbete. För åkerbruk tjen-
ligast är sydvestra 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 stenbun-
den mark och sandmoar, glest bevexta af tall och ljung.
Stora kärrtrakter hafva i sednare tider genom det så-
kallade kyttandet förvandlats till bördiga åkrar och än-
gar. Kärrodlingar, hvilka företrädesvis bedrifvits i Ö-
sterbotten, äro öfver hela landet i stigande, men oför-
ståndigt bedrifna hafva de äfven medfört skada. Den
stenbundna marken i de östra delarne vållar, att Fin-
narnes äldsta sätt att göra jorden fruktbar, det skogar-
ne förödande och jorden utmattande svedjebruket ännu
bibehålies. Allmännast sås råg (rågkulturen upphör i
Sodankylä och Muonioniska, öfver 67°); i norra delen
mest och på sina ställen endast korn; i södern trifves
hvete; hafra och bohvete odlas mest i sydöstra delen.
Ehuru jordmånens bättre eller sämre beskaffenhet ver-
kar stor olikhet och ehuru jordbruket på få ställen be-
drifves efter rationella grunder, torde man såsom medel-
tal öfver hela landet kunna antaga afkastningen af ett
tunnland åker till 5 tunnor säd och 6 tunnor potatis.
Den årliga sädesskörden antages stiga till omkring 2
miljoner tunnor råg, 1 milj. t:r korn, 900,000 t:r hafra,
20,000 t:r hvete, 50,000 t:r ärter samt dessutom bland-
säd och bohvete *). Afdragas derifrån utsädet med omkr.
750,000 ter, så återstå till begagnande omkr. 3,300,000

•) Vår offentliga jordbruksstatistik är i högsta grad ofull-
ständig oöh otillförlitlig. Följande tabell, angifvande i tusental
tunnor medeltalet af den uppgifna sädesproduktionen under de-
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t:r. Befolkningens årsbehof kan uppskattas till omkr.
4,500,000 tunnor, utom hvad som åtgår åt boksapen och
till brännande af rusdrycker. Denna betydliga sädesbrist
minskas dock genom tillgång på andra näringsämnen.
Trakter finnas, der allmogen, äfven om missvext icke
inträffat, icke äter bröd af ren säd, utan uppblandar
mjölet med tallbark, målen halm och andra ämnen. Den
vigtigaste fyllnad i sädesbristen lemna potäterna, hvilka
odlas ganska allmänt, dock mest i sydvestra delen; skör-
den är okänd (öfver 2 milj. t:r) och anses 3 t:r potä-
ter motsvara 1 t:a råg. Andra odlade matvexter äro
ärter (icke mera i Uleåborgs län), bönor och rofvor
(mest i östra delen). — Ängarne vårdslösas och lemnas
mest utan skötsel, afkastningen är derefter. Ängsodling
har dock i sednare tider vunnit insteg äfven bland all-
mogen, förnämligast i sydvestra delen. — Linet, bäst i
mellersta Tavastland, blir i mellersta Österbotten sträft;
hampan går längre mot norden; humleplantering idkas
mest i Nyland; tobak planteras här och der, dock en-
dast af allmogen och mest till eget behof. För träd-
gårdskulturen lägger visserligen klimatet stora hinder i
vägen, dock kunde den vara högre drifven än den är,

cenniet 1845—1855 och qvinqvenniet 1861—1865, under hvilka
fem sistnämnde år 2 äro utmärkta för missvext på såväl säd
som potatis, torde lemna en ungefärlig öfversigt af årliga sä-
desskörden i de skilda länen:

Råg. Korn. Hafra. Hvete. Ärter. Potatis. Bohvete.
U:borgs 1. 97,000 188,000 10,000 m. m.
Wasa 324,000 255,000 77,000 310,000
Åbo 395,000 112,000 179,000 10^000 23,000 300,000 3,000
Nylands 228,000 34,000 115,000 5,000 8,000 260,000 12,000
Wiborgs 243,000 75,000 260,000 9,000
Kuopio 237,000 208,000 67,000 3,000 200,000
S:t Mikk:s 201,000 85,000 111,000
Tavasteh. 197,000 70,000 85,000 17,000 180,000

S:a 1,922,000 1,027,000 904,000
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då, ined få undantag i södra delen, föga annat än köks-
vexter planteras. Vin- och stickelbär mogna i trädgår-
dar ännu inemot Uleåborgs län; äplen och körsbär
mogna endast sällan i mellersta Österbotten; krikon, pä-
ron och plommon trifvas föga norr om Nyland. Bristen
på fruktträd ersattes af en mängd bärsorter, ymnigast i
norden, såsom hjortron, nordligast och så i ordning, lin-
gon, blåbär, åkerbär, hallon, smultron m. m. — Sko-
garne äro af stor vigt. Tillverkningen af plankor och
bräder är en af landtmannens vigtigaste binäringar. Äf-
ven finnas en mängd vatfflpsågar anlagda, de största i
landets östra del. I sednare tider hafva ångsågar blif-
vid anlagda. På några ställen (i det inre Österbotten)
är tjärubränning en hufvudnäring. De vigtigaste träd-
slag äro björk, gran och tall, allmänna öfver hela lan-
det. Dvergbjörken går längst mot norden; granen upp-
hör vid södra stranden af Enarejärvi; tallen finnes något
nordligare. Allmänna i landet äro äfven en, al, vide,
asp, hägg, rönn och pil; mindre allmänt förekomma lind,
lönn, alm (ännu i mellersta Österbotten), hassel, hagtorn,
ask, ek (förnämligast på sydkusten), lärkträd (i sydöstra
delen). Någon egentlig skogsskötsel har icke funnits,
men behofvet deraf gör sig alltmera kännbart, emedan
kustlandet på en bredd af 10—20 mil vidkännes skogs-
brist och i det inre landet allt fortfarande råder ett ovar-
samt förfarande med skogarne, hvilka äro dyrbara icke
blott för de produkter de lemna, utan äfven emedan de
äro skyddsvärn mot jordens förfallande i ödesmål. För-
ädlingen af skogsprodukter förskaffar visserligen åt landt-
mannen en god penningeinkomst, men den långa vägen
från de inre skogsbygderna till kuststäderna gör, att den
der erhållna betalningen föga öfverstiger transportkost-
naden. För vården af kronans skogar, hvilka intaga
en area af mer än 22 miljoner tunnlad . eller mera än
en fjerdedel af hela landet, är en forstpersonal organi-
serad. — Boskapsskötseln, som idkas dels för jordbru-
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kets förkofran, dels för dess egen skull, är en ganska
vigtig näringsgren. Ehuru åt boskapen egnas en i all-
mänhet mindre sorgfällig skötsel och förädlade boskaps-
djur äro sällsynta; är afkastningen icke allenast tillräck-
lig för behofvet, utan lemnar äfven ett betydligt öfver-
skott. Vigtigast är hornboskapsskötseln. Smörexporten
har de sednare åren betydligt stigit och för beredning
af ett bättre smör hafva mejerier inrättats och äfven
andra åtgärder blifvit vidtagna. Hästarne äro små, men
ihärdiga; de bästa finnas i de östra delarne, der de äfven
skötas väl. Fåren äro mest ofijpädlade och hafva gröfre ull.
I öfrigt må märkas svin,hvilka äro mera allmänna, och get-
ter. Lapplands vigtigaste djur är renen, äfven förekomman-
de i vildt tillstånd *). Dess hufvudsakligaste föda är ren-

*) (År 1865) Hästar. Nötkreatur. Får. Svin. Getter. Renar.
Uleåborgs 1. 20,000 99,000 98,000 4,000 100 40,000
Wasa 47,000 162,000 183,000 24,000 6,700
Åbo 44,000 158,000 197,000 27,000 5,600
Nylands 4 27,000 90,000 78,000 20,000 1,400
Wiborgs 36,000 111,000 106,000 60,000 700
Kuopio 32,000 110,000 88,000 33,000 1,600
S:t Mikkels 26,000 113,000 63,000 31,000 1,700
Tavastehus 31,000 111,000 97,000 27,000 7,300

S:a 263,000 954,000 910,000 226,000 25,000 40,000
Smörafkastningen af hvarje ko är olika i olika delar af

landet*, i norden är den störst och stiger till 5 lispund, men
medeltalet för hela landet kan anses vara 3 lispuud. I Sverige
beräknas afkastningen af en ko till 2 lispund smör och 2 lis-
pund ost, men i södra delen af Danmark till 5—7 lispund smör
och 6—9 lispund ost.

I allmänhet räknar man i Europa 1 häst på 12 och 1
nötkreatur på 3 menniskor. Då man derföre i Finland säger
sig hafva 1 häst på 7 och 1 nötkreatur på inemot 2 personer, så
är antalet kreatur icke otillräckeligt och för ringa, om endast
afkastningen icke vore så dålig, hvilket har sin grund i krea-
turens dåliga skötsel och deraf beroende sämre beskaffenhet. —

I Finland belöpa sig 53 får på 100 menniksor, i Sverige 47, i
Danmark 91, i Frankrike 110, i England 177, i Mecklenburg
277, och är dessutom ullafkastningen af hvarje får vida större
än i Finland.
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lafven. Af tama fåglar är o höns, dufvor, gäss allmänna.
Biskötsel idkas endast i sydvestligaste delen, der äfven
lyckade försök med silkesmaskars uppdragande (utan
mullbärsträd) blifvit gjorda. — Fisket är för dem, som
bo vid hafskusten samt vid sjö- och flodstränderna en
vigtig näring och för vissa öboer den enda. Uti hafvét
är strömmingsfisket, i de nordliga elfvarne laxfisket och
i de inre sjöarne muikfisket det förnämsta. Andra mera
allmänt förekommande fiskslag äro abborre, braxen, gäd-
da, gös, lake, nejonögon, ruda, sik, ål o. s. v. — Kräf-
tor finnas icke nordligare än i Österbottens sydligaste
vattendrag. — I landets norra och inre delar är jag-
ten en icke lönlös möda. Af vilda djur, några vigtiga
för sitt pelsverk, må nämnas björnen, ekorren, elgen
(alltmera sällsynt), haren, hermelinen, filfrasen, fjellrae-
kan, loen, räfven (den svarta mera sällsynt), vargen.
Den skada, som de anställa på de tama djuren, är ofta
ganska stor. Af vilda fåglar må nämnas örnen, höken, tra-
nan, orren, tjädern, svanen, ejdergåsen, m. fl. sjö- och
landfåglar. Skärgårdsboerne hafva i skjäljagten en be-
svärlig och äfventyrlig, men stundom ganska lönande sys-
selsättning. Skjälar förekomma äfven i det inre landets
stora insjöar. — Bergsbruket är en vigtig näringsgren. *)

*) År 1638 funnos i landet 2 masugnar och 2 jernbrtlk
(Svarta och Antskog) med 4 stångjerns- och 2 knipphamrar;
men år 1748 räknades 10 hyttor och masugnar, 15 jernbruk
med 18 stångjerns-, 7 knipp och 1 bleckhamrar. År 1809 fun-
nos 10 masugnar, 25 stångjerns- och 14 knipphamrar; ingen
finsk jerngrufva bearbetades då; sjömalm användes endast vid
Strömsdals och äfven Östermyra bruk. År 1840 voro privile-
gierade 18 masugnar (i medeltal för flera år lemnade dessa
18,000 skeppund tackjern och gjutgods), 23 jernbruk med 26
stångjernshamrar, privilegierade för 15,000 skeppund stångjern,
samt 25 spik- och 21 knipphamrar. Under åren 1860 -1865
hafva i medeltal varit i verksamhet 16 masugnar, deribland 7 för
hufvudsakligast bergmalm och 9 för endast sjö- och myrmal-
mer, hvilka lemnat 76,000 skeppund tackjern och gjutgods, 27
stångjernshamrar och 17 blästerverk, hvilka tillverkat 61,000
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Mineralriket är i allmänhet fattigt; ymnigast förekom-
mer jern, som erhålles dels ur grufvor (25 å 30 st, de
flesta i vestra Nyland och östra delen af egentliga Fin-
land) dels ur sjöar och myror (nästan öfverallt). Årli-

gen hemtas dock ännu jernmalm från Sverige. Koppar
brytes i vestra Nyland och i Karelen. Rika tillgångar
finnas vid Pitkäranta på Ladogas nordöstra strand, der
äfven tenn erhålles. De spår till ädla metaller, som man
funnit, hafva först i sednaste tider blifvit med arbete be-
lagda. Rådande stenarten är granit af flera färger. Mar-
mor, fajanslera och fältspat finnas förnämligast i syd-
östra Karelen, skiffer, slip- och qvarnstenar, krukma-
karlera, rödfärgjord förekomma på flera ställen, lika-
som äfven kalk (förnämligast längs vestra delen af sö-
dra kusten).

Landtmannens husflit är på de flesta ställen icke
obetydlig. Han ej allenast tillverkar kläder, bohagsting,
åkerredskap o. s. v. för eget behof, utan har äfven till
afsalu väfda och stickade tyger, trädkäril o. s. v. Störst
är hemslöjden i Österbotten och i Åbo län. I trakten
af Åbo och Björneborg väfvas mycket bomullstyger.
Slöjdalstren äro dock i allmänhet ofullkomliga och enkla,
hvilket till stor del har sin orsak i den idkade mång-
slöjden. Många nya husslöjder kunde och borde införas
samt de förevarande lätteligen, till följe af den allmänna
händigheten, uppdrifvas till en större utbildning och konst-
färdighet. Vigten af en högre och bättre drifven hus-
slöjd kan icke nog uppskattas, emedan vår allmoge ge-
nom en 6 å 7 månaders vinter hindras från jordbruket.
Handtverkerierna äro visserligen flerfaldiga, men äfven

skeppund stångjern, samt 28 knipp- och 43 spikhamrar, aflem-
nande 4000 skeppund arbeten. Af grufvorna halva endast 14
bearbetats. — Af den använda malmen utgör myrmalm omkring
7 Po-, sjömalm 64 ps, finsk bergmalm 11 p-g- och svensk berg-
malm 18 p§. — Koppartillverkningen utgör i medeltal omkr.
800 skeppund och tenn-tillverkningen 200 skeppund.
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tillverkningarne i städerna vittna om föga konstfärdig-
het. En utvidgad näringsfrihet har inträdt i stället för
det gamla skråväsendet; men. någon vinst för insigten
och konstfärdigheten har icke ännu visat sig *). — Fab-
riksrörelsen är i stigande, men ännu på en lägre stånd-
punkt och motsvarar icke behofvet. Bristande håg för
företagsamhet i stort och bristande associationsanda haf-
va icke i större bolag sökt ersättning för ringa kapita-
lel-. Dessutom måste råämnen hemtas utifrån. De flesta
fabriksanläggningarne äro i mindre skala och gynnade
af höga tulltaxor kunna de höja priset på sina tillverk-
ningar, utan att se sig nödsakade att förbättra dem **).
Största fabriksanläggningarne äro 4 för bomullsgarn och
väfnader (Tammerfors, Åbo och Wasa samt Forssa och
Viksberg i Tavastehus län), 1 för lingarn och väfnader
(Tammerfors), 2 för socker (Thölö nära "Helsingfors och
Aura i Åbo), 2 för tobak (Åbo och Helsingfors), 2 for pap-
per (Tammerfors och Tervakoski i Tavastehus län), 1 för
ljus (Wiborg), 3 mekaniska verkstäder (Helsingfors, Åbo,
Tammerfors). — Den inre handeln och förbindelsen är
ännu föga liflig; en af flera ångfartyg underhållen kom-
munikation längs hela kusten eger dock rum, likasom
äfven på Saimas vattensystem, på Päijänne och på sjö-

*) I städerna finnas omkring 2000 handtverksmästare samt
5000 gesäller och lärlingar, på landsbygden omkr. 10,000 mä-
stare samt 3000 gesäller och lärlingar. — Handlande i städer-
na äro flere än 1400 och på landsbygden 600.

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

1843 „ 90 „ med 1,700 arb.-, tillverk, varor för 2,200,000 m.
1845 „ 103 „ ~ 2,058 „ „ 2,700,000 „

1847 „
118 „ „ 2,234

„ „
3,100,000 „

1849 „ 128 „ „ 2,588 „ „ 3,900,000 „

1851 „ 148 „ „ 3,364
„ „ 5,200,000 „

1855
„ 171 „ „ 3,419 „

*

„ 4,700,000 „

1857 „ 200 „ „
4,996 „ „ 7,500,000 „

1861 „ 297 „ „
7,080

„ „ 15,000,000 „

1865 „ 397 „ ~ 7,945 „ „ 20,500,000 ,
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arne omkring Tammerfors ångbåtsförbindelse uppstått.
Dessutom är början gjord med anläggandet af jernvägar.
Finlands första jernväg går emellan Helsingfors och Ta-
vastehus. En annan jernväg utgår från den förra, öf-
ver Wiborg, till Petersburg. Banor med afsigt att före-
na dessa banor med Hangö-uddé och Borgå-stad äro un-
der arbete. — Utrikeshandeln är ganska ansenlig och
vidsträckt samt visar en årlig utvidgning *). De för-
nämsta utförsvaror äro skogsprodukter, såsom plankor
och bräder (Björneborg och Wiborg), pottaska, beck,
tjära (Österbotten), trädkäril (Nystad och Raumo) och ved
(södra kusten), boskapsprodukter, såsom smör, kött, lef-
vande kreatur, hudar och talg, fisk, skjälspeck, pelsverk,
säd o. s. v. Införsartiklarne utgöras af säd och gryner,
salt, tobak, bomull, metaller och metallarbeten, fisk, kryd-
dor och frukter, kaffe, the, socker, viner, färgstofter, apo-
teksvaror, läder, siden-, bomulls- och ylletyger m. m.
Genom frakter erhålla skeppsrederierna ofta god vinst.
För år 1870 uppgafs handelsflottan för städerna till 429
segel- och 78 ångfartyg af omkring 82,000 läster och
för landsbygden till 1,171 segelfartyg af omkring 55,000
läster**). Värdet af utförda varor uppgafs till 53'milj.

*) År 1841 export för 10 milj. mark, import för 18 milj. mk.
1850 „ „19 ~ „ „ „26 ~ „

1860 „ „27 „ „ „
„43 „

1865 „ „ 40 „ „ „ ~ 71 ~ ~

1850 utgingo från och ankommo till landets hamnar
2,326 fartyg af 183,700 lästers drägtighet.

1860 5,289 „ 343,000 „ „

1865 7,569 „ 516,000
Uti denna rörelse deltager den inhemska handelsflottan till me-
ra än två tredjedelar.

**) De finska städernas handelsflotta utgjordes år 1825 af 250
fartyg af 17,066 läster. År 1853 kunde 532 fartyg och af 54,064
läster samt 960 landtmannafartyg af omkr. 25,000 läster syssel-
sättas. Ångfartyg funnos då 8. Under krigsåren 1854 och 1855
förminskades städernas handelsflotta till 291 segelfartyg af 29,000
läster och 4 ångare. Efter denna tid har den åter årligen sti-
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mark och af införda varor till 47 milj. *). — En elek-
tromagnetisk telegraflinie har blifvit inrättad längs södra
och vestra kusten och står så väl vid sydöstra som nord-
vestra gränsen i förbindelse med det öfriga Europas te-
legraflinier.

Innevånare. Landets befolkning, den i landet förlag-
de ryska militär oräknad, kan nu uppskattas till 1,800,000
personer. Största delen af dessa utgöres af Finnar, de-
lade i två hufvudstammar: Tavaster (Hämeeläiset) och
Karelare (Karjalaiset). De förra bebo sydvestra, de sed-
nare nordöstra delen, och kan gränslinien anses gå från
Nylands sydöstra hörn till Wasa läns nordvestra. De
Tavaster, som bebo sydvestra kuststräckan, kallades for-
dom Sumer (de egentliga Finnarne) och de Karelare,
som besatte norra Österbotten, Kvener (Kainulaiset). Med
Finnarne närmast beslägtade och redan före dem i lan-
det bosatta äro Lapparme, hvilka sedan blifvit trängda
till de nordligaste delarne. De rena Lapparnes antal är

git så att den 1860 utgjordes af 556 segelfartyg af 60,055 läster
och 1865 af 650 fartyg af 77,307 läster. Landsbygdens fartyg
stego år 1865 till 1077 af 42,125 läster. Ångfartyg funnos 34
af 1800 hästars kraft.

*) En Öfversigt af varubytet med andra länder ådagaläg-
ger beskaffenheten af eget lands behofver och ståndpunkten af
dess näringsflit. Under år 1870 var värdet af landets vigtigaste
utförsvaror ungefär följande: trädvaror 12 milj., smör 8 milj.,
jern och stål 5| milj., väfnader 3| milj., säd 3 milj,, tjära 2
milj., fisk 1-J- milj., bark 800 tusen, ved 600 t., papper 600 t.,
kött 300 t., ljus 230 t., glas 173 t. — Bland importartiklarne
uppgick värdet af väfnader till 7 milj., kaffe 6% milj., jern 6|-
milj., socker 5^ milj., bomull 4f milj., salt 1\ milj., tobak 2
milj., viner \\ milj., sprivaror \\ milj., garn \\ milj., läder 1|
milj., fisk 800 tus., oljor 700 t., talg 700 t., tågvirke 700 t., säd
300 t., tvålar 270 t., ljus 160 t. I vanliga år införas säd och
gryner till ett värde af 5 milj., hvaruti dock äfven ingår ryska
militärens proviant, men efter inträffad missvext stiger natur-
ligtvis införseln, som för 1862 skattades till 26 milj. mark samt
för åren 1861—1865 till 75 milj. mark.
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numera ganska inskränkt (600 pers.). Svenskar (Ruot-
salaiset) bebo Åland, kusterna af Nyland och södra Ö-
sterbotten (Wasa län) samt .Nylands, Åbo och Wasa
läns skärgård, och äro i öfrigt spridda (250,000 pers.).
Svenska språket talas äfven af många icke-svenskar och
är ännu landets officiella språk. Ryssar (Wenäläiset)
finnas mest i Wiborgs län och äro i öfrigt spridda, mest
som handlande i städerna (7 —8000 pers.), Zigenare
(Mustalaiset) genomströfva mest det inre landets öde-
marker (kanske 1000 pers.). I öfrigt finnas Tyskar
(1,200 pers., mest i Wiborgs län), en och annan Jude,
Fransman o. s. v. — De landets innevånare, hvilka be-
känna den evangelisk-lutherska läran, som är statsreli-
gion, utgöra omkr. 1,750,000 personer. Den grekisk-
kristna läran bekännes af inemot 42,000 pers., de flesta
bosatte i Wiborgs län. Dessutom finnes i landet ett
mindre antal katoliker (800 pexs., mest i Wiborg och
Helsingfors, i hvilka städer de hafva egen kyrka), re-
formerta och judar*). — Utom de fri- och rättigheter,
hvilka tillkomma Finlands invånare i gemen och tillför-
säkra dem att icke utan laga ransakning och dom lida

*) Landets folkmängd undergår sin hufvudsakliga förän-
dring icke genom in- och utflyttningar, utan genom skillnaden
em,ellan födda och döda. I medeltal kan de årligen föddas an-
tal antagas till 58,000 och de dödas till 43,000 och den årliga
ökningen till 15,000 pers. År 1864 steg de föddas antal öfver
71,000 och utgjorde årets förökning öfver 31,000, men år 1868
dogo 137,000 pers. och under åren 1866, 1867 och 1868 minska-
des folkmängden ifrån 1,843,000 till 1,735,000 pers. — Då un-
der åren 1840—1865 folkmängden ökades med 28p&var öknin-
gen störst i de nordliga delarne, der den uppgick till 44 p§, un-
der det att den i mellersta och sydvestra delarne utgjorde 25
pg samt i södra och sydöstra delarne 15 pft.

Antalet af barn under 15 år utgör omkr. 600,000 pers.,
af gamla öfver 60 år 140,000 pers. och falla således på åldern
emellan 15 och 60 år omkr. 1 miljon.

Förhållandet emellan män och qvinnor är sådant att mot
100 män svara 106 qvinnor.
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intrång till lif, ära, kropp, egendom och personlig fri-
het, åtnjutas vissa särskilta privilegier, och med afseen-
de å dessa indelas Finlands befolkning i 4 stånd: adeln,

skåpet, borgare- och bonde-ståndet*). Hvart och
ett af dessa stånd äger att sända ombud till landtda-
<game, hvilka skola hållas hvart femte år och i öfrigt
aär regenten finner nödigt att till sådana sammankalla.

*) Till adelsståndet höra omkr. 3000, till prestaståndet
€000, borgareståndet 20,000, bondeståndet 700,000, ståndsperso-
ner 15,000 och öfrig befolkning 1,000,000 personer. — Jorden,

äges dels af kronan, dels af städerne, dels af enskilda. Med
hemman förstår man hvarje, från alla andra afsöndrad jordlä-
genhet. 1 anseende till deras olika förmåner och skyldigheter
har man att skilja emellan frälse-, krono- och skattehemman*
Frälsegods (säterier, rå- och rörshemman, frälsehemman) äga
befrielse från flera, jord i allmänhet åtföljande, besvär och skyl-
digheter. Den egentliga ägaren till ett kronohemman är kro-
nan, ehuru de förvaltas af någon enskild, antingen genom ar-
rende på vissa år, eller under arfsrätt för hans efterkommande,
endast jorden odlas och bestämda skatter betalas. Skattehem-
man ägas af innehafvaren under full besittnings- och arfsrätt,
naturligtvis med skyldighet att betala bestämda skattebidrag.
Vissa slag af krono- och frälsehemman kunna skatteköpas eller
förvandlas till skattehemman. Med afseende å hemmanens oli-
ka storlek och värde samt deraf beroende skatter m. m. hafva
dessa sig åsätt ett visst mantal. Dessutom förekomma i Wi-
borgs och Kuopio län åder (=r 1 mantal), rök (= \ mantal)
och arviorubel (dessa kunna icke ställas i något bestämdt för-
hållande till mantal).

Tabell öfver hemman- och mantalen i de skiljda länen,
«åsom förhållandet var 1850:

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

Summa 50,207 WfiGÖ p66 11,240 1^954
Geografi. 6
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Styrelseform och statsförvaltning. Finland är cn«
oskiljaktig del af Ryssland, hvars Kejsare är Finland»
Storfurste. I öfrigt har Finland sina egna lagar och en
från den ryska alldeles skiljd administration. Landets
grundlagar äro Svenska regeringsformen af den 21 Au-
gusti 1772, Förenings- och Säkerhetsakten af den 21
Februari och 3 April 1789, samt LandtdagsordningeiP
ef den 15 April 1869. Dessa tillerkänna Regenten högsta
lagstiftande makten. Frågor om förändring af grundla-
gar och ståndsprivilegier, antagandet af ny lagbok, på-
läggandet af nya pålagor samt utskrifning till krigstjenst
Härtill komma för Mantal. Krono-Skatte-o. Frälse-
Wiborgs län arviorubeltal 2,172 neml. 1,565 26 581
Kuopio 1. 2,466 1,818 516 132

Summa 4,638 3^383 542 71&
Årligen tillkomma en mängd nybyggen och dessa gå ef-

terhand i skatt.
Tabell, som utvisar hushållens (rökarnes) och hemmanens-

antal och förhållande till hvarandra samt de jordegandes för-
hållande till den obesuttna befolkningen på landsbygden år 1864.

Antal Deraf äro Personer i medeltal på-
hushåll. hemmans- hvarje hvarje hem-

rökar, hushåll. mansrök.
Uleåborgs 1. 31,714 12,278 5 13
Wasa 1. 44,673 17,774 6 16
Åbo 1. 51,165 12,536 5 22
Nylands 1. 19,430 7,324 7 18
Wiborgs 1. 35,865 24,769 7 10
Kuopio 1. 21,872 12,741 9 16
S:t Mikkels 1. 17,693 8,559 8 17
Tavastehus 1. 29,897 7,509 5 21

S:a 252,309 103,490 6 16
Utaf 252,309 hushåll hade således 103,490 sin näring af jord-
bruk och de återstående tre femtedelarne eller 148,819 af handt-
verk och andra näringar eller, till största delen, af arbete å
andras jord. — Antalet af de personer, hvilka för sin lifsberg-
ning åtnjuta understöd af andra, öfverstiger 61,000 eller i me-
deltal 3—4 på 100 personer; men dervid eger stor olikhet rum
i olika delar af landet.
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höra under ständernas öfverläggning, och äger deras be-
slut, hvartill erfordras minst tre (i vissa fall alla fyra)
stånds samstämmighet, laga kraft, då det af regenten
blifvit stadfäst. Sådana mål och ärenden, som omedel-
hart bero af Regenten, förberedas af en i Petersburg
upprättad, af 5 ledamöter sammansatt Komité för de
■finska ärenderna, samt föredragas honom af en der be-
fintlig Minister- Statssekreterare.

I spetsen for styrelsen inom landet står en Gene-
ralguvernör, som utnämnes af Kejsaren, hvars person
han föreställer. Han är ordförande i Kejserliga Senaten
och chef för all i landet befintlig krigsstyrka. Alla de
ärenden, som väl bero af Regenten, men som Kejsaren
icke förbehållit sitt omedelbara afgörande, behandlas och
afgöras i hans namn af Kejserliga Senaten. Denna är
fördelad i två Departement: Justitie- och Ekonomie-,
hvars ledamöter af Kejsaren utses hvarje.gång på 3 år.
Utom de frågor, som afgöras af båda departementen ge-
mensamt (in pleno), har justitie-departementet sig en-
skildt uppdraget rättvisans vårdande, hvaremot ekono-
mie-departementet handhafver den inre förvaltningen
och derefter sönderfaller i flera Expeditioner: Civil-
(för allmänna lugnet, ordningen och säkerheten), Fi-
nans- (för vården om statens egendom, penningeverket,
handeln och industrin); Kammar- (för indrifvandet af
statsinkomsterna och granskningen af statsräkenskaper-
na), Militie- (för militärärenderna), Ecklesiastik- (för
kyrkan och elementarläroverken) samt jordbruks-expe-
dition. Hvar och eq af dessa expeditioner står under
närmaste ledning af någon ledamot i ekonomie*departe-
mentet. I närmaste samband med senaten står en Pro-
Jcuretor, som vakar öfver lagarnes helgd och att ingen
må lida intrång i sina rättigheter. — I och för de en-
skilda grenarne af förvaltningen finnas flera central-em-
betsverk, alla underlydande senaten.

Provinsförvaltningen och den allmänna ordningens
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o. s. v. handhafvande i landets skiljda delar är öfver-
lemnad åt 8 Guvernörer. Efter deras verkningsområde
indelas landet i 8 län: Uleåborgs och Kajana, Wasa,
Abo och Björneborgs, Nylands, Wiborgs, Kuopio, S:t
Mikkels och Tavastehus. llvarje län underafdelas i Hä-
rader under Kronofogdar och dessa åter i Länsmans-
distrikter, hvilka ofta äro desamma som Socknar. Uti
städerne handhafves förvaltningen närmast af Magistra-
ten, bestående af stadens Borgmästare och Rådmän. Tre
städer *) hafva ännu ingen borgmästare och magistrat,
utan endast en Ordningsman och Ordningsrätt. Kom-
munernas, så i städerne som på landet, municipalstyrelse
är ännu sådan att den nästan endast tjenar till biträde
åt kronobetjeningen, men icke att väcka och nära nå-
gon allmän anda samt vänja folket vid sjelfstyrelse. Hä-
radernas antal är 50, länsmansdistrikternas 250 och städer-
nas 34. — Folkstocken i landets samteliga städer utgör
omkr. 130,000 pers. Denna, i jemförelse med förhållan-
det i det södra och vestra Europa, ringa stadsbefolkning
ådagalägger, hvilken ringa utveckling stadsmanna-närin-
gar i vårt land ännu uppnått.

Lagskipningen och rättvisans vårdande handhaf-
ves af landets 3 Hofrätter: i Åbo, Wasa och Wiborg,
hvarefter landet indelas sålunda, att till Åbo hofrätts
jurisdiktion höra Åbo, Nylands och Tavastehus län, till
Wasa hofrätt Wasa och Uleåborgs län samt under Wi-
borgs hofrätt S:t Mikkels, Kuopio och Wiborgs län.
Hofrätternas ordförande kallas President, ledamöterna
Hofrättsråd och Assessorer. Under hofrätterne lyda alla
underdomstolar så på landet som i städerna. Underdom-
stolar på landet äro Häradsrätter, under en Häradshöf-
ding med 12 Nämndemän, valda bland distriktets bön-
der. Uti städerna skipas lag och rätt af Rådstufvurät-
ter, sammansatte af Borgmästaren och Rådmännen. De

*) Sortavala, Mariehamn och Kemi.
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städer, som icke hafva borgmästare, lyda under härads-
rätt *). I 3 städer **) finnas Poliskamrar under Polis-
mästare. För särskilda ändamål finnas Krigsdomstolar
och Ag o delningsrätter.

Den ecklesiastika styrelsen, vården om religion och
kyrkan är närmast lemnad åt Erkebiskopen i Åbo samt
Biskoparne i Borgå och Kuopio, hvardera biträdd af ett
Domkapitel. Landet indelas derefter i tre Stift. Till
Åbo erkestift höra Åbo län, Wasa län utom tavastländ-
ska andelen samt vestra delarne af Tavastehus och Ny-
lands län till Hämeen-selänne och nära staden Helsingfors.
Till Borgå stift höra Wiborgs och S:t Mikkels län samt
östra delarne af Tavastehus och Nylands län. Till Kuo-
pio stift höra Uleåborgs och Kuopio län. Hvarje stift
underafdelas i Prosterier eller Kontrakt med en Kon-
traktsprost i spetsen. Till hvarje prosteri höra ett olika
antal Pastorat under sina Kyrkoherdar, af hvilka en
genom val är kontraktsprost. Ett pastorat består af en
eller flera församlingar, i hvilket sednare fall en kallas
moderkyrkoförsamling och de andra kapellförsamlin-
gar ***). — De grekiska församlingarna lyda under Me-
tropol! ten i Petersburg.

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

Undervisningsanstalter. Den egentliga folkbildningen,

*) Under Åbo hofrätt lyda 19 domsagor med 82 tings-
lag, under Wasa 15 med 53. och under Wiborgs 23 med 78.

Hvarje häradshöfding har att skota i medeltal 4 tingslag
och hålles lagtima ting endast 2 gånger om året i hvarje tings-
lag, ehuru hvarje i medeltal har en befolkning af omkr. 8000
personer.

**) Helsingfors, Åbo och Wiborg.
***) Presterskapet i Finland utgöres af en erkebiskop, 2 bi-

skopar, 256 kyrkoherdar, 463 kapellaner, sockneadjunkter, pre-
dikanter, o. s. v. samt torde med de extraordinarie presterna
stiga till 800 personer.
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hvilken presterskapet haft att vårda, består mest uti
kunskapen att läsa i bok, hvilken kunskap ock är gan-
ska allmän. Endast uti 171 församlingar hafva högre
folkskolor inrättats och den splittrade befolkningen hin-
drar mycket deras verksamhet. Behofvet af sådana är
långt ifrån att vara allmänt erkändt, hvarföre någon
tid ännu torde gå förbi, innan de mera allmänt kunna
komma till stånd. Till bildandet af lärare och lärarin-
nor vid folkskolorna äro seminarier inrättade i Jyväs-
kylä, Ekenäs och Nykarleby. — För den lärda bildnin-
gens befordran finnas Alexanders-Universitetet i Hel-
singfors, 1 Normalskola, 1 Lyceum (privatläroanstalt),
9 Elementarläroverk och 7 Högre Elementarskolor. För
allmän medborgerlig bildning finnas 33 Lägre Elemen-
tarskolor och 8 Fruntimmersskolor. Till läroanstalter
för allmän bildning kunna äfven räknas de i 26 städer
organiserade Söndagsskolorna. — Af fackskolor finnas
6 Navigationsskolor, 1 Polytekniskt Institut och 2 Tek-
niska-Realskolor, 1 Kadettskola, 1 Forstinstitut, 1 Landt-
bruksinstitut och 9 Jordbruksskolor, 3 Handelsskolor.
För döfstumma finnas 4 och för blinda 2 institut. För
veterskaperna, finsk fornforskning och litteratur samt
för de sköna konsterna verka några sällskap, bland
hvilka det för de sköna konsterna underhåller 2 rit-
skolor. *)

Summa Proste- Pastorater Församlingar Prestlä-
folkmängd, rier. antal, folkmängd antal, folkmängd gonheter

i medeltal. i medeltal, antal.
Åbo stift 730,000 18 121 6100 254 2850 372
Borgå 620,000 14 86 720Ö 121 5100 205
Kuopio" 400,000 9 49 8100 101 3960 142

S:a 1,750,000 41 256 6800 476 3690 719
Då i Finland 1 prest finnes för vid pass 2,200 personer,

torde för religionsvården vid detta förhållande löga vara att
anmärka, om icke i verkligheten fördelningen vore så ojemn
och om icke presterskapet ännu måste egna sin tid åt mycket
annat än sitt egentliga kall.

*) Inskrifna vid universitetet äro omkr. 600 studenter.
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Urigsmakt. Den inhemska militären utgöres af Lif-
<gardets Skarpskytte-bataljon och Kader-Sjöekipaget i
Helsingfors.

Finanser. Landets hufvudmynt är Markka, förde-
lad i 100 penni. — De årliga statsinkomsterna öfver-
«tiga 20\ milj. markka *). — Af finska bankens sedlar

De högre elementarläroverken i Uleåborg, Wasa, Åbo, Helsing-
fors, Borgå, Wiborg, Kuopio, Jyväskylä, Tavastehus och S:t
Mikkel samt högre elementarskolorna i Gamlakarleby, Björne-
borg, Tammerfors, Lovisa, Heinola, Nyslott och Joensuu besö-
kas af 2,800 elever och de lägre elementarskolorna (i alla stä-
der, utom Kemi) af 2,500 elever. Söndagsskolorna besökas af
omkr. 2,000 elever, således af något mindre än hälften af stä-
dernas handtverksgesäller och lärlingar. Navigationsskolorna
Helsingfors, Åbo, Wasa, Uleåborg, Wiborg och Mariehamn räk-
na 250 elever-, de tekniska läroanstalterna i Helsingfors, Åbo
■Och Wasa 100 elever; handelsskolorna i Helsingfors, Åbo och
Uleåborg äro föga besökta- kadettskolan i Fredrikshamn emot-
tager 120 kadetter och landtbruksinstitutet på Mustiala i Tava-
stehus län hesökes af omkr. 60 elever. Forstinsitutet på Evois.
i Lampis socken af Tavastehus län har varit tillslutet af brist
på elever. Elevernas antal i folkskolorna och landtbrukssko-
iorna är okändt. Af landets manliga i skolåldern varande be-
folkning, hvilken utgör omkr. 300,000 personer, torde omkr.
12,000 och således af 100 endast 4 besöka någon allmän läro-

— Fruntimmers-skolorna i Åbo, Helsingfors, Wasa, U-
leåborg, Kuopio, Fredrikshamn och 2 i Wiborg räkna omkr.
#00 elever. — Instituten för döfstumma i Åbo, Borgå, Kuopio
och Jakobstad samt de för blinda i Helsingfors och Kuopio
äro besökta af omkr. 150 af dessa olycklige.

*) Statsinkomsterna ingå under följande hufvudtitlar och
här i jemna tusental mark till deras ungefärliga be-

lopp: 1) Skatter af jord 2,270,000 mark.-, 2) Skatter af föräd-
lingsverk 165,000; 3) Personella utskylder 1,390,000; 4) Indi-
rekta skatter 8,000,000; 5) Tillfälliga inkomster 3,800,000; 6)
Arbetshusfonden 430,000; 7) Militiefonden 2,700,000; 8) Kriga-
manshusfonden 170,000; 9) Bevillningen 550,000; 10) Bränvins-
skatt 1,500,000 mrk. Utgiftsposter: 1) Kejsarens anslagsme-
del 260,000 och Styrelseverken 1,160,000; 2) Justitiestaten 580,000;
3) Civilstaten 3,600,000; 4) Läroverken 1,786,000; 5) Militie-
staten 1,910,000; 6) Milda stiftelser m. m. 1,434,000; 7). Åker-
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cirkulera i landet omkr. 42 milj. markka. Dessutom
finnes en privatbank, af hvars sedlar inemot 1 milj. mrk
äro i rörelsen. — Statsskulden, äfven innefattande lått
för tidsenliga kommunikationsanstalter, utgör omkr. 44-
--milj. markka.

Storfurstendömet Finlands vapen utgöres af ett
upprättstående, af rosetter omgifvet, krönt lejon i rödt
fält; i högra framtassen håller det ett uppåt vändt svärd
och i den vestra en nedåt vänd sabel, på hvars bak-
sida det stiger med bakfötterna. Skilj da landskaperr
län, städer, härad o. s. v. hafva egna vapen och sigilL

Af de många förekommande indelningarna är lä-
neindelningen vigtigast. Följande tabell lemnar öfver-
sigt af de skiljda länens storlek i geogr. qv. m., unge-
färliga folkmängd och folktäthet.

1. Uleåborgs och Kaj ana län.
Lappland är vidsträckt (omkr. 1,250 qv. m.) mes

föga befolkadt (4 å 5 pers. på qv. m.). Det genom-
strykes af en mängd berg och jordåsar, hvilka bilda»
dalar, der hedar, kärr och högmossar vexla med hvar-
andra. Klimatet är kallt, dock är under den korta som-
maren värmen ofta stark, såvida solen på en längre tid
bruk, handel och näringar 3,444,000; 8) Allmänna understöd
900,000; 9) Extra utgifter 2,160,000; 10) Af bevillningsmedlei*
424,000; 11) Af bränvinsskatten 1,400,000; 12) Afkortningair
132,000.

Uleåborgs 3098 180,000 60
"Wasa
ibo

731
448

300,000
297,000

410
660

[Nylands 210 169,000 800
Wiborgs 791 270,000 340
Kuopio 787 220,000 280
S:t Mikkels 420 157,000 370
Tavastehus 350 187,000 530

Summa 6,835 1,780,000 260
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icke går ned. Säd och jordfrukter kunna föga odlas
och skadas ofta af nattfroster. Potatis- och rofsådd sker
dock ända upp i Utsjoki. Korn sås vid Ivalojokis myn-
ning och mognar på kort tid (9 —10 veckor; i södern
14—16 veckor). Rågkulturen vidtager i Sodankylä och
Muonionniska. Den årliga skörden kan uppskattas till
500 t:r råg och 3,000 t:r korn. Af jagt, fiske och bo-
skapsskötsel hemtar befolkningen sin egentliga näring
och renlafven lemnar föda åt renarne. Beryktade äro«
Lapplands otaliga mygg, en plåga för menniskor och bo-
skap. Bär finnes i ymnighet. Dvärgbjörken och en-
busken bekläda sparsamt höjdernas solsida: i dalarne
anträffas tall, al, asp och hägg; vid sjö- och flodsträn-
der vide, samt längre mot söder gran och rönn. An-
senliga skogar anträffas ännu vid 681° latitud. De
spår till guld, som påträffats vid Ivalojoki, lemna icke
Så obetydlig vinst åt arbetaren. Ett rikt jernfält finnes
i nordost från Kittilä kyrka, på gränsen mot Sodankylä.
Dessa ödemarkers egentliga befolkning utgöres af de
kortvexta Lapparne. På flera ställen hafva såsom ny-
byggare nedsatt sig åkerbrukande Finnar, bland hvilka
Lapparne till en del förlorat sig och antagit deras lef-
nadssätt (jordbruk och boskapsskötsel: mest får, en och
annan ko). De öfriga Lapparne kunna indelas i Fiskar-
Lappar och Nomad- eller Fjäll-Lappar. De förra*
hafva nedsatt sig vid de fiskrika sjöarne och floderna.
De lefva mest af fiske och idka rofsådd, men hålla äf-
ven renar. De bo i små, smutsiga stugor och bilda li-
kasom en öfvergång från nomadlifvet. För Nomadlap-
parne är renarne allt i allom. Omkring 300 renar äro*
nödvändiga för ett vanligt lapphushålls behof. De föda
sig af renarnes mjölk, ost och kött, skjdda sig för köl-
den med deras skinn, o. s. v., samt begagna dem äfven
såsom lastdjur och dragare. Nomadlapparne ströfva
omkring från den ena trakten till den andra; om som-
maren söka de sig skydd för värmen på de norska fjäl-
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larne, men mot vintern hemkomma de. Deras boningar
utgöras af såkallade kotar, hvilka uppföras sålunda att
några stänger i en mot hvarandra lutande ställning ned-
slås i jorden eller snödrifvan och några renhudar eller
«n vadmalsväf slås deromkring. Flera förhållanden sam-
verka att utrota såväl nomadlapparne som renarne.

Sammanhängande höjdsträckningar härstädes äro delar af
Maanselkä (Suolaselkä), som utgår från Norska fjällryggen vid
Kasevaara, och af dess utgreningar: Lintu-selänne från Roggi-
vaara mot öster inåt Ryssland och Owias-selärme från Soivers-
vaara mot söder. Af toppar, som dels höja sig på dessa, dels
enstaka uppresa sig, må vidare märkas Salvasvaddo (1,760 fot),
Peldovaddo, Sompiotunturi, Talkunaoivi, f)unastu?ituri, Jeristurt-
turi samt Mutkavaara, der Finland, Ryssland och Norige sam-
manstöta, Peldoivi, Luostatunturi, söder om Sodankylä kyrka.
— Vattendrag: Gränsfloden Skekskemjoki, Enarejoki och Teno-
joki med Utsjoki och Pulmajoki; — Inari- eller Enarejärvi
(405 fot öfver hafvet), som upptager Ivalojoki och Joenjoki fråa
Paddajärvi, dit Vaskojoki influtit från sydvest och Naamasjo-
ki, genomflytande Muddusjärvi, fr Un norr. — Vattendragen i
östra delen af Enare-lappmark och den öster om Maanselkäs
hufvudås liggande delen af Kuolajärvi lappmark rinna inåt Ryss-
land till Ishafvet och Kantalahti. — Könkömä, som efter den
vid Enontekis kyrka skeende föreningen med Lettaseno bildar
Muonionjoki, med ett tillflöde från Jerisjärvi; — öfra loppet
af Kemijoki med bifloden Luirojoki, och öfra delen af Ounas-
joki, som icke långt från sin källa genomströmmar den mer
än 1,200 fot öfver hafvet upphöjda Pyörisjärvi.

Lappland indelas i 7 lappmarker: 1) söder om Lapin-
tunturit Enontekis eller Torneå, Muonionniska, båda
längs Muonionjoki, Kittilä vid Ounasjoki, Sodankylä och
Kuolajärvi (öster), 2) norr om fjellryggen Enare och
Utsjoki (nordligast). Utsjoki, Enare, Kittilä, Sodankylä
och Kuolajärvi innefattas under den gemensamma benäm-
ningen Kemi lappmark.

Österbotten jemte finska andelen af Westerbotten,
d. ä. landet emellan Torneå elf i vester och Ounas-
selänne med sin fortsättning Kallinkangas samt ån Ka-
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kamajoki (utfallande vester om Kemijoki) i öster, är en
från Maanselkä mot Bottniska viken (norrbotten) slut-
tande landsträcka. Af berg må nämnas Aavasaksa (747
fot) vid Tornionjoki, nära polcirkeln; besökes midsom-
martiden af dem, som då vilja se solen hela natten upp
öfver horisonten. I de inre höglända delarne framstryka.
Maanselkä, Suomenselkä och Kainun-selänne samt deras
«tgreningar emellan sandhedar och stenhölster samt en
sså stor mängd sjöar och sumpsträckor, att man förlik-
nat hela landet med ett enda ofantligt moras. Mot det
låga och släta kustlandet sträcka sig derifrån flera åsar
och mellan dessa längdalar, genomflutna af floder, af hvilka
de nordligaste rinna mot söder, de i mellersta delen mot
vester och de sydligare mot nordvest. Jordmånen är
•öfverhufvudtaget en svag sand- och mojord. På en bredd
af 5 till 10 mil är det låga kustlandet väl odladt och
befolkadt, men längre inåt landet aftager efterhand od-
lingen och glesnar befolkningen. Åkerbruket är mycket
•osäkert; nattfroster skada ofta de odlade fälten och miss-
•vextår äro icke sällsynta. Ängarne gifva riklig vext,
.särdeles på de ställen som bevattnas af flodöfversväm-
ningarne om våren. Boskapsskötseln är af framstående
vigt. I de inre delarne (Kajana län, Kainunmaa) äro

ännu goda; der idkas svedjebruk (mest i Hy-
rynsalmi och Sotkamo) och brännes mycken tjära. Jag-
ten (fogel) är lönande. Sjöarne äro fiskrika; i elfvarne,
särdeles de nordliga, fångas mycken lax och taimen.
Perlmusslor har man funnit, men endast af mindre vär-
-de. Den guldsand, som förekommer i de östligaste de-
larne och nära Kemijokis mynning, anses icke betäcka
arbetskostnaden. På sjö- och myrmalm än ingen brist
och har jernindustrin de Bednare åren stigit. Ett större
kalklager finnes i Neder- och Öfver-Torneå samt grå,
och hvit marmor nära Torneå stad. Den finska befolk-
ningen utgöres af Kvener och Karelare, ett härdadt,
raskt folk, som kallblodigt företager de äfventyrliga fors-
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färderne, då inlandets produkter skola längs elfvarne
föras till kuststäderne.

Den sydöstra delen, eller den närmast till Suomenselkä-
(Kajanas landtrygg) liggande delen af det nordfinska höglandet,,
■utgör det högländta Kajana-området, hvars gräns mot låglandet
bildas af Kainun-selänne, som utgår från Sarvitaipale på Maan-
selkä till Saaresmäki på Suomenselkä. Den genomskäres af
Wuokki, som utgår från Maanselkä, afsöndrar mot nordvesfe
Jumcdissärkkä och sammanlöper under namn af Wuokatti med
Suomenselkä. Kajana-området sönderfaller således i tre huf-
vuddalar: Kianto, norr, Sotkamo, öster, och Kajana, vester. Ge-
nom låglandet sträcker sig Kivalon-selänne, som från Pohjanpää
vid Maanselkäs vestra böjning sträcker sig mot kusten, der Ki-
valon-penikat eller Simo-höjderna (531 f.) resa sig. Kuusamo
socken, öster om Maanselkä, har en storarlad, vild bergnatur^
De högsta topparne derstädes äro Nuorunen (1,640 fot), Ukon-
vaara (1,486 fot) och Jivaara (1,430 t.), hvarest midnattssolen
ses midsommarsnatten och snö på skuggiga ställen skall stun-

dom hela sommaren qvarligga. Uti Hyrysisalrni må märkas
Teiriharju (1,095 fot) och i Sotkamo Wuokattinpöllö (840 f)y

söder om Kärnäla fors. — Vattendrag: Torneå-elf, som norrom.
Aavasaksa upptager Tengéliö-elf; Tornionjokis vestra och min-
dre utloppsarm, bäcken Näran, bildar gränsen mot Sverige. —

Kakamajoki. — Kemijoki inkommer från Sodankylä och genom-
strömmar i Sydvestlig rigtning socknarne Kemiträsk (sjön Kemi-
järvi), Rovaniemi, vid hvars socknekyrka Ounasjoki infaller, och
Kemi. — Simojoki från Simojärvi genom Kemi socken. — lijoki
från lijärvi i Kuusamo genom Pudasjärvi och lijo. — Itfont
Kianto-dalen (580 fot) märkas Kiantojärvi och Wuokkijärvi
genom Jalo-fors till Kajana-dalen, hvarest Hyrynjärvi och Ris-
tijärvi leda till Oulujärvi (390 f. högt); inom Sotkamo-dalert
(550 f.) Anettijärvi, Lendira, Lentua, Ontojärvi, genom Kär—-
näiä fors till Nuasjärvi i Kajana-dalen och vidare genom Ka-
jana-å och Ammä-kanal till Oulujärvi, hvarifrån Oulujoki utström-
mar genom Muhos och Uleå. — Siikajoki från Isolamujärvi.
— Pyhäjoki. — Kalajoki, en förening af Isojoki, norr, och
Wääräjoki, söder. — Sjöanie uti Kuusamo socken hafva sina
aflopp inåt Ryssland till Hvita hafvet, de nordligare: Posiosträ-
sken och Kitkajärvi genom Kitkajoki och Paanajärvi, de sydli-
gare: Kuusamojärvi och Muojärvi genom Pistojoki. — Vid Ju-
vakaisenmaa i Kolari by af Neder-Torneå socken ärkanske Fin-
lands största jernmalmsfält, men det bearbetas icke, emedan
malmen är för mycket orenad af svafvelkis.
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Städer: i Westerbotten:
Torneå (Tornio), på Svensar-ö (Suunsaari) nära Tor-

monjokis mynning; obetydlig handel, mest med lax och
lappvaror; 800 inv.

Stadsprivilegier erhöllos 1621.
I Österbotten:
Kemi, nyligen (1869) anlagd stad vid Kemijokis

mynning.
Uleåborg (Oulu), på en udde emellan Kempele-viken

och Uleåelf, som här genom Merikoski utstörtar i Uleå-
tsugten, en af landets största handelsstäder. Säte för
iänestyrelsen, elementarläroverk, navigations- och frun-
iimmerskola, några mindre fabriker; 8,000 inv.

Anlagd 1605. — Nära staden på slottsholmen Hg det fordna
Uleåslottet, anlagdt 1570. — Karlo (Hailuoto), en ansenlig ö i
iiafvet. — Hirvaskoski eller Timonen, blästerverk, i Pudasjärvi.
— JVyby, glasbruk i lijo. — Koivikko, jordbruksskola, — Ku-
rimuskoski, masugn, — Myllyranta, blästerverk i Muhoa. —

JSiikajoki, Revolaks och Fulkkila, längs Siikajoki elf, kändafråa
1808 års krig.

Brahestad (Raahe), i Salo socken, vid hafvet, god
iiamn och handel; 2,800 inv.

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

Kajana (Kajaani), liten stad i Paltamovid södra stran-
den afKajana å (Koivukoski); obetydlig rörelse; 700 inv.

Anlagd af grefve Brahe 1650. — Kajaneborg, slott på en
lolme i sjelfva forsen, anlagdt 1607, förstördt 1717. — Mana-
tnansalo, ö i Oulujärvi, som derigenom delas i Arjänselkä, ö-
ster, och Niskaselkä, nordvest. — Amma eller Kictnto, i Hyryn-
salmi. — Petäjäkoski i Sotkamo. — Säresmäki och Kives i Pal-
tamo, blästerverk.

2. Wasa län.
Österbotten är ett lågland, landets största, endast af

låga kullar och någon bedydligare enstaka höjd ojemna-
de slätt. De innersta delarne ojemnas af Suomenselkä.
En mängd floder framrinna med hufvudrigtningen mot
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nordvest. Hafsstranden är långgrund och kusten'åtföl-
jes af en vidlyftig skärgård, der ett indrägtigt ström-
mingsfiske och skjälskytte idkas. Södra delen har bör-
dig lerjord, är välbebodd, odlad och sädesrik, hvilket
särdeles gäller om kustlandet söder om Wasa och strän-
derna längs Kyrö elf (den storkorniga till utsäde efter-
sökta Wasarågen). Kyrös vidsträckta åkerfält hafva blif-
vit ett ordspråk, likasom Limingo ängarne söder om Uleå-
borg. Sandjorden i norra delen är visserligen mindre
gifvande, dock alstras äfven här säd till behofvet, stun-
dom derutöfver. Kärrodlingar, som bedrifvits och be-
drifvas med stor drift, hafva förvandlat vidsträckta sump-
marker till bördiga åkrar och ängar. På några ställen
har allmogen börjat förskaffa sig förbättrade åkerbruks-
redskap samt börjat inse vigten af ängsodling och ens
förbättrad smörberedning. På vissa trakter egnas dock
ännu större uppmärksamhet åt skogshandteringen (bered-
ning af tjära, harts, terpentin) än med skogarnes med-
tagna tillstånd är öfverensstämmande. Bland förvärfs-
källor må äfven nämnas beredning af saltpeter. Syssel-
sättningen med mineralrikets möjliga tillgångar är af
föga betydenhet. Invånarne längs kusten äro af svensk
härkomst. Den finska befolkningen utgöres af Tavasterr
hvilka dock genom beröringen och beblandningen med
Svenskarne förbytt sin stamkarakter; den är frimodig,.
retlig och häftig. Af länets befolkning tala omkr.
100,000 svenska språket. Inbyggarena, särdeles i de nord-
ligare socknarne (Pedersö och Kronoby), äro landets yp-
persta timmermän och skeppsbyggare, i hvilken egen-
skap de allmänt eftersökas och begagnas. Händighet i
allehanda slöjder (trädarbeten, gelbgjuteri, rotkorgar,,,
mattor och andra väfnader) och en mekanisk fyndighet
utmärker hela österbottniska allmogen.

Höjder: Simsjö (750 fot) i Lappo (Lapua). — Bötomberget
i Lappfjerd. — Santavuori i Ilmola, bekant, sedan klubbkriget.
— Laukavuori, den del af Suomenselkä, hvarifrån Kyrö-elf rin-
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ner mot norr och Lappfjerds å mot vester*, der brytas qvarn-
stenar. — Vattendrag: Raumajoki från Lestijärvi genom Loh-
teå. — Wetiljoki genom Gamla-Karleby socken. — Esse-å från,
Lipo källa (Livonlähde) genom Lappajärvi (sjöarne Alajärvi^
Lappajärvi och Evijärvi) och Pedersö. — Lapuanjoki genom
Kuortane, Lappo och Ny-Karleby. — Kyrö-elf genom Ilmola
(Kauhajoki och Ilmajoki med Jalasjoki och Seinäjoki), Storkyrör
Lillkyrö, Mustasaari och Qveflaks. — Af mindre betydenhet äro
de längre i söder rinnande Laihela-, Maalaks-, Nerpes-, Tjöck-
(Teuvanjoki) och Lappfjerds- (Uronjoki) åar. — Vid Witingi
i Storkyrö har tidtals jern brutits och vid Spankarikangas i
Lappajärvi kalk.

De till länet börande andelarne af Satakunda ock
Tavastland, hvilka genom Suomenselkä skiljas från
Österbotten och genom norra delen af Hämeen-selänne
från hvarandra, äro ojemna, till större delen upptagna
af högre åsar, moar, sjöar (hörande till sydvestra och
mellersta vattensystemernas norra tillflödsarmar) och kärr,,
samt frostömma och mindre gynsamma för jordbruk.
Sjöar och myror hysa jernmalm. De vidsträckta sko-
garne äro ett tillhåll för björnar och elgar. Från dessa
aflägsna skogar erhålla kuststäderna numera sitt skepps-
virke.

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

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

gande, men ännu betydlig handel, högre elementarskola,
1,900 inv.

Anlagd 1610. — Korpholmen (Korpisaari), i Kronoby, ett
16S1 uppfördt, numera upphäfvet hospital för sinnessjuka.

Jakobstad (Pietarsaari), vid hafvet, i Pedersö soc-
ken, god handelsstad, institut för döfstumma, benmjöls-
tillverkning, 1,900 inv.

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

Ny-Karleby (Uusi-Karlepyy, Joensuu) vid Lapuan-
jokis mynning, mindre betydande handel, 1,000 inv.

Anlagd 1617. Var en kortare tid (ifrån 1648) säte for
landshöfdingen öfver Österbotten. — Keppo, oljeslageri, — Sand-
näs, glasbruk, — Juthas, stridsfält den 13 Sept. 1808, i Ny-
Karleby socken. — Kimo , jernbruk i Wörå. — Oravais, by i
Wörå; här föreföll en afgörande strid d. 14 Sept. 1808\ Masugn
och mekaniskt gjuteri.

Wasa (Waasa), i Mustasaari socken, vid en fjerd
af hafvet. Säte för en hofrätt, länets guvernör, elemen-
tarläroverk, teknisk real-, navigations- och fruntimmers-
skola; bomullsspinneri och några andra fabriker; betyd-
lig handel; 4,100 inv.

Anlagd 1606. Den nedbrann den 3 Aug. 1852 och flytta-
des under namn af Nikolaistad till Klemetsö udde, 7 verstfrån
gamla stället och nära till skeppshamnen Brandö. — Korsholm,
invid Wasa, f. d. kungsladugård med ett befästadfc slott, lands-
höfdingens öfver Österbotten säte (1674—1773), jordbruksskola.
— Kolkki, mindre klädesfabrik i Lillkyrö. — Grönvik, glasbruk
i Mustasaari. — Berga, glasbruk i Pörtom. — Orisberg, jern-
bruk i Storkyrö. — Napo, by i samma socken, fältslag 1714.
— Östermyra, vid Seinajoki i Ilmola, krut- och jernbruk. —

Lappo-Storby (i Lappo), Ruona-bro, Salmi, Alavo (i Kuortane)
omnämnas i 1808 års krigshistoria.
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Kaskö (Kaskinen), stad på en ö i hafvet, mom
Nerpes socken, har förträfflig hamn, den bästa i Öster-
botten; obetydlig rörelse; hufvudnäringen är strömmings-
fiske; 700 inv.

Anlagd 1785 och ämnad till allmän stapelhamn för södra
Österbotten. — Benvik, nära staden.

Kristinestad (Ristiina) vid hafvet, på en landtun-
ga i Lappfjerds socken med beqväm hamn, ganska liflig
handelsrörelse, 2,300 inv.

Anlagd 1649 af grefve Brahe.
I Tavastland:
Jyväskylä, stad i Laukkas socken, vid Päijännes

norra strand, elementarläroverk, folkskole-seminarium;
1,400 inv.

Erhöll stadsprivilegier 1837. — Tarvola, landtbruksskola,
Kimingi, blästerverk i Saarijärvi. — Karstula och Lintulaks, i
Saarijärvi, hvarest vigtiga strider under 1808 års krig förefolio.
— Saarikoski, blästerverk i Wiitasaari. — Koskensaari och Pen-
genkoski, blästerverk i Ksiivasmäki.

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

3. Åbo och Björneborgs län med Ålands Höfdingcdömc,
stöter till Östersjön och Bottniska viken (Rauman

meri, Raumosjön).
Egentliga Finland, landets sydvestra del, utskjutan-

de i nordvest med Wärknäs-udde, genomskäres af flera
mot sydvest sluttande åsar. De inre delarne äro jem-
nare än kusterna, hvilka likasom norra delen (en arm
af Salpaus-selänne) äro bergiga och klippfulla. Kustlan-
det äfvensom den på granithällar hvilande skärgården
höra, oaktadt fälten äro små och marken mera hård,
till de fruktbaraste samt bäst odlade och befolkade
delar af landet. Det milda klimatet tillåter hvete. att
mogna samt ek och andra i landet mindre vanliga träd-
slag att trifvas temligen väl. På "Nygårds ruéthåll i
Yläne kapell af Pöyttis socken finnes landets största,
enskild person tillhöriga, trädgårdsanläggning. I närhe-
ten af Åbo idkas biskötsel och försöken med silkesma-
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skars uppfödande hafva slagit väl ut. Fisket i den vid-
sträckta skärgården är indrägtigt. Den granit, som fin-
nes i närheten af Åbo, är fmkornig och kan antaga
skön politur. Ett rikt kalklager åtföljer södra kusten
ifrån Åbo inåt Nyland. På Kimito-on, den största i
skärgården, samt på Älo i Pargas och andra närbeläg-
na öar brännes mycken kalk. Jernmalm finnes och bry-
tes äfven på flera ställen, men öfverhufvudtaget har
jernindustrin här nedgått under de sednare tiderna. I
Åbo-trakten är hemslöjden ganska betydlig (stor bom-
ulls- och linneväfnad). Här slog kristendom och bild-
ning sina första rötter i finsk jord (1157). De här bo-
ende Sumerne hafva genom den långvariga beröringen
och beblandningen med Svenskarne erhållit ett rörligare
och lifligare lynne samt en större företagsamhet och
händighet än man finner hos de äkta Tavasterne. Den
svenska talande befolkningen utgör omkr. 35,000 pers.

Genom norra delen, sträckvis längs gränsen mot Sata-
kunda, går en del af Salpaus-selänne och en derifrån vid Oripää
kyrka utgående arm, mest bestående af såkallad rapakivi. —

Vattendrag: Hinnerjoki. — Nykyrka-å, utfallande norr om
Nystad. — Mynäjoki eller Alasjoki genom Wirmo socken till
Saaris-viken. — Aurajoki, från Oripää kapell, genom Pöyttis,
Lundo och S:t Karins samt Åbo stad till Slottsfjerden. — Pe-
mar-d från Somei*o socken i Tavastland genom Nyby och Pe-
mar till Pemar-viken. — Salo-å äfven från Somero, genom Kii-
kala och Uskela till den djupa och smala Halikko-viken. —

Bjerno-å från Kisko socken, till en del gräns mot Nyland. —

Bland ställen, der jern brutits, äro att nämna Charlotteberg,
Baggböle och Wihiniemi i Bjerno, Runholmen i Pargas, Hväsby
i Korpo, Hamnholm och Strömma rusthålls ägor på Kimito.

Satakunda-anåelen är till största delen jemnflack.
Genom vestra delen rinna flera kustfloder, och i den östra,
öster om Satakundaåsen, utbreda sig de till Kumo-syste-
mets vestra tillflödsarm hörande vattendrag, framrinnan-
de i en på naturskönheter rik trakt. De vestra och
södra delarne äro bördigare samt bättre odlade och be-
folkade än de norra och östra, der stora sträckor -upp-
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tagas af träsk, kärr och moar (Tavasttnon). Betesmar-
kerna äro feta. Tillgången på skog är ännu god med
undantag af slättlandet kring Kumo elf. En vidsträckt
skiffergång genomgår landskapet. I Säkylä finnes ett
betydligt qvarnstensbrott. I Hvittis och Ikalis erhålles
rödfärgjord, på Räfsö (vid Kumo elfsmynning) svart
marmor. I trakten af Björneborg idkas stark bomulls-
väfnad. I södra delen samt i norra delen af egentliga
Finland tillverkas en stor mängd trädkäril.

Höjder: I norr och söder sträcker sig Satakunnan-selänne,
emellan Suomenselkä och Salpaus-selänne. Dess norra del i
Kankaanpää och Ikalis socknar är utbredd i den bekanta Ta-
vastmon (Pohjankangas och Hämeenkangas). Den derifrän mot
öster utgående armen Hatara-selänne blir i Tavastkyrö högre
och smalare sa.mt framgår under olika benämningar fWatulan-
harju, som genombrytes af Kyröskoski, Harjunharju, o. s. v.)
mot Tammerfors. Vattenskillnad emellan Ikalis-vattenstråt i
vester och Ruovesi-vattnen i öster bildas af en ödslig öfver
500 fot hög trakt, Juhdinmäki. — Vattendrag: Karvianjoki eller
Sastmvla-å, från Säkkijärvi inom Kauhajoki kapell af Wasa
län, genom Kankaanpää och Sastmola (Merikarvia), der den
utbreder sig i sjön Isojärvi. — Norrmarks-å eller Ahlaisjoki,
från Kungskällan vid Satakunda-åsen^ genom Mouhijärvi och
Ulfsby. Genom Lamminjoki stå Sastmola- och Norrmarks-åar
i ömsesidig förbindelse, — Af de till Kumobäcken hörande vat-
tendrag ligga inom detta län Nokiavirta från Pyhäjärvi i Birk-
kala till Kulovesi i Karkku, som norrifrån upptager Siumkoski
med Kyrö, 9 mil långa, inom Ikalis och Tavastkyro socknar
framrinnande vattenstråt, inom hvilket den 280 lot upphöjda
Kyrosjärvi störtar nedför den förut 73 fot höga, praktfulla, nu-
mera mindre storartade Kyröskoski, och sedan utgjuter sig i
Rautavesi i Tyrvis och dädan genom Wammaskoski ti 1 Lieko-
vesi, som ger upphof åt Kokemäenjoki, hvilken under sitt båg-
formiga lopp genom Hvittis, Kumo och Ulfsby socknar på södra
sidan upptager den 12 mil långa Loimjoki, som inkommer från
Tamsnela socken af Tavastehus län och genomströmmar Loim-
joki och Hyittis socknar, nära hvars moderkyrka den upptager
Pungalaitio-än (Punkalaitumen joki). Der Kumo elf bryter sig
fram emellan Satakunnan-selänne och Ronkkakangas från hög-
landet till låglandet uppstår Kettara-fors. Uti dalen på södra
sidan om Salpaus-selänne rinner Eurajoki från den för sin rena
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sandbotten kända Pyhäfärvi genom Eura och Euraåminne sock*
nar; den upptager på norra sidan ett tillflöde från Kjuloträsk
(Köyliöjärvi) i* Kjulo socken. — Haveri i Tavastkyrö, och Suu-
denmäki i Wambula (Hvittis socken) äro att märka såsom
jernfält.

Åland utgöres af en stor Ö, fasta Åland, och en
mängd (omkr. 80 st.) holmar, klippor och skär emellan
Östersjön i söder, Ålands haf (5 finska mil .bredt) i ve-
ster, Bottniska viken i norr och i öster Skiftet, som
(2 finska mil bredt) skiljer åländska skären (Brandö)
från den finska (Wartsala). Fasta Åland är söndersku-
ret af flera inträngande hafsvikar; deribland Lumparen
på östra sidan. Marken är ojemn; rådande stenarten är
röd grofkornig granit. Östra delen af fasta Åland har
lerjord, men for öfrigt är en moartad sandmylla allmän.
Klimatet är mildt och icke alla år tillfryser Ålands haf.
Säden förslår icke till behofvet. Ängsmarkerna äro
feta och Ålands-osten (Föglö socken) är berömd. Vig-
tiga näringar äro fiske och jagt (sjöfogel och skjälar).
Förnämsta penningeinkomsten inbringa handels- och
fraktresor. Invånarne, hvilka äro af svensk härkomst,
lefva snyggt, äro driftige och raska (15,000 pers.).

De förnämsta och bredaste pass inom Åländska skärgår-
den äro: Lappvesi (2^ finska mil), emellan Brandö och Kum-
linge, Delet (2^ mil), emellan Kumlinge och Wargata på ön
Wårdö, Bomarsunds-fj erden (1 mil) emellan Wårdö och fasta
Åland, och Signilsskärs-fjerden (1^ mil), den del af Ålands
haf, som ligger emellan fasta Åland och de yttersta klipporna
i vester, Signilsskär, vid farleden till Sverige (Grislehamn). —

Af höjder är Ordallsklint betydligast och i öfrigt må nämnas
Renberget i Sunds socken, Gethaberget i Finström och Saltviks-
borg i Saltvik. — Ättehögar finnas på flera ställen, de största
vid Godby i Finströms socken. —På Sodö i Föglö socken bröts
en tid jern.

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

3 mil från dess mynning, i Ulfsby socken, en af landets
vigtigaste handelsstäder. Här finnes en högre elemen-
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tarskola, en större tändsticksfabrik, mekanisk verkstad
och några andra fabriksanläggningar; 6,900 inv. Sta-
dens hamn är på Räfsö.

Redan 1365 erhöll Vlvilankylä (Gammelby) stadsprivile
gier; staden flyttades 1558 till sitt nuvarande läge på kungs-
gården Björneborgs (Bärnestes) ägor. — Kuvaskangas och
Harju, glasbruk i Sastmola. — Långfors (Lank'koski) pappers-,
fajans- och lerpipsfabrik, nedom Sastmola-åns utflöde ur Iso-
jarvi. — Fredriksberg (Sola), — Norrmark, — Fredriksfors
(Leineperi), jernbruk, — Thorsnäs, glasbruk, i Ulfsby. — I
Kumo socken tinnes, 4 mil ofvan om Björneborg, ett gammalt
uthus, i hvilket enligt berättelsen biskop Henrik, kristendomens
första förkunnare i Finland, skall hafva predikat. Detta hus är
sedan 1857 försedt med en kringbyggnad af sten. — Ikalis,
köping (1858) i Ikalis socken. — Kyröskoski, i Tavastkyrö, bom-
ullsmanufakturi och trädsliperi.

Raumo (Rauma), gammal stad vid hafvet, handeln
god; bland exportvarorna må märkas läkten och träd-
käril; förut känd för sin spetsknöppling; 2,900 inv.

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

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

betydlig handel (läkten, trädkäril); 3,300 inv.
Anlagd 1617. Fredsslut 1721.
Nådendal (Naantali), gammal, nu ringa stad vid

hafvet. Här tillverkas en mängd väfda och stickade
linne-, bomulls- och yllevaror samt skoarbeten; obetyd-
lig handelsrörelse; 500 inv.

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

Åbo (Turku), landets äldsta och i historiskt afse-
ende märkvärdigaste stad, f. d. hufvudstad, moderstaden
för dess kultur, ännu genom sin handel och industri en
af de vigtigaste. Säte för en hofrätt, landets erkebiskop
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och länets guvernör. Här finnes elementarläroverk, tek-
nisk real-, navigations-, handels- och fruntimmerskola,
institut för döfstumma, flera fabriker (bomullsspinneri,
sockerbruk, tobaksfabrik, mekanisk verkstad, klädesfabr.
o. s. v.); 19,500 inv. Staden genomflytes af Aurajoki,
vid hvars mynning ligger Åbo slott, det äldsta i landet

Staden räknar sin uppkomst ifrån tiden kort efter det
Svenskarne och kristendomen fingo fast fot i landet (1157). Ef-
ter den stora branden, som. d. 4 och 5 Sept. 1827 föstorde nä-
stan hela staden, har den blifvit uppbyggd efter en förbättrad
plan. Fredsslut 1743. — Kuppis, invid staden, med S:t Henriks
redan i forntiden berömda helsokälla, med hvars vatten tradi-
tionen låter de första kristna finnarne dopas. Nu är der en
kallvattenkuranstalt och f. d. finska trädgårdsodlingssällskapets
trädgård. — Runsala (Ruissalo), ea täck ö med ek- och has-
selskogar, f. d. kungsgård, nu förenad med staden; villor och
parkanläggningar. — Xemo-udde, sydost från Åbo, strid 1808.
— Qvidja, i Pargas, ett den fordom ryktbara familjen Fleming
tillhörigt gods. — Kånkas, i Masku, hjeltarne Horns stamgods.
— Willnäs och Saaris, i Lemo, äfven gamla herresäten. —

Littois, klädesfabrik, i Lundo. — Hallis, färg- och kritqvarn,
i S:fc Karins. — Tourula, glasbruk, i Pöyttss. — Kärsämäki,
porterbryggeri, i S:t Marie socken. — Näsegård (Latokartano.,
Kuusto), jernbruk, — Tyko (Teijo), masugn, — Koskis, masugn
och kopparsmälthytta, i Bjerno. — Salo , köping (privilegier
1860), — Mathildedal och Kirjakkala, jernbruk. — Juvankoski,
pappersbruk, — Ingeris och Iloniemi, glasbruk, i Uskela. —

Björkboda och Sunnanå, jernbruk, — Dahl, masugn oeh jern-
bruk, — Westankärr, känd från 1808-års krigshistoria, på Ki-
mito ön, vid hvilken finnas de i 1808-års krigshistoria förekom-
mande Sandsöström och] Jungfrusund. — KuustÖ (Kuus'luoto),
ö i Piikkis socken med ruiner af ett Finlands katolska bisko-
par tillhörigt slott, som Gustaf I lät nedrifva (1528). — Skjälö,
ö i Nagu socken med ett hospital (inrättadt 1619) för sådana
sinnessjuka, som anses vara oförbätterliga. — Fortuna, en min-
dre fajans- oeh lerpipfabrik på Keldinge säteri i Nagu. — Tert-
tilä, pappersbruk, Johannislund, glasbruk i Kiikala.

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

Jomala socken, 260 inv.
Anlagd 1859 ', privilegier d. 20 febr. 1861. — Skarpans,
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ett 1854 förstördt fästningsverk i Sunds socken, vid Bomarsund.
— Kastelholm, kungsgård med ruiner af ett f. d. befäst slott i
Sunds socken. — Degerby i Föglö, tullkammare. — Eckerö i
Hammarland, tullkammare och gsänsepostkontor. — Godby i
Finström, lasarett och skolinrättningar.

4. Nylands lån
utgöres af det 25 mil långa, 4—B mil breda kust-

landet, nedanom Salpaus-selänne, längs finska viken till
Kymmene elf och dess vestra mynningsarm vid Abbor-
fors. Marken är ojemnad af Lohjan-selänne och flera
andra höjdsträckningar, emellan hvilka mindre Hackor
utbreda sig. Kusten är af en mängd inträngande hafs-
vikar sönderskuren i landtungor och berguddar (t. ex.
Mango, Porkala) samt åtföljd af klippor och skär. o-
aktadt några sandhedar finnas i vestra delen och den
östra är besvärad af stora, lösa stenblock, består mar-
ken i allmänhet af bördig lera. Jordbruket bedrifves
också här med mera insigt än i landets flesta öfriga
delar, hvarvid de många större egendomarne lemnat
goda föredömen. Klimatet är mildt: hvete trifves, men
odlas föga. Ek förekommer, men detta trädslag tyckes
i allmänhet vara i aftagande i landet. Lönn, lind, asp
och andra ädlare trädslag vexa vilda; äplen, päron,
krikon, körsbär finna god trefnad i det fuktiga hafskli-
matet och odlas ganska allmänt. Ingo socken är känd
för sin humleplantering. Fisket är indrägtigf; Ekenäs
hvassbuk är fördelaktigt känd; i Kymmene fångas lax.
Kalklagret från egentliga Finland åtföljer kusten inemot
Helsingfors; i Karis socken bränues mycket kalk. Vestra
delen af länet har god tillgång på jernmalm. Ett rikt
jernfält sträcker sig från Bjerno i Åbo län genom Te-
nala inåt Pojo. Koppar anträffas och brytes på par
"ställen. I Ingo socken har man påträffat bernsten. Här
och i egentliga Finland finnas de flesta bruksanläggnin-
gar. Invånarena utgöras af Svenskar (90,000) och Ta-
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vasfer. De utmärka sig såsom åkerbrukare och sjömän,
men äro föga händige.

Höjdsträckningar; Från Tavastland inkommer Lohjan-se-
länne, som snart (vid Hyvinge i Nurmijärvi) utsänder en arm
mot söd-r genom Thusby och Helsinge inemot Helsingfors, men
sjelf går genom Wihtis, Lojo, Karis (Karis malm) och Pojo
förbi Ekenäs, till Hangö-udde. Genom länets nordöstra del
(litis socken) gå delar af Salpaus-selänne och af en nordligare
fördämningsås. Högsta toppen i länet är Ketunmäki (386 fot),
nordost från Elimä kyrka. — Vattendrag: Karis-å, från sjöar-
na i Wihtis och Lojo, rinner genom Karis och Pojo socknar
till den långsmala Pojo-viken. — Sjunde-å (Siuntion-joki) ut-
faller i Pikkala-viken — Helsinge- eller Wanda-å, från Lop-
pis socken genom Nurmijärvi och Helsinge, utfaller en half mil
från Helsingfors i Sörnäs-viken. — Sibbo-å, genom Mäntsälä,
Thusby och Sibbo. — Mäntsälä-å utfaller inom Borgå socken.
— Borgå-å genon Orimattila, Mörskom oeh Borgå. — Fors-
hy-å (Pärniön-joki) genom Lappträsk och Perno till Perao-
viken. — Kymi-joki inkommer från S:t Mikkels län, genombry-
ter norra fördämningsåsen och framrinner genom litis i en mot
norr öppen båge, men efter att hafva upptagit Wuohijärvis (92)
,vattenmassa, sorn äfven genombryter norra åsen, gör den en
böjning mot söder, störtar nedför Salpaus-selänne (Keltis ström)
och framrinner längs gränsen mot Wiborgs län till hafvet (An-
jala, Abborfors). — Af ställen, der jern brutits och brytes, må
nämnas: Ojamo, i Lojo, landets äldsta grufva, upptagen 1542
af den då mäktige, i många afseenden förtjenstfulle, men äfven
såsom bondplågare kände Erik Fleming, Rautniemi, i Lojo,
Jussarö,ö i Pojo, Tuorila ellerKuolonsuomäki i Wihtis, Mankans
i Esbo, Sillböle, Tavastby, Munksnäs, Stansvik på Degerö half-
ön, alla i Helsinge. Koppargrufvor finnas vid Orijärvi i Kisko
och Paavola i Lojo.

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

i hafvet utlöpande landtunga, i Pojo socken; god handel;
Ekenäs handskar äro kända; 1,400 inv.

Omtalas såsom stad 1515. — Gustafsvärn, ett 1789 anlagdt,
1854 förstördt, mindre fästningsverk, på Hangöudd i Tenala.
Sjöslag 1714. — Skogby, Koskis , Trollshöfda, masugnar i Te-
nala. — Fiskars, i Pojo, koppargar- och hammarverk, jernbruk,
mekanisk verkstad och fabrik för finare stålarbeten. — Antskog,
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koppar-vaskverk, klädesfabrik och kattunstryckeri, — Billnäs,
vid Karis-å, jernbruk, i Pojo. — Kärkelä, kopparsmälthytta, i
Karislojo. — Svarta (Mustio), vid Karis å, landets äldsta jern-
bruk, i Karis. — Raseborg, i Karis, f. d. kungsgård, med rui-
ner af ett slott, som säges vara (13T2) uppfördt af den rike Bo
Jonsson Grip. — Fagervik, (Waakeri), jernbruk och masugn, i
Ingo. — Ojakkala, glasbruk. — Högfors, masugn, puddlings-
■verk och mekanisk verkstad, i Wihtis.

Helsingfors (Helsinki), på en i hafvet utlöpande land-
tunga, landets hufvudstad, säte för Generalguvernören
och Kejserliga Senaten (ifr. 1819) samt alla för landets
styrelse och förvaltning inrättade centralverk, Alexan-
ders-Universitetet (efter 1828) och alla dermed i sam-
band stående inrättningar, några sällskaper för befordran-
det af vetenskap och konst äfvensom länestyrelsen. Här
finnas normalskolan, polytekniskt institut, navigations-,
handels- och fruntimmersskola, institut för blinda, flera
större och mindre fabriker. Handelsrörelsen är med af-
seende å årliga varuomsättningen den största i landet
(20 milj. mrk, men deraf kommer endast idel på ex-
porten). Har två förträffliga hamnar; station för finska
krigsflottan. 28,000 invånare.

Anlagd 1550 vid Wanda-åns utlopp (Gammelstaden); flyt-
tad till sitt nuvarande läge på Estnässkatan 1642. Här (å Kam-
pen) afgjordes 1741—1743 årens krig. — Lappviken, en kuran-
stalt för sinnessjuka, nära staden, likasom Ulrikasborg, en be-
sökt och välbyggd brunns- och badinrättning samt flere prakt-
fulla villor och Universitetets astronomiska observatorium. —

Thölö, sockerbruk, Fiskars och Hagnäs, mekaniska verkstä-
der, nära staden. — Katrineberg, glasbruk, — Gammelstaden,
färgqvarn och strumpfabrik, — Wanda, masugn, i Helsinge. —

Svedja, i Sjundeå, ett familjen Flemings stamgods; Svedja-Klas
är känd från klubbkrigets historia. — Mariefors (Kellokoski),
jernbruk i Thusby. — Söderkulla, i Sibbo, jordbruksskola..

Sveaborg (Wiapori), stark fästning, en half mil från
Helsingfors, på 7 holmar (Vargskären): Vargö, hufvud-
fästningen, Stora och Lilla Öster Svartö, Vester Svarta,
Gustafssvärd, Långörn och Löven. Station för en del
af ryska krigsflottan. 1,000 jnv.
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Anläggningen påbörjades 1749 under ledning af grefve
Ehrensvärd, hvars graf finnes på kommendantsgården på Vargö.

Borgå (Porvoo), gammal stad vid Borgå-åns utlopp
i en hafsvik, elementarläroverk, döfstiimmeinstitut, god
handel; 3,500 inv.

Omtalas som stad redan 1424. Här hölls en landtdag ISO9,
då landets nuvarande statsskick grundlades. — Tjusterby , fa-
brik för åkerbruksredskap, i Bos-gå socken. I nämnde socken
hafva flera af Finlands förnämsta härförare så i äldre som nyare
tider sin födelsebygd, såsom den från 30-åra kriget kände Tor-
sten Stålhandske på Hummelsund och den från 1808-års krig
kände Karl Johan Adlercreutz på Kiala. — Settinge, glasbruk,
i Mantsälä.

Lovisa (Loviisa), stad vid en hafsvik, mindre bety-
dande handelsrörelse, högre elementarskola, 2,400 inv.

Staden anlades 1745 med namnet Degerby; erhöll 1752
namnet Lovisa efter dåvarande drottningen Lovisa Ulrika. Var
en tid (1743—1778) säte för landshöfdingen öfver Kymmene-
gårds län. Vid inloppet från sjösidan ligger den nu mera rase-
rade fästningen Svartholm. — I Thorsby by af Perno socken
föddes (1512?) fiskaresonen biskop Mikael Agricala. — Nära
Forsby öfvergifna jernbruk bearbetades en tid en silfvergrufva
i 16 schakt. — Strömfors, jernbruk vid Kymijoki. — Werälä,
by i Elimä; fredsslut 1790. — Anjala, sätesgård i Elimä, skänk-
tes af konung Karl IX åt en lifländare Henrik Wrede; nu till-
hörig furst Menschikoff. Anjalaförbundet 1788. —

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

5. Wiborgs län.
utgörande största delen af gamla Finland *) stöter i sö-
der till Finska viken och i sydost till Ladoga. Marken
är öfverallt ojemn (Salpaus- och Äyräpään-selänne) och,
om sjöar och träsk undantagas, finnas få och obetydliga
slätter. I de omslutna dälderna, der vattnet saknar aflopp,

*) Dermed förstår man den del af landet, som ligger ö-
ster om Kymmene-elf och söder om Nyslott, d. ä. Wiborgs län
och södra delen af S:t Mikkels län; den del af landet, som före
1809 hörde till Ryssland.
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hafva bildat sig kärr, otjenliga mossar och gtingfly. Jord-
månen längs stränderna af Finska viken, Ladoga, Kym-
mene och Wuoksen utgöres af en icke så alldeles ofrukt-
bar lera, men i öfrigt finnes mest, emellan kala, skoglösa
höjder och stenrösen, en med småsten blandad sandjord,
som utan flitig skötsel är föga gifvande. Emedan sved-
jebruket mycket varit anlitadt och svederna sedan under
flera år stå kala, har marken på flera ställen ett vildt
och ödsligt utseende. Natursköna utsigter saknas dock
icke, såsom längs Ladogastranden med sina, emellan
branta, skarpa berguddar, inträngande vikar. Jordbruk
och handslöjd hafva i allmänhet mycket försummats af
innevånarena, som, till sin natur långsamma, med mod-
löshet och olust göra sina dagsverken på de många dö-
nationsgodsen, hvarföre ansenliga sädesförråder och alle-
handa slöjdartiklar införas från Ryssland. Bohvete, som,
ehuru sådt i den svagaste jord, stundom gifver ända till
30:de kornet i afkastning, odlas mera än annorstädes i
landet, men likväl icke särdeles mycket. Förnämsta pen-
ningeinkomsten har erhållits genom framsläpandet af fö-
ror, äfven till mera aflägsna trakter i landet; denna in-
komstkälla har i sednaste tider aftagit, men jordbruket
i stället stigit. Såsom ett gränsland var osäkerheten i
fordna tider här mycket stor och torde i sin mån vara
orsaken till den ännu alltför allmänna seden att blott
lefva för dagen. Laxfisket i Kymmene samt lax- och
sikfisket i Wuoksen äro indrägtiga; Saima och Ladoga
äro äfven fiskrika. I dessa vattendrag uppehålla sig
svarta skjälar. I de ostligaste socknarne finnas stora
skogar och drifves stor sågrörelse. Mineralriket är rikt: sjö-
och myrjern, marmor och kalk (på flera ställen, förnäm-
ligast i Ruskeala, norr om Ladoga), fältspat (i Impilaks,
hvarifrån årligen till porslinsfabriken i Petersburg föras
stora qvantiteter), koppar (rika tillgångar vid Koirinoja
i Pitkäranta by af Impilaks socken), tenn (vid samma
Pitkäranta), fajanslera (i Parikkala socken), blyerts, por-
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fyr (på ön Högland). Största delen af det erhållna ut-
bytet föres till Ryssland, der afsättning icke heller sak-
nas på det som granitbrotten (det förnämsta vid Pyter-
laks by i Wederlaks socken, hvarifrån äfven den 98 fot
Jiöga, 22 fot tjocka Alexanders-obelisken i Petersburg-
är tagen) samt jern- och glasbruken lemna. En annan
vigtig exportvara till Petersburg är videbark. Lands-
vägarne äro goda till följe tif den ymniga tillgången
på "rapakivi7' (sjelffrätsten), som inne i jorden bibehål-
ler sin fasthet, men i luften vittrar _. till grus. Hufvud-
befolkningen är Finnar af karelska stammen, men de ha
mottagit stort intryck af beröringen med Ryssarne. Stör-
sta delen äro lutheraner; befolkningen i Suojärvi, Salmis
och Suistamo socknar samt Kidelä kapell af Impilaks
bekänner grekisk-ryska läran, som äfven har spridda
anhängare öfverallt i länet (omkr. 32,000). Förnämli-
gast i Mohla och Kivinebb socknar äro Ryssar bosatta.

Höjdsträckningar: Hufvudkedjan utgöres af Salpaus-selänne,
som i nordöstra Karelen inkommer från Kuopio län och går
genom Suojärvi socken mot söder till Tolvafärvi-höjderna, der
den vänder sig mot nordvest och snart, vid Korpiselkä kapell-
kyrka, återvänder till Kuopio län, hvarifrån den dock längre i
vester återkommer i sträckning mot söder genom Uukuniemi
socken till närheten af Ladogas nordvestra strand, derifrån den
fortgår mot sydvest och vester, mot Wuoksen (Imatra) och längs
Saimas södra straud mot Kymijoki (Keltis). I jemnbredd med
denna sträcker sig den af Saisnas södra fjerd genombrutna norra

fördämning såsen. I öfrigt höra hit: a) norra delen af Aunuk-
sen-selänne, som från Tolvajärvi-höjderna sträcker sig inåt Ryss-
land och utbreder sig i sandfälten öster om Ladoga, b) största
delen af Ayränpään-selänne längs Wuoksens vestra strand inåt
Ingermanland; c) en sidogren från Salpaus-selänne mot söder
emellan Nyland (Wekkelaks socken) och Karelen (Wederlaks)
till Finska viken, der den slutar med det från 1741—1743 årens
krig beryktade passet- Mäntylaks, och d) vester om Saima, syd-
ligaste delen af Savon-selänne, inkommen från S:t Mikkels län.
— Vattendrag: Kymijoki med sina 5 utloppsarmar: Abborfors,
Pyttis, Suttila, Kymmene och Högfors. — I dalen emellan Sal-
paus-selänne och dess norra parallelkedja rinner Walkeala-v&t-
tenstråt till Kymijoki. — Juustilanjoki från Lappvesi med 3 myn-
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ningar till Suomenvedenpohja (nordligaste delen af Wiborgska
viken). — Rajajoki bildar gräns i sydost (Rautus och Kivinebb
socknar). — Suvanto, sjö i Sakkola, nära Ladoga. — Wuoksen,
från Saima, genombryter Saimas strandas med Imatra fall i
Ruokolaks och fortgår i bågformigt lopp, stundom utbredd i
stora fjerdar, genom socknarne Jääskis, S:t Andree, Mohla, Walk-
järvi, Räisälä och Keksholm. Sedan man (år 1857) gräft en
kanal genom det 375 alnar breda Kiviniemi-n&set emellan Wuok-
sen och Suvanto, som vid Taipale utgjuter sig i Ladoga, har
Wuoksen erhållit ett kortare aflopp till Ladoga. — Läskelä-ä
eller Jänisjoki, genomflytande Jänisjärvi, till Ladoga. — Tule-
majoki, genom Loimala-sp, till Ladoga. — De i östligaste de-
len belägna vattendrag, Suojärvi m. fl. falla till Onega. — Tol-
vajärvi, i nordost, afledes norrut till Melaselkä inom Kuopio
län. — Wiinajoki, gräns mot Olonets, äfven till Ladoga, hvars
nordvestra hälft ligger inom Finland. — Till detta län hör äf-
ven södra delen af den örika Saima, hvarigenom Saima kanal,
som börjar vid Lauritsala, 5 verst öster om Willmanstrand, le-
der genom Saimas strandas samt vattendragen Nujamajärvi,
Soskuenjoki, Juustilanjoki, Juustilanjärvi och Lavolansalmi
(28:de och sista slussen) och utfaller, efter 5 mils sträckning, i
Wiborgska viken, emellan staden och fästningen.

I Nyland:
Fredrikshamn (Hamina), på en udde i Wehkalahti,

f. d. befäst, kadettskola och fruntimmersskola; betydlig
handel; 3,100 inv.

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

I Karelen:
Wiborg (Wiipuri), gammal stad vid Wiborgska

viken, med ruiner af forntida fästningsverk. Säte för
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en hofrätt, länets guvernör, elementarläroverk, 2 frun-
timmersskolor, en större ljusfabrik och några andra
fabriker; 6 kyrkor. Af alla Finlands städer har Wiborg
att framvisa det högsta värdet på exporterade varor,
hvilka utgöras af plankor och bräder, som mest från
sågverken i Kuopio län nedföras. Handelsrörelsen be-
drifves endast till en tredjedel af finska fartyg. Wiborg-
ska kringlor äro kända. 7,200 inv.

År 1293 anlades af Torkel Knutsson Wiborgs slott på en
holme nära staden. Denna erhöll privilegier 1403 och försågs
af Erik Axelsson Tott med murar (omkr. 1477). Wiborgska
smällen 1495 och Wiborgska gatloppet (sjöslag) 1790. Förstä-
derna heta Pantsarlaks, Petersburgska och Wiborgska (Neits-
niemi). Stadens yttre hamn heter Trångsund (Uuras). — Ny-
gård fKylliälä), uppfostringsanstalt för vanvårdade barn. —

Monrepos (Wanha Wiipuri, ty staden skall i äldre tider varit
här belägen), nära staden, en praktfull parkanläggning med
Wäinämöinens bildstod. — Harfus, läderfabrik i Wederlaks. —

Ykspää, läderfabrik, — Kirjola, ljus- och tvålfabrik. — Terva-
joki, tvålfabrik, — Rokkala, spegelfabrik, — Herttuala, tåg- och
cichoriefabrik, — Kinteri, oljeslageri, — Korpela-Autio , jord-
bruksskola, alla i Wiborgs socken. — Peiypola, jernmanufak-
tsiri, — Leistilä, glasbruk, i Nykyrka. — Kyrölä, fabrik för
eau de cologne, i Mohla (Pyhäristi) socken. — Sumlula, mas-
ugn i Rautus. — I Kivinebb (Kivennapa) socken finnes det
ryska gevärsfaktoriet Systerbäck med dertill hörande Raivola
masugn.

Keksholm (Käkisalmi), på en ö, bildad af Wuok-
sens mynningsarmar, f. d. befäst, idkar handel på Pe-
tersburg med Karelens produkter: bräder, videbark, smör,
fisk, villebråd och pelsverk. 1,000 inv.

I närheten fanns af ålder ett fäste, som (1295) förstärktes
af Sigge Lake. Ar 1310 ombyggdes fästet på sitt nuvarande
ställe. Deii närbelägna staden erhöll privilegier 1617. Hufvud-
ort i f. d. Keksholms län. — Kcnnevits (Kononsaari), ö i La-
doga, i Pykäjärvi socken, har ett grekiskt kloster, anlagdt 1393.
— Kurkijoki (Sloboden), Kronoborgs kyrkoby, på sätt och vis
en köping vid Kurenojas utlopp i Ladoga, upplag för handeln
på Petersburg. — Suotniemi, fajans- och porslinsfabrik, i Räisälä.
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Sordavala (Sorlavala, ryska Serdopol), vid norra
stranden af Ladoga; handel på Petersburg; 700 inv.

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

I Savolaks:
Willmanstrand (Lappeenranta), vid södra stranden

af Lappvesi (Saimas södra fjärd), i Lappvesi socken;
1,100 inv. I närheten på en udde i Saima ligger det
f. d. fästet, nu kasern och korrektionshus för qvinnor.

Förekommer som stad 1656, med privilegier af 1727 och
1816. Låg fordom närmare slottet. Fältslag 1741. — Lavola,

fajansfabrik, i Lappvesi. — Davidsstad (Taavitti) i Luumäki,
bestämd till gränsfästning 1793; planen icke utförd. — Kärnä-
koski, pass i Savitaipale; fältslag 1788. — Lauritsala, lastage-
plats vid Saima kanals norra mynning.

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

6. Kuopio län.
Den från norr (800 fot) mot söder (400 f.) slut-

tande marken är i allmänhet ojemn (Suomenselkä, Savon-,
Karjalan- och Salpaus-selänne) med trånga, djupa dalar
emellan branta och kala åsar och bergsträckor samt en-
staka höjder, och är norra delen bergigare än den södra.
De Karelska höjderna äro högre än de i Savolaks, men
de äro deremot mera långsluttande och i flera afsatser.
Många af dem äro ända upp till topparne täckta af
växtjord, skogbeväxta samt till en del odlade och be-
bodda. Stora sträckor upptagas af sjöar, hörande dels till
Saima- dels till Päijänne-systemet, kärr, myror och mossar,
af hvilka många äro så sänka att de för att kunna öf-
vergås måste beläggas med spångar; ofta kunna de äf-
ven vintertiden endast på skidor öfverfaras. Herrskande
jordmånen är stenbunden sandmylla och en, ett ansträngt
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arbete erfordrande, jäslera. På sina ställen förekommer
en mera gifvande svartmylla, som dock oftast är för
mycket stenblandad. Genom svedjebruk och kärrodlin-
ger vinnes största deleii af sädesförrådet, som vid van-
lig växt förslår för behofvet, ehuru mjölets uppblandning
med stamp äfven då icke är ovanlig. Potatisodlingen
är af mindre vigt än i de flesta andra delar af Jandet.
Största delen af höafkastningen erhålles från odlade kärr
och starrängar; på öfvergifna sveder är sommarbetet
rikt och kraftigt, men markens stenbundenhet försvårar
höbergning. Boskapsskötseln är ganska indrägtig och
stora qvantiteter smör utföras till Wiborgs län och Ryss-
land, der östra Finlands produkter nu funnit en närmare
och beqvämare afsättning än förut längs vestra kusten.
Hästarne äro goda, skötas väl och utgöra en god han-
delsvara, likasom äfven skogsfågel och pelsverk samt
andra jagtens afkastningar. En och annan elg visar
sig, stundom äfven förirrade renar. Den rikaste in-
komstkällan finnes dock i de norra och östra delarnes
urskogar, hvarest sågqvarnarne tillverka en mängd plan-
kor och bräder, som längs de genom strömrensningar
och slussverk farbargjorda vattendragen föras till Wiborg.
Jernhandteringen har de senare åren stigit och erhålles
så väl berg- som sjö- och myrmalm. Af mineralier före-
komma i öfrigt koppar i Ilomants och Pielisjärvi, kalk,
täljsten (hvaraf äfven grytor tillverkas), slip- och qvarn-
stenar. Den finska befolkningen tillhör Karelska stam-
men, som, mera tillgänglig för fremmande inflytande än
den tavastländska, låtit de östra grannarne inverka på
sig. Lutherska läran är allmänt herrskande; den gre-
kiska räknar sina (7,400) bekännare förnämligast i den
hithörande delen af Suojärvi samt i Ilomants och Libe-
lits (Liperi).

Sammanhängande höjdsträckningar äro: 1) en del af Sua-
menselkä (Kajanas landtrygg), längs gränsen mot Österbotten;
2) norra delen af Savon-selänne (Vedenjakaja) genom vestra Sa-
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volaks; 3) norra delen af Karelska armen genom nordöstra Sa-
volaks och mellersta Karelen ; 4) endel af Salpaus-seltinne, som
inkommer från Wiborgs län, går genom Ilomants och efter
den vid Selkis skedda föreningen med Karelska åsen återvän-
der med sydlig sträckning genom Tolssnajärvi och Kides till
Wiborgs län; 5) Koll längs Pielisjärvis nordvestra strand.
Bland enskilda höjder må nämnas: i Idensalmi Pöllömäki, 839
f., Kulvenmäki, 765 f., och Sallisenmäki, 749 f.; i Rautalampi
Vesamäki, 725 f., och Ohimäki, 713 f.; i Knopio socken Ilonka-
mäki, 797 f., och Puiomäki, nära staden; i Nilsiä, på gränsen
mellan Savolaks och Karelen, Pisavuori, 600 f., känd för sin
håla och sina bergskristaller, fordom ett gränsmärke emellan
Ryssland och Sverige; i Libelits Pyytinvaara, det högsta i den-
na del af Karelen, Martovaara, och Timovaara, hvilka, synas på
2—3 mils afstånd; samt en mängd toppar utmed Pielisjasvis
norra och vestra stränder. — Vattendrag: a) Till Päijänne-
systemet höra de sammanflytande Pielavesi, Nilakkavesi (82),
lisvesi, Konnevesi (86), och Kynsivesi, hvilka från nordost
utfalla till sjöarne i Wasa län. — b) Saima-systemets vestra
tillflödsarm uppkommer genom de från flera källor kommande
vattenmassor, hvilka norrifrån genom Koljonvirta och lisalmi,
österifrån genom Palois fors, vesterifrån genom Kihlosalmi samla
sig till Porovesi i Idensalmi socken, hvarifrån Peltosalmi och
Nerkko sund leda till Onkivesi (54) och vidare Viannqnkoski
(slussverk) till Maaninkavesi och ytterligare Ruokovirta (med
kanalanläggning) till den 275 fot upphöjda Kallavesi. Denna
stora sjö, hvars båda fjerdar sammanbindas genom passet emel-
lan Kelloniemi och Toivola, förstärkes genom Jännevirta af den
vattenledning, som vid Sotkamo-gränsen uppstår och framrin-
rser genom Idensalmi och Nilsiä under namn af Syväri (57),
Vuotjärvi, Jukkas-fors (Strömsdal) Muuruevesi och Juurusvesi

(59). Kallavesi afledes mot söder inåt Leppävirta genom Puu-
tossalmi till Koirusvesi och vidare genom Konnuskoski (sluss)
till Unnukkavesi samt ytterligare genom Varkausström till Äi-
misvesi (42) i S:t Mikkels län. Bland Kallavesis tillflöden må
änpu märkas Vehmassalmi från Suvasvesi (6.0), hvilken äfven
afbördar sitt vatten mot sydost till Kaavi vattenstråt med Kaa-
yiyesi och Juojärvi (613» s,om i sydvest genom Palokki ström
afledes till Heinävesi i S:t Mikkels län. — c) Saima-systemets
ö^tra lmfvatlgren har sin källa i Ryssland och utbreder sig iu-
om Fitjlands gräns i Ruufiajärvi och sedan Pankajärvi, som
upptager ett tillflöde från Jqnkeri sjö i Karelens nordöstra hörn
och genom Lieksanjoki afbördar sig till centralsjön Fielisjärvi.
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Derifrån utfaller Pielisjoki, som, efter upptagandet af Koitajoki
från Koidere (49) och andra sjöar (Melaselkä, Nuorajärvi) i
Ilomants' vildmarker, inflyter i Pyhäselkä i Libelits,- hvarifrån
vattnet kring Bräkylänniemi inkommer i Orivesi på gränsen
mot S:t Mikkels län. Denna sistnämnda upptager i norr Kom-
peronjoki från Viinijärvi i Libelits, hvilken förut emottagit Höy-
tiäinens vatten, som nu genom Kanava-kanal direkte afledes till
Pyhäselkä, och i sydost Puhois ström från Pyhäjärvi iKesälaks
på gränsen mot Wiborgs län. Megrijärvi, i länets östligaste
hörn, ligger inom Onegas vattenområde. — Mäntyvaara i Ilo-
mants anses hafva rik tillgång på koppar och den långsträckta
Rahosenmäki i Nilsiä på jernmalm.

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

delar Kallavesi i två fjerdar, säte för läne- och stiftssty-
relsen. Här finnes elementarläroverk, fruntimmersskola,
döfstumme-institut. 5,300 inv.

Anlagd 1776; erhöll stapelstadsprivilegier 1858. — Leväis,
jordbruksskola, nära staden. — Strömsdal (Juvan ruukki), jern-
bruk och mekanisk verkstad, — Pälonurmi, blästerverk. — Uri-
malaks, Finlands äldsta blästerverk, nedlagdt, i Nilsiä socken. —

Idensalmi, köping (1860) på Haukiniemi udde. — Jyrkkäkoski,
jernbruk och masugn, — Salahmi, blästerverk, med Nissilä och
Ostokoski blästerugnar, i Idensalmi. — Varkaus, jernbruk och
mindre mekanisk verkstad, — Pakala, garfveri, i Leppävirta. —

Korkeakoski, blästerverk, i Pielavesi. — Toivola, midtemot Kuo-
pio, och Virta bro öfver Koljonvirta i Idensalmi, kända ur 1808
års krigshistoria.

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

belits socken, högre elementarskola, stigande handelsrö-
relse, 900 inv.

Anlagd 1848; erhöll stapelrätt 1860. — Pangakoski, blä-
sterverk, i Pielisjärvi. — Herajoki, nedlagdt kopparverk, i Ilo-
mants, vid Pielisjärvi. — Käenkoski, blästerverk, — Möhkö,
masugn, — Muokonranta, fabrik för tjära, trädolja och terpen-
tin, i Ilomants. — Värtsilä, masugn och jernbruk, — Kattilan-
koski, jernbruk, — Jouhkola, f. d. jordbruksskola, i Tohmajärvi. —

Anttola, klädesfabrik, i Libelits. — Jukajoki, blästerverk, i Kon-
tiolaks.
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7. S:t lllikkels län
är så fullt af sjöar att få trakter på jorden dermed kun-
na jemnföras. Den täta omvexlingen af öppna fjerdar,
vikar, sund, näs, holmar, höjder och skogbeväxta strän-
der skapar här, likasom på flera andra ställen i det in-
re landet, en mängd de herrligaste utsigter och belägen-
heter. Landet emellan de många sjöarne, hvilka höra
dels till Päijänne-, dels till Saima-systemet, skiljda ge-
nom Savon-selänne (Wedenjakaja), upptages vexelvis af
mossar, kärr och stenbunden sandjord, som flerstädes
uppstiger i åsar, gående mot söder och sydost. Dälder-
na äro här (nedre Savolaks) bredare och mera öppna
än i norra Savolaks. Jordmånens magerhet och höbo-
lens inskränkthet göra att sädesförrådet måste forvärf-
vas genom kärrodlingar och svedjande. Sedan man af
ett svedjeland tagit några skördar, lemnas det till gräs-
växt, som de första åren är riklig och kraftig, men den
utmattade jorden står sedan flere år kal och onyttig,
innan den åter kan bära skog. Odlingen af bohvete
och hampa är betydlig. Boskapsskötseln är ganska vig-
tig. De karelska, savolaksska och tavastländska hästar-
ne äro icke allenast begärliga i eget land,, utan vinna
äfven afsättning i Ryssland; de skötas mycket väl och
dela med hushunden det ofta knappa sädesförrådet. Sjö-
arne äro i allmänhet fiskrika (allmännast muikkor och
gös); i Saima uppehålla sig lax, äfvensom skjälar. Såg-
rörelsen är betydlig. Mineralriket tyckes vara mindre
rikt; sjö- och myrmalm erhålles dock, äfvenså kalk.
De under senare åren verkställda strömrensningar haf-
va medfört mycken nytta och efterhand skall Saima-
kanal öppna nya vägar till välstånd för det östra Fin-
land, hvars befolkning i brist på afsättningsplatser och
genom en långväga kostsam transport icke funnit syn-
nerlig uppmuntran till att vidga sitt jordbruk och sin
öfriga industri. Hästar, smör, kött, hampa äro företrä-
desvis att afyttra. Likasom Finnarne i allmänhet äro
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äfven Savolaksarne håglösa, men uti ett företaget verks
utförande äro de ihärdiga och outtrötteliga.

Förnämsta höjdsträckningen är södra delen af Savon-selän-
ne, som inkommer från Kuopio län, framlöper midt igenom lä-
net (Pteksämäki, S:t Mikkels och Kristina soeknarj inåt Wiborgs
län. Dessutom må märkas: a) i sydöstra delen den, en herrlig,
vidsträckt utsigt erbjudande Pungaharju-åsen, på en liten hol-
me med branta stränder emellan Pihlajavesi och Puruvesi sjöar
i Kerimäki socken; b) i sydvest en del af den norra fördäm-
ningsåsen; c) enskilda höjder, såsom Kempinmäki, Bo7 f., i Jout-
sa kapell, på Päijännes strand; — Waatervuori, längre mot norr
i Korpilaks, 750 f. — Ryöskinvuori i Rantasalmi, uppkalladt ef-
ter en röfvare, som der skall haft sitt tillhåll i en stor grotta;
— Kirjakallio i Kristina socken på sjöstranden, der de förbi-
seglande från äldre tider plägat inhugga sina namn, — det från
sjösidan branta Linnavuori i Sulkava, på hvars släta topp sa-
gan berättar att ett fäste skulle anläggas, men att vuorenhaltia
om natten nedvältrade de om dagen ditförda stenarne. — Vat-
tendrag: 1) vester om Wedenjakaja: a) Päijännes östra tillflöds-
arm genom Pieksämäki, Kangasniemi, S:t Mikkels, Gustaf Adolfs
och Sysmä socknar, der man finner Kyyvesi (89J, Kyykoski,
Puulavesi (90"), Käläkoski, Suontiejärvi, Wihurifall, Rautavesi,
Jääsjärvi, hvarifrån Koskipää och Tainionvirta afleda. Genom
Kissankoski-kar\a\ har Puulavesi äfven ett sydligt aflopp till
sjöarne i Mänfyharju, hvarest Juolavesi (91J faller genom Woi-
koski till Wuohijärvi (i Nylands län) och Kymijoki. — 2) Öster
om Wedenjakaja inkomma från Kuopio län: Kallavesi-vatten-
stråt, vester om den stora Soisalo-ön, genom Warkausström
och slussar till nordvestra Saima eller Enonvesi, sammansatt af
Aimisvesi, Joroisselkä, Joutsenvesi, Haapavesi, i Rasitasalmi, och
Haukivcsi; b) Äaawi-vattenstråt, på Soisalos östra sida, genom
Heinävesi (62) och Kermakoski tillJoutsenvesi; c) Orivirta, som
lörbinder de nordöstra Saima-fjärdarne med Enonvesi. Från
dennes sydöstra del eller Haukivesi strömmar vattensmassan
genom Haapasalmi och Kyyrönvirta förbi Nyslott i Pihlajavesi,
som genom Pungasalmi vid Pungaharjuåsen upptager det klara
vattnet från Puruvesi samt genom Haapavesi i Puumala och
Puumala sund infaller i södra Saima, hvilken genom en mängd
öar och landtungor bildar flera fjerdar, såsom Luonterivesi mot
norr i Jokkas socken. Den på gränsen mot Kuopio län liggan-
de Orivesi har genom Raikus fors äfven en sydlig förbindelse
med Puruvesi eller mellersta Saima.
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I äldre tider skiljde man emellan Stor- och Lill-Savolaks.
Med det sednare förstod man nordöstra delen af landskapet eller de
nuvarande socknarne Idensalmi, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Lep-
pävirta, Jorois, Rantasalmi samt Kerimäki och Sääminge. Det
öfriga utgjorde Stor-Savolaks, hvartill äfven Rautalampi socken
räknades.

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

och Pihlajavesis förening i Sääminge socken; högre ele-
mentarskola; 1,000 inv.

Invid staden på en mindre holme i Haapasalmi ligger slot-
tet, som under namn af Olofsborg (1475) anlades af Erik Axel-
son Tott. Staden erhöll privilegier 1816. — Haapaniemi vid
Haapavesi i Rantasalmi; här inrättades 1781 en krigsskola, som
sedan under namn af topografiska korpsen ägde bestånd till
1818, då en brand förstörde byggnaderna och inrättningen flyt-
tades till Fredrikshamn. — Parkumäki, i Rantasalmi, slag 1789.
— Pungaharju, kronopark, — Enonkoski, vattensåg, — Kangas-
saari, buteljfabrik, i Kerimäki. — Puumala sund, riksgräns från
1743 till 1809; — sjöstrid 1789. Huutokoski, jernbruk och mas-
ugn, — Höyrilä, mekanisk verkstad, i Jorois.

S:t Mikkel (Mikkeli), vid en nordvestlig vik af
Saima; säte för länestyrelsen; elementarläroverk; 1000
inv.

S:t Mikkels kyrkoby erhöll stadsprivilegier 1838. Länere-
sidens 1843. — Porosalmi, trångt pass sydost från staden; fält-
slag 1789, — Otava, jordbruksskola, — Saksala, läderfabrik, i S:t
Mikkels socken. — Brahelinna i Kristina socken, f. d. kungs-
gård med lemningar efter ett af grefve Brahe (1640) påbörjadt,
men icke fulländadt slott. I denna socken hade en del af Sai-
ma-krigsflottiljen sin station; en annan del låg vid Warkaus
eller Laivanlinna i Kuopio län. — För att kunna inom eget om-
råde bringa ryska krsgsflottiljen i Saima från Willmanstrand till
Nyslott gräfdes 4 kanaler: Kutvelentaipale, Käyhkä, Kukontai-
pale och Telataspale, men dessa äro numera utan betydelse. —

Porsaskoski, blästerverk, — Haajmkoski, masugn och jernbruk,
i Pieksämäki.

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

1,000 inv.
Är belägeu på Tommola rusthålls ägor och erlsöll stads-
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privilegier 1839. Var säte för landshöfdingen öfver Kymmene-
gårds län (1778—1831) och sedan (till 1843) S:t Mikkels län.

8. Tavastchus län.
Nära till vestra gränsen rinna Näsijärvi m. fl. vat-

tendrag och östra gränsen sköljes af Päijänne, på hvars
östra sida endsst några mindre stycken af länet ligga.
På sjöar är ingen brist, då utom de nämnda sjöarne de
skilda tillflödena till sydvestra sjösystemets sydliga huf-
vudarm här utbreda sig och framrinna genom naturskö-
na trakter. Norra delen likasom stranden längs Päijänne
(Hämeen-selänne) äro fulla med höga (700 fot) och bran-
ta berg och sandåsar, framgående i norr och söder, e-
mellan hvilka sandfält och vattensamlingar sträcka sig.
Södra delen är öppnare, med lägre höjder, och i öfrigt
länets bäst odlade och befolkade del, som vanligen har
säd till afsalu. För linkultur egnar sig jordmånen väl;
Längelmäki, Orivesi och äfven Lampis socknar äro de
berömdaste linorter i landet. Boskapsskötseln är en vig-
tig näring och penningeinkomstkälla. Sommarbetet är
rikligt, men under vintern vanvårdas nästan öfverallt
hornboskapen. I länets södra del finnas vildtväxande
lönnar, ask och hassel. Skogarne äro i allmänhet vid-
sträckta och äro de inre vildmarkerne ett tillhåll för
björnar, vargar och annat vilbråd. Elgar blifva allt
mera sällsynta och ehuru deras skjutande icke är tillåt-
ligt, torde dock någon hvarje år fällas. Mineralrikets
tillgångar hafva föga blifvit anlitade. Behofvat af qvarz
for ett i Somero socken anlagdt glasbruk har framkal-
lat jordgräfningar i närheten och har Tammela socken
(särdeles Torro-trakten) befunnits vara en af de mine-
ralrikaste socknar i landet. Ett rikhaltigt sjö- och myr-
malmslager finnes i Loppis socken, äfvensom i Padasjoki;
kalk (af sämre beskaffenhet) finnes på några ställen. I
norra delen brytas eldfasta hallstenar, som användas vid
ugnars murande. Slipstenar tillverkas på ett och annat
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ställe; en skiffergång sträcker sig från Åbo län genom
länets vestra delar. I Pälkäne och Sahalaks socknar
bedrifves betydlig linspånad. Den finska befolkningen
utgöres af Hämäläiset, som här mera än annorstädes bi-
behållit sin egendomlighet, oaktat den 600-åriga förbin-
delsen med Sverige. De äro långtänkta, oböjligt vid-
hållande gamla seder, misstroende allt nytt, hvarföre de
äfven i åkerbruk och slöjder stå efter sina stam förvandter
vid kusten. — I sin arbetsamhet och ihärdighet undan-
draga Finnarne under den korta sommarn, då årsbehof-
ven skola insamlas, endast få timmar af dygnet till hvi-
la, men vintern tillbringas i mindre verksamhet, att icke
tala om de såkallade inhysingarne, hvilka lefva endast
för dager och, ty värr I till för stort antal finnas i lan-
det. Allmänna i det inre landet äro ännu såkallade
porten, men i den mån man nalkas mera odlade trakter,
glesna dessa rökstugor med draghål i taket och väggar-
ne för rökens utgång och lemna rum för så att säga
hvita stugor med rörugnar, skorsten och glasfönster,
äfvensom fänaden icke har plats i husbondens stuga,
utan i sina egna hus.

Höjdsträckningar: 1) Tavastländska åsen inkommer från
Wasa län och åtföljer Päijännes vestra strand (Jämsä, Längel-
mäki, Padasjoki och Hollola socknar), tills den på gränsen af
Päijänne-dalens sydvestra hörn sammanlöper med — 2) Salpaus-
selänne. Denna inkommer i länets sydöstra del från Nylands
län och fortgår mot vester genom Hollola, Hausjärvi, Loppis,
Tammela och Somero socknar inåt Åbo län. — 3) En derifrån
mot nordvest utgående arm (genom Janakkala, Wåno ocbHat-
tula socknar) går förbi Tavastehus, på hvars södra sida den är
känd under namn af Hattelmaa-åsen. — 4) Från Åbo län ("vid
Tammerfors) inkommer en del af Hatara-selänne ellerKangas-
äla-åsen, hög och smal, genom Kangasala och Pälkäne inåt
Hauho socken. — 5) I nordvestra delen går en ödslig sandås
genom Orivesi och Ruovesi, genombruten af Ruovesi och Wi-
suvesi sjöar, inåt Wasa län (Kankaanpää i Wirdois). — 6) Från
Heinola-trakten sträcker sig vestra delen af norra fördämnings-
åsen genom Asikkala, söder om Päijänne, och genombrytes, vid
Anianpelto, af Wääksenjoki. De högsta höjder i länet äro:
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Rappuvuori i Jamsa, 697 f., och Kylmäkangas i Padasjoki, 670
{~ båda på stranden af Päijänne:, Rasinmäki, 6-1 f., på Wir-
mala holsne i Päijänne, Tiirismaa i Hollola, 745 f. Päijännes
höga stränder, Hattelmaa- och Kangasala åsarne äfvensom Ver-
masvuori (par mil norr om Tavastehus) samt flere andra stäl-
len aro bekanta för den herrliga utsigt, som derifrån erbjuder sig
öfver de natursköna omgifningarne. — Vattendrag: l)inomsyd-
vestra sjösystemets norra hufvudarm: Kuorehvesi (106) i Län-
gelmäki, upptager Mänttä från Keurunselkä i Wasa län och ut-
faller genom Melanen och Filppula forsar, Sotkanselkä, Ruovesi,
Murola, Näsijärvi (upphöjning 314 fot), Tampereenkoski (61 fot)
och Pyhäjärvi; 2) Lähgelrhävesi (107), 277 fot, från Längel-
mäki inåt Kangasala och Sahalaks, upptager Veksiö (Wääksy)
från Wesijärvi (108) i Kangasala och afledes genom Kaivanto
till Roine och vidare genom Painosalmi till Mallasvesi, som
upptager Kostionvirta från Pälkäneenvesi, dit Längelmävesi for-
dom utflödade genom den nu uttorkade Iharinkoski; 3) Lum-
mene (48), 384 fot, och Wesijako (117), 350 fot, i Padasjoki,
utgjuter sig mot vester genom Lampis och Hauho, hvarest ll-
molanselkä, Kyllinkoski och Fenttilänsalmi leda till Mallasvesi,
som afledes genom Apiankoski och den 9 fot höga Walkiakoski
till Rautunselkä emellan Sääksmäki och Akkas. 4) Tillflödena
från Pääjärvi i Lampis och den 347 fot höga Lopenjärvi sam-
manflyta i Janakkala, hvarefter vattnet framrinner genom Wåno
(Wanaja), förbi Tavastehus, inåt Hattula, der det genom sunden
vid Mierola och Stjernsund (Lepas) utfaller i den stora Wanaja-
vesi (113) eller Sääksmäki-sjön, och sedan till Rautunselkä.
Den derifrån utlöpande vattenmassan, som från söder förstärkes
af tillflöden från Akkas och Urdiala, faller utför Kuokkala 9 fot
höga fors i Lempälä och fortgår genom Wesilaks {Sorvanselkä)
till Pyhäjärvi i Birkkala i Åbo län. 5) Ett vattendrag från Lo-
jo i Nylands län afledes genom Tammela socken (Pyhäjärvi)
inåt Åbo län (Loimijoki å). — 6) af Päijännes tillflöden ligga
inom detta län: a) det vestra, Jämsänjärvi, Lummené, Wesijdko
med utflödet Arrakoski, och "b) södra, Wesijärvi med utflödet
Veksiö å (Wääksenjoki). Från Päijännes sydöstra del utflyter

Kalkis-ström i Asikkala till Ruotsaläinén i S:t Mikkels län.

I Tavästland:
Tavastehus (Hämeenlinna), länets enda stad och lä-

nestyrelsens säte, i ett behagligt läge, vid ett vattendrag
i dalen nedanför Hat.ehriåa-åsen; elementarläroverk,
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3,000 inv. Invid staden ligger det f. d. slottet Krono-
borg eller Tavasleborg, nu korrektionshus för karlar.

Slottet, till åldern det andra i landet, anlades af Birger
Jarl (1249). I dess närhet anlades staden (gamla staden) 1650
och flyttades 1778 till sitt nuvarande läge på Saaris boställes
ägor. — Notsjö (Nuutajärvf), större glasbruk, i Urdiala. — Jok-
kis (Jokioinen), sätesgård, klädesfabrik, jernbruk och en min-
dre manufaktur-smedja, — Forssa, bomullsspinneri, — Wiks-
berg (Kikkerä), väf-fabrik, — Mustiala, f. d. kungsgård, nu ett
landtbruks-institut, i Tamrttéla. -»- Rautakosci, jernbruk och olje-
slageri, i Loppis. — Tervakoski, stort pappersbruk, i Janakkala.
— Anianpelto, by och marknadsplats i Asikkala på landtungan
emellan Päijänne och Wesijärvi, hamn för ångfartygen på Päi-
jänné. — Wieru, blästerverk, — och Myllyoja, oljeslageri, i
Padasjöki. — Jtätila, mindre klädesfabrik, i Hauho. — Evois,
forstinstitut, — Koskis, klädesfabrik, i Lampis. — Mälkkilä, i
Pälkäne, fältslag 1713. — Koskensaari, blästerverk, i Jämsä.

I Satakunta:
Tammerfors å en naturskön nejd i Mes-

suby socken, vid Näsijärvis och Pyhäjärvis förening, lan-
dets största fabriksstad (bomulls- och linnefabriker, pap-
persbruk, garfverier, mekanisk verkstad, klädesfabrik m.
fl.), högre elementarskola; 6,200 inv.

Liuksiala, f. d. kungsgård i Kangasala, tillhörde en tid
j[ifrån 1581) konung Erik XIV:s enkedrottning Katarina Måns-
dotter, som här dog 1612. — Hatänpää, i -tléssuby, större landt-
gods, af'stor vigt genöfca -itt läge, midtémot Tammerfors, då p_,
dess mark flere af de till Tammerfors hörande fabriksinrättnm-
gar äro uppförda. — Erkkilä, jernbruk i Messuby. — Laukko,
i Wesilaks, familjen Kurcks gamla stamgods.
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Tredje kursen.

Skandinaviska halfön,
som omgifves af Ishafvet n., Nordsjön v., Skagerrak,
Kattegat och Öresund s.v., Östersjön, Ålands haf och
Bottniska viken ö. samt sammanhänger n.o. med Ryss-
land, omfattar två, under en gemensam konung förena-
de, men i öfrigt skiljda konungariken: Sverige, den
östra, och Norige, den vestra delen.

a) Konungariket Sverige.
8000 qv. m.; 4-| milj. inv., 500 på qv. m.

Sverige är till största delen ett föga upphöjdt land,
men marken är ojemnad af flere högre och lägre berg
och kullar. Högsta toppen är Sulitelma (6,300 fot)
i Luleå lappmark. Kölen åtföljer gränsen mot Norige
och utsänder flera armar. Större slätter äro få. En
mängd på forsar och vattenfall rika och derföre föga
segelbara floder genomströmma landet, särdeles norra
delen till Bottniska viken. Insjöar finnas många. Af
konstgjorda vattenförbindelser må nämnas Göta-kanal,
som från Östersjö-viken Slätbaken (vid "staden Sö-
derköping) leder till den långsmala sjön Wettern och
dädan till den stora sjön Wenern, hvarifråri Göta-elf ut-
rinner till Kattegat. Klimatet är i allmänhet kallt; luf-
ten ren och sund. Östersjön tillfryser aldrig helt och
hållet och hammarne vid Kattegat äro ofta hela året is-
fria. Jordmånen är mest jernhaltig och stenblandad sand-
jord; endast på färre ställen finnes bördigare jord. Åker-

bruket (råg, korn, hafra, hvete) är hufvudnäring och af-
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kastningen öfverstiger behofvet. De sädesrikaste delar-
ne äro Upsala-, Ostgöta- och Skånska-slätterne. Af me-
taller förekommer jern ymnigast, dernäst koppar, och
utgör bergsbruket den andra näringen. Det svenska jer-
net anses som ett af de bästa. Förädlingen af skogs-
produkter, boskapsskötsel och fiske (lax, sill, strömming)
äro ganska vigtiga näringsgrenar på vissa trakter, mest
i norra delen, der äfven jagt samt linplantering och lin-
neväfnad äro af stor vigt. I den ofruktbara trakten,
Svältorna, söder om Wenern idkas stark väfnadsverk-
samhet, men i öfrigt äro binäringarne få och af mindre
vigt. Bland fabriker intaga de för jern och kläde främ-
sta rummet. Såväl inre som yttre handeln ärliflig; ång-
flottan är ganska betydlig och flera jernvägar äro anlag-
da. Jern, skogsprodukter och hafra äro de förnämsta
utförsvarorna. Befolkningen utgöres till största delen af
Svenskar, i nordligaste delen bo några tusen Lappar
och Finnar. För såväl den allmänna folkbildningen som
den lärda och vetenskapliga bildningen dragés mycken
omsorg. Religion är den evangelisk-lutherska. Sverige
är en konstitutionell monarki med en af 2 kamrar sam-
mansatt riksdag, som årligen sammanträder. Riket in-
delas i: 1) Svealand, mellersta delen, rik på skogar och
rikets förnämsta bergverk, 2) Götaland, södra delen,
med blidare klimat och större bördighet än de andra
delarne, och 3) Norrland, den stora, af berg och breda
åsar, långsmala dalar, skogar, hedar, mossar och sjöar
fulla norra delen, kall och ofruktbar; men i anseende
till förvaltningen i 25 län under landshöfdingar.

Svealand, omfattar landskaperna Uppland, Söderman-
land, Westmanland, Nerike, Dalarne och Wermland. = Stockholm,
i ett herrligt läge vid sjön Mälarens utflöde i Östersjön, rikets
hufvudstad, konungens residens, säte för central-förvaltnings-
kollegierna, hofrätt, flera akademier och andra anstalter för ve-
tenskap och konst, stor fabriks- och handelsrörelse; 140 t. —

Upsala, på en slätt vid Fyris-ån, universitet, rikets erkebiskop;
11 t. — Nyköping, mekanisk verkstad, 5 t. — Eskilstuna, be-
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römda jern- och stål-manufakturier, 5 t. — Westerås, vid Mä-
laren, idkar, likasom andra vid Mälaren belägna städer, handel
på Stockholm, 5 t. — Sala, på en fruktbar slätt, 4 t. I närhe-
ten är rikets största silfvergrufva. — Örebro, vid östra ändan
af sjön Hjelmaren, liflig rörelse, 8 t. — Falun, nära Dal-eifven,
ö t. I närheten finnes rikets största koppargrufva. — Karlstad,
vid Klar-elfvens inlopp i Wenern, handlar .(mest på Göteborg)
med jern- och skogsprodukter från Wermland, 5 t.

Götaland, med la/ndskaperna Östergötland, Småland, Ble-
kinge, Skåne, Halland, Westergötland, Bohuslän, Dalsland, samt
öarne Gottland och Öland. = Linköping, vid Stångån, 7 t. —

Norrköping, vid Motala-elfs utlopp i Brå-viken, en af rikets vig-
tigaste städer med många och stora fabriksanläggningar (klä-
de, bomullstyger), 24 t. — Motala, vid motala elf, köping med
rikets största mekaniska verkstad. — Jönköping, vid södra än-
dan af Wettern, hofrätt, betydlig handel med tändstickor, 10 t.
— Kalmar, vid Kalmar-sund, trädvaruhandel, 9 t. — Karlskro-
na, på öar i Östersjön, befäst, station för krigsflottan, 17 t. —

Kristianstad, hofrätt, 6 t. — Ystad, vid Östersjön, öfverfart till
Tyskland, spanmålshandel, 6 t. — Lund, gammal stad på skån-
ska slätten, univers., 10 t. — Malmö, god handelsstad, vid Ö-
resund, 23 t. — Göteborg, vid Göta-elfs utlopp, rikets andra stad,
stora fabr., rikets största sjöfarts- och handels-stad, 60 t. — Mar-
strand, ringa stad på en ö i Kattegat, med den starka fästnin-
gen Karlsten. — Wenersborg, vid Göta-elfs utlopp ur Wenern
fTrollhätte-vattenfall och kanal), handel på Göteborg och Werm-
land, 4 t. — Borås, i en ofruktbar trakt, Svältorna, hvarest in-
byggarne idka ansenlig väfnadsverksamhet samt hafva rättighet
att drifva gårdfarihandel och öfver hela riket sälja sina tillverk-
ningar; 3 t. — Wisby, på Gottland, gammal stad med vackra
fornlemningar (hanseförbundet), drifver ännu god handel, 6 t.

Gottland och Öland äro föga upphöjda, till största delen jem-
na kalkklippor med riklig tillgång på kalk och sandsten.

N o rrl a n d roed landskaperna Gestrikland, Helsingland,
Medelpad, Ångermanland, Herjedalen, Jemtland, Westerbotten
©ch svenska Lappland. = Gefle, vid Bottniska viken, flera fabr.,
ansenlig handel med bergs- och skogsprodukter, 13 t. — Sunds-
vall, god rörelse, ,5 t. ■— Hernösand, på en ö i Angerman-elf-
vens mynning, träd varahan del, 3 t. I nejden idkas stark lin-
odling, spanad och väfnad. — Umeå, vid elivens af samma
namn utlopp, 2 t,; handlar liksom de öfriga-.små'kuststäderna
med lax, boskaps- och skogsprodukter.
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Uti Amerika eger Sverige den lilla Vestindiska ön Bar-
thélemi (f qv. m., 3 t. inv.)*, alstrar god bomull.

b) Konungariket Norige,
5,800 qv. m.; 1-f milj. inv., 260 på qv. na.

Ett långsmalt högländt bergland långs Ishafvet
och Nordsjön till Skager-Rak. Från nordligaste udden
Nordkyn till sydligaste udden Lindesnäs stäeker sig
en bergsrygg under namn af Kölen, Dovre- och T^ange-
fjeld (högsta toppen Ymesfjeld, 8,200 fot). Egentliga
slätter finnas icke ens vid hafvet. Kusterna äro branta
och sönderskurna af en mängd djupt inträngande smala
halsvikar (fjorder) och åtföljas af en vidlyftig skärgård.
Klimatet är i inre delarne kallt, vid kusterne till följd
af hafsströmmars inverkan ganska blidt. Markens sten-
bundenhet försvårar jordbruket och ehuru det drifves
ända upp till högsta norden, der korn odlas med fram-
gång ännu på södra stranden af Altenfjord, skördas säd
icke för behofvet. Fiske (torsk, sill, sei, långor m. m.)
är förnämsta näringen, dernäst skogshandtering och
bergsbruk (jern, koppar, silfver). I de inre delarne är
boskapsskötsel och i norra delen jagt (ejdergåsar) gan-
ska vigtiga näringar. Folknäringar äro få, industrin
och fabriksväsendet i sin linda, handeln deremot högst
betydlig (fisk förnämsta exportvaran). Befolkningen ut-
göres hufvudsakligen af Norrmän. I nordligaste deleia,
den så kallade Finmarken, bo Lappar eller Finnar, här
kallade Finnar och Qvener. Religion är den lutherska.
Folkbildningen befordras med nit. Statsförfattningen är
monarkisk, inskränkt af stortinget. Regeringen han_t-
hafves i konungens frånvaro af en yiee+konung eller
riksståthållare jemte statsrådet. Af naturen delas riket
i tre delar: Söndenfjelds, söder om Dovre och öster
om Langefjeld, landets jemnaste, skogrikaste och frukt-
baraste del, men bestående af en mängd smala, icke
särdeles bördiga dalar, Westenfjelds , vester om Lange-
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fjeld, likasom Nordenfjelds, norr om Dovre, full af
nakna, branta berg emellan de djupt inträngande fjbr-
derna, längs hvilka, då landsvägar äro omöjliga, den
inre förbindelsen underhålles. I afseende å förvaltnin-
gen är riket indeladt i 20 amt under amtmän.

_= Kristiania, vid en fjord af samma namn, rikets h:stad
och regeringens säte, univers., handel med bräder och jern, 66
t. — Fredrikshald, vid Tistedals-elfvens utlopp i Svinesund,
befäst, 8 t. — Drammen, vid Drammen-elfvens utlopp i Kristia-
nia-fjorden, stor trädvaruhandel, 14 t. — Kongsberg, vid floden
Louven, rika silfvergrufvor, 4 t. — Kristiansand, i ett för sjö-
fart fördelaktigt läge, 11 t. — Stavanger, vid Bukkefjord, stor
sillutförsel, 17 t. — Bergen, vid en hafsvik, största handelssta-
den (fisk), 30 t. — Trondhjem, vid en fjord, handel med fisk
och koppar, 19 t. — Röras, i bergstrakten emellan Kölen och
Dovre, rikets vigtigaste koppargrufva. — Tromsö, på en ö, 2
t. — Hammerfest, jordens nordligaste stad, på en ö utanför
Altenfjord. — Öar: Lofoddens, hvarest ett af jordens indrägti-
gaste fisken idkas, äfvensom en betydlig jagt. — På den nord-
ligaste ön Mageröe finnes udden Nordkap.

Konungariket Danmark.
700 qv. m.*, lf milj. inv., 2300 på qv. m.

Det nuvarande konungariket Danmark omgifves af
Nordsjön v., Skager-Rak n., Kattegat, inträngande med
Lim-fjorden, Öresund och Östersjön ö., samt samman-
hänger s. med Preussen (Konge-kn gräns i sydvest).
Består af Danska öarna: Seeland (Själland), Fyén, Laa-
land (Låland), Falster, Langeland, Arröe, Möen, Born-
holm o. s. v., och norra delen af danska halfön eller
Hertigdömet Jutland. I dessa lågländer ojemnas mar-
ken af endast lägre kullar. Midten af Jutland är hed-
artadt (sandåsen Ahlheden utlöpande i norr med udden
Skagen) men i öfrigt är jordmånen ganska bördig. Klimatet
är mildt och hamnarna tillfrysa sällan. Åkerbruket är huf-
vudnäring och ganska lönande. Boskapsskötseln är högt
drifven; fisket (sill) indrägtigt. På metaller och mine-
ralier är i allmänhet brist 5 på Möen finnas kritbergoch
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på Bornholm stenkol. Folkindustrin och fabriksverk-
samheten äro af ringare betydenhet. För handeln är
belägenheten god och äfven är handelsrörelsen betydlig;
de förnämsta utförsvaror äro säd, boskapsprodukter
(smör, ost, kött, lefvande kreatur) och sill. Religion är
den lutherska. Såväl folkundervisningen som den lärda
bildningen äro väl vårdade. Statsförfattningen är in-
skränkt-monarkisk (landstinget och folktinget).

Hit höra: 1) ön Island (1870 qv. m. med 67,000
inv.), full af höga berg, deribland flera vulkaner (Hekla,
Krabld), och heta källor (t. ex. Geiser), och 2) Fär-
öarna, 25 bergiga klippor (24 qv. m. med 9,000 inv.),
sydost från Island. Klimatet på dessa ödsliga, skoglösa
(dvergbjörken vexer till några tums höjd), stormiga öar
är strängt; åkerbruket svårt och ringa; fårskötsel, fiske
och jagt (ejdergåsar) äro hufvudnäringar, hvartill kom-
mer stickning af yllevaror. Hafvet uppkastar drifved
på stränderna.

Seeland. Köpenhamn, vid Öresund, rikets h.stad och re-
geringens säte, universitet, rikets största fabriks- och handels-
stad, 155 t. — Helsingör, vid smalaste stället (| mil) af Öre-
sund, 8 t. Här skulle förut alla förbifarande fartyg, hvilka år
1856 utgjorde 20,532, erlägga tull. — Roesskilde, vid Issefjord,
vacker domkyrka, 3t. — Fyen. Odense, sädeshandel, 14 t. —

Juti and. Aalborg, vid Limfjorden, fabriker (läder) och han-
del (säd och sill), 10 t. — Randers, vid en fjord af Kattegat,
handskfabr., god handel, 9 t. — Fredericia, vid Lilla Balt, be-
fäst, 6t. — Island. Reikiavik, vid Faxe-fjorden, 700 inv.

Utländska besittningar (33 t. inv.). I Amerika: sydvestra
delen af Grönland och några af de små Virginska eller Jung-

fru-öarne i Westindien: Stt Jean (Säng Sjang), S:t Croix (Kråa)
och Stt Thomas (Torna).

Konungariket Stor-Britannien.
5770 qv. m., 31 milj. inv., 5300 på qv. m.

Detta rike, en af stormakterna, utgöres af besitt-
ningar i alla verldsdelar (240,000 qv. m. med en be-
folkning af 200 milj.), men här behandlas nu endast
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sjelfva h_ifvudla,adet. Detta består af 1) Britannien,
Europas största ö, hvars södra del har bildat konunga-
riket England (2750 qv. m., 21 milj. in v.) och norra
del konungariket Skottland (1500 qv. m., 3 milj. inv.),
och 2) konungariket Irland (1500 qv. m., 6 niilj. inv.).
Dessa båda öar omgifvas af Nordsjön ö-, Atlantiska
hafvet n. och v., samt engelska kanalen s., och skiljas
från hvarandra genom Irländska sjön och dess båda
öppningar Nordkanaln i norr och Georgs-kancän i söder.

Största delen af England är ett behagligt, väl be-
vattnadt och i allmänhet fruktbart lågland, som här och
der ojemnas af lägre kullar. På vestra kusten höja sig
tre från hvarandra afsöndrade berglandskap kring de
metallrika Corwwallis (Kornvälls)-, Wales- och Peak
(-P-j-J-<bergen. Floderna hafva ett stilla lopp och breda
mynningar samt äro såsom segelbara _högst vigtigsv. Tha-
mes (Tems), Hwnber (omber), Severn, Mersey (Mersi).
Skottland är i allmänhet ett bergland: södra delen flack,
norra ett högland, de skottska högländerna kring Gram-
pian bergen, hvars högsta topp Ben Neivis (nivis, 4100
fot) likväl icke når snögränsen. På Irland yexla lägre,
i allmänhet jordbetäckta berg och kullar med moras,
betesmarker och åkerfält. Klimatet är mildt, luften fuk-
tig och nederbörden riklig; på Irland, är marken hela
året grönklädd. Åkerbruket drifves med stor skicklig-
het, men skörden (mest hvete), ehuru betydlig, förslår
icke för den talrika befolkningen. På Irland är hun-
gersnöd icke ovanlig, särdeles då potatisskörden felslår.
Skogarne äro af mindre vigt. Fisket är det mest vid-
sträckta. På boskapsskötseln och boskapsrasernas för-
bättring användes stor omsorg. På mineralier och me-
taller är tillgången särdeles riklig och må deribland
nämnas salt, stenkol, jern, tenn, bly, koppar. Icke nå-
got annat folk har så utmärkt sig genom sin idoghet
och så väl i begagnat sitt lands alla hjejpkäjlor som det
engelska. Menniskosniilets, idoghetens, ångkraftens, jer-



129

oets och stenkolns förenade verkan hafva uppdrifvit in-
dustri, fabriker och handel till en förvånande höjd.
2Jära hälften af befolkningen finner sin näring i fabri-
kerna. De förnämsta utförsvaror äro stenkol och fabri-
kernas tillverkningar (bomullsvaror, jernmaschiner). In-
förseln består mest i råämnen för fabrikerna. Den inre
förbindelsen är högst liflig och underhålles genom en
mängd kanaler och jernvägar, flitigt befarna af ångfar-
tyg och ångvagnar. Vetenskap och konst stå högt, men
<den egentliga folkbildningen är något försummad, och i
flera afseenden finner man här det djupaste elände i
fbredd med den största rikedom; sämst är tillståndet hös
Irlands lata och okunniga befolkning. Dessa öars äldsta
befolkning utgjordes af Celter, efter hvilka qvarlefvor
-innu finnas i Wales (Kymrerne), de skottska höglän-
derna (Galer) och på Irland (Erserne). De nuvarande
•engelsmännen äro en blandning af de gamla Celterne
eller Britterne, Romare, Ångler, Sachsare, Danskar,
Norrmän och Fransmän. Herrskande religion är den
areformerta, på Irland den katolska. Statsförvaltningen,
är monarkisk, inskränkt af parlamentet (öfver- och un-
derhuset). Indelas i 122 shires (schärrs) eller grefskap.

England. (Essex). London, på Themsens båda aträn-
<l_r, som förenas genom flera broar och en under dess botten.
Ijräfd tunnel, rikets hufvudstad och regeringens säte, jordens
största och vigtsgaste fabriks- och handelsstad, 2 universitet,
Mver 3 milj. inv. — (Kent). Greenwich (Grinitsch), med ett
stort hospital och observatorium. — Canterbury (Känterbri),
säte för rikets förnämsta erkebiskop. — Dower, vid smalaste
stallet af kanala (7 mil), öfverfart till Frankrike. — (Sussex
=_ Sössex). Brigthon (Breitn), vid kanalen, Englands vackraste
stad, 80 t. — (Westsex). Portsmouth (mud) vid kanaln, huf-
vudstation iör krigsflottan, 95 t. — Plimouth (mud) vid kanaln,
.<srlogshamn, 65 t. — Bristol, nära Severns utlopp i Bristol-ka-
nal, 3:dje handelstaden, 170 t. — (Northumberland). Li-
verpool, vid Merseys utlopp i Irländska sjön, 2:dra handelssta-
den, 5001. — Newkastle (Njukästl), vid Tyne (tejn)-floden, ien
på stenkol rik trakt, stor handel, 130 t. — Sunderland (Sönder-
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länd), stort skeppsbyggeri, 80 t. — Hull, vid Humberfloder.s
mynning, stor handel, 125 t. — York, vid Ouse (Aus), berömd
domkyrka, 40 t. — Leeds (Lids), medelpunkt i ylleväfnads-
distriktet, 240 t. — Manchester, rikets största fabriksstad, me-
delpunkt i distriktet för bomullsmanufakturerne, 370 t. — iShef-
fjeld (fild), jern- och stålfabriker, medelpunkt i knifsmides-
distriktet, 230 t. — (Mer c ien). Leicester (Läster), vid Trent,
medelpunkt för strumpväfveriet, 70 t. — Birmingham (Börmia-
gäm), de vigtigaste metallfabriker, 350 t. — Worcester (Oärstr),
vid Severn, stora porslinsfabriker (potteridistriktet), 30 t. —

Oxford, vid Thames, univers. — (Ostängeln). Cambridge
(Kämbritsch), universitet, 25 t. — (Wales), Svansea (Svansi) y

stora bergverk, 40 t. — Öar: Wight (Ueit), skön ö i kanaln.
— Scilly-öarne, utanför sydvestra kusten, rika på tenn. — _4/_-

--glesea (Ängelsi), i Irländska sjön, förenad med fasta landet ge-
nom ett på pelare hvilande, 700 aln långt jernrör, genom hvil-
ket en jernväg går och under hvilket fartyg kunna segla. —

Man (Männ), i samma haf, bergig, rikt sillfiske; celtisk be-
folkning.

Skottland. Edingburgh, vid hafsviken Forth, h:stadr
universitet, flera fabriker, 175 t. — Dundee (Döndih), vid flo-
den Tay (Tä), linnefabriker, 90 t. — New Aberdeen (Nju Äber-
din), vid Nordsjön, ylle- och linnefabrik., univers., 75 t. —

Glasgow (Gläsgå), nära den praktfulla Clyde (Klejd)-floden»
utlopp i Nordkanal, univers., stor bomullsindustri, 450 t. —

Inverness, hufvudplatsen i högländerna. — Öar: Hebriderne
(deribland Staffa med den berömda Fingals-grottan), Orkney-
och Shetlands-öarne, trädlösa, kalla och ofruktbara; omgifna
af ett stormigt, klippfullt hafs sillfångst och sjöfågeljagt hufvud-
näringar.

Irland. (Leinster). Dublin, vid Irländska sjön, h:stad^
fabr., handel, 320 t.— (Ulster, Ölster). Belfast, vid Nordkana-
len, lärftsväfnad, öns lifligaste handel, 120 t. — (Connaughtr
__onnat). Gallway (wä) vid en likbenämnd vik af Atlandiska
hafvet, befäst hamn, 40 t. — (Munster). Limerick, vid Schan-
non-(Schännen-)flodens mynning, betydlig handel, 45 t. — Cork,
på södra kusten, stor handel med boskapsprodukter och (deraf
Jkallad rikets slagtarhus), 80 t.

Brittiska rikets biländer. I Europa (250 t. inv.) Helgo-
land, liten ö i Nordsjön. — Norrmanniska öarne, nära kusten
af Frankrike. — Gibraltar, stad och stark fästning vid inloppet
till Medelhafvet. — Malta, med några mindre öar i nämnd*
h»f, »öder om Sicilien. — I Asien (150 miljoner inv.}: störst»
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delen af vestra indiska halfön, ön Ceilon, en del af östra indi-
ska halföns vestra kust, ön Hongkong vid Kinas södra kust, sa.
j_.besittningai*. — 1 Afrika {1\ milj.): kolonier på vestra kusten,
Kaplandet (södra delen) och några öar i Atlantiska och Indi-
ska hafven. — I Amerika (5 milj.): stora stycken i norra de-
len af Nord-Amerika, Westindiens flesta öar (störst Jamaiha),
en del af Guayana i Syd-Amerika. — I Australien (1| milj.):
kolonier på Nya Holland och flera af de mindre öarne.

Konungariket Nederländerna,
640 qv. m.; 3,800,000 inv., 5730 på qv. m.

Äfven kallad t Holland, utgöres af den enformiga,
skoglösa lågslätten söder om Nordsjön och dess vikar
Dollart och Zuider (Söjder)-Ä^, kring nedersta loppet
af Rhen (mynningsarmarne Yssel (Eisel), gamla Rhen,
Lech, Waal), Maas, som efter sin förening med Waal
kallas Merwe, och Schelde. I öster tillstörer Tyskland
(Preussen), i söder Belgien. Kusten är låg och skyddas
för öfversvämningar dels genom naturliga sand vallar
(dyner), dels genom konstgjorda dammar och kanaler.
Klimatet är mildt, luften dimmig och fuktig; marken
xnorasfull, men är genom de många kanalerna torrgjord
och förvandlad till gräsrika ängsmarker och bördiga å-
kerfält. Sädesskörden förslår icke för behofvet; bo-
skapsskötseln är högt drifven och hornboskapen förträff-
lig. Linodling, sillfiske (vid Shetlandsöarna), hvalfisk-
fångst (Ishafven), ostronfångst, äfven blomsterskötsel ä-
ro vigtiga sysselsättningar. Ehuru landet egentligen icke
är ett industri-land, är fabriksverksamheten och närings-
fliten i allmänhet stor. Handeln är högst vidsträckt och
grundar sig på boskapsprodukter (smör och ost), manu-
fakturvaror (linne-, bomulls- och sidentyger, lerpipor,
papper) och koloniernas produkter (kaffe, kryddor, soc-
ker m. m.). Innevånarena tillhöra den germaniska stam-
men och tala plattyska. Herrskande religion är den re-
formerta. Folkbildningen är väl vårdad; den lärda bild-
ningen och de sköna konsterne likaså. Konungens makt
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i_tskranl.es af general-staterne. — Afsöndradt från huf-
vtidlandet mot söder ligger det med Nederländerna un-
der samma konung förenade, men efter egna lagar styrda
storhertigdömet Luxemburg, som ojemnas af Ardenner-
nas utgreningar, har ringa åkerbruk, betydlig boskaps-
skötsel och bergsbruk (jern och stenkol).

= Riket är en sammansättning af provinserna Nord-Hol-
land, Syd-Holland, Zeeland (öarne vid Merwes och Scheldes
mynning), Utrecht, Geldem, Friesland, Gröningen, Oberyssel,
Drenth-e, Nord-Brabant, Limburg och Luxemburg. =_ Amster-
dam, vid den från Zuyder See mot vester trängande viken Y
(Ei), förnämsta staden, Europas tredje handelsstad (stor kaffe-
marknad), 270 t. — Haarlem, stora linneblekerier, blomster-
iiaudel, 30 t. ■— Leyden, vid gamla Rhen, hufvudort för ull-
handeln och klädesväfveriet, univers., 40 t. — Haag, konun-
gens residens, 90 t. — Rotterdam, vid Merwe, rikets andra han-
delsstad, 115 t. — Dordrecht, på en ö i Merwe, här preglas de
holländska dukaterne, 251 t. — Vliessingen, på ön Walcheren,
örlogshamn. — Utrecht, vid gamla Rhen, univers., siden-, ylle-
och sockerfabriker, 60 t. — Maastricht, vid Maas, stark fäst-
ning, 30 t. I närheten ofantliga stenbrott med märkvärdiga
petrifikater. — Ön Texel.

. Utländska besittningar (20 milj. inv.). I Asien: ön
«/___><_ med staden Batavia, delar af Sumatra, Borneo och Cele-
ies, Kryddöarne m. fl. — I Afrika: kolonier på öfra Guinea-
kusten. — I Amerika: några af de små Antillerna (St. Martin,
JSustache, Kuragao m. fl.) och Surinam (en del af Guayana i
Syd-Amerika).

Konungariket Belgien
535 qv. m.; 4,800,000 inv., 9000 på qv. m

Stöter n.v. till Nordsjön och omgifves i öfrigt af
Moderländerna n., preussiska länder ö. och Frankrike
sg.y., Största delen är en bördig lågslätt, genomfluten af
Maas och Sehelde. Södra delen är småbergig genom
*j-e_.f>å jern, zink, bly och stenkol rika Ardennerna, men
mindre fruktbar. Klimatet är mildt. I den högländare
•delen är luften torrare och renare, men i allmänhet
ékt-mig och fuktig; hösten den angenämaste årstiden.
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Marken är icke så sank som i Nederländerna. Åker-

bruket är drifvet till den högsta fullkomlighet och äf-
ven den af moras och hedar upptagna landsträckan Cam-
pinen i norra delen har man sökt göra odlingsbar. Sä-
desskörden (mest hvete) är riklig, men i allmänhet o-
tillräcklig. Odlingen af lin, hampa och oljeväxter är
stor. Boskapsskötseln är en mindre vigtig näring (fåren
utmärkta). Bergsbruket är stort; innevånarena i Ården-

ner-bygden (Wallonerne) äro kända såsom skickliga
bergsmän. Industrin och fabriksväsendet är i ett blom-
strande tillstånd. Den inre förbindelsen är liflig på de
många jernvägarne. Den yttre handeln drifves mest
med främmande skepp och utförsvaror erhållas från fa-
brikerna (linne-, bomulls- och ylletyger, spetsar, jern-
och stålvaror). Befolkningen i norra och vestra delen
än germanisk och talar flamländska, i östra och södra
delen fransk och talar wallonsha. De bildade klasser-
nas och det officiella språket är ren franska. Belgien
är det tätast befolkade land i Europa (i vissa trakter
14,000 på qv. m.). Herrskande religion är de katolska.
Anstalter för befordrande af vetenskap och konst finnas
flera och äfven för den egentliga folkbildningen är bätt-
re sörjdt än i andra katolska länder. Regeringsformen
är inskränkt-monarkisk.

= Riket är en sammansättning af följande provinser (de
flamländska) Syd-Brabant, Antwerpen, Ost-Flandern, West-
Flandern, Limburg, (de wallonska) Hennegau, Namur, Liit-
tich och Luxemburg. = Briissel, h-.stad, vacker stad, univers.,
flerfaldiga fabriker (de skönaste spetsar), 165 t. — Antwerpen^
vid Schelde, största handelsstaden, befäst, 125 t — Gent, vig-
tiga bomullsfabr., blomsterskötsel, stark handel, univers., 120 t.
— Brtigge, f. d. stor, ännu betydlig handel, 50 t. — Ostende 9
enda sjöhamn, 17 t. — Namur, vid Maas, metallfabrik, 25 t. —

Lxittich, vid Maas, en af Europas största fabriksstäder (gevärs-
faktorier och andra jernmanuiakturer), 100 t. — Verviers (vjé),
stora klädesfabr., 30 t. — Seraing, stora maschin-verkstäder.
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Tyskland^
11,700 qv. m.-, 47 milj. inv.; 3900 på qv. m.

Mellersta delen af Europa, emellan Östersjön och
Kordsjön n., Nederländerna, Belgien och Frankrike v.,
Schweiz (Rhen-floden), Italien (alpiska bergen) och
Adriatiska hafvet s., Kroatien, Ungern, Galizien, Polen
och Preussen ö. a) Södra delen, söder om Donau, är
högbergig och fylles af de östra alpernas många utgre-
ningar med sina breda ryggar. De taga sin början vid
Ortle Spitz (12,000 fot), på gränsen mot Schweiz, hvari-
från en hufvudarm går mot öster och nordost, under
namn af tyrolska och noriska alperna, och den andra
mot söder, under namn af or.Zer-alperna, och vidare
mot öster, under namn af tridenter-, karniska- och ju-
-tÄ^a-alpcrna. Alperna stupa brant på södra sidan, men
på deras norra sida sträcker sig ett öfver 1000 fot upp-
höjdt högland, sänkande sig mot Donau-dalen, b) Mel-
lersta delen är ett lägre bergland, der stora öppna slät-
ter utbreda sig emellan de bergskedjor, berggrupper och
åsar, hvilka i Fichtelberget hafva sin medelpunkt. Uti
den vester om Rhen belägna delen sträcker sig Voge-
sernas norra fortsättning med Donnersberg och Eifel.
Uti mellersta delen finnas 1) Schwarzwald, fortsatta mot
norr medelst Odenwald och Höhe eller Taunus, 2) die
rauhe alp, 3) Thiiringerwald med nordliga utskottet
Harz, 4) Erzgebirge. Öster om Elbe-dalen sträcka sig
Riesengebirge (högsta toppen Schneekoppe 4960 fot) och
Sudetema. c) Norra delen är en af endast obetydliga
höjder afbruten lågslätt med i allmänhet sandig jord,
utom vid flodstränderna der den är fet och bördig. He-
dar, moras, skogar, feta lågländta ängsmarker (marsch-
länder) och bördiga åkerfält vexla här med hvarandra.
— Genom östra delen flyter floden Öder till Östersjön,
genom mellersta delen Elbe, till hvars område höra
Tysklands rikaste delar, till Nordsjön, genom vestra de-
£ea Weser och Rhen (källan i Schweiz, mynningen i
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Nederländerna) till Nordsjön, genom södra delen öfra
loppet af Donau. Klimatet är i allmänhet blidt oeh
fuktigt; på det norra låglandet föga strängare än i den
högre liggande södra delen, der alp-topparne täckas af
evig snö och is. De herrligaste delarne äro dalarne på
alpernas sydsida och kustlandet vid Adriatiska hafve^
der sydfrukter trifvas (äfven oliver), samt de vinrika
delarne kring mellersta Rhen och dess bifloder Neckar
och Main. Jordmånen är god på de södra högslätterna
och i dalarne; låglandet är dels sandigt dels morasigt..
På de till marschländerna närmast tillstötande högre
landsträckorna (geestland) bor mesta folket. Jordbruket
_ir hufvudnäring och sysselsätter mer än halfva folkstoc-
ken, men har icke öfverallt hunnit en högre ståndpunkt.
Af sädesarterne odlas råg, hafra, korn, hvete, äfven
mais, samt något hirs och ris. Bergsbruket är en af
Tysklands rikaste inkomstkällor. Erzgebirge och Harz
lemna det mesta silfver i Europa; jern, zink, stenkol
och salt förekomma på flera ställen. Skogarne äro del-
vis stora och välbehållna; en ordnad skogsskötsel har
•visat välgörande följder. Skogfattiga trakter finnas och
lorf begagnas till bränsle. Boskapsskötseln bedrifves
mångenstädes med synnerligare omsorg; i alpländerne är
4en, hufvudnäring. I norra och mellersta delen är äf-
v«n afvein af fjäderfän icke obetydlig. Industri och fa-
briker äro högt drifna, dock olika på olika ställen. Den
Inre handeln är liflig på de segelbara floderna och de i
inånga riktningar gående jernvägarne. Den utländska
handeln är af icke synnerlig betydelse. Vetenskap och
konst hafva redan länge här haft sitt hemland. Under-
visningsväsendet, särdeles hos protestanterne, är bättre
ordnadt än annorstädes och bildningen är här mera all-
män än i andra länder. Största delen af befolkningen
tillhör den germaniska stammen (36 irnlj.), de i östra
■delen boende äro af slaviska stammen (8 milj.); i öfrigt
äzo att märka Walloner, Italienare o. s. v. Öfver hälf-
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ten af befolkningen bekänner katolska läran (södra de-
len), de öfriga äro protestanter (mest lutheraner). I po-
litiskt afseende är Tyskland fördeladt i:] 1) Tyska ri-
het, ett förbund af 26 stater och 2) den till kejsaredfr-
met Österrike hörande sydligaste delen.

Tyska Förbundet
9,900 qv. m.; 40 milj. inv., 4,100 på qv. m.

Omfattar utom norra och mellersta Tyskland de till
konungariket Preussen hörande icke-tyska länder. I spet-
sen för förbundet står Preussens konung med titel af
kejsare. Förbundets gemensamma angelägenheter vår-
das af en förbundskansler och ett förbundsråd, samman-
satt af befullmäktigade för de till förbundet hörande 26*
stater, hvarje med konstitutionell författning, samt lor*-
bundsriksdagen, hvars medlemmar väljas på tre år.

1) Konungariket Preussen
6,400 qv. m.; 24 milj. inv., 3,800 på qv. m.

Är en af de så kallade stormakterna. Detta rike
gränsar till Ryssland ö., Östersjön, Danmark (Konge-ån)>
och Nordsjön n., Nederländerna, Belgien och Frankrike
t., åtskilliga af Norra Tysklands mindre stater, Sachsen
(Erzgebirge) och Österrike (Eiesengebirge och Sudeterna^
s. Största delen är ett lågland, utgörande den sydost
om Östersjön liggande delen af baltiska slätten kring;
floderna Niemen eller Memel och Weichsel samt dert
nordtyska slätten kring floderna Öder, Elbe, Wesei*
och Ems, som utfaller i hafsviken Dollart. På Öster-
sjökusten äro att märka de egenartade söttvattens hafs-
vikarne Kurische Haff och Frische Haff, hvilkas myn-
ningar äro tillslutna genom långsmala landtungor (Neh-
xungen) samt Stettiner Haff med öarne Usedom och.
Wollin. Eikets sydvestra del, kring i-A.n-flodens mel-
lersta lopp, är ett herrligt, småbergigt högland (Eifel„
Möhe, Westerwald). Klimatet i norra låglandet är fuk-
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tigt och så mildt, att de nordliga sädesarterna oeh fruk-
terna vinna sin fullmognad; i sydöstra delen mognar
äfven vindrufvan. I Rhenländerna är klimatet mildare
och vinodlingen betydlig. Jordmånen är i allmänhet,

mindre gynsam, i det stora sträckor intagas af sump-
och hedmarker, men en väl drifven odling har frambrin-
gat vidsträckta sädesfält och en produktion utöfver be-
hofvet. Häst-, får- och svin-skötseln är af större bety-
denhet. Skogarne äro stora och goda. Mineralriket är
rikt på jern, zink och stenkol (särdeles Schlesien och
Rhenprovinserna) oeh salt. Vid stränderna af Östersjön
(företrädesvis Kurische Nehrung) erhålles det mesta bern-
sten i Europa. Industrien och fabriksverksamheten äro»
högt drifna (särdeles i Schlesien, Sachsen och Rhenpro-
vinserna). Den inre förbindelsen underlättas af segelba-
ra floder, kanaler och jernvägar. Utförsvaror äro säd,,
skogsprodukter, metaller, siden-, bomulls-, ylle- och lin-
netyger. Befolkningen utgöres till största delen (21 milj.)
af Tyskar och i öfrigt af slaviska och lettiska folk, af
hvilka dock de flesta tala tyska, Walloner, Danskar m.
fl.** De icke tyska talandes antal utgör omkr. 2| milj.
Lutherska läran bekännes af de flesta; katolikerna äro
likväl talrika (7| milj.) och i åtskilliga provinser utgö-
ra de flertalet af befolkningen. Folkbildningen är all-
män. Regeringsformen konstitutionel.

(De icke-tyska länderna, 1,860 qv. m., 5 milj. inv.). 1)
Konungariket Preussen, rikets nordöstligaste del med frukt-
bara sandslättei'. = Memel, vid ingången till Kurische Haff,
bernstens-fiske, handel med säd och trädvaror, 20 t. — Königs-
berg, vid fl. Pregels utflöde i Frische Haff, univers., god fabriks-
och handelsrörelse, 110 t. — Elling, nära östra Weichsel-armens
utlopp, spanmålshandel, 30 t. — Danzig, nära vestra Weichsel-
armens mynning, vigtigaste sjöhandelsstaden, 90 t. — 2) Stor-
hertigdömet Posen, ett småkulligt, sädesrikt område kring
Wartha-floden med hufvudsakligen Polsk och katolsk befolk-
ning. = Posen, vid Wartha, stora marknader, 50 t. — Brom-
berg, vid én kanal, som förenar Weichsel och Wartha, sädes-
fcandel, 30 t. — 3) Hertigdömet Schleswig, en bördig land-
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-iträcka emellan Östersjön och Nordsjön, från Ejder-ftodea till
Konge-ån-, i norra delen bebodd af Danskar, i den södra (söder
om Flendsburg) af Tyskar. _= Schleswig, vid den långsmala,
östersjöviken Schlei, 13 t. I närheten slottet Gottorp. — Flends-
hurg, vid en vik af Östersjön, sädeshandel, 20 t. — Öar:
Alsen, "Östersjöns perla", — de Frisiska öarne, längs vestra
kusten. (De tyska länderna). 4) Hertigdömet Schlesien, på
Sudeternas och Riesengebirges norra sluttningar, kring öfra
Öder, en af Tysklands bördigaste delar, med idog befolkning,
_tf hvilken mer än hälften bekänner katolska läran. = Breslau,
vid Öder, rikets andra stad, stor och mångfaldig fabriks- och
handelsrörelse, univers., 170 t. — Liegnitz, vid fl. Katzbach, fa-
briksstad, 20 t. — Görlitz i landetLausitz, stor väfnadsverksara-
■het (ylle och linne), 40 t. •—5) Markgrefskapet Brandenburg,
kring mellersta Öder-, omsorgsfullt odlade sandslätter. = Frank-
Jurt an der Öder, fabriksrörelse, stora marknader, 40 t. — P_..~
dam, vid Havel (biflod till Elbe), vacker stad, 40 t. — Berlin,
vid Spree (bifl. till Havel), rikets hufvudstad och regeringens
säte, tyska förbundsregeringens säte, en af Europas vackraste
städer, universitet, ty«ka vetenskapens medelpunkt, stos-artad in-
dustri-verksamhet och handel, 700 t. — 6) Hertigdömet Pom-
mern, kustlandet längs Östersjön. = Stettin, vid Oders mynning,
ansenlig handel (såsom hamn tillBerlin), 75 t. — Greifswald, vid
hafvet, univers., 17t. — Stralsund, vid hafvet, 25 t. — Ön Riigen är
småbergig och har många natursköna belägenheter. — 7) Hertig-
dömet Sachsen, kring Elbe, ett slättland, på sina ställen o-
jemnadt af Thiiringerwald och Harz. Saltkällor. Mångfaldig
industri. = Magdeburg, vid Elbe, en af rikets vigtigaste städer,
medelpunkt för handeln emellan Hamburg och inre Tyskland,
80 t. — Halle, vid Saale (bifl. till Elbe), univers., saltberedning,
50 t. — Eisleben, bergstad (koppar), Luthers födelseort och döds-
ort (\\ 1483—V8 1546), 17 t. — Wittenlerg, vid Elbe, reforma^
tionens födelseort, (f £ 1517), 12 t. — Erfurt, i landet Thuria-
gen, stor industri, 40 t. — 8) Hertigdömena Holstein och
Lauenburg, ett mycket fruktbart land emellan Elbe och Ej-
der. = Altona, vid Elbe, stor fabriks- och handelsstad, 70 t. —

Kiel, vid en vik af Östersjön, univers., 25 t. — 9) Konungari-
ket Hannover, ett af Tysklands magraste landsträck. Södra
delen ojemnas af Harz (silfver, bly, jern)-, största delen är en
slättbygd med stora hedar, torfmossar och marschländer vid
Jiafskusten samt stränderna af Elbe, Weser och Ems. _= Han-
nover, vid fl. Leine, linneväfnad och handel, 75 t. — Lilnéburg,
nära Elbe, på en stor hed, saltberedning, 15 t. — Embden, vid
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Doilart, god handel, sillfiske, 13 t. — Göttingen, vid Leine, uni-
vers., 15 t. — 10) Hertigdömet Westfalen, ett i allmänhet
bergigt land kring öfra Enas ock Lippe (bifl. till Rhen), stor
svinafvel; öfvervägande katolsk befolkning. __: Miinster , uni-
vers., 25 t. — Iserlohn, vigtig me.all-industri. — 11) Rhen-
provinserna med högt drifven industri (den största i Tysk-
Jand). Befolkningen är till största delen katolsk. Den nuva-
rande industriella rörelsen ådrager sig uppmärksamhet i bredd
_ned de ruiner af forntida riddareriorgar, hvilka till stort antal
finnas på de herrliga och historiskt-msnnesvärda Rhen-stränder-
na. = Koblenz, vid* Mosels inflöde i Rhen, en af de starkaste
fästningar, 25 t. — Bonn, vid Rhen, univers., 25 t. — Köln,
största handelsstaden vid Rhen, stor fabriksverksamhet (siden,
sammet, eau de cologne), praktfull domkyrka, 125 t. — Dus-
-seldorf, vid Rhen, berömd målarakademi, många fabriker, 60
t. — Elberfeld, stor fabriksverksamhet (siden, bomull), 65 t. —

Barmen, i en tätt bebodd dal, talrika siden- och bomullsfabri-
ker, 65 t. — Solingen, berömda jern-_.och stålfabriker (väsjkliti-
gor), 13 t. — Aachen, f. d. tysk-romerska kejsarens krönings-
atad, mineralkällor, varma bad, stor ylleindustri, 70 t. — 12)
Franken, omfattande Kurfurstendömet Hessen, ett af Thiirin-
?gerwald ojemnadt land kring Fulda, (vestlig källarm till We-
ser), Landtgrefskapet Hes sen och Hertigdömet Nassau, en herr-
lig trakt, som ojemnas af det vackra, med löfskogar beväxta
berget Höhe eller Taunus. Landsträckan längs Rhen kallas
Hheingau, der Tysklands ädlaste vinslag växa. =__ Kassel, vid
Fulda, handel med ull- och lin, 40 t. — Marburg

, vid Lahn
{bifl. till Rhen), universitet. — Wiesbaden, varma källor, besökt
badort, 30 t. — Frankfurt am Main, f. d. tysk-romerska kej-
sarens valstad, f. d. säte för Tyska förbundsförsamlingen och
fri riksstad; vigtig fabriks-, handels- och penningerörelse, 80 t.
— 13) Furstendömet Hohenzollern ligger afsöndradt från det
-öfriga riket, norr om Bodensjön-, katolsk befolkning. — 14) Hit
äro äfven att föra de från Frankrike år 1871 eröfrade landska-
pen Elsass, emellan Rhen och Vogeserna, och norra delen af
Ijothringen. = Straséburg , nära Ills inflöde i Rhen, stor fa-
ibriks- och handelsrörelse; berömd domkyrka (Miinster) med
det högsta torn i Europa; 80 t. — Muhlhausen, stor bomullsin-
dustri. — Metz, vid Mosel, starka fästningsverk, 50 t.

2) Honungariket Sachsen.
270 qv. m; 2i milj. inv., 8,900 på qv. m.

Södra delen utgöres af Erzgebirges norra sluttnin-



140

gar. I denna för sin naturskönhet beprisade mindre
bördiga trakt, kallad sachsiska Schweiz, idkas bergsbruk
(silfver), boskapskötsel, linneväfnad och halmflätning.
Norra delen är ett mycket fruktbart och väl odladt slätt-
land, genomflutet af Elbe, Fåren lemna den bästa ull
i hela Tyskland. Idogheten är stor. I vård om folk-
bildning står det sachsiska folket högt. Lutherska lä-
ran bekännes allmännast, men konungahuset är katolskt.

_=_ Dresden, vid Elbe, hufvud- och residensstad, vacker stad,,
rika och dyrbara konstsamlingar, 160 t. — Meissen, vid Elbe,.
Europas äldsta porslinsfabrik, 10 t. — Leipzig, på en fruktbar
slätt, der flera verldshistoriska fältslag förefallit; univers.; genom
sin omfattande bokhandel intager Leipzig ett utmärkt rum _

den litterära verlden; 3 stora årsmarknader (messor), der af-
färsmän från långt aflägsna länder sammanträffa, 90 t.— Chem-
nitz, en af Tysklands största fabriksstäder (bomull), 60 t.

3) Konungariket Bajern
i;380 qv. m.; 4,800,000 inv., 3,500 på qv. m.

Är till största delen en högslätt, mera jemn och
bördig, ehuru icke öfverallt så väl odlad. Södra de-
len genomflytes af Donau och dess bifloder Iller, Lech,
Isar och Inn på södra sidan samt Altmilhl och Nab
på den norra. I norra delen framrinner Main emellan
vinkullar. Ludvikskanaln öppnar förbindelse emellan
Altmiihl och Mains biflod Regnitz. Näringsfliten är
sämre än i de flesta andra tyska länder. Stor öltillverk-
ning. De flesta innevånare äro katoliker (3^ milj.).

= (B aj ern). Miinchen vid Isar, rikets praktfulla h.stad, dyr-
bara samlingar af målningar och andra konstskatter, univers.,
170. — Passau, vid Inns inflöde, 15 t. — (Schwaben). Augs-
burg, vid Lech, liflig handel, 50 t. — Lindan, vid Bodensjöö,
sädeshandel till Schweiz. — (Franken). Nilrnberg, vid Pegnitz,

redan i forntiden berömd fabriksstad, 80 t. Befolkningen så i
staden som i trakten omkring är känd för sin synnerliga konst-
flit (Niirnbergerkram). — Erlangen, vid Regnitz, protestantiskt
universitet, 12 t. — (Pfalz). Regensburg, vid Donau, f. d. an-
senlig, 30 t. — Leuchtenberg, nära Böhmerwald, h.stad i ett f-
d. eget hertigdöme. — (Rhen-Pfalz), ett från det öfriga Ba-
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jern afskildt, på stenkol rikt landstycke, vester om Rhen). Speier,
gammal stad vid Rhen, 15 t.

4) Konungariket Wurtembcrg,
355 qv. m.-, 1,800,000 inv., 5,000 på qv. m.

Ett med berg och dalar vexlande land, herrligt,
fruktbart och väl odladt, kring Neckar och öfra Donau.
Tid södra gränsen ligger Bodensjön. Idogheten är be-
tydlig (jern och väfnader, ur). Liflig transitohandel.
De flesta innevånare äro lutheraner (1* milj.).

_= Stuttgart, nära Neckar, i en af vinberg omgifven dal,
fustad, en af Syd-Tysklands vigtigaste handelsplatser, 75 t. —

Tiibingen, vid Neckar, univers., 10 t. — Heilbronn, vid Neckar,
god fabriks- och handelsrörelse, 15 t. — Ulm, vid Illers inflöde
_ Donan, som der blir segelbar, 25 t.

5) Storhertigdömet Baden.
280 qv. m.-, 1,450,000 inv., 5,200 på qv. m.

Ett naturskönt och fruktbart land på Schwarzwalds
och Odenwalds stupningar, längs Rhen-floden från dess
_._flöde ur Bodensjön till Neckars inflöde. -Vinodlingen
_ir vigtig; folkindustrin och handeln betydliga. Flerta-
let innevånare bekänner katolska läran (950 t.).

_=_ Karlsruhe, h:stad, vacker stad, byggd i form af en ut-
slagen solfjäder, fabr., 30 t. — Mannheim, vid Neckars mynning,
vigtig handelsplats, 35 t. — Heidelberg, vid Neckar, universi-
tet, 20 t. — Konstanz eller Kostnitz, vid Rhens utflöde ur Bo-
«densjön, 10 t. — Freiburg, i landet Breisgau, universitet.

6) Storhertigdömet Hessen
140 qv. m.-, 825 t. inv., 5,900 på qv. m.

Intager en del af Tysklands herrligaste landsträck.
Består af två åtskiljda landstycken. I den södra delen,
Rhen-llessen omvexla Odenwalds löfklädda höjder med
vinkullar och herrliga åkerfält. Det norra landstycket
«ller Ober-Hessen ojemnas af Vogelsgebirge. Största
delen af befolkningen är luthersk (öfver \ milj.).

= Darmstadt, hufvudstad, vigtig fabriksrörelse, 30 t. —

Mainz, vid Main-flodens mynning, liflig flod-handel, stark fäst-
ning, 40 t. — Worms, vid Rhen, f. d. vigtig riksstad, i en på
vin rik trakt, 13 t. — Giessen, i Ober-Hessen, univers., 10 t.
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7) Storitertigdöniet ©Idenbnrg.

En till Nordsjön i norr stötande, men i öfrigt af
Hannover omsluten jemn och långländ landsträcka (116
qv. m., 315 t. inv.), der hedar, mossar, marsch- och
geestländer vexla med hvarandra. Stark boskapsskötsel.
Lutherska religion.

Hit höra 1) Birkenfeld, en mager bergsbygd i södra delen
af preussiska Rhenprovinserna, och 2) Liibeck (Eutin), en bördig
landsträcka inom Holstein. — Vid Jahde-viken anlägges ea
krig-hamn.

8; 9) Storhertigdömena Mecklenburg
intaga vestra delen af låglandet vid Östersjön och höra till
Tysklands bördigaste delar. Betydlig häst-, får- och gås-
afvel. Föga industri. Lutherska religion.

a) Mecklenburg-Schwerin (245 qv. m., 5601, inv.) = Schwe-
rin, h.stad, 25 t. — Wismar, med en af de bästa hamnar viå
Östersjön, god handel, 15 t. — Rostock, vid fl. Warnows myn-
ning, univers., 30 t.

b) Mecklenburg-Strelitz (50 qv. m., 100 t. inv.).
10) Storhertigdömet Sachsen-Weimar-Eisenach (6S

qv. m., 285 t. inv),
11) Hertigdömet Sachsen-Koburg-Gotha (36 qv. m.,.

170 t. inv.),
12) Hertigdömet Sachsen-Meiningen-Hildburghao-

sen (45 qv. m., 180 t. inv.),
13) Hertigdömet Sachsen-Altenburg (24 qv. m.j,

140 t. inv.),
14) Furstendömet Reuss-Greitz (7 qv. m., 45 t. inv.),.
15) FurstendömetReuss-Schleitz (15 qv. m., 901, inv. )r
16) Furstendömet Schwarzburg-Sondershausen (lf>

qv. m., 70 t. inv.),
17) Furstendömet Schwarzburg-Rudolstadt (18 qv_.

m., 75 t. inv.), ligga på Thiiringerwald och des»
Täl odlade, ehuru mindre bördiga sluttningar. Daler*
kring fl. Werra (Wesers östra källarm) är en blanci
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de skönaste i Tyskland. Jern, stenkol och salt er-
hålles. Hornboskapsskötseln är väl drifven (Voigt-
land). Industrin är mångsidig och stor. Religion
den lutherska.
= Jena, i S. Weimar, vid Saale, univers., 7 t. — Slottefe

Wetriburg, nära Eisenach. — Gotha, Mig- transitohandel, 20 t.
18) Hertigdömet An hal t (48 qv. m., 195 t. inv.), in_-

om Preussiska Sachsen,
19) Hertigdömet Braunschweig (67 qv. m., 305 t_.

inv.), sammansatt af fyra från hvarandra skiljd*
landstycken på det nordtyska låglandet och nej-
den af Harz,

20) Furstendömet Lippe-Detmold (21 qv. m., 110 t.
inv.) och

21) Furstendömet Lippe-Schaumburg (8 qv. m., 30
i. inv.), höra till norra Tysklands angenämaste ock
bördigaste landsstycken,

22) Furstendömet Waldeck (60 qv. m., 55 t. inv.).
23) Furstendömet Lichtenstein (3 qv. m., 8| t. inv.

vid Rhen, mellan Schweiz och Tyrolen. Befolk-
ningen uti dessa små monarkiska stater är till stör-
sta delen af lutherska trosbekännelsen, likasom äf-
ven i de tre fria städerna:

24) Lubeck, vid Traves mynning i Östersjön, goå
handel, ehuru obetydlig mot fordom då staden var
hanseförbundets hufvudstad, 40 t.,

25) Hamburg, vid Alsters inflöde i Elbe, Tysklands och
den europeiska kontinentens största handelsstad,,
stora fabriker (socker), berömd bank, 190 t.,

2&} Bremen, vid Weser, betydlig handel (linneväfna-
_ter), tobaksfabr., hvalfiskfångst, 75 t.

Österrikes Tyska besittningar
3,600 qv. m.j 14 milj. inv., 3,800 på qv. m.

Behandlas i sammanhang med detta rikets öfriga be~
stäacfadelar.
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Sejsaredömet Österrike,
11,300 qv. in.-, 36 milj. inv., 3100 på qv. m,

En af Europas stormakter, omgifves af Ryssland
och Preussen n.0., Sachsen och Bajern n.v., Schweiz s.v.,
Italien, Adriatiska hafvet och Turkiet s., är en sam-
mansättning af flera icke allenast till naturbeskaffenhe-
ten, utan äfven till befolkningens seder och språk skilj-
aktiga beståndsdelar. I allmänhet är Österrike ett berg-
land och äro bergen att fördela på tre hufvudmassor:
-de östra alperna, med stor rikedom på vilda natur-
skönheter, den på guld och silfver rika Kapatherkedjan
och den östra delen af mellersta Tysklands berg (Böh-
merwald, Erzgebirge, Riesengebirge, Sudeterna och Mäh-
Tiska bergen). Större slätter äro den ungerska på sö-
4ra och den galiziska på norra sidan om Karpatherna.
Landets hufvudflod är Donau (mellersta loppet), med
sina många bifloder, deribland March, Drau, Sau och
Theiss. Klimatet är i allmänhet mildt, somrarne heta,
vintrarne stränga. Markens naturliga bördighet är god
och genom mångfalden och rikedomen af sina produk-
ter står Österrike framför många andra länder. I de
södra delarne trifvas ris, mais, oliver och andra syd-
frukter; vintern är kort, men med is och snö. Ide
mellersta delarne trifvas de herrligaste vin- och frukt-
slag; men vintern räcker 3 månader. Till de nordliga-
ste delarne höra de nordliga sädesarterna och frukterna.
Skogarne äro vidsträckta och goda. Boskapsskötseln
står högt i alpernas bergsbygder och på ungerska slätt-
landet. Mineralriket har rika tillgångar på guld, silf-
ver, qvicksilfver, jern, bergsalt och stenkol, men i all-
mänhet anlitas dessa äfvensom andra naturtillgångar icke
med nödig omtanke. Idogheten är dock mycket olika
i skilj dä delar af riket. Folknäringar och fabriksverk-
samheten äro af större betydelse endast i de vestra de-
larne. Den inre handeln rör sig förnämligast på Donau
och dess bifloder, der en mängd ångbåtar och andra
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farkoster underhålla förbindelsen emellan det sådesrika
tJngem och de sadesfattigare alptrakterna. Jernvägs-
linier och kanaler saknas icke. Den utrikes sjöhandeln
drifves företrädesvis på Levanten. Befolkningen utgores
af Tyskar (9 milj.), Slaver i flera grenar (i6 milj.),
Magyarer eller Ungrare (5| milj.), Walacker (2| milj.),
Italienare, o» s. v. De flesta bekänna den katolska re-
ligion (23 milj.), men i Öfrigt äro att märka grekisk-
kristna (7 milj.), protestanter (3| milj.), judar (1 milj.).
För folkets bildning ar mycket att göra. Styrelsefor-
men är konstitutionel. Riket består af två delar med
särskild författning och förvaltning: 1) Kejsarédömet
Österrike, innefattande de tyska och polska länderna samt
Dalmatien, (de Cis*Leithanska länderna). 2) Konunga*-
•riket Ungern eller ungerska och Öfriga syd-slaviska län-
derna (Trans^Leithanska).

A) Tyska länder med dels tysk, dels blandad tysk och
slavisk (Wender) befolkning!

1) Es-kehertigdömet Österrike, ett välodladt sades- och
vinrikt däldland kring Donau. =_ Wien, vid Donau, rikets huf*
vudstad och regeringens säte, universitet, stor industri och me*

delpunkt för den inre handeln genom de här mötande jernba-
norna, 580 t. — Linz, vid Donatt, nederlagsort för södra Tysk-
lands handel på Ryssland, 301. —2) Herdigdömet Salzburg,
ett vackert bergland kring fl. Salga (biflod till Inn). Saltgruf-
vor» — 3) Hertsgdömet Steyermark, ett skönt bergland med
rikedom på ett ypperligt jern. ___ Grätz^ vid Mur (biflod till
Drau), univers., bergskola, jernmanufakturer, 60 t. <— 4) Ko*
nungariket Illyrsen, omfattande de bergiga Hertigdömena
Kärnthen och Krain, samt Littoralen eller det herrliga,
af Italienare bebodda kustlandet vid Adriatiska hafvet, beståen-
de afgrefskaperna Görz och Gradiska, stadsområdet Triesfc
och markgrefskapet halfön Istrien. = Idria, i Krain, rika
qvicksilfvergrufvor. I närheten finnes den märkvärdiga Cirk-
nitzer sjön, som tidtals förlorar sitt vatten, så att botten kan
odlas. — Triest, vid hafvet, hufvudsätet för sjöhandeln, 70 t.
— Poltt, örlogshamn. — 5) Grefskapet Tyrolen med Vorarl»
berg, ett vildskönt med snöfjellar uppfyldt land, i hvars heta
dalar vinrankor, mullbärsträd, citroner o. s. v. finna sin tref-
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nad. Befolkningen är tysk p_h italiensk.--- Trient, vid fl. Etscfrf
fabriker, 15 t. — Inslruck, vid Inn, universitet. — 6) Konun-
gariket BÖhmen, en af metallrika (silfver, tenn) berg omslu-
ten, högst bördig kitteldal. Befolkningen utgöres af Tschecker
af slavisk stam (3| milj.) och Tyskar (lf milj.). Idogheten och
fabriksverksamheten är stor (berömda glasarbeten, bomulls-
och ylle-väfnad). _= Prag,, vid Moldau (bifl. till E.be), univers.,.
stor fabriks- och handelsrörelse, 140 t. — Reichenherg, medel-
punkten för ylle- och bomulls-industrin. — Norra bergstrakten
har rikedom på mineralkällor. — 7) Markgrefskapet Mäli-
ren, en fruktbar högslätt, och en del af Schlesien på Sade-
ternas norra sluttningar. = Brunn, stor väfnadsverksamhet, 60 t.

B) Polska länder (1600 qv. m., 5|- milj. inv.): Konun-
gariket Galizien och Storherdigdömet Krakau, det fruktba-
ra men illa odlade terras- och slättlandet norr om Karpatherna.
I vestra delen finnas Europas rikaste saltgrufvor (Wieliczka).
Hit räknas det af Walacker bebodda berglandet Bukovina i
sydost. = Lemberg; univers., fabr., betydande marknader, 70 t.
— Krakau, vid Weichsel, god handel, univers., 40 t.

C) Ungerska länder (4900 qv. m., 13\ milj.): 1) Ko-
nungariket Ungern, söder om Karpatherna, med Temesvar-
Ban ätet, sydligaste delen af landet öster om Theiss, och S er-
viska Woivodskapet, sydligaste delen af landet emellan
Donau och Theiss, samt 2) Storfurstendömet Siebenburgen
eller Transifvanien , i sydost. — Siebenbtirgen och norra Un-
gern äro bergländer med Europas rikaste guldgrufvor och äf-
ven god tillgång på andra metaller (koppar). Det öfriga af
Ungern är ett slättland. Den vester om Donau belägna delen
eller Ulla Ungerska slätten delas genom Bakony-skogen i två
delar. Den stora Ungerska slätten genomströmmas af den fisk-
rika Theiss. Fruktbarheten och tillgången på ris, mais, syd-
frukter och vin är stor, dock finnas äfven stora trädlösa hedar
(puster) och sumpsträckor på stranden af Theiss. Utmärkta
äro landets hästar, får, hornboskap, deribland äfven bufflar, och
svin. = Pressburg, vid Donau, fabriker, handel, 40 t. — Ko-
mom, på Schutt-ön, vid Donau, en af de starkaste fästningar.
— O/en (Buda), vid Donau, och Pesth, midtemot på andra
stranden, bilda en stad Buda-Pestli, kstad, medelpunkt för lan-
dets intellektuella och materiella verksamhet, universitet, stor
spanmålshandel, 190 t. — Tokai, vid Theiss-, i närheten vexer
Europas ädlaste vinslag (Tokajer). — Debreczin, andra handels-
staden, 40 t. — Maria Theresienstadt, i Woiwodina, tobaks-
odling, 501. — Klausenburg, i Siebenbiirgcn, i Ungrarnes (Szek-
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lernes) land, böskapsmarknader, 20 t. — Krofistadt, vid fl. A-
luta, i Sachsarnes land, 25 t.

D) Syd-Slaviska länder (1200 qv. m., 2f milj. inv.):
Konungarikena Slavonien, ett sumpigt, föga odladt slättland
med herrliga ekskogar, söder om Donau till dess biflod Sau,
— Kroatien, ett fruktbart land emellan Ungern och Adriati-
ska hafvet, — Dalmatien, det bergiga (Dinariska alperna),
kala, på sydfrukter bördiga kustlandet öster om Adriatiska
hafvet; bebodda af obildade, krigiska folk. = Agram, i Kroa-
tien vid Sau, Banens säte, 15 t. — Fiume, vid hafsviken Quar-
nero, god handel med Ungerns produkter. — Den längs turki-
ska gränsen liggande delen af Kroatien, Slavonien och Banatet
kallas Militärgränsen, hvars befolkning uigöres af åkerbru-
kande soldater med egen militärisk förvaltning.

Republiken Schweiz.
750 qv. m.; 2£ milj. inv., 3300 på qv. m.

Europas mest upphöjda land emellan Italien (Al-
perna) s., Frankrike (Jurå) v. och Tyskland (Rhen) n.
och ö. Norra delen upptages af vågformiga högslätter
(1200 fot). Genom södra delen sträcka sig centralal-
perna (från Montblanc Walliser-alperna, med den 14,200
f. höga toppen Monterosa, till S:t Gotthard, och vidare
Rhetiska alperna till Ortlespitz) och deras många utgre-
ningar, t. ex. Berner-alperna, från S:t Gotthard mot
Genfer-sjön. Dalarne genomflytas af strida strömmar
med praktfulla vattenfall. Hufvudfloderne äro de från
S:t Gotthards vilda bergsbygd nedströmmande JRhone, i
dalen emellan Berner- och Walliser-alperna, genomfly-
tande Gen/er-sjön, — Rhen mot nordost och norr samt
efter utflödet ur Boden-sjön mot vester, — Aar, biflod
till Rhen, genom Brienzer- och T/wner-sjöarne, —

Reuss, biflod till Aar, genom Vierwxddstådter- sjön, —•

Ticino (titschino) mot söder till Lago Maggiore (Mad-
schore); — Inn genom de herrliga _Z__nsr.._. m-dalarne i
östra delen, — Limmat, som jemte vattnet från Wal-
Unstädter- och Zurichtr-sjöarne rinner till Aar, dit äf-
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ven NeufcJiatel- (Nosehatel)- och Biel-sföame i veslra
delen genom Zihl infalla. Klimatet är mycket olika
och hastigt vexlande efter orternas olika upphöjning 5
från dalarnes botten, der vinet mognar, kommer man
efterhand till gränsen för lofskogen (5000 fot), for barr-
skogen, för gräsvexten, for mossor och lafvar och sist
(8000 fot) till den eviga snön. De nordvestra delarne
hafva en bördig jord. Dalarne äro temligen fruktbara
på vin, frukter och säd, som dock icke skördas till lan-
dest behof. Hufvudnäringen är en väl bedrifven bo-
skapsskötsel, bergens sluttningar äro rikt gräsbevexta.
Högre på fjellarne är jagten indrägtig, men äfventyrlig.
Alperna äro fattiga på metaller. Från de is- och snö-
täckta bergstopparne nedstörda tidtals fruktansvärda glet-
seher (ismassor) och laviner (snömassor), hvarvid stund-
om stor förödelse åstadkommes, då hela byar begrafvas
och floderna drifvas Öfver sina bräddar. Befolkningen
är idog. Industri och fabriker blomstra (bomull i östra,
siden i norra, nipper i vestra delen). Handelsrörelsen
är liflig på de med stor kostnad anlagda jernbanorna,
som förbinda Frankrike, Italien och Tyskland, och de
fem hufvudvägarne till Italien (de 6—7000 fot höga
passen stora S:. Bernhard, Simplon, S:t Gotthard, Splu-
gen och Bernina). Landets naturskönheter hitlocka re-
sande och äro en stor inkomstkälla. Innevånarena äro
till största delen reformerta (1| milj.) och tala tyska,
de Öfriga äro katoliker (1 milj.) och tala franska (i ve-
stra delen), italienska (söder) och romaniska (öster). I
den protestantiska delen är folkbildningen allmän och
val vårdad. Schweiz är en förbundsstat af 22 (25) kan-
toner med sin egen mer och mindre demoki*atiska för-
fattning. Centralstyrelsen handhafves af ett förbundsråd
af 7 personer, valda på 3 år.

== Kantonerna, af bvilka tre äro delade i två politiskt skilj-
da områden, äro följande: (de tyska) Sclmyz, Uri, Unterwal-
den (ob dem Walde, nid dem Walde), Luzérn, Zvg, Zurich, Gla-
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rus, Bern, SoMhurn, Basel (Baselstad, Baselland), Åargau,

Schaffhausen, Thurgau, Sä Gallen, Appenzel, (Ausser-Rhoden,
liiner-llkoden), (de franska) Neu/chatel, Geneve, Waadt, Frei-
burg och Watt-is, (italienska) Tessin, (rosnanska) <Graubund-
ten. = Bern, vid Aar, centralregeringens säte, univers., 30 t. —

Zärich vid en likbenämnd sjö, univers., god fabriks- och han-
delsrörelse, medelpunkt för jernbanorna, 20 t — &t G allén, nära
Boden-sjön, muslinsväfnad, 15 ..

— Basel, vid Rhen, anivers.,
vigtigaste handelsstaden, sidenfabr., 40 t. — Geneve eller Gen/,
vid Rhones utflöde ur Genfer-sjöa (den vackraste i Europa) u-
nivers., stor ur- och nspper-tillverkning, god handel, 45 t. —

Berget Rigi emellan Vierwaldstädter- och Zuger-sjöarne är be-
rösndt för den herrliga utsigt som derifrån erbjuder sig.

Republiken Frätt i. rik c
©,600 qv. m.; 37 milj. inv., 3,850 på qv. ns.

Begränsas n.v. af Kanalen, af Fransmännen kallad
La Manche (Mangsch), v. Atlantiska hafvet med Fran-
ska bugtea eller Biskaya-viken, s. Pyreneiska bergea
och Medelhafvet med Lyonska bugten, samt ö. Italien
<en del af vestra alperna), Schweiz (Genfer-sjön och
Jura), Tyskland (på ett stycke af Rhen) och Belgien.
Utom de genom gränsbergen: Alperna, rned Montblane
och flera 12,000 f. höga toppar oeh Pyrenéerna (10,000
f.) höglända landsträckorna i sydost och eydvest, är
hela östra delen ett högland genom de bergskedjor (icke
<3fver 6000 fot), hvilka sträcka sig i norr och söder
och utsända armar mot det lågland, som upptager vestra
delen. Genom landet flyta mot vester Seine, Loire och
Garonne, som vid utloppet kallas Gironde (Schirongd),
mot söder Rlwne. Klimatet är mild., gynsamt och an-
genämt. I allmänhet är jordmånen fruktbar (hvete, råg,
mais). Af ofruktbara trakter må nämnas hedarne lee
ländes (lä längd) längs sydvestra kusten och höglandet
Auvergnes (åvernjs) lavajord i midten af landet. Jord-
bruket är hufvudnäring, men har ej nått den höga ut-
bildning som i England och Belgien; gädesinförsel be-
tiöfves. Skogarne äro mera utödda. På vin är Frank-
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rike ganska rikt och fås de förnämsta vinslagen i nord-
östra delen, Fruktskörden är betydlig: i norra delen
åplen och päron (af dessa pressas ett slags fruktvin:
cidre), i södern kastanier (frukten af samma vigt som
potäter hos oss), plommon, persikor, oliver, mandlar, ci-
troner, pomeranser m. fl. Boskapsskötseln står icke högt.
Silkesskötseln är ansenlig (Rhone-dalen). Stort fiske be-
drifves såväl vid eget lands kuster som vid Islands och
New-Foundlands. Af mineralier äro jern och stenkol
de vigtigaste. Vid kusterna beredes hafssalt. Såväl
hus- som fabriksslöjden äro högt uppdrifna. Här finnas
Europas förnämsta fabriker för tillverkningen af siden-
tyger och allehanda lyxartiklar. Handeln med såväl na-
tur- som konstprodukter är liflig. Den inre förbindel-
sen är underlättad genom segelbara floder, flere kanaler
och jernvägar. Genom berget Mont Genis i vestra al-
perna är sprängd en tunnel för att förena Frankrikes
och norra Italiens jernvägar *). Fransmännen tillhöra
den romaniska folkstammen och hafva uppstått genom
en blandning af celtiska, romerska och germaniska folk.
I öfrigt bo här Tyskar n.0., Italienare 5.0., Basker s.v.
och Bretoner (nästan rena celter) v. på halfön Bretag-
ne (Bretanj). Största delen af befolkningen bekänner
den katolska religion (36 milj.); de öfriga äro mest pro-
testanter (1 milj.). På vetenskapernas och konsternas
område intager det franska folket ett utmärkt rum"; den
allmänna folkbildningen är dock mycket försummad.
Landets och folkets beskaffenhet samverka att göra Frank-
rike till en af de mest framstående stater. Till förvalt-
ningen är riket indeladt i 86 departementer.

Här afses den äldre historiska indelningen:

*) Öfver Alperna leda följande vägar: i de vestra alperna
Mont Cenis och Lilla S:t Bernhard (Iseran), i centralalperna
Stora S:t Bernhard, Ssmplon, S:t Gotthard, Spliigen, Bernina
(Stelvio), i de östra alperna Brenner i Tyrolen och Semring i
Stejermark.
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Isle de France (lie de Frangs), kring mellersta Seine
och bifloden Marne. = Paris, på båda sidor om Seine, rege-
ringens säte, univers., fabriker af nästan alla slag, liflig handel,
näst London Europas folkrikaste stad och i visst afseende den
bildade verldens hufvudstad, 1,800,000 inv. — Versailles (Ver-
salj), ea af de vackraste i riket, stort national-rmiseum, 45 t.

Sévres, berömdt porslin.
Hennegau och Flandern., nordligaste delen vid ka-

naln. __= Lille ell. Ryssel (Keisel), stark fästning, linnefabriker,
150 t. — Roubaix (Rubä), stor fabriksrörelse, 70 t. — Diin-
kirchen, god handel, hvalfiskfångst, 30 t.

Ar to is (Artoa), en bördig landsträcka vid kanaln.
Calais (Kala), öfverfartsort till England,.

Picardie, kring floden Sonime.
___ Amiens (Amiäng),

fabrik., 60 t.
Normandie, länge kanaln, kring nedersta. Seine. =

Rouen (Ruang), stor bomullsväfnad, liflig liandelsrös-else, 100 t.
— Le Havre, vid Seines mynning, Europeiska kontinentens stör-
sta bomullsmarknad, 75 t. — Ch&rbourg (Schärb.urg), örlogs-
hamn, 40 t.

Bretagne, lågbergig halfö emellan kanaln och franska
bugten. = Brest, rikets största krigshamn, 80 t. — L^Orient
(Låriang), krigshamn, 40 t. — Nantes (Nangt), vid Loire, en
af rikets förnämsta fabriks- (kattuner) och handelsstäder, 110 t.

Poi t o u (Toatu) med kustlandet Ven dée. =_ Poitiers (Poa-
tle), fajansfabriker, 30 t.

Angoumois med kustländerna Aun is och Saintonge,
kring floden Charente. = La Rochelle, befäst, god sjöhandel.

Guienne vid nedra Garonne. = Bordeaux (Bårdå), nä-
ra Garonnes mynning, andra handelsstaden (viner och frukter),
190 t.

öascogne jemte berglandskaperne franska Nävar ra
och Bearn. ___ Bayonne, handel med vin, skogs- och boskaps-
produkter, 25 t. — Pau (På), födelseort för konungarne Hen-
rik 4:de i Frankrike och Karl 14:de Johan i Sverige, 25 t.

Fosx (Foa) och Roussillan (Russiljong) på Pyrenéer-
nas östra sluttning.

Languedoc, kring öfra Garonne till Medelhafvet. =_

Toulouse (Tolos), vid föreningen af Garonne och den derifrån
till Medelhafvet ledande syd-kanaln, yllefabrik., 125 t. —- Cette,
vid bafvet, salt-handel, 25 t. — Montprtlier (Mångpelje), i ett
behagligt och för sjuklingar såsom hel.osamt ansedt läge vid
hoivefc, .0 t.
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Provence (vangs) med Avignon, Wenäissin (äs~
säng) och Orange (Arangsch), samt Nizza, kustlandet öster
om Rhone. ___ Marseille, Frankrikes stö_*sta sjöhandelsstad och
den förnämsta handelsplats vid Medelhafvet, 300 t. — Toulon
(Tulong), stor örlogshamn, 25 t. — Aix (Äs), här pressas den
bästa olivolja, i Europa, 30 t. — Nizza, bland citron- och po-
meranslunder, 50 t.

Dauphiné, berglandet norr om Provence.
Lionnais, vester om Rhone och dess biflod Saone (Sån),

_== Lion, vid Rhones och Saones förening, rikets andra stad,
hufvudsätet för sidenfabrikation, 325 t. — Sä Etienne, stora
vapen- och andra jernfabriker, 100 t.

Auvergne, Bourbonn ais och Nivernais, lägre berg-»
länder kring Loires biflod Allier (Allje), samt de vackra berg-
landskaperna Limousin, Marche och Berry, midten af lan*
det. -= Clermont, vid foten af Puy de Dome, linnefabr., 40 t.

Touraine, Anjou, Maine och Perche, _= Tours
(Tur), vid Loire, i "Frankrikes trädgård", handel med frukter,
40 t.

Orleanais. __r Orleans (ang), vid Loires nordligaste knä,
god fabriks*- och handelsrörelse, monument öfver "orleanska
jungfrun", 50 t.

Bourgogne, på Cote d'Ors vinrika sluttningar, kring
Saone.

Champagne, en på ypperligt vin rik landsträcka påLan*
gres högslätt, ks-ing öfra loppet af Maas (här Meuse =_= Mös)
och Moselle. ___ Rheims (Rang), yllefabr., f, d. konungarnes
kröningsstad, 60 t.

Lorraine eller Lothringen, högslätten kring öfra Maas,
här Meuse (Mös), och Moselle. __. Nancy, de f. d. hertigarnea
residens, 50 t.

Franche Comté, på Juras sluttningar.
Savoyen, söder om Genfer-sjön, ett naturskönt, men fat»

tigt bergland (Montblanc), hvars innevånare måste utvandra att
söka arbete.

Ön Korsika, bergig och skogrik. Befolkningen är ita-
liensk och mera obildad. =__ Ajaccio , på vestra kusten, befäst,
känd såsom Napoleons födelseort 1769.

Utländska besittningar (7 milj. inv.). I Afrika: Al'
gerien, pä norra kusten, kolonier på vestra kusten (Sä Louis
i Senegambien), ön Bourbon i Indiska hafvet. — I Asien: Pan-
dicheri och några andra handelsplatser på vestra lodiska halfön
vid Bengaliska viken, — I Australien: Nya Kaledvnien, Mar-
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quesas-öarna. — I Amerika: några af de vestindiska öarna (t.
ex. Guadeloupe, Martinique, rik på förträffligt kaffe) och Cay-
enne (en del af Guayana) i Syd-Amerika.

Pj renciska halfön
omgifves af Biskaya-viken n., Atlantiska oeean (Span-
ska sjön) v. och s.v., Gibraltar-sund och Medelhafvet s.
och s.o. samt sammanhänger n.o. med Frankrike. Half-
ön omfattar två af hvarandra alldeles oberoende konun-
gariken: Portugal och Spanien. — Största delen af half-
ön upptages af berglandskap och högslätter. Genom
nordligaste delen sträcka sig de brantstupande Pyre-
néerna med flera snöbetäckta toppar på gränsen mot
Frankrike samt kaniabrisha och asturiska "bergen, längs
Biskaya-viken, utlöpande i Kap Finisterre. Söder der-
om utbreder sig en 2—2500 fot högslätt, som genom-
flytes af floden Duero (i Portugal Do-uroJ. Denna hög-
slätt begränsas på södra sidan af Sierra Guadarrama,
hvars vestligaste del i Portugal kallas Sierra Estrella
(lja), utlöpande i Kap Roca, och söder om denna kedja
utbreder sig en 2000 — 1800 fots högslätt, genom hvars
norra del floden Tajo (i Portugal rTejo — tedsjo) och
södra del, söder om Sierra Guadelupe, floden Guadiana
framrinna. Söder om denna högslätt sträcker sig Sier-
ra Morena, i Portugal Monehique, utlöpande i S:t Vin-
cent. Söder om Morena sträcker sig det af floden Gua-
dalqvivir genomflutna Andalusiska låglandet, på hvars
södra sida Granadas högland uppstiger, der Sierra Ne-
vada med flera snötoppar åtföljer Medelhafvets kust till
Tarifas udde. De ofvannämnda, i allmänhet vattenfat-
tiga floderna hafva sina källor på den landthöjd, som
under namn af Iberislca kedjan går från norr bågfor-
migt mot sydost och söder och delar landet i två huf-
vudsluttningar. Genom den östra sluttningen framrinna
floderna Ebro i det mera torra och ofruktbara låglan-
det söder om Pyrenéerna, Guadalaviar, Xucar (Sjukar)
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och Segura. De inre högslätterna äro sandiga, magra,
skoglösa, utmärkta genom rikedomen på cistusvexter med
praktfulla blommor; de lida af regnbrist, hafva heta som-
rar, men ganska kalla vintrar. Skogarne utgöras af
ständigt grönskande, men mörka och dystra löfträd. Me-
delhafskustlandet och enskilda delar af dalarne kring
Guadalqvivir, Segura, Guadalaviar framstå så mycket
mera genom sitt klimat och herrliga naturalster (vin och
sydfrukter). För jordbruk egnar sig jorden mindre väl.
Tillgången på mineralier torde vara stor, men bergsbru-
ket har försummats. Floderna äro genom sin vatten-
fattigdom föga segelbara, hvarigenom den inre förbin-
delsen försvårats. — Befolkningen är romanisk och har
uppstått genom en blandning af folk af olika stammar:
iberiska och celtiska urinnevånare samt efterhand inflyt-
tande Fenicier, Romare, Germaner (Westgöter) och A-
raber (Morer). Religion är den katolska; talrika pre-
ster och jesuiter hafva hindrat all fri tankeutveckling;
folkets bildningsgrad är låg, vidskepelsen stor. Stats-
författningen är monarkisk och är regenternes makt in-
skränkt af cortes.

a) Konungariket Portugal,
1,700 qv. m.; 4 milj. inv., 2,200 på qv. m.

Den högländta, vestra och mindre delen af halfön,
stöter v. och s. till Atlantiska hafvet (Spanska sjön) och
omgifves i öfrigt af Spanien. Jorden är i norra hälften
ganska bördig, men dess odling i högsta grad försummad,
likasom äfven bergsbruket och all industri. Endast vin-
odling bedrifves med någon drift i norra delen och salt-
beredning vid hafskusten. Den yttre handeln är mest
i Englands händer; den inre förbindelsen är försvårad
genom brist på vägar.

Indelas i provinserna Träs os Montes, Entré Minho e Dou-
ro, Beira, Estremadura, Alemte.jo (Alengtesjo), Algarve, sydli-
gaste delen. _=_ Oporto eller Porto, vid Doui-os mynniug, stor
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vinhandel (portvin), 90 t. — Coimbra, rikets enda Univers., 18
t. — Lissabon, i ett hersiigt läge vid Tejos mynning, h:stad
och regeringens säte, förnämsta handelsstaden, 220 t. — Setu-
bal (val) eller St. Ybes, salthandel, 18 t.

Utländska besittningar (11 milj. inv.). I Afrika Azo-
riska varna, den vinrika Madeira, Kapverdistca öama och några
öar i Guinea-viken, besittningar på Syd-Afrikas vestra och östra
kust. — I Asien: Goa och Diu på vestra indiska halföns vest-
kust, Makao, en ö vid Kinas sydkust, en del af ön Timor i
ostindiska skärgården.

b) Konungariket Spanien,
9,100 qv. m.; 16 milj. inv., 1,750 på qv. m.

Emellan Biskaya-viken, Atlantiska hafvet, Portugal,
Medelhafvet och Frankrike. Vextrikets produkter i nor-
ra delen äro äplen, päron, kastanjer, men i södra de-
len utgöras de icke allenast af ris, majs, oliver, vin och
andra i södra Europa förekommande ädla frukter (fikon,
pomeranser, citroner, apelsiner, mandlar, o. s. v.), utan
äfven af sockerrör, kochenillekaktus, dadlar, saffran, pi-
sang, bomull. I allmänhet hafva jordbruk, bergsbruk
och slöjder försummats af de makliga invånare, hvilka
helst försakat de njutningar, som måst köpas med arbe-
te. Mest hafva de sysselsatt sig med boskapsskötsel och
utmärkta äro landets finulliga får (merinos), mulåsnor
och hästar (de andalusiska). En större idoghet har dock
i sednare tider vaknat. Silkesafveln är ganska stor.
Fabriksverksamheten är icke så obetydlig. Den inre
förbindelsen har lidit af bristen på vägar och rikedomen
på röfvare, men man har numera åstadkommit jernvägs-
förbindelser från hufvudstaden till de förnämsta sjöham-
narne. Den utrikes handeln är mest i utlandningars
(Engelsmäns) händer och utförsvaror äro vin, silke, ol-
ja, frukter, ull och hafssalt. I nordöstra delen bo Basker
(500 t.) af iberiska stammen med sitt egenartade språk
och i Nevadas bergstrakter temligen oblandade Mori-
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sker (50 t.). Svärmar af Gitanos (Zigenare) genomströf-
va landet.

Med förbiseende af den nuvas*ande indelningen i 49 pro-
vinser följes här den i landets historie grundade indelningen:

Nya Castilien, högslätten kring öfra Tajo och Guadia-
na. __: Madrid, på en torr slätt vid ån Manzanares, hufvudstad,
föga rörelse, 300 t. — Tolédo, vid Tajo, fordom stor och vig-
tig, nu förfallen, 20 t. — Almadén, Europas rikaste qvicksilfver-
grufvor.

Gamla Castilien, högslätten norr om Sierra Guadar-
rama till Biskaya-viken. _=_' Santander, vigtig sjöhandel, 30 t. —

Burgas, ullhandel, 25 t.
Asturien, högbergigt kustland vid Biskaya-viken.
Galicien, nordvestra hörnet, ett magert bergland kring

floden Minho. =r Coruna (nja), förnämsta krigshamnen, 30 t.
~- San-Jago, berömd vallfartsort (aposteln Jakob d. yngres
graf), 25 t.

Leon, kring mellersta Duero. =_ Salamanca, f. d. berömdfc
universitet.

Estremadura, kring mellersta Tajo.
Andalusien, en delvis yppigt fruktbar dal kring Gaa-

dalqvivir. = Cordöva, sidenfabr., hästskötsel, 40 t. — Sevilla, snus-
och tobaksfabriker, frukthandel, 120 t. — Cadiz, på en i Me-
delhafvet utlöpande landtunga, krigshamn, ännu vigtsg handel,
70 t. — Xeres de la Frontera, berömd vinort (Sherry), 40 t. —

Gibraltar, på en'befästad klippig landtunga, 15t., tillhör England.
Granada, södra kustlandet. Sierra Nevada lemna silfver

och bly. ___ Malaga, vid hafvet, handel med vin och frukter, 95 t.
— Granada, i en herrlig nejd vid norra foten af Sierra Ne-
vada, 70 t. Många minnesmärken af forntida storhet så väl i
staden som dess omgifningar, deribland Alhambra, kalifernas
praktfulla palats.

Murcia, ett berglandskap med herrliga dalar, särdeles den
kring Segura-floden. _= Karthagena, vid hafvet, krigshamn, 20 t.
— Murcia, vid hafvet, handel med vin, sydfrukter och esparto-
X-panska rör) varor, 90 t.

Valencia, ett mera slätt, herrligt och väl odladt kustland.
■= Alicante, liflig handelsrörelse (vin), 30 t. — Valencia, på en
yppigt fruktbar slätt vid Guadalaviar, universitet, stor siden-
industs-i, 100 t.

Catalonien, nordöstra kustlandet kring nedra Ebro till
Pyrenéerna. = Barcelona, invid hafvet, rikets idogaste fabriks-
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och handelsstad, 190 t. — Inom pyreneiska berglandet ligger i
en dal den lilla half-sjelfständiga republiken Andorra, 14 t.

Aragonien, en torr slättbygd kring Ebro uppmotPyre-
neerna. = Zaragoza^ univers., siden- och yllefabr., 70 t.

Navarra på de vestra Pyrenéernas sluttningar.
Baskiska provinserna: Biscaya, Alava och Gui-

puzcoa, vid innersta hörnet af Biskaya-viken, rika på jern,
bebodda af en mera idog befolkning. = Bilbao, en af de bättre
sjöhandelsstäderna (ull).

Öar i Medelhafvet: De Baleariska öarne Mallorca (Mal-
jorka) och Minorca samt de Pithyusiska öarne Iviza och For-
mentera. __=. Palma, på Mallorca, handel, 50 t.

Utländska besittningar (16 milj. inv."). I Afrika:
Ceuta och 3 andra fästen (Presidios) vid Gibraltar sund, södra
Kanarie-öarne i Atlantiska hafvet, några af Guinea-öarne i
Guinea-viken. — I Amerika: öarne Kuba, Portoriko och några
af de små Antillerna. — I Asien: Filippinerna i stora ocean.
— I Australien: Marianerna, Karolinerna m. fl. öfloekar.

Italien,
En af Genua-viken och Tyrrhenska hafvet, s.v. T

loniska hafvet med Taranto-viken s.o. och Adriatiska
hafvet n.o. omgifven halfö, som i nordvest och norr
sammanhänger med Frankrike, Schweiz och Tyskland,
mot hvilka länder vestra och centralalperna bilda grän-
sen. Längs Medelhafskusten sträcka sig Sjö-alperna till
Genua-viken, der de sammanlöpa med Apenninernay som
med breda, torra skoglösa och ofruktbara ryggar, men
få spetsar (högst bland dessa Gran Sasso, 9,500 fot, i
midten af halfön) sträcka sig genom landet och i södra
delen grenar sig i två armar: den apuliska ö. och ka-
labriska v. På båda sidor derom sträcka sig lågslätter,
af hvilka vissa stycken, maremmer kallade, äro mer och
mindre sumpiga och osunda samt derföre nästan obe-
bodda. Till klimat och produkter råder mycken .olik-
het. På Alpernas toppar är snön evig. .Nedstigande
utför deras branta väggar, genomvandrar man inom kort
tid Europas alla klimater. Man nedkommer så på den
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låga, herrliga lombardiska slätten, rik på säd (hvete,
mais, ris), vin och silke (mera än annorstädes i Europa).
Den genomflytes af Po-floden och dess bifloder: på sö-
dra sidan Tanaro och Trebbia, samt på norra sidan
Ticino, Adda, Oglio (Aljå) och Mincio (tscho), hvilka
utbredt sig i de natursköna sjöarne Lago Maggiore, di
Como, di Iseo, di Gärda. I öfrigt nedströmma från
Alperna Etsch eller Adige (Adidsche), Brenta, Piave
och Tagliamento (Taljamento). Sjö-alpernas sluttningar
och kustlandet längs Genua-viken njuta ett det herrli-
gaste klimat och äro likasom mellersta delen af halfön
sydfrukternas (olivers, orangers, citroners, mandlars o. s.
v.) hemland. _4r no-flodens dal är en oafbruten vingård,
hvaremot området kring den litet sydligare flytande
Om&rone-floden är ökenlikt och osundt. Enahanda är
förhållandet med campagna romana eller slälten kring
Rom och kustlandet söder om Tiber-Hoåen. Till jor-
dens herrligaste landsträck är deremot att räkna den
längre i söder belägna campagna felice eller campaniska
slätten, som genomströmmas af Garigliano (Gariljano) och
Volturno. I södra delen är värmen stundom qväfvande
het, särdeles då scirocco -vinden *) blåser. Jorden, hvars
fruktbarhet befordras af den underjordiska elden, för
hvilken vulkanen Vesuvius, som enstaka uppreser sig till
en höjd af 3,650 fot, är likasom en skorsten, vanhäf-
das af den lata befolkningen, som den gifmilda naturen
rikligen försörjer. Den Apuliska slätten i sydöstra de-
len är ett mera torrt betesland. Af i Europa ovanliga-
re växter må nämnas dadlar, johannis-brödfrukt-trädet,
sockerröret (odlingen har upphört) och bomullsbusken.
På eldigt vin är riklig tillgång, men en felaktig behand-
ling gör det mindre begärligt, hvilket äfven är förhål-
landet med den ymniga oljan. Med föga mera drift skö-

*) Denna heta vind från Afrikas öknar kallas i södra Spa-
nien Solano och i Schweiz Fö/m.
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tes jordens odling på Sicilien, Medelhafvets största ö,
hvars högslätter och smala kustländer hora till jordens
fruktbaraste länder, alstrande hvete, vin, apelsiner och
andra sydfrukter, silke, bomull; äfven den hit plantera-
de thebusken finner sin trefnad. På östra kusten upp-
stiger enstaka Europas högsta eldsprutande berg Elna
eller Monte-Ghibello (10,000 fot). Den stora bergfulla
ön Sardinien är likaledes vanhäfdad och skogfull. —

Skogarne äro i allmänhet mera obetydliga. Ett skogs-
träd är här den äkta kastanien, som lemnar ett vigtigt
födoämne. Boskapsskötseln står mindre högt (buffel-
oxar, åsnor, mulåsnor). Af mineralier äro att nämna en-
dast hafssalt, svafvel på Sicilien, marmor i norra Apen-
ninerna och jern på Elba i Tyrrhenska hafvet. Folkets
idoghet är icke så dålig i norra delen, men södra delen
hvimlar af tiggare (lazzaroner). Manufakturer, särdeles
for sidentyger, finnas i norra delen, der äfven den inre
handelsförbindelsen varit liflig, hvaremot den i södern
förhindras af få och dåliga vägar, på hvilka äfven ban-
diter utöfva sitt ofog. En jernvägsförbindelse från nor-
ra till södra delen tillhör den sednaste tiden. Landets
många och herrliga produkter göra den yttre handeln
liflig, men den är mest i utländningars händer. Italie-
narne hafva uppstått genom en blandning af Ur-italiska,
Grekiska, Celtiska och Germaniska samt äfven Arabiska
och Afrikanska folk, Herrskande religion är den ka-
tolska. Kyrkor, kloster, prester och munkar finnas i
stort antal, men folket har lefvat i största okunnighet.
Italien är den nuvarande europeiska kulturens moder-
land, men endast i de sköna konsterna hafva Italienar-
ne bibehållit ett visst företräde.

1. Konungariket Italien.
5,400 qv. m.; 24 milj. inv., 4,700 på qv. m.

Har konstitutionel författning och nyväckt insigt om
behofvet af befolkningens höjande i upplysning.
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1. Sardiniska provinser:
a) Piemont. nordvestra delen ifrån Alperna till fl. TicJnti.

_=_ Turin, vid Po, sidenfabr., Univers., 180 t. -*• Alessandfia,
vid Tanaro, starkt befäst, 30 t*

b) Genua, längs Genua-Viken. __= Genua, vid hafvet, full
af mai*morpalatser från fordom, största sjöhandelsstaden \ an*

blicken från hafvet herrliga 120 t. — Spezzia, god ly-igshamn,
c) On Sardinien, rik på mineralier och koraller', rå be-

folkning. _= Cagliari, (Raljäri), på södra kusten, 30 t.
2) Lombardiet^Venedig, slättlandet söder om Alper-

na till Po. = Milano, på en herrlig slätt, sidenfabr., stor han-»
del, redan under medeltiden en af Italiens vigtigaste städer,
praktfull kyrka, 200 t. — Pavia, vid Ticinos inflöde i Po, uni-
vers., osttillverkning, 30 t. — Cfemåna^ vid Po, tillverkning af
de berömdaste violiner, 30 t. —• Mantua, på en ö i Mincio 5
stark fästning, 30 t. — Verona, vid Etsch, sidenfabr., 60 t. —

Venedig, f. d. hafVets berömda drottning, på 136 öar =__ (lagu-
ner) vid Brentaflodens mynning, herrliga fornlesnningar; fabri-
kerna för sidentyger, speglar, juveler m. m. äro beprisade', ga*
torna utgöras af kanaler, befarna af gondoler, 155 t. -*- Paduat
vid Bachiglione (Bakiijone), univers., handel, 50 t.

3. Emilien:
a) Pärm a emellan Po och Apenninerna. == Parma, itni*

vers., osthandel, 50 t.
b) Mod ena, ifrån Po till GenUa-viken. == Modena, uni*

vers., 30 t. — Carrära, nära hafvet, marmorbrott.
c) Romagna, ifrån Apenninerna till nedra Po och Ad-

riatiska hafvet. -ss Bologna (Bolonja), Europas äldsta ttniversi*
■tet, sidenväfnad, 90 t. — Ravenna, i en sumptrakt vid Adria«>
tiska hafvet.

4. Markerna och Umbrien, emellan Apenninerna och
Adriatiska hafvet, till fl. Tronto i söder. = Ancöna, liflig sjö»
handel, 30 t. — Loreto, helig vallfartsort till santa casa (jung-
fru Marias hus från Nazareth).

5. To sk ån a, kring Arno och Ombrone. _= Florenz, vid
Arno, dyrbara samlingar af målningar och andra konstskatter,
tillverkning af siden- och ylletyger samt halmhattar, 115 t. —

Livorno, liflig handel, 80 t. —* On Elba.
6. Romerska provinserna (f. d. Kyrkostaten), mellersta

delen af vestra kustlandet, kring _T._i_r-floden i dess nedra lopp.
t sydliga delen finnas de genom sina giftiga utdunstningar (ma-
larian) osunda pontinska träsken. = Rom, "den eviga staden",
på Tiberns stränder, verldsberömd, rikets hufvud- och residens-
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ftad, Påfvens residens (vatikanen), dyrbara samlingar af forn-
lemningar, målningar och andra konstskatter, ännu i dag de
sköna konsternas hufvudstad, 220 t. — Civita Vecchia (Tsjvita
iTeckja), Roms hamn, obetydlig rörelse, 10 t.

7. Neapel, södra delen af italienska halfön. =__ Neapel,
anblicken från hafvet en af de skönaste i verlden, vid foten
af Vesuvius, Italiens största stad, univers., god handel, 420 t.
I närheten ligga de underjordiska, genom ett (det första kända)
».brott af Vesuvius år 79 eft. Kr. förstörda, nu till en del upp-
gräfna städerna Herculanum och Pompeji. — Taranto, på apa-
tiska slätten, vid Taranto-viken, god handel.

8. Öa Sicilien, skiljd från fasta landet genom Messinska
_jundet. — Palermo, univers., liflig handel, 170 t. — Trapani,
på vestra udden, salthandel, korallfsske, 25 t. — Siragossa, (det
f. d. berömda Syracusa), beprisadt vin, sidenfabr., ruiner af en
förgången herrlighet. — Catania, vid foten af Etna, univers.,
65 t. — Messina, vid sundet, god handel (sydfrukter = Mes-
sina-frukter), 60 t. — Öar: de Egatiska, vester, och Lipari-
•sha, norr.

2. Republiken San Marino.
Europas äldsta stat, på ett berg (1 qv. m., 8,000

inv.) emellan Romagna och Markerna; har genom sia
obetydlighet bevarat sitt oberoende.

3. Ön Korsika tillhör Frankrike.
4. De söder om Sicilien liggande öarne Malta ,

Gozzo och Komino (6± qv. m., 140 t. inv.) tillhöra Eng-
land. De äro nakna kalkstensklippor, h vilka genom be-
folkningens idoghet blifvit täckta med hitsläpad jord,
som nu, väl odlad, ger rika sades-, vin- och sydfrukts-
skördar.

_= Valetta, stark fästning, station för en engelsk flott»,
liflig handel, 60 t.

Konungariket Grekeland,
900 qv. m.-, 1,400,000 inv., 1500 på qv. m

Det nuvarande konungariket Grekeland upptager
södra delen af den turkisk-grekiska halfön emellan Jo-
niska hafvet, med Patras och Lepanto- viken, och Egei-
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eka hafvet, med Nauplia och Egina vikarne, och des«r-
ntom en mängd öar i nämnde haf. Norra gränsen mot
Turkiet är en linie emellan Arta och Volo vikarne.
Största delen af fasta landet är ett bergland genom Pin-
dus och dess utgreningar. Af enskilda bergsdelar är®
att märka de från forntiden bekanta Eta med passet
Thermopffle, Parnassus, Helikon, Kitheron och på Mo*
rea Taygetus. Dalarne äro trånga och delvis fruktbara;
i fordna tider var dock marken bättre odlad än nv&.
Klimatet är mildt; is är okänd på slättlandet, sommarn
är het och torr. Vexterna grönska hela året igenom.
Sädesskörden (hvete, korn, mais, hirs) är otillrät.klig.
Landets förnämste produkter äro frukter, korinter, ho-
tting, vin, olja, silke och marmor. Det allmännast före-
kommande husdjuret är geten. Industrin höjer sig fråa
sitt intet. För handel egnar sig landet och folket väl
och rörelsen är ganska liflig. De nuvarande innevåna-
rens, Ny-Grekerne, äro urartade afkomlingar af de förd-
aa Hellenerne, mer och mindre uppblandade med Sla-
ver. För folkets undervisning har man äfven börjast
draga omsorg. Välståndets uppkomst har mycket hirt»
drats derigenom, att inre oenighet varit rådande. Reli-
gionen är den grekisk-kristna. Regeringsformen är in-
•skränkt-monarkisk.

1) Livadien eller Hellas. =_ Athen, h:stad vid Saronf-
-sska eller Egina-viken, verldsberömd, ännu inånga fornlemnin-
-gar, univers., 50 t. — Missolonghi, fästning, vid Lepanto-vikea.
— 2) Morea eller Peloponnesus. _=_ Korinth, på näset, vin-
odling (korinter), många fornlemningar. — Patras, vid Patras-
viken, handel med korinter, olja och silke, 20 t. — Navarinat

-?_d Joniska hafvet, god hamn-, sjöslag 1827. — Misitra, f. d.
Sparta, vid floden Eurotas. — Nauplia, vid Argoliska viken,,
god handel, 10 t. — 3) Joniska öarne: Sju större och flera
mindre, bergiga, men fruktbara öar i Joniska hafvet: Korfu^
Paxo, Säa Maura, Thiaki, Kefalonia (störst), Zante (österns
blomma kallad) och Kerigo (söder om Morea). _=_ Korfu, uni-
▼ers., god handel, 25 t. — Zante, vinhandel, god industri, 20 ...

— _f) Öarne i Egeiska hafvet: a) Negroponte, f. d. Eulea, skild



163

från fasta landet genom sundet Euripus. — b) Cyklademet,:
Syra med st. Hermopolis, lillig handel, 20 t.*, Naxos, den stör-
sta af öarne, vinrik \ — Paros, hvit marmor. — c) Sporader-
na: Egina i Egina-viken, — Hydra och Spezzia, ansenlig han-
del', hvardera 10 t. _^

Sultanstaten Turkiet,
9400 qv. nv, 16 milj. inv., 1750 på qv. m.

eller Osmaniska riket utgöres af länderna kring östra
delen af Medelhafvet i Europa, Asien och Afrika (86,100
qv. m., 42 milj. inv.), men här behandlas nu endast de
europeiska besittningarne, hvilka gränsa till Ryssland
(fl. Pruth) n.o, Österrike (siebenburgska Karpatherna,
Donau och Såu) n. och n.v., Adriatiska och Joniska
hafven v., Grekeland s., Egeiska och Svarta hafvet 8.0.
och ö. Största delen är ett bergland med herrliga oeh
fruktbara dalar. Dinariska alperna inkomma i nprd-
vest och nå sin högsta höjd (9000 f.) i Schardagh, midt
i landet. Derifrån utgå Egrisudagh och Balkan åt al-
ster samt Pindus åt söder. Norr om Balkan till de
siebenbiirgska Karpatherna eller transsilvanska alperna
utbreder sig landets största slätt kring Z^onau-flodens
nedra lopp och mynningsarmar. Klimatet är mildt _sch
behagligt; men likväl kyligare än i vestra Europa, hvar-
före norr om Balkan snö och is icke äro okända. Jor-
den är bördig, men skötes illa och lemmar säd (hvete,
mais, ris) endast till eget behof. Utom de vanliga syd-
europeiska frukterna äro att märka bomull och i Mace-
donien en förträfflig tobak. Boskapsskötseln är af vigt
i Donau-länderna. Mineralriket är rikt, men anlitas föga.
Turkarne sjelfva anse jordbruk såsom slafarbete, hvar-
före detta likasom industri och handel idkas endast af
kristna och judar. Mera framstående industrigrenar äro
de för saffian, mattor, rosenolja. Mohammedanska reli-
gionen är statsreligion (4| milj.) och Turkarne (2—3
milj.) äro det herrskande folket, men största delen af
innevånarena (rajahs) bekänna den grekisk*kristna reli-



164

giönen (12 milj.) och tillhöra den slaviska folkstammen
■{10 milj.) I öfrigt bo här Greker (1 milj.) och Alba-
iiesare (1* milj.). Särkerhet till person och egendom
saknas. Upplysningen är ringa, men Europeisk bildning
aöker att oaktadt all mohammedansk fanatism vinna
säkrare fotfäste. Sultanens makt är oinskränkt i de o-
medelbara besittningarna, men lydländerna hafva sin
.egen styrelse och betala endast skatt.

A.) De omedelbara besittningarna utgöras af 1)
Rumilien eller Thracien, emellan Balkan och Egeiska haf-
vet, _-= Konstantinopel, (turk. Stambul), vid Bosporen, h:stad och
sultanens residens fserai ell. seraljen), vigtiga siden- och bom-
ullsfabr., har ett för handel förträffligt läge, 1 milj. — _4_.ri.fl_-

nopel, vid fl. Maritsa, stor tillverkning af rosenolja, god landt-
faandel, 150 t. — Gallipoli, vid Hellensponten, krigshamn, saffi-
anptillverkaing, 50 t. — Dardanellerna, fästen vid det efter dem
benämnda sundet. — 2) Bulgarien, emellan Balkan och Do-
nau (dess nordligaste mynningsarm Kilia).~ IVarna, hamn vid
Svarta hafvet, befäst. — Schumla, stark fästning vid ett Balkan-
pass. — Silistria, fästning vid Donau. — 3) Macedonien, e-
_<iael|an Egrisudagh och Egeiska hafvet. = Saloniki, vid en lik-
benämnd vik, rikets andra handelsstad, 70 t. — Seres, i dalen
kring floden Strymon, der en högst betydlig bomullsodling be-
drifves, 30 t. — 4) Thessalien, en fruktbar dal. _= Larissa,
nära fl. Salasnbria, garnfärgerier, 25 t. — 5) Albanien, ett
-trildt terrassland längs Joniska hafvet, Otranto-sundet ochAdri-
ati_ka hafvet, från Arta-viken till Montenegro-bergen. =_ Jan-
ttina, liflig landthandel, 30 t. — 6) Bosnien jemte Herze-
gowina samt Turkiska Kroatien och Dalmatien, berg-
landskaperna i nordvest, emellan Sau-floden och Adriatiska haf-
"v__. = Sarajewo, i Bosnien, jern- och stålfabriker, 70 t. —

Mfestar, i Herzegowina, vid fl. Narenta, silkesodling, 10 t. —

.I^iQar: Kandia, högbergig, rik på olja, vin, bosnull och fruk-
ten. — De norra sporaderna: Imbro, Limno, Samothraki,
ThasrO, alla vulkaniska.

B) Lydländer:
l)FurstendömetServien (790 qv. sn., 1^ milj. inv.),

ötfc' bergland kring Donaus biflod Morava. = Belgrad, vid Saus
inflöde i Donau, befäst, handel på Ungern, 30 t.

2) Furstendömefc Rumenien (2200 qv. m., 4f milj.
£n_*.) bestående af Walachiet, ett fruktbart slättland norr oss
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Donau, och Moldau, slättlandet öster om Karpatherna till Proth
och Donau. = Bukarest, hospodarens säte, i Walachiet, 184 t.
— Jassy, i Moldau, 60 t. — Galatz, vid Donau, stor sädes-
handel.

3) Furstendömet Montenegro (80 qv. m., 100 t.
inv.), i en vild bergstrakt inom Albanien. __s Cetinje, Wladi-
kans säte.
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Fjerde kursen.

_-___.__»_-L__»__n-L_.

I alla sina naturförhållanden företer Asien en jät-
telik storlek. Klimatet är kontinentalt, och vida kal-
lare än i Europa under samma breddgrad, ty redan vid
62° är all vegetation i Asien död, då i Europa sädes-
och fruktarter ännu hafva god trefnad. I de södra de-
larne äro nahiralstren rika och mångfaldiga. Djurverl-
den är storartad: lejonet, kungstigern, noshörningen, e-
lefanten, hvilken likasom buffeln är ett allmänt husdjur.
Europas förnämsta husdjur, sädesarter och fruktträd äro
ditflyttade från Asien, hvarest de förekomma, vilda. Bland
konstprodukter intaga bomullstyger, schalar, mattor,
porslin, sidentyger och lackerade arbeten ett högt rum
och uthärda täflan med Europas bästa fabrikstillverk-
ningar. De södra och östra delarnes herrlika naturalster
göra handeln stor och liflig, men den är till största de-
len i Européernas händer. Karavanhandeln, mest till
Ryssland och. Le vanten, är äfvenledes stor och vigtig.
Asien är den menskliga bildningens vagga, och på de
tider, då Europa ännu var ett okändt land, hade i skilj-
da delar af Asien en stor själsutveckling och konstfär-
dighet utbildat sig; men en blind vördnad för gamla
bruk och den hårda despotism, som här fäst sig vid alla
lefnadsförhållanden, har kommit all andelig utveckling
att afstadna. De nordligaste folken äro jägare och fi-
skare; de på mellersta högslätterna och lågländerna vid
Kaspiska hafvet boende äro nomader; i de södra och
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östra samt närmast till Europa belägna • delarne bo civi-
liserade folk. Den kristna och den judiska religion hade
sitt första hemland i vestra Asien, men de hafva der
numera ett mindre antal bekännare i jemnförelse med
Islam, som äfven här uppstod och intagit de förras plats.
Hedendomen framstår hos sina talrika bekännare under
olika former, såsom Bramism på vestra indiska halfön,
Budhaism och Lamaism i de östra och mellersta delar-
ue, Schamanism hos de nordligare folken. Befolkningen
tillhör hufvudsakligen kaukasiska, mongoliska och ma-
lajiska raserna. Till den förstnämnda höra de i syd-
vestra delen boende semitiska (Araber, Judar) och indo-
europeiska folken (Hinduer, Iranier, Bukharer, Kurder,
Armenier m. fl.). Till Mongoliska rasen höra de aUcti-
uralska folken (Turkar, Tatarer, Kirgiser, Kalmucker,
Mongoler, Mantschurer, de finska och åtskilliga andra
folk i Sibirien) och de sydost-asiatiska folken (i Kina,
Tibet, östra indiska halfön, Japan). Malaj-folken bebo
Ostindiska skärgården och halfön Malakka. En stor del
af Asien lyder under europeiskt herravälde. De öfriga
länderna äro mer eller mindre utbildade stater med de-
spotisk eller patriarkalisk styrelse.

Asiatiska Ryssland.
1) Träns-Kaukasien (5000 qv. m., 4 milj. inv.),

landet emellan Svarta och Kaspiska hafvet, der Kauka-
sws-berget (högsta toppen Elbrus, 17,400 fot) sträcker
sig med en längd af 100 mil, från halfön Taman i ve-
ster till den i Kaspiska hafvet utlöpande halfön Apsche-
ron i öster. Söder om dess branta väggar utbreder sig
en af floderna Kur och Äras genomflyten dal, som i
söder begränsas af det på gränsen mot Persien och Tur-
kiet uppstigande, sedan syndaflodens tid bekanta Ararat-
tfjellet (16,000 fot). Vegetation är rik och mångfaldig
från de ständigt snöbetäckta bergstopparne till dalarné
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botten, der icke allenast silke, vin och europeiska syd-
frukter, utan äfven bomull och sockerrör finna sin tref-
nad. Boskapsskötseln är hufvudnäring. På Kaspisk©
hafvets strand finnas rika nafta-källor. Handelsrörelsens
är liflig. Innevånarena äro af flera stammar: Georgi-
erna eller Grusierna i Kurdalen, Mingrelierna och Ime-
retierne vid Svarta hafvet samt Armenierne i södra de-
len äro kristna; Islam är mest rådande hos de halfvil-
da stammarne i berglandet: Lesgier och Tschetschentser-
i öster, Osseter i mellersta delen, Tscherkesser, hvilka^
anses vara de vackraste menniskor på jorden, i nord-
vest. Alla dessa bergsfolk äro mycket krigiska, mens
hafva efter ett flerårigt motstånd blifvit beroende af
Ryssland.

Landet är indeladt i följande områden: Norr om Kauka-
sus, Kuban, Terek och Daghestan, söder om Kaukasus Miri-
grelien och Abchasien vid Svarta hafvet, och guvernementeni
Kutais, Tiflis, Erivan, Elisabetpol och Baku. _=_ Wladikaiohas „

vid Terek och den enda farbara väg, sosn leder öfver fjellefc. —

Tiflis, vid Kur, god handels- och fabriksrörelse, 60 t. — Eri-
van, nära Äras, i Armenien, med det närbelägna klostret Etsch-
miadzin, der de armeniska kristnas patriark bor. — Baku, be-
sökt hamn vid Kaspiska hafvet i landet Schirvan, stor odling af
silke och saffran. I granskapet finnas de "eviga eldarne" (naf-
ta-källorna), dit eldsdyrkarne vallfärda.

2) Sibirien (260,000 qv. m., 3£ milj. inv.), nor-
ra delen af Asien, längs Ishafvet till Stora ocean, kall
och föga odlad. Dess vestra, södra och östra delar ära
bergiga (Ural, Altai, Dauriska bergen); det öfriga, mot
Ishafvet, är ett enformigt lågland, genomströmmadt af
de stora floderna: Ob och dess biflod Irtiseh, som i öfra.
loppet utbreder sig i sjön Saisan, Jenisei med bifloden?
Angarå, som utrinner ur den stora sjön Baikal, ocb
Lena med Aldan. I sydöstra delen, längs gränsen mot
Kina rinner floden Amitr med Argun till Japanska haf-
vet. Sibirien är gamla verldens kallaste land: nordliga-
ste delen är endast en snö-öken, der innevånarena bo i
näfverjurt och lefva af renar, hvalfiskar, skjälar och fisk
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(lax); äfven södra delen är kall, såsom öppen för kalla
nordanvindar. De nordliga sädesarterna upphöra att
vexa vid 60° i vestra delen, men redan vid 51° på
östra kusten. Fruktbarast är trakten kring öfra Jenis-
sei, hvilken trakt är Sibiriens kornboda. SyÉsVestra de-
len upptages af betesrika stepper (hästar, hornboskap,,
får, kameler). Oehörda skogar betäcka de bättre land-
sträcken. Landets rikedom består i guld, silver, jer»
och andra metaller samt pelsbärande djur (soblar, räf-
var, ekorrar o. s. v.). På Kina idkas stark byteshan-
del med pelsverk mot, the, silke mot bomull. Den på
en mera låg bildningsgrad ännu stående ur-befolkningen
består af olika folkstammar, såsom Samojeder och _)-

stiaker (finska folk) n.v., Tatater s.v., Buräter 5.0.,
Tunguser, Jakuter och Tschudscher ytterst i nordost,
Kamtschadaler; inflyttade Ryssar (mest Kosacker) ut-
göra nästan halfva befolkningen. De äro dels kristna,,
dels mohammedaner, dels hedningar. I Sibirien finnas
3 gymnasier och 21 högre skolor.

Sibirien är indelad i guvernementerna Tobölsk, Semipa-
latinsk, Tomsk, Jeniseisk, Irkutsk, och styrelseområden Trans-
Baikalien, Jaktitsk, Tschukotsk (nordöstra hörnet), halfön J__ö _».-.

schaika jemte östra kustlandet (längs viken Ochotsk och Ja-
panska hafvet) och Amur-landet. ___ Tobolsk, vid Irtisch, be-
tydlig handelsrörelse, 20 t. — Barnaul, vid Ob, hufvudort iAl-
tais metallrika bergslag. — Krasnojarsk, vid Jenisei, rika guld-
vaskerier. — Werchne Sujetuk, vid öfra Jenisei, förvigning sort
för brottslingar från Finland. — Lrkutsk, vid floden Angaras ut-
flöde ur sjön Baikal, hufvudnederlagsort för pelshandeln, 28 t..
— Jakutsk, vid Lena, handel med pelsverk och elfenben. —

Kiachta, vid kinesiska gränsen, handel på Kina. — Nertschinskr
i en silfverrik bergslag. — Ochotsk, station för handeln på A-
merika. — Petropawlofsk, hamn på Kamtschatka. — Nikolajefsk y

vid Amurs utlopp. — Öar: Nya Sibirien, i Ishafvet, obebodda;,
här äro skeletter af jättestora, elefantlika mammuth-djur funna;
— norra Kurilema utanför Ochotsk-viken, rika på pelsdjur, —

Sachalin eller Tarakai, stor ö emellan Japanska hafvet och
Ochotsk-viken.

3) Kirgiser stepplandet (32,000 qv. m-, 1 milj_;
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inv.), norr om __/ra.-sjön till Ural-floden, är ett lågland,
dels gräsrikt, dels sandigt och ödsligt. Handelskarava-
ner färdas härigenom. Befolkningen sysselsätter sig med
boskapsskötsel (får med fettsvansvar, hästar, kameler),
bekänner _jglam och fördelas i två afdelningar: Oren-
burgska och Sibiriska Kirgiser.

4. Generalguvernementet Turkestan (se längre
fram).

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

Utgöres af: 1) Vest-asiatiska halfön eller Mindre
Asien, af Turkarne kallad Anadoli, bergig (Taurus-
berget), med bördiga, men föga odlade, trädlösa hög-
slätter, sluttande mot Svarta hafvet, dit största floden
Kisil Irmach (f. d. Halys) nedrinner. 2) Syrien, det
höglända (berget Libanon och Antilibanon) kustlandet
öster om Medelhafvet till Eufratfloden; de inre delarne
upptagas af en trädlös öken; äfven af Libanons fordom
beprisade cedrar qvarstå nu endast få grupper. Kust-
landet är bördigt men jorden odlas föga. Södra delen
utgör det minnesvärda landet Palestina, genomflutet af
floden Jordan, till Döda hafvet, som ligger 1,300 fot
lägre än hafvets yta. 3) Landet kring floderna Eufrat
Qch Tigris, som förenade kallas Schat el Arab, fordom
ett kulturland, nu mest en öken; Kurderne äro mest
nomader och röfvare. 4) Armenien, det kalla höglandet
med flera snöfjellar vid nämnda floders källor; koppar-
grufvor. — Alla dessa af naturen väl lottade länder
hafva under det turkiska öfverväldet nedsjunkit till ö-
demarker från sin fordna odling och välstånd. Klima-
tet är i allmänhet herrligt, på högslätterna sundt, på
lågslätterna tryckande hett. Pest är en ofta härjande
landsplåga. Boskapsskötseln är den vigtigaste näringen.
Fabriksverksamheten (saffian, siden-, bomulls- och ka-
-oaelhårstyger, mattor, essenser) är icke så obetydlig. Lan-
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dets utmärkta naturprodukter (sydfrukter, vin, russin,
bomull, silke, galläppel) framkalla en liflig sjöhandel,
bedrifven af Judar, Armenier, Greker och Vest-Euro-
peer, hvilka benämnas Franker. Karavaner, bestående
af ett stort antal menniskor och kameler, underhålla
förbindelsen emellan Medelhafskusten och det inre Asien.
Befolkningen är en blandning af flera folk: Turkar,
Kurder och Araber, hvilka bekänna Islam, Greker, Sy-
rier och Armenier, som äro kristne, samt Judar. Dru-
serne (30 t.) på Libanon äro en sekt inom Islam, men
fiendtlig både mot Islam och kristendomen.

___ (Mindre Asien) Tarabison (Trapezunt) vid Svarta
hafvet, handel med silke och koppar, 100 t. — Skutari, vid
Bosporen, samlingsort för karavanerna till inre Asien. — Brus-
sa, sjöskumspipor, stora sidenfabr., 80 t. I närheten låg den
fordna staden Tröja. — Smyrna, vid Egeiska hafvet, bästa han-
delastaden i Levanten, 160 t., deribland Européer (Franker) af
nästan alla nationer. — Angöra, bekant för sina kamelgetter,
af hvars fina hår väfvas kamlotter, schalar o. s, v., 40 t. —

Tarsus, vid Medelhafvet, handel på Egypten. — (Syrien) Ha-
leb eller Aleppo, vinodling, siden- och bosnullsfabr., liflig kara-
vanhandel, 100 t. — Beirut, vid kusten, icke obetydlig handel.
— Damask eller Damaskus, i en fruktbar trakt, stora fabr., ut-
märkta värjklingor, samlingsplats för karavanes*, 150 t. — Acre
eller Akka, vid hafvet, fästning. — Jerusalem, i Palestina, vall-
fartsort för kristna (Kristi graf), 20 t. — Byarne Bethlehem och
Nazareth, der Jesus föddes och tillbragte sin ungdom. — Tad-
mor, i syriska öken, ruiner af det f. d. praktfulla Palmyra. —

(Eufrat- och Tigris-länderna) Basra, vid Persiska vi-
ken, en tid den största stad på jorden, handel på Indien och
Persien, 80 t. — Bagdad, vid Tigris, fabr. och handel, 80 t. —

Mosul, vid Tigris, mussellinsfabriker, 70 t. — Ruinerna af de i
forntiden stora och berömda städerna Ninive vid Tigris och
Babylon vid Eufrat, vittna om deras forntida herrlighet. — (Ar-
menien; vigtiga koppargrufvor) Erzeräm, metallfabr., neder-
lagsort för handeln emellan Tus-kiet och Persien, 90 t. — Öar:
Cypern, rik på vin, bomull och frukter; — Rhodus, idkande
det största skeppsbyggeri i turkiska riket; — Samo-, Scio-t
Metelino.
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Arabien,
48,000 qv. m., 12 milj. inv.

Denna af Röda hafvet v., Arabiska hafvet s. ocb
Persiska viken ö. omgifna halfo, sammanhänger i norr
med Egypten, Syrien och Mesopotamien. Största delen
upptages af höglända torra öknar, hvilka brant stupa
mot de låga och heta kusterna. Få oaser förekomma.
Af berg må nämnas det verldsbekanta Sinai eller Mo-
sesberget (7,400 fot) på en i nordligaste delen af Röda
hafvet utskjutande halfö (den petreiska). Norr derom
ligger det ökenland, hvarest Israeliterna i 40 år van-
drade. Längs vestra kusten sträcker sig en från Liba-
non utgående brant bergskedja, omkring hvilken finner
vattentillgång och derjemte fruktbarhet. På kusterna
anträffas några åar, men i det inre landet förvandlar
trånga dalar (wadis) under inträffande regn till åar. Kli-
matet är hett och torrt; trakter finnas der regn aldrig
faller. Samum är en qväfvande ökenvind. Härjningar
af gräshoppor äro icke sällsynta. Hufvudnäringen är
boskapsskötsel; vigtigaste djuret är dromedaren, "öknen»
skepp"; hästarne äro ansedda som de bästa på jorden.
Af vexter må nämnas kaffe och dadelpalmen, som lem-
nar det förnämsta födoämnet. Sydvestra kusten eller
Jemen (f. d. lyckliga Arabien) alstrar ett förträffligt kaffe
(frukten på ett alltid grönskande träd). Fabriker äro
okända, men handeln är liflig. Innevånarena äro Ara-
ber, af hvilka Beduinerna äro nomader, som flytta om-
kring med sina dromedarer, får och getter, Fellahs jord-
brukare (durrah, korn) och Hadhesi stadsboer. Landet
omfattar flera små stater under imamer, emirer och
scheiker; de på vestra kusten erkänna turkiska sultanens
öfverhöghet (9,000 qv. m., 1 milj. inv.). Arabien är
mohammedanska religionens fädernesland.

_= 1) Hedschas, nordvestra delen. Mekka, 50 t. och
Medina, 20 t., heliga vallfartsorter, den förra Mohammeds fö-
delseort, den sednare hans dödsort. — Dschidda, hamn till Mekka,
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40 fc. — Jambo, hamn till Medina. — 2) Jemen. Mokka, han-
del med det bästa kaffe. — Aden, frihamn och stark fästning
vid inloppet till Röda hafvet, tillhör England. — 3) ftadra-
maut, södra kustlandet. — 4) Oman, sydöstra kustlandet.
Maskat, säte för den mäktigaste imamen, god handel, 60 t. —

5) El Als sa, längs Persiska viken. Baharein-öarne, i Persiska
viken, stort perlfiske. — 6) Nedsjed, norra delen af det inre
ökenlandet, med de yppersta hästar; bebodt af Wahabiterna,
en religiös-politisk sekt. Söder härom sträcker sig genom hela
halfön en dalsänkning, som utgör vägen för pilgrimerna från
Persien till Mekka.

Iran,
emellan Arabiska hafvet s., Persiska viken s.v., turki-
ska och ryska provinser n.v., Kaspiska hafvet och Tur-
kestan n., samt vestra indiska halfön ö., är ett af regn-
och vattenbrist lidande .terrassland (berget Hindukhu och
Alburs med den snöbetäckta vulkanen Demaivend, 19,000
fot i norr, Zagrosch i vester, Soliman i öster). Det inre
iandet upptages mest af kala högslätter (4 —5000 f.),
sandöknar och saltstepper (deribland den 120 mil långa
och 30 mil breda stora saltöken). Floderna äro små och
de flesta uttorka under sommaren. Klimatet är sundt
och torrt, utan dagg och dimma. Snö och köld äro icke
okända under vintern och under sommaren följa kyliga
nätter på heta dagar. Af naturen fruktbara äro endast
bergslultningarne mot den sandiga, smala och heta hafs-
kusten, som frambringar nästan endast dadlar, och den
sumpiga, osunda kuststräckan längs Kaspiska hafvet. Huf-
vudprodukter äro i öfrigt silke, vin, trädfrukter, tobak,
valmo (opium), saffran, sesam-olja. Herrskande religio-
nen är den mohammedanska. Består af 3 delar: Persien,
vestra delen, Afghanistan, nordöstra och Beludschistan,
sydöstra delen.

1. Persien (26,000 qv. m,, 10 srsilj. inv.). Invånarena
utgöras till största delen af Tadschiks eller Ny-Perser, en bland-
ning af Perser, Araber och Turkar. De äro de mest förfinade
-af alla Asiens folk och haf.a en gammal litteratur, dock äro
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deras vetenskapliga insigter obetydliga. Jordbruket och indu-
strin (saffian, sammet, sidentyger, schalar, mattor, vapen) äro
icke obetydliga; handeln likaledes, men bedrifves af Judar, Ar-
menier, Européer och Amerikanare. Här fsnnas några tusen
personer Guebrer eller Parser, hvilka äro eldsdyrkare och be-
römda för sina rena seder. Styrelsen är despotisk. = Teherän y

i en het, osund trakt, h.stad och schahens residens, metallfa-
brik., 100 t. — Lspahän, präktiga ruiner, guld- och silfvertygs-
tillverkning, 100 t. — Tauris eller Tebris nära sjön Urumia,
inånga sidenfabr., hufvudort för handeln på Europa, 140 t. —

Schiraz, i en herrlig dal (Persiens trädgård), rosen-essens till-
verkas, handel med mumie (en mineralisk balsam, begagnad
som läkemedel), 30 t. I närheten finnas ruiner af det fordom
praktfulla Persepolis. — Abuschär, förnämsta handelsplatsen vid
Persiska viken. — Balfrusch, handelsstad vid Kaspiska hafvet.
— En del af kuststräckan vid Persiska viken lyder under ima-
men i Maskat.

2. Afghanistan (12,000 qv. ra., 10 milj. inv.) är hög-
ländtare än Persien. Floder: Kabul, biflod till Indus, och Hil-
mend, rinnande till sjön Hamiin. Afghanerne äro mest noma-
der och fördelade i flera stater, hvilkas schaher äro i stort be-
roende af de skiljda stamfurstarne eller scheickerna. Politisk
enhet har visat sig svår att åstadkomma i följd af deras stolta
oafhängighetskärlek. = Kabul, genomgångsort för handeln
emellan Indien och nordve.tra Asien, residens för den mäkti-
gaste schahen, 70 t. — Kandahär, en af Asiens vackraste stä-
der, på handelsvägen till Indien, 100 t. — Herät, i en herrlig
dal bland vingårdar och sädesfält, säte för en af de mäktigare
schaherne, silkesodling, sidenfabriker, handel, 50 t.

3. Beludschistän (7,000 qv. m., 2 milj. inv.), en ber-
gig sandöken med föga odling. Såväl Beludschema v. sosaa
Brahuis ö. äro nomader och röfvare. Nomadstammarne stå
änder skiljda öfverhufvud (sirdarsj, hvilka såsom en öfverherre
erkänna khanen i staden Kelat.

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

äfven kalladt stora Bukhariet och Dschagatai, öster oks

Kaspiska hafvet och Aralsjön. Östra och södra dele__.
på __?e?t.r-bergets och Hindukhus sluttningar är ett her»-
ligt terrassland, som från en höjd af 20,000 fot sänker
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sig mot Aralsjön och Kaspiska hafvet (95 fot lägre äa
Svarta hafvet). Det öfriga eller låglandet Turan uppta-
ges af skoglösa stepper och flygsandsfält längs floderne
Amu Daria eller Dschihon och Syr Daria, som ut-
falla i Aral. Södra delen har bördig mark och är den
bäst odlade trakt i mellersta Asien. Klimatet är tem-
pereradt i höglandet, hett på lågslätterna. Bland djur
äro tvåpuckliga kameler och våra vanliga husdjur, och
af vextalster mais, bomull, silke och ädla frukter atfe
nämna. Befolkningen består af flera stammar, afhvilka
Bnkharerna idka jordbruk och handtverk (bomullsväfnad)
samt handel; de öfriga (Kirgiser, Turkmanner, Usbeker)
äro nomader och röfvare. Landet omfattar flera khana-
ter oeh folkområden utan stadgadt samhällsskick, såsom
Khiwa, Bukhara, Kunduz, Khokand, hvilka numera stå
i större eller mindre beroende af Ryssland (Generalgir-
Ternementet Turkestan). Religionen är mohammedansk.

-_r Bukhärä, vigtig fabriksrörelse och liflig karavanhan-
-lel på Indien, 150 t. — Samarkand, berömd högskola*, 301.—
Khiwa, på en oas vid Amu. — Taschkend, nära Syr, bomulls-
•eh sidenväfnad, ryska generalguvernörens residens, 80 t.

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

emellan Himalaja n., Persien och Arabiska hafvet v.,
Bengaliska viken och östra indiska halfön ö. I söder
afsmalnar landet till udden Komorin. Till naturbeskaf-
fenhet, klimat och produkter råder stor skiljaktighet, a)
Från Himalaja, hvars spetsar (Mount Everest, Kint-
séhinjunga, Davalaghiri och Tschamalari) äro öfver
26,000 fot höga, sänka sig terrasser mot låglandet kring
floden Ganges. Terrasländerne hafva ren sval luft; de
beprisas såsom paradisiskt sköna, b) Nedanför dessa
utbreder sig det stora, heta oeh bördiga låglandet Hin-
dustan, kring _raw#*s-floden.j|jÖstra delen af detta låg-
land är det yppigt fruktbara Bengalen. De förnämsta
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produkterna äro der sockerrör, indigo, bomull, mullbärs-
träd och ris, som utgör det förnämsta näringsämnet i
i södra Asien och hela Afrika. Det sumpiga deltalandet
JSunderbunds, vid utloppet af Ganges och Brahmaputra,
är ett tillhåll för elefanter, tigrar, stora ormar och har
en yppig vegetation, men är for sin osundhet obebodt
(kolerans hemland), c) Nord vestra delen eller landet
kring Sind- eller Indus-floden är mindre fruktbar och
odlad samt på ställen, dit flodens öfversvämningar icke
nå, ökenlik (öknen Thurr). Undantag härifrån är det
bördiga Pendschab (femfiodslandet, kring de 5 floder
som bilda en biflod till Sind). d) Södra delen, söder
om Windhya-bergen, utgöres af den trekantiga, af flera
floder genomströmmade Dekan. Dess inre högslätter,
inom de båda kustkedjorna, östra och vestra Ghats, åt-
njuta ett svalare klimat och en stor bördighet. Här li-
kasom på Hirnalaja-terrasserna har the-odling börjat be-
drifvas. Dekans smala kuststräckor, Malabar, vester,
och Koromandel, öster, äro heta och rika på peppar,
ingefära, kardemummor. — Jordbruk och industri äro
hufvudnäringar. Af Indiens i alla tider så mycket be-
prisade produkter må dessutom märkas diamanter och
andra ädla stenar, de skönaste perlor, kokos- och andra
palmarter, det så vigtiga bamburöret, hvaraf de flesta
husgerådssaker tillverkas och äfven hus byggas, eben-,
sandel- och det till skeppsvirke ovärderliga teak (tik)-
trädet. Vallmo-vexten är'af största vigt och det deraf
beredda opium utgör en hufvudexportvara; med opium
berusar man sig i Asien likasom med bränvin hos oss.
Fina siden- och bomullsväfnader samt schalar, äfvensom
arbeten i elfenben, perlemor och sköldpadd tillverkas.
JDen stora handelsrörelsen är i Européernas händer.
Ångbåtar och jernvägar saknas icke, men ännu drifves
den inre handeln företrädesvis medelst karavaner. Lan-
dets ur-innevånare äro Hinduer, ett urgammalt kulturfolk
med en rik litteratur på det utdöda sankrit-språket. De
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flesta invånarena (145) milj*.) bekänna sig till Brahmas
lära. Deras lärda (Brahminer) sakna icke kunskaper,
men folkmassan är okunnig. I öfrigt bo här flera ara-
biska och mongoliska folk, hvilka äro mest moharnmeda-
ner, samt Européer, som allt fortfarande bereda väg för
kristendomen och kristen bildning bland infödingarne, hvil-
kas seder, språk och fördomar af Engelsmännen sko-
nas. Största delen af landet (64,000 qv. m. och 175
milj. inv.) lyder under England, dels omedelbart dels
såsom engelska vasallstater under egna furstar (Rad-
schahs).

1. Engelska besittningar, indelade i 3 presidentska-
per: Bengalen, Madras och Bombay och 4 provinser: de nordvestra,
Pendschab-, Audh, (Oude) och Central. ___ Kalkutta, i Bengalen,
h:stad i brittiska Indien och styrelsens residens, vid Hugli (en
af Ganges vestligaste mynningsarmar), universitet, Asiens stör-
sta handelsstad, 500 t. — Patna, vid Ganges, opium-tillverk-
ning, 290 t. — Benåres, i nordvest-provinserna, vid Ganges,
brahminernas högskola och heliga vallfas-tsort, schal fabriker, 200
t. — Allahabad, vapenplats vid föreningen af Ganges och dess
biflod Dschumna. — Agra^ vid Dschumna, befäst. — Delhi, i
Pendschab, praktfull, Stor-Moguls f. d. residens, stark handel,
150 t. — Lucknow, i Audh, stor tillverkning af rosenvatten,
300 t. — Bombay, bästa handelsstaden på vestkusten, station
för engelska flottan, 600 t. I närheten ligga öarne Elefanta
och Salsette med vidtbekanta tempelgrottor. — Kalikut, der
Européer först landstego 1498. — Madras, på östra kusten,
stor fabriks- och handelsstad, 700 t. — Nagpur, största staden i
centralprovinserna. — Ibland lydländerna må nämnas Meissor
och Nizams rike, (med 6ro_..o___.c--platån, rik på diamanter) på
Dekan, Guikovar, Guzurat och Kutsch på nordvestra kusten,
Scindia i vestra Hindustan, Kaschmir, en herrlig dal i nord-
vestra hörnet; utmärkta schalar väfvas.

2. Andra europeiska besittningar, a) Frankrike
äger Mahé på Malabar, Pondicheri och Karikal på Koromandel-
kusten, samt Chandernagor i Bengalen. — b) Portugal besitter
Goa på vestra kusten och Diu på Guzurat.

3) Sjelfständiga stater: a) Nepal (2,500 qv. m., 2£-
milj. inv.), mellersta delen af Himalaja-terrassen. — b) Butan
(1,200 qv. m., 500 t. inv.), längre mot öster..
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Öar: Ceilon, bergig, rik på de skönaste ädelstenar, des_
bästa kanel (barken af ett träd); i Manaar-sundet, som skiljer
ön från fasta landet, uppfiskas de byrbaraste perlor; kaffe-odling
har i sednaste tider införts; tillhör England. — Lakkadivema,
med stora skogar af kokospalmer, — Maledivema, små korall-
klippor, föga bördiga. Stor tillgång på kauris (små snäckskal),
hvilka mångenstädes i Asien och Afrika begagnas såsom skilje-
mynt (450 kauris motsvara ungefär en finsk markka).

Östra Indiska halfön,
40,000 qv. m., 35 milj. inv.

emellan Bengaliska viken, Malakka-sundet och Sydki-
nesiska hafvet med Siam- och Tonkin-vikarne, är ännu
ganska obekant. Från norr till söder genomstrykes half-
ön af flera bergarmar, bildande lågsmala dalar, hvilka
så långt de genomströmmande flodernas (Bralimaputra1

Jravaddir Tsaluen, Menam, Kambodsja) öfversvämnin-
gar räcka, äro yppigt fruktbara. Endast en ringa del
af landet är odladt och skogar (teak-träd) intaga stora
sträckor. De vigtigaste handelsartiklarne äro ris, soc-
ker, peppar. Af öfriga naturalster äro att märka ädla
stenar, flera välluktande trädslag, kryddor, thé o. s. v.
Industrin är obetydlig*; silkesodling och skeppsbyggen
äro likväl högt drifna. Religionen är hednisk (Buddhas
lära). Civilisation har inkommit från Kina, hvarföre
innevånaren» äfven kallas Indo-kineser. Styrelsen är
högst despotisk.

1. Engelska besittningar äro några landsträckor
på vestra kusten (Assäm, Arrakän, Pegu, Tenasserim), Mer-
gui-arkipelag, der man på klipporna under lifsfara samlar en
slags: svalbon, hvilka i Kina ätas som en läckerhet, Pula Pinang
eller Prinsens af Wales ö i Maiakka-si.nd, rik på kryddnegli-
kor och tenn, staden Malakka, ön Sinkapore, söder om Malak-
ka. _= Åkyab, i Arrakanr stor handel med ris. — Ranguhn, på
Iravaddi-flodens delta, byggd på bambupålar, liflsg handel (teak-
virke). — Sinkapore, på ön af samma namn hufvudplats för
den sydost-asiatiska handeln.

2. Riket Birma, i vestra delen kring Iravaddis öfra
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lopp. = Ava, hfggå af bamburör, 150 t. — Mandelay, Boas re-
sidens;

3. Riket Siam, mellersta delen. = Bangkok, byggd dels
på pålar, dels på simmande bamburörsflottor, vigtig handel,
500 t.

4. Riket Annam, östra delen. ___ Hué, på kusten Kot-
schinschina, residens, 100 t. — Saigon, vigtig handelsstadj 1801.;
fransysk tillhörighet (efter 1860).

5. Halfön Malakka, bergik, rik på tenn och den bästa
peppar, omfattar flera ssnå stater. Invånarena, Malajerna^ be-
känna Islam och äro kända såsom sjöröfvare.

Öar: Andamanema, rika på teak-träd och bomull. —Ni-
kobarerna, alstra kokos- och brödfruktträd, hvilka åt invånare
i denna del af verlden lemna deras hufvudsakliga föda. — Bå-
da dessa öflo-kär hafva för deras osunda klimat icke blifvit
koloniserade af Européer*

Ostimliska skärgården.
37,000 qv; m., 27 milj. inv.

Öarne äro bergiga och skogrika med ett smalt
och sumpigt lågland vid kusterna. Jordbäfningar in*
träffa icke sällan. Dj'urverlden är mera fattig, men stol*
ar rikedomen på vexter, bland hvilka inå nämnas kam-
peche, teak, ebenholz, gummi (gutta-percha, kainfert),
sago-j kokos- och andra palmer, ris, bomull, kaffe, soc-
kerrör, peppar, kryddn.eglikor, muskot o. s. v. Befolk-
ningen utgöres vanligast på kusterna af ociviliserade
Malajer under sina sultaner och i de inre trakterna af
dit undanträngda Papuas. Religion: Islam och Budd-
haisrm Största delen af dessa öar tillhör Nederländerna.

1) Stora Sujnda-öarne. Sumatra samt de tennrika
Bänka och Billiton (nederländska). — Java, en af jordens frukt-
baraste länder (kaffe, bomull, krydder, ris och socker, livaraf i
förening med paltnvin ärrak beredes); st. Batavia, i en myc-
ket osUnd trakt, en tid den förnämsta handelsplatsen, sate for
nederländska styrelsen i denna verldstrakt, 60 t., och Surdbaja,
liflig rörelse, 110 t. — Borneo, Asiens största Ö, föga befolkad,
rik på diamanter, guld och krydder; här uppehålla sig orang-
Utang, som af alla djur mest liknar menniskan. En del tillhör
Nederländerna. Ön Labuan, vid norra kusten, rik på stenkol,
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är engelsk besittning. — Celebes, st. Makassar, med god hamn,
nederländsk besittning.

2) De små Sunda-öarne. Sumbava, Flores (holländ-
ska), Timor (en del holländsk, en del portugisisk).

3) Molukkerna eller Krydd-öarne. (Nederländska.)
Banda-öarne äro musköt-trädets och ön Amboina kryddnegli-
kornas fädernesland.

4) Filippinerna tillhöra Spanien. De största öarneäro
Luzon eller Manilla, Mindanao, Palavan, bergiga och vulkani-
ska; st. Manilla, stora sigarrfabriker, 150 t.

5) Sulu-öarne styras af Malajiska sultaner.

Kinesiska rike t >

220,000 qv. m., 475 milj. inv,

1) Egentliga Kina (73,000 qv. m., 450 milj.
inv.), den folkrikaste stat på jorden, vid Kinesiska och
Gula hafven, skiljes i vester genom en hög bergvägg
(Yunling) från det inre Hög-Asien och begränsas i norr
af den märkvärdiga, 300 mil långa kinesiska muren,
fordom ett skyddsvärn mot numera kufvade folk, nu
förfallen. I allmänhet är landet bergaktigt (Inschan,
Peling, Nanling). Östra delen kring nedra loppet af
floderna Peiho, Hoangho, Jantsekiang och Sikiang är
en stor, kal och enformig, men fruktbar och öfverbefol-
kad slätt. Många menniskor lefva ständigt på vattnet
i simmande hus. Klimatet är om vintern ganska kallt,
men somrarne mycket varma. Jordbruket är högt ut-
veckladt och högt aktadt. Idogheten har äfven förvand-
lat bergskullar och de mest oländiga trakter till bördi-
ga terrasser och fält. Stor är rikedomen på hvete, ris,
silke, bomull, sockerrör, indigo, thé (dess hemland).
Betesmarker äro deremot obetydliga och föga husdjur
(endast svin och fogel) hållas. Ris, fogel och fisk äro
hufvudsakliga födoämnet. Folkets konsfärdighet är stor
och så att säga oöfverträfflig. Utmärkta siden- och
bomullstyger, porsliner, tusch, lackerade och elfenbens-
arbeten tillverkas. Den inre handeln är högst liflig;
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anmärkningsvärd är den stora kejsarkanaln, som möj-
liggör förbindelsen midtigenom landet ifrån dess nord-
ligaste del (Peking) till dess sydligaste (Kanton). Kine-
sernas fartyg kallas dsjonker och kunna endast begag-
nas till kustfart. Den utländska handeln är mindre
storartad. Hufvudexportvaror äro thé och silke; vigti-
ga importvaror äro opium från Indien och pelsverk
från Ryssland samt ris oeh bomull. Största delen af
befolkningen bekänner Buddhas eller Fos lära, kejsaren
och de förnäma Kon-fu-tses lära. Regenten gäller så-
som himmelens som och folkets fader samt styr med
partrialkalisk myndighet. — Redan från de äldsta tider
tillbaka hafva här varit kända en slags skrif- och bok-
tryckerikonst, koppympning, bruket af kompassen, be-
redning af hafssalt, krut, papper och porslin. Deras
litteratur är äfven rik. Hela denna urgamla kultur har
dock under årtusenden icke framskridit och gjort nå-
gon utveckling, ty slafvisk lydnad är grundtanken i allt
och uppfostran afser endast inlärandet ai gamla bruk,
icke själskrafternas utveckling till ett sjelfständigt, an-
deligt lif. Mycken tid måste användas endast på inlä-
randet af skriftecknen, hvilkas antal är stort. Skolor
finnas många; lärdom och de lärda (mandarinerna) stå
i hög aktning. För all beröring med fremlingar hafva
Kineserne tillslutit sitt land och deruti ligger en orsak
till deras stillastående. Uti sednare tider hafva de blifvit
tvungne att öppna allt flere hamnar för handeln.

_=_ Peking, vid Peiho-floden, hufvud- och residensstad,
2 milj. inv. — Nanking, vid Jantsekiang, stora bomulls- och
sidenfabr.; berömdt är det 200 fot höga fordna porslinstornet;
1 milj. — Kanton, vid utloppet af Sikiang, 1 milj. Var länge
den enda stad, der Européer fingo handla, men år 1842 öppna-
des hamnarna Schanghai (vigtigaste platsen för den utländska
handeln; théhandel), — Ningpo, — Futscheu, — Amoy, — och
åi* 1858 blefvo 8 andra hamnar öppnade för handeln. — Öar:
Formosa, eller Taivan, rik på sydfrukter, — Hainan, — Ma katt
(utanför Kanton), tillhör Portugal, — Hongkong, engelsk be-
sittning.
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2) Lydländér (112,000 qv. m., 7 milj. inv.),
a) Mandschuriet, norr om Kina, ett skog- och be-

tesrikt högland, öster om berget Chinggan och söder
om den laxrika _4w_ w-floden; klimatet hårdt; skogarne
rika på pelsdjur.

b) Mongoliet, emellan bergen Altaj n., Kulkun s.,
Inschan och Chinggan ö., en till största delen okänd,
kall högslätt, hvaraf en stor del upptages af sten- och
sandöknen Gobi eller Schamo. Innevånarena, som ut-
göras af Mongoler och Kalmucker, sysselsätta sig med
boskapsskötsel, jagt och röfveri; de bo i rökiga, smut-
siga filttält och stå under flera khanerj äro lamadyr-
kare.

c) Jjilla Buhhariet (tidtals kalladt höga Tatariet,
Ost-Tatariet, Östra Dschagatai, Thian-Schan-Nanlu),
ett på tre sidor af höga berg (Mussart n., Bolor v,,
Kulkuns s.) omgifvet högland, hvaraf södra delen är ett
ökenland (Schaschin); kring floden Tarim, infallande i
sjön Lop, idkas åkerbruk. På vissa ställen är klimatet
så strängt, att snön täcker jorden hela 8 månader. Be-
folkningen utgöres af jordbrukande Bukharer och no-
madiserande Kctlmucker. De förra äro tillgifna Islam,
de sednare lamadyrkare. Karavanhandeln är icke obe-
tydlig. Omfattar flera stater {Yarkand, Khotan o, s. v.),
hvilkas beroende af Kina kan anses hafva upphört.

d) Dsungariet, norra sluttningen af Mussart, hvar-
före det äfven kallas Thian-Schan-Pelu, kring floden
Ili och sjön Balkasch. Här fås den bästa rabarber,
Dsungarerna älska mest nomad- och röfvarlifvet och
äro lamadyrkare,

= Maimatschin, i Mongoliet, vid Sibiriens gräns, besökes
&f ryska köpmän, — Yarkand, i Bukhariet, medelpunkt för inre
Asiens karavanhandel, 100 t. — Ili eller Guldja, i Dsungariet,
vid fl. Ils, vigtig handelsplats.

3) Skyddsländer, (35,000 qv. m., 20 milj, inv.).
a) Tibet, jordens högst belägna land, emellan Kuen-
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iiin n. och Himalaja s., genomflutet af floden Jarutsang-
boteiu (Öfra loppet af Brahmaputra). Ingen annan trakt
på jorden har att framvisa så storartadt vilda utsigter.
Bergpassen hafva en höjd af 15—18,000 fot. Klimatet
är kallt; somrarne regniga. På vissa ställen är landet
väl odladt och frambringar goda skördar af ris och
bomull. Största afkastningen erhålles likväl af boskaps-
skötseln. De förnämsta produkter äro grymtoxar med
silkeslena svansar, finulliga får, schalgetter, hvilkas ragg
föres till Kaschmir att förarbetas, muskusdjur, rabarber
och borax. Tibetanarena äro af mongolisk stam med
hög asiatisk bildning. Deras religionsform är lamaism.
I spetsen för staten stå 2 andliga furstar (påfvar); mån-
ga prester, munkar, tempel och kloster finnas.

= Hlassa, den förnämsta påfvens (Dalai Lamas) resi-
dens, handel på Indien ocb Kina, 100 t. — Teschu-Lumbu,
Bogdo Lamas residens. — Vestra delen kallas Lilla Tibet, kring
Sind-floden.

b) Halfön Korea, öster om Gula hafvet, bergig, väl
odlad, men föga känd.

c) Lieu-Kieu eller Likeo-ö&we i Stora ocean, frukt-
bara.

Japanska riket
7,000 qv. m., 35 milj. inv.

består af de stora öarne Jeso, Nipon, Sikok, Kiusiu
samt en stor mängd (öfver 3000) små öar i stora oce-
an, genom det stormiga Japanska hafvet skiljda från
fasta landet. Öarne äro bergiga och vulkaniska samt
hemhökas ofta af jordbäfningar. Klimatet är hård t, vä-
derleken ostadig, nederbörden stor. Den stenbundna
marken är genom invånarnes idoghet odlad som en träd-
gård och tvingad att bära herrliga skördar af ris, hve-
te, soja (en sorts bönor, hvaraf en saft pressas), thé o.
s. v. Kopparn är ansedd som den bästa. Konstflitea
är högt utvecklad. Porslin och lackerade arbeten samt
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fina siden- och bomullsväfnader täfla med de kinesiska.
Inre handeln är liflig; den yttre har lidit af än större
olägenheter än i Kina, men i sednare tider hafva flera
hamnar blifvit öppnade för fremmande. Japanesarena
äro af mongolisk stam, hafva erhållit sin kultur från
Kina och räknas till Asiens mest bildade folk. Religio-
nen är Buddhas lära. Kloster och skolinrättningar fin-
nas många; förmågan att läsa och -skrifva är allmän.
I spetsen för staten står en andlig och en verldslig re-
gent, men deras makt är inskränkt af aristokraterna
(Daimios ___: länsfurstar, hvilka innehafva största delen af
landet).

=_ Miako, på ön Nipon, den andliga furstens (Dairis el-
ler Mikados) residens, 800 t. — Jeddo, på samma ö, verldsliga
furstens (Kubos eller Taykuns) säte, Ii milj. — Osaka, äfven
på Nipon, hufvudpunkten för landets industri. — Nangasaki,
på ön Kiusiu, stor handelsrörelse; har till 1854 varit den enda
hamn, som fått besökas af fremlingar och det endast af Hollän-
dare och Kinesare. De öfriga, nu öppna hamnarne äro Hako-
dade på Jeso, Niegata, Kanagava och Osakas hamn Fiogo på
Nipon.

____L__E__.-JL ______ ss»-

Kännedomen om detta land är ännu mycket ofull-
ständig. I många afseenden visa sig förhållanderna va-
ra nästan oförändradt desamma som i en aflägsen forn-
tid; andelig utveckling har saknats. Befolkningen har
väl hunnit den ståndpunkt, att den bildat samhällen, men
dessa visa sig i den råaste formen och styras fullkom-
ligt despotiskt och efter herrskarenas nycker. På ku-
sterna hafva några europeiska stater anlagt kolonier,
men deras förkofran har hindrats och motverkats af o-
sunda, för européer dödande klimatförhållanden. Kli-
matet är det hetaste och torraste på hela jorden. Un-
der den torra tiden är himlen ständigt klar och icke en
droppe regn faller. På heta dagar följa så kalla nät-
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ter, att äfven under eqvatorn vatten i mindre käril fry-
ser. Häftiga stormar och giftiga vindar (Samum, Har-
mattan, Khamsin) inträffa ofta. Jordmånen är till följd
af brist på fuktighet i allmänhet ofruktbar och vextri-
ket föga utveckladt. Der tillgång på vatten finnes, råder
yppig bördighet; gräset når en höjd af 7—B aln, så att
hela elefanthopar kunna osedda vandra der. Skogar
finnas endast i vissa bergstrakter och utgöras af dadel-
palmer, hvarifrån menniskor och djur erhålla sitt vigti-
gaste födoämne, träd, som lemna gummi, kaffeträd, boa-
bab (det största af kända träd). Bland odlade vexter
intages främsta rummen af durra (det vanligaste sädes-
slaget), hvete, mais, ris, bomull, sockerrör. Mineralier
finnas mera sparsamt; i vissa floder vaskas guld, Atlas
lemna koppar, salt förekomma på sina ställen (Sahara)
i stora klumpar. Djurverlden är rik, egendomlig och
storartad, omfattande flera arter apor, lejon, panter, leo-
pard, elefant (icke tämd såsom i Asien), zebra, qvagga,
rinoceros, flodhäst, antilop, giraff, den för ökenfärder-
na oumbärdiga dromedaren, struts, flamingo, ibis, kro-
kodil, flera slag af stora ormar o. s. v. Södra Afrika
är ett indrägtigt jagtområde. Befolkningen består i
norra delen af flera Kaukasiska folkstammar (Berber,
Araber, Kopter, Nubier, Abessinier), men i öfrigt af
Neger-stammar på en låg bildningsgrad. Ett ordnadt
jordbruk och industri äro nästan okända utom i nord-
ligaste delen. Den inre handeln är karavanhandel. Sjö-
handeln bedrifves af Européer och Nord-Amerikanare,
Handelsvaror äro elfenben, hudar, strutsfjädrar, bom-
ull, palmolja, gummi, ebenholtz, guldstoft, slafvar (nume-
ra förbjuden handel). Intellektuel bildning är en okänd
sak. Religion är hednisk (fetischdyrkan) och på sina
ställen förekomma mennisko-offer; några stammar sakna
nästan alla religiösa begrepp. I norra delen har Islam
gjort sig gällande och i någon mån förbättrat tillstån-
det. Från de europeiska kolonierna har kristendomen
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sökt vinna och äfven någonstädes vunnit insteg bland
neger-folken, men föga har den ännu uträttat.

Berberiet,
kustlandet längs Medelhafvet från Atlantiska hafvet till
Egypten, med rent och sundt klimat; stundom stegras
dock värmen öfvermåttan genom ökenvindarne. Atlas-
bergen med flera snöbetäckta toppar (11,000 fot) fylla
landet. Norra sluttningen är ytterst fruktbar. Södra
sluttningen kallas Biled el djervid, sandig, dock med
flera oaser samt rikedom på dadelpalmer och kameler.
Sydligast intränger en ökenartad natur. Innevånarena
utgöras af Berber, Kabyler, Araber, Mohrer (en bland-
ning af Berber och Araber) och Turkar, hvilka allmän-
nast bekänna Islam och mest lefva såsom nomader. Kust-
boerne voro fordom stora sjöröfvare.

1. Sultanatet Marokko (13,000 qv. m., 10 milj.
inv.), nordvestra hörnet, fruktbart och väl odladt. Ma-
nufakturerna lemna saffian (maroqvin), siden, kläde. Han-
deln är betydlig med mandel, hudar och ull.

= Marokko, på en ödslig slätt vid foten af Atlas, sulta-
nens residens, förfallen, 50 t. — Fez, i en herrlig dal, vigtiga
fabriker och liflig handel, 90 t. — Mogador, vid oceanen, för-
nämsta handelsstaden. —• Tanger (sjer), vid Gibraltar-sund, sä-
te för de europeiska handels-konsulerna.

2. Algier (12,000 qv. m., 3 milj. inv.), den f. d.
mest fruktade röfvarstaten, lyder numera under Frank-
rike; flera europeiska koloniseringar (300 t.) och euro-
peisk civilisation (bomulls- och silkesodling, jernväg).

_=_ Algier, h:stad, industri och handel, 55 t. — Konstanti-
ne, befäst, 35 t. — Oran, vid hafvet, god handel, 35 t. — Tlem-
sen. handel till det inre landet.

3. Tunis. Bejen eller regenten står under turkisk
öfverhöghet; har infört europeiska inrättningar.

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

4. Tripolis. Dejen (regenten) står under turkisk
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öfverhöghet, Hit höra höglandet Barka, öster om Si-
dra-viken, till en del ett ökenland, men på andra stäl-
len beväxt med fikonskogar, och oasen Fezzån, med ri-
kedom på dadlar, säte för en liflig karavanhandel (st.
Murzuk).

5. Si di Hedscham, söder om Marokko, vid At-
lantiska hafvet, men utan hamnar.

I-illänderna.
1. Egypten (8,400 qv. m., 5| milj. inv.),.ett san-

digt land kring nedra Nilen. Den till följe af flodens
årliga (aug.—okt.) öfversvämning fruktbara Nildalen som
är 120 mil lång, I—31 —3 mil bred, begränsas i vester och
öster af kala, ödsliga berglandskaper (Libyska- och Mo-
&_z_. ......bergen). Klimatet är hett; regn faller högst säl-
lan- Gräshoppor, den heta vinden Khamsin, pest och
ögonsjukdomar äro landsplågor. Åkerbruket, hvarpå lan-
dets välstånd förr hvilade, skötes mera försumligt; be-
tydlig är likväl odlingen af hvete, ris, bomull, indigo,
socker, hvilka lemna vigtiga utförsartiklar. Ett framåt-
skridande har skett i alla förhållanden i sednare tider.
Fabriker hafva inrättats, handeln har lifvats och äfven
jernvägar inrättats, En nära framtid kommer att visa,
hvilken förändring på handelns gång skall förorsakas af
Suezkanalen, som från östra Nilarmen går genom de så
kallade Natron-sjöarne till röda hafvet. Befolkningen ut-
göres af Kopter (afkomlingar af de gamla Egypterne),
Turkar och Araber, hvilkas språk är det antagna. Mo-
hammedanska religion bekännes af de flesta innevånare-
na. Den andeliga utvecklingen har icke blifvit förbi-
sedd och vid moskéerna finnas många ypperliga skolor.
Landet styres af en vice-konung, hvars makt är ärftlig
mot årlig skatt till turkiska sultanen. Här finnas ännu
många pyramider (den högsta 520 fot) och andra beund-
ransvärda lemningar från forntiden.
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= (Nedra Egypten, det sumpiga, högst fruktbara del-
ta-landet) Alexandria, största sjöhandelsstaden, 170 t. — Dami-
ette, vid östra Nilarmen, handel med kaffe och ris, 40 t. — Port
Saids, vid norra mynningen af Suezkanalen. — (Mellersta
Egypten) Kairo eller Kahiro, Afrikas största stad, h:stad,me-
delpunkt för handeln på Asien, 300 t. 1 närheten Memfis, fa-
raonernes residens; pyramiderna, sfinxen. — Suez, hamn vid
kanalens mynning till Röda hafvet; ångbåtsförbindelse till Indi-
en. — (Öfra Egypten, södra delen) Kosseir, vid Röda haf-
vet, handel på Arabien, pilgrimernas till Mekka öfverfartsort. —

Ruiner af det f. d. Thebe. — I det vestra ökenlandet må mär-
kas oasen Sitoah med ruiner af Jupiter Ammons fordom beröm-
da tempel.

2. Nubien, ett terrassland kring mellersta Nilen,
som här störtar nedför flera vattenfall (katarakter), det
sista vid Assuan (gränsen mot Egypten). Största delen
är en het och torr flygsandsöken, men stränderna längs
Nilen och dess båda källarmar Bahr el Abiad (Hvita
floden) och Bahr el Azrek (Blå floden) äro fruktbara.
Befolkningen utgöres af Nubier n. och Negrer s. De
bekänna Islam och bilda flera af inhemska furstar styr-
da stater, hvilka stå under Egyptens öfvervälde.

Norra delen är det egentliga Nubien, mellersta terrassen
kallas Dongola och södra höglandet Sennaar, der de båda ar-
mar, som bilda Nilen, sammanflyta. Ruiner af det gamla Me-
roe och en forntida civilisation.

Nya Dongola, vid Nilen, egyptiska ståthållarens residens.
— Suakim, på en korallö i Röda hafvet, landets enda hamn. —

Kartum, vid Nil-armarnes förening, hufvudsätet för landets han-
delsrörelse.

3. Habesch eller Abessinien, ett skog- och
gräsrikt alpland, der flera ställen äro ständigt snöbe-
täckta. Östra Nilarmen, Bahr el Azrek, utrinner ur
sjön Tsana och Ätbara (biflod till Nil) har här sin käl-
la. Regn faller och vextligheten är yppig; kaffe, socker
och bomull i ymnighet. Abessinierna äro af arabiskt
ursprung och de enda af Afrikas ur-innevånare, hvilka
från äldre tider bekänna kristendom; i öfrigt äro de
halfvilda. Abessinien var en tid ett mäktigt rike, men
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har blifvit upplöst genom inre strider och de mohamme-
danska _ro..a_:-negrerne hafva gjort sig till herrskande.

Från det heta kustlandet Samhara uppstiger man på Tigté-
terrassen och derifrån på Amharas högland kring Tsana och
längre mot söder på höglandet Schoa. = Gondar, säte för den
f. d. mäktiga öfverregenten (Negus) och för patriarken (Abu-
na). — Axum, elfenbenshandel; märkvärdiga fornlemningar och
medelpunkt för landets kultur.

Sahara,
jordens största öken ifrån Atlantiska hafvet till Egypten
(600 mil lång och 200 bred), består af kiselsten och flyg-
sand, hvilken genom den ständiga ostpassadvinden drif-
ves från den östra delen eller Libyska öken mot vester,
der man finner det egentliga sandhafvet, Sahel. Här
och der höja sig enstaka berg och höjdsträckor, emel-
lan hvilka utbreda sig ökenfält på hvilka träd, buskar
och gräs icke synas, utan endast några taggiga saltörter
samt af djur endast strutsar och antiloper. Hettan] är
stark. Regn faller högst sällan och vatten förekommer
blott djupt i jorden i spridda källor, hvilka äfven ofta
uttorka. I östra delen finnas dock flera af höjder mot
sanden skyddade fuktiga ställen'(oaser) än i den vestra.
Oaserna äro mer och mindre rika på dadlar, granater,
aprikoser, vindrufvor samt säd (hvete, durra) och gräs,
till föda för kamelhjordar och gazeller. Karavaner tå-
ga genom öknen från oas till oas, från källa till källa,
ofta i fara att falla ett offer för röfvare och att begraf-
vas af de sandhvirflar, som vindarne framdrifva eller att
qväfvas af Samum, hvars giftiga inverkan de undgå en-
dast genom att kasta sig med ansigtet mot marken. Of-
ta bedragas de äfven af det egenartade naturfenomet
hägring, hvarigenom aflägsna oaser och källor afspegla
sig i luften och visa sig såsom vore de belägna inom
synkretsen. Befolkningen är 'af arabisk stam och utgö-
res af Tibbos i öster och Tuariks i vestra delen j no-
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mader och röfvare. De bekänna mohammedanska reli-
gionen och bilda flera okända politiska samhällen.

— Af här förekommande oaser må nämnas Bilma på vä-
gen emellan Medelhafvet och Tschad sjön, Tuat i nordvesta de-
len, Asben, Agades. —- Portendik, engelsk handelsplats på ku-
sten, vigtig för gummihandeln,

Sudan
eller Nigritien ligger söder om Sahara. Norra delen,

flacka Sudan, upptages af sandhedar. Södra delen, höga
Sudan, är till sin vestra del ett af Kong-bevgeti och dess
terrasser bildadt, skogrikt högland, genomflutet af Dsjo*
liba, under en del af sitt lopp kallad Quorra, och dess
stora biflod Tschadda. Mot öster sänker sig landet mot
Tschad-sjön, som upptager floderna Yeou och Scharif
men höjer sig åter längre öster mot Bahr el Abiad och
Habesch. Landet är utmärkt fruktbart; klimatet hett,
men om nätterna fryser stundom vattnet i de resandes
lädersäckar. Befolkningen är talrik, bestående af Neg-
rer och Morer, hvilka dels äro fetischdyrkare, dels mo*

hammedaner. De mest bildade bland Negerfolken äro
de ljusletta Fulahs eller Fellatahs, som äfven idka åker-*
bruk och någon industri (spanad och väfnad, läderbered-
ning, metallsmide) samt en liflig karavanhandel. Söder
om Tschad idkas stark bomullsodling. Bland träd är
att märka Schi-trädet, som lemiiar ett slags smör.

— De förnämsta staterna äro Masima, Bambara, Tim-
buktu, längs Dsjoliba, So k o to öster om Quorra, Bor nu vid
Tschad, Bagirmi, Wadai, Darfur, K-ordofan, längre mot
öster. = Timbuktu, medelpunkt för karavanerna från och till
tre hafskuster. — Kano, i Sokoto, bomulls- och läder-industri.
— Kuka i Bornu, liflig handel. — Kordofan lyder under vice--
konungen*! Egypten,

Vestra kustlandet.
1. Senegambien, landet kring floderna Senegal

och Gambia. Kustlandet är lågt och flackt, med ett
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brännande hett och för Européer ohelsosamt klimat. Inre
delen är ett högland (Kong-bergen) med särdeles täta
skogar. Markens naturliga drifkraft är stor och de vil-
da djurens antal stort. Här finnas flera negerstater; mo-
hammedanska religionen allmän. På kusterna hafva
Fransoser, Engelsmän och Portugisare kolonier, vigtiga
genom handeln med inre landets produkter.

2. Öfra Guinea, Kong-bergens södra sluttning
mot Guinea-viken. Kustlandet lider af den sumpiga
marken och giftiga ökenvindar (Harmattan), men är bör-
dig på ris, jamsrötter (ett vigtigt födoämne för infödin-
garne), peppar, ingefära, sockerrör, bomull, indigo. Vig-
tigaste exportvaran lemnar dock oljepalmen, hvars olja
begagnas som tvål och såpa. Slafvar äro äfven en lö-
nande, men förbjuden handelsvara. Innevånarena utgö-
ras af kolsvarta Negrer, hvilka alla äro fetischdyrkare.
Här hafva Engelsmän, Fransmän och Holländare han-
delsfaktorier.

Kusten indelas i Sierra Leona-, Korn- eller Peppar-, El-
fenbens- eller Tand-, Guld-, Slaf- och _3_n...-kusten eller Dsjo-
libas delta-land emellan Benin och Biafra vikarne. = Freetown
(Fritaun), engelsk anläggning för alla af de engelska kryssarne
befriade Negerslafvar, på Sierra-Leona-kusten. — Liberia, på
pepparkusten, en Nord-amerikansk koloni af frigjorda neger-
slafvar, nu oafhängig republik, 700 t. inv.

Segerriket Aschanti, med h:st. Kumassie, på guldkusten.
Ashantierna äro att räkna till Afrikas mest bildade folk. — Ri-
ket Dahomey, lr.stad Abomey, på slafkusten, styres af en rå despot.

3. Ne dr a Guinea, ett terrassland {Ambosernas
högland med de vulkaniska Kameron-bergen) med het,
sumpig och skogbevext kuststräcka från Biafra-viken
till Kap Negro, kring floderna Zaire eller Kongo och
Kuenza. Portugiserne hafva redan i 4 århundraden här
haft besittningar och hållit neger-folken i ett visst be-
roende.

a) Gabon distriktet, noi*diigast, fransyskt.
b) Negerstaterna Lo an g o och Kongo.
c) Angola, vid Kuenza, och Benguelar, portugisiska.
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=__ San Paolo de Loanda, portugisiska guvernörens residens;
karavanhandel till östra kusten.

4. Kustlandet söder om Kap Negro till Oranje-flo-
den är sandigt, ödsligt, glest bebodt af Domaras- och
iV-zma^yas-negrerna, samt föga kändt. Här hafva Eu-
ropéer icke nedsatt sig. I det inre landet utbreder sig
öknen Kalahari.

Kaplandet,
sydligaste delen, är ett terrassland, utlöpande i söder
med Goda-hopps-udden och Kap Agulhas. På en smal,
flack kuststräcka följa, på andra sidan om Zwarteveld-
bergskedjan, högslätter, der enskilda fruktbara trakter
anträffas emellan sandstepper (Karroo'er), hvilka äro
torra, skoglösa och utan vegetation, men då regntiden
börjat, betäckas af en yppig gräsmatta. Klimatet är
tempereradt, men temperaturvexlingarne äro häftiga.
Hufvudnäringar äro boskapsskötsel (oxar begagnas i Söd-
ra Afrika äfven till ridtdjur), åkerbruk och vinodling.
Infödingarne äro Hottentotter, ett menlöst herdefolk,
mest tjenande hos kolonisterna såsom vallhjon, och Busch-
nianer eller Bosjesmän, ett af de mest råa folk på jor-
den. Kolonisterne äro Holländare och Engelsmän. Lan-
det tillhör England.

___ Kapstaden, vid Tafel-viken och foten af Tafel-bei*get,
förfriskningsort för ostindiefarare*, flera missionsanstalter, 25 t.
I nejden vexer ett berömdt vin (Konstantia).

Sydöstra kustlandet
är ännu mycket okänd t, ehuru Portugiserna redan län-
ge här haft kolonier och handelsplatser. Kuststräckan
är het, sumpig och sandig och höjer sig mot högslät-
terna i inre landet. I sednaste tider har man här fun-
nit rika guld- och diamant-fält. Skilda delar af kust-
landet äro:
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1) Kaffraria, ett af berg, skogar och betesmarker
upptaget land emellan Algoa och Delagoa vikarne. Be-
bos af Kafrerne, ett i flera stammar deladt, starkt och
krigiskt herdefolk, hos hvilket Engelsmännen förstått att
rotfasta europeisk civilisation. De mest bildade äro
Betschuanerne, hos hvilka finnas flera europeiska kolo-
nier och missionsanstalter, a) Natalkolonien tillhör
England. —b) Oranje-flods-republiken och -— c)
Transwaalska republiken äro två fristater, grun-
dade af holländska kolonister eller Boers (Burs), hvil-
ka, missnöjda med engelska styrelsen, utvandrat från
Kaplandet, för att norr om Oranje-floden lefva oberoen-
de af jagt, boskapsskötsel och jordbruk.

2) So fala, från Delagoa-viken till floden Zambesi,
ett bergigt (Lupata), väl bevattnadt och skogigt land.
Portugiserna hafva här kolonier.

3) Mozambique, längs Mozambique-kanal, från
Zambesi till udden Delgado. Negerfolken äro fördelade
i flera små riken, öfver hvilka Portugiserna anse sig
såsom herrar.

4) Zanguebar eller Zanzibar från Delgado till
eqvatorn, en af flera floder genomströsnmad landsträcka.
I det inre landet bo Suahilis, som upprättat flera min-
dre stater. På kusten hafva nedsatt sig Araber, idkan-
de liflig handel och sjöfart.

5) Somalis land, en halfö, som slutar med Kap
Guardafui. Östra kustlandet, Ajan, är torrt och ofrukt-
bart; norra kustlandet eller Adel är rikt på aromatiska
krydder, hvaraf rökelser beredas. Befolkningen utgöras
af Somalis (Araber) och Gallas (Negrer).

=__ D' Urban, h-.stad, i natalkolonin, och hamnen Port Na-
tal, förenade medelst en jernväg. Engelska. — Sofala, handel.
— Sena, vid Zambesi, portugisiskt fäste. — Mozambique, på en
osund ö, hufvudpunkt för portugisiska handeln och styrelsen
på denna kust. — Zanzibar, på en ö, förnämsta staden på den-
na kust. — Melinda, fordom vigtig handelsplats.
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Det inre Hög-Afrika

eller Ethiopien är ännu mycket obekant. Höglandet
Kaffa, söder om Habesch, anses vara kaffebuskens fä-
dernesland. — Under eqvatorn märkes sjön Nyanza,
hvarifrån hvita NU utrinner, i en högland dal, omgif-
ven af höga snöberg, hvaribland på östra sidan må näm-
nas Kilimandscharo (18 —20,000 fot), som gifva upp-
hof åt flere till Nyanza rinnande vattendrag, ibland
hvilka sannolikt Nilens källarm är att finna. Den gam-
la tron att det inre Syd-Afrika skulle vara ett oafbru-
tet högland har lemnat rum för föreställningen om en
vexling af hög- och lågländer.

Öar.
I Atlantiska hafvet: Azorerna, vulkaniska, med

alltid grönklädd mark och ett vårlikt klimat, rika på
socker, vin och frukter, tillhöra Portugal. — Kanarie-
öarne, branta, herrliga bergöar: de norra, af hvilka den
socker- och vinrika Madeira är vigtigast, tillhöra Por-
tugal; och de södra, deribland den vinrika Tenerifa
med den slocknade vulkanen Pico de Teide — och Fer-
ro, hvarefter första meridian benämnes, tillhöra Spanien.

■— Kapverdiska öarne, högbergiga, steniga, lidande af
brist på regn, som tidtals uteblir flera år, och då o-
fruktbara; höra likasom de på salt rika Bissagos-öarne
under Portugal. — Guinea-öarne i Guinea-viken alstra
socker och ädla frukter; de lyda delvis under England,
Spanien och Portugal. — Ascension, en naken, vatten
saknande klippa, med god hamn, är en engelsk besitt-
ning, likasom den såsom Napoleons dödsort (1821) kän-
da S:t Helena, en basalt-klippa med föga jord, en för-
friskningsort för ostindiefarare. — Tristan da Cunha
eller Förfrisknings-öarne, vester om Kap, rika på få-
gel, fisk och skjälar; engelska.

I Indiska hafvet: Madagaskar, Afrikas största ö,
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full af höga berg. Bomull, kaffe, sockerrör, kardemum-
mor, ädla stenar, äro dess vigtigaste produkter. Inne-
vånarena, Madegasserna, en blandning af Malajer, Ne-
grer och Araber, idka jordbruk, handtverk och bytes-
handel samt ega en viss egendomlig kultur. Kristen-
domen och kristen bildning hafva varit införda, men
blifvit nästan utrotade. Fransmännen hafva kolonier
på östra kusten och torde väl åter börja sitt bildnings-
arbete. Stammen Howa beherrskar hela ön och reside-
rar i staden Tananarivo, midt i landet. — Maskaren-
has, öster om Madagaskar, omgifna af korallref, äro
ofta utsatta för härjningar af orkaner; rika på socker-
rör, bomull, kaffe, krydder; England äger ön Mauritius
och Frankrike ön Bourbon. — Komoro-öarne i Mo-
zambique-kanal; Mayotle tillhör Frankrike. — Amiran-
tes och Seyschelles besökas för sina kokosnötter och
sköldpaddor samt sitt goda vatten; tillhöra England.—
Sakotora, utanför Guardafui, lyder under Imamen i Ma-
skat. — Perim, i Babel Mandeb, engelsk besittning.

Amerika.
Amerikas naturförhållanden äro mycket afvikande

från de i Gamla verlden rådande. Klimatet är mycket
fuktigare och kallare under samma latitud. De sädes-
arter, som i Europa gå till 60-70°, vexa här icke öf-
ver 50°. Regnen i heta zonen äro mycket häftigare
och sträcka sig vida längre in i de milda zonerna. Öf-
vergångarne från sommar till vinter och tvertom äro
hastigare och de dagliga väderleksvexlingarne äro myc-
ket mera starka och plötsliga. Amerikas rikedom på
naturprodukter är stor, särdeles gäller detta om vext-
rikets alster. Amerikas djur äro deremot mindre och
svagare än gamla verldens. Störst är bisonoxen i Nord-
Amerika. Jaguaren och kaguaren äro dess största rof-
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djur. Kamelen ersattes af laman, som vid Amerikas
upptäckt var det enda husdjui*et. Europas husdjur haf-
va sedan blifvit hitforda och funnit sin trefnad, så att
de äfven uppträda förvildade i talrika hjordar. Bland
foglar uppträda här jordens största och minsta fogel:
kondoren och kolibri. Ormar och andra kräldjur samt
insekter förekomma i sådan mängd, att de blifva lands-
plågor. Vextverlden är vida yppigare och mångfaldi-
gare än i andra verldsdelar. Skogarne i heta zonen äro
fulla af jättestora träd, så täta och sammanflätade ge-
nom slingervexter, att man icke kan tränga genom dem
utan att bana sig väg medelst yxa; men under det täta
löfhvalfvet saknar man Europas gröna gräsmatta. Bland
vextarter, hvilkas hemland Amerika är, må nämnas
mais, potäter, tobak, kakao, vanille, mahogny, dahlier,
kaktus o. s. v. Gamla verldens sädesslag och kultur-
vexter hafva blifvit införda och odlas allmänt, såsom bom-
ull, kaffe, sockerrör, indigo, ris. Inom det rika mineralri-
ket förekomma de mera dyrbara arterna vida ymnigare
än i gamla verlden, såsom guld, silfver, diamanter och
andra ädla stenar; men äfven på koppar och stenkol
finnas rika tillgångar. Urbefolkningen utgöres af Eski-
moer i polarländerna och Indianer, hvilka alltmera un-
danträngts af inflyttade Européer, af nästan alla natio-
ner, hvilka utgöra största delen af innevånarena, och
Negrer, införda såsom slafvar. De af vest-europeiska
(romaniska) föräldrar födda amerikanare kallas Kreoler,
de af européer och negrer födda Mulatter, de af euro-
péer och indianer Mastizer, de af negrer eller mulatter
och indianer Zambos. Alla, som icke äro hvita (Euro-
péer), svarta (Negrer) eller röda (Indianer), kallas fär-
gade eller kulörta. De fria Indianerna äro afgudadyr-
kare samt lefva mest af jagt, fiske och råa naturpro-
dukter. I de af Européer befolkade länder bedrifves
jordbruk, industri och handel; der är kristna religionen
och europeisk civilisation rådande.
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Några delar af Amerika voro vid deras upptäc-
kande väl befolkade och var der en viss konstnärlig
och intellekluel bildning rådande, men de främmande
(spanska) eröfrarenas omenskliga förfarande utrotade in-
födingarne och de qvarblifne drogo sig undan till de
inre vildmarkerna, der man nu finner dem i små sprid-
da hopar med skiljda språk. En del lefver i fulkomligt
vildt tillstånd och visar genom offer af djur, frukter o. d.
sin vördnad och fruktan för "den store anden" och
de lägre gudomligheter, som af denne erhållit välde öf-
ver naturen och menniskornas öden; en annan del har
antagit kristendom och ingått i de här upprättade stats-
samfunden. Ständiga inbördes strider, sjukdomar (kop-
porna) och ett omåttigt njutande af bran vin, som Eu-
ropeerne förskaffa dem, arbeta på den indianska folk-
stammens försvinnande från jorden. Alltefter det att
enskilda delar af Amerika upptäcktes, togos de i besitt-
ning af europeiska stater, hvilka beherrskade den stör-
sta och bästa delen af landet, tills mot slutet af förra
och i början af detta århundrade Amerika frigjorde sig
från det främmande öfverväldet, hvilket nu är inskränkt
inom trånga gränser. Af de frigjorda delarne har en
bildat sig till en konstitutionel monarki (Brasilien), men
de öfriga till republiker, i hvilka den allmänna folkvil-
jan uttalar sig genom en lagstiftande församling och den
verkställande makten är uppdragen åt en för några be-
stämda år vald president. Dessa stater kunna fördelas
i de med: 1) brittisk nationalitet (mellersta delen af
Nord-Amerika), 2) spansk (södra delen af Nord- och
vestra delen af Syd-Amerika) och 3) portugisisk (östra
delen af Syd-Amerika). I stater med spansk och por-
tugisisk nationalitet är katolska religion, men hos Anglo-
Amerikanarena protestantismen rådande. Samma företrä-
den i verksamhet och sträfvande till bildning, som den en-
gelska nationen i Europa har framför den spanska och
portugisiska, återfinnas i det Amerikanska dotterlandet.
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Polarländerna.

Här råder en 10 månaders kall vinter, åtföljd af
förfärliga nordanstormar. De få sommarmånaderna äro
utmärkta af svag värme och en fattig vegetation. Hun-
dar, hvilka icke skälla, endast tjuta, räfvar, renar, is-
björnar, muskusoxar, hvalfiskar, valrossar, skjälar, alle-
handa strand- och hafsfoglar förekomma rikligt. Den
fåtaliga befolkningen utgöras af kortvexsta, smutsiga ____-

skimoer, som låta draga sig af hundar, bo af kojor af
is, snö och torf, genom sin hvalfisk- och skjäljagt er-
hålla ämnen till föda, kläder och belysning äfvensom
båtvirke. Hit höra:

1. Spetsbergen, tre större och flera mindre ö-
ar, fulla af snötäckta berg. Stadig befolkning finnes
icke, men under den korta sommaren hitlockas europei-
ska jägare oah fiskare af rikedomen på fisk och tran-
djur.

2. Grönland, en stor ö, hvars norra gräns icke
ännu är känd. Östra kusten var fordom bebodd och
odlad, men är nu genom hopade ismassor otillgänglig.
Det inre landet torde vara ett högland, höljdt af gla-
cierer och snöfält. Vestkusten åtnjuter ett jemnförelse-
vis mildt klimat. I sydligaste delen växa potatis och
grönsaker, men ingen säd, ingen skog. Från de dan-
ska kolonierna på vestkusten har utbredt sig protestan-
tisk kristendom till infödingarne.

3. Baffins-bay-länderna, vester om Baffins-
vik, utgöras af en stor mängd bergfulla öar och klip-
por, alla omgifna och betäckta af is. "Den nordvestra
genomfarten" från Atlantiska hafvet till Norra ocean är
väl funnen, men de endast en kort tid af året isfria sun-
den kunna föga begagnas. Till denna talrika arkipelag
höra Viktoria-, Prins Alberts- och Banks-land, Mel-
ville, Patrick, Nord Devon m. fl. samt ytterst i norr
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Grinnell land med gletscher och kustberg (Mount-Par-
ry, 2,300 fot, det nordligast kända). — Engelska sjöfa-
randes under mödor och försakelser fortsatta sträfvan-
den hafva gjort dessa ödsliga trakter kända.

Brittiska besittningar
upptaga hela norra delen af det landfasta Nord-Ameri-
ka till 49° n. 1., med undantag af nordvestra hörnet.

1. Hudsons-bay-1 än derna, emellan Ishafvet,
Atlandiska hafvet och Klippiga bergen (Rocky Moun-
taius _= Moontäus). Den öster om Hudsons-bay liggande
delen utgöres af halfön Labrador, ett högland med så-
dant klimat att skogvexten upphör vid 56°. Hufvud-
produkten utgöres af pelsdjur och fisk; den glesa be-
folkningen af Eskimoer n. och Indianer s. samt euro-
peiska kolonister, som upprättat missionsplatser. — Ve-
ster om Hudsons-bay utbreder sig ett vidsträckt låg-
land, arktiska slätten, med endast lägre åsar emellan
sumpsträckorna och de skiljda vattensystemerne, som
med hvarandra stå i förbindelse. Inom det vestra och
norra systemet äro att nämna floden och sjön Athape-
skow, Unjiga-floden, Slaf-floden, Slaf-sjön, Mackenzie-
floden, Björn-sjön, Kopparmine-floden samt Fisk-flo-
den; — inom det östra affallet till Hudsons-bay och
dess södra vik James-bay floden Mississippi, floden Sa-
skatschavan och Vinipeg-sjön, som afledes genom flo-
derna Nelson och Severn samt Albany- floden. Nord-
kusten är ishöljd och bebodd af Eskimoer. Vid 69°
bilda de nordliga barr- och löfträden skogar och vid
54° börjar jordbruket löna sig. Landets rikedomar lig-
ga i de pelsbärande djuren, deribland bäfrar. Infödin-
garne och de inflyttade europeiska kolonisterna syssel-
sätta sig med jagt efter och handel med pelsverk, hvar-
före flera faktorier och befästade stationer (forts) ända
upp till Ishafvets stränder blifvit upprättade af det brit-
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tiska Hudsons-bay-kompaniet. — Kustlandet längs Hud-
eons-bay kallas norra och södra Nya Wales.

2. Brittiska Kolumbia, landet vester om Klip-
piga bergen, genomflutet af floden Fraser. De bergiga
kuststräckorna vid Stora ocean benämnas Nya Hanno-
ver och Nya Georgien. Hit höra Drottning Charlottas
ö och Quadra Voucouvers ön i Fukas-viken. Klimatet
är godt; rikedomen på guld, jern och stenkol är stor.
Befolkningen (12,000) utgöras af Indianer och europei-
ska invandrare, som inlockats af guldlagren.

3. Kanada (18,000 qv. m., 3| milj. inv.) bildar
ett förbund af provinserna Ontario, Quebeck, Nya Braun-
schweig och Nya Skottland. Ontario och Quebeck (f.
d. öfra och nedra Kanada) är landsträckan längs Öf-
ra-sjön, Huron-, Erie- och Ontario- samt Lorenzo-floåen.
Emellan Erie och Ontario finnes det storartade vatten-
fallet Niagara (Neiägärä), förbi hvilket TFeWandl-kanaln
bereder en farbar väg. Skogarne äro ansenliga och
lemna rika utförsartiklar. Uti Quebeck (öster om fl. Ot-
iavay) har odlingen mera framskridit och längs Loren-
zo finnas behagliga åkerfält. Nya Braunschweig, öster
om Lorenzo-floden, och Nya Skottland, en halfö öster
om Fundy-viken, äro bergiga, skogrika länder, med bör-
dig jord. Uti de inre skogarne söka Indianerna (Mo-
hawks, Irokeser m. fl.) att undslippa kristendom och
civilisation. De europeiska kolonisterne äro i Ontario
mest Fransmän (katoliker), i de öfriga provinserna Brit-
ter (protestanter). Förbundet bar en egen lagstiftande
församling vid sidan af en brittisk guvernör.

___ Ottava, förbundets hufvndstad och guvernörens säte,
god trädvaruhandel, 12 t. — Montreal, (Möntrihl), på en ö i Lo-
renzo, största handelsstaden (pelsverk), univers., 100 t. — Que-
beck, vid Lorenzo, stor trädvaruhandel, befäst, 60 t. — Toronto,
vid Ootario, hveteshandel, 50 t. — Halifax (Hällifäx), på Nya
Skottland, station för en brittisk flotta, 20 t. — Öarne: Prins
Edwards Ö och Breton.
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4. Neu-Foundland, en stor bergig ö, utanför
Lorenzo-viken; rik på stenkol. Vid den stora banken,
öster om ön, idkas ett högst vigtigt fiskafänge (torsk).
— De i närheten belägna, såsom fisklägen vigtiga små
öarne, Miquelon och Srt Pierre, tillhöra Frankrike.

5. Ber mud as-öar ne, 300 små klippiga öar långt
ut i Atlantiska hafvet.

Förenta Staterna,
166,000 qv. m., 38 milj. inv.

utgöras af den stora landsträcka, som ö. begränsas af
Atlantiska hafvet, s. Mexikanska viken, s.v. riket Mexi-
ko (gränsfloden Rio del Norte), v. Stora ocean, n. en-
gelska besittningar (en landtrygg och de 5 stora sjöar-
ne), a) Atlantiska kustlandet, med flera inträngande
vikar och korta segelbara floder, är den förnämsta och
bäst befolkade delen, väl odlad och fruktbar på mais,
ris, tobak (Virginien), bomull, indigo, sockerrör o. s. v.
b) Mellersta delen upptages af den stora slätt, som ge-
nomströmmas af den till Mexiko-viken rinnande floden
Mississippi med Ohio (Oheijo) och Missouri. Slättens
östra, af fruktbara kullar ojemnade, del är väl odlad; i
den vestra delen (v. om Mississippi) utbreda sig stora
urskogar och Savanner samt sydligare (s. om floden
Arkansas) en ofruktbar sten- och sandöken. Kustlandet
vid nämnda vik är lågt, sumpigt och osundt (gula fe-
bern), c) Landet vester om Klippiga bergen består af
dels ökenartade, dels fruktbara högslätter och dalar
samt har en otrolig rikedom på guld (Sierra Nevada).
Genom norra delen strömmar floden Oregon och i mel-
lersta Sakramento till oceanen samt i södra delen Ko-
lorado till Kaliforniska viken. — Klimatet i ett så vid-
sträckt land måste visa många olikheter. I norden är
skillnaden emellan sommarns och vinterns klimat stor;
i södern råder ett tropiskt klimat. Ofta vexlar tempe-
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raturen mycket starkt flera gånger om dagen. Till sina
naturalster kan nordligaste delen (norr om 44°) jemnfö-
ra3 med norra Europa (norr om 60°). Söder derom
(44—37°) är en region för hvete, mais (det vigtigaste
sädesslaget), tobak och vin, och derefter (37—32°) en
region med stora plantager för odlandet af bomull (vig-
tigaste exportvaran), ris, indigo, samt slutligen en re-
gion med tropiska produkter. Jordbruket är en huf-
vudnäring, men den rika tillgången på bördig jord har
icke gjort användandet af någon större insigt vid dess
bedrifvande nödvändigt, utan öfvergifver man ett utsu-
get land och bryter ett nytt. Alleghanys bergland är
rikt på jern, bly, stenkol och petroleum. Boskapssköt-
seln sysselsätter sig förnämligast med svin och får. För-
värfsverksamheten är stor. Fabrikerna täfla med dem
i Europa och lemna hufvudsakligast bomulls-, linne- och
ylletyger, läder- och kautschukvaror, maschiner (syma-
schiner). Handeln står på en hög ståndpunkt och han-
delsflottan är näst Englands den största i verlden. Mån-
ga kanaler och jernvägar befordra den inre förbindel-
sen. Läroanstalterna för den allmänna folkbildningen
äro väl ordnade, många och talrikt besökta. Likaså
saknas icke heller skolinrättningar för den högre lärdo-
men samt samlingar af böcker och de sköna konsternas
skapelser, men i allmänhet är hos Yankees (Jänkihs)
hågen vänd till den praktiska nyttan och materiella för-
kofran. Öfvervägande antalet af befolkningen är euro-
peisk af flera nationer (mest Engelsmän eller Anglo-
Amerikanare och Irländare) och religioner (mest prote-
stanter). Hufvudspråket är det engelska. Statsreligion
och privilegierade stånd finnas icke; alla medborgare
hafva lika rättigheter. Detta rike bildar en förbunds-
stat af 38 sjelfständiga stater med demokratisk författ-
ning, 1 förbundsdistrikt och 10 territorier, hvilka vid
stigande folkmängd (60,000 borgare öfver 25 år) kunna
blifva stater, förenade till ett helt genom en general-
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kongress af staternas deputerade. I spetsen för styrel-
sen står en på 4 år vald president.

= Boston, vid Atlantiska hafvet, .tor labriks- och han-
delsstad, 190 t. — Lowell, storartad bomullsindustri. — New-
York, vid samma haf, största handelsstaden, universitet, 1 milj.
— Filadelfia, univers., stor handel, landets andra stad, 6201. —

Baltimore, vigtig handelsstad, vid den djupt inträngande Chesa-
peak- (Schisäpik-)viken, univers., 240 t. — Washington, i för-
bundsdistriktet Kolumbia, vid fl. Potomak, h:stad och regerin-
gens säte, 60 t. — Charlestown (Scharlstaun), stor skeppning
af bomull, tobak och ris, 40 t. — New-Orleans (Nju Orlihns),
i en osund trakt på Mississippis delta-land, stor handel med
bomull och de vestra staternas produkter, 170 t. — Cincinnati,
vigtsgaste handelsstaden vid Ohio (svin), 190 t. — Pittsburgh,
vid Ohio, vigtigaste jernfabriksstaden, Amerikas Birmingham,
50 t. — Chicago (Schikägo), vid södra ändan af sjön Michigan,
den största spanmålsmarknad, 200 t. — Stt Louis, nära Mis-
souris mynning, univers., jerngjuterier, medelpunkt för handeln
i de vestra staterna, 200 t. — San Francisco, på vestra kusten
nära de guldrika högslätterna, vid floden Sakramento, 130 t.
— Afskiljda ligga: 1} Det från Ryssland nyligen (1867) inköp-
ta nordvestra hörnet af Noi'd-Amerika, en på berg (det 14,000
fot höga Elias-berget på södra kusten) och skogar rik land-
sträcka (27,000 qv. m.), med af hafsvikar sönderskuren kust.
Hit höra de Aleutiska öarne, Kodjak, Sitka, o. s. v. Innevå-
narena (55 t.) lifnära sig medelst fiske och pelsverkshandel. —

2) Ett antal korall-öar i Australien, vigtiga för hvalfiskfång-
stens bedrifvande.

De till förbundet hörande stater äro följande och kunna
delas i de norra och södra, motsvarande de f. d. icke-slafeg an-
de och slafegande states*na. De norra staterna: på Atlantiska
kustlandet Maine (Mehn), New-Hampshire (Nju Hämpschir),
Vermont, Massachussets (tsju), Rhode Island (Rohd Eiländ),
Connecticut, New-York, New-Jersey, Pennsylvanien; i det inre
landet Ohio, Indiana, Michigan, Wisconsin, Minnesota, lowa
(Eiowä), Illinois (öis), Kansas, Kolorado; vid Stora ocean (pa-
cifik-hafvet), Oregon, Kalifornien, Nevada; de södra staterna:
på Atlantiska kustlandet Delaware (vär), Maryland (Märiländ),
Ost- och Vest-Virginia, Nord- och Syd-Carolina, Georgien,
Florida; vid Mexikanska viken Alabama, Mississippi, Louisia-
na, Texas (sjas); i det inre landet Kentuchy (Kentöcki), Tenessee
(si), Arkansas, Missouri, Nebraska. — Förbundsdistriktet Ko-
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lumbia med unionens hufvudstad tillhör hela förbundet. — Ter-
ritorierna äro: Dacota, Montana, Wyoming, Indian, Nya Me-
xiko , Arizona, Utah (Mormon-distriktet), Idaho, Washington
och Aljaschka (de f, d. ryska besittningarne).

Mexiko,
35,000 qv. m., 8£ milj. inv.

ett högland mellan Stora ocean och Mexikanska viken.
På Anahuaks vulkaniska högslätt (7,000 fot) resa sig
bergskedjor med än högre toppar. Norra delen är en
vildmark. Terrassländerna med sitt angenäma klimat
och de heta, af orkaner och gula febern ofta hemsökta
kustslätterna äro rika på mais, palmer, sockerrör, ka-
kao, vanille, bomull, mahogny- och kampeche-träd. På
kochenille-insekter samt på silfver och guld är ingen brist.
Åkerbruk, industri och det allmänna välståndet ligga i
lägervall till följe af ständiga inre oroligheter. Befolk-
ningen utgöres af spanska Kreoler, kulörta och Negrer,
men till största delen af Indianer, af hvilka en del äro
bofasta; de i norra delen boende "Indios bravos" äro fruk-
tade röfvare. Spanska språket och katolska religionen
äro de allmännast rådande. Staten är en förbundsrepu-
blik och i spetsen står nu åter en på 4 år vald president.

= Mexiko, h:stad, fabr. och handel, univers., Amerikas
vackraste stad, 200 t. — Zacatecas, de rikaste silfvergrufvor,
25 t. — Vera Cruz, första handelsplatsen på östra kusten, 35 t.
— Merida, på den på kampeche-träd rika halfön Yukatan,2ot.
— Acapulco, hufvudhamn på vestkusten. — Oaxaca, hufvud-
plats för kochenille-handeln. Mångenstädes finnas fornlemnin-
gar, som vittna om en uråldrig bildning.

Central-Auicrika,
10,000 qv. m., 2| milj. inv.,

en bergig landtunga med smala, heta, osundakuster längs
Karaibiska hafvet och Stora ocean, dit kustfloder rinna
utför sluttningarne. Af produkter äro kakao (chokolad-
beredning), kochenille och indigo de förnämsta. Halfön
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Honduras är mahogny-trädets fädernesland. Befolknin-
gen utgöres af spanska kreoler, kulörta och indianer.
Allmännast bekännes katolska religionen och talas span-
ska språket. Det politiska tillståndet har varit mycket
vacklande. Här bestå nu 5 af hvarandra oberoende re-
publiker, en hvar med sin lagstiftande församling och
president: Guatemala, San Salvador, Nikaragua, Costa
Rica och Honduras. — England besitter den till Hon-
duras-viken närmast liggande delen af halfön Yukatan,
det brittiska Honduras, och har under sitt beskydd
Mosquito-kusten (östra kusten af halfön Honduras), hvars
indianska befolkning beherrskas af en inhemsk furste.

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

en ökedja emellan Nord- och Syd-Amerika. De flesta
öarne äro bergiga och hafva branta kuster med förträff-
liga hamnar. Klimatet är hett och fuktigt. Gula febern,
jordbäfningar och under regntiden förfärliga "tornados"
äro landsplågor. De äro odlade såsom trädgårdar och pro-
ducera socker, kaffe, tobak, bomull, indigo samt andra
tropiska frukter i stor mängd. Urinnevånarena (Karai-
berne) äro nästan utrotade och den nuvarande befolk-
ningen utgöres af Européer, Negrer och Mulatter. Slaf-
var finnas endast på de spanska öarne. De flesta af
dessa öar äro europeiska besittningar.

1) Stora Antillerna. Kuba (1| milj. inv.), stör-
sta och bördigast, och Portoriko {\ milj.) tillhöra Spa-
nien; — Jamaika {\ milj.), engelsk besittning; — Hai-
ti eller San Domingo omfattar två sjelfständiga republi-
ker: Haiti, vestra delen (570 t., negrer och mulatter),
och San Domingo, östra delen (140 t., mulatter och
kreoler).

= Havanna, på Kuba, tobaksfabr. (cigarrer), betydlig han-
del, 200 t. — Kingston, handelsplats på Jamaika, 45 t.

2) Små Antillerna eller Karaiberna. a) De
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Virginiska eller Jungfru-ö-nrne, nordligast, höra till
England, Spanien och Danmark, b) Öarne mot vinden,
de östra öarne. Utaf dessa höra St. Christoph, Antigua
Montserrat, Dominica, Lucia, Barbados, Grenada, Gre-
nadillerna, Tobago, Trinidad m. fl. till England, Gua-
deloupe, Desiderade, Marie-Galante, Martinique m. fl.
till Frankrike, St. 'Martin, St. Eustache till Nederlän-
derna. — c) Öarne under vinden, längs Syd-Amerikas
nordkust. Häraf höra Kuragao m. fl. till Nederländerna,
Margarita till Venezuela i Syd-Amerika.

3) Bahama eller Lukayiska öarne, lägre kalk-
stens- och korall-klippor, tillhöra England. Deribland
må märkas Guanahani, det första i Amerika af Kolum-
bus upptäckta land (}§ 1492).

_§3r_l-_-L___ie-->-__ca.

Kolumbias förenta stater
f. d. republiken Granada, nordvestra delen, stötande till
Karaibiska hafvet n. och Stora ocean v. (24,000 qv. m.,
2| milj. inv.). Är till största delen ett bergland genom
Andernas tregrenade kedja. Genom de sålunda bildade
dalarne rinner floden Magdalena och dess biflod Kauka
till Karaibiska hafvet. Mot öster sänker sig landet me-
delst fruktbara terrasser (paramos) mot de stora lågslät-
ter (llanos), som genomflytas af bifloder till Orinoko-
floden och under den torra tiden äro ökenlika, men, då
regntiden infaller, erhålla yppig grönska. I de högre
trakterna trifvas europeiska kulturvexter och i de lägre
delarne tropiska vexter. Mineralriket är rikt på guld,
silfver, platina, smaragder. Åkerbruk och bergsbruk äro
hufvudnäringar; för handeln är läget förträffligt. — Uti
denna och de närmast följande 8 republikerna är befolk-
ningen sammansatt af spanska kreoler, indianer (dels bo-
fasta dels vilda), negrer och kulörta, herrskar spanska
språket och katolska religion samt står en vald presi-
dent i spetsen för styrelsen.
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= Bogota, på en högslätt, h.stad, univers., god handel, 50
t. — Karthagena, vid Darien-viken, en af Amerikas vackraste
städer, 30 t. — Förbindelsen emellan Atlantiska och Stora ocean
sker öfver Panama-näset medelst en jernväg ifrån staden Pa-
nama på vestra till staden Chagres (hamnen Aspinwall) på östra
kusten.

Venezuela
längs Karaibiska hafvet (17,000 qv. m., 1^ milj. inv.).
Norra kustlandet ojemnas af en arm från Anderna och
sydöstra delen genom Guayanas bergland (Sierra Parime).
Största delen utgöres af Orinokos lågland, som under
regntiden till en stor del förvandlas till en sjö. Klimat,
produkter och näringar äro desamma som i Kolumbia.
Boskapsdjur förekomma i mängd och hudar äro en vig-
tig handelsartikel.

= Karakas, nära Karaibiska hafvet, h:stad, univers., 40 t.
— Marakaibo, vid föreningen af den likbenämnda sjön och vi-
ken, 25 t. — Varinas, stor tobaksodling. — Angostura vid O-
rinoko, god handelsplats.

Ecuador
under eqvatorn stöter v. till Stora ocean, emellan Ko-
lumbia och fl. Marannon (10,000 qv. m., 1 milj, inv.).
Utmed vestra kusten gå Anderna, hvilka här uppstiga
uti flera snöbetäckta bergstoppar (Chimborazo öfver
20,000 fot, Antisana, Kotopaxi, Pichincha), deribland
flera vulkaner. Östra delen är ett lågland, der flera af
Amozon-flodens bifloder framrinna. Klimatet är på låg-
landet mycket hett; på högslätterna är det ständigt vår-
likt (20°). Jordbäfningar och vulkaniska utbrott äro
vanliga. Guld, silfver, ädla stenar, svafvel finnas ym-
nigt; kakao, indigo, kina-bark, kochenille, kautschuk ä-
ro vigtiga exportartiklar.

= Quito (Khito), på en vulkanisk högslätt, vid foten af
Pichincha under eqvatorn, h:stad, univers., 75 t. — Guayaquil,
vid en vik af samma namn, liflig handel (kakao), 25 t. — Ga-
lapagos-'oa,va.e, obebodda.
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Peru
söder om Ecuador (24,000 qv. m., 2± milj. inv.). Ve-
stra kusten är sandig och regnlös; mellersta delen fylles
af Andernas nakna ryggar och toppar samt högslätter
(Punas) emellan dessa; östra delen består af skog- och
gräsbevexta högslätter, på hvilka jordbruk kan idkas till
10,000 f. höjd. Marannon och flera dess bifloder haf-
va här sina källor. På södra gränsen ligger sjön Titi-
caca i en hög dal (12,000 fot). Jordskalf torde här in-
träffa oftare än annorstädes. Tillgången på guld och
silfver är stor, och i öfrigt kina-bark, kautschuk, koche-
nille. En vigtig handelsartikel är gödselämnet guano,
som erhålles från öarne i oceanen, der sjöfoglar i år-
tusenden efterlemnat stora träckhögar, hvilka icke blif-
vit af regn bortsköljda.

== Lima, vid hafvet (dess hamn Kallao), h:stad, stor han-
del, univers., 70 t. — Kuzko, f. d. Inkas residens, talrika ruiner
af forntida tempel.

Bolivia
ett till större delen ofruktbart bergland (24,000 qv. m.,
2 milj. inv.), söder om Peru. Här hafva andiska ber-
gen sin största höjd (Illimani och Nevada de Sorata,
24,000 fot) och framrinner Marannons stora biflod Ma-
deira. Kustlandet är ökenlikt (Atakama-öken i södra
delen). Potosis f. d. rika silfvergrufvor torde vara ut-
tömda. Klimat och produkter öfverensstämma med Perus,

=_ Chuquisaka (Schukhisaka) på en högslätt (9,000 f.), h:'stad,
univers. — La Paz, vid foten af Illimani, på Titicacas bördiga
högslätt; märkvärdiga minnesmärken från förgångna tider.

Chili (Sehili),
en lång och smal, i norr Ödslig och afregnbrist lidande,
men i öfrigt fruktbar kuststräcka långs Stora ocean, "Syd-
Amerikas trädgård", (6,000 qv. m., 2 milj. inv.). Verk-
samma vulkaner finnas flera (Aconcagua, 22,000 f.).
Klimatet mycket behagligt och helsosamt. Bergsluttnin-
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garne äro bevexta med präktiga skogar. Silfver och kop-
par, samt europeiska sädesslag erhållas. Chili är potä-
ternas hemland; de vexa vilda i bergsbygderna. I fram-
skridande och utveckling står - Chili främst bland de
Sydamerikanska staterna. I sydligaste delen bo en In-
dianstam Araukanerna, hvilka icke kufvats af Europe-
erne och ännu lefva oberoende.

= San Jago, h.stad, univers., 110 t__?— Valparaiso, bästa
handelsstaden på Syd-Amerikas vestkust, 70 t. — Öar: Chiloe
och den talrika Chiloe-arkipelagen. — Juan Fernandez, längre
ut i oceanen (känd genom skottska matrosen Alexander Selkirk,
Robinson Crusoe, 1705—1709).

La Platå Staterna,
eller Argentinskaförbundet, (26,000 qv. m., 1^ milj. hav.),
sammansatt af 14 provinser, österom Chili och söderom
Bolivia till Atlantiska hafvet samt floderna Paraguay
och Uruguay. Vestra delen upptages af Andernas skog-
rika sluttningar; det öfriga utgöres af de stora Pampas-
slätterna, utan träd och buskar, men med riklig gräs-
vext. Landets förnämsta rikedom utgöres af de tallösa
förvildade hjordar af hästar, hornboskap och får, som
genomströfva ängslätterna och lemna de förnämsta ut-
försvaror (hudar, ull, talg). Luften är i bergstrakterna
så torr, att döda djurs kroppar icke förruttna utan för-
torrka.

___
Buenos Aures, vid Plata-floden, förbundsregeringens säte,

stark handel med boskapsprodukter, univers., 120 t. — Mendo-
za, rika silfvergrufvor, stor vinodling.

Paraguay,
ett mera slätt, skogbevext och fruktbart, men i öfrigt
föga kändt land (3,300 qv. m., 1| milj. inv.), emellan
floderne Parana och Paraguay. En vigtig handelsar-
tikel är ett slags thé (Paraguay thé eller Matte). Är
ursprungligen en koloni af spanska jesuiter.

-= Asuncion, h:stad, 40 t.
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Uruguay,
norr om Plata-flodens mynning (3,400 qv. m., | milj.
inv.), upptages af bördiga pampas-fält, men bergigt mot
öster. Hufvudnäringar äro jordbruk och boskapsskötsel.

= Montevidéo, vid Platås mynning, läderfabriker, handel
med boskapsprodukter, 46 t.

M Guayana,
ett bergland på nordöstra kusten (8,000 qv. m., 250 t.
inv.). De inre delarne äro bergiga, skogbevexta och
bebodda af råa Indianer. Kustlandet är lågt, hett och
osundt, men fruktbart på socker, kaffe, indigo, vanille,
bomull, peppar o. s. v. Här vexer jätten af alla blom-
mor: Victoria regia. Regntiden förvandlas låglandet till
ett osundt träsk, fullt af ormar och ödlor. Befolknin-
gen utgöres till största delen af Negrer. Engelsmännen
innehafva vestra delen kring fl. Essequibo, Holländarne
mellersta (Surinam) och Fransmännen östra (Cayenne).

Brasilien,
150,000 qv. m., 12 milj. inv.

den östra utskjutande delen af verldsdelen, ett land
med rika tillgångar och de herrligaste produkter. Kli-
matet är i allmänhet tempereradt och äfven för Européer
icke ohelsosamt. Norra delen är ett vidsträckt låg-
land, genomflutet af Maranon- eller ,

hvars låga, bördiga, under regntiden vid t omkring öf-
versvämmade stränder upptagas dels af täta, nästan o-
genomträngliga urskogar (silvas) eller träd lösa gräshaf.
Södra delen är ett bergland med sandiga och steniga
högslätter (campos) emellan bergskedjorna. Atlantiska
kustlandet har en yppig vegetation och frambringar kaffe,
socker, kakao, tobak, färgträd, droguer, m. m. På guld,
platina och ädla stenar är rik tillgång. Förvildade bo-
skapshjordar ströfva omkring på slätterna. Foglarnes
och insekternas sällsamma former och färgprakt .äfla
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ttied hvarandra i att ådraga sig uppmärksamhet. Indu-
stri och fabriker stå lågt, handeln högt (stor kaffe-export).
Befolkningen består till stor del af Negrer (de flesta
såsom slafvar) och i öfrigt af Européer (mest af portu-
gisisk härkomst), Mulatter, och dels bofasta dels halfvil-
da Indianer. Katolska religion och portugisiska språket
äro de allmännast rådande. Bildningsanstalter saknas
icke. I spetsen för staten står en kejsare med inskränkt
makt.

=r Rio Janeiro, hufvud- och residensstad, univers., stor
handel (kaffe), stora fabriker, 400 t. — Bahia, midt i plantage-
landet (kaffe, socker), andra handelsstaden, med en den förträff-
ligaste hamn, 130 t. -- Pernambuco, handel med brasilieträd,
35 t

Patagonien
utgör sydligaste delen af Syd-Amerika, i vester bergig,
i öster en skoglös sand- och grusöken, med kallt kli-
mat; bebodd af högvexta Indianer, som jaga förvildade
boskapshjordar och kläda sig med hästhudar.

•Öar.
Eldslandet skiljes från fasta landet genom Magel-

haens sund. Är okändt, men ses vara uppfyldt af höga
berg. Klimatet är kallt; en klar dag är mycket sällsynt;
vextligheten är dock icke alltför torftig. Bebos af
Pcscheräerna, ett af jordens råaste folk. — Falkländs-
öarne eller Malouinerna, trädlösa, men torf- och gräs-
klädda; omgifna af sjöfoglar, skjälar, hvalfiskar och an-
dra trangifvande djur; äro tagna i besittning af England

__-_Tl*St___»_»l*«i__HL.

De hithörande mindre öarne hafva sin uppkomst
antingen af vulkanisk verksamhet eller af korallbildnin-
gar. Klimatet på Nya Holland är nästan öfverallt
tropiskt, men i sydligaste delen kan man åtskilja fyra
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årstider. Hafsvindarne förmildra hettan pä äfven de
emellan vändkretsarne liggande öar, så att de hafva ett
beständigt vårlikt klimat. Luften är i allmänhet sund.
Djur- och vextverlden är fattig och tilltager fattigdo-
men allt mera mot öster. Djurarterna äro få och egen-
domliga. Vid Européernas hitkomst funnos icke andra
däggdjur än hundar (dingo), svin, känguruh och några
andra pungdjur, men de europeiska husdjuren hafva blif-
vit hitförda och förekomma nu äfven förvildade. Fogel-
verlden är rikare och praktfull. De mindre öarne äro
fattigare på djur, men rikare på vexter än fasta landet.
Blommorna äro i allmänhet sköna och honingsrika, men
luktiösa. De för folkets näring nyttigaste vexter äro
kokospalmen, brödfruktträdet, jams och batater. De fle-
sta träden äro egenartade med styfva, läderartade blad;
hvilka genom sin vidfästning på kanten åstadkomma
föga skugga. Skogarne äro derjemte glesa, hafva ett en-
formigt utseende och bestå mest af gummiträd. Euro-
peiska sädesslag och frukter äro hitförda och hafva fun-
nit god trefnad. Befolkningen består af två hufvudstam-
mar: Papuas eller Austral-Negrer på Nya Holland och
närliggande öar, och Austral-Malajer eller Polynesier på
de östligare öarne. De förra stå på det lägsta trapp-
steget af mensklig utveckling och försöken att höja dem
tyckas icke ens vilja lyckas. De bo i usla kojor, förstå
knappt jagt och fiske; de måla sig med bjerta färger.
Malaj-folken hafva en viss konstfärdighet och förstånds-
bildning. De hafva begrepp om en borgerlig ordning
och en slags aristokratisk statsinrättning. De tätovera
sig allmänt. Visserligen anträffas här menniskoätare,
men för kristen bildning hafva de visat sig mera till-
gängliga än flere andra vilda folk på jorden. Största
delen af verldsdelen är tagen i besittning af europeiska
stater.
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Nya Holland.
Största delen af landet torde vara ett lägre stepp-

land med endast lägre höjder här och der. De såkallade
skrubs äro sträckor bevexta med taggiga buskar. Dock
finnas äfven sträckor, som åro dels gräsrika dels ut-
märkte genom synnerlig vextkraft. Brist på vatten tyc-
kes vara ganska allmän; luften är torr och brännande,
floderna äro föga vattenrika och endast under regntiden
rinnande, men under den torra tiden bestå de af en rad
gölar. Största floden är Murray, som upptager Darling
och Murrumbidge och utfaller på sydkusten. Der är
äfven att märka en rad af insjöar med salt vatten:
Torrens-sjön m. fl. Klimatet låter icke sydfrukter trif-
vas i södra delen. Sädesskörden är betydlig, fårskötseln
högst vigtig, lemnande ansenliga förråder ull till utförsel.
Jern, koppar och stenkol finnas, och de rika guldlagren
i sydöstra delen bearbetas ifrigt. Urbefolkningen utgo-
res af slöa Austral-Negrer. På kusterna har England
anlagt flera kolonier (115,000) qv. m., Ii milj. inv.).
De första kolonisterna (1788) i Botany-bay på östra
kusten utgjordes af förbrytare (konwikts), men efter det
att sådan deportation upphört (1840) hafva kolonierna
genom frivilliga invandringar mycket stigit i folkmängd
och odling. De hafva sin egen representation och lag-
stiftande församling samt förvaltas af guvernörer.

=-_ Kolonierna sönderfalla i följande grupper: Queens (Kvihna)
land och Nya Syd Wales, på östra kusten, Viktoria land, syd-
östra delen, Syd Australien, kring Spencers vik, Vest Austra-
lien, sydvest. ~ Sidney (ni), vid Botany-bay, i Nya Syd Wales,
stamorten för Australiens civilisation, universitet, liflig handel,
90 t — Bathurst, i det inre landet, guldgrufvor. — Melbourne
(börn), i Viktoria landet eller Australia felix, 100 t., och Ade-
laide (läd), i Syd Australien, vid St. Vincent vik, 40 t, vigtiga
handelsplatser. —■ Perth, i Vest Australien, vid Svan-floden. —

Förbrytarne sändas nu till den österut liggande öflocken Norfolk.
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Ofri g a Austral-öar.
Van Diemens land eller Tasmanien. Skiljes

från Nya Hollands sydöstra hörn genom Basses sund.
Bergig, skogig och bördig. Tillhör England.

Nya Guinea, norr om Nya Holland på andra sidan
om Torres sund. Högbergig med resliga skogar och rike-
dom på de ostindiska öarnes herrliga produkter. De inre
delarne äro okända. Innevånarena äro krigiska. I nord-
vestra delen finnes en holländsk koloni.

Louisiade, *okänd ögrupp, sydost från Nya Guinea.
Nya Britannien, Nya Irland och Amirali-

tets-öarne, bergiga, bördiga och väl befolkade af nå-
got civiliserade innevånare.

Salomons öarne, NyaHebriderna, högbergiga,
vackra, väl odlade.

Nya Kaledonien tillhör Frankrike, som hos den
kannibaliska befolkningen sökt införa någon hyfsning.

Polynesien.
Marianerna eller Ladronerna, besatta af Span-

jorerna och vårdade på deras vanliga sätt eller så att
urbefolkningen blifvit nästan utrotad.

Karolinerna, och Mulgraves (grehws) öarne, en
lång sträcka af små kos*all-öar. Spanska.

Sandvichs-öarne, 14 högbergiga, vulkaniska öar
med mycket fruktbar och väl odlad jord. Handeln på
Asien och Amerika är ansenlig. Innevånarena äro pro-
testantiska kristna och de mest bildade af alla Austral-
Malaj-folk, med bildningsanstalter och andra inrättnin-
gar efter europeiskt mönster. De bilda ett ärftligt ko-
nungarike med konstitutionel styrelseform. Regeringens
säte är Honolulu, stad med liflig rörelse, 10 t. inv., på
ön Oahu. På den största ön Owaihi finnas de stora
vulkanerna Mauna Kea och Mauna Lea. Här blef den
berömda sjöfaranden Cook ihjälslagen 1779.
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Nya Zeeland, 2 större öar med snöbetäckta berg
och herrliga berglandskap, rika på guld. De enda in-
hemska däggdjur äro flädermöss. Här förekommer en
sällsynt qvarlefva af ett kanske utdödt fogelslägte: jätte-
strutsen Moa. Här vexer ett lin, som anses som det
förnämsta på jorden. Äro tagna i besittning och koloni-
serade af England, som gjort kristendom och mildare
seder kända hos infödingarne, hvilka en tid ansågos så-
som de vildaste och råaste i hela verldsdelen.

Fidschi-öarne, låga korall-bildningar; engelska,
Skeppar-öarne, väl befolkade af djerfvasjömän

Engelska missionsanstalter.
Vänskaps-öarne med godsinta innevånare; pro-

testantiska kristna.
Cooks arkipelag, korall-öar.
Sällskaps-öarne, ett stort antal högbergiga, herr-

liga öar. Innevånarena äro kristnade och hafva en ord-
nad styrelse, under Frankrikes skydd. Största ön är
Otaheiti.

Mendana- eller Marquesas-öarnetillhöra Frank-
rike.

Låga öarne, små korallklippor, tidtals öfversväm-
made, omgifna af korallref i ett för seglare farligt haf.

Waihu eller Påskön och Sala y Gomez, de öst-
ligaste bland Australiens öar. På den förra stå de sista
brödfruktträden; den sednare är öde och obebodd.

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

man upptäckt långa kuststräckor, hvilka ledt till förmo-
dan om tillvaron af ett större fast länd eller kontinent
inom södra kalla zonen: Palmers land, Alexanders land,
Wilkes land, Syd Viktoria land. En stark vulkanisk
verksamhet tyckes vara rådande så väl här (sydligaste
vulkanen Erebus) som på de närbelägna öarne: Södra
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Georgien, Sandwichs land, Södra Orkneys, Elefant-
öarne, Södra Shetland m. fl. Alla dessa länder äro (vid
60°) omgifna af sammanhängande is och stora simman-
de ismassor (torrosser), äro insvepta af tjocka dimmor,
sakna nästan all vextlighet, men äro ett tillhåll för hafs-
foglar (pingviner, albatrosser o. s. v.), skjälar, hvalar
och andra trangifvande djur. Dessa ödsliga och af men-
niskor obebodda länder äro mest upptäckte af engelska
sjöfarande och derjemte att anse såsom tagna i besitt-
ning af England.
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Femte -kursen.

Matematiska geografin.
Äfven vår sols afstånd från sin centralkropp har man

sökt beräkna och derföre trott sig finna 680 biljoner mil. Ha-
stigheten vid banans genomlöpande skattas till 8 mil i sekun-
den och på ett år till 350 milj. mil; hela omloppstiden till 18
miljoner år. Vår sol anses bestå af en mörk kärnkropp och
ett ljus-omhölje (fotosfer) deromkring.

Solen är större än alla till vårt solsystem hörande krop-
par tillsammantagna. Bland planeterna är Jupiter störst, nära
1500 ggr större än jorden. — För att på ett enkelt sätt påmin-
na sig och ungefärligen angifva planeternas afstånd från solen
i miljoner geografiska mil, kan man till talet 8, som gäller för
den till solen närmaste planeten, lägga talet 6, 12, 24, 48, 96
o. s. v., då för Merkurins erhålles 8 milj. mil, för Venus 14
milj., för Jorden 20, Mars 32, för de mellan Mars och Jupiter
befinteliga små planeterna, hvilka tillsammans äro att anse så-
som en enda större planet, i medeltal 56, för Jupiter 104, Sa-
tunvus 200, Uranus 402 milj. mil. Neptunus afviker härifrån, ty
dess afstånd är icke 776, utan 616 milj. mil. Omloppstiden för
Merkurius är 88 våra dygn, för Venus 225 d., Mars 1 år 11
mån., de små planeterna 3—6 år, Jupiter 12 år, Neptunus 164
år. Angående planeternas omloppstider har man funnit den lag
gälla, att qvadraterna af omloppstiderna äro till hvarandra som
kuberna af afstånden. — Solljuset hinner till jorden på 8 min.
13 sek., ty hastigheten är 41,000 mil i sekunden.

Kometernas banor äro i allmänhet mycket oregelbundna
och af de många kometer man observerat äro högst få till sina
omloppsbanor och omloppstider beräknade, neml. Enckes komet
till 3J år, Brorsens s£, Arrests 6§, Bielas 6|, Fayes 7£, Westfals
61, Olbers 74, Halleys 76, Donatis 2100 år.

Vissa folk hafva begagnat och begagna såkallade manår
eller den tid hvarunder månen gör 12 omlopp kring jorden.
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Ett manår blir sålunda 11 dygn kortare än ett solar. För att
afhjelpa de derutaf uppkommande felaktigheter plägade man
tidtals inskjuta en skottmånad; men så göra icke Mohamme-
danarena och således stå deras år icke i samband med de
verkliga årstiderna.

Män har att skilja emellan ett solar eller ett tropiskt år,
hvarmed man förstår den tid, som åtgår för att jorden från en
viss ställning till solen skall återkomma till samma ställning,
t. ex. från ena vårdagjemningen till den andra, och ett side-
riskt eller stfernår, hvarmed man förstår tiden för hela eklip-
tikans genomlöpande eller tiden för ett jordens omlopp från en
viss ställning mot någon fixstjerna till samma ställning mot
samma stjerna. Det sednare årets längd är 365 d. 6 t. 9 m.
11 s. Orsaken till denna skiljaktighet är den, att jordens axel
icke alltid har samma lutning mot ekliptikan eller alltid är
parallel med sig sjelf. Till följd deraf flytta sig för hvarje år
dagjemningspunkterna från öster mot vester inemot 50 sekun-
der, hvilket plägar kallas dagjemningspunkternas tillbakaskri-
dande eller precession. Om denna hastighet alltid vore den-
samma, skulle hela ekliptikan genomlöpas på 26,000 år. — Des-
sa olika år äro dock icke alla lika långa, emedan jorden, un-
der det den fullbordar sitt omlopp kring solen, lider af hvarje-
handa störingar eller perturbationer, och har man derföre sökt
medeltalet af flera såväl tropiska som sideriska år för att er-
hålla de ofvan angifna talen.

Vid månens rörelse har man att fästa sig vid dess: 1)
sideriska omlopp, hvarmed man förstår tiden, som månen be^
höfver för att återtaga ett och samma läge i förhållande till
fixstjernorna, eller vid pass 27J dygn; 2) synodiska omlopp,
hvarmed man förstår tiden, som åtgår för att månen skall kun~
na återkomma i samma ställning till solen, hvilken tid måste
vara längre än det sideriska omloppet, emedan jorden under
tiden framskridit i ekliptikan, och uppgår till 29^ dygn. I all-
mänhet har man funnit att dessa omloppstider småningom för-
minskats eller att hastigheten i månens rörelse förökats.' Eme-
dan månen befmnes alltid vända samma sida åt jorden, har
man funnit, att rotation sker i samma riktning som rörelsen
kring jorden, att månens axel är vinkelrät mot banan, att ti-
den för rotationen är lika lång med omloppstiden eller 27J
dygn.

Likaledes har man att göra skillnad emellan ett soldygn
och ett stjerndygn. Det sednare slaget dygn, som är den e-
gentlsga tiden för en jordens omrullning kring sin axel, är om-
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kring 4 minuter kortare än soldygnet eller tiden från t. ex. den
ena middagen til den andra, eller i allmänhet den tid, som er-
fordras att hvarje ställe af jorden må från en viss ställning till
solen under den fortgående rotationen återkomma till samma
ställning. Orsaken dertiil är den, att jorden för hvarje dag
framskrider i sin omloppsbana mot öster ungefär 1 grad.

Parallelcirklarnes förminskning i den mån de aflägsna sig
från ekvatorn är ungefär sådan, att en grad under eqvatorn är
15 mil; af en parallelcirkel vid 10° = 14,.; vid 20° = 14,i; 30°
— 13,o; 40° =11,5; 50° = 9,g; 60° =75; 70° =5,i; 80° =2,.;
850=1,3.

Fransmännen draga första meridian öfver Paris 20° öster
om Ferro, Engelsmännen öfver Greenwich 17° 40', Ryssarne
Öfver Pulkowa 47° 58' öster om Ferro.

Med polhöjd förstår man polstjernans höjd öfver horison-
ten, hvilken höjd, i grader uttryckt, är lika med ortens atstånd
från eqvatorn. Emedan man alltid kan öfverskåda hälften af
ett klot, är man alltid 90° från sin horisont. En åskådare vid
eqvatorn eller 0° lat. ser polstjernan vid horisonten eller 0°
upphöjning. Aflägsnar man sig 20° mot norr, måste horison-
tens nedersta rand sträcka sig 20° bortom norra polen och är
således polstjernan 20° ofvanom horisonten. Den, som befinner
sig vid norra polen, har eqvatorn vid horisontens nedersta rand
och polstjernan i zenith; så kallas den punkt på Mmmelen,
som är midt öfver en ort på jorden. De menniskor, hvilka bo
vid andra ändpunkten af en från en viss punkt dragen jord-
diameter, kallas de förras Antipoder. Dessa hafva lika hög, e-
huru motsatt latitud, men skillnaden i longitud är 180°. Den
punkt på himmelen, som är så att säga antipod till zenith,
kallas nadir.

Orsaken till årstidernas omvexling samt olikheten i da-
garnes och nätternas olika längd på olika ställen af jorden är
den att, under det jorden genomlöper ekliptikan, dess axel icke
står vinkelrätt mot ekliptikan utan i en lutande ställning. Den-
na nutation är 66-2°, hvilket är detsamma som att jordens e-
qvator och ekliptikan luta mot eller skära hvarandra med en
23^° vinkel. Hade jordaxeln en lodrätt ställning mot banan,
skulle en rät linie emellan solens och jordens medelpunkter all-
tid sammanträffa med jordens eqvator och då skulle solens
strålar hela året falla lodräta på densamma och derjemte i o-
förändrad riktning mot alla öfriga delar af jorden. Hettan un-
der eqvatorn och kölden vid polerna blefve då vida större än
nu och årstiders vexling i de milda zonerna skulle icke äga rum.
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Nutation är likväl icke alltid densamma, utan förändras
med omkr. 48 sek. på 100 år. Man har beräknat att eklipti-
kans och eqvatorns lutning till hvarandra år 2000 f. Kr. utgjor-
de 26° 53', till följe hvaraf vändkretsarne då funnos på sagde
afstånd från eqvatorn. År 1800 var lutningen 23° 27' 55", år
1850 var den 23° 27' 31" och år 1900 blir den 23» 27' 7".
Vändkretsarne närma sig således eqvatorn och polcirklarne till
polen, hvarigenom de tempererade zonerna förstora sig. Man
har beräknat att ett sådant vändkretsarnes närmande till eqva-
torn kommer att fortgå till år 6600 eft. Kr., då afsåndet blir
22° 54', hvarefter det åter skall böria förstoras under en tid-
rymd af 12,700 år eller till 19,300 år eft. Kr., då afståndet blir
25° 21', hvarefter minskning åter inträder.

Dagens längd tilltager med en stigande latitud på följan-
de sätt: vid 0° är den 12 t.; vid 10° =_ 12 t. 35 m.; vid 20°
= 13 t. 13 m.; vid 30° = 13 t. 56 m.; vid 40° = 14 t. 51 m.;
vid 50° = 16 t. 9 m.; vid 60° _= 18 t. 30 m.; vid 66° 32' = 1
dygn; vid 70° = 65 d.; vid 80° =_ 134 d.; vid 85° — 161 d.

Så länge man trodde, att jorden stod orörlig och att so-
len, månen och alla stjernorna rörde sig omkring henne, för-
stod man med ekliptikan solens omloppsbana. Man indelade
den i 12 delar, kallade tecken, och benämnde dem efter de stjern-
bilder, bland hvilka man tyckte att solen vandrade. Dessa
stjernbilder voro väduren, oxen, tvillingarne, kräftan, lejonet,
jungfrun, vågen, skorpionen, skytten, stenbocken, Vattumannen,
fiskarne. Det bälte på himmelen, som intogs af dessa stjern-
bilder, kallade- man zodiaken eller djurkretsen. Med vändkret-
sarne förstod man då två på himlahvalfvet dragna cirkellinier,
emellen hvilka solen framskred och vid hvilka den vände om,
bakut vid kräftans vändkrets och uppför himlahvalfvet vid sten-
bockens. Föreställningen om ordningen i verldssystemet är
visserligen nu en annan, men man har bibehållit de gamla be-
nämningarne, vid hvilka man fästat andra begrepp. Så t. ex.
betyder ekliptika icke solbana, utan jordbana o. s. v. Namnen
på ekliptikans delar äro äfven bibehållna. På hvarje sådant
tecken belöper sig 30° och jorden genomlöper hvarje tecken på
1 månad. Den 21 mars inträder jorden i vågens tecken, hvar-
före vi se den midtemot oss varande solen inträda i väduren-
tecken. Den 21 juni inträder jorden i stenbockens tecken, hvar-
före vi se solen inträda i kräftans tecken. D. 23 sept, då vi se
solen inträda i vågens tecken, inträder jorden i vädurens, och
22 dec. se vi solen inträda i stenbockens tecken, emedan jor-
den inträder i kräftans tecken. För att vandra från vår- till
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höstdagjemningspunkten behöfver jorden 186^ d., men från höst-
till vårdagjemningspunktérna endast 179|- d. Solens strålar falla
således en längre tid lodräta öfver norra än öfver det södra
halfklotet, hvilket i sin raon bidrager dertill, att klimatet i nor-
ra halfklotet är mildare än i det södra. Orsaken till den stör-
re hastigheten under våra vintermånader är den att jorden då
befinner sig i sitt perihelium.

Fysiska geografin.
Vindar äro starkare eller svagare rörelser i den jorden

omgifvande luften. De hafva sin uppkomst i luftlagrens olika
uppvärmning, i det att de lägre luftlagren starkare uppvärmas
än de högre och luften vid eqvatorn vida mera- än vid polerna.
Den varma luften vid eqvatorn stiger uppåt och utbreder sig
mot polerna, och nedanom denna strömmar kall luft från po-
lerna mot eqvatorn. Till följe af jordens rotation och den
större hastigheten vid eqvatorn (230 mil i timmen, vid vänd-
kretsarne 206 och vid polcirkeln 90 mil), verkar eqvatorial-
vströmmen i norra halfklotet sydliga och vestliga vindar, polar-
strömmen deremot nordliga och ostliga. Närmast eqvatorn (till
4—lo°) går luftströmmen alltid uppåt och der uppstår vindstil-
lans bälte, hvilket dock, om luften hastigt afkyles, förvandlas
till orkanernas bälte. På båda sidor derom till 20°—30° är
passadvindarnes bälte. Der blåser en ständig östanvind, hvil-
ken likväl norr om eqvatorn öfvergår till nordost och söder
derom till sydost. Ofvanom passadbältet utbreda sig de för-
änderliga och ombytliga vindarnes region, der luftströmmarne
äro i en ständig strid och omvexling

Med vindarnes vexling sammanhänger väderlekens. [ de
tropiska länderna är väderleken enformig och mycket regelbun-
den. Luftströmmen, som i dessa länder stiger uppåt, innehåller
en stor mängd afdunstade vattenångor. Dessa afkylas i den
öfra luften och nedstörta i våldsamma regn. Sydliga och vest-
liga vindar medföra öfver norra halfklotet sin fuktighet, hvilken
vid luftströmmens afkyl ande nedfaller såsom regn. Luitström-
marne från polarländerna äro torra.

Nederbörden kommer antingen blott såsom regn (regn-
region) eller än såsom regn och än såsom snö (den föränder-
liga nederbördens region). Nederbörden aftager i mängd från
eqvatorn mot polerna och från kusten till det inre landet, från
låglandet mot höglandet, om derstädes utbreda sig högslätter,
men tvertom om der äro berg. Det under ett år nedfallande
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regnet har beräknats betäcka jordytan till följande höjd: vid
0° till 73-100 tum, vid 10° 69 t., vid 20° 59 t,, vid 30° 47 t.,
vid 40° 35 t., vid 50° 25 t., vid 60° 19 t., vid 70° 14 t., dock
olika p. olika ställen. I Europa är nederbörden störst vid sta-
den Bergen i Norige 80 t. och i sydvestra England 35 t., men
minst i det inre Ryssland 14 t. och på Spaniens högslätter.
Fullkomligt regnlösa landsträck intaga en area af 260,000 qv.
m. Af största vigt för folkens irfbördes förbindelse och jém-
förliga med fasta landets floder och landsvägar äro i oceanen
de ständiga hafsstrÖmmarne. Några mindre strömdrag hafva
endast sin grund i vissa lokala förhållanden. Andra strömmar
äro periodiska och bero af årstiderna. Andra deremot hafva
en ständigt verkande orsak och äro permanenta. Sådana äro
de så kallade polar- och eqvatorialströmmame. Hafvens i heta
zonen större afdunstning och polarhafvens lägre värmegrad
v«rka en ström från polerna mot eqvatorn, dock sålunda att
vattenströmmens riktning efterhand blir alltmera vestlig och in-
går i eqvatorialströmmen, som under den ständiga östanvinden
går från öster mot vester. Genom mötande hinder brytes ström-
men i grenar och erhåller en förändrad riktning. Hvarje ström
framkallar en bakström, då det till ett ställe i öfvermått förda
vattnet tränger det närmast liggande vattnet åt motsatt led. —

Från södra polarhafven sträcker sig en ström längs Syd-Ame-
rikas vestra kust, Humboldts ström, och inkommer sedan i den
eqvatorialström, som med en bredd af 750 mil (26° s. lat. — 24°
n. lat.) genomgår Stora ocean till kusten af Asien, vid hvars
öar den grenar sig och med en gren inflyter i Indiska hafvets
eqvatorialström. Denna grenar sig sedan vid Madagaskar och
går förbi södra Afrika i den syd-atlantiska strömmen, som åt-
följer Afrikas vestkust till 15° s. lat. Den atlantiska eqvatorial-
strömmen grenar sig vid Syd-Amerikas ostligaste udde. Den
södra eller brasilianska armen upphör förrän den hinner tillKap
Hoorn, men från denna utgår åt öster en gren inåt Indiska o-
ceanen. Den vid Brasiliens ostligaste udde afsöndrade norra
eller Karaibiska armen stores något i sin sträckning genom
Amazon- och Orinoko-flodernas stora utströmmande vattenmas-
sor, men går inåt Karaibiska hafvet och rundt omkring Mexi-
ko-viken, der vattnet likasom i en ki t tel mycket uppvärmes (än-
da till 4- 31°). Detta varma vatten utströmmar vid Florida och
bildar den för Europas klimat så vigtiga golfströmmen, som
genom sin blåa färg och stora salthalt utmärker sig från det
omgifvande vattnet i oceanen. Den åtföljer Nord-Amerikas
kust till Newfoundlands bank, der ett mötande land och en
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norrifrån kommande polarström gifva den en ostlig riktning.
Tilltagande i bredd (20—40 mil) genomgår den Atlantiska haf-
vet och framkommer till Azoriska öarne, der den grenar sig
och sänder en sydlig arm, den nord-afrikanska eller Guinea-
strömmen, ned till eqvatorialströmmen, och låter den norra,
spridd i flera grenar, strömma mot Europas kuster.

På grund af fleråriga observationer har man upprättat
kartor, på hvilka man uppdragit linier för lika sommarvärme
(isoterer), för lika vinterköld (isokimener) och för lika medel-
temperatur (isotermer). Dessa linier löpa icke parallelt med
jordens eqvator eller med hvarandra, utan böja sig på flerfal-
digt sätt och lemna en allmän öfverblick öfver klimatförhållan-
derna i hvarje land. Europas nordöstra hörn skares af isoterm-
linien — 5° och sydvestligaste hörnet af 4- 20°. Genom Asi-
ens nordligaste delar går isotermlinien — 15° och de sydliga-
ste delarne nå värme-eqvatorn eller linien för den högsta me-
delvärme ( + 29—30°). Afrika genomskäres af värme-eqvatorn
och träffas i sina yttersta ändar i norr och söder af 4- 20°. I
Amerikas nordligaste delar är medeltemperaturen — 15° och
äfven derunder-, vid Panama-näset går värme-eqvatorn (4- 28°)
'och Kap Hoorn träffas af isotermen 4- s°. Nya Holland ligger
emellan 4- 15° och + 25°. Värme-eqvatorn går i allmänhet
norr om jord-eqvatorn utom i Stora oceanen på sträckan emel-
lan meridianerna 120 och 130. På södra halfklotet är.genom
de öfvervägande hafven temperaturen mera jemn, hvarföre iso-
termlinierna der äro mera räta och med hvarandra parallela
än på norra halfklotet, der de än höja sig mot polen, än sän-
ka sig mot eqvatorn, dock så att sänkningen oupphörligt fort-
går från en vestkust mot öster, hvarest visserligen sommarvär-
men är hög och jemförlig med de vestra orternas, men vinter-
kölden är så mycket strängare. Under nästan samma latitud
ligger Upsala, Åbo och Petersburg, men medeltemperaturen är
4- 5,4 4 4,5 + 3,3. Under ungefär samma breddgrad ligga
städerna Edinburgh, Köpenhamn, Lund, Moskwa och Kasan,
men deras medeltemperatur är + 8,4, 4-8,2, +7,3, + 3,5,
+ 2,3. På södra delen af Frankrikes vestkust och vid Kaspi-
ska hafvet (45° n. 1.) är sommarvärmen + 21°, men på det
förra stället är vinterns medelköld + 6° och på det sednare —

10°. Staden Peking i östra Asien (40° n. 1.) har + 28° som-
marvärme, men vinterkölden är — 3° eller densamma som i
södra Finland (60° n. 1.), hvaremot i Neapel (41° n. 1.) tem-
peraturen under sommarn är + 22° och under vintern + 10°.
Under värme-eqvatorn är temperaturen under sommarn om
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dagen + 36°, om natten + 31°, auder vintern icke under
+ 26°. _

Årlig medeltemperatur.

Med afseende å klimat och naturprodukter delar man
jordytan i dess horizontala utsträckning eller från eqvatorn till
polerne i 8 zoner eller bälten och likaledes dess vertikala di-
mension eller ifrån låglandet uppåt i 8 regioner. Inom den
heta zonen finnas 1) zonen för palmer och bananer, 2) zonen
för fikon och trädlika ormbunkar-, inom de tempererade zoner-
na finnas 3) zonen för myrten och lager, 4) zonen för ständigt
grönskande löfträd, 5) zonen för löfträd, som byta om blad,
6) zonen för barrträd-, till kalla zonen höra 7) alpvexternas
zon och 8) snöalgernas zon.

Geologi.
Hvad redan den Heliga Skrift antyder om jordklotets

uppkomst och successiva utbildning, det hafva i sednare tider
vetenskapliga forskningar bekräftat, neml. att jorden icke i et.
ögonblick framstått fullbildad, utan under vissa till sin längd
obestämda och obekanta tiderymder utbildat sig till en tjenlig
bostad för menniskan och andra nu derstädes lefvande varelser.
Med den tidpunkt, då menniskan uppträdde på jorden, afstad-
nade dock icke skapelseakten eller jordens utbildning-, den har
fortgått och fortgår ännu i våra dagar. De förändringar, som
de efter vissa lagar verkande naturkrafterna åstadkomma, äro
dels hastiga och häftiga, dels så småningom skeende att de
först efter en längre tidrymd blifva märkbara. Vi äro ofta i
tillfälle att se hvad eld, vatten och luft kunna åstadkomma, och
deraf ledas vi till insigt af det, som kunnat ske i förgångna ti-
der, då de eldsprutande bergens antal var större än nu, då rö-
relserna i den större vattenmassan och i luften sannolikt voro
mera storartade än nu samt jordens fasta delar ännu voro min-
dre stadgade och utbildade.

Många omständigheter antyda och visa, att jorden varit
en smält, flytande massa, som efterhand blifvit afkyld på ytan,
hvilken hårdnat till ett i fasthet tilltagande skal, hvarjemte dun-
sterna i den omgifvande tjocka luften nedföllo och afsatte sig
såsosn vatten. Förhållandet med varma kroppar är det att de
intaga ett större rum än då de äro kalla. Genom afkylningen
måste således äfven jordytan hopdragits. Derigenom ojemnades

ordlig lat. 0° 20° 30° 40° 50° 60° 70°
amla verldea + 27,5 + 25,5 + 21,5 +17,5 +10,5 + 5,o + 0,00
ya verlden . + 27,5 + 25,5 + 19,4 + 12,5 + 3,4 — 3,8 — 17,r-
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ytan och uppstodo remnor, genom hvilka den i det inre sju-
dande massan sköt uppåt och sedan stelnade i långa kedjor
eller kegelformiga toppar. Så utflöda ännu ur vulkanernas
krater lavaströmmar, hvilka sedan stelna till stenlager. Ge-
nom jordbäfningar dels höja dels sänka sig enskilda delar
af jorden, äfven uppstå nya länder och gamla sjunka inuti jor-
den. Mångenstädes försiggår en landvallens höjning, så att
märken, som för någon längre tid sedan blifvit huggna invid
vattenytan, nu äro betydligt höjda deröfver, hvaremot på andra
ställen anträffas hus, som fordom stodo på fasta landet, men
nu befinna sig uti hafvet. Landsträckor finnas, hvilka visa sig
hafva i en aflägsen forntid varit sammanhängande haf, i hvilka
höjderna uppstego som spridda öar. Ofta söndervittra genom
luftens inverkan bergsklippor till mindre stenar och grus-, köl-
den spränger klippstycken ur bergen-, laviner, glacierer och
gletscher nedstörta stundom från bergstopparna och medföra tid-
tals större och mindre klippstycken. Tidtals kunna dessa bort-
föras af strida bergströmmar, hvarifrån de sedan utfalla långt
borta från deras urhem. Lösa, i hafvet och på slätter förekom-
mande stenblock, om hvilka gamla sagor förmäla, att de blifvifc
ditkastade af jättar och troll, hafva sålunda blifvit från brustna
bergstoppar bortförda genom någon hafvets våldsamma rörelse.
Med namn af rullstensfloden plägar man beteckna en förmodad
ovanligare rörelse af hafsvattnet, som från bergen lösryckt sto-
ra klippstycken, hvilka under sin framfart fårat bergens sidor
och dels söndersprungit i mindre stycken, dels förmalats till grus,
som bortförts af floden, tills dennes aftagande våldsamhet tillät
dem bilda åsar med i gruset inbäddade såkallade rullstenar.
Deras släta, afrundade kanter bevisa deras rullning och skilja
dem från icke-rullade stenar, hvilka åter anträffas på de redan
bildade åsarnes sidor och ryggar. Härmed sammanhänger bil-
dandet af såkallade jättegrytor, d. ä. runda, mer eller mindre
djupa och vida utsvarfningar i bergen, i hvilka grytor man fin-
ner vatten och grus och nederst på botten en klotrund sten,
stundom af betydligt storlek.

Uti de varmare hafven uppstå nya öar genom koraller,
ett slags hafsdjur, hvilka likasom blommor och blad sitta på en
kal- eller hornartad stam. Då korallbyggnaden uppnår hafs-
ytan, bildar den i förening med musslor och andra skaldjur en
kalkstensklippa, som efterhand betäckes af mylla, dels uppka-
stad af häftet, dels uppkommen genom förmtiltnade vexter. I
hafven finnes dessutom en oändlig mängd såkallade infusions-
djur, omgifna dels af kalk-, dels af kiselskal. När sjelfva dju-
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ren dö, qvarbli skalen på botten, der de i förening med an-
dra från hafvet afsatta ämnen samt 'djur och vexter samman-
hopas och slutligen höja sig öfver hafsytan. Den stora Nord-
Afrikanska öken tyckes hvila på en grund af slika små djurs
sköldar. Uti stillastående vatten trifvas mosslika vexter, genom
hviikas förmultning torflager uppkomma och slutligen en fast
torfjord uppstår. Genom remnor i bergen söker sig regnvattnet
fram och nedsipprar i förening med från bergmassan upplösta
ämnen i berggrottor, der de anskjuta i kristaller, liknande de
genom takdropp bildade ispiggar. * Dessa kallas stalaktiter och
bilda genom sin fortsatta förlängning pelare i grottorna.

Under de skiljda stadierna af sin utveckling har jorden
varit en bostad för olikartade varelser. De första organiska
väsenden på jorden voro otvifvelaktigt enkla obetydliga vexter,
sannolikt sådana som nu under namn af tång finnas af hafvet
uppkastade på stränderna och under namn af lafvar bekläda
fjellens kala sidor. Genom sin förmultning hafva dessa bildat
en liten jordhög, hvaruti mossvexter kunde slå rot och, i sin
ordning förmultnade, bereda en jord, som lemnar näring åt
högre och fullkomligare vexter, såsom det ännu tillgår på ur
oceanen nyfödda klippor. Likaså hafva de första djuren tillhört
djurrikets lägre, ofullkomligt bildade arter. Man finner i bergen
o«h i jordlagren öfverlefvor (petrifikater, fossilier) efter orga-
niksa varelser, hvilka icke numera förekomma eller ens hafva
någon likhet med de nuvarande. Man påträffar i vissa, nu öf-
ver vattenytan högt upphöjda berg lemningar af djur, hvilka
lefvat i vatten och sedan inneslutits i de ämnen, som ur vatt-
net i hvarf eller lager afsatt sig (neptuniska bildningar) på de
fordom låga klippor, hvilka sedan genom någon i jordens inre
försiggången revolution skjutit upp, äfvensom lager af snäckor
anträffas på höga berg. Af dessa fossilier och petrifikater kan
man göra sig en föreställning om beskaffenheten af det land,
der de lefvat. På nordens isfält finnas förstenade palmskogar
och skeletter af elefantartade djur och derföre måste i en af-
lägsen forntid ett vida mildare klimat än det nuvarande varit
rådande i dessa länder. Man finner på en stor del af jorden
och i samma slags jordlager en stor mängd petrifikater af vex-
ter, hvilka nu blott förekomma i det fuktiga och varma klimat,
som äger rum på öarne i heta zonen, och man har derutaf
dragit den slutsats, att jordens nu fasta länder utgjort en mängd
ögrupper med tropiskt klimat. Af fossiliernas och petrifikater-
nas med nu lefvande varelsers mer eller mindre överensstäm-
mande eller från desamma afvikande former sluter man till det
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omgifvande jordlagrets ålder. Jordmassan består af olika berg-
och jordarter, hvilka i en viss ordning ligga på hvarandra, dock
likväl icke så, att hvarje lager finnes utbredt öfver hela jord-
ytan. Lagren förekomma icke öfverallt fullständigt, utan sak-
nas än den ena än den andra formationen, beroende deraf om
ytan under de olika bildningsperioderna varit försänkt i vatten
eller upplyftad öfver dess yta. — Urformaiionen bildar under-
laget för de andra och deraf består jordens inre. Urbergen
uppskjuta dock äfven genom de yngre formationerna. De an-
ses hafva uppkommit genom inverkan af jordens inre eld (plu-
toniska) och utgöra en massiv och icke i lager liggande massa,
hvilken man i dagligt tal kallar gråsten, en blandning af fält-
spat, qvarz (ka,_t_linta) och glimmer (kattguld). Efter de olika
förhållanden, hvaruti dessa ämnen äro blandade med hvaran-
dra, uppkomma bergarterna: granit (hufvudmassan af jordklo-
tets berg och deribland de högsta), gneis och glimmerskiffer.
Till urformation höra äfven täljsten, porfyr och metallmalmer-
na. Urbergen innehålla inga petrifikater eller spår efter djur
och vexter; sådana funnos då icke ännu. Uti urbergens för-
djupningar ligga vågräta jordlager såsom fällningar ur hafs-
vattnet. — Till denna primär- eller öfvergångs-formation höra
sandsten (gråvacka), musselkalk och lerskiffer samt stenkols-
bäddarne. Dessa sistnämnda räcka ända till 3000 fot öfver hafs-
ytan, men gå äfven djupt under densamma. De äro bildade af
vexter, hvilka i ofantliga massor blifvit sammanhopade och öf-
vertäckta af stenbildande slam. Dessa vexter likna ormbunkar
och palmträd och tyckas hafva varit jättestora. Stundom fin-
ner man dem så väl bevarade, att man noga kan betrakta de-
ras form. Uti de högre lagren finnas de första lemningar ef-
ter grodartade och i vatten lefvande skaldjur samt egendomliga
vexter. I allmänhet förråda dessa lemningar föga likhet med
nu förekommande organiska kroppar. Ofvanpå dessa lager fin-
nas vulkaniska bergarter (svafvel, pimpsten, basalt), utan att i
närheten förekomma vulkaner, hvarföre de sannolikt genom
remnor i de undre lagren uppdrifvits från den inre glödande
massan. — Ofanpå öfvergångsbergarterna finnas de till sekun-
där- eller flöts-formationen hörande lager. Antalet af dithö-
rande bergarter är ganska stort-, en af de vigtigaste är berg-
salt. De utgöra g.undlagret för slättlandet i Europa. De in-
nehålla ganska många lemningar efter djur- och vextarter, dels
alldeles förgångna, dels återfunna bland nu lefvande arter,
hvilka sednare tilltaga i antal mot de öfre lagren. Uti de ne-
dra lagren, lias-bildningen, bestående af lerhaltig kalk, förekom-
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ma ben af krokodil- och ödle-artade odjur, och i de öfra eller
yngre lagren första början till foglar och däggdjur. — Till
tertiär-formation höra de yngsta och högstliggande lagren, som
bestå af pulveriserad granit, blandad med lera, och benämnas
alf. Med ruttnade lemningar af vexter och djur har den bildat
den så kallade matjorden. Uti de äldre till "(...MwiaZ-formation

hörande lagren finner man lemningar efter däggdjur af en jät-
telik storlek, såsom mammuth-djnr, urbjörnar, mastodon, och
andra numera försvunna djurarter, närmast stående till de nu
lefvände tjockhudade djuren. De högst belägna jordlagren bilda
a.-uw.a.-formation, omfattande de bildningar, som skett efter
menniskans uppträdande på jorden. De innehålla icke några
petrificerade lemningar af djur och vextarter. Alluvialbildnin-
gar ske allt fortfarande genom hafvet, floder, regn, torfbild-
ning o. s. v. — Så har under tidernas lopp jorden undergått
flerfaldiga förändringar, så hafva rader af lefvände varelser
uppstått och försvunnit för att bereda de för högre stående va-
relsers uppkomst nödiga vilkor. Dessa lemningar låta oss se
en bild af vår egen förgängelse, men derjemte ana uppkonästen
at en än fullkomligare skapelse än den nuvarande.
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Geografins Mstorie.
Skalden Homerus (900 f. Kr.) är den första, som lemnar

oss en framställning om sin tids geografiska insigter. Man före-
ställde sig då, att jorden var platt och i cirkelform kringfluten
af verldsfloden Okeanos, som i vester inflöt i Medelhafvet. Grän-
serna voro: n. o. Kolchis (bekant genom Argofärden 1,250f.Kr.),
s.Nilens katarakter, v. Trinakria (Sicilien) och berget Atlas, på
hvilket himmelen, som man föreställde sig som ett hvalf af me-
tall, hvilade, n. Thraciernas och Cimmeriernas land, höljdt imörker
och töcken. — Forntidens visa äro visserligen berömde för sina a-
stronomiska insigter, men deras uppmärksamhet var mera fästad
vid de lysande himlakropparne än vid jorden, om hvars förhållan-
den föreställningarne länge förblefvo orediga och dunkla. Hvarje
folk ansåg sitt land intaga midten af jordytan och medelpunkten
förlades till något i öfrigt med större vördnad ansedt ställe: af
Judarne i Jerusalems tempel, af Grekerne på den heliga ön Delos.

Om de en vidsträckt sjöfart idkande Fenicierne känner
man att de besökte Tarschisch (södra Spanien) och seglade ge-
nom Gibraltar-sund ut på oceanen samt framträngde till de Kas-
siteridiska eller Tenn-öarne (England) och bernstensländerna-,
men af egennyttigt krämarsinne höllo de sina upptäckter hem-
liga. Af mera nytta för jordkunskapens utvidgande voro de
sedan uppträdande Grekerne. Grekiska filosofen Thales (650
f. Kr.) anser jorden vara en på vatten simmande platt kropp
och himmelen omsluta den likasom skalet omsluter ett ägg.
Under hans tid inträffade den första anmärkta solförmörkelse
(625). Hans samtida Anaximander förmenade att jorden hade
cylinderform oeh utgjorde den medelpunkt, kring hvilken alla
de andra himlakropparne rörde sig på lika afstånd. Filoso-
fen Pythagoras (550) var den förste, som ansåg jorden vara
klotformig, hvilken mening ansågs vara orimlig, men den upp-
lifvades af den mångsidigt lärde Aristoteles (330). Historieskrif-
varen Herodotus (450 f. Kr.) lemnar kännedom, huru vidsträckt
jordkunskapen på hans tid var. Gränserna voro: ö. floden In-
dus (bekant 509), som dock anses flyta från vester mot öster,
n,o. floden Jaxartes (Syr) och Kaspiska eller Hyrkaniska hafvet
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(ansedt som en insjö), n. v. floden Ister (hedra Donau), som
han låter upprinna på pyreneiska bergen. I söder kände han
Egypten ganska väl och vet att berätta hvai'jehanda om det inre
Afrika. Nilflodeu låter han rinna först mot öster och sedan mot
norr. Han säger, att Fenicierna kringseglat Libyen (Afrika),
men deras berättelse att de derunder sett solen i norr vill han
icke tro. Om det vestra Europa och den då redan 300-åriga
staden Rom berättar han ingenting. Genom sitt deltagande i
persiska prinsen Cyrus den yngres krigståg och sin deröfver
gjorda beskrifning (Anabasis) spridde Xenofon ett klart ljus öf-
ver vestra Asien till floden Tigris. — Omkr. 340 reste Pytheas
från Massilia (Marseille) genom ön Britannien och hörde der
omtalas ett ännu nordligare land Thule, der hvarken funnes jord,
luft eller vatten, utan en blandning af alltsammans, der nätter-
na räckte endast 3—4 timmar, der säd tröskades icke under bar
himmel, utan i täckta hus o. s. v. — Genom Alexander den sto-
res fälttåg (333—325) blir kännedomen om vestra Asien allt
mera redig och utvidgad. Han trängde norr om.Jaxartes inuti
Skythernas land och öster otn Indus till Hyfasis, den fjerde af
floderna i femflodslandet, der han nödgades afstå från sin plan
att framtränga till jordens gräns och solens uppgång. Kort
derefter blef Gauges känd, då Syriens konung Seleukus dit fram-
trängde (305). — Omkr. år 200 skref Eratosthenes i Alexandria
den första egentliga geografi. Hans föreställningar voro: Jorden
är ett orörligt klot, platt vid polerna. Eqvatorns längd är 6,300
mil. Jorden indelas i 5 zoner, men hvarken den kalla eller den
heta, som vidtog 70 mil söder om Egypten, kan bebos. Kring
jorden röra sig Månen, Solen (27 ggr större än jorden), Mer-
kurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus. Den kända landlasta
delen af jordytan begränsades af Croniska eller Skytiska hafvet
n., Eoiska hafvet 5.0., Erythreiska hafvet söder om Asien,
Ethiopiska hafvet söder om Afrika, Atlantiska hafvet v.; Thine
och Serernes land var ytterst i öster; Indien löpte ut i en spets;
Afrika likaledes, omkr. 8,000 stadier norr omeqvatorn; Herku-
les's stodér eller mynningen af Medelhafvet låg 25,400 stadier
norr om eqvatorn (36o); lerne (Irland) låg norr om Albion
(Britannien); Kaspiska hafvet var én vik af Ishafvet; ytterst i
norr låg Thule (46,400 stadier = 63°). = Kort derefter lefde
äfven i Alexandria Hipparchus (150), som först lärde dagjem-
ningspunkternas (Eqvinoctiernas) tillbakaskridande.

' Genom Romarenas krig och eröfringar fullkomnas känne-
domen om förut kända länder och framträda äfven nya. Huru
vidsträckt jordkunskapen var och blef under gamla tiden kan
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inhemtas ur Strabo (30 eft. Kr., som skref gamla tidens rik-
haltigaste geografi), Pomponius Mela (50 eft. Kr., ett geogra-
fiskt kompendium), Tacitus (har lemnat värderika underrättelser
om Britannien och Germanien, i hvilken sednarebeskrifninghan
äfven omtalar ett folk Fenni, ibland hvilka skola förekomma
stammar med menniskoansigten, men djurs kroppar, hvilket så-
som fabelaktigt han lemnar derhän, men kan förklaras af deras
pelsar), Plinius d. äldre (i hvars historia naturalis en del berör
jordkunskapen) och Claudius Ptolemeus (i Alexandria 150 eft.
Kr.), med hvars lärobyggnad den vetenskapliga geografin hos de
gamla nådde sin höjd. Han ställde jorden orörlig i verldsalltet
och lät alla himlakroppar inom 24 timmar fullborda sitt omlopp
omkring henne från öster mot vester i följande ordning: Månen,
Merkurius, Venus, Solen, Mars, Jupiter, Saturnus och Fixstjer-
norna; han bestämmer läget af berg, floder, öar, städer matema-
tiskt och är ganska hemmastadd på den del af jordytan, som är
emellan 60° n. br. och 20° s. br. samt emellan I:sta meridian (dra-
gen öfver Kanar-iska öarne) och 180° meridian, dock trodde han
att Asien och Afrika sammanhängde söder om Indiska hafvet.—
Af stor vigt för kännedomen af den gamla geografin är den så
kallade Peutingerska taflan (200 eft. Kr.), en vägkarta, upptagan-
de de romerska militärstationerna jemte deras inbördes afstånd.

Under medeltidens förra hälft skred jordkunskapen icke
synnerligen framåt. Araberna vinlade sig dock äfven derom
och deras litteratur lider icke brist på arbeten i denna väg.
Det geografiska arbetet af Cl. Ptolemeus öfversattes på Arabi-
ska (Almagest) och hans åsigt gällde länge som den högsta
sanning. — Genom handclsresor och nitet för kristendomens
predikande träda efterhand mellersta, norra och östra Europa
ur sitt dunkel. Omkr. 900 år eft. Kr. började man omtala
Bjarmaland (norra Ryssland), Terfennaland, Kvenland, Skride-
finnas m. fl. länder i den yttersta norden. Island upptäcktes 861,
Grönland 983 och 1001 besöktes Vinland och andra delar afNord-
Amerikas ost-kust, hvilken upptäckt dock sedanråkade i glöm-
ska. Genom korstågen, efter 1096, åt.rkDÖts förbindelsen emellan
södra Europa och vestra Asien. Handelsföretag och ifver för
kristendomens utbredande drefvo enskilda resande till det inre
Asien, men i deras reseberättelser äro dikt oGh sanning blan-
dade med hvarandra, jemte det att namnen äro mycket vanställ-
da. En af de mest framstående bland dessa resande är vene-
tianaren Marco Polo (omkr. 1290), som upflehöll sig 16 år i
Kina och vet berätta åtskilligt om Xipango (Japan) och de ost-
indiska öarne. Mot slutet af medeltiden gjorde jordkunskapen
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jättestora framsteg. Sedan den Portugisiska prinsen Henrik,
Navigatör kallad, lyckats besegra den gamla fördomen om o-
möjligheten att besegla det "sega1" haf, som började vid Kap
Non, på Afrikas kust några dagsresor söder om Gibraltar-sund
passerade man snart linien eller eqvatorn (1471) och Portugi-
saren Bartolomeus Diaz framkom (1486) till Afrikas sydspets,
som han kallade den stormiga udden, hvilket namn Portugals
konung förändrade till det goda hoppets udde. Förhoppningen
att på denna väg framkomma till det beprisade och eftersökta
Indien uppfylldes också snart (1498), då Vasco di Garna kom
till Kalikut. Kort förut (1492) hade Genuesaren Kristofer Co-
lumbus med spanska skepp och följeslagare öppnat vägen öfver
Atlantiska oceanen till Vestindien och Amerikas fasta land.

Under nyare tiden hafva upptäckter af förut okända län-
der följt hastigare efter hvarandra. Det nya lif, som handeln
genom upptäckten af Amerika och vägen till Ostindien fick, och
begäret att derstädes snart samla sig rikedomar drogo allt
flere personer till upptäcktsförsök och den ena landsträckan ef-
ter den andra trädde i dagen, t. ex. i Brasilen 1500, Florida
1512, Mexiko 1519, Peru 1526, Kalifornien 1536, o. s. v. Sam-
tidigt utvidgades kännedomen af södra och sydöstra Asien ge-
nom Portugiserne och Holländarne, sedan Cornelius Houtman
funnit sjövägen hit; de förra kommo till Japan 1542 och de
sednare 1639. Aren 1519—1522 gjordes den första resa omkring
jorden (Magelhaen). — Ar 1580 fingo Ryssarne fast fot i vestra
Sibirien och 50 år derefter voro det vid Ochotsk-viken; 1696
togo de Kamtschatka, inom 50 år derefter Kurilerna och Aleu-
terna, och 1799 anlade de kolonier på Amerikas nordvestra kust.
År 1648 genomseglade kosacken Deschnef sundet emellan Asien
och Amerika, men berättelsen gällde såsom en dikt, tills dan-
sken Benring (1728) bekräftade den. — Holländare upptäckte
Nya Holland 1606 och under de närmast följande åren åtskilliga
af de närbelägna större öarne. En närmare kännedom af Sö-
derhafvet och dess öar erhölls dock först genom de tre resor,
som bärstädes utfördes af Engelsmannen Cook (f 1779). — Un-
der sednare tider har ett rent vetenskapligt intresse medverkat
dertill, att man genomströfvat länder och haf i alla riktningar.
Ett framstående rum bland dessa resande intager tysken Humboldt
(1799 —1804 i tropiska Amerika). Under många år utgjorde fin-
nandet af en nordvestlig förbindelse emellan Atlantiska hafvet
och norra Ishafvet en vigtig geografisk fråga. Tillvaron af en
sådan förbindelse är visserligen funnen, men nyttan deraf ingen,
emedan dess begagnande motverkas af köld och is. Man har
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derunder lärt sig närmare känna de mot nordpolen längst be-
lägna länder, i hvilka med stora kostnader, mödor och farlighe-
ter förenade företag Engelsmännen Scoresby, Parry, Ross, Frank-
lin blifvit utmärkta. År 1827 ville Parry öfver isen gåtill nord-
polen, men han måste snart vända om. Sommaren 1831 nådde
Ross den magnetiska nordpolen. Ar 1841 den 1 januari for Ross
öfver södra polcirkeln och lyckades framtränga till 78° s. lat.,
men ismassor hindrade uppnåendet af södra magnetiska polen,
hvilken var resans mål, och sedan den tiden hafva forskningar-
ne åt denna del af jorden afstadnat. I norden fortsattes forsk-
ningarne. Franklin och hans följeslagare gingo förlorade derun-
der; derefter lyckades Mac Clure (1850) fara kring Norra Ameri-
ka. — Oaktadt Stuart och Mac-Kinlay åren (1860—1862) rest tvärs
igenom Nya Holland från södra till norra kusten, är derstädes ännu
ett vidt fält för vidare upptäcktei-, likasom äfven förhållandet är
med det inre Afrika, hvarom Mungo Park och Landers (vestra
Sudan och Niger-floden), Barth och Vogel (Tschad-sjön), Living-
stone och Andersson (södra delen) samt Speeke (Nilens öfversta
lopp) under de sednare åren spridt och sprida en större belys-
ning. Naturförhållanden verka dock, att det torde dröja länge in-
nan dessa trakter blifva närmare kända, och än längre innan
civilisation kan vinna säkert fäste hos deras dels råa dels slöa
befolkning.

Det ptolemeiska systemet om ordningen i verldsrymden
störtades af preussaren Nikolaus Copernicus (född i Thorn 1473
f 1543), som framställde ett nytt, enligt hvilket inom vårt sol-
system solen intager medelpunkten, omkring hvilken jorden
jemte de öfriga hithörande himlakroppar röra sig. Denna åsigt
har sedan dess varit gällande. Dansken Tycho Brahe (f 1601)
framställde den mening, att jorden intager medelpunkten och
att kring henne röra sig månen och solen, omkring hvilken
sistnämnde de öfriga himlakropparne göra sina omlopp. Denna
åsigt förlorade snart all betydelse och Brahes forskningar tjenade
endast att än mer stadfästa det copernikanska systemet. Italie-
naren Galilei (f 1642), Tysken Keppler (f 1640), Engelsmannen
Newton (f 1727), m. fl. hafva på den af Copernicus lagda grun-
den uppfört en byggnad, som i hög grad vittnar om mennisko-
andens förmåga. Newton anade och sednare tiders forskningar
och gradmätningar hafva bragt till visshet, att jorden icke är

ett fullkomligt klot, utan är plattad vid polerne och bildar en
till klotform sig närmande sferoid. — Sedan den stora hemlig-
heten om ordningen i vårt solsystem och lagarne för de hithörande
kroppars rörelse blifvit uppdagade, hafva fixstjernorna och stjern-
systemerna blifvit föremål för forskningen och skarpsinnigheten.
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Historiska öfversigter.
Ryska riket.

Grunden lades 862 efter Kr. af Rurik, som med
sina Wareg-Ryssar, på erhållen inbjudning, kom till de
slaviska och finska folken vid Newa, Peipus, Duna och
Bäloje Osero. Hans residens blef Nowgorod (Holms
gård) och sjelfva riket kallades äfven Gardarike. Hans
närmaste efterträdare utvidgade riket mot söder och
sedan de kufvat Krivitsernas land (Smolensk) och Kief,
som 882 blef residens, tränga de snart fram till Svarta
hafvet. Folken vid Wolga, Oka och Don kufvas omkr.
965. Riket, som nu berörde i sydost Katsariska (Ka-
spiska hafvet) och i sydvest Karpatherna, delades efter
Wladimirs död (1015) i flera delar. Den förnämste af
furstarne residerade i Kief till 1156, då Wladimir blef
storfurstesäte, hvilket 1328 förlägges till Moskwa (an-
lagdt 1156; slottet Kreml bygges 1304). Genom inbör-
des strider försvagadt, blef Ryssland 1237 skattskyldigt
under Mongolerna eller Tatarerna, men fick behålla sina
egna furstar. Till grannarna i vester förlorades derun-
der ansenliga stycken land ända till Dniepr. Det tata-
riska riket Kaptschak började försvagas och sönderfalla
(1400) och med 1477 upphörde skattbetalningen genom
storfursten i Moskwa, som efterhand med sitt eget område
förenade flera af de andra små furstendömena, såsom Per-
mien och de finska folken i norra delen 1472,republiken
Stor-Nowgorod 1478, Tver 1485, Wätka 1489, Rasan
1517. Det tatariska riket Kasan kufvades 1552 och
Astraehan 1554 och efterhand komrao de skiljda no-
madfolken på det sydöstra stepplandet i beroende af
Tsarerne i Moskwa. Med år 1577 börjar Ryssarnes in-
trängande i Sibirien och 1640 var hela landet eröfradt.
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Omkr. 1700 eröfras Kamtschatka och omkr. 1750 öarne
derutanför. Ar 1787 kommo Ryssarne till Amerika, men
de derstädes vunna besittningar såldes 1867 till Nord-
Amerikas Förenta stater. — År 1618 afstods till Polen
Smolensk, Severien (vid öfra Desna) och Tschernigof,
men de återvinnas 1656 jemte det förut (1320) förlo-
rade Kief. År 1686 förvärfvas Ukrän. Petersburg grund-
lägges 1703. Af Turkiet vinnes Asof 1739 och fast fot
vid Asofska sjön, landet emellan Dniepr och Bog 1774,
kanatet Krim och Kuban 1783, landet till Dniestr 1792
och Bessaräbien 1812, men deraf afstås landet närmast
Donaus mynnings-armar 1856. Vid särskilda tillfällen
vinnes af Turkiet och Persien landstycken söder om
Kaukasus, såsom Grusien 1802, Schirvan 1813, Armenien
1828, Achalzik 1829. De Kaukasiska bergsfolken må-
ste efter fleråriga strider duka under (1859); samtidigt
vinnes genom fördrag med Kina och Japan landet till
Amur och vid Japanska hafvet. Under år 1868 och de
närmast föregående åren har Ryssland förvärlvat sig
stora stycken i mellersta Asien på Turans lågland: Ge-
neralguvernementet Turkestan.

Polska riket grundlades 840 eft. Kr., då Piast val-
des till hertig. Konungatitel och kristendom antagas
omkr. 1000. År 1139 delas riket i flera delar: Lilla
Polen (hrstad Krakau), kring öfra Weichsel, Stor-Polen
kring Wartha, Masovien kring Warschau och norr om
nedra Bug, Schlesien eller öfra Oder-landet, som sedan
förloras till Böhmen. År 1320 återförenas Stora och
Lilla Polen, men först 1526 tillkommer Masovien. År
1411 vinnes Samogitien (nuvarande guvern. Kowno),
1466 vestra eller polska Preussen och 1569förenas med
Polen furstendömet Lithauen, som utom det egentliga
Lithauen omfattade lithauiska Preussen (_=: en del af
Hvita Ryssland, Svarta Ryssland söder om öfra Nie-
men och kring mellersta Beresina, Polesien kring öfra
Pripets, samt Podlachien kring mellersta Bug och bi-
floden Narew, Röda Ryssland och Lodomirien (nu östra
Galizien), Wolhynien och Podolien. Det polska riket
sträckte sig således från Karpatherna och mellersta Dniestr
till Östersjön och mellersta Diina samt från öfra Dniepr
till Netzeflodens mynning. Genom tre delningar (1.772,
1793 och 1795) styckades Polen emellan Ryssland, Ö-
sterrike och Preussen. Ar 1807 måste Preussen afstå
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sina polska länder och af dessa bildade Napoleon stor-
hertigdömet Warschau, som 1815 förvandlades till ko-
nungariket Polen och gafs åt Ryssland (endast Posen
återlemnades åt Preussen), dock med egen statsförfatt-
ning. Polackarnes missnöje med bestående förhållanden
har framkallat uppror, men dessa hafva icke utfallit
efter Polackarnes önskan och år 1868 upphäfves Polens
egna förvaltning.

År 1158 komma tyska köpmän till kusterna af
Riga-viken. Sedan kommo tyska missionärer. Staden
Riga uppstår. Här inrättas en andlig riddare-orden och
1201 uppstår Svärds-riddarenas stat, omfattandeLifland,
Kurland och Semgallen och efter 1346 det från Dan-
mark köpta Estland. Denna stat upphörde 1561, då
Estland och Riga gåfvo sig under Sverige, men siste
härmästaren Gothard Kettler afträdde Lifland till Polen
och förbehöll sig till ett ärftligt hertigdöme Kurland
och Semgallen under polsk öfverhöghet. En strid upp-
stod emellan Sverige och Polen, då Lifland tillföll Sveri-
ge. Under det stora nordiska kriget eröfras Estland
och Lifland af Ryssland. Kurland tages 1795.

Finland var okändt till 1157 eft. Kr., då Erik
den helige tvang befolkningen i,sydvestra delen till kri-
stendom och under svenskt herravälde. Ar 1249 kufvas
Tavasterna i mellersta och 1293 Karelarne i östra de-
len. En strid med Ryssland uppstår och freden i Päh-
kinäsaari (Orechowets, Schlusselburg) tillerkänner Fin-
land åt Sverige (1323), med undantag af Keksholms län
d. ä. hela nuvarande Karelen utom sydvestra hörnet
vester om Rajajoki. Keksholms län och Ingermanland
vinnas af (Sverige 1617. Under och genom stora nor-
diska kriget förloras till Ryssland Ingermanland och
sydöstra delen af Karelen (gränsen kan dragas från en
vik litet vester om Wiborg till något norr om Ladoga).
Genom freden i Åbo (1743) utsträckes det ryska Fin-
lands gräns i vester till Kymmene elf och i norr till 2
mil norr om Nyslott. Det öfriga Finland till Torneå
och Muonio elfvar tillfaller Ryssland genom 1808-års
krig och freden i Fredrikshamn (1809). Gamla och
nya Finland införlifvas med hvarandra 1811.
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Skandinaviska hal fö it.

Dess äldsta bebyggare voro Lappar och Finnar,
hvilka blifvit trängda mot norden af de germaniska fol-
ken Svear och Göter, af hvilka de förra besatte mel-
lersta och de sednare södra delen. Vid pass 100 f. Kr.
hitkom Oden med Asarne. Såväl Sverige som Norige
voro delade emellan flera så kallade fylkeskonungar.
Den förnämste af dessa bodde vid Gamla Upsala. Omkr.
700 eft. Kr. utrotades de af Tngiald Illråda. Detsam-
ma gjorde Harald Hårfager i Norige (872). Under
det 13:de seklet sammansmälta Svear och Göter med
hvarandra; Norrland genomströfvades ännu länge af Fin-
nar (Kvener) och Lappar, hvilka dock efterhand måste
vika till den yttersta norden. Af nuvarande Götaland
hörde Skåne, Halland och Bleking till Danmark, Bohus
län till Norige, dit äfven vissa delar af inre Norrland
länge derefter räknades. År 1260 anlades Stockholm.
År 1397 förenades genom Kalmar-Union Sverige, Dan-
mark och Norige till en stat. Denna olyckliga och tid-
tals brutna förening upplöstes 1523, då Sverige blef ett
eget rike, men Norige qvarblef i förening med Danmark
och kort derpå (1536) en dansk provins. År 1645 er-
höll Sverige de norska landskaperna Jemtland och Her-
jedalen samt ön Gottland. År 1658 och 1660 vunnos
Bohus län, Halland, Skåne och Bleking. De kort förut
af Sverige vunna besittningarne söder och öster om Öster-
sjön (Pommern, Lifland, Estland, Ingermanland) samt
det från äldre tider eröfrade Finland hafva efter 1700
delvis gått föidorade: Pommern till Preussen, det öfriga
ill Ryssland. År 1784 erhöll Sverige af Frankrike ön
Barthelemi. — År 1814 måste Danmark afstå Norige,
som bibehöll sin nyligen antagna konstitution, men se-
dan haft med Sverige gemensam konung.

Sveriges nuvarande fria författning grundar sig på
regeringsformen af 1809. Genom riksdagsordningen af
1865 undergick representationen (efter 4 stånd, likasom
i Finland) den förändring, att riksdagen, som hvarje år
d. 15 jan. sammanträder, består af två kamrar. Ledamö-
terna i första kammaren väljas för 9 år af landstingen och
städernas fullmäktige, med inskränkt valrätt, och i den
andra kammarn för tre år med nästan allmän valrätt.
— Noriges grundlag antogs på mötet . Ejdswold 1814.
Hvart år sammanträder numera Storthinget, hvars leda-
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möter väljas med nästan allmän valrätt och dela sig så,
att en fjerdedel bilda Landsthinget och trefjerdedelar
Odelsthinget. Sveriges och Noriges inbördes förhållan-
den äro bestämda i riksakten af den 6 augusti 1815.

Danmark.
Uti Danmark säges Oden hafva lemnat sin son

Skjöld. Namnet Danmark förmenas hafva uppkommit
efter Dan, herrskare öfver Skåne, öarne och Jutarnes
land (250 eft. Kr.) Hans rike sönderföll och öfver-
konungen bodde i Leire nära Roeskilde; 1443 blef Kö-
penhamn residensstad. Såsom danska monarkins grund-
läggare är Gorm den gamle att anses, då han (860) ge-
nom fylkeskonungarnes utrotande blef herrskare öfver
Dans rike och derjemte öfver Anglien (nu Schleswig)
till Ejder. Nuvarande Holstein utgjorde efter 811 så-
som markgrefskapet Nord-Albingien (titel af hertigdö-
me 1474) en del af det stora frankiska riket, och efter
dess delning (843) af Tyskland, till hvilket rike äfven
landet söder om Schlei afträddes. Der nedsatte sig en
tysk koloni. Tidtals bildade Schleswig sedan ett eget
hertigdöme, tidtals var det förenadt med Danmark, tid-
tals med Holstein, men 1720 tillföll det odeladt Dan-
mark. Någon tid hade äfven Holstein lydt under Ko-
nungarne i Danmark, hvarmed det förenades 1773, dock
sålunda, att det fortfor att vara en del af Tyskland. År
1864 måste Danmark afträda Holstein och Schleswig. —

I ersättning for det (1814) förlorade Norige erhölls (1815)
af Preussen Lauenburg, som förlorades 1864. — Af ut-
vandrande Norrmän upptäcktes och befolkades Färöarne
(858) och Island (861). Detta sednare land var en sjelf-
ständig republik, i forntiden vida berömd för den litte-
ratur, som här blomstrade. År 1261 gaf den sig under
Norige. — Grönland upptäcktes 983 från Island och
kom så under Norige. Förbindelsen med detta land
upphörde till följd af digerdödens härjningar (1350), men
vidtog åter i 16:de seklet. — Danmarks grundlag är
från år 1849. Folkets representation utses med allmän
valrätt och riksdagen, som hvarje år sammanträder, be-
står af landsthinget och folkethinget.
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Brittiska riket.
Julius Csesar öppnade vägen (55 och 54 f. Kr.) till

Britannien, men först 100år derefter började Roms kejsare
dess eröfring, hvilken slutfördes genom Agricola (omkr.
80 eft. Kr.) och utsträcktes till hafsvikarne Clota (Clyde)
och Bodotria (Forth), emellan hvilka skansar uppfördes
till skydd mot de"! norr boende Kaledonierna. Dessa
tvingade dock sedan Romarena att draga sig mera åt
söder, och emellan Ituna (Solvay viken) och Nordsjön
längs Tinna (T} 7ne)-floden uppfördes en mur, hvaraf qvar-
lefvor ännu finnas. Romarena utrymde Britannien 410.
Anfallne af Pikter och Skotter inkallade Britterne till
sin hjelp Angler och Sachsare samt Juter från nordvestra
Tyskland. De ditkommo 449, besegrade Pikterna, men
qvarstadnade i landet, hvilket de efter långvariga stri-
der med Britterna eröfrade och fördelade i sju konun-
gariken (heptarkin), neml. söder om Themsen Kent (öst-
ligast), Sussex och Wessex, norr om Themsen Essex
(London), Ostangeln (östra delen), Mercien (mellersta och
största delen) och Northumberland (nordligast). De sju
staterna förenas 827 af Egbert i Wessex och London
blir h:stad. Britterne hade dragit sig undan till de ve-
stra berglandskaperna och först 1283 kufvas Wales. År
1066 blef hertigen af Normandie konung i England och
sedan hade konungen iEngland stora besittningar i Frank-
rike, hvilka genom orleanska jungfrun (uppträdde 1429)
förlorades, så att endast norrmanniska öarne återstå. —

År 838 kufvades Pikterna på låglandet afBerg-Skottarne,
hvarigenom riket Skottland uppstod. År 1099 besattes
de nordliga öarne af Norrmän och 1263 såldes de åt
Skottland. År 1603 uppsteg skottska konungahuset Stuart
på Englands thron och derigenom förbereddes den före-
ning, som genom unionen 1707 fullbordades. — År 1172
begynna Engelsmännen eröfringen af Irland, då deladt i
flera stater; eröfringen fullbordas omkr. 1600 och 1801
införlifvas Irland under samma styrelseform med Eng-
land och Skottland. — År 1704 eröfras Gibraltar. Till
år 1765 hade ön Man sin egen konung. Malta eröfras
1800 (denna ö togs omkr. 1000 från Mohammedanerna
af Norrmännen och gifves 1529 åt Johanniter-riddarena).
Helgoland togs 1807 från Danmark. År 1815 erhålles
beskyddet öfver loniska öarne, hvilka afstås till Greke-
land 1864. — Omkr. 1600 lades grunden till kolonial-
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väsendet, som sedan utvecklat sig till en så betydande
makt.

Stor-Britanniens fria författning, som varit förebil-
den för de flesta andra i Europa, grundar sig icke på
en bestämd skrifven lag, utan har utbildat sig under år-
hundraden och sammanvuxit med folkets utveckling. Öf-
verhusets medlemmar (Lorderna) äro dels sjelfskrifna
Peers (af kungligt blod, erkebiskopar och biskopar samt
hufvudmännen för de hög-adliga familjerna), dels af re-
geringen till Peers-värdighet upphöjda personer, dels för
lifstid dels för parlamentstiden valda (de irländska och
skottska Peers). Underhusets medlemmar (nu 658) väl-
jas af kommunerna m. m. efter en under tidernas lopp
allt mera utsträckt valrätt. — Folket är att i politiskt
afseende dela i 4 klasser: högadeln (jordegande), gen-
tryn (embetsmän, vetenskapsmän, grossörer), borgarestån-
det (köpmän, handtverkare, förpaktare) och arbetare.
Något egentligt bondestånd finnes icke; jorden äges af
adeln och arrenderas af förpaktare.

Nederländerna och Belgien
Hörde till det stora frankiska riket och efter fördra-

get i Verdun (843) styckevis till Frankrike, Tyskland och
Italien, Af de italienska länderna uppstod hertigd.
Lothringen, som snart förenades med Tyskland. Då
Lothringen sedan delades, hörde nu ifrågavarande land-
skap till Neder-Lothringen (Brabant), hvaraf under inter-
regnum flera småstater uppstodo. Genom giftermål, arf,
köp och krig samladas de flesta af dem jemte de fran-
ska länderna Artois och Flandern under hertigen af Bur-
gund och efter Karl den djerfves fall (1477) genom hans
dotter Maria till habsburgiska eller österrikiska slägten.
Då Kejsar Karl V nedlade sina kronor (1556), gaf han
det burgundiska arfvet, hvilket han äfven ökat med några
provinser, åt sonen Filip 11, som blef konung i Spanien.
Dennes nitälskan för katolska religion och i öfrigt hårda
styrelse förmådde de 7 nordliga provinserna: Holland,
Zeeland, Utrecht, Geldern, Friesland, Gröningen och o-
beryssel, i hvilka reformerta läran vunnit insteg, till uppror.
De ingingo 1579 i Utrecht en union till gemensamt för-
svar och erkändes 1609 och 1648 såsom en sjelfständig
republik, hvilken en tid framåt intog ett rum bland Euro-
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pas hufvudstater. Under sitt frihetskrig hade den förskaf-
fat sig besittningar i sydöstra Asien, mest på Portugals
bekostnad. — De södra eller katolska Nederländerna
qvarblefvo, med undantag af de såkallade Generalitets-
länderna (de nordligaste delarne), hvilka afträddes till
republiken Holland, under Spanien, som efterhand (1659,
1668, 1679) afstår ansenliga stycken till Frankrike och
slutligen (1714) det återstående till Österrike. Under
fransyska revolutionskrigen införlifvas så Belgien som
Holland med Frankrike, men vid Wiener-kongressen bil-
dades utaf dessa konungariket Förenade Nederländerna,
till hvars konung insattes en prins af Oranien, som i
ersättning för sina tyska länder (Nassau) erhöll Luxem-
burg. Genom en revolution 1830 (fred 1839) lösslet sig
Belgien och så uppkommo de två af hvarandra obero-
ende konungarikena: Nederländerna och Belgien. — Ne-
derländska andeln af Luxemburg utgjorde en del af det
tyska förbundet och staden Luxemburg var en tysk för-
bundsfästning; efter tyska förbundets upplösning lades
storhertigdömet Luxemburg med en egen författning un-
der konungen af Nederländerna (1867).

Tyskland.
Den germaniska folkstammen innehade under gamla

tiden landet emellan Östersjön och Nordsjön samt Rhen
och Donau till Sarmaternas land i öster (Weichsel och
obestämda gränser). Romarenas försök att kufva lan-
det tillintetgjordes genom slaget i Teutoburgerskogen
(9 eft. Kr.). Under den germaniska folkvandringen (ef-
ter 375 eft. Kr.) sökte och vunno Germanerna boplatser
vester om Rhen och söder om Donau, hvaremot sarma-
tiska (slaviska och vendiska) folk besatte landet öster
om Elbe och ned mot Adriatiska hafvet. Af de germa-
niska folk, som på spillrorna af det romerska riket stif-
tade nya stater, blefvo Frankerna de mäktigaste. De
hade nedsatt sig i norra delen af nuvarande Frankrike
e-eh gjorde sig efterhand till herrar öfver de öfriga ger-
maniska staterna i det fordna Gallien, såsom Burgun-
dernas vid Rhone 534, Vestgöternas söder om Loire 507,
samt äfven öfver stora landsträckor i Tyskland, såsom
Allemannernas land öster om Rhen 496, Thiiringernas i
mellersta delen 531, Friesernas norr om nedersta Rhen
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734, Bajrarnes öster om Lech 788, Sachsarnes vid Elbe,
Weser och Ejder 803. Sitt största omfång hade Fran-
kiska riket under Karl den store, med titel af romersk
kejsare (800); men kort efter hans död delades riket
genom fördraget i Verdun (843) i 3 delar, då besitt-
ningarne öster om Rhen eller Ost-Franken bildade en
egen stat. Till denna kommo efterhand Lothringen,
landet emellan Rhen, Maas och Schelde, de slaviska
folken (Tschecher) i Böhmen (hvartill äfven Schlesien blef
ett lydpligtigt land) och Mähren samt Sorber och Wil-
zer vid nedra Elbe, der Markgrefskaperna Meissen och
Brandenburg uppstodo, äfvensom norra och mellersta
Italien samt konungariket Burgund, eller landet emellan
Rhone och Alperna. Genom förvärfvandet af Italien
erhöll Tysklands konung titeln af romersk kejsare. Feo-
dalförfattning var rådande i riket. Länens innehafvare
blefvo dock efterhand ärftliga. Det egentliga Tyskland
bestod af hertigdömena Schwaben emellan Rhen och Lech,
Bajern emellan Lech och Inn, Eranken kring Main,
Sachsen vester om Elbe och Lothringen. Inom dessa
delar funnos en mängd småfurstar, hvilka efterhand blef-
vo omedelbara riksvasaller. Detta skedde hufvudsak-
ligen omkr. 1180, då hertigd. Sachsen och Bajern ef-
ter Henrik Lejonets fall splittrades, och sedan under in-
terregnum (1250 —1272), då kejsarens öfverhöghet i
Burgund och Italien upphörde och hans makt öfver de
tyska furstarne nedsjönk till ett namn. Flera än 300
andliga och verldsliga herradömen samt fria riksstäder,
omkr 1400 riddaregods oräknade, bildade i lös förening
det "heliga romerska riket", hvars öfverhufvud tillsattes
genom val, hvilket efter gyllene bullans antagande (1356)
tillkom de 7 (i en sednare tid 8, 9, 10) kurfurstarne att
utöfva. År 1512 indelades riket i 10 kretsar: österri-
kiska (södra berglandet), schwabiska (emellan Rhen och
Lech); bajerska (Lech och Pegnitz v., Salza och Böh-
merwald ö.), frankiska (kring öfra Main till berget Spes-
sart), öfver-rhenska (emellan Werra och öfra Maas;
största delen af de vester om Rhen liggande delar höra
nu till Frankrike), neder-rhenska eller kur-rhensha (vid
nedra Main och Mosel), burgundiskä (Belgien och Ne-
derländerna), neder-sachsiska (från Weser till Östersjön)
och öfver-sachsiska (norr om Thuringerwald och Erzge-
birge); Böhmen och dess biländer Mähren och Schle-
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sien ingingo icke i kretsindelningen. Kejsaren, hvilken
från 1437 valdes inom den habsburgiska eller österriki-
ska slägten, delade sin namnstyrelse med tyska riksda-
gen, som ifrån 1663 var beständig i Regensburg. I verk-
ligheten länge upplöst, upphörde det Tyska riket alldeles
1806, då dess kejsare nedlade sin befattning och flera af
dess furstar ingingo i det såkallade rhenförbundet, un-
der Napoleons beskydd eller lydnad. Genom de andliga
stiftens "sekularisering" och flere af de mindre verldsliga
furstarnes "mediatisering" hade staternas antal blifvit an-
senligt förminskadt. Vid Wiener-kongressen (1815) upp-
rättades det Tyska förbundet, med 38 medlemmar, och
förbundsförsamlingen, i hvilken Ös»errike erhöll presidium,
tog sitt säte i Frankfurt am Main. Denna församling
förklarade sig upplöst 1848 och för åstadkommandet af
Tysklands enhet valdes ett riksparlament, som utsåg en
riksföreståndare, men snart måste parlamentet upplösa
sig och riksföreståndaren nedlade sin värdighet, hvaref-
ter den gamla förbundsförsamlingen åter sammanträdde
1851. Genom särskilda föreningar och frivilliga afsägel-
ser hade förbundsmedlemmarnes antal något minskats.
År 1866 uppstod en strid emellan förbundets två mäk-
tigaste medlemmar Preussen och Österrike, uti hvilken
flera af de mindre furstarne togo Österrikes parti, hvil-
ket fem veckors krig ledde till Preussens seger och ty-
ska förbundets upplösning. Preussen förenade med sig
Hannover, Kur-Hessen, Hessen-Homburg, Nassau och
riksstaden Frankfurt am Main samt de af Tyskland år
1864 från Danmark eröfrade länderna Schleswig, Holstein
och Lauenburg. Sedan förmådde Preussen de öfriga
små staterna norr om Main att ingå det nordtyska för-
bundet. Enligt dess författning af år 1867 vårdades dess
gemensamma angelägenheter i Berlin af en förbundskan-
sler, ett förbundsråd af 32 medlemmar och en förbunds-
riksdag, som årligen sammanträder och utgöres af om-
bud från de skiljda förbundsmed lemmarne, valda för tre
år. Preussen ingick i förbundet äfven med sina utom
Tyskland liggande provinser. År 1871 inträdde äfven
staterna i medlersta Tyskland i förbundet. Det sålun-
da bildade Tyska rikets öfverhufvud konungen i Preus-
sen erhöll titel af kejsare.
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Preussen.
Ifrån 1230 börjar Tyska riddare-orden att kufva,

till kristendomen omvända och germanisera Preussarne;
1309 tog oi*densmästaren sitt säte i Marienburg. År
1466 förloras Vest-Preussen till Polen, hvarefter denna
del äfven kallas polska Preussen. År 1525 antog stor-
mästaren lutherska läran och blef ärftlig hertig öfver
Ost-Preussen. Hans ätt utdog 1618 och landet tillföll
kurfursten i Brandenburg. — Detta markgrefskap, upp-
rättadt i början af 10-seklet, bestod ursprungligen af
Altmark (norra delen af nuvarande preussiska Sachsen,
vester om Elbe), men förökades efterhand med Mittel-
mark (Berlins område), Uckermark (norra delen) och
Neumark (öster om Öder) samt Priegnitz vid Havel och
en del af Lausitz. Det beherrskades af Askaniska huset,
efter hvars utgång huset Zollern genom köp deraf kom
i besittning 1415. År 1609 ärfves Kleve vid Rhen och
några mindre herrskap. Hinter-Pommern (Östra delen
af Pommern) erhålles 1648 och dels då, dels sedermera
efterhand några sekulariserade stift och andra små herr-
skaper vid Elbe och Weser, såsom Halberstadt, Minden,
Magdeburg o. s. v. År 1701 antages konungatitel.
Samtidigt tillkommer det oraniska arfvet, hvartill hörde
Oranien i sydöstra Frankrike och Neufchatel i Schweiz,
hvilka länder sedan afståtts. Åren 1720, 1740 och 1815
vinnas stycken af Svenska eller Vor-Pommern. Schle-
sien eröfras 1742—1763. År 1744 vinnes Ost-Friesland,
som 1815 lemnas åt Hannover (dess vestra del, vester
om Oldenburg). Vid Polens delningar vinnes polska
Preussen och dertill ansenliga stycken af Polen. Dessa
sistnämnda förloras genom Napoleon 1807, men Wiener-
kongressen återlemnar en del af Stor-Polen och Netze-
distriktet. Samma kongress gifver äfven åt Preussen en
stor del af det f. d. kurfurstendömet Sachsen och Rhen-
provinserna, men de 1792 hemfallna stamländerna Bai-
reuth och Ansbach lemnas åt Bajern. År 1850 afträda
de två furstarne af Hohenzollern sjelfvilligt sina länder.
År 1864 eröfra Preussen och Österrike från Danmark
Schleswig, Holstein och Lauenburg, men om dessa län-
ders framtida ställning råka eröfrarena i tvist och genom
freden i Prag 1866 tillfalla de Preussen. Samtidigt er-
hållas några mindre landstycken från Bajern och Hessen-
Darmstadt for att räta gränserna, hvarförutom Preussen
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annekterade Hannover, Nassau, Kur-Hessen, Hessen-Horn -

burg och riksstaden Frankfurt am Main. År 1867 träd-
de Preussen i spetsen för det nordtyska förbundet, norr-
om floden Main, och 1871 för det Tyska kejsareriket.
— Provinsen Brandenburg omfattar det f. d. kurfursten-
dömet Brandenburg (neml. Uckermark, Mittelmark, Neu-
mark och Priegnitz), en del af nedra Lausitz och någon
del af Sachsen (Kotbus). Pommern omfattar det f. d.
hertigdömet Pommern eller Vor- och Hinter-Pommern.
Sachsen består af Altmark, hert. Magdeburg, furst.
Halberstadt, stiftet Quedlingburg, grefsk. Mansfeld (Eis-
leben), Kur-Sachsen (Wittenberg) m. fl. herrskaper i
Thiiringen. Sehlesien omfattar största delen af hertigd.
Schlesien och en del af öfra Lausitz. Westfalen är en
sammansättning af flera stift och andra herrskaper: furst.
Minden (nordligast vid Weser), grefsk. Ravensberg (söder
derom), stiftet Miinster, furst, Korvei (östligast vid We-
ser), stiftet Paderborn, grefsk. Mark (vid Lippe), hertigd.
Westfalen (vid öfra Ruhr). Rhenprovinserna äro lika-
ledes en sammansättning af delar från de f. d. kurfur-
stendömena Köln, Trier och. Pfaltz (sydligast), hertigd.
Kleve, Berg (Diisseldorf) och Jiilich, furstend. Mors (Kre-
feld) och Lichtenberg (köpt 1834) samt flera fria riks-
städer. Holstein har bildat sig -genom förening af det
egentliga Holstein (norra delen af midtlandet), Wagrien
(östra delen), Stormarn (Sydvestra), Ditmarsen (nordve-
stra), herrskapet Pinneberg (Altona) och grefskapet
Rantzau.

Hannover är en förening af en mängd mindre
herrskaper i Westfalen och Neder-Sachsen. Då det
f. d. stora hertigd. Sachsen splittrades 1180, behöll
Henrik Lejonets ätt endast några spridda besittningar i
Ostfalen: Liineburg, Göttingen, Kalenberg, Grubenhagen
och Braunschweig. Af de många grenarne inom denna
ätt återstå endast två: den äldre eller Wolfenbuttelska
beherrskar ännu Braunschweig. Den yngre eller Liine-
burgska beherrskade de öfriga stamländerna, hvilka ef-
terhand ökades med grefsk. Hoya (1582) och Diepholz
(1585), hert. Bremen och Verden (1715), furst. Hildes-
heim och Ost-Friesland, hvilket sistnämnde land erhölls
1815 i utbyte mot det 1689 hemfallna Lauenburg, som
då gafs åt Preussen och af Preussen för Svenska Pom-
mern åt Danmark. Kurvärdighet erhölls 1692 och ko-
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nungatitel 1814; men 1866 förenas hela landet med
Preussen.

Nassau är en sammansättning af flera f. d. Nassaui-
ska furstendömen, mediatiserade områden af Mainz,
Tider m. m.

Hessen. Då landtgrefliga ätten i Thuringen utdog
1247, tillföllo de hessiska länderna en Henrik af Bra-
bant, som 1292 kallade sig landtgrefve af Hessen. År
1567 grenade den sig i 2 linier: den kasselska och den
darmstadtska. Den förra erhöll Neder-Hessen och 1604
en del af öfra Hessen, hvartill kommit flera mindre herr-
skaper: furst. Schmalkalden (vid Thuringerwald), Frits-
lar, Hanau, Hersfeld, grefsk. Isenburg, Salm, Schaum-
burg m. m. Kurfurstetitel antogs 1803. Den sednare erhöll
grefsk. Katzenellenbogen (Darmstadt) och sedan 1604
en del af öfra Hessen och under franska revolutionskri-
gen samt vid Wiener-kongressen delar af kurfurstendö-
mena Mainz och Pfaltz m. fl. mindre herrskaper och riks-
städer. År 1806 antogs titel af storhertig. En yngre
gren af denna linie har herrskat i Homburg.

Sachsen.
Då det f. d. hertigdömet Sachsen 1180 upplöstes,

qvarblef titeln af hertigdömet Sachsen på några mindre
landsträck: Lauenburg, som återföll 1689 till slägten
Welf i Hannover, och Wittenberg. Detta sednare om-
råde gafs 1180 åt Askaniska huset och vid dess utgång
1422 åt Fredrik af Wettin (nära Halle), markgrefve af
Meissen (upprättadt omkr. 925, då Sorberna kufvades
af Henrik Fågelfängaren) och herre öfver Leipzig (1134)
samt en del af landtgrefskapet Thuringen (1247). Sach-
sen-Wittenberg blef 1356 kurfurstendöme. År 1464
delades landet, då äldre brodern Ernst blef kurfurste och
den yngre Albert hertig af Sachsen. År 1547 faller äf-
ven kurlandet till den yngre albertinska linien, och den
ernestinska måste åtnöja sig med några mindre områden,
hvilka sedan sönderfallit i de små sachsiska staterna. —

Kur-Sachsen förökades 1634 med en del afLausitz. År
1697 afträdde kurfursten från sin ställning såsom det
protestantiska Tysklands chef, då han för att blifva ko-
nung i Polen antog katolska religion. År 1806 vin nes
konungatitel. Genom Wiener-kongressen förloras omkr.



247

halfva landet till Preussen. Under kriget 1866 tog Sach-
sens konung Österrikes parti, men återfick vid freden i
Prag sitt land och ingick i Nordtyska förbundet.

Mecklenburg.
Innevånarena äro af slavisk stam (Obotriter); de

kristnades och germaniserades genom Henrik Lejonet.
Då hans välde föll, blef deras furste omedelbar medlem
af det tysk-romerska riket. År 1701 uppkommo 2 re-
gentlinier. År 1815 erhålles storhertigliga tileln. Äro
de enda furstar i Tyskland af slavisk stam.

Oldenburg.
Grefven af Oldenburg blef 1180 omedelbar riksmed-

lem. Efterhand har området blifvit ökadt med Delmen-
horst, Jever, Knyphausen o. s. v. samt Birkenfeld (emel-
lan Rhen och Mosel). Den Oldenburgska ätten uppsteg
på Danmarks thron 1448 och den Holstein-Gottorpska
grenen deraf regerade äfven i Sverige och Finland från
1751 samt sitter sedan 1762 på Rysslands kejsare- och
1863 på Grekelands konunga-thron. År 1676 förenades
Oldenburg med Danmark, men blef åter ett eget land
genom kejsarinnan Katarina II i Ryssland, som (1773)
afstod sina anspråk på Schleswig-Holstein mot det att
Danmarks konung lemnade Oldenburg och Delmenhorst
åt en yngre gren af den Holstein-Gottorpska linien. År
1776 antages titel af hertig och 1829 af storhertig.

Bajern.
Då slägten Welf (Henrik Lejonet) förlorade hertig-

dömet Bajern, tillföll det slägten Wittelsbach (slottet
Wittelsbach n.v. från Miinchen, förstördt 1209). Der-
till kom 1215 rhenska Pfaltzgrefskapet (landet vid ned-
ra Neckar och Main) samt 1267 genom köp af Hohen-
stauflern Konradin öfra Pfaltz (emellan Nab och Böh-
merwald). Landet sönderföll 1294 i två delar: den kur-
pfaltziska och den hertigliga. Den sednare {Bajern)
vinner genom 30-åriga kriget en kurvärdighet och öfra
Pfaltz, men tillföll, då regentätten utdog 1777, den i
Pfaltz regerande grenen. Under franska revolutionskri-
gen förloras och vinnas åtskilliga landsträckor (rikssta-
den Augsburg, stiften Salzburg, Bamberg, Wurzburg samt
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af Preussen Baireuth eller Culmbach och Ansbach. År
1805 antages konungatitel. Wiener-kongressen ordnar
landets område, hvaruti små jemnkningar 6kedde 1866.

Wurtemberg.
Genom arf, köp och vapen blefvo friherrarne till

Beutelsbach och Wurtemberg (Stuttgarts område) herrar
öfver Neekar-landet (1272). Titel af hertig antages 1495,
kurfurste 1803 och konung 1805. Under franska revo-
lutionskrigen vinnas åtskilliga mediatiserade herrskaper
och riksstäder.

Baden
Är bildadt af de fordna markgrefskapen Baden-Ba-

den och Baden-Durlach (Karlsruhe) samt delar af Kur-
pfaltz, sekulariserade stift och riksstäder. Regentfamil-
jen härstammar från slottet Zähringen nära Freiburg;
erhöll 1803 kurfurste- och 1806 storhertiglig titel.

Österrike.
Regentfamiljen härstammar från Rudolf, grefve af

Habsburg och herre öfver en del af Schweiz m. fl. min-
dre landsträckor. År 1278 bemäktigade han sig mark-
grefskapet Österrike (upprättades af Karl den store 796
och bar sedan 1453 titel af erkehertigdöme) samt her-
tigdömen Stejermark och Krain. Kärnthen, f. d. Cham,
tillkom 1335 och Tyrolen, f. d. Meran, 1363, hvaremot
besittningarne i Schweiz gå förlorade. Littoralen (Friaul
och Istrien) förvärfvas omkr. 1500 och genom gifter-
mål (1526) Böhmen. I detta land hade Tschecherna i
6:te seklet upprättat en stat, som omkr. 200 derefter blef
ett lydland under Tyskland; 1198 tilldelas åt regenten
titel af konung. Såsom biländer hörde dit Mähren (se-
dan 1026), Lausitz (vunnet 1370, afträdt 1635) och
Schlesien (var ursprungligen ett polskt land, hvars fur-
star effer 1327 erkänt böhmisk länshöghet; 1742 och
1763 måste största delen afträdas till Preussen). Sam-
tidigt med Böhmen vinnes äfven Ungern, Uti detta land
hade Magyarer inträngt (omkr. 890) och gjort sig till
det herrskande folket. Dermed förenas Kroatien redan
i ll:te århundradet och 1699 det från Turkarne vunna
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Slavonien. Siebenbiirgen var urspungligen ett ungerskt
land, bildade sig 1526 till en egen stat, men återfaller
till Ungern omkr. 1700. Dalmatien lydde tidtals under
republiken Venedig, Ungern och Turkiet, kom i 17:de
seklet åter till Venedig, men då denna republik 1797
upplöstes, under Österrike, år 1805 under Frankrike och
vid Wiener-kongressen åter till Österrike, som då äfven
erhåller den dittills sjelfständiga republiken Ragusa. Ge-
nom Polens delningar komma till Österrike Galizien och
Lodomirien samt Krakau, hvilken sistnämnde stad år
1815 bildas till en egen republik, men år 1846 besattes
af Österrike. Bukovina förvärfvas från Turkiet 1774.
Emellan 1714 och 1814 vinnes och förloras Belgien, en-
skilda delar af norra Italien o. s. v. Vid Wiener-kon-
gressen erhållas Salzburg och konungariket Lombardiet-
Venedig, men till Sardinien afträdes Lombardiet 1859
och Venetien 1866. Under hela nya tiden valdes en af
Österrikiska huset till tysk-romersk kejsare, men vid ty-
ska rikets upplösning under krigen mot Napoleon upp-
hörde denna titel och dess dåvarande innehafvare kalla-
de sig Österrikes kejsare. Österrike förde (efter. 1815)
genom sitt ombud presidium i tyska förbundsförsamlin-
gen, men efter freden i Prag 1866 är Österrike icke i
förbindelse med det öfriga Tyskland. —- Till 1848 hade
de länder, som bildade den österrikiska kejsarestaten,
hvar sin egna författning. Derefter gjordes ett försök
att bilda en konstitutionel monarki, i hvilken alla natio-
'naliterna skulle vara lika gynnade, ehuru i verkligheten
den tyska blef den herrskande, och utan tillbörligt afseen-
de på de skiljda ländeimas och folkens historiska ut-
veckling delades riket i 20 kronländer. Planen föll och
kejsaren styrde oinskränkt. Efter olyckan i Italien 1859
återupptogs försöket med den konstitutionella helstaten,
men äfven nu utan framgång. En större uppriktighet
för en friare författning har regeringen visat efter 1866
och nu består riket af 2 delar, hvardera med sin fria
författning och särskilda riksdag i 2 kamrar.

Schweiz.
Landets äldsta innevånare voro Helvetierna af cel-

tiska stammen. Deras land togs af Romarena, men un-
der den germaniska folkvandringen inkommo Burgunder
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och Allemanner. Dessa dukade under för Frankerne
och vid det frankiska rikets delning (843) blef Schweiz
en beståndsdel af konungariket öfra Burgund, 6om 1032
kom under tyska kejsaren. Schweiz omfattade flera små
herrskaper, stift och fria landtfolkssamfund. Bland de
verldslige herrarne voro i norra delen grefvarne af Habs-
burg i kantonen Aargau de mäktigaste. En af dem, Ru-
dolf, blef Tysklands öfverhufvud 1273. Hans son Al-
brecht började att godtyckligt förfara mot de fria me-
nigheterna, hvarföre skogskantonerna vid Vierwaldstäd-
ter sjön: Schwyz, Uri och Unterwalden (nov. 1307) in-
gingo ett förbund till försvarande af sina gamla rättig-
heter. Detta ur-kantonernas edsförbund (Eidgenossen-
schaft) är grunden till republiken Schweiz, ty efter se-
gern vid Morgarten (1315) förklarades förbundet evigt
och efterhand inträdde deruti flera andra kantoner, mest
habsburgiska länder, såsom T^uzern 1332, Ziirich 1351,
Zug och Glarus 1352 samt Bern 1353. Dessa kanto-
ner utgjorde de 8 gamla orterna, hvartill ännu under
medeltiden kommo 5 nya kantoner: Freiburg och Solu-
thurn 1481, Basel och Schafhausen 1501 samt Appenzell
1513. Genom eröfringar och frivilliga inträden utvidga-
des området, men åt dessa bundsförvandter och under-
såtare förunnades icke kantonal-rättigheter. År 1648
erkändes Schweiz vara en från Tyskland afskiljd och o-
beroende stat. Under och genom franska revolution
(1798 och 1803) samt Napoleons inverkan uppstod hel-
vetiska republiken, då åt Aargau, Thurgau, S:t Gallen,
Graubiindten, Tessin och Waadtfand (lemaniska repu-
bliken, 1536 eröfrad från Savoyen) gåfvos kanton-rät-
tigheter, och vid Wiener kongressen tillkommo kanto-
nerna Wallis och Genf samt furstendömet Neufchatel
(konungen i Preussen ärfde detta land 1714, afstod det
1848). De 22, eller genom 3 kantoners (Unterwalden,
Appenzell och Basel) delning 25, kantonernas gemen-
samma styrelse utöfvades af kantonernas deputerade el-
ler landtdagen (Tagsatzung) och under mellantiden af
Vorort, som vexlade hvartannat år emellan Ziirich,
Bern och Luzern; men sedan 1848 tillhör högsta myn-
digheten den för 3 år valda förbundsförsamlingen, som
består af ständerrådet (2 ledamöter från hvarje kanton)
och nationalrådet (1 deputerad för 20,000 innevånare).
Den egenteliga regeringen handhafves af förbundsrådets
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7 medlemmar, valda på 3 år af förbundsförsamlingen;
president utses hvarje år.

Frankrike
Utgör största delen af det fordna Gallia Transal-

pina. C_esars fälttåg (58 —52 f. Kr.) lade detta land
under Rom, hvars språk och kultur blefvo rådande. Un-
der folkvandringarne nedsatte sig här flera germaniska
folk, såsom Vestgöter i sydvest, Burgunder sydost och
Franker norr. Af dessa blefvo Frankerna de herrskan-
de; de togo Roms återstående besittningar i nordvestra
delen (486), undanträngde Vestgöterna (507) och huf-
vade Burgunderna (534), hvarjemte de hade under sig
flera folk i vestra Tyskland. Området vester om Maas
kallades Neustrien (h:stad Paris) och öster derom Au-
strasien (Metz). Vid frankiska rikets delning 843 upp-
stod af landet vester om Rhone, Saone, Maas och Schel-
de det Vest-Frankiska riket, som bestod af 7 stora
vasalldömen: grefskap. Flandern, nordligast, herdigd.
Francien eller Isle de France, mellersta Seine, Norman-
die, så kalladt efter de (911) invandrade nordiska vi-
kingarne, nordvestra delen, Guienné eller Aqvitanien, syd-
vestra delen, grefsk. Toulouse, sydöstra, hertigd. Bur-
gund vid Saone, och grefsk. Champagne nordöstra de-
len. År 987 valdes hertigen af Francien Hugo Capet till
öfverkonung. Under öfverregentens omedelbara styrelse
kommo efterhand de förut nästan suveräna vasallstater-
na, såsom Vermandois (landet kring Oise och Somme)
och Auvergne omkr. 1200, Toulouse 1229 och 1272,
Champagne 1361, Languedoc 1350, Guienne och Nor-
rnandie samt andra delar af vestra Frankrike, hvilka
tillhört konungen i England 1450, Burgund 1477 efter
Karl den djerfves fall, Anjou och Maine 1481, halfön
Armorika eller Bretagne 1491 o. s. v. Länderna öster
om Rhone och Maas till Alperna och Rhen föllo 843
till Italien, men redan 855 uppstodo här egna riken:
konung. Burgund i söder och hertigd. Lothringen i norr.
Detta sednare rike kom snart till Tyskland och sönder-
föll sedan i flera små delar, af hvilka Frankrike efter-
hand vann biskopsdömena Metz, Toul och Verdun
1556, Elsas 1648 och 1697, Lothringen 1766. Nå-
gra af de till konung. Burgund hörande landskap hafva
äfven kommit till Frankrike, såsom Lionnais 1310,
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Dauphiné eller Delfinatet 1349 genom testamente af den
sista grefven och skulle kronprinsen i Frankrike deraf
bära titel, Provence äfven genom testamente 1481. —

Franche Comté tillföll hertigen af Burgund och kom 1477
jemte Flandern, Artois och de Neder-Lothringska län-
derna till slägten Habsburg och efter Karl V till Spanska
grenen af denna fursteslägt; men Spanien har sedan till
Frankrike efterhand (1659 1679 afträdt Artois, styc-
ken af Flandern, Hennegau och Ijuxemburg samt Fran-
che Comté eller frigrefskapet Burgund. Karl den store
hade äfven gjort eröfringar i nordöstra Spanien, men
dessa gingo snart förlorade för det frankiska riket och
de sjelfständig-blifna ståthållarena tillskansade sig äfven
välde norr om pyreneiska bergen: konung. Navarra.
Henrik af Bourbon konung öfver den på franska sidan
om Pyrenéerna liggande delen af Navarra, blef 1587
Frankrikes konung, då Navarra förenas med Frankrike.
Roussillon vinnes från Spanien 1659. År 1714 erhålles
Oranien af konungen i Preussen. Korsika ägdes omkr.
800 af Araberna, togs så af republiken Pisa, som 1299
förlorade den till Genuesarne, hvilka 1768 sålde den åt
Frankrike. Avignon och Venaissin tillhörde Påfven,
från hvilken de tagas 1797. Under de genom franska
revolutionen och Napoleonframkallade krig gjordes mån-
ga och stora landvinningar, men de förlorades snart ge-
nom Pariser-frederna och Wiener-kongressen (1814—

1815). De en tid betydliga besittningarne i Amerika
och Asien hafva efterhand gått förlorade till England. —

År 1830 eröfrades Algier och genom vänlig öfverens-
kommelse vinnas från Italien Savojen och Nizza 1860.
1871 förloras till Preussen Elsass och norra delen af
Lothringen.

Pyreneiska halfön.
Efter en 200-årig hårdnackad strid blef Roms öf-

vervälde grundadt öfver Hispania. Under folkvandrin-
garne hitkommo af de germaniska folken Alaner och
Wandaler, hvilka besatte södra delen, men snart öfver-
gingo till Afrika, Svewer nordvest och Vestgöter, hvilka
efter sveviska rikets fall (585) innehade hela halfön (h:stad
Barcelona, sedan Toledo). År 711 öfverkommo från
Afrika Araber eller Morer, hvilka efter striden vid Xe-
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res de la Frontera underlade sig hela landet utom Astu-
riens bergland, der de kristna Vestgöterne lyckades för-
svara och bibehålla sig (h:stad Gijon, efter 791 Oviedo).
År 756 lösslet sig pyreneiska halfön från det stora ka-
lifatet och bildade ett eget rike (h:stad Kordova). År
778 förloras till Frankerna landet emellan Pyrenéerna
och Ebro, den spanska marken, som dock snart gör sig
fri från beroende af Frankerna då derutaf bildar sig
konung. Navarra och grefsk. Barcelona (Catalonien).
Genom delning af riket Navarra uppkom 1036 konung.
Aragonien, hvarmed Barcelona genom giftermål förenas
1137. Riket Asturien hade emellertid under fortgående
strid med Morerne utvidgat sig öfver Galicien samt äf-
ven söder om bergen öfver Leon, då st. Leon blef re-
sidens (914). Kort derefter (932) uppstod ett nytt kristet
rike, grefsk. Burgos, som sedan kallades konung, (gam-
la) Castilien. Dermed förenas Leon 1230 genom gif-
termål, då således 3 kristna stater funnos. Kalifatet Kor-
dova hade emellertid (1031) upplöst sig i flera mindre
riken, hvilka efterhand tillfalla de kristna rikena Casti-
lien och Aragonien, såsom Toledo ell. Nya Castilien 1085,
Badajoz ell. Estremadura, Valencia 1235, Kordova 1236,
Jaen 1245, Sevilla 1248, Mallorka 1250, Murcia 1266.
Genom giftermål emellan Ferdinund den katolske i Ara-
gonien och Isabella i Castilien förenas dessa två stater
1479 och då det sista moriska riket Granada (uppstod
1238) faller 1492 samt äfven den söder om Pyrenéerna
liggande delen af Navarra 1512 eröfras, hade Spanien
sitt nuvarande omfång. Dit hörde då redan flera bilän-
der i Europa, såsom ön Sardinien, Neapel och Sicilien,
och efterhand tillkomma hertigd. Majland i norra Italien
(1535) och de burgundiska länderna (1556) samt stora
sträckor i det nyupptäckta Amerika. Spanien var då
Europas mäktigaste stat, men snart börjar dess så poli-
tiska som andeliga förfall. De norra Nederländerna göra
sig fria och de öfriga europeiska biländerna förloras
under 17:de seklet till Frankrike och i början af det
18:de de ännu bibehållna till Österrike. I början af
detta sekel hafva dess ultramarinska besittningar i A-
merika bildat sig till oberoende republiker.

Grunden till riket Portugal lades 1109, då Castili-
ens konung skänkte det från Morerna eröfrade landet
emellan Minho och Duero åt sin måg Henrik af Bur-
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gund till grefskap, som efter hamnen Portus Cale (nu
Oporto) erhållit sitt namn. Hans efterträdare utvidgade
riket, hvilket efter 1139 (segern vid Ourique) räckte
till Monchique bergen. Då antogs konungatitel. Al-
garve eller sydligaste delen eröfras 1249. Efter att
omkr. 1400 hafva tillbakavisat Castiliens anspråk på
öfverhöghet, började Portugiserna utveckla mycken kraft
och egnade sig åt sjöresor på Atlantiska oceanen, hvari-
genom nya länder upptäcktes. Sedan man engång vå-
gat passera Kap Non och linien (eqvatorn), framträng-
de man snart till Afrikas sydspets (den stormiga udden
___: det goda hoppets udde) och fann så vägen till In-
dien (staden Kalikut, 1498). Handelsplatser förvärfvades
på vestra indiska hallon (h:stad Goa) och södra Afrikas
ost- och vestkust och Lissabon blef stapelort för Indi-
ens dyrbara och begärligt sökta produkter. År 1580
hade Portugal olyckan att förenas med Spanien och då
borttogos dess vigtigaste besittningar i Asien af Hollän-
därne. Väl återvann Portugal sin sjelfständighet 1640,
men icke mera sin storhet. — År 1500 hade Brasilien
i Syd-Amerika tagits i besittning, men detta land gjorde
sig oberoende 1822.

Italien.
Vest-romerska rikets upplösning fullbordades 476,

då Odoacer utropade sig till konung öfver Italien. Hans
välde föll snart (493) och Ostgöternas rike trädde i
stället till 553, då Italien kom under grekiska kejsaren.
År 568 inkom ett nytt german-folk, Ijongobarderna,
som bemäktigade sig norra Italien, det efter dem upp-
kallade Lombardiet, och efterhand underlade sig ansen-
liga sträckor i mellersta och södra delen (hertigd. Spo-
leto och Benevento), så att endast få kuststräckor åter-
stodo för grekiska kejsaren (Exarkatet eller Ravennas
område, dukaterna Rom och Neapel, Apulien och Cala-
brien). Då Longobarderna intogo Exarkatet och Rom,
råkade de i oenighet med påfvens vän, Frankernas ko-
nung Pinin den lille. Hans son Karl den store lade (774)
under sig deras rike. Då frankiska riket delades (843),
blef Italien (dit hörde icke dess syd-delar) ett eget kej-
sarerike, som (962) erkände Tysklands konung såsom
sin öfverherre (jernkronan och kejsarkronan). Missnöjet
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med detta främmande öfvervälde var dock stort och
uppror hörde derefter till vanliga företeelser. Genom
industri och handel vann städernas borgerskap eller det
tredje ståndet stor makt och bidrog att afkasta det ty-
ska öfverväldet, som efter 1183 var blott ett namn och
med 1250 kan anses fullkomligt hafva upphört. En
mängd fristater uppstodo, i hvilka under ständiga inre
oroligheter någon enskild medborgare blef herrskare och
grundlade ärftliga dynastier, såsom Visconti och Sforza
i Milano, Can della Scala i Verona, Castruccani i Lucca,
Gonzaga i Mäntua, Este i Modena och Ferrara, Medici
i Florenz o. s. v. Genom krig och eröfringar utvidga-
de dessa usurpatorer och tyranner sitt område på de
andras bekostnad och gränserna förändras ofta. En af
de mäktigaste var Milano, som omfattade mellersta delen
af norra Italien från Sesia till Adda, Oglio och Minsio,
olika på olika tider; dess beherrskare köpte 1395 titel
af hertig. Vid medeltidens slut började åter främmande
folk tillvälla sig inflytande i Italiens angelägenheter och
så har det fortgått under hela nya tiden, tills under de
sednaste åren ett större nationelt medvetande vaknat,
som lyckats bryta det främmande öfverväldet och ge-
nomföra landets politiska enhet, hvarvid konungariket
Sardinien gått i spetsen.

Konungariket Sardinien. Regentfamiljen härstam-
mar från grefskapet Savojen, som bestod af 6 små herr-
skaper och utgjorde en del af konung. Burgund, hvilket
1032 förenades med Tyskland. Savojens beherrskare
förstodo att draga nytta af sitt lands läge att vara alp-
passens väktare samt förvärfvade genom kejserliga för-
läningar (hertiglig titel 1416), giftermålsförbindelser
och vapen ansenliga stycken land öster om Alperna,
såsom Turin, Ivrea o. s. v. År 1631 och 1703 erhålles
Montferrat (bildadt 980); 1713, 1735 och 1748 tillkom-
ma delar af Milano. Ön Sardinien, som 1050 togs från
Saracenerna af staden Pisa och blifvit upphöjd till ko-
nungarike 1164, men 1284 kommit under Genua, 1324
under Aragonien (Spanien)', 1714 under Österrike, till-
föll 1718 genom byte mot Sicilien hertigen af Savojen,
hvilken derigenom blef konung öfver Sardinien. Under
franska revolutionskrigen förlorades alla besittningar på
fasta landet, men Wiener-kongressen återställde dem
och tillade Genua. Denna handelsrepublik hade under
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korstågen kommit till makt och välstånd samt lagt un-
der sig kustlandet vid Liguriens berg, Korsika, Sardinien
m. m., men i slutet af medeltiden förlorat sina handels-
platser vid Svarta hafvet till Turkarne. Tid tals obero-
ende (slägten Doria), tidtals beroende af andra stater
blef Genua en lekboll för Napoleons egenmäktiga för-
farande och gifves af Wiener-kongressen åt Sardinien,
som 1859 eröfrade från Österrike Lombardiet till Min-
cio (Frankrikes biträde härvid köptes genom afståendet
af Savojen och Nizza 1860), hvarefter en stor del af
mellersta Italien samt Neapel och Sicilien 1860 slö to sig
till Sardinien, hvars konung 1861 antog titel af konung
Öfver Italien. Residenset förlades 1865 till Florenz. Är
1866 erhölls af Österrike Venetien. 1870 tillkom den
återstående delen af Påfvens i Rom verldsliga besittnin-
gar och Rom blef konungariket Italiens hufvudstad.

Lombardiet-Venedig. Vid nya tidens början fördes
om besittningen af Milano en flerårig strid emellan Tyska
kejsaren och Frankrike. Det tillföll den förra 1536 och
Öfvergick 1556 till Spanien, som 1714 afstod det åt Öster-
rike, som då äfven erhöll stadfästelse på förvärfvandet
af hertigd. Mantua. Dessa länder förlorades genom Na-
poleon, men återfingos genom Wiener-kongressen. Sta-
den Venedig grundlades 452 eft. Kr., vann genom han-
del stor makt och vidsträckta besittningar i norra Italien
(terra firma), på kusterna af Adriatiska och Egeiska haf-
ven samt öarne i dessa haf. Största delen häraf förlo-
rades till Turkarne i 15:de och 16:de seklet. År 1797
upplöstes staten af Napoleon och största delen tilldelades
Österrike i ersättning för Milano och Mantua, men en-
dast för en kortare tid. Wiener-kongressen lade den f.
d. republikens hela område, utom de Joniska öarne, un-
der Österrike.

Hertigd. Parma och Piacenza uppstod derigenom att
påfven Paul 111 förlänade dessa länder 1545 åt sin son
Peter Farnese. Slägten utdog 1731 och 1735 kom lan-
det under Österrike, som 1746 härmed förenade Gua-
ställa, men 1748 afstod dem åt en spansk prins. Na-
poleon tog dem till riket Italien. Wiener-kongressen
bildade af dessa områden ett enkesäte åt Napoleons sed-
nare gemål Marie Lovise af Österrike, efter hvars död
(1847) landet tillföll dess gamla regentfamilj, hvilken
under tiden åtnöjts med hertigdömet, f. d. republiken
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Lucca, som då tillföll Toskana, hvarvid dock genom ut-
byte af mindre landsträckor Guastalla kom till Modena.
— Detta sistnämnda hertigdöme uppstod 1452 och blef
under tidernas lopp förstoradt med Reggio, Mirandola,
Massa-Carrara ni. fl. mindre herrskaper. Staten försvann
under Napoleons allmaktstid, men gjordes af Wiener-
kongressen, emedan förra regentfamiljen Este utdött 1803,
till en Österrikisk "secundo-genitur."

Storhert. Toskana. Med f. d. republiken Florenz,
der familjen Medici tillvunnit sig högsta makten, före-
nas 1407 handelsstaden Pisa och 1569 republ. Siena,
hvarefter den 1530 antagna hertig-titeln förbytes till den
af storhertig. Napoleons förändringar voro snart öfver-
gående. Wiener-kongressen tillägger ön Elba och ut-
sigten på Lucca.

Konung. Båda Sicilierna eller Neapel och Sicilien.
Af det longobardiska hertigd. Benevent uppkommo flera
mindre samhällen, såsom Capua, Salerno. Dessa, likasom
dukatet Neapel och de östromerska besittningarna Apu-
lien och Calabrien eröfras efterhand af Norrmanner, hvil-
kas första besittning utgjordes af borgen Aversa, nära
Neapel, 1029. Redan år 827 hade grekiska kejsaren
förlorat Sicilien till Saracenerna, hvilka 1090 afstodo
ön åt Norrmannen Roger, som kallade sig dess grefve.
De båda Norrman-staterna Neapel och Sicilien, hvilka
voro län und«r påfvestaten, förenades 1130 till ett ko-
nungarike. Sicilien öfverlemnade sig efter sicilianska af-
tonsången (1282) åt Aragonien, hvars konung äfven eröf-
räde Neapel (1504). Dessa länder afstod Spanien 1714 åt
Österrike, merl 1735 bildades utaf dem ett eget rike åt en
spansk prins. Under Napoleons tid skiljdes åter Neapel och
Sicilien, men de återförenades 1815 och utgjorde ett eget
rike till Garibaldis anfall 1860, då de tillföllo Sardinien.

Grunden till Kyrkostaten lades då frankiska konun-
gen Pipin den lille skänkte åt påfven det grekiska ex-
arkatet 755. Benevent tillkom 1052. Omkr. 1100 te-
stamenterade grefvinnan Mathilda af Toskana sina betyd-
liga besittningar emellan Po och Arno åt påfvestoleri,
men då romerska kejsaren äfven gjorde anspråk på dessa
länder, nöjde sig påfven tills vidare med testamentets ord.
År 1198 förskaffade sig påfven"verldsligt välde öfver sta-
den Rom, Spoleto m. m. År 1305 tog påfven sitt säte i
Avignon, som inköptes till påfvestoden 1348, men under
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vistelsen derstädes gjorde sig städer och adliga familjer
i Italien oberoende, hvarförutom Cola di Rienzi (1347
—54) sökte upprätta en romersk republik. Efter påf-
varnes återkomst till Rom och stora schismens slut bör-
jade det allvarliga sträfvandet att grunda ett verldsligt
välde, hvarvid Alexander VI lade under sig flera små
herrskaper och Julius II genom vapen beröfvar Venedig-
en del af landet vid nedra Po (1510). År 1532 för-
värfvas Mark-Ancona, 1598 Ferrara efter familjen Estes
afgång, 1631 hertigd. Urbino. Franska revolution bort-
tager icke allenast de franska besittningarne, utan stör-
tar hela påfvestaten, men Wiener-kongressen återgifver
alla besittningarne i Italien. Största delen af landet föll
efter en allmän folkomröstning 1860 till Sardinien och
endast Frankrikes mellankomst har räddat åt påfven
det nu behållna området.

Republ. San Marino har sitt namn af en eremit
Marinus, som i s:te seklet förenade till ett den på ber-
get Titan liggande staden och två närbelägna byar, och
sålunda grundlade detta samhälle, som genom sin obe-
tydlighet bevarat sitt bestånd och sitt område.

Grekeland.
Omkr. 1460 kom detta land under Turkarne och

var Morea samt öarne länge ett stridsäple emellan dem
och Venedig. Ledsna vid den godtyckliga turkiska sty-
relsen, företogo Grekerne sin frihetskamp (1821), hvil-
ken de i flera år uthärdade. År 1829 erkände Turkiet
Grekelands sjelfständighet. I den nya statens spets stod
en president till 1831, då en konung tillsattes. — De
Joniska öarne hörde under republiken Venedig och då
denna stat upplöstes 1797, togos de af Frankrike, som
1799 förlorade dem till en rysk-turkisk flotta, då de
sju öarnes republik bildades. Den egde bestånd till
1807, då den åter kom under Frankrike. Wiener-kon-
gressen återställer republiken, men sätter den i beroende
af Britannien, som 1864 frivilligt afstod dessa öar till
Grekeland.

Osmaniska riket.
Grunden till detta rike lades af Osman (1300) i

nordvestra delen af mindre Asien, hvarest länder och
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folk efterhand kufvades. År 1357 vunno Osmanerna fast
fot i Europa (Gallipoli) och 1361 eröfras Adrianopel,
som blef hufvudstad till 1453, då efter östromerska kej-
sarerikets fullkomliga störtande oph Konstantinopels in-
tagande residenset dit förlades. Eröfringarne fortgingo
och efterhand faller Morea (1456), riket Trapezunt (nord-
östra delen af Mindre Asien), Bosnien, Servien (1463),
Krim (1471), Syrien, Egypten (1517), Mekka och Ara-
biens vestkust, Rhodus (tagen 1522 från Johanniter- eller
Rhodiser-riddarena), Moldau och Walachiet (1529), Ar-
kipelagens öar (vinnas från Venedig 1539), Armenien samt
länderna vid Eufrat och Tigris (efter hårda strider med
Perserna), röfvarestaterna på Afrikas norra kust (omkr.
1530), Kandia (1669 efter en blodig strid med Venetia-
nerna) o. s. v. De under eröfringsperioden i 16:de sek-
let vunna besittningarne i Ungern förloras omkr. 1700
till Österrike. Kort derefter uppträda Ryssarne såsom
rikets farligaste fiender och de hafva vid särskilda till-
fällen (1739, 1774, 1792, 1812, 1829) borttagit Svarta
hafvets norra kustland och flera landsträckor öster der-o
om. Ar 1829 förloras äfven Grekeland. Efter en hård-
nackad strid (1801 —1815) och genom Rysslands med-
verkan hafva Servierne tillvunnit sig egen styrelse och
förvaltning, och likaledes hafva Moldau och Walachiet
erhållit en egen styrelse. År 1856 återlemnar Ryssland
en del af landet norr om Donaus mynningsarmar. År
1858 förenas Moldau och Walachiet under samma sty-
relse och kallas efter 1861 Rumänien. Montenegrinerna,
som varit oberoende af turkiska sultanen, måste 1862
erkänna hans öfverhöghet. — Vid sultanens sida står
ett statsråd eller Divan, hvars förnämsta medlemmar
äro Stor- Visiren (högsta chefen för förvaltningen} och
Mufti (hufvudet för ulemas — korans uttolkare). Ka-
pudan-Pascha motsvarar sjöministern, Seraskier arméns
öfverbefälhafvare, Defterdar skattmästaren, Reis-efendi
eller Karidje-Nazir utrikesministern. Alla högre em-
betsmän bära titeln Pascha och utmärkes deras högre
värdighet genom flere hästsvansar (högst tre). Tjensté-
männen vid styrelseverken kallas Efendi, vid förvalt-
ningsverken Aga, högre officerare tituleras Bey.
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Asien.
Arabiens lysande tid börjar med Mohammed (tidräk-

ningen Hedschra 622 eft. Kr.). Han sade sig vara Guds
profet och blef snart herrskare öfver hela halfön. Hans
efterträdare, Kaliferna, utbredde Islam och sitt eget väl-
de öfver vestra Asien (650) och norra Afrika (700) och
vinna (711) fast fot i Europa. I 9:de seklet börjar ka-
lifatets förfall och flera stater bildade sig deraf. Kalifa-
tet i Bagdad störtas af Mongolerna (1258).

Persien. Det gamla persiska riket stiftades 560 f.
Kr. och förstördes 330 f. Kr. År 226 eft. Kr. lades
grunden till det nypersiska eller sassanidiska riket, som
omkr. 650 störtas af de arabiska kaliferna. Då kalifa-
tet upplöstes, uppstodo här flera dynastier. Dschingis
Khan och hans Mongoler öfversvämmade landet omkr.
1220, men snart derefter 1260 blef Persien en oberoen-
de stat, som dock 1384 eröfras af Tamerlan. Då äfven
dennes stora rike föll med hans död, vexlade Turko-
manner af svarta och hvita väduren i landets beherr-
skande, till slutligen 1505 Ismael Sosi blef den nuva-
rande dynastins grundläggare.

Afghanerna eller Patanerna gjorde sig 1715 fria från
Persien. De kufvades åter af den väldige Shah Nadir
(1736—1747), men blefvo efter hans död oberoende.

Beludschistan inträdde bland Asiens stater 1739, då
Shah Nadir utnämnde en inhemsk höfding till dess furste.

Vestra indiska halfön. I äldsta tider var hela
halfön sannolikt af den folkstam, som ännu under namn
af Dravira finnes i Dekan, dit den blifvit undanträngd
af invandrande Hinduer. Tidigt trädde Indien i han-
delsförbindelse med de vestra länderna, men först Ale-
xander den stores fälttåg förskaffade den första närmare
kännedom om landet, åtminstone i dess nordvestra del.
Det var deladt i flere små stater under sina Rajahs,
hvilka tidtals erkände en öfverherre (Maharajah). I B:de
seklet eft. Kr. utbredde de Arabiska kaliferna här sitt
välde och Islam. Efter 1205 voro Afghanerna herr-
skande öfver norra delen och omkr. 1400 herrskade här
Tamerlan, hvars rike efter hans död sönderföll. En af
hans ättlingar grundlade (1525) i norra Indien det så-
kallade Stora Moguls rike, som småningom utbredde
sig öfver nästan hela halfön. Med 18:de seklets början
vidtager detta rikes förfall, då Naboberna eller ståthål-
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larena gjorde sig oberoende och endast till namnet er-
kände Stor-Moguls öfvervälde. De af religions-fanatism
eldade Seikherne (nauekismen) borttaga ansenliga styc-
ken land och likaså Makratterna, som 1680 grundlägga
sitt välde vid vestra Ghats. Alla dessa riken äfvensom
det i slutet af 18:de seklet mäktiga riket Mysore eller
Meisser hafva kommit i beroende af Englands ostindi-
ska handelskompani och sedan under Englands regering.
— År 1498 finna Portugiserna sjövägen till Indien och
förskaffa sig här flera handelsplatser (Goa); men efter
1640 undanträngas de af Holländarne. I förra delen af
18:de seklet vinna äfven Fransoserna fast fot i landet,
men råka snart i en hårdnackad strid med England, då
det franska väldet faller (1763). Det Engelskt-Ostindi-
ska kompaniet stiftades 1600 eft. Kr. Genom köp hade
det (1625) förskaffat sig en landsträcka på vestra ku-
sten (det första faktoriet Surat anlägges 1661) och
ett större område i Bengalen jemte Kalkutta. Under
och än mer efter den ofvannämnda striden med Frans-
männen hafva de inhemska furstarne dukat under för
Britterne. År 1857 utbröt mot dem ett hårdnackadt
uppror, som först på andra året kufvades och hade till
följd att ostindiska kompaniets politiska makt upphäfdes
och dess besittningar förklarades vara en egen stat un-
der Englands regent.

Egypten.
Faraonernes urgamla rike, om hvars makt och

civilisation underbara fornlemningar tydligt tala, blef
525 f. Kr. en del af det persiska riket och eröfrades 332
af Alexander den store, hvars namn och minne qvarstår
i staden Alexandria. Då hans rike sönderföll, bildade
Egypten en egen, i flera afseenden vigtig stat, som 30
f. Kr. blef en romersk provins. År 642 eft. Kr. öfver-
svämmades landet af Araber och ingick i det stora Ka-
lifatet, men bildade sig i 10:de seklet till ett eget Kali-
fat, rikt och mäktigt genom indiska handeln, hvars huf-
vudsäte under he!a medeltiden var i Alexandria. Under
tredje korståget herrskade här Saladin, hvars ätt 1254
störtades af Mameluckerna, hvilka 1517 erkände Osma-
nernas öfvervälde, som visat sig förderflig i alla af dem
beherrskade länder. Indiska handeln fann äfven en an-
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nan väg kring Afrika. En bättre tid uppgår för Egyp-
ten år 1806 då Mehemet Ali blef dess styresman. Han
gjorde slut på Mameluck-beyernes feodalvälde, lade un-
der sig Nubien, och sökte införa europeiska inrättnin-
gar, hvilket arbete sedan fortgått med framgång. År
1840 förklarades han för ärftlig beherrskare öfver lan-
det mot en årlig tribut till sultanen. Den länge påtänk-
ta planen af en kanal genom Suez-näset har blifvit en
verklighet.

Nord-Amerikas Förenta stater.
Omkring 100 år efter Amerikas upptäckt nedsatte

sig äfven Britter på Atlantiska kustlandet: Walter Ro-
leigh i Virginien 1585. Sednare "ditkommo Holländare
(Nya Belgien, sedan NewYork) och Svenskar (Nya
Sverige vid Delavare-floden 1638). Britternas antal till-
växte genom religionsförföljelserna i hemlandet; Qväkare
till Pennsylvanien, Puritaner till Nya England = Maine,
New-Hampshire, Vermont, Massachussetts, Rhode-Island
och Connecticut. Dessa utflyttningar gynnades af brit-
tiska regeringen och dessa kolonier blefvo Englands för-
nämsta ultramarinska besittningar, hvarest välståndet ö-
kades. Missnöjde med några regeringens i moderlandet
egenmäktiga åtgärder i beskattningsväg, afföllo 13 sta-
ter, New-Hampshire, Massachussetts, Rhode-Island, Con-
necticut, New-York, Pennsylvanien, New-Yersey, Dela-
vare, Maryland, Virginien, Nord-Carolina, Syd-Carolina
och Georgien, och förklarade sig sjelfständiga, hvilket
England efter en sjuårig strid erkände 1783. Genom
frivilliga anslutningar, köp och äfven eröfringar har
området utvidgat sig och folkmängden hastigt tillväxt
genom inflyttningar från Europa. En skamfläck för
landet var negerslafveriet i de södra staterna och gaf
anledning till en fiendskap emellan norra och södra de-
len. En hårdnackad strid derom fördes åren 1861—65
och slafveriet förklarades afskaffadt i hela unionen, men
svårigheter hafva mött vid genomförandet af de svartas
likställighet med de hvita. — Unionsfördraget och den
bestående författningen äro af år 1787. Grundvalen för
landets styrelse är den allmänna valrätten. Presidenten
tillträder sitt embete hvart fjerde år den 4 mars. Kon-
gressen består af senaten, sammansatt af två deputerade
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från hvarje stat valda för 6 år, och representanternas
hus, bestående af ombud, valda för 2 år inom hvarje
stat, 1 för hvarje 100,000 tal af folkmängden. De en-
skilda staterna styras af sina guvernörer och lagstiftan-
de församlingar. Territorierna stå under kongressens o-
medelbara styrelse; till kongressen sända de delegerade
utan rösträtt.

Fordna Spanska Amerika.
Mexiko. Vid Spanjorernas ankomst (1521) fanns här

Aztekernas rike, som hade en viss bildning och en icke
obetydlig makt. Det utgjorde sedan ett spanskt biland
under namn af vicekonungariket Nya Spanien. Grym
framfart utmärkte eröfringen, utsugningar och förtryck
den derpå följande styrelsen. År 1819 förklarade lan-
det sig sjelfständigt; oberoendet var tillkämpadt 1821,
men Spanien erkände det först 1836. Oenighet och
svaghet hafva varit rådande; den ena revolution har
följt på den andra. Tidtals har landet varit ett kejsare-
döme, tidtals en förbunds-republik, tidtals en odelad repu-
blik. Nu är det åter en förbunds-republik af 25 stater.

Central-Amerika. Spanjorerna eröfrade landet 1524
och bildade häraf Vicekonungariket Guatemala. År 1821
proklamerade det sin sjelfständighet, som vanns utan
krig och blodgjutelse, och 1823 uppstod här en för-
bundsstat: de förenta staterna Central-Amerika. För-
bundet upplöstes 1839. Återförening har sedan någon
tid ägt rum, men nu bestå 5 oberoende republiker.

Kolumbias förenta stater, Venezuela och Ecuador.
Omkr. 1500 besattes Terra firma eller Syd-Amerikas
nordvestra del af Spanjorerne, hvilka häraf bildade
vicekonungariket Nya Granada och generalkapitanatet
Venezuela. Efter att genom Bolivars segrar hafva blif-
vit oafhängiga förenade sig Venezuela och Nya Grana-
da (1819 till en union, i hvilken Quito inträdde 1821
och Isthmus 1823. Unionen upplöstes 1831. De politi-
ska stormarna hafva fortfarit och verkat förändringar.
Nya Granada blef 1857 en förbundsstat af 9 medlemmar
och kallas sedan 1861 Kolumbias förenta stater.

Peru och Bolivia. Vid Spanjorernas hitkomst (1531)
bildade dessa länder under namnet Peru (Bolivia —

Hög-Peru) det mäktiga och af en viss bildning utmark-
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ta Inkas-riket. År 1821 förklarade sig landet oberoen-
de och blef det i verkligheten 1824. Hög-Peru skiljde
sig 1825 till en egen stat, som uppkallade sig efter sin
befriare Bolivar.

Chili eröfrades 1535 och blef ett spanskt general-
kapitanat, som (1812 —18) tillkämpade sig frihet och
oberoende.

Platå staterna. Eröfrades 1515 och skiljdes från
Peru 1778, då en egen vicekonung tillsättes i Buenos
Ayres. År 1810 tillförordnades en provisorisk regering,
som bortsände den spanska ståthållaren. Inre strider
hafva här fortgått emellan unitarierna, som vilja statens
enhet och en stark Centralregering, och federalisterne,
som vilja de skiljda staternas oberoende. Tidtals hafva
enskiljda stater bildat oberoende republiker. Den nu-
varande förbunds-författningen är af år 1860.

Paraguay upptäcktes 1515. I början af 17:de
seklet (1608) hitkommo spanska jesuiter, hvilka införde
kristna religion. Den theokratiska författningen upp-
häfdes 1767 och jesuiterna förvisades och landet under-
lades vicekonungen i Buenos Ayres. Spanska väldet föll
1811.

Uruguay. Efter en långvarig strid med de gamla
innevånarena blefvo Spanjorerne herrskande 1757 och
landet utgjorde under namn af Banda oriental en del
af vicekonungariket La Platå. Under oroligheterna efter
1810 eröfrades det af Brasilien, som deraf bildade pro-
vinsen Cisplatina till 1828, då efter ett flerårigt krig
emellan Brasilien och Plata-unionen Uruguays sjelfstän-
dighet erkändes.

Brasilien.
Brasilien upptäcktes af Cabral 1500 och togs i

besittning af Portugiserna, som länge använde landet en-
dast såsom förvisningsort och först i en sednare tid lärde
sig att bättre uppskatta dess värde. År 1822 förklarade
sig Brasilien fritt, bildade sig till en konstitutionel mo-
narki och tog till sin kejsare en prins af moderlandets
regentfamilj Braganza-huset.
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till Lärobok i Geografi uti fem kurser, Åbo 1872,

Namn. Sid.
Aachen 139
Aalborg 127
Aar 147
Aargau H9
Aavasaksa 91
Abborfors 103
Achalzik 235
Abchasien 168
Abessinien 188
Abomey 191
Abuschär 174
Acapulco 204
Aconcagua 208
Acre 171
Adda 158
Adel 193
Adelaide 213
Aden 173
Adige 158
Adrianopel 164
Adriatiska hafvet 11
Afghanistan 174
Afrika 8
Agades 190
Agra 177
Agram 147
Agulhas 22
Ahlaisjoki 99
Ahlheden 126
Ajaccio 152
Ajan 193
Aix 152
Akierman 56
Akka 171
Akyab 178
Alabama 203
Alajärvi 65
Alasjoki 98
Alava 157

Alavo 96
Albanien 164
Albany floden 199
Albion 230
Alburs 173
Aldan 168
Alemtejo 154
Aleppo 171
Alessandria 160
Aleuterna 22
Alexanders land 215
Alexandria 188
Algarve 154
Algier 186
Algoa 193
Aljaschka 23, 204
Alicante 156
Allahabad 177
Alleghany ber-

gen 25
Allemannernas

land 241
Allier 152
Almaden 156
Alperna 17
Alsace 153
Alsen 138
Alster 143
Altai 20
Altenburg 142
Altenfjord 125
Altmark 244
Altmiihl 140
Altona 138
Aluta 148
Amazon fl. 25
Amboina 180
Ambosernas

högland 191

Amerika 8
Amhara 189
Amiens 151
Amiralitets ö-

arne 214
Amiranterna 195
Amoy 181
Amsterdam 132
Amu Daria 21
Amur-fl. 168
Amur-landet 169
Anadoli 170
Anahuak 204
Ancona 160
Andalusien 156
Andalusiska

höglandet 153
Andamanerna 179
Anderna 22
Andorra 157
Angara 168
Anglesea 130
Anglien 238
Angola 191
Angöra 171
Angostura 207
Angoumois 151
Anhalt 143
Anjala 67, 106
Anianpelto 121
Anjou 152
Annam 179
Ansbach 244
Antigua 206
Antilibanon 170
Antill er-sjön 11
Antisana 207
Antskog 104
Anttola 114



266

Antwerpen 133
Apenninerna 17
Apiakoski 120
Appenzel 149
Apscheron 167
Apuliska slätten 158
Aqvitanien 251
Arabien 172
Arabiska hafvet 12
Arabiska viken 12
Aragonien 157
Aral 21
Ararat 167
Äras 167
Archangel 54
Ardennerna 132
Arensburg 54
Argentinska för-

bundet 209
Argoliska viken 162
Argun 168
Arizona 204
Arkansas 201
Arkipelagen 16
Arktiska slätten 199
Armen ien 170
Armeniska

berglandet 21
Armorika 251
Arno 158
Arrakan 178
Arrakoski 67
Arröe 126
Arta viken 162
Artois 151
Asben 190
Ascension 194
Ashanti 191
Asiatiska Ryss-

land 167
Asiatiska Tur-

kiet 170
Asien 8
Asofska sjön 11
Aspinvall 207
Assam 178
Assuan 188
Astrachan 58
Asturien 156
Asturiska ber-

gen 153
Asuncion 209
Atakama 208
Ätbara 188 I

Athapeskow 199
Athén 162
Atlantiska haf-

vet 10
Atlantiska kust-

landet 25
Atlas 22
Audh 177
Augsburg 140
Aunis 151
Aunuksense-

länne 108
Aunuksenmaa 60
Aurajoki 98
Austral-alperna 26
Austral-kontin. 10
Australia felix 213
Australien 9
Austrasien 251
Auvergne 152
Austral-öar 213
Ava 179
Aversa 257
Avignon 152
Axum 189
Azorerna 22
Aztekernas rike 263

Baba 19
Babel-Mandeb 12
Babylon 171
Bachiglione 160
Badajoz 253
Baden 141
Baffins länderna 198
Baffins vik 11
Bagdad 171
Baggböle 98 ,
Bagirmi 190
Bahama-öarne 24
Baharein-öarne 173
Bahia 211
Bahr el Abiad 188
Bahr el Azrek 188
Bajern 140
Baikal 168
Baireuth 244
Bakony 146
Baku 168
Baleariska öar-

ne 16
Balfrusch 174
Balkan 163
Balkasch 182

Baltimore 203
Baltiska slätten 17
Bambara 190
Bamberg 247
Banda-oriental 264
Banda-öarne 180
Bangkok 179
Bänka 179
Banks land 198
Barbados 206
Barcelona 156
Barka 187
Barmen 139
Barnaul 169
Barrow kap 23
Barrows kanal 11
Barthelemi 125
Basel 149
Baskiska pro-

vinserna 157
Basra 171
Basses sund 214
Batavia 179
Bathurst 213
Bayonne 151
Bearn 151
Behrings-haf 12
Behrings-sund 10
Beira 154
Beirut 171
Belfast 130
Belgien 132
Beludschistan 174
Belurtagh 20
Benares • 177
Bengalen 175
Bengaliska viken 12
Benevento 254
Benguela 191
Benin 191
Ben Newis 128
Benvik 97
Berberiet 186
Berditschef 56
Beresina 49
Beresinska ka-

nalen 49
Berg 245
Berga 96
Bergen 126
Berlin 138
Bermudas 201
Bern 149
Berner-alperna 147
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Bernina 148
Berry 152
Bessarabien 56
Bethlehem 171
Biafra 191
Bjarmaland 231
Biel-sjön 148
Bjerno-å 98
Bilbao 157
Biled el djerid 186
Billiton 179
Billnäs 105
Bilma 190
Birilä 101
Birkenfeld 142
Birma 178
Birmingham 130
Biskaya 157
Biskaya-viken 11
Bissagos-öarne 194
Björkboda 102
Björneborg 100
Björn-sjön 199
Blekinge 124
Blåbergen 26
Boden-sjön 147
Bodotria 239
Bog-floden 49
Bogota 207
Bohuslän 124
Bolivia 208
Bologna 160
Bolor 20
Bomarsund 103
Bombay 177
Bonn 139
Boothia felix 23
Bordeaux 151
Borgå 106
Bornholm 126
Borneo 179
Bornu 190
Borås 124
Bosnien 164
Bosporen 11
Boston 203
Bottniska viken 11
Botanybay 213
Bourbon 195
Bourbonnais 152
Bourgogne 152
Brahelinna 117
Brahestad 93
Brahmaputra 176

Brandenburg 138
Brasilien 210
Braunschweig 143
Breisgau 141
Bremen 143
Brenta 158
Breslau 138
Brest 151
Bretagne 151
Breton 200
Brienzer-sjön 147
Brighton 129
Bristol 129
Britannien 127
Brittiska Nord-

Amerika 199
Brittiska Hon-

duras 204
Brittiska Ko-

lumbia 200
Bromberg 137
Briigge 133
Brunn 146
Brussa 171
Briissel 133
Bråviken 124
Bräkylän nie-

mi '154
Brandö 96, 100
Buchara 175
Buchariet 175
Buda 146
Buenos Ayres 209
Bug 58
Bukarest 165
Bukkefjord 126
Bukovina 146
Bulgarien 164
Burgos 156
Butan 177
Båda Sicilierna 257
Bälaja 57
Bäloje Osero 49
Bärnesti 101
Böhmen 146
Böhmerwald 144
Bötomberget 94

Cadiz 156
Cagliari 160
Calais 151
Cambridge 130
Campagnafelice 158

Campagna ro-
mana 158

Campaniska
slätten 158

Capua 257
Campinen 133
Canterbury 129
Carrara 160
Catalonien 156
Catania 161
Cayenne 210
Ceilon 178
Celebes 180
Central-alperna 17
Central-amerika 204
Cetinie 165
Cette" 151
Ceuta 157
Chagres 207
Cham 248
Champagne 152
Chandernagor 177
Charente 151
Charkof 56
Charlestown 203
Charlotteberg 98
Chemnitz 140
Cherbourg 151
Cherson 56
Chesapeak 203
Chicago 203
Chili 208
Chiloe 209
Chimborazzo 207
Chinggan 182
Chuquisaka 208
Cincinnati 203
Cirknitzer-sjön 145
Cis-Kaukasien 57
Cisplatina 264
Civita Vecchia 161
Clermont 152
Clota 239
Clyde 130
Cockburn 24
Coimbra 155
Como-sjön 158
Connaught 130
Connecticut 203
Cooks arkipe-

lag 215
Cooks sund 9
Cordova 156
Cork 130
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Cornwallis 128
Coruna 156
Costa Rica 205
Cote d'Or 17
Cremona 160
Croniska hafvet 230
Culmbach 247
Cumberland 24
Cykladerna 163
Cypern 20

Dacota 204
Daghestan 168
Dagö 16
Dahlsbruk 102
Dahomey 191
Dalarne 123
Dalelfven 19
Dalmatien 147, 164
Damask, Dama-

skus 171
Damiette 188
Danmark 126
Danska halfön 16
Danska öarne 16
Danzig 137
Dardanellerna 164
Dardanellerna,

sundet 11
Darfur 190
Darien viken 207
Darling 213
Darmstadt 141
Dauphine 152
Daur-berget v0
Davalaghiri 175
David stad 111
Davis sund 11
Debreczin 146
Degerby 103, 106
Degerö 104
Dekan 176
Delagoa 193
Delavare 203
Delet 100
Delgado 193
Delhi 177
Delmenhorst 247
Demavend 173
Desiderade 206
Desna 49
Detmold 143
Diepholz 245
Die rauhe Alp 17

Dinariska al-
perna 163

Ditmarsen 245
Diu 177
Dniepr 49
Dniester 49
Dollart 131
Domingo 24
Dominica 206
Don 49
Donau 18
Donets 49
Dongola 188
Donnersberg 134
Donska kosac-

kernas land 57
Dordrecht 132
Dorpat 54
Douro 154
Dover 129
Dovrefjeld 125
Drammen 126
Drau 144
Drenthe 132
Dresden 140
Drottning Char-

lottas ö 200
Dschagatai 174
Dschidda 172
Dschihon 175
Dschumna 177
Dsjoliba 22
Dsungariet 182
Dsungariska ber-

gen 20
Dublin 130
Duero 18
Duna 18
Diinkirchen 151
Dundee 130
D'Urban 193
Durlach 247
Dusseldorf 139
Dwina 19
Döda hafvet 170

Ebro 18
Eckerö 103
Ecuador 207
Edinburgh 130
Egatiska öarne 161
Egeiska hafvet 11
Egentliga Fin-

land 97

Egina 163
Egina viken 162
Egrisudagh 163
Egypten 187
Eider 138
Eifel 134
Eisenach 142
Eisleben 138
Ekenäs 104
El Ahsa 173
Elba 160
Elbe 18
Elberfeld 139
Elbing 137
Elbrus 167
Eldslandet 211
Elefanta 177
Elefantöarne 216
Elfenbens-ku-

sten 190
Eliasberget 203
Elsass 139
Elisabethpol 168
Elton-sjön 57
Embdeti 138
Emilien 160
Ems 136
Enarejoki 64
Enare-lappmark 90
Enare-träsk 64
Engadindalarne 147
England 128
Enonkoski 117
Enontekis 90
Enonvesi 68
Entré Minho e

Douro 154
Eoiska hafvet 230
Erebus 215
Erfurt 138
Erie-sjön 25Eriwän 168
Erkkilä 121
Erlangen 140
Erythreiska haf-

vet 230
Erzerum 171
Erzgebirge 17
Eskilstuna 123
Esseqvibo 210
Essex 129
Esse å 65
Estland 53
Estnäs skatan 106
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Estremadura
154, 156

Eta 162
Ethiopien 194
Ethiopiska hafvet 11
Etna 159
Etsch 158
Etschmiadzin 168
Eubea 16
Eufrat 21
Eurajoki 66
Euripus 163
Europa 8
Eurotas 162
Eutin 142
Evijärvi 65
Evois 121
Exarkatet 254
Fagervik 105
Falklandsöarne 211
Falster 126
Falun 124
Faxefjord 127
Ferro 194
Ferrara 255
Fez 186
Fezzan 187
Fightelgebirge 17
Fidshi-öarne 215
Filadelfia 203
Filippinerna 180
Filpula 120
Finisterre 153
Finland 59
Finmarken 125
Finska lappland 88
Finska vester-

botten 90
Finska viken 11
Fiogo 184
Fiskars 104, 105
Fiskfloden 199
Fiume 147
Flamländska

provinser 134
Flandern 134, 151
Flendsburg 138
Florenz 160
Flores 180
Florida 203
Foix 151
Formentera 157
Formosa 181

Forsby å 104
Forsby 106
Forssa 121
Forth 130
Fortuna 102
Forward 23
Franche Comté 152
Franken 139, 143
Frankfurt am

Main 139
Frankfurt an der

Öder 138
Frankrike 149
Franska bugten 11
Franska Na-

varra 151
Fraser 200
Fredericia 127
Fredriksberg 101
Fredriksfors 101
Fredrikshald 126
Fredrikshamn 109
Freetown 191
Freiburg 141, 149
Friesland 132
Frische haff 136
Frisiska öarne 138
Fritzlar 246
Fukas viken 24
Fulda 139
Fundy viken 23
Futscheu 181
Fyen 16
Fyris-å 123
Fär-öarne 127
Föglö 100
Förenade Neder-

länderna 241
Förenta staterna 201
Förfrisknings-

öarne 194
©abon-distrik-

tet 191
Galapagos-Ö-

----------------------arne 207
Galatz 165
Galicien 156
Galizien 146
Galiziska slät-

ten - 145
Gallia 251
Gallipoli 164
Gallway 130

Gambia 23
Gamla Castilien 156
Gamla Finland 108
Gamla Karleby 96
Gamla Rhen 132
Gamla verlden 8
Gammelby 101
Gammelstaden 105
Ganges 21
Gärda rike 234
Gärda sjön 158
Garigliano 158
Garonne 18
Gascogne 151
Gefle 124
Geiser 127
Geldern 132
Geneve, Genf 149
Generalitets-

-länderna 241
Genfer-sjön 147
Gent 133
Genua 160
Georgia 203
Georgskanal 128
Georgien 168
Germaniska

slätten 17
Gestrikland 124
Getha-berget 100
Ghats 176
Gibraltar 130, 156
Gibraltar-sund 11
diessen 141
Gijon 252
Gironde 149
Glarus 148
Glasgow 130
Goa 177
Gobi 20
Goda hopps

udden 22
Godby 103
Golkonda 177
Gondar 189
Goschop 23
Gotha 142
Gottland 124
Gottorp 138
Gozzo 161
Gradiska 145
Grampian 128
Granada 156, 206
Granfors 98
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Gransasso 157
Grauböndten 149
Greenwich 129
Greifswald 138
Greitz 142
Grekland 161
Grenada 206
Grenadillerna 206
Grinnell land 199
Grislehamn 100
Grodno 55
Grubenhagen 245
Grusien 235
Grätz 145
Gröna hafvet 12
Gröna udden 22
Gröningen 132
Grönland 198
Grönvik 96
Guadalaviar 153
Guadalquivir 18
Guadeloupe 206
Guadiana 18
Guanahani 206
Guardafui 22
Guastalla 256
Guatemala 205
Guayana 210
Guayaquil 207
Guienne 151
Guikovar 177
Guinea 190
Guinea-viken 11
Guinea-öarne 22
Guipuzcoa 157
Gula hafvet 11
Guldja 182
Guldkusten 190
Gustafssvärd 105
Gustafsvärn 104
Guzurat 177
Görlitz 138
Görz 145
Göta-elf 19
Göta-kanal 122
Götaland 123
Göteborg 124
Göttingen 139
Haag 132
Haapakoski 67, 117
Haapaniemi 117
Haapasalmi 116
Haapavesi 116, 118

Haarlem 132
Habesch 188
Habesch bergen 22
Habsburg 250
Hadramaut 173
Hafs-alperna 24
Hagnas 105
Hanau 246
Hailuoto . 93
Hainan 181
Haiti 205
Hakodade 184
Halberstadt 244
Haleb 171
Halifax 200
Halikko 98
Halland 124
Halle 138
Hallis 102
Halys 170
Hamburg 143
Hamnholm 98
Hammerfest 126
Hamun 174
Hangöudd 60
Hannover 138
Harju 101
Harjunharju 99
Harjus 110
Harz 134
Hatanpää 121
Hataraselänne 63
Hattelmaa-åsen 119
Hauho stråt 66
Haukiniemi 114
Haukivesi 68
Havanna 205
Havel 138
Haveri 100
Hebriderne 130
Hedschas 172
Heidelberg 141
Heilbronn 141
Heinola 117
Heinävesi 113
Hekla 127
Helgoland 130
Helikon 162
Hellas 162
Hellesponten 11
Helsinge å 66
Helsingfors 105
Helsingland 124
Helsingör 127

Hennegau 133, 151
Herajoki 116
Herat 174
Herculanum 161
Herjedalen 124
Herkulesstoder 230
Hermopolis 163
Hernösand 124
Hersfeld 246
Herttuala 110
Herzegovina 164
Hessen 139, 141
Hessen-Hom-

burg 243
Hjelmaren 124
Hietaniemi 109
Hildburghausen 142
Hildesheim 245
Hilmend 174
Himalaja 20
Hindukhu 21
Hindustan 175
Hinnerjoki 98
HinterPommern 244
Hirvaskoski 93
Hlassa 183
Hoanghai 13
Hoangho 21
Högland 109
Hohenzollern 139
Holland 131
Holmgård 234
Holstein 138
Honduras 205
Hongkong 181
Honkamäki 113
Honolulu 214
Horn, kap 23
Hoya 245
Hudsons-bay-

länderna 199
Hudsons sund 11
Hudsons vik 11
Hué 179
Hugli 177
Hull 129
Humber 128
Hummelsund 106
Huron 25
Huutokoski 117
Hvita hafvet 9
Hvita Nilen 194
Hvita Ryssland 55
Hväsby 98
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Hydra 163
Hyfasis 230
Hyrynjärvi 92
Hyrynsalmistråt 65
Hyvinge 104
Häme 28
Hämeenkangas 63
Hämeenlinna 120
Hämeenselänne 63
Hög-Afrika 22
Hög-Asien 20
Hög-Peru 263
Höga-Tatariet 182
Högfors 67, 105
Höhe 134
Höyrilä 117
Höytiäinen 68

Jaen 125
Jahde 142
Jaila 56
Jakobs elf 47
Jakobstad 96
Jakutsk 169
Jalasjoki 95
Jalo-fors 92
Jamaikä 205
Jambo 173
James bay 199
Jannina 164
Jantsekiang 21
Japanska hafvet 12
Japanska öarne 20
Japanska riket 183
Jaroslafl 54
Jaru-tsang-bo-

tsiu 183
Jassy 165
Java 179
Jaxartes 230
Iberiska kedjan 153
Idaho 204
Idensalmi 114
Idria 145
Jeddo 184
Jekaterinoslafl 56
Jekaterinenburg 58
Jemen 173
Jemtland 124
Jenisei 21
Jeniseisk 169
Jerisjärvi 90
Jeristunturi 62
lerne 230

Jerusalem 171
Jeso 183
Jever 247
Iharinkoski 120
lijoki 92
lijärvi 92
linsalmi 113
lisvesi 113
livaara 92
Ikalis 101
Ili 182
111 139
Iller 140
Illimani 208
Illinois 203
Illyrien 145
Ilmajoki (Ilmola) 65
limen 48
Ilmolanselkä 120
Iloniemi 102
Imandra 48
Imatra 68
Imbro 164
Imeretien 168
lnara 64
Indian 204
Indiana 203
Indiska hafvet 12
Indus 176
Ingeris 102
Ingermanland 53
Inha 97
Inkas-riket 264
Inkerinmaa 53
Inn 140
Insbruck 146
Inschan 180
Inverness 130
Joenjoki 90
Joensuu 96, 114
Johannislund 102
Jokisaari 93
Jokkis (Jokioi-

nen) 121
Joniska hafvet 11
Joniska öarne 16
Jonkeri 113
Jordan 2l
Joroisselkä 117
Jouhkola 114
Joutsenvesi 68
Jova 203
Iran 173
Iravaddi 178

Irkutsk 169
Irland 128
Irländska sjön 16
Irtisch 168
Isar 140
Issefjord 127
Iseo sjön 158
Iseran 150
Iserlohn 139
Island 127
Isle de France 151
Isojoki 92
Isoj ärvi 99
Isolamujärvi 92
Ispahan 174
Ister 230
Isthmus 261
Istrien 145
Italien 159
Italienska halfön 16
Ituna 239
Juan Fernandez 209
Jug 48
Juhdinmäki 99
Jukajoki 114
Jukkas-fors 113
Jiilich 245
Juliska alperna 135
Jumalissärkkä 92
Jungfrusund 102
Jutigfruöarne 206
Juojärvi 113
Juolavesi 116
Jura 148
Jussarö 104
Juthas 96
Jutland 126
Juttila 121
Juurusvesi 113
Juustilanjoki 108
Juustilanjärvi 109
Juvakaisenmaa 92
Juvankoski 102
Juvan-ruuki 114
Ivalojoki 64
Iviza 157
Ivrea 255
Jyrkkäkoski 114
Jyränkö 67
Jyväskylä 97
Jämsäjärvi 120
Jänisjoki 68
Jänisjärvi 68
Jännevirta 68
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Jääsjärvi 67
Jönköping 124
Jfcaavi stråt 113
Kaavivesi 113
Kabul 174
Kaffa 194
Kaffraria 193
Kajana 93
Kajanadalen 92
Kajana län 91
Kajana å 69
Kajanas landt-

rygg 92
Kajaneborg 93
Kainunmaa 91
Kainunselänne 63
Kairo, Kahiro 188
Kaivanto 69
Kakamaj oki 90
Kalabridka land-

tungan 157
Kalahari 192
Kalajoki 92
Kalenberg 245
Kalifornien 203
Kaliforniska vi-

ken 13
Kalikut 177
Kalisch 59
Kalkis 67
Kalkutta 177
Kallao 208
Kallavesi 68
Kallinkan gas 90
Kalmar 124
Kaluga 54
Karna 49
Kambodsja 178
Kameron 191
Kampecheviken 23
Kamtschatka 20
Kamtsehatka haf-

vet 12
Kanada 200
Kanagava 184
Kanalen (engel-

ska) 11
Kanarie öarne 123
Kanava 69
Kandahar 174
Kandia 164
Kangasala åsen 120
Kangassaari 117

Kånkas 102
Kano 190
Kansas 203
Kantabriska ber-

gen 153
Kantalahti 48
Kanton 181
Kaplandet 192
Kap Negro 192
Kap Non 232
Kapstaden 192
Kaptschak 234
Kap Verde 22
Kapverdiska

öarne 194
Kära floden 15
Karaiberne 205
Karaibiska hafv. 11
Karakas 207
Karelen 25
Karjalan selänne 63
Kari kal 177
Kariska hafvet 15
Karismalm 104
Karis å 104
Karlskrona 124
Karlsruhe 141
Karlstad 124
Karlsten 124
Karlö 93
Karniska alper-

na 135
Karolinerna 214
Karpatherna 17
Karpentaria vikenl3
Kärro o 192
Karstula 91
Karthagena 156, 207
Karthago 186
Kartum 188
Karvia höjderna 63
Karvianjoki 65
Kasan 58
Kasevaara 90
Kaschmir 177
Kaskö 97
Kassel 139
Kassiteridiska

öarne 229
Kastelholm 103
Katrineberg 105
Katsariska haf-

vet 234
Katsbach 138

Kattegat 10
Katzenellenbo-

gen 245
Kattilankoski 114
Kauhajoki 65
Käuka 206
Kaukasien 47
Kaukasus 2l
Kauttua 101
Kefalonia 162
Kejsarkanaln 181
Keitele 67
Keksholm 112
Kelat 174
Keldinge 102
Kellokoski 105
Kelloniemi 113
Keltis 67
Kemi 93
Kemijoki 65
Kemijärvi 65
Kemi lappmark 90
Kempele 93
Kempinmäki 116
Kenberget 100
Kent 129
Kentucky 203
Keppo 96
Kerigo 162
Kermakoski 116
Kertsch 56
Kertsch-sundet 11
Kettara 66
Ketunmäki 104
Keurunselkä 95
Keuru stråt 66
Khiva 175
Khokand 175
Kiachta 169
Kiala 106
Kianto 93
Kiantojärvi 92
Kianto stråt 65
Kief 56
Kiel 138
Kielce 59
Kihlosalmi 113
Kikkerä 121
Kilia 164
Kilimandscharo 194
Kimingi 97
Kimito 98
Kimo 96
Kina 180
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Kinesiska alp-
landet 20

Kinesiska hafvet 13
Kinesiska muren 180
Kinesiska riket 180
Kingston 205
Kinteri 110
Kintschinjunga 175
Kirgisernas

steppland 169
Kirjakallio 116
Kirjakkala 102
Kirjola 110
Kischinef 65
Kisil Irmach 170
Kislär 57
Kissankoski 116
Kitheron 162
Kitkajoki 92
Kitkajärvi 92
Kittilä 90
Kittinenjoki 65
Kjuloträsk 100
Kiusiu 183
Kivalonpenikat 92
Kivalonselänne 92
Kives 93
Kivijärvi 95
Kiviniemi 69
Klarelfven 124
Klausenburg 146
Kleve 244
Klippiga bergen 25
Kläsma 55
Knyhhausen 247
Koblenz 139
Koburg 142
Kodjak 22
Koideri 114
Koirinoja 107
Koirusvesi 68
Koitajoki 114
Koivikko 93
Koivukoski 93
Kokemäenjoki 65
Kokkola 96
Kolari 92
Koli 113
Kolimajärvi 95
Koljonvirta 113
Kolkki 96
Kolorad o 201, 203
Koltajaur 65
Kolumbia 203

Kolumbias fören-
ta stater , 206

Komperonjoki 114
Ko mino 161
Komorin 175
Komorn 146
Komoro öarne 195
Kongbergen 22
Konge-å 126
Kongo 191
Kongsberg 126
Konnevesi 113
Konnevitz 110
Konnuskoski 68
Kononsaari 110
Konstantine 186
Konstantinopel 164
Konstantinopoli-

tanska sundet 11
Konstanz 141
Kopparmine 199
Kordilleras de

los Andes 24
Kordofan 190
Korea 183
Korea-sundet 13
Korea-viken 13
Korfu 162
Korinth 162
Korkiakoski 67,114
Koromandel 176
Kornkusten 190
Korpholmen 96
Korsholm 96
Korsika 152
Korvei 245
Koskensaari 97,121
Koskipää 116
Koskis 102,104,121
Kosseir 188
Kostionvirta 66
Kostnitz 141
Kostroma 54
Kotbus 245
Kotka 109
Kotlin 53
Kotopaxi 207
Kotschintschina 179
Kovno 55
Krabla 127
Krain 145
Krakau 146
Krasnojarsk 169
Krefeld 245

Kreta 16
Krim 56
Kristiania 126
Kristiansand 126
Kristianstad 124
Kristinestad 97
Krivitser n aslo nd 234
Kroatien 147, 164
Kronoborg 121
Kronstadt 53, 147
Kryddöarne 180
Kuba 205
Kuban 168
Kubinska kana-

len 49
Kubinska sjön 48
Kiienlun 20
Kuenza 191
Kuhankoski 67
Kuhnamo 95
Kuka 190
Kukontaipale 117
Kulkun 20
Kulovesi 66
Kulvenmäki 113
Kuma 57
Kumassie 191
Kumlinge 100
Kumo-elf 65
Kunduz 175
Kungskällan 99
Kuokkala 66
Kuokkala kanal 69
Kuolajärvi 90
Kuolonsuomäki 104
Kuopio 114
Kuopio län 111
Kuorehvesi 120
Kuortane 65
Kuppis 102
Kur 167
Kuragao 206
Kurenoja 112
Kur-Hessen 243
Kur-Sachsen 245
Kurilerna 20
Kurimuskoski 93
Kurische Haff 136
Kurische Neh-

rung 137
Kurkijoki 110
Kurland 54
Kursk 54
Kuru 102
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Kutais 168
Kutsch 177
Kutvelentaipale 117
Kuusamo 92
Kuusankoski 95
Kuusto 102
Kuustö 102
Kuvaskangas 101
Kuzko 208
Kyllinkoski 120
Kylmäkangas 120
Kymijoki 67
Kymmene 109
Kymmene elf 67
Kynsivesi 113
Kyrkostaten 160
Kyrö elf 65
Kyrölä 110
Kyrönkoski 66
Kyröskoski 101
Kyrösjärvi 66
Kyrö-stråt 66
Kyykoski 116
Kyyrönvirta 116
Kyyvesi 67
Käenkoski 114
Käkisalmi 110
Käläkoski 116
Kärkelä

,

105
Kärkölä 63
Kärnthen 145
Kärnäkoski 111
Kärnälä 92
Kärsämäki 102
Käyhkä 117
Kölen 17
Köln 139
Königsberg 137
Könkömäjoki 65
Köpenhamn 127
Köyliöjärvi 100

liaajavuori 95
Laaland 126
Labrador 199
Labuan 179
Ladoga 19
Ladoga kanal 49
Ladronerna 214
Lago di Como 158
Lago di Gärda 158
Lago di Iseo 158
Lago Maggiore 147

Lahn 140
Laihela å 95
Laivanlinna 117
Lakkadiverna 178
La Manche 150
Lamminjoki 99
Lancaster-sund 11
Langefjeld 125
Langeland 126
Långres 152
Languedoc 151
La Paz 208
Lapintunturit 62
La Platå 25
La Platå staterna 209
Lappajärvi 65
Lappeenranta 111
Lappfjerds å 95
Lappland 88
Lappo storby 96
Lappska halfön 16
Lappvesi 68
Lappviken 105
Lapuanjoki 65
Larissa 164
La Rochelle 151
Latokartano 102
Lauenburg 138
Laukavuori 94
Laukko 121
Lauritsala 112
Laasitz 138
Lavola 111
Lavolansalmi 109
Lech 140
Leck 131
Leeds 130
Le Havre 151
Leicester 130
Leine 138
Leineperi 101
Leinster 130
Leipzig 140
Leire 238
Leistilä 110
Lemberg 146
Lemo udde 102
Lena 21
Lendira 92
Lentua 92
Leon 156
Lepanto 163
Lepanto viken 161
Lepas 120

Leppävesi 67
Leskelä å 68
Les ländes 149
Lestijärvi 95
Lettaseno 90
Leuchtemberg 140
Levanten 160
Levantiska haf-

vet 11
Leväis 114
Leyden 132
Libanon 170
Libau 54
Liberia 191
Libyen 230
Libyska bergen 187
Libyska öken 189
Lichtenberg 245
Lichtenstein 143
Liegnitz 138
Liekovesi 66
Lieksa 62
Lieksanjoki 113
Lieu-Kieu 183
Lifland 53
Likeo 183
Lilla Bukhariet 182
Lilla Balt 11
Lilla Polen 235
Lilla Ryssland 47
Lilla Tibet 183
Lilla Öster

Svartö 105
Lille 151
Lill-Savolaks 117
Lima 208
Limburg 132
Limerick 130
Limmat 147
Limingo 94
Limfjorden 126
Limno 164
Limousin 152
Lindau 143
Lindesnäs 125
Linköping 124
Linnavuori 116
Lintulaks 97
Lintuselänne 90
Linz 145
Lionnais 152
Lipariska öarne 161
Lipo källa 65
Lippe 139, 143
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Lissabon 155
Lithauen 55
Littois 102
Littoralen 145
Liuksiala 121
Livadien 162
Liverpool 129
Livonlähde 65
Livorno 160
Llanos 25
Loango 191
Lodomirien 235
Lodz 59
Lofodden 16
Lohjanselänne 63
Loimala 109
Loimjoki 66
Loire 18
Lombardiet-Ve-

nedig 160
Lombardiska

slätten 158
Lomza 59
London 129
Lop 182
Lopenjärvi 66
Loppis sjö 66
Lorenzo fl. 25
Lorraine 152
Loreto 160
L'Orient 151
Lothringen 9, 152
Louisiade 214
Louisiana 203
Louven 126
Lowell 203
Lovisa 106
Liibeck 142
Lublin 59
Lucca 255
Lucia 206
Lucknow 177
Ludvigskanaln 140
Luirojoki 90
Lukayiska öarne 24
Lummene 66
Lumparen 100
Lund 124
Liineburg 138
Luonterivesi 116
Lubstatunturi 90
Lupata 193
Liittich 133
Luxemburg 132

Luzérn 148
Luzon 180
Lyckliga Ara-

bien 172
Lyon 152
Lyonska bugtén 149
Lysa Göra 59
Låga öarne 215
Långfors 101
Långörn 105
Längelmä stråt 66
Längelmävesi 66
Läskelä 64
Löven 105

.Maalaks-å 95
Maaninkavesi 113
Maanselkä 62
Maas 132
Maaskola 111
Maastricht 132
Macedonien 164
Mackenzie 199
Madagaskar 195
Madeira 194, 207
Madaras 177
Madrid 156
Magdalena 206
Magdeburg 138
Magelhaenska

sundet 23
Mageröe 126
Mahé 177
Maimatschin 182
Main 176
Maine 152, 203
Mainz 141
Makao 181
Makassar 180
Malabar 176
Malaga 157
Malakka 179
Malakka sund 12
Malediverna 178
Mallasvesi 66
Mallorca 157
Malmö 124
Malouinerna 211
Malta 161
Man 130
Manaarsundet 178
Manamansalo 93
Manchester 130
Mandelav 179

Mandschuriet 182
Manheim 141
Manilla 180
Mankans 104
Mansfeld 245
Mantua 160
Manzanares 156
Marakaibo 207
Marannon 25
Marburg 139
March 144
Marche 152
Maremmer 157
Margarita 206
Maria Galante 206
Maria kanalen 49
Marianerna 214
Maria There-

sienstadt 146
Mariefors 105
Mariehamn 102
Maritza" 164
Marienburg 244
Mark 245
Markerna 160
Marmora hafvet 11
Marne 151
Marokko 186
Marquesas öarne 215
Marseille 152
Marstrand 124
Martovaara 113
Martinique 206
Maryland 203
Maskarenhas 195
Maskat 173
Massa 256
Massachusetts . 203
Masima 190
Masovien 235
Massilia 230
Mathildedal 102
Mauna Kea 214
Mauna Lea 214
Mauritius 195
Mayotte 195
Mecklenburg 142
Medelhafs kust-

landet 22
Medelpad 124
Medina 173
Megrijärvi 115
Meiningen 142
Meissen 140
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Meissor 177
Mekka 172
Melanen 120
Melaselkä 114
Melbourne 213
Melinda 193
Melville 198
Memel 136
Memfis 188
Menam 178
Mendana öarne 215
Mendoza 209
Meran 248
Mercien 130
Mergui arkipe-

lag 178
Merida 204
Merikoski 93
Meroe 188
Mersey 128
Merwe 131
Mesen 48
Messina 161
Metelino 20
Metz 139
Meuse 152
Mexikanska

viken 11
Mexiko 204
Miako 184
Michigan 25
Mierola pass 120
Miinala 62
Milano 160
Militär-gränsen 147
Mincio 158
Minden 244
Mindanao 180
Mindre Asien 170
Mingrelien 168
Minho 156
Minnesota 203
Minorca 157
Minsk 55
Miquelon 201
Mirandola 256
Misitra 162
Missinippi 199
Mississippi 25, 203
Missolonghi 162
Missouri 25
Mitau 54
Mittelmark 244
Modena 160

Modlin 59
Mogador 186
Mohilef 55
Makattam 187
Mokka 173
Moldau 165
Moldau-floden 147
Mologa 49
Molukkerna 180
Monchique 153
Mongoliet 182
Monrepos 110
Montana 204
Montblanc 17
Montcenis 150
Montferrat 255
Monte Ghibello 159
Montenegro 165
Monterosa 147
Montevideo 210
Montpellier 151
Montreal 200
Montserrat 206
Morava 164
Morea 162
Mosel 139
Moses-berget 172
Moskwa 55
Mosqvito 205
Mostar 164
Mosul 171
Motala elf 19
Motala köping 19
Mount Everest 20
Mount Parry 199
Mozambique 193
Mozambique ka-

naln 12
Msta 49
Muddusjärvi 90
Miihlhausen 139
Mulgraves öar 214
Miinchen 140
Munknäs 104
Munster 130
Mönster 139
Muojärvi 92
Muokonranta 114
Muonionjoki 65
Muonnionniska 90
Mur 145
Murcia 156
Murola fors 66
Murola-kanal 69

Murray 213
Murrumbidge 213
Murzuk 187
Mussart 19
Mustagh 19
Mustasaari 96
Mustiala 121
Mustio 105
Mutkavaara 90
Muuruevesi 113
Myllyoja 121
Myllyranta 93
Mynäjoki 98
Månbergen 22
Mähren 146
Mähriskabergen 144
Måkiöis 63
Mäkipäällys 109
Mälaren 123
Mälkkilä 121
Mäntsälä å 104
Mänttä 95
Mäntyharju 67
Mäntylaks 108
Mäntyvaara 114
Möen 126
Möhkö 114
Mors 245

BJTaamasjoki 90
Naarakoski 95
Nab 140
Nagpur 177
Namur 133
Nangasaki 184
Nancy 152
Nan-Hai 13
Nanking 181
Nanling 180
Nantes 151
Napo 96
Narenta 164
Narew 235
Narova 48
Nassau 139
Natalkolonin 193
Natronsjöarne 187
Nauplia 162
Navarino 162
Navarra 157
Naxos 163
Nazareth 171
Neapel 161
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Nebraska 203
Neckar 135
Nederländerna 131
Nedsjed 173
Nerira Guinea 191
Nedra Kanada 200
Negroponte 16
Neitsniemi 110
Nelson 199
Nepal 177
Nerike 123
Nerkko 113
Nerpes 95
Nertschinsk 169
Neufchatel 149
Neufchatel-sjön 148
Neumark 244
Neustrien 251
Neva 19
Nevada 203
Nevada de So-

rata 208
New-Aberdeen 130
New-Foundland 201
New-Hampshire 203
New-Jersey ' 203
New-Kastle 129
New-Orleans 203
New-York 203
Ngami 23
Niagara 200
Niegata 184
Niemen 48
Niger 189
Nigritien 190
Nikaragua 205
Nikobarerna 179
Nikolajet 56
Nikolajefsk 169
Nikolaistad 96
Nilakkavesi 113
Nil-floden 22
Niiländerna 187
Nilsiä-stråt 68
Ningpo 181
Ninive 171
Nipon 184
Nischnej Now-

gorod 54
Niskakoski 65
Niskaselkä 93
Nissilä 114
Nivernais 152
Nizams rike 177

Niaza 152
Nogaiska steppen 56
Nokiavirta 66
Nord-Albingien 238
Nord-Amerika 8
Nord-Brabänt 132
Nord Carolina 203
Nord Devon 198
Nord Holland 132
Nordkanalen 128
Nordkap 15
Nordkyn 15
Nordsjön 10
Nord-Tyska för-

bundet 137
Norfolk 213
Norige 125
Noriska alperna 135
Norra fördäm-

ningsåsen 104
Norra Ishafvet 10
Norra Kurilerna 169
Norra nya Wa-

les 200
Norrbotten 91
Norrköping 124
Norrland 123
Norrmandie 151
Norrmanniska

öarne 130
Norrmark 101
Northumberland 129
Notsjö 121
Novaja Semla 55
Nowgorod 54
Nowo Georgi-

efsk 59
Nowo Tscher-

kask 57
Nuasjärvi 92
Nubien 188
Nujamajärvi 109
Nuorajärvi 114
Nuorunen 92
Nurnberg 140
Nuutajärvi 121
Nya Braun-

schweig 200
Nya Britannien 214
Nya Castilien 156
Nya Dongola 188
Nya Granada 205
Nya Georgien 200
Nya Guinea 214

Nya Hannover 200
Nya Hebriderna 214
Nya Holland 213
Nya Irland 214
Nya Kaledonien 214
Nya Mexiko 204
Nya Ryssland 56
Nya Sibirien 169
Nya Skottland 200
Nya Spanien 261
Nya Syd Wales 213
Nya Verlden 8
Nya Zeeland 215
Nyanza 22
Nyassi 23
Nyby 93
Nygård 97, 110
Nykarleby 96
Nykarleby-å 65
Nykyrka-å 98
Nyköping 123
Nylands län 103
Nyslott 117
Nystad 101
Nådendal 101
Näran 92
Näsegård 102
Näsijärvi 66

Oahu 214
Oaxaca 204
Ob-floden 21
Ober-Hessen 141
Oberyssel 132
Obi-viken 9
Ochotsk 169
Ochotska viken 12
Odense 127
Odenwald 134
Öder 18
Odessa 56
Ofen 146
Oglio-sjön 158
Ohimäki 113
Ohio 201
Ojakkala 105
Ojamo 104
Oka 49
Oldenburg 142
Olinda 23
Olkijoki 93
Olofsborg 117
Olonets 54
Oman 173
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Ombrone 158
Onega 48
Onega-kanalen 49
Onkivesi 68
Ontario 25
Ontojärvi 92
Oporto 154
Oran 186
Orange 152
Oranje-floden 22
Oranjeflods re-

publiken 193
Oravais 96
Ordallsklint 100
Orechowets 236
Oregon 201, 203
Orel 54
Orenburg 58
Orinoko 207
Orijärvi 104
Orisberg 96
Orivesi 68
Orivirta 68
Orkney-öarne 130
Orleanais 152
Orleans 152
Ortler-alperna 135
Ortle Spitz 134
Ormus 12
Osaka 184
Osmaniska riket 163
O stängeln 130
Ostende 133
Ostfalen 245
Ost-Flandern 133
Ost-Friesland 244
Ost-Preussen 244
Ost-Tatariet 182
Ostindiska haf-

vet • 12
Ostindiska ö-

arne 179
Ostkap 19
Ostokoski 114
Otaheiti 215
Otava 117
Otranto 165
Ottava 200
Ottavay 199
Oulu 93
Oulujoki 14
Oulujärvi 65
Ounasjoki 65
Ounasselänne 63

Ounastunturi 62
Ouse 130
Owaihi 214
Oviedo 252
Oxfort 130

Paanajärvi 92
Paavola 104
Paddajärvi 90
Paderborn 245
Padua 160
Painosalmi 120
Pakåla 114
Palavan 180
Palermo 161
Palestina 170
Palma 157
Palmers land 215
Palmyra 171
Palois 113
Palokki 113
Palonurmi 114
Pampas 25
Panama 207
Panamanäset 8
Panamaviken 13
Pankajärvi 113
Pankakoski 114
Pantsarlaks 110
Paraguau 209
Parana 209
Paris 151
Parkumäki 117
Parma 160
Parnassus 162
Paros 163
Passau • 140
Patagonien 211
Patagoniska ö~

arne 24
Patna 177
Patras 162
Patrick 198
Patsjoki 64
Pau 151
Pavia 160
Paxo 162
Peak 128
Pegnits 140
Pegu 178
Peiho 180
Peippola 110
Peipus 48
Peking 181

Peldoivi 62
Peldovaddo 90
Peling 180
Peloponnesus 162
Peltosalmi 113
Pemar-å 98
Pendschab 176
Pengenkoski 97
Pennsylvanien 203
Pensa 58
Penttilänsalmi 120
Pepparkusten 190
Perehe 152
Perheniemi 106
Perim 195
Permien 47
Pernambuco 211
Pernoviken 104
Persepolis 174
Persien 173
Persiska hafvet 12
Persiska viken 12
Perth 213
Peru 208
Pesth 146
Petersburgska

förstaden 110
Petreiska halfön 172
Petropawlofsk 169
Petschora 48
Petäjäkoski 93
Pfaltz 140, 246
Piave 158
Picardie 151
Pichincha 207
Pico de Teide 194
Pielavesi 113
Pielisensuu 114
Pielisjoki 68
Pielisjärvi 68
Pielis-stråt 68
Piemont 160
Pietari 53
Pietarsaari 96
Pihlajavesi 68
Pihlajavesistråt 65
Pikkala-viken 104
Pilica 58
Pindus 17
Pinneberg 245
Pinnonäs 96
Pinska-kärren 48
Piotrekow 59
Pisa 257
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Pisavuori 113
Pistojoki 92
Pithyusiska ö-

arne 157
Pitkäranta 111
Pittsburgh 203
Plock 59
Plimouth 129
Po 18
Podlachien 235
Podolien 55
Pohjaskangas 63
Pohjanpää 92
Pojo 103
Poitiers 151
Poitou 151
Pola 145
Polarländerna 198
Polen 58
Polesien 235
Polska Preus-

sen 244
Poltava 56
Polynesien 214
Pommern 138
Pompeji 161
Pondicheri 177
Pontinska-trä-

sken 160
Pori 100
Porkkala 103
Porosalmi . 117
Porovesi 68
Porsaskoski 117
Portendik 190
Port Natal 193
Porto 154
Portoriko 205
Port Said 188
Portsmouth 129
Portugal J54
Posen 137
Posios-träsken 92
Potomak 203
Potosi 208
Postdam 138
Prag 146
Prairies 25
Pregel 137
Presidios 157
Pressburg 146
Preussen 136
Preussiska Sach-

sen 139

Priegnitz 244
Prins Alberts

land 198
Prinsens af Wa-

les udde 23
Prinsens af Wa-

les ö , 24, 178
Prins Edvards ö 200
Pripets 49
Prosna 59
Provence 152
Pruth 49
Pskow 54
Pudasjärvi 93
Puhois 114
Pujomäki 113
Pulkkila 93
Pulo Pinang 178
Pulmajaur 64
Pulmajoki 64
Pungaharju 116
Pungalaitio 101
Pungasalmi 116
Puolavesi 67
Purpur-hafvet 13
Puruvesi 68
Puumala sund 68
Puutossalmi 68
Puy de Dome 152
Pyhäjoki 65
Pyhäjärvi 65, 66,

114, 120
Pyhäkoski 65
Pyhäselkä 68
Pyrenéerna , 17
Pyreneiska half-

ön 16
Pyterlaks 108
Pyttis 67
Pyytinvaara 113
Pyörisjärvi 90
Påskön 215
Pähkinäsaari 232
Päijänne 67
Pälkäneenvesi 66
Pärniönjoki 104
Pääjärvi 66
Pöllömäki 113

Q,uadra Van-
couvers ö 24

Qvarken 61
Quarnero 147
Quebeck 200

Quedlingburg 244
Qvidja 102
Quito 207

Raahe 93
Radom 59
Ragusa 249
Rahosenmäki 114
Rajajoki 67
Raikus 116
Raivola 110
Randers 127
Ranguhn 178
Rantzau 245
Rappuvuori 120
Raseborg 105
Rasinmäki 120
Raumajoki 95
Raumo 101
Raumosjön 97
Rautakoski 121
Rautalampi stråt 67
Rautavesi 66
Rautniemi 104
Rautunselkä 66
Ravenna 160
Rävensberg 245
Regensburg 140
Reggio 155
Regnitz 140
Reichenberg 146
Reikiavik 127
Retusaari 53
Reuss 142
Reval 53
Revolaks 93
Rheims. 152
Rheingau 139
Rhen 18
Rhen Pfalz 140
Rhen Hessen 141
Rhenprovinser-

na 139
Rhethiska al-

perna 147
Rhode Island 203
Rhodus 20
Rhone 18
Ribinsk 54
Riesengebirge 17
Riga 54
Riga-viken 11
Rigi 149
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Rio del Norte 201
Rio Janeiro 211
Ristijärvi 92
Roca 15
Rocky Moun-

taius 199
Roeskilde 127
Roggivaara 90
Roine 66
Rokitno 48
Rokkala 110
Rom 160
Romagna 160
Romania 19
Ronkkakangas 99
Ronninmäki 95
Rostock 142
Rotterdam 132
Roubaix 151
Rouen 151
Roussillon 151
Rovaniemi 93
Rudolstadt 142
Riigen 138
Rumilien 164
Rumenien 164
Runholmen 98
Runsala 102
Ruokonvirta 113
Ruona 96
Ruotsalainen sjö 67
Ruotsinsalmi 109
Ruovesi 66
Ruskeala 107
Ruttna-sjön 56
Ruunajärvi 113
Rys sel 151
Ryssland ' 47
Ryöskinvuori 116
Räfsö 99
Rasan 54
Röda hafvet 12
Röda Ryssland 235
Röras 126
Saale 138
Saarikoski 97
Saaresmäki 92
Saarijärvi-stråt 67
Saaris 102
Saariselkä 62
Saaris-vik 98
Sachalin 169
Sachsen 139

Sachsiska
Schweiz 140

Sahara 189
Sahel 189
Saigon 179
Saima 67
Saima-kanal 69
Saimas strand-

ås 69
Saintonge 151
Saisan 168
Sakramento 201
Saksala 117
Sala 124
Salahmi 114
Salamanca 156
Salambria 164
Sala y Gomez 215
Salerno 257
Sallisenmäki 113
Salmi 96
Salmis 109
Salo köping 102
Salomons öarne 214
Salo-å 98
Saloniki 164
Salpausselänne 62
Salsette 177
Saltviksborg 100
Salvasvaddo 90
Salza 145
Salzburg 145
Samara 58
Samarkand 175
Samhara 189
Samo 171
Samogitien 235
Samothraki 164
Sandby 109
Sandnäs 96
Sandomir 59
Sandwichs land 216
Sandwichs- ö-

arne 214
Sandöström 102
San Domingo 205
San Francisco 203
San Jago 156, 209
San Marino 161
San Paolo de

Loanda 192
San Salvador 205
Santander 156
Santavuori 94

Saone 152
Sarajewo 164
Saratof 58
Saravesi 95
Sardinien 159
Sarmatiska slät-

ten 17
Saroniska viken 162
Sarvitaipale 92
Saskatsehavan 199
Sassanidiska ri-

ket 260
Sastmola-å 65
Satakunda 98
Satakunnau-

selänne 63
Sau 144
Savanner 2&
Saviniemi 109
Savolaks 25
Savonlinna 117
Savonselänne 63
Savoyen 152
Schaffhausen 149
Schamo 20
Schanghai 181
Schannon 130
Schardagh 163
Schari 190
Schaschin 182
Schat el aTrab 170
Schaumburg 143
Schelde 132
Schiraz 174
Schirvan 168
Schitomir 55
Schlei 138
Schleiz 142
Schlesien 138
Schleswig 137
Schliisselburg 236
Schmalkalden 246
Schneekoppe 134
Schoa 189
Schumla 164
Schuttön 146
Schwaben 140
Schwartzburg 142
Schwartzwald 17
Schweiz 147
Schwerin 142
Schwyz 148
Scillyöarne 130
Scindia 177
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Scio 171
Sechellerna 22
Seeland 126
Segura 154
Seine 18
Seinäjoki 95
Sellinge 106
Semgallen 54
Semipalatinsk 169
Semring 150
Sena 193
Senegal 23
Senegambien 190
Sennaar 188
Seraing 133
Serdopol 111
Serernes land 230
Seres 164
Serrat 22
Servien 164
Serviska woi-

vodskapet 146
Sesia 255
Setuval 155
Sevastopol 56
Sevennerna 17
Severien 235
Severn 128, 199
Severo-wo-

stotschnoi nos 19
Sevilla 156
Sevres 151
Seyschelles 195
Sheffjeld 130
Shetlandsöarne 130
Siarn 179
Siarn-viken 13
Sibbo-å 104
Sibirien 168
Sicilien 159
Sideby udde 62
Sidi Hedscham 187
Sidney 213
Sidra-viken 11
Siebenbiirgen 146
Siedlce 59
Siena 257
Sierra Estrella 153
Sierra Guade-

lupe 153
Sierra Guodar-

rama 153
Sierra Leona 191
Sierra Morena 153

Sierra Neva-
da 153, 201

Sierra Parime 207
Signilsskär 100
Siikajoki 65
Sikiang 180
Sikok 183
Silistria 164
Sillböle 104
Silvas 25
Simbirsk 58
Simferopol 56
Simo-höjderna 92
Simojoki 92
Simoj ärvi 92
Simplon 148
Simsjö 94
Sinai 172
Sind 178
Sinkapore 178
Sippola 109
Siragossa 161
Sitka 22
Sjundeå 104
Siurukoski 99
Sju-öarnes re-

publik 258
Siwah 188
Siwasch 56
Sjö-alperna 157
Skagerrak 10
Skandinavien 15
Skarpans 102
Skekskemjoki 64
Skeppar-öarne 215.
Skiftet 100
Skjälö 102
Skogby 104
Skorajoki 59
Skottland 130
Skottska höglän-

derna 128
Skridefinnas 231
Skutari 171
Skythiska hafvet 230
Skåne 124
Skånska slätten 123
Skölpadd-öarne 24
Slaffloden 199
Slaf-kusten 190
Slaf-sjön 199
Slavonien 147
Sloboden 110
Slätbaken 122

Smolensk 55
Smyrna 171
Små Antillerna 205
Småland 124
Små Sunda öarne 20
Sodankylä 90
Sodö 100
Sofala 193
Soini höjderna 63
Soisalo 116
Soiversvaara v 90
Sokoto 190
Sokotora 194
Sola 101
Soliman bergen 173
Solingen 139
Solm 246 s
Soluthurn 149
Solvay-viken 239
Somalis land 193
Sommaröarne 24
Somme 151
Sompiotunturi 90
Sondershausen 142
Sordavala 111
Sorvanselkä 120
Soskuenjoki 109
Sotkamo dalen 92
Sotkamo-stråt 65
Sotkanselkä 120
Spanien 155
Spankarikangas 95
Spanska marken 253
Spanska-sjön 155
Sparta 162
Speier 141
Spencers-vik 213
Spetsbergen 198
Spezzia 163
Spliigen 148
Spoleto 257
Sporaderna 163
Spree 138
S:t Anne 111
S:t Bernhard,

stora 148
S:t Bernhard,

lilla 150
S:t Christoph 206
S:t Croix 127
S:t Etienne 152
S:t Eustache 206
S:t Gallen 149
S:t Gotthard 147
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S:t Helena 194
S:t Jean 127
S:t Louis 152, 203
S:t Martin 206
S:t Maura 162
S:t Mikkel 117
S:t Mikkels län 115
S:t Petersburg 53
S:t Pierre 201
S:t Thomas 127
S:t Vincent udde 15
S:t Vincent-vik 213
S:t Ybes 155
Staffa 130
Stambul 164
Stan svik 104
Stavanger 126
Stavropol 57
Stelvio 150
Stersche 49
Stettin 138
Stettiner Haff 136
Steyermark 145
Stilla hafvet 12
Stjernsunds-

pass 120
Stockholm 123
StoraAntillerna 205
Stora banken 201
Stora Bukhariet 174
Stora Balt 10
Stora Moguls

rike 260
Stora ocean 12
Stora Ryssland 47
Stora saltöken 173
Stora Öster

Svartö 105
Stor-Britannien 127
Stor Polen 235
Stor Savolaks 117
Stormarn 245
Stormiga udden 232
Stralsund 138
Strassburg 139
Strelitz 142
Strymon 164
Stång-ån 124
Strömfors 106
Strömma 98
Strömsdal 114
Stuttgart 141
Suahilis land 193
Suakim 188

Suchona 48
Sudan 190
Sudeterna 17
Suez 188
Sueznäset 8
Sulitelma 122
Suluöarne 180
Sumatra 179
Sumbava 180
Sumbula 110
Sunda sund 12
Sunderbunds 176
Sunderland 129
Sundsvall 124
Sunnan-å 102
Suojärvi 111
Suolaselkä 62
Suomenselkä 62
Suomenveden-

pohja 108
Suontiejärvi 116
Suotniemi 110
Surabaja 179
Surat 261
Surinam 210
Sussex 129
Suttila 108
Suudenmäki 100
Suunsari 93
Suvalki 59
Suvanto 108
Suvasvesi 113
Svan fl. 214
Svansea 130
Svarta hafvet 11
Svarta Ryssland 55
Svartholm 106
Svartmyllebältet 50
Svarta 105
Sveaborg 105
Svealand 123
Svedja 105
Svensar-ö 93
Svenska Lapp-

land 124
Svenska Pom-

mern 244
Svensksund 109
Sviby 102
Svinesund 126
Svir 48
Svältorna 123
Svärds ridda-

ren as stat 236

Syd Amerika 8
Syd Australien 213
Syd Brabant 133
Syd Carolina 203
Syd Holland 132
Syd kanaln 152
Syd Viktoria

land 215
Syr 21
Syra 163
Syracusa 161
Syrien 170
Sysmä-stråt 67
Systerbäck 67, 110
Syväri 113
Säkkijärvi 99
Sällskapsöarne 215
Säresmäki 94
Sääksmäki-sjön 120
Söderhafvet 12
Söderkulla 105
Söderköping 122
Södermanland 123
Södra Georgien 215
Södra Ishafvet 10
Södra nya Wa-

les 200
Södra Orkneys 216
Södra Polar-

länderna 215
Södra Ryssland 47
Södra Shetland 216
Söndenfjelds 125
Sörnäsviken 104
Tabago 206
Tadmor 171
Tafelberget 192
Tafelviken 192
Taganrog 56
Tagliamento 158
Tainiovirta 65
Tajo 18
Taipale-kanal 69
Taivan 181
Talkunaoivi 62
Taman 167
Tambof 54
Tammerfors 121
Tamminiemi 104
Tamperinkoski 66
Tana-elf 19
Tananarivo 195
Tanaro 158
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Tandkusten 190
Tanganjika 23
Tanger 186
Tarabison 171
Tarakai 169
Taranto-viken 157
Tarjannes 95
Tarifas udde 15
Tarim 182
Tarsus 171
Tarvala 97
Tarvala fors 67
Tarschisch 229
Tasmanien 214
Taschkend 175
Taunus 134
Taurien 56
Tauris 174
Taurus 21
Tavasteborg 121
Tavastby 104
Tavastehus 120
Tavastehus län 118
Tavastland 28
Tavastmon 99
Tay 130
Taygetus 162
Tebris 174
Teheran 174
Teijo 102
Tejo 154
Teiriharju 92
Telataipale 117
Temesvar Ba-

natet 146
Tenasserim 178
Teneriffa 194
Tenessee 203
Tengeliö 92
Tenn-öarne 229
Tenojoki 64
Terek 49, 168
Terfenna land 231
Terttilä 102
Tervajoki 110
Tervakoski 121
Teschulumbu 183
Tessin 149
Teuvanjoki 95
Texas 203
Texel 132
Thebe 188
Theiss 144
Themsen 128

Thermopyle 162
Thessalien 164
Thiaki 162
Thianschan 20
Thianschan

Nanlu 182
Thianschan Pe-

lu 182
Thine 230
Thorsby 106
Thorsnäs 101
Thracien 164
Thule 230
Thuner-sjön 147
Timringen 138
Thiiringerwald 134
Thurgau 149
Thurr 176
Thölö 105
Tiber 18
Tibet 182
Tichwinka 49
Tichwinska

kanaln 49
Ticino 147
Tiflis 168
Tigré 189
Tigris 21
Tiirismaa 120
Timbuktu 190
Timonen 93
Timor 180
Timowaara 113
Tinna 239
Tistedals-elf 126
Titan-berget 258
Titicaca 208
Tjusterby 106
Tjöck-å 95
Tlemsen 186
Tobolsk 169
Toivesi 65
Toivola 114
Tokai 146
Toledo 156
Tolvajärvi 108
Tommola 117
Tomsk 169
Tong Hai 13
Tonkin-viken 13
Torneå 93
Torneå-elf 19
Torneå lappmark

90

Tornionjoki 65
Toronto 200
Torrens sjön 213
Torres-sund 214
Torro 118
Toskana 160
Toulon 152
Toulouse 151
Touraine 152
To urs 152
Tourula 102
Träns Baika-

lien 169
Träns Kauka-

sien 167
Transilvanien 146
Träns Waalska

republiken 193
Trapani 161
Trapezunt 171
Träs os Montes 154
Trave 143
Trebbia 158
Trent 131
Tridenter-alper-

na 131
Trient 146
Triest 145
Trinidad 206
Tripolis 186
Tristan da Cun-

ha 194
Tröja 171
Trollhättan 124
Trollshöfda 104
Tromsö 126
Trondhjem 126
Tronto 160
Trångsund 110
Tsaluen 178
Tsana 189
Tschad 22
Tschadda 190
Tschamalari 175
Tscheksna 49
Tschernigof 56
Tschernomorska

Kosackernas
land 56

Tschukotsk 169
Tuat 190
Tubingen 144
Tula 54
Tulemajoki 109
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Tunguiska
hafvet 12

Tunis 186
Tuorila 104
Turan 21
Turin 160
Turkestan 174
Turkiet 163
Turkisk-Greki-

ska halfön 16
Turku 101
Twer 54
Twertsa 49
Tyko 102
Tyne 129
Tyrolen 145
Tyrrhenska haf-

vet 11

Uckermark 244
Ufa 57
Ukonvaara 92
Ukrän 56
Uleåborg 93
Uleåborgs län 88
Uleå-elf 65
Uleå slott 93
Uleå träsk 65
Ulm 141
Ulrikasborg 105
Ulster 130
Ulvilankylä 101
Umbrien 160
Umeå 124
Ungern 146
Ungerska slät-

ten 147
Unjiga 199
Unnukkavesi 68
Unterwalden 148
Upa 55
Uppland 123
Upsala 123
Ural-bergen 17
Ural-floden 49
Uralisk-baltiska

landtryggen 48
Urbino 258
Uri 148
Urimalaks 114
Uronjoki 95
Uruguay 210
Urumia 174

Usedom 136
Utah 204
Utrecht 132
Utsjoki 64
Utsjoki lappmark 90
Uuras 110

Waadt 149
Waal 131
Waatervuori 116
Wadai 190
Wagrien 245
Waihu 215
Walachiet 164
Walachiska slät-

ten 18
Walamo 111
Walcheren 132
Waldai 48
Waldeck 143
Valencia 156
Wales 128
Valetta 161
Walkeala 111
Walkiakoski 66
Walkiakoski

kanal 69
Wallenstädter

sjön 147
Wallis 149
Walliser-alper-

na 147
Wallonska pro-

vinser 134
Valparaiso - 209
Wammaskoski 66
Wanajavesi 66
Wanda 105
Wanda å 66
Van Diemens

land 214
Wankovesi 100
Warangerfjord 64
Wargata 100
Wargskären 105
Wargö 105
Varinas 207
Warkaus 114
Warkaus kanal 69
Warkaus ström 68
Warna 164
Warnow 141
Warschau 59
Wartburg 143

Wartha 58
Wartsala 100
Wasa 96
Wasa län 93
Washington 203,204
Waskojoki 90
Watulanharju 99
Wedenjakaja 112
Wehkalahti 109
Wehmassalmi 113
Weichsel 18
Weimar 161
Wekkelaks 109
Weksiö 120
Welland kanal 200
Venaissin 152
Vendée 151
Venedig 160
Wenern 19
Wenersborg 124
Venezuela 207
Vera Cruz 204
Werchne Su~

jetuk 169
Verden 245
Vermandois 251
Wermasvuori 120
Wermland 123
Vermont 203
Verrona 160
Werra 142
Versailles 151
Verviers 133
Werälä 106
Wesamäki 113
Weser 134
Wesijako 66
Wesijärvi 67
Westsex 129
Westankärr 102
West Asiatiska

halfön 170
West Austra-

lien 213
Westenfjelds 125
Westerbotten 124
Westergötland 124
Wester Svartö 105
Westerwald 136
Westerås 124
Westfalen 139
West Flandern 133
West Preussen 244
Westindien 205
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Westmanland 123
Westra Alperna 17

•Westra Indiska
halfön 175

Westra Ryssland 47
Vesuvius 158
Wetiljoki 95Wettérn 19
Wiannonkoski 113
Wiborg (Wii-

puri) 109
Wiborgska för-

staden 109
Wiborgs län 106
Wiborgs slott 110
Wieliczka 146
Wien 145
Wieru 121
Vierwaldstädter

sjön 147
Wiesbaden 139
Wight 130
Wihiniemi 98
Wihuri 116
Wiinajoki 109
Wiinijärvi 114
Wiksberg 121
Viktoria land 24, 213
Viktoria sjön 22
Wilia 49
Wilkes land 215
Willmanstrand 111
Willnäs 102
Wilna 55
Windhya 176
Winipeg 199
Winland 231
Virginien 203
Virginska öarne 206
Wirmala 120
Vironmaa 53
Wirtabro 114
Wisby 124
Wischnei Wolo-

tschokska ka-
naln 49

Wisconsin 203
Wismar 142
Wisuvesi 95
Witebsk 55
Witingi 95
Wittelsbach 247
Wittenberg 138
Wladikankas 168

Wladimir 54
Vliessingen 132
Vogelsgebirge 141
Vogeserna 17
Voigtland 143
Woikoski 116
Wojwodina 146
Wolchof 48
Wolchonski

skogen 48
Wolga 18
Wolhynien 55
Wollin 136
Wologda 54
Woloviken 162
Volturno 158
Vorarlberg 145
Worcester 130
Worms 141
Woronesch 54
Vor Pommern 244
Worskla 56
Wuohijärvi 104
Wuokatinpöllö 92
Wuokatti 92
Wuokki 92
Wuokkijärvi 92
Wuoksen 68
Wuosjärvi 95
Wuotjärvi 113
Wiirtemberg 141
Wiirzburg 247
Wutegra 49
Wutschegda 48
Wyoming 204
Wånå-stråt 66
Wårdö 100
Wänskaps-

öarne 215
Wärknäs-udde 97
Wärtsilä 114
-Wätka 58
Wääksenjoki 67
Wääksy 120
Wääräjoki 92

Xeres de laFron-
tera 156

Xipango 232
Xucar 153

Y 132

Yarkand 182
Yeon 190
Ykspää 110
Ymesfjeld 125
York 130
Yssel 131
Ystad 124
Yucatan 23
Yunling 180

Kacatecas 204
Zagrosch 173
Zaire 191
Zambesi 23
Zanguebar 193
Zante 162
Zanzibar 193
Zaragoza 157
Zeeland 132
Zihl U8
Zug 148
Zuider See 131
Ziirich 148, 149
Ziiricher sjön 147
Zwarteveld 192
Zähringen 248

Äbo 101
Åbo län 97
Åbo slott 102
Åland 100
Alö 98
Ångermanland 124

Ähtävänjoki 65
Äimisvesi 68
Ämmä bruk 93
Ämmä fors 65
Ämmä kanal 69
Änettijärvi 92
Ärjänselkä 93
Ätsärinselkä 65
Äyräpäanse-

länne 63

Öfra Guinea 191
Öfra Kanada 200
Öfra sjön 25
Öland 124
Örebro 124



286

Öresund 10
Ösel 54
Österbotten 90, 93
Östergötland 124
Östermyra 96
Österrike 144
Österrikes Pol-

ska länder 147

Syd slaviska 148
Tyska 146

__
Ungerska 147

Österrikiska
Schlesien 147

Östersjön 9
Östersjöprovin-

serna 47

Östgöta slätten 124
Östra Alperna 17
Östra Dschaga-
..

tai 182
Östra indiska
~

halfön 178
Östra kustlan-

det 169


