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Inledning.

e^ or den är det, hwarpä wi alla bo och wistas, och hwarpä finnas
Land och Sjöar, Berg och Floder, Städer, Mennistor och Djur, Träd
och Wärter, Stenar och mänga andra saker. — En Bok, hwari bestrif-
wes, hurudan Jorden är och hwad som sins pä den, kallas Geografi
eller Io rd bejt r ifn in g.

Jorden bestrifwes pä tre sätt: antingen bestrifwer man hwad
stapnad Jorden har, huru stor den är, om den stär stilla eller rörs,
och mera sädant, dä bestrifningen kallas Matematik) Geografi,—
eller ock bestrifwer man hwaraf Jorden bestar och hwad som fins pä
densamma, säsom land och watten, berg och dalar, wärter och djur, och
mera dylikt, dä bestrifningen kallas FMss^) Geografi; eller ock be-
strifwer man de Riken och Städer som meNNistorna inrättat pä Jorden,
och den bestrifningen kallas Politisk Geografi.

Första Delett.

Matematisk Geografi.
Om Jordens fkapttlld.

cForden är rund nästan som ett b'lot, som en boll. Egentligen är
ett klot lika mycket rundt öfwer allt och har säledes en fullkomligt jemn
yta. Jorden är ett nagot^jemnt klot, som wi längre fram stola för-
klara, men ojemnheten är sä obetydlig, gtt wi ända kalle jorden ett
klot. När wi kalla jorden ett klot, tänka wi ost hafsytan, som dest
jemna gräns.

') Ordet Matematisk betyder mätande och räknande: Matematisk Geogra-
fi betyder derföre en bestrifning om Jorden, som mäter och räknar ut,
huru stor jorden är, huru hon rörs, och huru längt det är till solen och
manen, och andra^sädana förhållanden.

"-) Ordet Fy si st betyder sädant som cmgär naturen: Fysist Geografi betyder
derföre en bestrifning, som talar om Jordens naturliga beskaffenhet.

"'") Ordet Politist betyder sädant, som angär rilen och städer.
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För jordens ofantliga storlek siulle wi endast kunna öfwerstäda en
liten fiäck af densamma. Derföre synes den ost platt. Men man har
mänga tydliga bewis för att jorden är rund. Sa, för erempel, har
man med stepp seglat rundt omkring densamma, och funnit den helt
rund. De som seglat bort ät en sida, hafwa kommit igen ifrän den
motsatta sidan. Om de mött ett sicpft eller kommit nära en fyrbäk, sa
hafwa de i början, ellcr sä länge afständet war större, först blott sett
toppen eller spiren, sedan pa närmare häll mesanseglet och siuteligen, dä
de kommo närmare, sjelfwa steppet, eller berget, som fyrbäken stär pä.
Detta kommer sig deras, at wid det större afständet stymmer jorden bort
med sin kullrighet den nedre delen af steppet; alldeles säsom om man
sticker en nal uti en boll, och först wänder den sidan hon sitter uti ifrän
sig, dä man ej ser nälen, och sedan smäningom wrider bollen med Men
uppät, sä för man först se knappen, sä midten af nälen och slutligen
sjelfwa stället, der hon är instucken.

Derföre gör man sig klot, som kallas Glober, och ritar derpä fi-
gurer, när man will wisa huru lordeu är stapad, och huru det är land
och sjö pä henne.

Och när man ej har Klot eller Glober, fä ritar man twä ringar
eller cirklar pa papper: och pä den ena ringen ritar man den ena sidan
af Jordklotet, och pä den andra ritar man andra sidan, och dessa kal-
las Globkartor "). — När man stär ett klot som ock kallas spher,
midt i tu, sä uppkommer deraf twänne halfklot eller hemisphercr. Pä
hwardera af de nämnde cirklarne afritar man en af jordens hemispherer.

När man nu wet att Jorden är rund, sa kan man ocksä lätt be-
griper huru det kom.Ner till, att det är folk, som pä andra sidan om
jorden gär med sina fötter rätt emot wära; de falla likwisit ej bort
frän jorden, ty pä alla sidor i grannstapet af jorden, dragés allt till
densamma, sa att icke nägot kan falla bort frän den. Liksom stugorna wan-
dra pa alla sidor pä ett klot, som man hänger opp, sä gär derfolk pa alla si-
dor pä Jordens klot. Men om man lägger en liten sten pä klotet och
wänder det, sä halls den icke der utan faller derifrän. Men hwart fal-
ler den? — till marken, och sä faller allt till marken pä alla sidor;
sä att det deri är helt annorlunda med Jorden, än med det lilla klotet.

Derföre är land eller watten pä alla sidor om Jorden, och pä alla
ställen ser man himmelen rätt öfwer sig, och jorden under sig, och sä
hafwa de öfwer allt tyckt, som seglat omkring jorden, fastän de warit
pä alla sidor om henne.

') Med Karta förstas en.afrituing af jorden; dä denna afritniug ster pä
ett papper är den mera ofullkomlig än dä den ster Pä en glob. Werlds-
karta kallas en sädan som föreställer hela jorden; Generalkarta en
sädan, som föreställer en witz större del af jorden, t. ex. ett rike; Spe-
cialkarta en sädan, som föreställer en mindre del af jorden, t. er. en pro-
wins eller en socken; Plankarta, kallas den, som framställer grundrit-
ningen af en stad, en byggnad o. s. w. En samling af flera sammanhö-
rande kartor, kallas Atlas.
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Dä jorden är ett klot gifwes det midt uti densamma en punkt,
hwarifrän det ar lika långt till hwarje ställe pa dest yta.
Den kallas medelpunkt pä hwarje klot, och pä jorden Jordens me-
delpunkt. Tänker man sig ett streck eller en linea dragen frän me-
delpunkten af ett klot till dest yta, sä kallas den radie och pä
jorden lordradie. Drager man en linea, som gar genom ett
klots medelpnnkt, sä kallas den diameter och pä jorden Jordens
diameter. En diameter är säledes twänne radier, och en radie halfwa
diametern. Uti samma klot äro alla radier och alla diametrar lika län-
ga, ty om nägon wore kortare, sä wore icke omkretsen lika jemnt böjd
öfwerallt.

Qm Jordens storlek.
Jorden är mycket stor. Dä man är oppe i ett högt torn eller pä

ett högt berg, och ser sä längt omkring som man nänsin kan se, och ser
stogar och berg pä längt och aftägset häll, att de se helt smä och dun-
kla och blä ut, sa att man knapt ser dem; sä ser man ända bara en
liten del af Jorden icke en hundratusendedel en gäng.

Jorden är sä stor, att det wore omöjligt att gräfwa igenom hen-
ne. Blott ifrän jordens medelpunkt till dest yta (eller en jordradie)
är wid past 600 mil"); twärt igenom jorden (eller jordens diame-
ter) nära 1200 mil och rundt omkring är hon mer än tre gänger sa
mycket, eller 3750 Sw. mil. Da man wet huru läng en mil är, sä
kan man lätt tänka huru mycket tio mil är, huru mycket 20 mil, och
huru ofantligt läng wäg fiera hundrade mil äro.

Emedan Jorden är sä ofantligt stor, gör det intet till saken, att
det fins berg och dalar pä henne: hon är ändä rund. Om man tar
och strör nägra sandkorn pä ett klot och sticker smä gropar i det med en
ual, nog är klotet rundt för det: och just sä är det med Jorden och
hennes största berg och dalar.

<Om Jordens läge i Werlden.
Hela det stora Jordklotet stöder sig pä ingenting: det swäfwar i

toma rymden, liksom en boll swäfwar i luften, när man har kastat den.
Den bläa rymden är ett tomt rum utan ända.

Jorden är likwistt icke ensam i denna vändliga Werldsrymden;
det fins ännu mänga andra sädana stora Klot, som swäfwa i det-toma
rummet, just säsom Jorden, fastän de äro mycket längt borta ifrän hen-

") En mil är 18000 alnar läng. Säledes är en fjerdedels mil 4500 alnar,
eller 1500 famnar, dä man räknar 3 alnar pä en famn. — De mil, som
här omtalas, äro Swensta mil. Andra folkflag räkna wäl ocksä mil, men
deras äro icke sa länga. 3 Tysta mil äro lika sä länga som 2 Swensta,
och mer än 6 Engelska mil rymmas pä en Swenst. I Rystland räknar
man med Werst, och 10 Werft äro lika med en Swenst mil i längd.
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ne. Solen, Manen och alla Stjernorna, som äro sa mänga att man
icke kan räkna dem, de äro allesammans sådana dcr stora klot, somliga
ännu mycket större än Jorden.

Alla dessa stora kloten kallar man Himlakroppar eller N)crlds-
klot, och när man med ett namn will nämna dem alla, säger man
hela rvcrldcn.

Stjernorna se smä ut, för det att de äro sä oändligen längt bor-
ta, att man icke kan begripa deras afständ. — Somliga Stjernor, som
wi se, äro närmare; andra Stjernor äter äro mycket längre bort. De,
som lysa klarast och se störst ut, äro närmast till Jorden. De andra
deremot äro allt längre och längre bort, i den män som dc se smä och
otydliga ut. Det är blott en synwilla att de förekomma ost säsom wa-
rande pä lika afständ, och himlahwalswet, som ett ihäligt halfklot.

Solen och Mänen se större ut, för det att de ej äro sä längt bor-
ta som Stjernorna.

Man har genom uträkning sätt weta huru längt det är till Manen och
Solen"). Mänenär alldranärmastJorden af allaWcrldskloten; men derföre
är icke Mänen nära till Jorden. Wi hafwa nämnt huru längt det war midt
igenom Jorden, och ändä är Mänen 30 gånger sa längt borta*"). —

Om en fägel stulle flyga dit — sa stulle han knappt pä ett helt är
hinna fram, fastän han aldrig stulle hwila pä wägen, utan fiöge bortät
100 mil om dagen. — Mänen är icke sa stor som Jorden. Om Jor-
den stulle delas sönder i femtio delar, sä skulle en del deraf wara sä
stor som Mänen.

Solen är mycket längre bort än Manen: hela fyra hundra gån-
ger längre bort; och när man will säga huru mänga mil det är, sä är
det hela 14 millioner mil. Solens afständ är ofantligt: men sä är ock
Solen stor. Om man siulle lägga tillsammans i en klump tusen sä
stora klot som Jorden och sen sätta tusen sädana ofantliga klumpar till-
sammans, sä stulle det ändä icke blifwa sä stort som Solen är. Hon
är mer än 1,400,000 (en million fyrahundra tusen) gånger större än
Jorden, och mänga Stjernor lära äfwen wara sä stora som hon.

Werldskropparne äro af twä slag: sädane som lysa, och sädanesom icke lysa, utan siulle wara mörka, om inga andra uplyste dem.
Solen och de fiesta synliga stjernorna lysa sjelfwa, och hafwa derföre en
sä stark och brinnande glans. Men jorden och Manen, och nägra stjer-
nor som kallas Planeter och Kometer äro mörka och kalla, och blifwa
ljusa och warma endast igenom det att Solen lyser pä dem. När So-
len icke lyser pä Jorden, är hon mörk och kall.

Jorden är ocksä en Planet, och fiera af de andra Planeterne haf-
wa Manar säsom Jorden, ehuruwäl wi ej se dem med blotta ögonen,

*) Den wetensiap, af hwilken mau inhemtar huru långt det är emellan Jor-
den och de andra Werldskropparna, säsom Solen och Manen, och huru
stora de äro, med flera sädana saker, kallas Astronomi.

'-") Afständet emellan Mnen och Jorden är 35,060 mil.
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för det de äro längt borta, och icke äro sä stora som Himlakropparne,
hwilka wi fe ").

Planeterne, ehuru af sig sjelfwa mörka, hafwa likwäl, upplyste af
Solen, för ost samma utseende som sijernorne. Dä man ser den klara
och stöna Morgon- eller Aftonstjernan, sä är dct en Planet man ästädar.
Planeterne äro ej sä längt borta som dc öfrige stjernorna med eget ljus,
hwilka kallas F.ixstjernor. Alla sirstjernor tros wara Solar, och
kring hwarje Sol hwälfwer sig ctt wistt antal Planeter, som af den sam-
ma hemta ljus och wärma.

Solen och Firstjcrnorna stä stilla, ehuruwäl det ser ut fom de siulle
röras. Planeterne och Jorden och Mänen och Kometerna stä icke stilla,
utan äro ständigt i rörelse. De löpa i ofantliga kretsar rundt omkring
Solen, och med Planeterna följa deras Manar, som undcr detsamma
löpa omkring dem i större och mindre cirklar.

Manen är äfwen mörk, och behöfwer ungefär 29^ dygn, för at
en gäng fullända sin bana omkring Jorden. Sa snart wi dä se ho-
nom pa den sidan, som Solen lyser pä, sä ser han äfwen klar ut, och
da är det Fullmane; men när den sidan är wänd ät ost, som Solen
ej lyser pä, dä är han helt mörk, sä att han icke lyser alls, och dä sä-
ger man att Manen är i och när han stär sä, att wi se en-
dast hälften af dcn upplysta sidan, sä ser han hals ut, dä kallar man det
Halfmane.

När Mänen kommer mellan Solen och Jorden, sä att den skym-
mer bort Solen för ost, sä säger man att det är Solförmörkelse, e-
huruwäl Solen aldrig blir mörk sjelf: och när Mänen kommer sa bak-
om Jorden, att Jorden siymmer bort Solen för Mänen, sä att Jordens
stugga faller pä Manen, da blir Mänen utan ljus, och dä kallas det
Manförmörkelse "").

") Planeterue äro till antalet Elfwa. Den, som är närmast till Solen he-
ter Merturins, dernäst är Veuus, sä Jordan, Mars, Vesta,
Juno, Ceres, Pallas, lupiter, Saturnus och Uranus, som
är den yttersta af alla, sä wida wi hafwa ost dem bekanta. lupiter är
den största af dem, och är inncmot 1400 gänger sä stor som Jorden.

Kometerne äro gansta mänga och skilja sig frän de öfriga himlakroppar-
ne bäde titt gestalt'och omlopp; de bestä af ctt gansta glest ämne och haf-
wa wanligen en ljus strimma efter sig, som kallas Kometens swans; mcn
man ser dem mycket sällan. Ett par ser man dock rätt ofta, nemligen den
ena hwarje 3^ ar, och dcn andre hwart 7:de är; dock äro de sä sma att
man ej kan se dem utan god kikare. Man anser kometern e wara planeter,
som antingen ej ännu äro fullbildadc, eller ock redan äro i ett tillstånd af
upplösning.

En del af Planeterne hafwa Manar. Jorden har en, luptter har 4
Saturnus 7, och hos Uranus har man redan upptäckt 7 stycken. In län-
gre de äro borta ifrän Solen, desto flera Manar har Gud satt dit, för
ätt lysa pa dem. Derföre finnes ocksn cn stor ring omkring Planeten Sa-
turnus, att han stulle fä sä mycket mera ljus, efter han är sä längt borta
ifrän Solen. Och derföre mäste man tro, att det fins lefwande warclser
pa alla de andra Planeterne, äfwensom pä Jorden.

) Den som tydligare will weta huru detta gär till, tan ställa ett brinnan-
de ljus pä bordet, i ett mörkt rum, och föreställa sig att tet är Sole»,
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Om Jordens rörelse.
Jorden stär icke stilla der hon är. Liksom när man kastar en boll

med stor fart i luften, sä far Jordens stora och ofantliga klot fram i
det tomma rummet.

Men det är sä konstigt inrättadt, att Jorden ej löper rätt fram;
utan löper rundt omkring Solen. Nar man kastar en boll sä längt
fram som man orkar, sä fär man se, huru den smäningom faller till
Jorden, som är större än bollen. Just sä böjer Jorden sig ock smä-
ningom till Solen, som är sä ofantligt mycket större än Jorden, men
Jorden har sa stark fart att hon ej faller till Solen, utan far allt för-
bi den, och löper derföre rundt omkring densamma. — Jorden hinner
ett slag rundt omkring Solen pä trehundrade sertiofem dagar och närasex timmar, ehuruwäl Jorden ar sä längt borta ifrän Solen, som wi
förut hafwa besirifwit, och fastän hon säledes har en sä obegripligt läng
wäg att fara, innan hon hinner slaget fullt. Sä läng tid som Jorden
far ett slag fullt kring Solen, kallar man ett Är: derföre är det 365
dagar och Nära 6 timmar pä ett är; och medan Jorden hinner ett slag
kring Solen, gär Mänen fiera slag kring Jorden; man kallar dcn tidensom Mänen behöfwer för att göra sitt stag fullt kring Jorden, en Manad.

Ja, Jorden har sä stark fart under sitt lopp kring Solen, att in-
gen fägel kan fivga sä fort icke en gäng cn kula som man sijuter kan
fara sä fort: ty pä en liten stund far hon fiera tusen mil, hon far mer
än 10,000 (tiotusen) mil pä en timma"), och säledes 10,000 gänger
fortare än en häst trafwar.

Deraf ätt jorden sä röres kring om Solen kommer årstiderna el-
ler Winter, Wär, Sommar och Höst. När jorden har ena ändan lu-
tad mot solen, är det warmt och sommar, och wid andra ändan
kallt och winter; och när jorden kommer pä andra sidan om solen, sä
lutar andra ändan mot solen, och dä är det sommar, och der som för-
ut war sommar är dä winter ""), och sä uppkommer Sommar och Win-

och sedan taga ett litet klot eller en boll i handen och ställa sig pä golf-
wet, sa, att man är nägot längt ifrän ljuset. Sedan hälles bollen, sä
längt armen räcker, midt framför ansigtet och man lätsar att bollen är
Manen och att man ser ifrän Jorden pä honom. Wrider man sig seder-
mera omkring sä att bollen gär ett stag omkring, sa fär man se nägonting,som liknar det jag bestrifwit om Mänen: ty när bollen kommer pä dcn
sidan som ljuset är, sa ser man blott den mörka sidan af honom, likasom
af Manen, när det är nedan; träffar bollen komma midt för ljuset, sä
siymmer han bort det, likasom Mänen wid en Solförmörkelse skymmer bort
Solen: när bollen kommer pä sidan om ost, sä ser man honom endast till
hälften ljus, liksom när det är halfmane: och när han kommer än längre
fram, sä ser man hela den upplysta sidan, säsom wid fullmäne. Händer
det sä att han kommer i wär skugga, sä blir bollen mörk, sä länge han
gär igenom skuggan, alldeles som Manen blir mörk af Jordens stugga,
när det är mänförmörkelse. Men för man honom sä högt, att han gär
ofwanför wär stugga, sä blir han icke förmörkad den gängen: och sä hän-
der det oftast med Mänen, sä att förmörkelser inträffa endast ett par gän-
ger om aret.
Jordens fart är sä stor, att hon hinner öfwer twa hela mil pä en sekund,
eller under det pendeln pä ett wanligt wäggur ssär ett stag.

") Den som will se huru detta gär till, kan taga en boll, och träda midt-
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ter och Höst och Wär pä alla ställen pä jorden: ty när sommaren är
slut och det stall bli winter, sä är det Höst, och när wintern byts om
till sommar, sä är det Wär. Och igenom denna rörelse händer nn, att
när man har winter wid ena ändan af jorden, sä har man sommar wid
den andra. Men om ett ställe alltid hade sommar, sä stulle det alltid
wara wiuter pä de andra ställena, och dä stulle ingen mennista och inga
djur kunna bo och lefwa der; träd och gräs eller andra wärter stulle
icke der kunna wära. Men nu dä ärstiderna byta om, sä kunna wärter
och träd och djur och mennistor finnas nästan pä alla ställen pä jorden.

Man tycker att solen gär opp om morgonen och ner om aftonen,
men det är likwäl icke solen som gär, utan det är jorden som wrider
sig omkring. Huru stulle den stora solen pa cn enda dag kunna lö-
pa en sä läng wäg omkring jorden, när jorden, som är sa liten emot
henne, behöfwer ett helt ar för att hinna omkring solen; säsom wi
redan hafwa bestrifwit. Wistt synes det för ost fom solen ginge; mcn
om man far ut att äka ellcr segla, och ser omkriug sig pä land och hus
och träd, sä ser det ut som laudcn stulle röras och gä bakom hwaran-
dra, allt efter som man far fram; och likwäl stär landet stilla, och wagnen
eller staden eller bäten far framåt. Sä gar dct äswen till med jorden
och solen. Wi tycka att det är solen och hela himlahwalfwet som rörs
och att jorden stär stilla, för det att wi bo pä jorden och följa henne
hwart hon tar wägen, och se icke huru hon wänder sig. — Ibland när
man kastar en boll, sä rullar han äfwen omkring, under det han far
fram i luften, just som dä man kastar en trissa pä jorden eller längs
utät golfwct. Den rörs dä pä en gäng pä twä sätt: försikar den fram-
åt, och sen, under det den far framät, rullar den tillika omkring, som
det siulle wara en arel igcnom densamma, säsom nar ett hjul wäuder
sig omkring sin arel. Dä man nu förstär huru det gar till med bollen
när den sä wänder sig omkring, uudcr det att dcn far framåt i luften,
sä kan man äfwen förstä huru det gär till med jorden. Jorden rör sig
just säsom bollen pä twä sätt: hon far framät, sa att hon pa ett är
hinner omkring solen, och undcr det hon far framät, sä rullar hon om-
kring, liksom omkring en arel. Hon har derföre en dubbel rörelse sä
wäl som hjulet pä wagnen, när man äker, hwilket bäde gär ikring och
framät. Det är jemnt pä tjugofyra timmar eller ett dygn, hwilket är
detsamma som en dag och en natt, som jorden wänder sig ett stag om-

igenom den en stältrad, till crempel cn strumpsticka. Sedan ställes ljuset
pa bordet, och bollen hälles ctt stycke ifrän och alltid lika högt med ljuset:
men den bör sä hällas, att stickan icke stär rätt opp och ner, utan lutar
med ena ändan mot bordet, ungefär sä mycket soin timwisaren pä klockanlutar pä sned, när den wisar elfwa. Man ser dä att ljuset lyser pä
ena ändan af bollen, men icke pä den andra. Föres sedan bollen omkring
ljuset, och stickan alltio hälles pä samma sätt, sä att den aldrig kommer
att luta annorlunda än ben i början lutade, utan alltid pekar ät sammahäll, t. c. ät en wist punkt i taket; sä fär man se, när bollen kommer pä
andra sidan om ljuset, att den är upplyst wid andra ändan, eller der fomförut war mörkt, och att det nu är mörkt der, som förut war ljust — och säwidare. Likasä rörs Jorden omkring Solen, och sä blir det sommar ochwinter än pä den ena än pä den andra ändan af Jorden.
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kring. — Deraf, att jorden wänder sig, kommer dag och natt. Th
när jorden wrider sig pä det sättet omkring, sa lyser solen än pä den
ena sidan än pä dcn andra sidan af henne: och den sidan, som solenlyser pä, har dag, medan det, pä den sidan, som är wänd ifrän solen,
är mörkt och natt: och dä ser det ut som Solen stulle ga opp och ner,
allt efter som Jorden wänder sig öster ut emot Solen: och derföre är
det alltid dag och natt inom 24 timmar. Om dagen är läng, såsom
midt om sommaren, sä är natten i dest ställe kort; och om natten är
läng, säsom om Jul, sä är dagen sä mycket kortare.

Sm Nordens axel, poler och wäderstreck.
Wi hafwe nyst wisat huru jorden alltid rör sig pä samma sätt.

Derwid föreställer man sig en linea twart igenom jorden, kring
hwilken, under den dageliga rörelsen, de öfriga delarne swan-
ga eller wanda sig, hwilket man kallar Jordens axel. När man
derföre säger at jorden wänder sig kring sin arel, bör man icke tro att
jorden har axel som hjulet, utan efter jorden wänder sig liksom bollen
ibland, gör, är det liksom den hade en axel att wända sig kring.

Ändarna pa Jordens axel, eller de ställen pä jordytan, der limen,
fom jag bestrifwit och kallat Jordens axel, skjuter ut, kallas Jordens
Poler. Man finner dä lätt att Polerna äro twä: Norra polen ochSödra polen. Pä lordkartan ser det ut, som de woro fyra, för det
Jorden der är afritad pä twä sidor. Norra Polen, eller det ställe
pä Jorden som kallas sä, wisar rätt opp emot Nordstjernan, sä att
den som wet hwar den är pä himmeln, wet ock huru längt som unge-
fär är ifrän Polen pä Jorden; ty om man kunde resa sä längt, att
Nordstjernan syntes midt öfwer hufwudet, sä wore man just wid Polen
pä Jorden. — Den södra Polen är midt emot den norra, nemligen pä
andra sidan af Jorden.

Angeläget är ock at weta hwad Norr och Söder och Öster och We-
ster är. Solen gär opp i Öster och gär ned i N)ester, och när det
är middag pa dagen, sä är hon för ost rätt i Söder, och om man dä
wänder ryggen till henne och ser dit, som ens stugga wisar, sä ser man
rätt ät Norr "). — Om man ännn dertill wet, att Sydwest ligger
midt imellan söder och wester, Nordwest midt imellan wester och norr,
Nordost midt imellan norr och öster, och Sydost midt imellan söder
och öster; sä känner man alla de förnämsta väderstrecken: — och

*) Tag ett ark papper och rita derpä med twä raka streck ett rätt kors, sä
att strecken gä rätt öswer hwarandra och icke sncdt. Rär nu klockan flär
tolf pä dagen och Solen skiner, sä lägg papperet pä ett bord i solstmct,
och satt sedan en läng näl i punkten, der strecken gä öfwer hwarandra;
men laga sä, att nälen är rak och Nr rätt opp, sä att den icke lutar ät
nägondera sidan. Man ser dä att en stugga faller af nålen pä papperet:
wrid derföre papperet sä att stuggan faller utåt ett af strecken, sä wisar
det strecket ät Norr med den andan, ,och med den andra ändan ät Söder.
Det andra strecket äter wisar rätt„i Öster och Wester — pä det sättet att
när man ser norrut, sä har man Öster till höger och Wester till wenfter —

sch om man nu ger wäl akt pä huru strecken wisa, och kommer ihäg det
wäl, sä wet m»n hwartut Södex och Norr, Ofter och Wester är.
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dä kan man lägga sina kartor sä att norr pä kartan ligger emot norr
i werlden, ty pä kartan stär det alltid strifwit hwartut norr är, eller
ock är der en figur som ser ut ungefär säsom den, hwilken sinnes teck-
nad, här bredewid. Den samma wisar dä alltid med
den'länga spetsen hwart Norr pä kartan är. Och
när man lägger sina kartor sä, att norr pä den swa-
rar emot norr xä Jorden, sä fär man se lande n
pä kartan i samma läge till hwarandra, som de ligga
pä Jorden, och dä kan man bättre begripa huru
land och sjö och mera sädant ligger till hwarannat
pä Jorden.

Om de cirklar man dragit öfwer Jordklotet.
Nu hafwa wi bestrifwit hwad siapnad Jorden har, huru stor hon

är, huru hon är belägen i werlden, huru hon rör sig, och att det upp-
kommer Sommar och Winter, Dag och Natt deraf att hon röres pä
twenne sätt. Wi mäste nu ocksä förklara dc cirklar man dragit twärs
och längs öfwer jordgloben eller jordkartan.

En Cirkel är en kretsformig linca , som ar öfwer allt lika
mycket böjd, sä at omkretsen är öfwer allt lika längt frän medel-
punkten liksom pa ett klot; men den är icke en rund kropp som klotet,
utan kan endast tänkas innesluta en flat yta. Derföre kunna en cirkels
radier och diameter, som benämnas efter samma gruud som wi sagt
om klotets, icke dragas ät alla häll utan längs ät en fullkomligen Platt
yta, som kallas cirkelyta. När man stär ett klot twärtigenom i twenne
delar, sa blifwer den Yta, hwarmed de tänkas warit hopfogade en cir-
kelyta. Alla de cirklar, som stäras genom medelpunkten af samma klot
blifwa lika stora och större (Storcirklar kallade) än de som icke stäras
genom medelpunkten och säledes icke klyfwa klotet jemnt midt i tu (Sma-
cirklar). Ju längre dessa stäras frän medelpunkten, ju mindre blifwa de.

Hwarje cirkel asdelas i 360 lika stora delar, som kalles grader;
en grad är således z-^del af en cirkel. Som nu alla cirklar icke äro lika
stora, sä blifwa och graderne olika stora, större pä en större cirkel, allt
smärre och smärre efter som cirkeln är mindre. Hwarje grad delas uti
60 lika delar, som kallas minuter, och mlnuterne äter äfwen i6O lika
delar, som kallas sekunder. Allt efter som graderne äro smärre blif-
wa ock minuter och sekunder smärre "). Alla de cirklar wi nedanföre
komma att besirifwa äro derföre delade uti 360 grader.

Den storcirkel, som gär midt öfwer jordklotet, frän öster til wester,
pä lika afständ frän bada polerna, kallas Equator. Men wi mäste
nn härwid och allt jemnt i det följande ihaglomma, at ingen af de cir-
klar eller streck, som wi se pä globen eller kartan finnas Pä jorden, utan
man har endast pä dem tecknat sädane för att riktigt kuuna afdela den

) Wanligen betecknar man en Grad genoms Minut med' och Sekund med".
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och bestämma läget för haf, land, berg och floder med mera, som fin-nes pä sjelfwa jorden.
Sedan wi nu förklarat hwad som mcnas med Polcr och Equator

kunna wi anmärka ctt undantag i jordklotets rundning, nemligen att det
är mcr upphöjdt under Equatorn och liksom litet hoptryckt eller afplat-
tadt wid Polerne. Skillnaden är likwäl icke större än att jord-diame-
tern wid Equatorn är 3^- mil längre än wid Polerne och således en
jordradie wid polerne icke fullt 2 mil kortare än wid Equatorn, som
föga betyder, dä wi minnas, att hela jordens diameter war omkring
1200 mil och en jordradie nära 600 mil.

Huru kau matt wäl weta, om man är pa det st'lle pä Jorden, der
Equatorn gär fram, ty linier och streck finnas der icke. Jo: dä man
kommer sä längt söderut pä landet eller sjön, att man ser Nordstjernan
just wid Horisonten "), eller nere wid ytan af Jorden, utan at den
likwäl gär ner: da ser man pä samma sätt de stjernor, som swara emot
södra polen, och dä wet man, att man är midt pä jorden och lika längt
ifrän bägge polerna, och dä säger man, at man är under Equatorn
eller wid Equatorn: och dä sjömän tala om att de warit der, säga de,
att de passerat limen, för det att Equatorn ocksä kallas Dagjemnings-
linien.

Den Storcirkel, som är jordens omloppsbana kallas Ecliptica.
Denna som har en bestämd lutning emot Equatorn af wid past 234 ",

skär denna sednare pä twenne motsatta ställen i tu, sa at dest ena hälft
ligger norr och dest andra hälft söder om Equatorn. De twenne punk-
terna i hwilka Ecliptican och Equatorn siära hwarandra kallas dagjem-
ningspunkter (crquinoctier). Eclipticaus afiagsnaste punkter frän Equa-
torn (23^- ") kallas solstandspunkter (solstitier).

När man ser pä globen ellcr jordkartan, ser man mänga smäcir-
klar, som ga pä jemt afständ, 10^ (15 geograsista) mil "") emel-
lan hwardera, (hwilket man kallar parallell), frän Equarorn och som
emot polerne blifwa allt mindre och mindre. Dessa kallas Pa-
rallelkrctsar. Af dessa mäste wi särstilt gifwa akt pä Nlandkret-
sarne och polar^kretsarne. — Wändkretsarne som man ock kallar
tropiker äro twenne par.rllelkretsar, som ligga pa hwar sin
sida om Equatorn och pa lika afständ frän densamma. För-
klaringen öfwer deras benämning är följande: Solen gär om somma-
ren mycket högre pä himmelen än om wintren; sä att hon om somma-
ren kommer, när det är middag mycket högt opp, hwaremot hon
om Jul knappt hinner öfwcr stogstopparne. När man är pä Jorden

-) Horisont eller Synkrets kallas den kretsen rundt omkring, der him-
melen och landet tyckas räka hwarandra. Zeni th kallas det ställe pä him-
larymden, som syncs wara midt öfw r wart hufwud; Nadir den mot-
satta punkten pä himlahwalfwct, som är midt nnder wära fötter.

*) En Swenst mil är — l-Z4 geograsista.
"') När jag här talar om att Solen är högre och lägre pä himmelen, sä är

meningen endast huru hon är om middagen hwar dag.
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pä det ställe, som Solen är midt öfwer, när hon för ost är högst Pa
himmelen, och hwilket händer midsommarstiden, sä är man just wid
norra Wändkretsen, hwilken kallas Rraftans rvandkrets, för det att
Solen, sedan den hnnnit dit, icke gär längre mot norr, utan wäuder
småningom om tillbaka mot söder, och tycks gä baklänges liksom kräftan,
sä at hon äter för ost med hwar dag synes lägre och lägre. När
man äter är pä det ställe söder om Equatorn, der Solen är rätt ofwan-
för hufwudet dä hon är längst söder öfwer, hwilket händer da hon för
ost är lägst om middagen, fä är man wid södra wändkretsen, hwilken
kallas Stenbockens Nlandkrets, för det att Solen dä börjar äter
att med hwarje dag komma högre liksom Stenbocken klättrar uppför ber-
gen. De kallas Wändkretsar, för det, att Solen, när hon kommer öf-
wer dem, tycks wända om och draga sig tillbaka; fastän dct egenteligen
kommer deraf att Jorden fär olika ställning emot Solen.

Efter Solen icke nänsin kommer midt öfwer hufwudet pä ost, der
wi bo, sä bo wi ej wid någondera Wändkretsen, utan längre i norr pä
Jorden än norra Wändkretsen är.

När Solen är öfwer Kräftans Wändirets hafwa wi Midsom-
mar. När hon äter sänkt sig sä längt mot söder, att hon kommer midt
öfwer Equatorn, sä är det för ost Höst, och dä är dag och natt lika
länga öfwer hela Jorden, sä att dagen är tolf timmar och natten tolf
timmar och derföre kallas Equatorn Dagjemningslinie. När Solen är
öfwer Stenbockens Wändkrets, dä är det midt uti wär winter, eller Jul
och Nyärstideu, och dä Solen äter, nnder det hon änyo wänder sig emot
norr, kommer till Equatorn, sä blir det Wärdagjemning.

Man kan nu häraf lätt förstä, att Solen hwart är är en gäng
wid norra Wändkretsen, och en gäng wid den södra; men twä gänger
gär öfwer Equatorn, nemligen en gäng om hösten och en gäng om wä-
ren; och att Solen alldrig kommer rätt öfwer nägot ställe pä Jorden,som är utom Wändkretsarne, ty just wid dem wänder hon tillbaka.

Icke längt ifrän Polerna äro twenne andra kretsar, som kallas
polcirklar. De äro lika längt ifrän Polerna, som Wändkretsarne frän
Equatorn. En är wid hwardera Polen: och derföre kallas den ena
Norra polcirkeln, och den andra Södra polcirkeln.

Men huru kan man dä weta när man pa Jorden är pä de ställen,som swara emot Polcirklarna pä Globen och Kartan? Wi stola för-
klara det. — Dag och natt byta om pä Jorden inom 24 timmar; men
ju längre man kommer frän Dagjemningslinien eller Equatorn, desto
längre blir dagen om sommaren och i samma man kortare om wintern.
När Solen om middagen är högst, sä är dagen längst och natten kortast;
och när solen är lägst, sä är dagen kortast och natten l ngst; men till-sammans gör dag och natt ändä alltid jemnt 24 timmar. När man
konumr nära mot den trakten pä Jorden, som swarar mot Polcirklar-
na, sä är Solen om sommaren endast cn liten stund nere, och om Win-
tren endast en liten stund oppe: och när man kommer pä det stället, som
Polcirkeln jnst gär öfwer, dä fär man se en underlig syn. Solen gär
dä icke ner om Midsommarsnatten, utan rör endast wid siogen eller ho-
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risonten, och gar strart smäningom opp igen: och midt om wintern kom-
mer hon icke opp dä det siall wara dag; och när sä händer, dä wet
man att man är der Polcirkeln gär fram.

Kommer man sedan ännu närmare mot Polerna, sä gär Solen icke
ner pä läng tid om sommaren och icke opp pä lika.läng tid om win-
tern: och wid sjelfwa Polerna är Solen oppe et hälft är och nere den
andra hälften af äret. Der är pä ett helt är icke mer än en läng dag
och en läng natt.

Wändkretsarne och Polcirklarna fördela jorden i wissa delar, som
inan kallar luftstreck eller Zoner. Man bör weta, att det är war-
mast wid Equatorn, emedan Solen häller sig mest deröfwer, och kallast
wid Polerna. Derföre kallas de delar af Jorden wid Polerna, som
Polcirklarne innesluta, de Ralla Luftstrecken: men den del af jor-
den, som ligger mellan bada Wändkretsarne, och som gär omkring jor-
den som ett bälte, kallas det Heta Luftstrecket: och emellan Wänd-
kretsarne och Polcirklarne ligga de säkallade tempererade Luftstrec-
ken. Det sins säledes Pä Jorden twä kalla luftstreck, ett hett, och twä
tempererade.

Nu komma wi till ett annat stag af cirklar, som betecknas med de
linier, som äro dragne twärs öswer Equatorn och alla parallel-cirklar.
De äro alla siorcirklar dragne i norr och söder igenom bäda polerne och
kallas middagscirklar eller meridianer af latinsta ordet mvn6isB, som
betyder middag, emedan alla orter under samma meridian hafwa mid-
dag wid samma tid. För att bestamma graderne för Parallelkretfarne
hade wi en giswen utgängs-cirtel uti Equatorn, men icke sä för Me-
ridianerna Det mäste bero af öfwerenskommelse, att nägon meridian
antages som dcn första och frän den bestämmas de öfrigas läge i öster
och wester (wanligen beräknar man den första frän en ö, som kallas Ferro).

Genom Parallel-krctsarue bestämmer man en orts läge i norr
eller söder frän Eqnatorn, hwilket kallas dest bredd (latitud) eller
polhöjd. Nu kan en orts läge antingen wara norr om Equa-
torn, dä den säges wara belägen under nordlig bredd eller söder
om Equatorn, dä den har sydlig bredd. Om jag nu t. ex. wet
att Lund ligger under 55° bredd norr om Equatorn (hwilket kallas nord-
lig bredd), sä wet jag ock att denna stad ligger 55 gänger 10Z mil eller
572 mil frän Dagjemningslinien (Equatorn), och 35 gänger 10^ mil
eller 364 mil ifrän Nordpolen. Frän Equatorn till hwardera polen är
en fjerdedel af en cirkel, säledes dä cirkeln har 360 grader, har ingen
ort högre latitudsgrad än 90°, som är 4 af 360. Nittionde graden
sammanfaller med Polerne.

Pä samma sätt bestämma Meridianerne en orts läge i öster och
wester ifrän den säsom första antagna meridianen, hwilket kal-
las dest längd eller longitud. Härwid böra wi likwäl än ytterligare
gifwa akt uppä, att dä Parallcl-cirklarne alltid bibehälla samma afständ
frän hwarandra 104 mil, men emot polerne blifwa allt smärre och smär-
re, sä äro Meridianerne, säsom Storcirklar, alla lika stora, men närma
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sig hwarandra allt mer och mer, tills de slutligen sammanflyta wid po-
lerne, ehuru afständet emellan hwarje grad är wid Equatorn 10 Sw. mil.

Latituderna eller Vredd-graderna räknas pä Meridianerna;
Longitudevna eller Langd-graderna pä Parallel-cirklarne.

Allt hwad wi nu hittills talat om, hör till det slags bestrifning
om Jorden som kallas Matematist Geografi. Man finner säledes
att den Matematiska Geografien handlar om Jordens stapnad, storlek,
läge i werlden, rörelse och cirklar. Wi komma nn till den delen af
Jordens bestrifning som kattas Fysist Geografi.

Andra Delen.

Fysisk Geografi.
Om det som nr inuti Jorden.

Mennistorna hafwa icke kunnat hinna djupt ner i Jorden, och lik-
wäl borde man komma hela 600 (serhundra) mil ner i henne, för att
kunna komme midt i Jorden. Man har icke kommit mer än nägra tn-
sende alnar pä djupet; ty sedau man har kommit ctt stycke ner, sä hin-
dras man af watten att komma djupare.

Pä Jorden sinnas likwäl ätstilliga djupa häl, som icke hafwa wat-
ten uti sig, och sädana häl kallas Grottor eller Hälor. De fiesta
sinnas i berg, och tyckas hafwa blifwit skapade tillika med Jorden. Der
har warit mennistor, som lätit hissa sig ner i mänga sädana hälor och
haft ljns med sig, och sedan de kommit ett längt stycke ner, sä hafwa
de ibland funuit stora rum inne i bergen och Jorden, och der hafwa de
ibland sett i de mörka hålorna hwita figurer af en slags hwit sten, som
mcd watten smäningom droppat ifrän hwalfwcn, och som derigenom sätt
mänga besynnerliga stapnader, för öfrigt jord, stenar och watten.

Mennistorna hafwa wäl ocksä pä mänga ställen sprängt djupa häl
i berg, när de brutit opp malm till jern eller koppar eller silfwer, eller
ock wissa slags stenar, säsom till erempcl marmor. Sädana häl, som
ibland äro fiera hundrade eller tusende aluar djupa och bestä af mäuga
gängar och wäuingar iuuti berget, kallar man Grufwor. Men att
man i dem ej fär se nägot annat än sten och berg, kan hwar och en
lätt förstä.

Wi weta derföre icke med wisthet huru det är bestaffadt djupt in
'lti Jorden, eller hwaraf den der är sammansatt: och man tan icke weta
oet, när man ej kommit djupare iu i densamma än som jag nu bestrif-
wit, sä att man kunnat fä se hwad der är. Sä längt man kommit ner,
har man blott funnit stenar, jord och watten. Derwid har likwäl det
apmärkningswärda wifat sig, at warman beständigt tilltagit ju djupare
man kommit ned, sä att man trott sig kunna antaga att jorden pä större



16

djup än det till hwilket mennistor nägonsin kunna komma är glödhet, sä
att sielfwa jernet stulle smälta.

Om det, som nr nnrmnst omkring Jorden.
Luften är rundt omkring Jorden pä alla sidor, likasom hwitan ar

omkring, gulan i ett ägg. Man ser wäl icke lusten, ty man ser igenom
den, likasom igenom ett klart glas eller mycket klart watten, men man
känner att den haller emot om man stär med handen eller med en fjä-
der mycket hastigt, och när det bläser läns luften alltför tydligt. Man
fär dä ibland se huru stark luften är. Nar wädret eller luften trycker
pä qwarnwingarna, sä drifwas de med mycken styrka omkring. — Ibland
bläser det stora träd och hus och stepp omkull: och ändä är luften sä
fin att man ej ser den, och sä tunn att man ej känner den, om man
siar eller sitter stilla, när det icke bläser.

Utan luften stulle inga mennistor och inga djnr kunna lefwa; ty
wi andas luften, och utan att andas stulle wi snart dö. Ingen eld
Mlle kunna brinna om luften wore borta; ty endast man kan stänga

Wäl omkring, sä att elden ej fär frist luft, sä slocknar den snart. Inga
trKd eller blommor eller gräs stulle kunna wära, ty om man sätter dem
i ett sä tillslutet rum, att luften ej fär fritt komma ät dem, sä wist-na de bort.

Likasom sistarna lefwa i wattnet, sä lefwa mennistor och djur och
fåglar i luften.

'

Luften blir allt tunnare och tunnare, när man kommer högre opp
ifrän Jorden. Pä de högsta bergen kan man knapt andas mer, sen blir
Mn ännu tunnare, cch sett sins ingen luft mer, utan der ofwanför är
MM ett tomt rum, ett mycket stort tomt rum; och luften följer med
Jorden under det hon far fram i det tomma rummet. Twärtom blir
luften tjockare allt efter som man kommer djupare ner, och i de djupa
hälorna är den sä tjock, att man knapt kan andas den. Den är lagom
endast pä jordytan, der mennistorna och djuren stola andas och lefwa.

' När man kommer högt opp i luften, sä är det mycket kallare än
här nere pä Jorden. Derföre fär man se, att det midt om hetaste som-
maren ännu ligger snö och is ofwanpä de högsta bergen. När man nere
Pä låglandet har sä warmt, att man just plägas deras, sä är det Pä
sädana berg sä kallt att man kan frysa ihjäl.

Om man tar en sten och lägger i watten, sä fär man se att den
sjunker titt botten i största hast. Ju tyngre den är, desto hastigare far
den ner; men om man tar ett stycke träd och lägger i wattnet, sä far
det icke till bottnen, utan om man trycker det ner i wattnet, sa kommer
det strart opp igen och flyter. Tar man en krok och sätter dit, sä fly-
ter han nästan alldeles ofwanpä. Detta kommer deraf, att sten är tyn-
gre än watten, och derföre sjunker den; men trä är lättare än watten,
och derföre fiyter det opp; korken är ännu lättare och derföre fiyter den
ännu bättre. Stenar sinnas äfwen, som äko sä lätta att de flyta, sä-
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som till exempel Pimsssen. Det stora trädet fiyter lika wal som det lilla,
och den lilla sten sjunker likawäl som den stora.

Nu kan man ock första huru det kommer till, att röken stigeroppät
i luften, och huru det kommer till att de stora molnen fara sä lätt i luf-
ten, nemligen derföre att de äro lättare än luften, som bär dem. Allt,
som är tungt, faller strart ncr till jorden: likasom stenar falla ned i
wattnet, sä falla mycket lättare saker ned i luften, för det att luften sjelf
är mycket fin och lätt. Men just som trä fiyter i watten för det, att
det är lättare än det wattnet, som bär det; sä fiyter röken och molnen
i luften för det, att de äro lättare än den.

Molnen synas wara gansta tunga, men de äro icke annat än
tunna och sina wattenangor, som flyta oppe i luften. Man ser det helt
tydligt dä man kommer opp pä höga berg, der man kommer in i mol-
nen, ty man finner dä att molnen äro endast en tunn dimma: men dä
det regnar blifwa molnen till smä droppar, som strart falla ned till jor-
den , när de bliswa sä tunga, att luften ej kan bära dem mer. Dessa
wattenangor hafwa alla uppstigit frän jorden. Warman har isynnerhet
den egenskapen, att upplösa watten uti ängor säsom man ser imman,som är bara wattcnängor, stiga opp af kokande watten, men häller man
ett lock öfwer wattnet samlas dessa ängor pä locket i wattendroppar och
pä samma sätt fiyta wattcnängorna tillsamman till regndroppar. Ju fiera
wattenangor, fom sinnas upplöste i luften, desto fuktigare säges den
wara. Som warman är störst under Equatorn och aftager emot Poler-
ne, sä är ock den mesta fuktigheten i luften under Equatorn och aftager
allt mer och mer ju uärmare man kommer emot Polerne; hwarföre det
wanligen regnar dubbelt mer i de heta än kalla länderne.

Molnen kunna icke komma mycket högt opp i luften, ty luften är
sjelf sä lätt der oppe, att deu ej kan bära dem högre. Derföre ser man
molnen nedanför sig, dä man är oppe pä mycket höga berg, sä att dä
de komma nära till berget, skymma de bort landet eller marken som är
nedanföre, sä att man ej kan se den. Och fastän det ser ut för ost,
likasom stulle Mänen icke wara långt ifrän molnen, utan strart bakom
dem, när de gä fram för honom, sä är Mänen ändä mättga tusen gän-
ger längre bort, och Solen är ännu mycket längre bort, och Stjernorna
ännu längre, säsom jag förut har bestrifwit.

När luften stär alldeles stilla, sä säger man at det är lugnt;
men när luften strömmar eller liksom rinner ifrän det ena stället till det
andra, fä kallar man det wader, N?ind, och säger att det bläser.
Ibland rinner luften sä hastigt, att wädret danar och bryter omkull träd
och huS, och stjelper omkull stora fartyg, och dä kallar man wädret förStorm, cn stark Storm, en Orkan.

Jag talte nyst om, huru Regn kommer af molnen; men om regn-
DropMne frysa tillsammans i luften, medan de ännu äro helt smä, sä
»ömma de ner säsom smä hwita fjun, och dä kallar man det Snö, och
Maer att det snöar. Men om dropparne, som frysa i luften äro stora,
U^er «m mänga frysa tillsammans innan de hinna ner till Jorden, sä
».<« deraf Hagel.
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När Solen lyser pä molnen, dä deu stall gä opp om morgonen,
sä sär man se Morgonrodnad, och dä Solen lyser pä molnen när
den gar ner, sä sär man der i se aftonrodnad; och när hon pä ett wistt
sätt lyser pä wattendropparnc, som falla ner i luften dä det regnar, sa
far man se den stöna och mangfärgade Regnbägen. För att kunna
se Regnbagen, mäste man alltid hafwa Solen rät bakom ryggen pä sig.

Ibland far man aftnar och nätter, isynnerhet om hösten, se liksom
stjernor fiyga omkring i luften och fatta ifrän det ena stället tilldel an-
dra; den, som icke wet, att stjernorna äro sä oändeligen längt borta och
stora, tror äfwen att det är stjernor, som han ser falla, men det är
blott smä eldar som äro högt oppe i luften, och fara der likasom eld-
pilar. De kallas Fallstjernor eller Stjernfall, för det, att de se
ut säsom stjeruor, som stulle falla.

Stundom ser man uti Luften bilder af torn, palatser, stogar, klip-
por eller hela landstap, liksom afspeglade. De wisa sig isynnerhet wid
hafskuster (t. ex. wid Neapel), och sandfält (t. ex. i Persien och Tata-
riet), morgonstunden, samt kallas b'ata inoi-Mng.

Ibland ser man äfwen, om winteraftnarna, när det blifwit mörkt,
ljusa och swäfwande strimmor pä himmelens norra sida. Mest äro de
hwita; men ibland äro de röda och gula, och stamma som lätta elds-
lägor opp ät himmelen. De swäfwa mycket högt oppe i luften, och
man kallar det Norrsken, emedan wi se detta sten alltid at norr och
det blir allt starkare, ju längre man kommer ät polen, sa at det till
slut lyser under de langa nätterna liksom det wore det klaraste Mänsten.
När man kommer längt ät söder, emot södra polcirkeln, fär man äfwense sådant sten söder ut.

. När det om sommaren warit länge torrt och warmt, sä händer, att
man fär se, huru tjocka och mörka moln samla sig tillsammans pä him-
melen , och göra att allt fär ett mörckt och rysligt utseende. Snart sär
man da se, huru klara eldar i ett ögonblick glänsa till mot de swarta
molnen, och strart derpä hör man huru det dundrar, sä att Jorden dar-
rar under fötterna. — Man kallar elden Blixt eller Ljungeld, och
dundret Hsta.

Under Equatorn är icke blott warmast pä jorden, utan ock war-
man lika hela aret igenom; ju närmare man kommer Polerne desto större
omwerling af wärma och köld; desto större siillnad emellan sommar och
winter. Men härwid finnas likwäl mänga undantag, som bestämmas af
fiera andra orsaker. In högre man kommer opp i luften ju kallare är
det; derföre är ett land kallare ju högre det ligger öfwer Hafwets
watten)?ta. (Det är alltid efter Hafwets watten^ta, som man
räknar ett ställes höjd). Pä samma sätt kan granstapet af större bergs-
höjder, stogar och moras, afkyla ett land, liksom dest sluttande läge cmot^
norr; deremot om landet sluttar emot söder blir det warmare. M^ra
wattensamlingar och isynnerhet Hafwet hafwa den egenskapen att mildra
häftigheten i klimatets omwexlingar, sä att Rustlander, eller de somligga nära dessa, hafwa miydre köld om wintren och mindre hetta omsommarn, dä deremot länder, som ligga längt frän Hafwet hafwa häs
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tigare sommarhetta och wlnterköld. Man säger dä att warman i dessa
är mera ojemut fördelad pä olika ärstider.

Om det, som nr pn Jorden.
1. Om Land och Tvätten i allmänhet.

Det första, som man pä Jorden bör lära känna, är den allmänna
fördelningen af Sjö och Land, ty hela ytan af Jorden är intet annat
än Land och Watten. Alla land äro omgifna af watten, sä att hwart
man wänder sig, kommer man till slut till watten eller sjö, endast man
far rätt fram. Om ett land är mycket stort, mänga mil längt och bredt,
sä kallar man det ett Fast land; men ett land, som är mindre, sä att
det icke är mycket längt till watten pä någondera sidan kallar man en O:
är det ännu mindre, sä heter det en Holme: och när blott ett berg stär
opp ur wattnet, sä kallar man det cn 'Rlippa eller ett Skar; om
mänga Öar och Holmar och Klippor finnas utmed hwarandra uti haf-
wet, sä säger man att det är en Skargård. Ett land som är omgif-
wet af watten, likasom en ö, men som likwäl pä en sida, med ett smalt
land, hänger fast wid ett större land, kattas en Halfö: och ett sädant
smalt land, som likasom sammanbinder twä större land, kallas ett Land-
tunga cller ett Ed, och ibland äfwen ett Näs, fastan man rättare
kallar Näs ett smalt land, som stjuter längt ut i sjön. Nar ett hörn
af ett land gär ut i sjön, sä kallas dct utskjutande hörnet, en Ndde,
en Landtudde etter ett Rap. Den delen af ett stort land, som lig-
ger utmed en stor sjö, kallas Kust, och den yttersta randen af landet,som wattnet stöljer med sina wagor, kallas Strand.

När man will rita af land pä ctt papper, sä bör man rita det,
ehuru det blir i smått, med alla sina Uddar, Näs, Holmar, Ed, Halföar
och Stränder, just som det är pä Jorden. Men för att kunna fä all-
deles samma skapnad derpä, sa mäste man först rita ät sig ett litet mätt,
hwarefter man stall mäta det lilla landet pä papperet, säsom man med
mil och alnar mäter det stora landct pä Jorden. Man låter ett litet
stycke af mattet heta mil: och sä mänga mil ett land dä är längt ochbredt pä Jorden, sä mänga sädana der smä mil gör man sitt lilla land
pä papperet. Man kan lätt förstä, att jn mindre man tager sina smä
mil, desto mindre bild af landet, som man afritar, fär man: och när
man stall pä ett ark papper, eller ett blad, rita af hela ena sidan afJorden, sa mäste man rita efter ett gansta litet mätt. En mil kan der
knappt stönjas mcd ögat. — Ett papper, hwarä man har Land och Sjöar
afritade, kallas Rarta, och mattet, hwarefter man pä Kartan ritar tan-
den och sjöarna, har man gifwit namnet Skala ").

") När man will mäta huru längt det är isrän ett ställe till ett annat, eller
huru längt och bredt ett land är, sä brukar mau sådana mil, som jag förut
har bestrifwit, och sädana alnar och famnar; men när man will weta wid-
den af ett land eller huru stort fält det innehäller, sä mäter man det med
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Man brukar wanligen pä en Karta hafwa stranden mörk, pä det
att den, som ser derpä, stall lätt kunna se skillnaden Mellan sjö och
land: och landet färgadt, antingen ljusrödt, eller ljusgult, eller grönt,
dä man plcir säga att det är illumineradt eller koloreradt; men sjön
lemnar man antingen hwit, eller ock har-man den helt ljusblä. Man
katt säledes, sä snart man far se en Karta, se hwad som pä den är
land eller sjö: huru stränderna gä i uddar och bugter: huru öarna och
landen äro bildade: huru de ligga utmed hwarandra, och huru floderna
slingra sig till dest de falla ut i sjöarna och hafwen. Destutom brukar
man antingen strifwa namn pä hwart ställe pä Kartan, sä att man der
kan läsa hwad den sjön, eller det landet, eller det stället heter, som man
har för sig; eller ocksä utmärker man det med en siffra eller en bok-
staf, etter nägot annat tecken, dä namnet stär med samma märke eller
tecken i boken, sä att man pä det sättet sär reda pä, hwad orten he-
ter — i Boken, och hwar den ligger — pä Kartan.

Om man tar en Globkarta för sig, ser man twä ofantligt stora
land pä Jorden, det ena pä den ena hälften eller rundelen, och det an-
dra stora landet pä den andra. Det- största af dem sträcker sig ifrän
första Meridianen öster- ut ända in pä set andra halfklotet, gär med sin
norra kust allt inom norra Polcirkeln, sträcker sin södra udde längt ner
om Stenbockens wändkrcts, in i det södra tempererade luftstrecket, —

och kallas Gamla werlden för det, att wära förfäder hafwa lefwat
der, och wi weta, hwad som der händt ibland mennistorna, under 3 till
4 tusen är. Det andra stora landet deremot kallas Nya werlden,
emedan en Sjöfarande ifrän Gamla werlden (Christoffer Columbus), som
för nägot mer än 300 är sedan seglade dit för första gängen, wid sin
äterkomst berättade, att han funnit en ny werld pä andra sidan om ett
ofantligt haf, öfwer hwilket ingen före honom hade seglat. Denna nya
Werlden har sin största längd i norr och söder, ty den gär ända opp
emot norra polen, och wi weta ännu icke hwar 'den slutas, emedan in-
gen har rest sä längt opp i^Vessa okända land; men mot söder sträcker
landet sig nästan intill södra Polcirkeln, sä att det upptager nästan hela

Qwadratmäit, såsom qwadratmil, qwadratalnar och sä widare. En qw a-
drataln betyder dä en fyrkant eller ruta, som är en aln pä hwar sida:
och en Qwadratmil är en ruta, som är cn mil pa hwar sida. Man
bör dä anmärka att rutan bör hafwa räta hörn och icke sneda, ty den sne-
da rutan är alltid mindre än den räta, fastän sidorna äro lita stora, sä-
som man kan se af de twenne figu-
rer n och e som stä här bredewid.
— När man derföre säger att ett
Land är 20 qwadratmil stort, sä är
meningen den, att pä det landet
skulle rymmas utmed bwarandraW
sädana rutor, som hade en mil pä hwar sida. —Om golfwet i wär kam-
mare är 8 alnar längt och 6 alnar bredt, sä är-det 48 qwadratalnar stort;
ty om man delar det i rutor, med en aln pä hwar sida sä sär man 8 ra-
der rutor, med 6 rutor i hwar rad. En qwadratfamn innehåller 9 qwa-
dratalnar; hela Jordklotets pta innehåller 4,478,000 qwadratmil.
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Jordens bredd, hwaremot det i öster och wester icke har en sä ofantlig
widd; ehuruwäl det näst söder om Equatorn är nära 400 mil bredt.
Man kallar wanligen hela detta landet mcd ctt namn Amerika. Utom
dessa twä stora tanden, ser man en mängd af större och mindre öar krina-
spridda pä ytan af Jordklotet; men isynnerhet finner man cn mängd öar
pä sydöstra sidan om Gamla Werlden, och deribland en, som kallas
Ulimaroa eller Nya Holland, och som är sä ofantlig, att den är öf-
wer 400 mil läng och 300 mil bred, och derföre äfwen räknas för fast
land. Denna samling af öar har man ännu sednare lärt känna, än
Amerika.

Om man närmare betraktar bilden af Gamla Werlden, sä finner
man, att dep bestär af 2:ne mycket stora halföar, som med ett smalt
ed hänga tillsammans litet norr om Kräftans Wändkrets. Den mindre
af dem, öfwer ihwilken ocksä Equatorn gär fram, kallas Afrika: den
större synes bestä af^twenne delar, hwaraf den westra och mindre kallas
Europa, och den östra och större Asien. Pä samma sätt innefattar
Nya Werlden eller Amerika twenne halsöar, hwilka mcd en smal land-
tunga hänga ihop; den norra halfön kallas Nord-Amerika, eller
ibland Columbia, och den södra Syd-Amerika. När man nu här-
jemte betraktar den stora ön, som ensam är nästan sä stor som hela
Europa, sä har man fnnnit, att allt Land pä Jorden, kan lämpligen
fördelas i fem delar, och des,'a delar har man kallat werldsdelar.
Werldelarna äro säledes fem: 1) Europa, 2) Asien, 3) Afrika,
4) Amerika, (Norra och Södra Amerika), samt 5) Australien *)
eller Polynesien "*), som utgöres af den stora samlingen af öar sö-
der om Asien. — Det Edet, hwarpä man landwägen kan komma ifrän
Afrika in i Asien, kallas Suezista Näset, eller Edet wid Suez;
och den Landtungan, som sammanbinder Norra och Södra Amerika, he-
ter Panama-Näset.

Asien är den största af alla werldsdelarna. Dcn är halfannan gäng
sä stor som Afrika; nästan dubbelt sä stor som Nord-Amerika, och mer
än twä gänger sa stor som Syd-Amerika, den är tre gänger sä stor som
Polynesien och syra gänger sä stor som Europa, hwilken således är den
minsta af dem alla. Och om wi wanda om denna jemförelse, och börja
med Europa, som är 12 gänger sa stor som Swerige och Norige till-
sammans: sä är Polynesien nästan halfannan gäng fä stor, Södra Amerika
nästan dubbelt, Norra Amerika mer än twä gänger, Afrika inemot tre
gänger, och Asien fyra gänger sä stor som Europa.

Asiens norra del, isynnerhet mot öster, är rysligt kall: den med-
lersta deremot är tempererad, och den södra, som gär ned ända till Equa-
torn, är gansta'warm, men äfwen mycket angenäm. Med Europa för-
häller det sig pä samma sätt, fastän den icke hinner sä längt emot söder.

*) Ordet Australien betyder: Landet söderut, eller Söderländerna',
ty latinska ordet »uztral^ betyder: hwad som är söderut.

--) Namnet Polynesien kommer af grekiska ordet ?c»I?,, mänga, ock „»-

-«<,B, ö, och betyder derföre: Werldsdelen med mänga öar.
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Afrika har en tempererad wärma bäde wid norra kusten och södra udden;
men midt i landet, isynnerhet norr om Equatorn, är det gansta hett,
sä att landet saknar wärter och inbyggare. I den trakten blåser ibland
en wind, som är sä brännande, att den kan döda mennistor och djur om
man kommer för den. — Norra Amerika har äswen mycket kallt emot
norden, tempereradt emot norra wändkretsen, och längre söderut mot nä-
set, är wäl gansta warmt, men tillika mildt och behagligt. Södra Ame-

rika ligger wäl under equatorn: men der är likwäl icke pa längt när sä
hett som i Afrika, utan mycket mildare, och mot söder blir det allt kalla-
re, och kallare, sä att dct wid södra udden, som heter 'Rap.Hovn, är mycket
kallt. Hwad Polynesien äter angär, ligger största mängden af dest öar
i heta luftstrecket, men den stora wattenmassan som omger dem, swalar
af luften, och gör dem till de ljufwaste och wackraste länder pa Jorden.
De delar äter, som ligga längre mot polerna, blifwa i samma man kal-
lare: och de, som ligga längst ät söder, hafwa nästan en oupphörlig
winter.

Sådant är i korthet det land som fins pä Jorden. Lät ost nu
kasta en blick öfwer de stora wattenrymderna, som omgifwa alla dessa
land, och som siilja dem ifrän hwarandra.

Wisserligen sinnas stora Land pä Jorden, men likwäl fins der
ännu mycket större Sjöar; man antager till och med, att hela jordens
yta till en början warit betäckt med watten. Nu äro tre delar af Jor-
dens yta under watten, och endast en fjerdedel deraf är torr. Ja det
fins sä Nora sjöar, att man seglar rätt fram i flera månader med
mycket stor fart, utan att man ser annat än.himmeln öfwer' sig och watt-
net under sig, utan minsta stymt af land. Hgat söker förgäfwes undcr
all den tiden utät den stora wattenytan, att finna nägot tecken till land,
eller nägot synbart föremal, utom wagorna och himmeln. Likwäl kan
man, sä snart man ser Solen eller Mänen eller Stjernorna, räkna ut
hwar man är pä Jorden "), och pä det sättet fä weta, huru längt man
har till bekanta land: och sä har man äfwen Kompassen, som alltid wi-
sar hwart norr är ""), sa att man pä den kan se i hwad wäderstreck
man seglar.

) Att räkna ut hwar man är pä Jorden, är deisamma som att räkna ut
Longituden och Latituden för det ställe hwarpä man är.

-*) Efter jag nämnde Kompassen, sä mäste jag äfwen i förbigående säga
hwad det är. — Kompatz kallas en liten lada, i hwars botten man satt en
spetsig nal, eller en stift: sedan har man tagit ett smalt Mstycke, och gjort
ett häl i ena sidan midt pä densamma, och sen har man afpassat det sä,
att när man lagt stälträden pä Mens udd, wäger den jemnt, och kan strän-
ga omkring i lädan. När man dä pä ett wisit sätt strukit stälträden med
en sten, som kallas magnet; sä fär stålet den underbara egenskapen, att
det alltid wrider den ena ändan mot norr, sa länge det pä nälen fär swän-
ga fritt: och om man fäster pä stälträden ett rundt papper, hwarpä man
ritar linier i tors, för att utmärka wäderftrecken, säsom jag förut har wi-
fat, fä lan man pä papperet, fom stälträden wrider med sig/ se hwart norr
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De största sjöarna, som äro sä ofantligt stora, som jag nyst be-
strifwit, kallas Oceaner eller rverldshaf. Alla stora sjöar, eller alla
sjöar, som icke ät alla sidor omslutas af land, kallas Haf, och säledes
äro Oceanerua det samma, som de allrastörsta Hafwen. En Sjö, som
till det mesta är omgifwen af land, men pä en sida hänger fast wid en
större sjö, kallas en N)ik och om Wiken är en del af hafwet, kallar
man den en Hafswik. Det är derföre lätt att första, att en stor wik
kan hafwa mänga smä wikar, och har det ock wcrkeligen, ty sällan är en
strand ett längre stycke rak utan gär jemt i wikar och uddar. Om en sjö
har land pä alla sidor, sä att watten endast rinner ur den i en annan sjö,
sä kallas den sjön, som är sä omstängd af land, en Insjö; och saknar
den utlopp, sä att dest watten nedrinner i sanden, kallas den Stepp-
sjö. En liten Insjö, med stillastäende och derföre osundt watten, kallar
man ctt och ctt Trast, i hwilket sinns sä litet watten. att tuf-
wor och jord stiga opp pä mänga ställen, kallar man ett Rarr, eller
ett Moras, som man wet. Ett smalt watten, eller en smal sjö, som
gär ifrän en större sjö till en annan, kallas ett Sund. När watten
kommer opp ur marken, liksom ur en pipa, sä kallas det en Ralla;
och när watten rinner längs ät marken i en smal wäg, kallar man det
en Rännil, hwilken, da den blir större, sär namn af Back. När fiere
bäckar sä flyta tillsammans att deras blir ett större rinnande watten,
kallas detta watten en A, och dä flera äar förena sig, sä att det blir
ännu större, sä kallas det en Ström eller Flod, och de största Floder
kallas Elfwer, som ibland äro sä ofantligt stora, at de äro flera hun-
dra mil länga, och sä breda, att man ej frän den ena stranden är istand
att kunna se den andra. Ett sädant ställe i en stod, der wattnet, som
rinner, faller brantare ner, sä att det der brusar och strömmar hastiga-
re, kallas en Fors: och en mycket brant Fors kallas wattenfall.
Det finns wattenfall som pa en gäng äro mycket rysliga och stöna.
Man sär se stora floder störta sin ofantliga wattenmassa utföre branta
klippor med en förskräcklig fart, och med sådant dan och brusande, att
det hörs mänga mil omkring, och att wattnet stänker, som en rök högt
opp mot styn. Det sins äfwen sä branta wattenfall, att man kan ga
fram emellan det nedrusande wattnet och klippan, som dct faller ifrän:
och det sinns wattenfall, som äro sa höga, att wattnet som faller,
blir endast som en dimma eller ett duggregn, innan det hinner ner till
marken.

Men det är icke nog med det, att wi weta, att det sins stora sjöar
och strömmar och strömfall pä Jorden; wi böra äfweu lära ost känna
hwilka och hwarest de äro. Om man kastar sin blick öfwer ytan af
Globen, sä finner man snart, att de stora Werldshafwen synas wara

och söder och öster och wester är, och säledes äfwen weta, i hwad wäder-
streck man seglar. Kompassen wisa'- likwäl icke pä alla ställen pä Jorden
rätt ät norr, utan pä somliga ställen mera wefterut, och pä somliga mera
österut, och det är det, som kallas ,K omp assen s miffwisning, hwarom
talas i Resebefirifningar och flera andra böcker.
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fyra, ehuru alla sins emellan äro sammanhängande: 1) westra Ocean
eller Atlantista Hafwet, som ligger pä westra sidan om gamlaWerl-
den och sträcker sig i wester till Amerika: 2) Östra O/ean eller Stilla
Hafwet, som.äfwen ofta har blifwit kalladt Söderhafwet, ligger i
öster om gamla Werlden, och wester om den nya; kallas äfwen Stora
Ocean, för det, att den är den största af alla haf: 3) Södra Ocean
eller Indista Hafwet, ligger söder om gamla Werlden, mellan Afri-
ka, Asien och Polynesien: och 4) Norra Ocean eller Ishafwet,som ligger norr om Europa, Asien och Nord-Amerika, eller omkring
Norra polen.

För att bättre lära känna dessa haf, bör man företaga sig, att
med mera uppmärksamhet betrakta dem ett och ett i sänder. — Jag will
bestrifwa dem i följande ordning:

Östra Oceanen. Betrakta först den Stora Oceanen eller
Stilla Hafwet. Man ser dä för sig ett ofantligt haf, som intager nästan
hälften af hela Jordklotets yta. Endast en myckenhet af smä öar ligga
längt ifrän hwarandra kringspridda pä dest omätliga rymd. Pä westra
sidan om denna Ocean ser man Asien, pä hwars kust hafwet bildar fyra
stora hafswikar, af hwilka den nordligaste är den största och kallas L.ama
eller Tungusista Hafswiken. Den andra/ som man ser dernäst,
sedan man kommit söder om nägra stora Öar, är äfwen riktad mot nor-
den, och kallas Hoanghai eller Gula hafwet. Den tredje ligger strart
söder om norra Wändkretsen och heter Tonkinsta wiken: och den
fjerde, som är nära Equatorn och. nära Asiens sydligaste udde, kallas
Siamista Wiken. Ostindista Öarne widtaga här, och utgöra sedan
gränsen pä sydwestra sidan, för den Ocean,, hwarom wi nn tala. En
oändelig mwgd af Sund äro här emellan öarna, genom hwilka man
kan komma in ät Indista hafwet, och en Hafswik, kallad Rarpentari-
sta wiken, bryter in pä norra kusten as ön Ulimaroa. Mot söder
förlorar Stilla hafwet sig i Söderpolens istrakter och pä östra sidan
derom ligga begge delarna af nya Werlden, med en jemnare strand, om
man undantager Panamista Wiken wid Equatorn, Ralifornista
wiken under norra W wdkretsen, och en stor men mycket öppen wik,
längre i norr. Litet norr om Equatorn, eller imellan Siamista och Pa-
namista wikarne^ är hafwets bredd nära twa tusen mil; meu mot nor-
den draga Asiens och Norra Amerikas kuster sig trängre mot hwarandra
tillsammans och först när man kommer nära mot Polcirkeln, sinner man
Sundet Anian (af mänga kalladt Behrings Sund), hwärigenom man
kommer opp i Norra Ocean, och hwilket säledes stiljer Asien ifrän Nord-
Amerika.

Norra Oceanen. Ungefär midt i detta haf ligger norra po-
len och det hinner nästan pä intet! ställe ner till Polcirkeln Zen gäng.
Man tan dä lätt föreställa sig, huru stark kölden stall wara der. Man
har wäl gjordt flera försök, att, segla härigenom norr om bäde gamla
och nya werlden, men det har icke welat lyckas, för köld och is; och
ännu känner man icke norra stränderna af Nord-Amerika. Nägra stora
öar ligga i detta haf, och till dem segla flera siepp om sommarn,. för
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att fänga hwalsistar: i allmänhet fins här otroligt mycket sist af mänga
stag. Af Hafswikar, som komma ifrän Norra Occancn, är cn i Eu-

ropa, kallad Hwita Hafwet, och en i Asien, som fätt namn af Obi-
sta Wirén, temligen stora.

w estra Oce a „ e.,. Utur Ishafwet kommer man ner i Westra
Occancn cller Allantista hafwet. En stor Ö, wid uamil Island, ligger
här under Polcirkeln midt i hafwet, och utmärker skillnaden mellan Nor-
ra och Westra Oceanerne. Sedan man kommit ner i den sednare. har
man pä östra sidan werldsdelarne Europa och Afrika: och här tränga
isynnerhet twenne wikar längt in ät landet. Den nordligaste af dem,
som gär in i norra delen af Europa, kallas wid inloppet Nordsjön,
och längre in Östersjön, som sjelf äger flera grenar mot norr och öster:
och den andra gär in imellan Europa och Afrika, och kallas Mcdelhaf-
wet. Dcnna är den största af alla wikar Pa Jorden. Dcn gär ända
opp emot Asien, och grenar sig i flera mindre wikar, i ynncrhet pä norra
sidan. Under Equatorn gär en stor bugt inåt Afrika, hwilken kallas
Guineista wiken, och här ntanföre kallas haswet Ethiopista haf-
wet. Pä westra sidan om Atlantista hafwet ligger nya Werlden, och
der ser man, norr i Nord-Amerika twenne ofantliga hafswikar som kal-
las Vafflns och Hudsons Wikar. Wid norra Wändkretsen gar en
annan wik inät landet, mellan Norra och Södra Amerika, och denna wik,
som heter Mexikansta wiken, är näst Medelhafwet den största pä
Jorden. Utanför den östra kusten af Amerika kallas Oceanen Brasili-
ansta Hafwet — och emot söder sträcker denna Ocean sig fram, ända
till Polen. Man kommer ur Westra Oceanen till Stilla Hafwet, förbi
Amerikas södra udde, som kallas I>ap Horn, och till Indista Haswet
förbi Afrikas södra udde, som fatt namn af Goda Hopps-Udden,
för det att den Man, som första gängen seglade till densamma, ändte-
ligen här säg landct slutas, och wika österut, och man således fick godt
hopp, att komma sjölcdes in i Indista Oceanen, dit man önstadc finna
cn wäg.

Södra Ocean en , cller Indista Haswet, gär öster om A-
friia norrut, och möter, ctt stycke pä andra sidan om Equatorn, strän-
derna af Asien, der flera stora hafswikar tillskapas och tränga längt in
i landet: säsom Röda hafwet, eller Ärabista Wiken, mellan Afrika
och Asien: Persista Wiken och Bengalista.wiken. Pä östra si-
dan stänges denna wattenrymd af Polynesiens Oar, och söderut möter
äfweu här Södcrpolcns Ishaf. Ett ansenligt antal af större och mindre
öar ligga äfwen kringspridda i denna Ocean.

När man säledes ser öfwer de stora Wattnen, sä finner man, att
mestadelen af dem ligger pä Södra hälften af jorden, eller söder om E-
quatorn, och att Södra Polen ligger midt i ett alldeles ofantligt haf.

Pä de stora hafwen mellan Wändkretsarne btäsa windarna icke sä
ombytligt, som hos ost, att det den ena dagen bläser nordan, den andrasunnan, den tredje östan, och ofta flera wäder pä en dag. Nej! östan-
wädret fortfar utan uppehöll pä Stilla och Atlantista hafwen, samt sö-
der om Equatorn i Indista Ocean, sä att aldrig nägon annan wind
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bläser ute i dessa haf: och i norra delarne af Indista Oceanen, äfwen-som i hafwet näst utanför Siamista oA Tonkinsta Wikarne, byter win-
den om endast twä gänger om äret, sä att der bläser en ständig nor-
ostwind under det halfwa äret, som solen är söder om Equatorn och un-
der andra halfwa aret en ständig sydwest. Sådana ständiga wiudar
kallas passad-windar; men man bör icke förgäta, att de finnes en-
dast emellan Wändkretsarne, och ute pä Oceanerna; ty wid landet by-
ter winden i det heta luftstrecket fa besynnerligen om, att den om dagen,
när hettan ökes, bläser ifrän sjön till landet för att afswala luften, och
om natten twärtom ifrän landet till sjön, för att bortföra öfwer hafwet
den af solen pä landet upphettade luften. — Sä underbart är allting
inrättadt i naturen.

De som segla omkring jorden,fara derföre gcmenligen alla wester-
ut: sa att de kunna betjcna sig af de ständiga windarna, i synnerhet i
Stilla hafwet. Den wäg de mäste taga, nar de komma ifrän Europa,
är deu: att de igenom Atlantista hafwet segla till Amerikas södra ud-
de, der de dä, antingen gä omkring Kap Horn, eller igenom ett längt
sund, som är nära derintill och kallas Magellansta Sundet, för det,
att den fom först seglade den magen hette Magellan; men de räka der
nästan alltid ut för stormar och owädcr. Sedan de hunnit wäl förbi
denna farliga udde, styra dc norr ut mot Equatorn, och följa dä med
östauwindcn öfwer Stilla hafwet, hwarest de undcr wägen pläga gä i
land här och dcr pä de smä, men stöna öarna, s^m ligga i detta haf.
De segla sedan igenom sunden mellan öarne som cro emellan Asien och
Ulimaroa, in ät Indista Oceanen, och igenom den, förbi Goda Hopps-
Udden, tillbaka in i Atlantiska hafwet: der de äter wanda norrut, för att
komma hem till Europa. — En sädan resa kan icke göras pä kort tid.
Man behöfwer wanligen dertill mycket mer än ett helt ä^

Utom de redan omtalade Sunden, Anian och Magellans Sund, will
jag ännu här nämna. Gibraltars Snnd, hwärigenom man. kommer
in i Medelhafwet: Öresund, hwärigenom man kommer in i Östersjön:
Babelmandeb, som leder in i Arabiska wiken: Straat Sunda, som
sammanbinder Indista hafwet med Östra Ocean: Hudsons Suud,
som utgör inloppet till Hudsons wicen, och Dawis Sund, hwärigenom
man kommer in i Baffins wik.

De största och märkwärdigaste Öarna Pä jorden, utom Ulimaroa,
som för sin storlek häldrc bör kallas fastland, will jag äfwen här upp-
räkna. De äro följande: Vorneo söder om Asien: N)?a Guinea i
Polynesien: Madagastar öster om Afrika: Sumatra söder om Asi-
en: Britanien wester om Europa: Celeber söder om Asien: Nipon
öster om Asien: N)>a Zelands Öarna. sidost om Ulimaroa: lawa,
wid Straat Sunda: Stora papus Ön öster om Celebes: Nowa
Semlas Oar norr om Asien: Island; L.uzon nordost om Borneo:
Newfoundland (Njufoundländ), öster pä Nord-Amerika: Ruba i
Mexikanska wiken: Irland wester om Britanien: Diemens L>and sö-
der om Ulimaroa: Domingo eller Hayti »ära till Kuba: Maglnda-
nao söder om Luzon: Ceylon söder i Asien: Simbu öster om Nya
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Guinea: Spitodergen längt oppe i Norra Ocean: Dagoa nära till
Simbu: Gilolo, ellcr Halemahcra, östcr om Celebes: Raryswans
Ö i Hudsons wiken: Sicilien, Sardinien, Rorsika, R,reta och
(s)?pcr!, i Medelhafwet, Jamaica södcr om Kuba, och porto Rico
öster om Hayti: Magellans Oarna eller Eldölandet wid Kap Horn,
och otaligt mänga andra.

Stora Insjöar sinnas äfwen, och jag will har nämna de märk-
wärdigaste: säsom Swarta och Raspista Hafwet pä gränsen mellan
Asien och Europa; eu samling af fiera stora insjöar i Norra Amerika
mellan Hudsons och Mexikanska wikarne: Marawi i östra delen af A-
frika: Aral litet öster om Kaspista hafwet, och Bajkal in i landet af
Asien: parime i Syd-Amerika, mellan Equatorn och nordöstra kusten,
och Tätikaka wid westra kusten af samma werldsdel, nära Stenbockens
wändkrets: samt L^adoga och Onega i Europa, söder om Hwita hafwet.

De största Elfwerna som sinnas pä Jorden äro följande: 1) A-
purimak cllcr Amazonfloben i Amerika, som rinner ut i Westra Oce-
an nära Equatorn, och är dcn största as alla flodcr: 2) Nil, som i
östra dclett af Afrika faller ut i Medelhafwet: 3) Angara eller le-
niseja, som i Asien faller ut i Ishafwet. 4) lanktsekiang eller
Kiangftoden, som fiyter i Asien östcr ut till Stilla hafwet, och hwilka
fyra äro Ma mer än 400 mil länga: — 5) Hoangho eller Gula
Floden, norr om lanktsekiang: 6) Obi, som fiyter norrut i Asien och
faller i dctt wikctt, som af denna floden kallas Obista wiken: 7) Mis-
suri eller Misisippi, som i Nord-Amerika faller söderut in i Mexikan-
ska wiken: 8) S:t L^renz-Floden, som i samma werldsdel faller
öster ut, och är den floden, hwärigenom wattnet rinner utur de mänga
och stora insjöarne, hwilka ligga i den trakten af Nord-Amerika: 9)
Meiiankom eller Kambodja, som faller i hafwet wid ändan af det
landet, som är emellan Tonkinsta och Siamista wikarne: 10) L^cna,som i Asien faller i Ishafwet österom Angara: ll) Paragna^, som
fiyter i Syd-Amerika at söder, öfwer Stenbockens wändkrets, och faller
igenom cn 15 mils bred mynning ut i Wcstra Ocean: alla öfwcr 300
mil i längd: — 12) Amur cllcr Seghalienfloden, öster i Asien: 13)
Ganges eller Pndda, som är cn mycket ryktbar stod, och flyter ut i
Bengalista wiken: 14) Burramputer, som är nast östcrom Ganges:
15) Irawaddi etter Awaströmmen, som är i samma del af Asien än-
nu litet längre österut: 16) wolga som flyter igenom östra delen af
Europa, och'faller ut i Kaspista hafwet: 17) Orinoko, som faller i
Westra Ocean pä norra kusten af Södra Amerika: 18) Frät, som
fiyter ut i Persiska wiken: 19) Donau, som rinner igenom södra de-
len af Europa österut till Swarta hafwet, och 20) loliba eller Ni-
gerstoden, som flyter midt i Afrika österut, och slutligen förlorar sig i
den omätliga sandöknen, sä att dcn (^säwida man wet) icke hinner pä
nägot ställe till hafwet: hafwa alla en längd af mer än 200 mil.

De märkwärdigaste Wattenfall pä Jorden äro: Niagara i Norra
Amerika, der S.t Lorcnz-Elfwen, under det den flyter mellan de stora
Insjöarna, störtar sin ofantliga wattenmängd utföre en brant af 27
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famnar, och hwilket är det wattenrikaste af alla Wattenfall. — Det
högsta i Europa, är i Pyreneista Bergsafen, der flera bäckar falla ut-
före eu brant stenwägg om 230 famnars höjd. Nilen gör äfwen fierastora wattenfall omkring norra wändkretsen, och närmare opp emot destursprung.,

Alla öfriga märkwärdiga S^öar, Wikar, Sund, Strömmar, Öar
och Uddar och mera sädant, komma att längre fram i denna bok omta-
las, jemte de wcrldsdelar hwari de sinnas och till hwilka de höra. Se-
dan wi nu omnämnt den allmänna fördelningen af land och wattcn pä
Jorden, sä stola wi företaga ost, att omtala hnrudana sjöarna och tan-
den äro, säwida wi här knnna och böra göra detsamma.

Bottnen i Sjöarna är icke jemn som golfwct, ntan somliga ställen
äro djupa och somliga grunda. Der sins ställen ute i hafwen, hwilka
äro wisit en mil djupa, sä att man knapt stulle räcka till bottnen pä
dem, om man satte en sten i ena ändan af ett snöre, som wore sä längt
att det stulle räcka ifrän den ena milstolpen längs ät wägen till den an-
dra. Andra ställen äro mycket grundare sä att man ej behöfwer myc-
ket längt snöre för att räcka till deras botten. Pä somliga ställen äter
är det sä grundt, att sscpp ej kunna komma fram; utan om ett stepp
kommer mcd fart, sa stöter bottnen eller kölen eller sidan af steppet e-
mot, och gär sönder, dä steppet sjunker ner och brytes sönder af wägor-
na, och folket drunknar, om de ej kunna med bät eller bräder, eller med
simmande komma i land. En sädan olycka kallas steppsbrott: derföre
äro sädana grunda stallen mycket farliga för sjöfarande, och derföre mä-
ste de wäl akta sig för dem; men i de stora hafwen äro icke mänga sä-
dana ställen, ty der är mycket djupt. Om ett sädant grundt ställe har
pä bottnen stenar eller berg, sä kallar man det ett Grnnd; mcn har
det endast sand, sa kallar man det eu Sandbank. Finnas nära ku-
sterne, liksom wallar, deu ena utom den andra af sandbankar, uppkastade
afhafwet, kallas de Duner. Bestä dessa grund af Koraller (ett slags
djur, som bo uti wäxande hus af kalk) kallas de Rorallbankav ").

Pä somliga ställen gä berg och stenar mcd sin topp undcr wattnet, och
när wägorna sen gä öfwer det stället sa biusa de derpä, sä att watt-
net stanker högt opp, att det danar och fradgas: och sädana ställen kal-
lar man Bränningar cller Hafsbranningar: och när man ser sä-
dana da man seglar, sä mäste man akta sig för dem och fara ifrän dem;
ty stöter fartyget emot dem, sä lider man skeppsbrott. Pä somliga stäl-
len äter gä bergspetsarna opp igenom wattnet, och da ser man klippor
och stär och öar ofwan om wattenytan.

Wattnet, som är i Sjöarne, stär icke stilla. När det bläser helt
sakta, sä blir wattnet ofwanpä krusigt, och dä säger man att det gär
smä wägor; men när det bläser starkt, blifwa wägorna äfwen större,

*) Nu för tiden finnas dessa endast nti de warmare hafwen, men flera öar,
t. ex. Gottland i Swerige, hafwa ursprungligen warit korallbankar.
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och Pa hafwen blifwa de dä sa stora som stora hus; och dä wältra de
efter hwarandra, och steppet, som seglar der, är ibland oppe pä
dcn höga wägen, ibland äter nere imellan wägorna. När de stora wä-
gorna wältra mot stranden, sä att de icke komma längre, sä är det li.
kasom de dcr stulle. brytas sönder, och dä danar det hardt och brusar
starkt; man kan da icke komma i land pä sädana ställen, w wägorna
stulle stä sönder båten emot stranden och folket stulle drunkna; men will
man komma i land, mäste man dä uppsöka en wik eller ett sund, der
wägorna icke gä sä stora, der det är lugnare och stillare ").

Ännu märkligare är wattnets lopp i en bestämd riktning uti wissa
haf, oberoende af windcn, hwilket man kallar Hafsström. Sä flyter
genom Vehringssundet en dubbel hafsström; en ifrän Ishafwet in i
Stilla hafwet, en annan twärtom. Stundom strömmar wattnet pä ytan
och pä djupet ät motsatta häll, som i Gibraltars suud. Af sådana
Hafsströmmar är Golfströmmm i Atlautista hafwet den märkwärdi-
gaste. Den börjar i Mexicansta wiken och ester att följa Norra Ame-
rikas kust, wänder den sig ät öster, och dcrcfter ät sydost till Azorista
öarne.

Wid stränderna i de stora hafwen fär man se en underlig sak,
som man aldrig sär se i de smä sjöarna. Man sär se, att der steppet
den ena stnnden kan segla, der är helt torrt, sä att man kan gä der pä
boftneu den andra stunden, och sen kommer der äter watten, sä att man
äter kan segla dcr. Man kallar detta Ebb och Flod. Det gär sa
till. När det är sä grundt att steppet endast jcmt flyter fram, säsom i
en wik, som icke är myckct djup, sä ser man der, huru wattnet min-
stas eller rinner utur wiken, sä att der efter 6 timmar är helt torrt,
sä att man kan gä pä bottnen. Strart derpä börjar wattnet komma
tillbaka, och ökas allt mer och mer under 6 timmar, och dä kan steppet
äter segla der. Sen minstas wattnet äter i 6 timmar, sä att dct blir
torrt, och stiger äter i 6 timmar att man kan fara mcd fartyg, och fal-
ler äter, och sä allt oafbrutet. När wattnet faller eller minstas, kallas
det Ebb, och när dct stiger ellcr ökas ätcr, heter det Flod *").

Det Watten, som sins i goda källor, har ingen färg och ingen
smak. Det är helt klart och helt rent: mcn i hafwet är wattnet hwar-
ken sä klart eller sä rent; utan det är ofta grumligt och smakar salt
och bittert. I ganska mänga insjöar och trast och floder är wattnet icke
salt och bittert, fastän det icke altid är klart, utan ibland grumligt; men
det sins ocksä nägra insjöar och källor och strömmar, hwaruti wattnet
är salt. Wattnet är icke lika salt pa alla ställen i de stora hafwen;
utan der det är warmast, der, är ocksä wattnet allrasaltast och allrabit-
trast, och det är mycket wäl att det sä är; ty derigenom häller watt-
net sig ständigt fristt, sä att det ej ruttnar och stäms i warmen, som
dct eljest stulle göra.

) Ett sädant ställe l en wlk eller ett funb, der stepp och andra fartyg kunNällgga, utan att de stora wägorna kunna fiada dem, kallar man en Ha mm
' ) Ebb och Flod kommer deraf, att Mänen och Solen werka pä wattneti be stora hafwen: huru det gär till, sär mm weta af Astronomien.
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Uti det heta luftstrecket pä Jorden sins ingen winter, och derföre
sins der ingen is och snö, utom pä de höga bergen. När man berät-
tar för dem, som bo der, att det händer hos ost, att man kan den ena
tiden pä äret, nemligen om wintern, gä och köra pä wattnet, som dä
är ofwanpä sä härdt som en sten, och att marken under den tiden är
alldeles hwit; sä weta de icke huru det gar till. Nar en man, som
war hemma ifrän en ö i det heta luftstrecket, en gäng kom till ett stäl-
le, der dct snöade, undrade han mycket att det regnade hwit,, som han
kallade det. Men det är mycket wäl, att snön, som täcker jorden om
wintern, är hwit, ty man ser dä, när det ar länga nätter och korta da-
gar, bättre i mörkret, emedan den hwita snön lyser ifrän sig, sä att
man ser tydligare: man wet gansta wäl huru mycket ljusare det är ute
om aftnarna, sedan snön gjort marken hwit, än förut om hösten, da
ännu ingen snö kommit. Snö hindrar ock kölden att sä djupt nedträn-
ga i jorden och städa wäxtcr och rötter.

Salt watten fryser icke sä snart till is, som det som icke är salt;
och de stora hafwen frysa aldrig sä, att man pä isen kan fara öfwer
dem. I Ishafwet eller norra Ocean sins mycket is, nästan hela äret
igenom, sa att den icke engäng hinner smälta opp midt om sommaren;
men den fiyter der och far fram och tillbaka säsom wädret för den, i
stora hopar och stycken, och kallas da Drif-is. Sä gör det äfwen wid
södra polen och der ännu mer; ty der är ännu kallare än wid den norra,
och titt polerna slipper ingen för isens stull. När isen, som flyter i haf-
wet icke hinner smälta opp, sä ökas den allt mer och mer i ofantligt
stora massor, som ofwan wattnet se ut som berg, och gä gansta djupt
ner i mattnet. De kallas dä Isberg: och när solen skiner pä dem,
glimmar isen med mänga färger, och watten rinner utföre sidorna, sä-som forssar utför ett berg: och det är sä kallt omkring dem, sä att,
uär man kommer seglande, känner man pä längt hatt, att det blir kallt,
och dä bör man söka undwika att möta dem. Om wädret drifwer sä-
dana isberg emot warmare luftstreck, smälta de äter opp; men stanna
de inom Pol-cirklarna, kunna de ligga dcr i mänga är. Sä ligger en
en is, som kanske aldrig smälter, pä norra kusten af Nord-Amerika, och
när Kapten Cook seglade mot södra Polcirkeln, säg man der omätliga
isfält och isberg i länga sträckor bakom och öfwer hwarandra, sä längt
ögat kunde hinna, fastän dct war i den tiden pä aret, dä det'stulle wa-
ra sommar.

Men jag bör äfwen omtala att Källor sinnas, som äro warma
eller innehålla warmt wattcn: och af dem äro somliga ljumma, men
andra äro kokheta, sä att man kan koka i dem om man hänger det som
man will koka i källan. Sådana källor sinnas till cxempel pä Island,
pä Sicilien, och pä gansta mänga andra ställen i alla Jordklotets delar.
Somliga af dem spruta wattnet högt opp i luften: somliga äro stilla
en stund, och spruta sen det heta wattnet opp med buller och dän den
andra stunden: och somliga äro alldeles stilla säsom andra källor. De
kallas ofta warma bad, för det att man brukar bada i det warma
wattnet, som man tager ur dem, emedan det är mycket helsosamt. Man
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kan lätt begripa att det mäste wara eld nere uti Jorden pä sädana stäl-
len, der wattnet i källorna blifwer sa warmt.

När wattnet kommer i wärme, sä stiger det opp som en rök i luf-
ten, och dä säger man, att wattnet dunstar bort. Af dunsterna, som
uppstiga ifrän sjöarna och hafwen, blir sedan moln, som wädret drif-
wer öfwer landet: och af molnen blir rcgn, som wattnar Jorden, att
den blir fruktbar: och sen rinner wattnet gcnom floderna äter i sjöarne
och hafwen. Pä detta sätt är wattnet jemt i rörelse, för att göra
Jorden skön och fruktbärande.

Ett statt land kallas dct, hwarpä icke sinnas nägra.ojemnheter. Cn
Hed är en torr och ofruktbar slätt. En slätt kallas Oken, när den
är ofruktbar och obebodd af mcnnistor; Sandöken, dä dest yta betäc-
kes af sand; Stenöken, dä den underliggande bcrgartei» öfwer allt
framstår i dagen. Stcpper kallas slätter, som hafwa brist pä watten
(det wattnet som der sinnes är wanligen salt), för äkerbruk otjcnlige
och lemna endast bete. Uti öknar sinnas likwäl här och der bördigare
fläckar, sörsedde med frislt watten och lifligare grönsta, dessa kallas
Oaser.

Minsta delen af Jorden är likwäl statt och jemn, utan höjder, da-
lar, berg och slätter byta om med hwarandra öfwer allt. Att det sä
är, är oändeligen wäl, ty eljest siulle Jorden nästan pä alla ställen wa-
ra ofruktbar, och ingen stulle kunna bo pä densamma. Bergen se wäl
ofruktbara ut, och mänga äro det; mcn de hjelpa till att göra det öf-
riga landet fruktbärande. Utom bergen stulle inga källor, inga ström-
mar eller rinnande watten sinnas, ty sädana komma alltid frän bergen,
och utom dem stulle Jorden ej bli wattnad, utan bli helt torr säsom
en öken; och om det ocksä regnade, stulle wattnet icke rinna bort, om
icke landet wore ojemnt; utan det stulle bli som ett kärr alltsammans.
Utan berg stulle allt haswa ctt tomt och enformigt utseende; men nu
ser allt sä mängfaldigt ut, allt är nytt och wackert, när berg och da-
lar, och kullar och slätter, och sjöar och strömmar vmwerla med hwar-
andra pä Jorden. Skogar wära äfwen pä de flesta bergen; mänga af
dem äro äswen täckta med mull, sä att der wäxer gräs och allehanda
andra saker pä dem säsom pä marken. Bergen innehälla äfwcn en
mängd dyrbara saker, säsom guld och silswer, koppar och jern, och präk-
tiga stenar, som mennistorna söka opp och bryta ut, och anwända till
sin nytta och prydnad.

När man ser ett och ett berg i si nder, sä ser det ut som bergen
icke stulle wara i nägon ordning pä Jorden; men wid närmare betrak-
tande finner man att det är helt annorlunda. Pä somliga ställen ligga
berg i länga rader, det ena efter och bredwid det andra, sä att de hän-
ga tillsammans nedantill, och utgöra i hela längden icke mer än ett en-
da berg med mänga spetsar. Cn sädan rad af berg kallas Bergstrac^
ka, eller Bergsrygg, eller Bergs-as. Det ges bergsryggar, som
äro ofantligt länga och stora, ibland flera hundra mil, och ifrän dem gä
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sedan mindre bergsryggar eller rader ät sidorna, likasom grenar ifrän
en stam. Sä gär en stor bergsrygg, som kallas Andista Åsen, ige-
nom hela Syd-Amerika, allt ifrän dest södra udde, längs ät westra ku-
sten, ända till och igenom Panama-Edet inät Norra Amerika. En så-
dan bergsrygg gär äfwen imellan Europa och Asien, och kallas Ural
eller Ingorista Berys-asm. Twä sådana ofantliga bergssträckor ga
österut genom hela Asien, nära hwars östra kust de slutligen räkas, och
gä sedan ännu widare i nordost: ..och mänga ofantliga grenar ga deri-
frän bäde ät norr och söder. Aswensä gä flera sädana bergsryggar
ifrän wester till öster i Afrika, hwaraf den som är närmast Medelhaf-
wet kallas Atlas, och man brukade fordom säga, att Atlas stödde
Himmelen och bar den pä sina spetsar. En widsträckt bergsrygg gär
äfwen igenom samma werldsdel ifrån norr till söder. Likasä stryka fle-
ra sädana bcrgsäsar genom Norra Amerika, — men alla dessa stola
framdeles närmare bestrifwas.

Det fmnes ocksä berg, i synnerhet nti de stora bergsryggarna, som
äro mycket höga. De äro sä höga, att om man stulle kunna mäta dem
rätt ner ifrän spetsen eller öfwersia toppen till marken, stulle somliga
gä ända till en hals mil i höjd. Det högsta berget, som sins pä Jor-
den, är en af spetsarne af bergskedjan Himalaya uti Asien, som är
omkring tre fjerdingswäg öfwer hafwets wattenyta.

De höga bergen äro sällan, som de läga, runda och kullriga of-
wanpä, utan deras spetsar äro branta och hwassa, och sädana berg kal-
lar man Fjällar, t. ex. Norrsta ficillarne, som utgöra en rad med hö-
ga berg pä gränsen emellan Swerige och Norrige.

Bergen sträcka ofta sina toppar högt opp igenom molnen emot him-
melen, sä att dä man är ofwanpä dem, sä ser man molnen nedanföre
kring om berget, och när man gär ner eller opp, och kommer in i mol-
nen, sä ser man att de äro endast wattenangor eller en dimma, säsom
jag förut har bestrifwit. Ofwanpä de höga bergen ligger is och snö,som aldrig hinner smälta opp, ehuruwäl de äro i det heta luftstrecket;
emedan det alltid är kallt högt oppe i luften, fastän det är warmt nere
i dcilderne. Sädana sterärige samlingar af snö och is kallas Glacie-
rer. Nedrulla frän bergen stora snömasfor, kallas de laviner. Den
märkwärdigaste punkt pä hwarje Fjäll är den, hwarest den ewiga snön
widtager, och kallas Snögränsen. Under Equatorn, der warman är
störst, är Snögränsen omkring 7500 alnar öswer haswet, men den sän-
ker sig sedan ju närmare man kommer mot Polerne, sä att Snögrän-
sen i norra Europa infaller ner wid Hafwets yta wid 80 graden; fle-
ra grader sydligare i Norra Amerika och pä ännu längre afständ frän
Södra Polen.

Nu är det äfwen lätt att begripa huru det kommer till, att källor
och floder komma ifrän bergen. Dels smälter snön och isen opp pä
dem till watten: dels samlas wattenäugorna kring om dcm, och blifwa
der wattcn, fastän det ej regnar, och dels stannar wattnet, när det
regnar i bergshälor och remnor, och rinner smäningom bort, och icke pä
engäng säsom pä fläta marken.
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Somliga stallen af landet äro högre än de andra, fastän der ej är
berg, och de kallas da L.andthöjder: och om de höga ställena äro
länga, kallas de Aandtryggar. De bestämma ock wanligen wattu-
stillnaden, eller de ställen, hwarifrän wattnets aflopp ster till olika
haf. Ifrän de höga ställena pä landet, säsom berg och landtryggar,
tomma floderna: och 'M? man pä karta ser pä floderna hwar de bör-
jas, sä wet man strart att der gär fram antingen en bergsrad eller
en landtrygg, emedan wattnet icke stulle rinna, om det icke bar utföre.
Twenne sädana landthöjder äro märkwärdiga i Europa, nemligen en i
östra delen deras midt emellan Hwita och Swarta hafwen, och den
kallas Alannista Höjden. Ifrän densamma rinna floder bäde till
Östersjön, Hwita hafwet, Kaspista hafwet och Swarta hafwet, och den
förut omtalade Wolgafioden har der sin källa och sitt ursprung. Den
andra är i södra delen af Europa, wid en hög bergsrygg, kallad Al-
perne, och derifrän falla strömmar bäde till Nordsjön, Medelhafwet och
Swarta hafwet. I den trakten upprinner äfwen Donau och mänga af
dest grenar. Sädana höjder finnas äfwen ide andra werldsdelarna.

Det sinnes ocksä berg, som äro brinnande eller eldsprutande.
Pa dem är det wanligen ett häl oppe i toppen, hwärigenom rök ut-
kommer säsom ur en storsten. Somliga af de brinnande bergen gifwa
aldrig annat än rök ifrän sig; men i somliga fär man ibland höra ett
förfärligt butter, och dä stakas hela landet, sedan uppstiger utur öppnin-
gen en eld, högt opp emot himmelen: stora glödheta stenar kastas opp
med sädan fart, att de flyga läugt bort ifrän berget: en swart swaf-
welrök sprider sig omkring liksom stora moln, och frän den utgär ljung-
eld med ästa. Sedermera kommer opp ur berget liksom en ström af
smälta stenar, som flyter eldröd utför bergets sidor, och tänder eld pä
allt hwad den rakar, och stannar i gropar och dälder liksom brinnande
sjöar, eller rinner ner i hafwet med ett förskräckligt dän. Om man
stär litet smält tenn i watten, sä fär man höra huru det fräser: man
kan dä tänka hwad en hel ström af den flytande eldmassan stall göra,
när den rinner i hafwet. Denna eldmassa kallas K.awa, och när den
stelnat och blifwit kall, blir den som glas eller som flagg. — Sedan
lawan runnit en tid, kommer wanligen mycket aska och pimssten opp ur
berget, och sedan stillar sig berget ätn, och ryker endast säsom förut.
Man.kallar de eldsprutande bergen äfwen 'vulkaner.

Ännu äro mänga Vulkaner pä Jorden. Pä ön Island allena
finnas 10 sädana: pä öarna i Medelhafwet äro flera stycken. S Asien
är en wid ändan af Medelhafwet, och en pä ön Sumatra, samt flera
i östra delen. I Nord-Amerika finnas eldsprutande berg till ett stort
antal pä Panamanäset, och i Syd-Amerika finnas i Andista äsen män-
ga fädana. Äfwen Polynesiens öar bära fiera Vulkaner, och nägra äro
pä oarne omkring Afrika; sä att antalet af Vulkaner pä Jorden stiger
till ungefär 80 stycken: af alla dem är berget Ätna pä ön Sicilien
det ryktbaraste. — Men det är likwäl mänga, som hafwa Dcknat, sotn-
lM M Lä läng K'd Mbaka> att mnn icke en gäng wet när de brun-
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nit. Ibland händer det ocksä, fastän sällan, att ett berg börjar spruta
eld, som förut icke warit nägon vulkan.

En mängd eld finnes säledes pä wissa ställen nere i Jorden. Om
den elden bränner stora häl, sä händer det till slut, att marken der fal-
ler in: eller om elden räkar sädan lust som brinner, eller watten kom-
mer ät elden, sä spränges Jorden liksom genom krut: dä ramla städer
omkull, och der som war sjö blir land, och der som war land blir sjö;
en sädan förfärlig händelse kallar man lordbafning.

2. Om Naturens Riken.
När mennistorna hafwa noga betraktat alla de ting och saker, som

finnas pä Jorden, eller i Sjöarne och pä Landen, sä hafwa de äfwen
funnit, att alla de ting, som man kallar Nadur-alster, kunna hänfö-
ras till trenne stag: och de tre slagen, hwartill höra sä mänga och nä-
stan oräkneliga saker, hafwa blifwit kallade Natur-Riken. Derföre
sins det tre Natur-Riken, nemligen Stenriket, wäxtriket och Djur-
riket. Men för att riktigt förstä deras skillnad, bör man weta att dju-
rens kroppar bestä as en oändlig mängd liksom sammanflätade ihåliga
strängar eller ädror, hwaraf somliga äro stora, och somliga helt smä och
fina, och att i dessa rören eller ädrorna fiyter en wätsta, som ibland
är röd, dä den kallas blod, ibland äter och pä andra ställen är den pä
annat sätt beskaffad; ty spotten kommer ocksä ur sädana der smä ädror,
som öppna sig i wär mun; och sä pä mänga sätt. Pä samma sätt är
det med warterna. Om du tar en rotting eller ett spanströr och stär
den Pä ändarne, sä at den blir ren, och wäter pä den ena ändan, och
sedan blåser i den andra mycket starkt; sä fär du se huru det börjar
liksom koka i den wata ändan. Du finner säledes, att der gar en hop
smä fina ädror genom käppen, och sä gär det igenom alla träd och wär-
ter som finnas, fastän de i somliga äro mycket sina: och medan de wäxa,
äro de smä ädrorna fulla med saft, hwärigenom wäxten liksom födes,
och blir i ständ att stä ut blad och blommor och grenar. — Nu bör
man ocksä weta, att sädana kroppar, som jag bestrifwit djurens och
wäxternas wara, kallas organista. organista hafwa inre rörelse
och lif, samt tillwäxa inifrän, nä snart sin högsta utbildning, aftaga
derefter och dö ut. De oorganiste deremot hafwa ingen inre rörelse,
ingen egen lifskraft, utan blott naturens allmänna osynliga krafter, som
bestämma dem att draga till sig smä likartade delar utifrän, hwarföre
deras tillwärt ster blott utifrån eller genom nya hopade delar pä Yttre
sidan, och de kunna derigenom blifwa huru stora som helst — samt haf-wa mera waraktighet än de organiste. De ting fom höra till Sten-
riket äro oorgamsta och de äro den olika alla de ting som höra till
de andra Naturens riken; ty alla de andra äro organista. Till Sten-
riket räknar man säledes alla slags Stenar, Jord, Ler, Watten, Salt
och allt, som icke uppkommer genom inre lif fäfom wäxternas och dju-
ren. Till Waxtriket höra alla organista natur-alster, som..wäl inifräntillwäxa, men sakna känsla och friwillig rörelfe, fäsom Träd, Örter, Gräs>
Swampar och mera sädant: och till Djurriket räknar man alla lefwande
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warelser med känsla och friwillig rörelse. Man kan således lätt weta,
till hwiltetdera Nitet ett ting hör. En stinta har intet lif, intet inre
omlopp af wätstor, och hör säledes till Stenriket. En rofwa tillwäxer
inifrän och i dest blad ser man tydliga ädror, men den har ingen kän-
sel eller friwillig rörelse och hör säledes till waxtriket. En Fjäril äter
har känsel och friwillig rörelse och hör derföre till Djurriket. — Wi kalla
alla dessa ting natur-alster eller natur-produkter blott dä de äro t

sitt ursprungliga tillstand, och icke dä de af mennistohänder blifwit bearbe-
tade eller förändrade, ty dä fä de namn af konstprodukter; men äm-
net till dessa är alltid hämtadt ur naturens riken. Man kan lätt finna
hwaraf hwarje konstprodukt är bildad. Hwarifrän är ämnet till en penn-
knif med benstaft? knifwen hör till Stenriket, ty stälet är taget ur ber-
gen, och skaftet hör till Djurriket, ty benet har tillhört ett lefwande djur.

Stenriket.
Till Stenriket hör, säsom jag nyst sade, alla oorganiska ting, som

äro utan lif, utan frö, och utan att wcixa inifrån, säsom warterna och
djuren. Jag sade äfwen att de blott utifrän tillsätta de delar, hwaraf
de sammansättas. Ett sädant mineralistt tillwäxande ser man wld ko-
kandet af salpeter, när man sätter den starkt inkokta luten att swalna
och, som man oegenteligt kallar, wäxa; man kan sjelf eftergöra detta,
om man tar nägra lod salpeter och stär kokande watten derpä eller ocksä
lägger salpeter »' litet kokande watten, t. ex. i en thekopp öfwer ljuset,
sä länge nägon npplöscs, och sedan sätter detta wattnet att swalna, da
man fär se stere länga nålar uppskjuta. Tar man en och ser nogare
pä, sä stall man finna att den har 6 släta ytor pä sidan, och för an-
dan wid pasi 6 andra dylika, som stöta ihop i en spets. Dc kallas
derföre Salpeter-Kristaller; ock i allmänhet kallas hwarje stenart, som
sä af sig sjelf innestntit sig inom släta och jemna ytor, för Kristall.
De fieste af desse samt mange andre stenar äro af sig sjelfwe innan tlll
bildade i fläta ytor, som framkomma, när man stär sönder dem, och
ligga jemte hwarandra säsom bladen i en bok. De sägas hafwa en eller
flera genomgångar, allt efter som en sädan delning tan göras t en
eller flera riktningar, t. er. kalksten har 3 genomgängar.

Ibland de ting, som höra till Stenriket, will jag först nämna

Jord eller Jordarter; säsom Ralk. Kalken sins ibland sin såsom
mjöl eller pulwer, ibland säsom mjuka och lösa hwita stenar, dä den kal-
las 'Krita, och ibland i härda stenar och berg, som dä kallas Ralk-
sten. Af sädan kalksten bränner man wanligen den kalk, som brukas till
att mura mcd: dä man bränner kalksten, och sen stär watten pä den,
sä faller den sönder till mjöl, sädan som kalk är. Slär man watten
pä bränd kalksten, dä den redan är helt kall, blir den likwäl mycket het,
sä att den äfwen kan kända eld Pä träd och andra sädana saker.

Om kalksten är wacker, ren, kornig och tät och blir glänsande när
man slipar och polerar den, sä kallas den Marmor. Man har Mar-
mor som är helt hwit säsom mjölk. Andra stag äter äro swarta, gra,
röda eller spralliga, och pä mänga sätt färgade. Man brukar den dä
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till bilder och bord, och till wäggar i sådana hus, som man will hafwa
mycket granna och präktiga. Af en sort kalksten som kallas Droppsten
eller Stalaktit, äro äfwen de hwita figurerna, som finnas i djupa
underjordista hälor, säsom jag redan bestrifwit.

Gips är kalk blandad med en sort sur wätsta, som kallaZ Swaf-
welsyra. Af Gips gör man gipsbilder och gipsade tak ").

En annan Jordart är det, som man kallar L.cra eller L.er. Af
den, när den är sin och hwit, gör man Postlin: och af den wanliga
leran, när den blandas med sand, gör Krukomakaren stenkärl, och pä
tegelbruken släs och brännes deraf tegel, som man brukar att bygga med.

lerjord ingär till mer eller mindre mängd i de fiesta stenarter,
isynnerhet i förening med Risel, säsom i den wanliga Fältspathen;
som destutom innehäller litet potasta (Kali). Fältspathen förekommersom bladiga rödaktiga korn i den wanliga grästenen.

Talkjord sinnes dels i wissa källor upplöst, under form af Bit-
tersalt (Engelstt salt, som bestär af swafwelsyra och talkjord), dels i
Wissa lätta stenar, säsom Asbest, som stundom för sin tradiga byggnad
kallas Berglin.

En annan Jordart, men som mest sins i härda stenar, kallar man
Risel. Flera säkallade adla stenar, säsom den sioletta Ametisten,
den klara och kantiga Bergkristallen, dcn mangfargade och stiftande
Opalen, den randiga On^xen, den gråa Ralcedonen, den köttröda
Karneolen, och den med mänga färger blandade Agaten, och ännu
fiera andra icke ädla, innehälla den Jordart som wi kalla Kisel. Till
dem hör äfwen Flinta, som man brukar att stä eld med; O.uarz
(kattsten), som är mera klar och halfgenomstinlig. Utom mindre eller
mera kiseljord innehälla de öfrige ädla stenarne, talkjord, säsom den
röda Spinellen eller Rubinen och den gröngula ishrysoliten; dels
lerjord säsom den blä och dyrbara Safircm, som kominer närmast dia-
manten i härdhet, samt den gula Topasen; dels ber^lljord, säsom
den gröna Smaragden; dels zirkonjord, säsom den röda Hyacin-
ten. Den härda, hwita och genomskinliga Diamanten bestär af Kole
och M det dyrbaraste och härdaste ämne, som finnes. Sand är en
samling af mycket smä kiselstenar. När man blandar sand och asta till-sammans, och sätter i stark eld, sä blir deraf Glas: och deraf gör man
pa glasbruken alla slags glas till fönster och karl, och mängra andra
nyttiga och wackra saker.

För det andra räknar man Salter till Stenriket. Utom det
wanliga saltet, som brukas till att salta mat, och köttwaror sä att de
ej ruttna och förderfwas, som kallas Koksalt, fins det mänga andra
slags salter', som dels äro sura,Z och dels bittra: säsom Vitriol "*),

) Gips finnes stuudomj kegelformiga Berg eller Kullar, ibland af ett par
hundra fots höjd. — Är den ren och finkornig kallas den Alabaster ochförarbetas mycket till bilder, bordfiifwor o/s. w. — Den bladiga klara
Gipsen kallas Marienglas.

") Dcn wanligaste är jernvitriol, som fäs wid beredningen af swafwel
och begagnas att göra bläck, färger o. s. w.
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Mun"), Salmiak^), Borax *«"), Engelskt salt, och flera andra, hwar-
om jag här icke will tala; ty om jag siulle tala om allt, stulle jag fässrifwa en mycket widlyftig bok. Jag Will derföre endast nämna hwar-ifrän man fär det saltet, som mest brukas i werlden.

Enligt hwad jag redan nämnt, är wattnet i hafwen, isynnerhet i
de warmare länderna, mycket falt. När man nu der stäpper in wat-
ten ur hafwet i gropar, som man derföre gräfwit, och sen stänger till,
att icke wattnet mer slipper ut, eller nägot annat watten in; sä gör
hettan, att wattnet snart dunstar bort, och dä ligger saltet pä bottnen
af gropen som en tjock storpa, och den hugger man sönder, och tager opp
derifrän, dä har man salt: och detta saltet kallas dä Hafssalt.

Det sins ocksä hela berg, som bestä af- salt; och utur dem bryter
man opp Bergsalt; men sädant salt är sällan rent, och ofta bittert.
Man smälter derföre opp det i watten, och renar det och sen låter man
wattnet dunsta bort i solwärmen eller med eld, dä man sär rent salt.
Sä sär man äfwen salt ur salta källor; och sädant salt blir finare och
hwitare än hafssaltet. Hos ost kallar man det sina och hwita saltet
Lmncburgersalt, för det att man mest sätt det ifrän staden Liinebnrg.

För det tredje höra de fä kallade lordfetmor eller bränn-
bara ämnen (Inllammabilisr) till Stenriket. Man sär wäl mänga ja de
mesta feta och brinnande saker nr Wcixt- och Djurriket, säsom Olja,
Harts, Tjära, Beck, Trän, Talg och Ister; men det är icke om demsom här är fräga. lordfetmor komma ur Jorden och Bergen, fast
dock en stor del af dem (eller nästan alla, med undantag af swafwel)
tyckas hafwa ett organiskt ursprung, som dock gar sä längt tillbaka,
att ingen mennista wet när eller huru det tillgått wid deras bildande.

Det finnes flera slag af dem, men jag will här endast omtala de
allmännaste. Ibland dem är wäl Swafwel det första, som hrukas att
taga eld med, och till fiera nyttiga' saker: swaswel sinnes ock uti wära
wanliga grofwa Blyertspennor. Den egentliga Blyertsen bestär af
Jern- och Kolämnc: men grofwa blyertspennor göras af fint fönderstött
blyerts, som blandas till smält swafwel och gjutes i formar. — Am-
bra är ocksä en lordfetma, och luktar wäl när den brännes: den bru-
kas till rökelse och den blandas i lack, och ger dåden angenäma lukten,som fint lack har, dä det brinner. — Bern sten hör ocksä till lord-
fetmorna, och brukas till smä prydnader, säsom Hjertan, Örringar,
m. m. Stenkol höra ocksä dcrtill. De se nt nästan som andra sot-
kol, äro swarta, glänsa, när man bryter sönder dem, och brinna nästansom andra kol, mcn gifwa nästan alltid en obehaglig lukt af swafwel.
De sinnas uti somliga berg i stor myckenhet, och brytas opp derur, isyn-
nerhet i de land, dcr dct är ondt om wed. Stenkolen sinnas i länga

) Fäs ur eu swafwelaktig lerjord eller sä kallad alunsiiffer.
-) Fäs wid eldsprutande berg eller genom destillation af djuränmen; brukas

i medicin säsom ett wigtigt lösande medel.
'

) hinnes i wissa bergsgropar och källor i Italien och Indien;? brukas att
löda med.
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gängar, sä att de som stola bryta dem, komma till slut längt m , ber-
gen: och det sins Stenkols-grufwor, som gä ända under hafwet. —

Bergbeck (asfalt) är swartbrunt, och glänsande likt beck; brinner med
stark "läga. Bergolja är flyktig, lätt antändlig, stall af Egyptierne
blifwit begagnad att inbalsamera lik med, som derigenom förwaras öf-
wer 1000 är; sädane lik kallas Mumier.

Men wi komma nu till en wigtigare del af natur-alstern utaf Sten-
riket : jag menar Metallerna. De äro de tyngsta af alla krop-
par och ting, som wi känna: ljus kan aldrig tränga igenom dem, fastän
de äro aldrig sä tunna, förr än der kommer häl, ty de äro fullkomligt
ogenomskinliga. De äro glänsande när de äro rena, och de läta smälta
sig i eld till hwarzehanda saker, ehuruwäl somliga behöswa liten wärma
för att smälta, och andra deremot en mycket stor hetta. Metallerna äro
af twä stag, Adla och Oadla Metaller. De ädla metallerna äro myc-
ket sina, och brinna icke opp till asta i elden, säsom dc oädla göra; ty
om man smälter silfwer, som är en ädel metall, sä sär man alltid lcka
mycket igen, utan att det igenom hettan förminstas; men om man smäl-
ter tenn, som är en oädel metall, sä bräns det till slut opp till ett
grätt pulfwer, säsom man lätt kan försöka.

Bland de ädla metallerna, äro de mast kände Guld, Silfwer, Pla-
tina och Qwicksilfwer. Alla de andra äro oädla, nemligen Tenn, Bly,
Koppar, Jern, Zink, Wismut, Kobolt, Antimonium, Arsenik, Nickel,
med fiere, som i senare tider blifwit upptäckte.

Guldet är, som bekant är, gult och glänsande. Det är näst Pla-
tinan tyngst af alla metaller, nemligen 19^ gänger sä tungt som wat-
ten, dä Patina är 21 gänger sä tung; det rostar aldrig, hwar man
ock mä lägga det; fastän man siulle gräfwa det ned i Jorden, endast
det är rent och oblandadt: det bräns icke opp i elden, det är sä smi-
digt, att man kan smida ut det sä tunnt, som man wet att bladguld är.
Det anses derföre dyrbarast af alla metaller, men anwändes nästan en-
dast till prydnader. — Den metallen, som kallas Platina, är gansta
litet allmän, ty det sins icke mycket af den; och den är swär att arbe-
ta, emedan den fordrar den starkaste hetta man nägonsin kan ästadkom-
ma, för att smälta. Man har kallat den hwitt Guld, för det att den
är sä tung och fin, och oföränderlig i luft, watten, eld och jord, som
guldet: men den kan icke smidas sä tunn som guld. — Silfwer är,
som man wet, hwitt och glänsande. Det är icke sä tungt, nemligen blott
10^ gänger sä tungt som wattnet, eller sä smidigt som guld, men lika
oförgängligt, dä det är rent: och det är den nyttigaste af de ädla me-
tallerna, emedan man brukar det till kärl, som pä en gäng blifwa bäde
mycket wackra, starka och goda. Owicksilfwer är ocksä en ädel
metall. Om Platina är sä swär att smälta, att en eld swärligcn kan
göras sä start, att den förmär smälta densamma; sä är Qwicksilfret
deremot sä lättsmält, att det till och med är för warmt under wär win-
ter för detsamma att wara osmält. Det är derföre alltid flytande lik-
som smält tenn: endast dä, när det blir owanligt stark köld, har man
sett det stelna, och dä blir det just som tenn, och läter smida sig som
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tenn; men sä snart det blir litet mindre kallt igen, sä smälter det äter
opp. Om man blandar qpicksilfwer och smält swafwcl tillsammans, sä
far man Cinober, fom är en wacker röd färg.

Tenn är wäl ocksä lätt att smälta, sä att man icke behöfwer start
eld, förr än det blir flytande, men förwandlas wid starkare cld till ett
grätt pulfwer. Bly är tungt, nästan som silfwer, och är mjukast af
alla metaller; men det är icke sä segt som guldet och fordrar litet star-
kare hetta än tenn, om det stall smälta. — 'Roppar är röd till fär-
gen, och mjuk och seg, men smälter icke sä lätt som blyet, utan fordrar
mycket starkare hetta. Om nägot surt kommer ät koppar, sä ergas den,
och'dä blir af kopparen Erg, som kallas Spanstgöra, hwilken är en
blägrön färg. Alla sura saker lösa opp bly och koppar, och det, som dä
kommer af dem, är mycket giftigt. -4- Jern är den nyttigaste af alla
metaller, och det fins ocksä mest af den pä Jorden. Jern, upplöst, är
icke skadligt, utan snarare stärkande för människokroppen. Derföre kan
man ock ntan fara koka mat i kärl, som äro gjorda af jern. Man gör
äfwen Stal deraf, som är nyttigt till allt, som stall wara hwastt och
härdt, säsom knifwar, yxor, borr och mycket annat — och som blir sa
wackert, när det är fint och poleras wäl, att nästan ingen metall tan
bli sä wacker. Men jernet rostar snart, och blir dä till ett rödt pulswer,
som tallas Brunrödt, och som brukas till att rödfärga trädhus med, och
mänga andra trädsaker, som stola stä nte i fria luften: ty träd ruttnar
icke sä snart, sen det blifwit mäladt med denna färgen, som eljest. —

Ett slags jernaktig sten som är swartglänsande, bladig, kallas Magnet,
och har den underliga egenskapen, att den drar annat jern till sig, sä
att, om den kommer nära till silspän, eller nälar, eller smä spikar, eller
annat smätt jern, sa styndar det straxt till magneten och fastnar pä den.
Man kan ocksä af jern och stal förfärdiga magneter, som dä göra päsamma sätt; mcn hwad som är ännu underligare är det, att magneten
will med ena ändan alltid wända sig ät norr, och med den andra ät sö-
der, säsom jag berättade, dä jag talade om Kompassen. Man brukar
derföre säga, magneten har twä poler, säsom Jorden, nemligen norr-
pol och söderpol. Dest anwändande i Kompassen har warit af största
nytta för sjöfarten och för jordens närmare kännedom.

Af oädla metaller will jag ännu nämna Zink, som ser ut nästan
fom Tenn, och är nästan lika tung men mycket härdare, och dä den blan-
das med koppar, blir af blandningen Messing: — wismut, som är
hwitgul, och smälter mycket lätt, nästan som tenn: — Robolt, som är
hwitgrä, säsom fint stäl, när man bryter det, och om man blandar ko-
bolt nägot syrsatt i glas, när det smältes, sä sär glaset en wacker blä
färg deraf: — Antimonium, som har nästan samma färg som silf-
wer, och blifwer mycket tunnt, nästan som watten, när det smältes: —

Arsenik, som ser ut nästan som bly: men luktar mycket illa, likasom
af hwitlök, när det wärmes, och är i hög grad giftig. Detta gäller
isynnerhet om Arseniksyrlighet, hwilken liknar ett hwitt pulfwer och mest
är bekant under det oriktiga Merkurium, som egentligen tillhör
Qwicksilfret.
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Metallerna sinnas wanligen i Berg, dels rena eller pä sin höjd
blandade med hwarandra, dä de kallas gediegna, dels förbrända till
asta (oxid) eller blandade med ämnen säsom Swafwel, Arsenik o. s. w.,
dä de sägas wara mineraliserade. Som Gediegna sinnas Antimon,
Arsenik, alla ädla metaller: Tellur, Wismut, Bly, Koppar, Nickel, (samt
Jern, dock blott uti ur luften nedfallna sä kallade Meteorstenar).
Mineraliserade sinnas de fieste, utom nägre ädla metaller, säsom Pla-
tina: de äro alla mer eller mindre färgade och tunga, samt stundom
metallglänsande, dä de kallas för glänser, säsom Antimon-
glans, wismutglans, Roboltglans, o. s. w. De härdare^ ofta
swafwelhaltiga, kallas Riser, säsom swafwelkis (d. ä. jernkis, af
swafwel och jern), tennkis, o. s. W. — De icke metallglänsande eller
swarta kallas Erzer — andre äter Blenden, säsom Zinkblende (af
swafwel och zink). — En stenart, fom pä nägot af desse sätt innehäl-
ler eu metall, kallas Malm, och det stället i berget, hwarnr man bry-
ter och spränger malm, kallas Grufwa. Ifrän grufwan för man
malmen till en ugn, hwari man smäter ut metallen ur malmen, och
den ugnen kallas Masugn, dä det är jernmalm som smältes. De an-
dra metallernas smältugnar hafwa andra namn säsom Ropparh)>tta,
der koppar smältes. Sen man pa det sätt fatt metallen renare, sä
handterar man den pä flera olika sätt, för att fä den sådan den bör
wara, allt efter metallens olika beskaffenhet. Ty annorlunda handterar
man jern, än silfwer eller koppar. Det är märkwärdigt att man fin-
ner guld, säsom smä sandkorn, i somliga strömmar, och det plockas dä
derifrän, och smältes ihop, och det guldet är straxt rent. Platina före-
kommer merändels säsom sand.

Alla hittills bestrifna stenarter äro enkla d. ä. bestäende af allde-
les likartade delar, sä att man icke engäng med förstoringsglas kan märka
Nägon skiljaktighet; de deremot, som man wanligen finner i bergen, äro
sammanfatta af dessa enkla, hopfässade i större eller mindre korn. Så-
dant märker man i wära berg och grästenar, som äro sammansatta,
säsom man lätt kan se, af en mängd smä korn af fiera slags stenar,
fom fastnat härdt tillsammans; men man wet icke, när de warit stiljda,
eller huru här dä sett ut pä Jorden; ty dä kunde inga mennistor ännu
fiMas här. — Det är besynnerligt att sistar, snäckor, och flera slags
wäxter, kunna förwandlas till sten, igenom det, att ett stenämue tränger
öfwerallt igenom dem. Sädana till sten förwandlade saker har man
ibland funnit djupt i bergen: och man kallar dem med ett namn — Pe-
trifikater. Men säsom något ännu besynnerligare, mä anmärkas, att
man in i härda stenar finner ibland smä kräk, utan att det fins nägon
spricka pä stenen. Man kan bäst se det i stenar, som äro genomskinliga,
säsom i bergkristaller.

En del berg innehälla icke nägre petrefakter, och tyckas derföre
hafwa warit till längt förr än nägra organista warelser funnos; der-
före indelar man bergen, fom i allmänhet öro sammansatte af enkla
Mineralier, efter deras förmodade olika älder uti 1) Nraldrige eller
Nrberg, som utgöra jordens inre massa, af hwilken nägra HHry M»ta
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ut här och der öfwcr jordytan. Dit anser man den wanliga grästenen
eller säkallade Graniten, som är sammeusatt af Quarz, Fältspath
och Glimmer, att höra. Stundom finnes Glimmern, som är bladig och
glänsande, särstildt utbildad, och kattas Glimmerstiffer, (bland allmän-
heten är eu art tänd under namn af Rattguld). — 2) Medelaldri-
ga, som finnas i schachter öfwer de förre, och innehålla petrefatter;som Porfyr, Lerstiffer, Stenkol, Sandsten, Kalk, Krita. 3) Ofwer-
swammade eller jordytans lager, ligga öfwer de förre, bestående
dels af lösryckta stycken af gamla berg, säkallade lordstenar; dels af
ler och sand, som efter nägon öfwerswämning, säsom syndafloden, stad-
nat qwar pä Ytan.

Den swarta Mullen, som man wanligen kallar Jord, kommer
af wäxter och djur fom ruttna, och derföre sins den alltid öfwerst pä
Jorden, och den är swart för det, att den är litet fet och oljattig och
innehäller Kol frän de organista ämnena. Det sins ocksä derföre ett
slags mull bestäende af halfruttnade Kärrwärter, som man kallar Torf,
hwilken brukas att bränna i stället för wed.

När watten rinner i Jorden igenom sädana ställen der metaller fin-nas, sä blir wattnet blandadt med nägot af den metallen, och när sä"
dant watten kommit fram i källor, kallas det Mineral-watten. Sr
det blandadt med koppar eller arsenik, sä är det giftigt, och dä mä in«
gen dricka deraf; men är det blandadt med jern, sä är det icke farligt
utan man brukar dä till och med dricka det fom ett mycket nyttigt läke-
medel, dä man dricker brunn, säsom man brukar säga.

Den wettenstap, som endast bestrifwer Stenriket, kallas Mineralogi.

waxtriket.
wäxter kallar man sädana natur-alster, som äro organista, ochigenom organisation eller organista sammansättning, utweckla sig, wära,

och frambringa frö till sina likar, eller till andra wärter af samma stag;
men som icke hafwa känsla, friwillig rörelse eller medwetaude af sinwarelse, ty wäxter känna icke om man rör wid dem, och kunna icke röra
sig af sig sjelfwa, säsom djuren ").

Waxterna äro af gansta mänga slag: ifrän den stora och resliga
Eken, som räcker sin topp högt opp emot molnen, och stär i flera hun-
drade är, ända ned till det fina och knappt fynliga Möglet, som wäxer
ien brödbit, och som förgas om man bläser derpä. Men alla äro de
lita deruti, att de wäxa af frön, och att hwart och ett stag ger frö till
andra wäxter, som äro lika med dem.

") Ehuru wäxter icke äga egen känsel cller rörelse, wisar sig hos nägra fäen egen retlighet, sä att t. ex. bladen widrörde draga sig tillsamman, sä-som pä nägra Mimoser, en Oxalis-art m. fi.» Det giswes en an-nan wäxt (DinnN» !nuscipc>la), som widrörd af en spetsig kropp omfat-tar den, hwarföre dä flugor widröra den, sängar och qwarhaller den dem.En annan wäxt (Neä^i-um har sma biblad, fom äro i bestän-dig rörelse. Men dessa rörelser hos wAxterne äro icke friwillige som hys
djuren.
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Växterna sitta wanligen fast wid Jorden, och den delen, hwar-
med de sitta fast, kallas Rot. Det är bekant huru trädens rötter ga
ned i Jorden, och tränga sig widt omkring: man wet huru ett stort träd
ofta wäxer opp ur en liten spricka i ett berg, i hwilken spricka det fä-
stat sina rötter: det finnes äfwen wäxter, som äro fastade wid andra
lefwande wäxter och ur dessa hemta sin näring. Dessa kallas parasit-
wäxter. I watten finnas ock nägra wäxter, som äro alldeles fria och
ickc widfästade nägon annan kropp, men dä är hela wcixtcn att anse som
en rot. De fullkomligare hafwa wanligen utom roten, Stam etter
Stjelk, Grenar och Blad; men alla hafwa de Blommor, ty i
blomman beredes fröt till andra wärter af samma art, hwilket icke kan
saknas, emedan dct wärtstaget snart stulle utdö, som icke satte frön. Till
och med de ofullkomligare waxterne, eller sädane, som sakna tyd-
liga blommor, bland hwilka eljest de fullkomligare wäxternas delar allt
mer och mer förswinna cllcr sammanflyta, att man icke mer kan ätstilja
rot, stjelk, blad o. s. w., sakna aldrig frö, ehuru detta är wida ofull-
komligare än hos de fullkomligare waxterne, och liknar ett stoft. Det
sina stoft, som liksom ryker frän mossor, swampar o. s. w., är deras
frön. De ofullkomligaste waxterne, t. ex. Mögel, som för blotta ögat
se gansta orediga ut, wisa, sedda genom ett microscop eller förstorings-
glas, en underbar syn liknande i smått en gräsrik äng, samt en regel-
bundenhet i deras bildning med tydcliga frökorn, som tillräckligen utwi-
sar, att de icke, som de okunuige tro, äro frambragta af blott tillfälliga
orsaker.

Man wet, att warterna äro till en oändlig mängd pä Jorden.
Hela marken är nästan betäckt af dem. Hwem kan räkna träden i sto-
gen, gräset pä ängen, eller sädesständen pä äkren? Men de blefwo sä
mänga, dels för att pryda marken med sin grönska, och sina blommor
och dels till att nära djuren och mennistorna. Ty alla lefwande djur
pä marken föda sig ytterst af dem — ifrän Fjärilen, som suger ho-
nungssaft ur blommorna ända titt Oxen, som äter gräs, och Lejonet,
som äter andra djur; ty dessa djuren, som Lejonet äter, hafwa äfwen
leswat af wärter.

Åtta wärter trifwas ickc pä alla ställen; utan Gud har liksom gif-
wit hwart och ett stag sin boningsplats. Somliga wära endast i wat-
ten, somliga i solsten, somliga i stugga, somliga i fuktig och wat jord-
man, och somliga i torr. Nägra Wära i dalar; andra äter pä berg;
somliga endast i heta klimat, och andra endast i kalla o. s. w.; — sä
att hwart ställe har sätt wärter, som finna sig bäst der. — Läran om
wäxternas fördelning pä jorden kallas Waxt-Geografi. — Likwäl
kunna människorna flytta ganska mänga ifrän det ena stället af Jorden
till det andra, till sin nytta och beqwämlighet: men alla kunna de icke
flytta, dä klimatet -är alltför betydligt olika och somliga trifwas alldeles
icke pä andra ställen, än der de blifwit skapade wid tidens början.

Wäxterna suga igenom rötterna sin föda ur jorden, och bladen ur
luften. Utom luften siulle de icke kunna fortfara, att wara wid friskhet
och lif, och som ljuset är dem nödwändigt, förlora de uti mörkret sin
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färg och blifwa klena och däliga. Det är förundranswärdt att se, att
pä de torraste ställen, wäxa ibland de saftsullaste örter, och i heta och
torra länder, sins det wäxter som äro sä saftfulla, att de, för djuren,
som wistas der, tjena i stället för dricka. Om en wärt far mera föda
än den behöfwer, sä wärer den wäl frodigare, dest blad blifwa större,
dest färg mörkare, dest blommor ofta dubbla; men den ger mindre eller
ingen frukt. ..

Liksom bland djuren, sinnas hannar och honor bland waxterne. Da
Enbusten eller Hampan blommar finner man, att wissa bustar eller ständ
ryka af ett fint stoft; dessa äro Hanstanden. Dessa sätta aldrig bär
eller frön; det göra endast de, som icke ryka. Man finner aldrig en En-
buske med bär, som ryker. Men ofta sitta hannor och honor pä samma wäxt
och ofta i samma blomma. Om man betraktar en sädan finner man i
midten smä spetsar uppsticka; dc som hafwa i toppen smä knapparmed
mjöl uti äro Hanna'-; de som äro utan knappar honor.

Wäxterna frambringa wanligtwis en gansta stor mängd af frön.
Cn enda wallmoknopp innehåller fiera hundrade: ett ständ tobak kan gif-
wa 40,000 (fyratiotusen) frön, och en 12 ärs gammal alm femhundra-
de tusen. Likwäl äro icke alla sä rika pä frön. Ett sädesständ fram-
bringar ungefär 50 till 100. Meu det är icke nog med det. De fie-
sta wäxter kunna äfwen föröka sig pä andra sätt. Om man tar en li-
ten qwist Abrodd och sätter den i mull, som ej är torr, slär den rötter
och wäxer: och af hwar bit af roten Pä wissa wäxter, titt exempel pep-
parrot, kan wära opp cn ny wext^: sä att naturens medel till arternas
bibehållande äro outtömliga.

Somliga wärter wara länge, äfwen i flere hundade ar. Man har
sett Ekar, som warit 4 eller 5 hundrade är gamla. Dercmot sins der
wärter, som pä nägra timmar wäxa opp och förgäs igen, säsom wissa
swampar. . .

Gud har lätit Waxtriket frambringa de wälsmakligaste och ljufllga-
ste frukter till läckerheter för de lefwande, säsom mänga slags bär, nöt-
ter, trädfrukter, jordfrukter och flera; och Han har ofta anstaltat sä, att
dessa frukter stulle fä wara i fred, tills de blifwit färdiga och mogna.
Mänga smaka illa ända till dest. Träden bära sina frukter högt ifrän
jorden, att djuren ej räcka till dem: och de fälla dem först, sedan de
blifwit fullkomligt mogna. Det ges wäxter, som äro försedda med skar-
pa taggar, hwilka bewara dem; men när frukten blir mogen, öppna de
sig, och likasom bjuda sig ät de förbigäende.

Om man särar barken pä wissa wärter, i synnerhet w,ssa bustar
och träd, sä kommer der ut en saft, som stelnar och härdnar, och hwil-
ken, dä den kan upplösas i watten, kallas Rada eller Gummi, men
när den är olöslig i watten och brinner i eld wanligen kallas Harts
(Kvsina). Andra träd deremot giswa en saft ifrän sig, som icke härd-
nar, säsom björken och lönnen om wärcn, och flera andra.

Men wi stola gä att närmare betrakta wäxterna särstildt. Jag
stall likwäl endast nämna de allmännaste, de nyttigaste och märkwärdiga-
ste ibland dem.
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De fullkomligare waxterne hafwa antingen twä eller ett hjertblad.
Hjertblad kallas de blad, som först uppsticka, dä ett frö gror och äro
olika de följande. Man tan lätt fä se denna olikhet om waren, dä frön
gro. Nästan alla wära trädgärdsfrön (f. cx. Käl) uppskjuta med twä
hjertblad; alla sädesslag blott med ett, som är mindre utwäxt, liknande
en hinna. Wi stola börja med de wäxter, som hafwa twenne hjertblad,
hwilka man äfwen lätt igenkänner pä deras blad, som äro ädriga som
ett nät. De största och resligaste bland dessa äro:

Lraden och de mest omtyckta Fruktträden; för deras saftfulla
merändels ätliga frukter, säsom Appletrad, päronträd, Oxel, Rönn,
Rörsbarsträd, Plommonträd, Aprikosträd, Mandelträd; i
warmare klimater finnas ock mängfaldiga fruktträd, som med wara ätmin-
stone öfwerensstämma uti faftfulla frukter säsom Granatträd, Citrontrad
pommeransträd, med sina förändringar; Apelsin, som haren sötare
frukt och Pompelmus, hwars frukt är stor nästan fom ett mcnnisto-
hufwud; Fikonträd, Mulbarsträd, hwilkas bär smaka wäl och bla-
den tjena silkesmastarne till föda — och bland fiera andra mera främ-
mande: säsom Lunteträdet, som sprider sina grenar sä widt omkring,
att ett enda träd, med tiden bildar en hel stogslund, under hwars löf
tusende mennistor kunna pä en gäng finna stugga, och hwars frukt ser
ut som smä fikon, och är röd, söt och angenäm: Nankaträd, fom bär
frukter, hwilka äro de största af alla, ty hwar frugt wäger fiera lispund
och är mycket saftig och Wälsmaklig: Rakaotrad, hwars frön ellcr kär-
nor kallas Rakaobönor, hwaraf Schoklad tistredes, och flera andra.

Andra Löfträd, utan saftfulla frukter, äro af mänga slag. De hos
ost allmännaste äro Hängeträden, sä kallade efter deras otydliga blom-
mor, fom wanligen sitta hopgyttrade pä ett utdraget hängande fäste och
blomma tidigt om waren innan löfwen utwurit. De lemna wirke till
byggnader och andra stögder, säsom Eken, Boken, hwilkas frukt kal-
las Ollon, kastanjeträd, som lemnar äkta Castcmier, hwilka äro ätli-
ge, Hassel, som lemnar ost nötter, Al, Björk, Asp med sina dar-
rande lös, Pil af fiera arter, walnötträd, Alm, Ast, likna i sitt
blomningssätt Hangeträn. — Bland andra löfträd will jag nämna den
stnggrika Lönnen; Linden, som ger ost bast — och bland främman-
mande trädstag, som likwäl anwändas hos ost, will jag anföra Mahoge-
ni, som är brunt, Ebenholz, som är swart och brukas till de dyrba-

raste snickare-arbeten. — RampesclMrader, hwars wed ger fiolett
färg; Brasilieträdet, som ger den röda färgen, som kallas Fernbock;
Acacia, hwars käda kallas gummi arabicum; Drakeblodsträdet,
hwars käda är den brungula färg som kallas Drakeblod; Balsamträd,
hwars saft kallas Balsam; Ramfertträdet, hwars käda kallas Kam-
fert; Neglikträdet, hwars ännu outstagne blommor torkade kallas
Kryddneglikor; Rinkina, hwars bark är den säkallade Kinabarken, som
brukas säsom läkemedel i frossa och feber; Mustottradet, hwars frukt
är Mustot; Raneltradet, hwars bark är Kanel; Lager, hwars blad
och bär nyttjas; Rautschuk, hwars käda kallas Kautschu eller Gum-
mi Elaftieum, och ser ut som läder, samt brukas, ibland annat, att ta-
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ga ut blyertsdrag med, när man ritar; Manschenill, hwars saft
är sä giftig, att om den stänkes pä kroppen, blir deraf sär, likasom
brännsär; Bohon-Upas, som innehäller det förskräckligaste gift i na-
turen, ty pä längt afständ frän trädet städar ännu ängan deraA och
om man droppar en näls-udd i dest saft, och dermed sticker en mennista
litet, sä dör den inom nägra minuter. — Men här är icke rum att
uppräkna och bestrifwa alla träd som äro märkwärdiga.

Bland de utmärktaste trädstagen äro Barrträden, lätt kände af
sina syl-lika ständigt grönskande blad, som kallas Barr. Frukten kallas
Kottar. Stammeu, som hyser harts, lemnar det allmännaste byggnads-
och slögde-wirke. Sädane äro T,all eller Furu, Gran, (sederträd
och (s)?presser, hwilka wäxa till ofantlig storlek, isynnerhet Cedern,som när fiera alnars omkrets. Idegranen, som är giftig, och En-
bärsbusten, med wällukttande wed, äro ock smä Barrträd.

Buskar. Bustar kallar man, säsom mina Läsare wäl weta,
sädana wäxter, som eljest likna träd, men som hafwa ingen stam, utan
strax wid roten sprida sina grenar omkring. — Ibland dem will jag
nämna Berberisdusten, hwars högröda bär brukas till sylt; win-
bärsbusten, hwaraf finnas twenne arter, swarta och röda winbär,
de hwita äro en art-förändring af de röda; Rrusbarsbusten; Hal-
lonbusten; T,örnbusten, som bär de stöna rosorna; Jasmin,som har blommor med sä angenäm lukt; S)?ren, med stöna wälluk-
tande blommor; Oliv, af hwars frukt, kallad Oliver, man tillreder
matolja eller bomolja (som betyder trädolja), eller omogne inlagde i
Ättika brukas som Sallat; Fläderbustcn, Thebusten, af hwarsblad Kinesiskt The tillredes; Raffebusten, hwars bär hwardera inne-
hålla twä Kaffebönor: — Rallerhalsbusten, som blommar tidigt om
waren och hwars bär äro giftige; Bomullsbusken, som i fröhusen
har sina frön bäddade i bomull, och hwarifrän man tager den länga och
bästa bomullen.

Ran kor kallar man sädana wäxter, som hafwa sä smal och
läng stam, att de ej knnna bära sig sjelswa, ntan slingra derföre sig
omkring andra wäxter och träd, eller stänger, som de krypa till, och
fästa sig wid; likasom de stulle weta hwar nägot fins, fom tan lemna
dem det stöd de behöswa: — sädan är Winrankan, hwars frukt
wäxer i klasar, liksom winbär, och kallas Drufwor, hwilka, när de
läggas in med socker i krukor, blifwa det som matt kallar Rrukrus-
sin, och när de endast torkas, blifwa de wanliga Russin; men när
saften prässas ur drufworna och fär jäsa blir deraf win, hwaraf fins
sä mänga olika stag, allt efter som drufworna wäxa pä särstilta orter:
— sädan är äswen Humlen, hwars refwor eller rattkor slingra sig
omkring höga stänger i wära hummelgärdar: sädan är Murgrön,som stingrar sig opp för murar och wäggar. Nägra Ortfrukter,
säsom Pompor, Meloner, Gurkor, komma Rankorne i sitt wcixe-sätt närmast.örterne äro af mängfaldiga stag; jag will här endast nämna nä-
gra de hos ost mest bekante. Om man nogare betraktar deras blommor
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finner man snart huru olika dessa äro; men jemför man mänga, säser man en del likna hwarandra mycket, andra äter wara mera olika.
Wid deras uppräknande brukar mau derföre sätta tillsammans de, som
mest likna hwarandra, och säger att de utgöra en fiock eller ett stagte").
Sädane äro: 1) Orter med Artblomster, lätt kända af sin egna
oregelbundna form, nägot liknande en fiäril, och sin frukt, som en
ärtskida. När man betraktar wanliga Ärtblommor återfinnes hos
dem samma stapnad som hos Bönor, wicker, Linser, hwilka lem-
na födande frön, och Rlöfwer, som lemnar godt foder för boskapen.
Ingen af dessa wäxter är giftig. 2) Hallonlika örter, hafwa ofta
wälsmakande bär säsom Hjortron, Åkerbär, Smultron. 3) Or-
ter med fiera fröstidor, säsom Stormhattar, Akelejor , Smör-
blommor m. fi., äro skarpa och giftiga. Nära dessa stär wallmon,
af hwilken erhälles Opium eller saft af fröhusen', som i mindre mängd
är rusgifwaude, i större äter dödande. 4) Orter med korsblom-
mor eller 4 emot hwarandra sittande blomblad och fröstida. Dessa
lemna fiera nyttiga wärter, tjenande dels till föda, såsom Ral,Rof-
wor, Rättikor; dels till kryddor, säsom Senap, pepparrot,
weide lemnar en ston blä färg. 5) Orter med blomflock, lätt
kände as deras i toppen sittande blomkransar, säsom pa Dill, Rövf-
wel, Rummin, Morötter, palsternackor-. Anis, Fenkol,
hwilka nyttjas dels till mat, dels till kryddor. Nägra wildt tvärande
arter, som likna dessa, äro gansta giftiga, säsom Odört. 6) Orter
med sammansatta blommor igenkännas strart af de fiera smärre
blommor, som inom hwarje blomma, säsom pa den stickande
Tisteln, den wälsmakande Artstockan och Sallaten, den praktfulla
Solrosen, den wackra Tusenstön, den bestå.Malörten: Saffior,
hwars blommor gifwa en skön röd färg. 7) Orter med trattlika
blommor, säsom den giftiga Bolmörten; Tobaken är ock en gif-
tig ört; örtständet af potäter, har en widrig lukt, men födande och
wälsmakande rötter. 8) Orter med gapande blommor, liksom en
mun, bland hwilka fiera tjena till kryddor, säsom Timjan, Meyram;
andra till läkemedel säsom den wälluktande Salwia och M/nta;
men andra med flutna blommor äro giftige, säsom Flugblomman.
9) Bland wärter utan färgade blommor, som sägas sakna Blomkro-
nor, mä nämnas Rödbetor, hwars rötter man äter; den wälsma-
kande Spenaten; den nyttiga Rhabarbern; den stickande vläsilan;
Hampan, hwilken, liksom de med fullkomligare blommor försedde Lin
och Bomull, lemnar ost de bästa ämnen till garn och kläder, ur wext-
ritet. Utom dessa gifwas, i synnerhet i fremmande länder, ett gansta
stort antal bäde nyttiga och underbara wärter som man far lära känna,
när man studerar den stöna wettenstapen om dem.

") Jag bör säga att skillnaden emellan de redan anförde stag, säsom Träd,Bustar, Rankor, icke alltid är grundad uti naturen, ty bland de mestnärflägtade förekomma bäde Träd, Bustar och örter; ofta förekommersamma art bäde säsom Träd och Buste; till och med bäde med trädftsp(en Mm, som warar flere är) och örtstam (hwilken ärligen utdör)^ "
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Bland wäxter, som blott hafwa ett hjertblad, och man äfwen
lätt igenkänner pä deras blott med enkla längs efter gäende ädror for-
sedde blad, som nedtill omgifwa stjelten, böra wi ihägtomma Palm-
träden, pepparträden, som ger ost Peppar, Liljorne och Gräsen.

Palmträden likna Wäl de andra träden i sina höga stammar;
men de hafwa inga grenar, utan endast stora blad, som ofta äro flera
alnar langa, och sitta i stora klasar i topparne af dem. Ibland Pal-
merna Will jag endast nämna Sago-palmen, hwars stam har en fö-
dande merg eller kärna, hwaraf Sagogryn göres, och hwllken tjenar
flera folkstag till föda: Rokos-Palmen, hwilken bär de säkallade
Rokosnötter, som äro sä stora som ett barns hufwud, och utanpå
hafwa en sort lin, sedan ett härdt stal, hwilket blir liksom twä Mar,
om man sägar det twärs af, och sedan inom stålet en söt saft, hwllken
slutligen stelnar till en wälsmakande kärnas fä att man tan fä bäde föda,
kläder och kärl af detta Palmträd: Win-Palmen, hwarur en lastande
saft rinner när man sticker i stammen, och hwilken saft kallas Palmwm:
Dadel-Palmen, hwars frukt kallas Dadel, och smakar förträffligt:
Ral-Palmen, hwars topp är mör, som ett Kälhufwud, men smakar
ännu bättre än käl. Palmer wäxa endast i warma länder.

Liljorne hafwa wanligen lökartade rötter, stöna sexbladiga
sexdelta blommor och pryda wära tlvgärdar, säsom Tulpanen, dcar-
cissen, Rejsarkronan, Hyacinthen, Swardsliljan, den walluk-
tande Tonvaljen. Andra anwändas i matlagnmg, såsom Lok, Spar-

ris; Saffran lemnar en dyrbar krydda. Aloen tjenar tlll lakemedel.
I warmare länder finnas wärter som likna Liljorne och hafwa dels
de läckraste frukter, säsom Ananas, Bananas, Raratas, plsang,

dels rötter, som lemna ost kryddor, säsom Ingefära, Rardc-
mumma.

Gräs. Ehuruwäl man tycker att Grässtagen med sina smala
pipiga strän och oansenliga blommor, stulle wara mindre betydande, an
de slags wärter, som wi redan omtalat, sä kan man snart marta, att
de äro ibland de allrawigtigaste, ty all slags säd hör till dem. Jag

fär säledes här nämna Hwete, Rorn, Rag, Hafra, Hirs, R»s
och Majs, som ocksä kallas Turkiskt Hwete. Alla dessa aro grasslag
och likwäl utgöra deras frön, som wi samla och kalla Spanmäl och
Säd, den förnämsta födan för mennistostägtet: hwar och en wet, pa
huru mänga sätt man auwänder dem, säsom gjorda tlll mjvl, gryn,
malt, o. s. w. Derföre sar och planterar man dem nu med mycken
omsorg pä åkrarna; men i början wäxte de som gräs af sig sjelfwa ä
särstilta ställen pä Jorden. — De finare grässtagen äter, ätas af en
stor del af. djuren, säsom hästar, bostap och fär, och de gröfsta grassta<
gen anwändas till andra nyttiga saker: Bamburör, som äro sä stora
och tjocka, att de brukas till byggnader och andra arbeten: Sockerrör,

hwaruti sins en lös massa, som kallas Socker, af hwilken Socker och
WrH» tolaS: Papyr-röret, hwars blad man fordom nyttjade i stället
Ar pgpper att firifwa pä: och wära wanllla Rör, som kallas wast<
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brukas till taktäckuing, och med dest ar eller blomma brukar man att
stoppa sängkläder, när man icke har dun.

De ofullkomligare waxterne, som sakna blommor och hwilkas frönblott likna ett stoft äro af fyra hufwudstag: Ormbunkar, Mossor,
Alger och Swampar. Ormbunkarne likna mest de fullkomligare
waxterne, men hela wärten är ofta blott ett blad, med fröstoft pä un-
dra sidan, säsom Braken. — Mossor, som träffas öfwcrallt pä
mager jord och tjena spädare wäxter till stygd, äro allmänt bekante;ser man noaare pä dem finner man att de hafwa egna stjelkar och små-
blad samt knappar i toppen, som innesluta deras fröstoft. Sädane äro
wäggmossan, som man anwänder till stoppning mellan stockar i träd-
Wäggar, att göra husen warma. Björnmossan, hwaraf Björnen
bereder sitt ide eller winterläger. Alger likna nägot Mossorne, men
hafwa inga tydligen stiljda stjelkar eller blad, utan äro nästan likartade
öfwer allt. De som wara i luften kallas .Lafwar, bland hwilka Is-
lands-Lafwen, som tjenar mennistor till föda och läkemedel, Ren-
Lafwen, som är Renens begärligaste föda, äro de bekantaste. Af de
mänga stag af Lafwar, som wäxa pä berg och stenar, som storpor, fär
man färgämnen att färga tyg och garn med. Af Watten-Alger
äro de mänga arter Tång i hafwet, som tjena till äkrars gödning, de
utmärktaste. Liksom Gräsen bekläda wara ängar, sä betäcka Tängar-
terne klippor och ofta bottnen i hafwet. — Swamparne äro af ota-
liga stag; de bestä mest af en köttig eller trädaktig massa, och wära nä-
stan alltid pä förruttnade eller döende wäxter, af hwilka de hämta sin
näring. Nägra äro ätlige, säsom Morkler; fiere giftige, säsom den
wackra Flugswampen. Af Fnöstswampen erhälla wi wärt fnöste.

Den wettenstap, som bestrifwer wäxterna sä att man lär att kän-
na igen dem och weta hwad de heta, samt hurudana de äro, och hwar-
till de äro nyttiga, med mera sädant, kallas Botanik.

Djurrike t.
Djurcu äro de lefwande warelserna här pä Jorden, som äro

begäfwade mcd känsel och friwillig rörelse. De likna warterna i det,
att deras kroppar äro organiserade; men de hafwa ett helt annat lif
än wäxterna. Wäxternas lif bestär blott deri, att wätstorna löpa fram
i deras ädror, efter deras inrättning; men utom detta som hör äfwen
till djurens troppar, hafwa djuren ett lif, af ett ädlare och helt annat
stag. De weta af sig och andra saker; ty de känna när nägon rör
wid dem, de se, de höra, och sä widare. De känna äfwen att det ena
är behagligt för dem, och att det andra är obehagligt. När man slär
dem, känna de att det gör ondt, och när man smeker dem eller ger
dem god mat, sä tycka de derom, och känna att det smakar wäl. De
kunna gä hwart de wilja och röra sig, och förskaffa sig det som är be-
hagligt och undwika, eller drifwa bort det, som de icke tycka om: men
allt sädant tunna icke wäxterna.

Om man med nppmärtsamhet tänker efter, huru djuren äro lita
eller olika, sä finner man snart, att de äro af sex alldeles olika slag.
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Det är sä mycken stilnad emellan Hunden och Gäddan, och emellan Gro-
dan och Swalan, och emellan Fjäriln och Snäckan, sä att man wistt
icke kan säga att de äro af samma stag, fastän de allesammans äro
djur. — De äro: l) Däggandc Djur, säom hunden: 2) Fåglar,
säsom swalan: 3) Amfibier, säsom grodan: 4) Fistar, säsom gäd-
dan: 5) Insekter, säsom fjärilen, 6) Mastar, säsom den som bor
i snäckan. — Wi stola litet tala om dc märkwärdigaste af hwar-
dera slaget.

1) Da g g ande Djur. — Somliga djur gifwa sina ungar di,
och föda dem, medan de äro smä, mcd sin mjölk, säsom hunden, katten,
och färet o. s. w,; kyckliugarne äter, sä snart hönan kläckt dem ur sina
ägg, äta korn och andra saker, som hönail plockar ät dem, men mjölk
har hon icke att gifwa de smä ungarne. Säledes gifwa blott en del
af djuren sina ungar di, och det är desse som man kallar däggandc djur.

Mennistan ger sina barn di, och derföre är hon ett af däggandc
djuren, om wi kalla henne för djur; men wi stola icke göra det här.Hon är förmer än alla djuren. Hon äger förnuft, som de sakna, och
frän alla däggande djur stiljer hon sig destutom genom twenne händer.Wi stola derföre särskildt tala om henne.

Ibland de däggande djuren bör jag först nämna de djur som mest
likna mennistan. Somlige hafwa fyra händer cller bäde framfötter
och bakfötter delade i fingrar, som mennistans händer. Sädane äro
Aporne, som äro af mänga arter, dä mennistorna blott utgöra en art.
— Derefter följa Rofdjureu, som hafwa spetsiga tänder, klor pä
fötterne och lefwa af andra djur, som de fänga. Sädane äro Lejonet,som är sä starkt och wigt, att det öfwerwinner alla andra djur: —

Tigern, som är det grymmaste djur, och äter opp till och med sina
egna ungar: —den smekande och likwäl klösande Ratten:— wargen,som är mycket snäl: — Räfwen, som lurar listigt pä höus och gäst,
och andra smä djur och fäglar: — Hunden, som är wänlig och sä
trogen emot sin husbonde: — Björnen, som ligger om wiutrcn i
sin koja, utan att behöswa mat. Widare Gna g aredjur: säsom
den fnabbfotadc Haren, den klottrande Ekorren: — Igelkotten,
som har hwassa taggar öfwer hela kroppen, och drar sig tillsammanssom en rund boll, när han blir rädd. — Bäfwern, som bygger kon-
stiga byggnader med fiera rum i abräddar, och de smä Mössen, som
gnaga hal pä kärl med sina tänder, och med dem siära sönder kläder
och andra saker, nötkreatur kallas de som hafwa twä delta
hofwar pä fötterne, trubbiga tänder, och idislar sin. föda, som bestär i
gräs och örter. Sädane äro Oxen, som är sä tälig och stark, och
Plözer opp war äker tillika med Ron, som ger ost mjölk till mat: —

Geten, som helst klättrar bland klippor: — Faret, som ger ost ust
till kläder: — Renen, som har stora och greniga horn, och lefwer i
de kallaste länder, der den sjelf gräfwer opp laf under snön till mat ät
sig: - Ramelen, som har sin puckel Pä ryggen och sin länga hals,
och som kan i mänga dar wara utan dricka, för det, att han wistas
Pä sädana ställen, der watten sällan sins. — Men äfwen andra däg-
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gande djur lefwa af wäxter, utan att idisla, säsom Hästen, som sprin-
ger sä fort och för sig sä rastt och stolt: — det smutsiga Swinet:
— Näshörningen, som har ett horn pä sin näsa: — Elefanten,
fom är det största af alla djur Pa landet, öfwer 5 alnar hög och 7
alnar läng, och utomordentligt tjock, af hwars länga och stora tänder
cller betar man sär Elfenben. — Alla dessa gä pä marken; men nä-
gra hafwa en hinna af tunnt stinn emellan fötterne, hwarmed de flyga,
säsom den fula Läderlappen, som jagar efter Insecter sedan det blir
mörkt om aftnarne: — den farliga wampyren, som lefwer i war-
mare länder och suger blodet af de sofwande; andre simma i hafwet
med bakbenen hopwerta till fenor, säsom Skälhundarne; etter ock
blott fenor i stället för ben, säsom Hwalfisten, hwilket är dct största
djur i wattnet. — Det sins Hwalsistar, som äro 69 alnar länga och
mycket tjocka, samt otroligt feta. Man kallar dem wäl sistar, och de
wistas äfwen alltid i wattnet i de stora hafwen, mcn de gifwa sina
ungar di och andas säsom djuren pä landen, och flera andra som jag
nu ej bör nämna.

2) Fåglar. Fäglarna hafwa näbb, fjädrar pä kroppen och
tvingar, och ga pä^'twä>.fötter. De flesta kunna flyga oppe i luften.
Somliga wistas pä wattnet, fara ibland ett stycke under wattnet, och
komma sällan pa landet, och de kallas wattenfaglar. Somliga
äter wäga fig alldeles icke i wattnet, uran wistas endast pä landet, och
de kallas Landtfaglar. Säledes är hönan en landtfägel och gäsen
en wattenfägel: och derföre har gäsen fötter att simma med, men hö-
nan kan endast gä och springa pä marken med sina.

Ibland fäglarna will jag först nämna Landtfaglarna, säsom
Rondorn, som är en stor fägel: ja han är sä stor, att han kan flyga
bort med ett far, eller en kalf: när han räcker ut sina wingar,^ är det
ätta alnar ifrän den ena wingens ända till den andra: — Örnen,
som är mycket stor och flyger ofantligen högt: — Falken, som man
i synnerhet förr tamde och inöfwade till jagt af Fäglar: — Ugglan,
med flera andra, äro Roffoglar, med stark näbb och hwassa klor.
Widare, Strutsen, som är den största af alla fäglar, men kan icke
flyga, utan spriuger endast mycket sort, emedan han hjelper till med
sina wingar; — Papegojan, som katt lära sig tala; Påfågeln;
Göken; Rorpen; Rrakan; Skatan; Dufwan; Swalan;
den sjungande Sistan, och den wippande Gädeserlan, och Rolibri,
som är den minsta af alla föglar, ty den är liten som en fjäril, ock
äter endast honung, som han med sitt lilla näbb snger ur blommorna.
Derefter följa bland wattenfaglarne: Swanen, som ocksä ör en
stor fägel med läng hals, och är snvhwit, och ser sä wacker ut när
den simmar pä wattnet: — Masan, som far som en pil ner i watt-
net och fångar sig sistar: — Stormwäccrsfagcln, som wistas lättgt
ut pä hafwen, men, emot annalkande storm, orolig söker fristad wid
kusterne eller-pä stepp till- sjöfarandes förskräckelse: — dcn längbenta
Tranan, och flera andra fåglar, som äro gansta talrika.
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3) Amfibie r. Det sins mänga djur, som kunna lefwa bä-
de i wattnet och pä landet, och dem kallar man Amfibier. Uttern,som ser ut som en hund med korta ben, wistas wäl ocksä i wattnet,
och sä gör äfwen Skälen; men de mäste opp i luften för att andaS,
om de stola lefwa: de äro säledes inga Amfibier. Deremot igenkän-
nas de werkliga Amfibierne af deras röda kalla blod, samt derige-
nom att de andas mcd lungor och icke med gälar som fistarne.

Alla Amfibier äro kalla och för ost rysliga, ehuruwcil somliga af
dem äro mycket granna. Mänga af dem äro giftiga, säsom Ormar-
na. Somliga af dem hafwa fyra fötter, säsom Odlorne och Grodor-
na, men de andre slingra sig fram pä marken, säsom Ormen. Som»
liga äro likwäl ätliga, och brukas af mennistor till mat.

Jag will nämna nägra Amfibier: säsom Sköldpaddan, som har
twä härda stal omkring sig, det ena pä ryggen och det andra under
buken och sticker fram derutur sitt hufwud och sina fötter när hon be-
hagar. Hon bär säledes sitt huS med sig när hon gär: men hon hin-
ner och icke mänga steg om dagen; man kan derföre lätt fänga henne,
och hon fmakar wäl att äta. — Grodan har jag redan nämnt: —

Rrokodilen >-r en förstr ckligt stor Odla, ibland 29 alnar läng: har
stora fjäll pä kroppen, är mycket glupst och snäl, sä att han äfwen tar
mennistor, och ser rysligt ful ut. Dcn lefwer i strömmar och pä lan-
det nära dem, i dc warma ländarna: — Salamandern, kan en
kort stund lefwa i elden, för det, att när han kommer dit, kommer det
en saft ur hans kropp, som gör att eldeu icke straxt fäster pä honom.
— Rameleonten, byter om färg. — Draken, som man sä mycket
talat om, är en liten ödla med twä smä stinnwingar, och gör ingen
städa. Men om Draken icke är farlig, sä äro Ormar dct sä mycket
mer. Det sins Ormar, som äro försträckligt'M'ä'^ s8 att de pä en
gäng kunna swälja stora djur: och somliga ormar äro oändligen giftiga,
sä att man dör strart, när man blir biten af dem. Skaller-Ormen
är ocksä giftig, men han har en skallra pä stjerten, sä att man hör när
han kommer. Det ges mänga slags Ormar, som icke äro giftige,
och som göra ingen städa; ja somliga ätas till och med af mennistor,
likasom man äter sistar.

4) Fiskar. Fistarne lefwa i wattnet, och simma der med sina
fenor, som de hafwa i stället för fötter. De andas icke säsom landt-
djuren, utan deras hufwud är öppet pä sidorna, och igenom öppuingar-
ne, som man kallar Gälar, släppa de ut det watten, som de tagit in
genom munnen och andas icke pä annat sätt De kunna derföre icke
lefwa pä landet. De hafwa inga har pä troppen, utan i dest ställe
fjäll, eller och ett tjockt stem eller härda stal. Deras blod är wäl röd,som de däggande djurens och fåglarnas; men den är icke warm som
deras, och derföre frysa de ocksä alldrig, fastän de lefwa i wattnet i
de kallaste delarne af Jorden. Fistarne hafwa en otalig mängd af smä
ägg som man kallar Ram, och den släppa de pä tjenliHa ställen i watt-
net, och när Solen wärmer pä rämen, sä blir deraf andra sistar: afhwart rämkorn kan bli en sist.
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Bland fistarne mä här nämnas: Hlen, som stingrar fig som en
orm: Gäddan, som sluter andra sistar: Aborren, Gösen, Laxen,som fängas när han stall fara uppför forfar i floderna: Braxen,
Siken, Iden, Mörten, den fula Laken: Torsten, hwilken en-
dast, som sä mänga andra, sinnes i hafwet, och flera andra, som äro
besynnerligare, säsom Simpan, som har stort hufwud med fyra horn:
Flundran, som. simmar pä ena sidan och har begge ögonen Pä den
andra sidan: Strömmingen, som simmar i stora hopar, och Sillen,som hwart är kommer frän Norra Dcean till Atlantista Hafwet i sä
stor siara, att den uppfyller nästan hela wattnet. — Men ännu en
otalig mängd af sistar finnas pä Jordklotet, som man icke fär fe hos
ost: och ibland dem äro somliga mycket besynnerliga. Somliga äro
mycket granna, med röda och gula, och blä och gröna färger: säsom
Guldfistarnc, hwilka se ut som de woro förgyllde, och hafwa sä nätt
och wacker stapnad. Somlige af besynnerlig stapnad: säsom den ofant-
ligt stora Hammarftsten, som har ett hufwud liksom en hammare,
och ett öga sen pä hwar ända af det länga hufwudet, och mun midt
Under halsen: och Hajen, som har mänga rader tänder i munnen, och
kan bita af en mennista, och äta opp den i twä munsbitar: och Sag-
fisten, som har liksom ett längt horn, med sågtänder pä begge sidor
fram i hufwudet: och Stören, som är ocksä en stor sist, mcd mun
under hufwudet, och tömmar. Af en sort Stör, hwilken i Rystland
kallas Bäluga, fär man den ramen, som sedermera kallas Raviar.
Somliga sistar hafwa taggar öfwer hela kroppen, just som Igelkotten.
Somliga äro runda som ett klot, sa att det är alldeles som ett huf-
wud stulle simma: och det sins äfwen sistar, som hafwa den förunder-
liga egenskapen, att om man rör wid dem, medan de äro lefwande, sa
domnar handen eller foten bort pä en läng stund; och ännu mänga an-
dra om hwilka man kan läsa besynnerliga saker.

5) Insekter eller Z-rfän. Insekterna äro af mänga stag:
somliga Insekter, säsom fjärilarne, äro nwcket granna: men ifrän bör-
jan äro de icke sädana. Sedan fjärilen har lagt ägg, sä blir deraf
mastar, som kallas Larfwer, och dessa äro mycket snäla, sä att de
äta opp löfwen pä träden och warterna pä marken, säsom Kälmasten
plär göra med tälen. När Larfwen ätit och efter fiera förändringar
tillwext sä mycket han behöfwer, sä kryper han titt nägot ställe; der
han tror att han stall fä sitta i fred, och sätter sig fast der. Ibland
spinner han äfwen omkring sig med sina trädar liksom en swcpning
eller innesluter sig inom en stal fom dä kattas puppa. Men när
Puppan har warit sin tid, sä kommer der fram ur den, liksom ur ett
ägg, en fjäril etter insekt, och breder ut sina granna tvingar, och suger
sen endast honungssaft ur blommorna. Mcn olika slag utbildas pä oli-
ka sätt, som här bleswe för widlyftigt att anföra.

Af de särstilta insekterna will jag nämna: dcn smutsiga Torn-
dpfien; — dcn gröna Spansta Flugan, som uppdrar bläsor pä
huden: Roschenill, hwarmed man färgar purpurrödt: — Lysma-
sken, som lyser som ett ljus i mörkret: — Fjarilarne med sina
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granna smutsande tvingar: — Silkesmasten, som är en larf af ett
Nattfjäril, och som spinner silket, säsom ett nystan omkring sig, när han
Mll förwandlas till Puppa: — Getingen, som sticks sä elakt: — Biet,som tillreder i sina konstiga bon honung och wax: ""- M^ran, som
bygger sina stackar med Mänga rum uti, der de ligga om wintren, och
der de förwara sin mat och stöta sina ungar: — Flugan, som wi-
stas i wära rum, och ibland sticks sa förtretligt: — Spindeln, somspinner sina konstiga nät för att fänga stugor deri: — Skorpion:
som har 8 ögon och 8 fötter, och i stjerten en tagg, hwarmed hansticker sa giftigt, som en Orm: — Rraftan, och otaliga andra.

6) Maskar. De mastar, som man här menar, äro. helt an-
dra än Insekternas larfwer. De rätta mastarne äro utan fötter, utan
ögon, och till och med utan huswud. Somliga af dem wistas nere i
Jorden: somliga i wattnet och somliga i andra djur till och med i
mennistan. Somliga äro sä sammansatta, att det är säsom mänga
särstilta djur tillsammans: säsom Benikemasten, som har mänga le-
der, och hwar led är liksom ett särstilt djur. — Hit höra äfwen Igeln,
som suger blod: — Metmasten, som tjenar till agn, att meta sist
med: — Snackorne, hwilka ligga inne i ett härdt stal, som gär i
krok, i mindre och mindre rundlar: — Musslan, som ligger mellan
twä stal, och hwari de sä kallade äkta perlor wäxa: — Rorall-
mastarne, som bo i hälen i ett slags stenar, hwilka se ut som bustar
och hwilka igenom de smä djuren bildas, liksom skalet pä snäckorna;
till och med den wanliga Swampen, som man brukar att torka bort
watten med, har warit djurs boningsrum. — En stor del af mästarna
äro äfwen oändligen smä, sä att man icke kan se dem med blotta ögo-
nen, utan man behöfwer mikrostop för att bli dem warse. De sinnas,som äro sä smä, att mänga af dem kunna bo i ett häl pä ett sandkorn,
som är sä litet, att man knapt kan se detsamma — hwad stall dä de-
ras ägg och ungar wara? — och hwad är det icke för ett omätligt
afständ ifrän Elefanten till dem?

Hwart och ett djur har sitt ändamäl, och har af Alltings Skapa-
re fatt sitt rum, och sin syssla, sä att allt pä Jorden stall wara i ord-
ning. Jag will omtala nägot i detta afseende, som förtjenar upp-
märksamhet. När till exempel ett djur dör, sä stulle dest kropp ruttna
och stämma luften med sin stank, om dct fick ligga: men knappt är det
dödt, förr än Korpen, och andra rofdjur samlas, och inom kort tid
äta opp aset. Men om det ligger sä, att fäglarna och djuren ej kom-
ma ät det, fä komma insekterna. Da lägger Spyftugan sina ägg pä
aset, och inom en liten tid lefwa der millioner mastar, som snart äta
opp det. De spridas sedan ut, bli stugor, och fängas sedan af fäglar-
na: och allt är säsom det war förut: och hwar och en har gjort sin
syssla, för att hälla Jorden ren, och tjenlig att bebo. Sä är det äf-
wen i allt annat. — Hwarje djur har sitt sätt att lefwa, att föda sig,
att stöta sina ungar, och att undwika farligheter. Somliga hafwa fatt
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starpa tänder och klor att förswara sig med: andra äter horn att stän-
gas med: andra hafwa taggar, säsom Igelkotten, andra kunna springa
mycket snällt, säsom Haren eller flyga undan mycket hastigt, säsom fäg-
larna och flugan. Jag nämnde äfwen en sist, som gör att hauden dom-
nar, om man rör wid honom. Somliga haswa ett hardt stal, säsom
Sköldpaddan, och med andra är det ännu annorlunda. Ja; somliga
djur ligga, liksom de woro döda om wintern, men wakna om sommarn
äter upp, säsom ur en sömn, sä att de lefwa endast den wackra och
angenämaärstiden, men weta alldeles icke af den kalla och obehagliga. Man
säger om sädana djur att de ligga i Ide om wintern-. De behöswa
dä hwarken mat eller dricka: och det, som är allra besynnerligast, är,
att fastän de alldrig lefwat om wintern, sä känna de likwäl när den
tiden stall komma, och laga derföre till ät sig beqwäma bon, och krypa
dit in, och somna der — och wakna sen icke förr upp, än tvären kom-
mer. — Sä underligt och wäl har Gud anstaltat för alla lefwande
warelfer.

Den wettenstap, som afhandlar djuren, kallas Zoologi; man har
särstilta böcker om de Däggande djuren, om Fiskarna, om Fäglarna, om
Amfibierna, om Insekterna och om mästarna: ty de äro sä mänga af
hwart stag, att man ej stulle kunna ien bok bestrifwa dem alla, sä
tydligt som man borde. Bestrifning om Mineralier, Wärter och Djur,
eller om alla naturens riken, kallas eljest med ett allmänt namn Na-
tural-Historia.

V. Om Jordens särskilta Länder.
Wi öfwergä nu till bestrifning af sjelfwa länderne, men den af

mina Läsare, som will med nytta göra med mig denna stora resa kring
om Jordens alla Länder, hwilken wi nu stola företaga, bör derföre pä
sina Kartor uppsöka alla de ställen och orter, som jag talar om, och
noga gifwa akt pä huru de ligga till hwarandra och hwad de heta,
allt efter som jag nämner och bestrifwer dem*). — Wi börja natur-
ligtwis med den Werldsdel, hwilken wi sjelfwe bebo.

G « V o p a.
Gränsor. Werldsdelen Europa gränsar i norr till Ishafwet;

i wester till Westra Oceanen; i söder tlll Medelhafwet; i dfter till
Asien, men som den dermed bildar ett sammanhängande land, uppdra-
gas gränsorne olika; allmännast antages likwäl gränsorne wara Archipe-

") Den som will minnas, allt det, som här förekommer, han bör, sedan hanpä Kartan sett hwar allt det är och ligger, som han läser om i boken,
tillsluta ögonen och tänka ester. Om han da har landet, likasom afritadtinom sig, sa att han liksom ser, huru uddar och witar och floder ochmera sädant ligga till hwarandra; sä är det som det bör wara. Men
kckn han icke det, sä bör han sä länge betrakta bilden pä kartan, tills hanfär den sä klar och redig inom sig, att han efter den tan Mna opp alltVet, som han hor och will lomma ihäg.
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lagen, Marmorasjön och Swarta Hafwet ända till mynningen af flo-
den Kuban, sedan följande Kuban och Terek, gränsstoderne emot Kau-
kasien, och derifrän längs ät nordwestra kusten af Kaspista Hafwet till
floden Urals mynning, samt widare denna flod uppät till Uralbergen,
hwilka sedermera ända upp.till Ishafwet, utgöra ett bestämdt rämärke
emellan Enropa och Asien.

Storlek. Europa ar af alla Werlsdelar den minsta; största
längden, ifrän sydwest till nordost är öfwer 500 mil; största bredden i
söder och norr, 350 Swensta mil; widden är nära 160,000 geografi-
stå") qwadrat mil, eller i Swensta qwadratmil omkring 88,000*").

Haf och Hafswikar som stöta till Europa, äro: 1) Nor«
ra Ocean eller Ishafwet, jemte dest wik Hwita Hafwet. 2) Nord«
sjön, och dess wik Kattegat eller Schagerak, som gär i en krötning,
först emot öster och sedan mot söder. 3) Östersjön, och dest wikar,
Bottniska Wiken, som gär opp ända till Polssrkelu, Finfin Wiken,som sträcker sig mot öster, och Liffländska Wiken, mot sydost. 4)
Atlantiska Ocean, jemte dest grenar, wikar och delar, säsom Irland»
ska Sjön, mellan öarna Irland och Vritannien, Kanalen, söder om
Storbritannien, och Franska Bugten, än längre söderut; utanföre
sydwestra delen af Europa kallas Atlantista hafwet Spanska Sjön.
5) Medelhafwet med dest wikar Vionska och Genueftska Bugter»
na. Adriatiska Hafwet eller Venetiansta wiken och Archipclagen;
Marmora S)ön ellcr Propontidcn förena Archipclagen och Swarta
Hafwet. 6) Swarta Hafwet, och dest wik Äzowska Sjön eller
Mäotiden: och 7) Kaspiska Hafwet. — Utom dessa tränga en stor
mängd af mindre wikar in ät landet, isynnerhet pä kusterna af Ishaf-
wet, Nordsjön och Archipclagen.

Halföar, De halföar i Europa, som här böra nämnas,
äro 1) Skandinavien eller Nordista Halfön, som omgifwes af Hwita
hafwet, Norra Ocean, Nordsjön, Kattegat, Östersjön och Bottnista Wi-
ken: — 2) Hesperien eller Spansta Halfön, som utgör Europas syd-
westra del: — 3) Italien, som stjuter säsom ett längt näs ned i
Medelhafwet, och bildar österom sig Venetiansta wiken: — 4) Morea,
wid Medelhafwet och Archipelagen: — 5) Taurien eller Krim, mellan
Swarta hafwet och Mäotiden: — 6) lutland, som omgifwes af
Nordsjön, Kattegat och. Östersjön.

Var. Stora Öar i Europa, äro följande ätta: Norra och Sö-
dra Nova Zemla, som med ett sund äro stiljde frän hwarandra;
Stor-Britannien, Island, Irland, Sicilien, Sardinien, Kre«
ta eller Gandia, Korsika, och Seland, hwilken sista ligger mellan

") Femton geograsista mil cller en grad, swarar emot nära 104 Swensta
mil (,o^).'

'"*) Qwadrat-innchället kan af flere orsaker icke bestämdt uppgifwas, af hwil-
ka den obestämda gränsen- .mot öster är en af de hufwudsakligaste. Wi
hafwa derföre här liksom i det följande, utsatt detsamma hälft i runda
tal för minnets underhjelpande, hwilket ock torde wara mest lempligt i cn
lärobok.
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Kattegat och Östersjön. — Ansenliga Oar äro Ogribos ellcr Negrö^
pont i Archipclagen; Mallorka, i Medelhafwet, pä kusten af Spanien;
Ösel, utanför Liffländsta wiken;„Fyen, mellan Seland och Intland,
Gottland och Öland, inne i Östersjön; Hindöe och Senjen, nord^
West pä Skandinavien; Cefalonia, nordwest om Morea; Kolgov eller
Kalguca, nordost om Hwita Hafwets öppning; Laaland (Läiand), fö-
der om Seeland; Rugen (Rygen), svdwcst i Östersjön; Dagö, norr
om Ösel; Minorka, nordost om Mallorka; Korfu, norr om Cefalo
nia; Man och Anglesey (Angelsä) i Irländska siön; Avi?a (Ivi-
sa), sydwest om Mallorka: Åland, wid mynningen af Bottnista wi
ken; Levis, nordwest om Britannien; 'Falster, öster om Laaland
Shetland (Schetland), nordost ifrän Vritanniens norra kust: Wight
(Wäjt), och Jersey (SchärSä), i Kanalen: Bornholm, mellan Oland
och Nugen; Guernsey, (Gärnsä), norr om Jersey; och Malta, sö
der om Sicilien, jemte fiera andra. — Säsom betydliga Skär gar
dar böra märkas: Dansta Öarne, wid inloppet till Östersjön: Öar
ne i Archipelagen; Norrsta Skärgarden, nordwest om Skaudina
vien; Finsta Skärgarden, wid östra och norra stränderna af Bottniska oö
Finsta wikarne; Swensta Skärgarden, wid westra stranden af Östersjön
och Bottniska wiken; Dalmatista Öarne, wid östra kusten af Adria-
tiska hafwet; lonista Öarne, omkring Cefalonia och Korfu; Häbu-
derna eller Hebriderna, söder och sydost om Levis; Shetlandsta
Öarne, omkring Shetland; Orkney (Orknä) Öarna cller Ortaderna
mellan Britannien och Shetländsia Öarne och Island; Liparista eller
Volkanista Öarna, norr om Sicilien; Scilli Öarne, eller Sorlinger-
na, wid sydwestra udden af Stor-Britannien; Hieriste Öarna, pä
kusten mellan Lionsta och Genuefi,7a bugtcrna; och fiera andra.

Sund. De märkwärdigaste Sunden äro: Öresund, mellan ön
Seland och Skandinavien; Stora Vält, mellan Seland och Fyen;
Lilla Valt, mellan Fyen och lutland, genom hwilka tre sund man
kommer ifrän Kattegat till Östersjön: — widare Sundet wid Calais,
mellan Nordsjön och Kanalen; Gibraltars Sund; Mcssinsta Sun-
det, mellan Italien och Sicilien; Hellesponten, eller Sundet wid
Dardanellerna, mellan Archipclagen och Marmorasjön; Tracista Vos-
foren, eller Sundet wid Constantinopcl, mellan Propontiden och Swar-
ta haswet; Taurista eller Krimssa Sundet, mellan Swarta Hafwet

' och Mäotiden, och Waygats Sund, mellan Nowa Zemla och fasta
landct.

K andtuddar och Niis. De märkwärdigaste Uddar af Eu-
ropas land äro: Nordkyn, säsom den nordligaste af Europqs fasta
land (Nordkap ligger wäl nordligare men pä ön Mageröe); Gap
finis terre*), säsom den westligaste af fasta landet; Gap Gibraltar,
wid Gibraltars sund, der Europa är närmast Afrika; Gapo Bassaro

*) 6gp Luiz terl-e, betyder pä Swensia: Werldens ända. Man kallade
denna udde sa, för det, att man trodde att allt land slutade der, dä man
ej wiste af Amerika.



57

söder om Sicilien, och Cap Matapan söder pä Morea, säsom den
sydligaste. — Widare: Stadt, wester pä Skandinavien: Lindesnäs,
söder pä samma halfö wid Skagerrak: Skagen, norr pä lutland, der
Kattegat widtager: Landseud och Cap Lizard, sydwest pä Stor-
Britannien wid Kanalen: Gap de la Hague (dölahag>, wid södra
sidan af famma sjö: Ön Ouessant (Uässang), wcster pä Bretagne,
säsom westligaste udden af Gallien: Gap Brtegal ellcr di Ortiguera,
nordwest pä Spanien: Gapo di Rocca Sintra, och Gap San Vin-
cent, wester och sydwest pä samma land; Gap Greux (krö) öster pa
Spanien, wid Lionsta bugten: Gapo Spartivento och Gap del Ar-
ni pä södra ändan af Italien. — De ftesta'af dessa Landtuddar äro
höga klppor, som kunna scs längt ut i hafwct.

Bergsryggar. De största Bergsryggar i Europa äro föl-
jande: 1) Pyreneerne eller Pyreneista Bergen, som ifrän Cap Creur
sträcka sig wester ut mellan Gallien och Spansta Halfön, ända till
Franska bugten: och en fortsättning deraf, som längre fram kallas Astu-
rista Bergen,, stryker igenom hela norra delen af Spanien till Cap
Ortegal och Cap- sinis terre. 2) Alperna, eller Alpista Bergen, hwars
största klumpar sinnas dcr Gallien, Germanien och Italien sammanstö-
ta, eller norrut ifrän Genuesista bugten, ungefär sä längt ifrän stran-
den deraf, som det är ifrän samma strand till ön Korsika. Hela trak-
ten är otroligt full af berg, och det är likasom flera stora bergsryggar
stulle dcr sammanstöta och korsa hwarandra wid en ofantlig bergsklump,som kallas Sanct Gotthardsberg. Den grcn> som derifrän gär ät
nordwest och sedan mot norr mellan Gallien och Germanien, kallas
lura: den som gär ät sydwest och sedan ät söder mellan Gallien och
Italien, bibehäller namnet Alperna, samt innehäller de högsta bergen
som sinnas i Europa: och den grenen, som gär österut mellan Italien
och Germanien, förbi ändan af Venetiansta wiken kallas Tirolsta
Bergen: och pä östra sidan om öfra delen af Venetiansta wiken Dal-
matista Bergen, x 3) Apenninerna börja der Alperna ga till Me-
delhafwet: de kröka sig sedan österut omkring Genuesista bugten, och
gä utföre hela Italien till Cap del-Arni. 4) Balkan eller Hämus,som är en fortsättning af Dalmatista bergen, gär genom Turkiet öster-
ut, ,ända till Tracista Vosforen och Hcllesponten: och ifrän denna bergs-
rygg gär, ibland andra, en gren söderut igenom Grekland ned till Mo-
rea, hwilken bör kallas de Grekista Bergen. 5) Sevenuerne, äro
i södra delen af Gallien, och ssilja de watten som falla i Medelhafwet
frän dem, som falla till Atlantista Occan. — Asiurista bergen, Pyre-
neerne, Sevennerne, Alperne, Tirolsta bergen, Dalmatista bergen och
Balkan, med alla deras grenar, utgöra säledes, om man närmare ger
akt pä dem, cn enda ofantlig sträcka med berg, som begynner wid Cap
finis terre, och slutas mcd Hcllesponten; och som säledes utgör Euro-
pas stora Äs. Men hwad som är ännu märkwärdigare, är det, att
den äter höjer sig pä andra sidan om sunden i Asien, ..pH fortsätter sin
ofantliga sträckning mot öster igenom hela denna stora werldsdel, som
wi framdeles fä se. Widare 0) Karpaterne, som gä i en böjning
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omkring nordwestra, norra och östra sidorna af Ungern, och hwarifrän
ansenliga grenar gä in ät Tystland, säsom Böhmista eller Sudetista
bergen, m. m. 7) Ural eller lugorista Hsen, som utgör gräns emel-
lan Europa och Asien. Den börjar wid Ishafwet, och wiker norr om
Kaspista hafwet östernt in ät Asien. De Norrsta Fjällarne eller
Kölen eller Seveberget, som äfwen begynner wid Ishafwet litet öster
om Nordkap, sträcker sig scda^ ät sydwest efter kusteu, och sedan den
hunnit längre söderut grenar den sig sä, att den största ryggen kröker
mot wester och söder till Lindesnäs, och den lägre gär rätt fram, tills
den förlorar sig pä Kattegats östra strand. — En stor Bergsrygg gär
äfwen öfwcr öarna Korsika och Sardinien i norr och söder, och igenom
Island stryker en stor fjällrygg i öster och wcster. Utom alla dessa
bergsryggar gä flera ansenliga pa Spansta halfön; pä Stor-Britanni-
en, pä Sicilien, genom Grekland, genom Gallien och genom Tystland.

Landtryggar och Landthöjder. Twä mycket höga
trakter sinnas i Europa, af hwilka den ena är wid Alpista bergen;
ty derifrän rinna floder till Lionsta bugten, till Venetiansta wiken, till
Nordsjön, och till Swarta hafwet: och den andra är i Rystland un-
gefär rätt söderut ifrän Ladoga och rätt i öster ifrän Liffländssa wikens
innersta dcl: derifrän..komma floder som flyta till Kaspista hafwet, till
Swarta haswet, till Östersjön och Hwita hafwet. Igenom denna Landt-
höjd, som kallas Alannista höjden, gär i nordost och sydwest, cn
Landtrygg alltifrän Ural till Karpaterne, och den stiljer de watten, som
flyta söderut, ifrän dem, som falla till Ishafwet och Östersjon. En
stor Landthöjd sinnes i östra delen af Spansta halfön, der de
linjer gä öfwer hwarandra, som dragés mellan Eap-San-Vincent och
Cap-Creur, och mellan Cap fin is terre och ön Hvi?a: ty derifrän flyta
floder ät alla sidor. En dylik sins i östra delen af Frankrike, hwar-
ifrän de strömmar komma, som falla till Kanalen och öfra delen af
Franska bugten. För öfrigt komma floderna frän bergssträckorna och
de mindre landtryggar och höjder, som sinnas i alla land.

Höga Berg. De flesta af de Bergsryggar, som wi här of-
Wanföre bestrifwit, äro sä höga, att en ewig snö och is ligger pä de-
ras spetsar, ''om sträcka sig högt ofwanom molnen: och de högsta af
dem som jag här bör nämna, för att gifwa mina Läsare begrepp om
deras höjd, äro: ibland Alperna, Montblanc lmong-blang) och Mon-
te-Nosa, jemte ft^ra andra, hwardera öswer 2500 famnar, eller nära
en half mil högt; — ibland Pyrenéerna, Montperdu (mong-Perdy) och
Maladetta, med flera andra, omkring 2000 famnar; — Ätna pä
Sicilien är 1818 famnar: — Monte Rotondo pä Korsika, Lom-
nitz bland Karpaterne, Gran Sasso bland Apenninerne, Snohättan
bland Norrsta Fiällarne, och mänga andra, hwardera omkring 1500
famnar eller en fjerdedcls mil i höjd, och dcrutöfwcr — allt räknadt
ofwanom hafwets yta.

Vulkawor, eller eldsprutande berg, äro: Ätna, Vesuvius,
i södra delen af Italien: Stromöoli och flera andra, pä Liparista
öarna: Heckla och Krabla, med flera andra, pä Island.
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Hordbiifningar hända oftast i de trakter der eldsprutande
berg finnas, säsom i nedra delen af Italien, pä Island, pä öarne i
Archipelagen, pä Sicilien, och för omkring 70 är sedan timade äfwencn förskräcklig jordbäfning pä westra'kusten af Spansta Halfön.

Insjöar. De största och märkwärdigaste Insjöar i Europa
äro: Ladoga, T!nega, Peipus, söder om Finsta wiken; Ilmen,
söder om Ladoga: Wenern, öster ifrän Kattegat; Saimen, nordwest
om Ladoga; .Gnaraträst, oppe wid Nordkap'; Mälaren, wid westra
stranden af Östersjön, gent emot Finsta wiken; Wettern, sydost om
Wenern; Palatten eller Valaton, i Ungern; Päjcine, wester om
Saimen: Storsjön, mellan Bottnista wiken och Norrsta Fjällarne;
Ulojärwi, norrut ifrän Pajäne, mellan Bottnista wiken och Hwita
hafwet; Bodensjön och Leman cller Genfersjön, i sydwestra hörnet
af Germanien.

Strömmar. De största och märkwärdigaste stöder i Europa
äro följande: 1) Wolga, som börjar sitt lopp midt i Rystland, och
sedan den förenat sig med fiera stora strömmar, säsom Dka och Kama,
faller ut i Kaspiska hafwet. Dest källor äro wid Alannista höjden, wid
den stora landtryggen, och wid Uralsta bergen; dest längd är öfwer 400
mil. — 2) Donau, (nära 280 mil läng), som har sin källa i syd-
westra delen af Tystland, och medan dcn flyter igenom detta land, upp-
tager, utom andra, strömmarne Lech, Iser, Inn, Ens och Mora-
va; rinner sedan genom Ungern, och upphemtar der fioderne Drau,
Muhr, Theisse, Marosch och Sau; gär widare genom Turkiet,
och upptager derunder, iblaud andra, floderna Aluta (eller Qlt),
Sereth och Pruth, fom komma frön Ungern och Polen; hwarefter
den fiyter ut i Swarta hafwet. Donau, och dest grenar, hafwa sina
källor wid Alperne, wid Karpatista äsen, och wid Balkan. — 3) Dnie-
per, som uppkommer wid Alaunista höjden, utgör sedan gräns mellan
Nystland och Polen, och upptager under sitt lopp flera stora strömmar,
och isynnerhet Bog, just der deu faller i Swarta hafwet. — 4)laik
eller Uralfioden, som upprinner wid Uralsta bergsryggen, och flyter ut
i Kaspiska hafwet. — 5) Dwina, som faller ut i Hwita hafwet, och
har mänga widsträckta grenar i norra Nystland. — 6) Don, som äf-
wen har sin källa midt i Nystland, och faller ut i ändan af Azowstq
sjön, sedan den förenat sig med flera ansenliga strömmar. — 7) Rhen,
som börjar med twä källor wid Sanct Gotthards berg; flyter igenom
Bodensjön, blir sedan gräns mellan Germanien och Gallien, och upp-
tager strömmarne Aar, Neckar, Main, Mosel och Maas, femte
flera andra, innan den hinner fram till Nordsjön. — 8) Petfchora,
som, nordost i Nystland, faller i Ishafwet. — 0) Elbe, som upprin-
ner i Böhmista bergen, och faller ut i Nordsjön. — 10) Loire (loar),
som fiyter igenom Frankrike, och faller ut i westra Ocean strart..söder
om Bretagne. — 11) Weichsel, som igenom Polen fiyter till Öster-i
sjön. — M) Rhone Oän), som upprinner wid AlpeWl (wid Sanct
Gotthards berg), fiyter sedan geusm Genfersjön, och efter att hafwa
rätat Saone- (san) strömmen, som kommer ifrän norden, flyta de
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förenade rätt söderut till Medelhafwet. — 13) Öder, som kommer
frän Karpatista bergen, och sedan den upptagit, jemte andra, Warta,som kommer ifrän Polen, faller den ut i Östersjön, icke längt sydost
0M Riigen. — 14) Tajo, som flyter igenom Spansta halfön wester-
pt, tills den wid Cap-Rocca-Sintra faller i Oceanen. — 15) Duna,som har sin källa nära intill Wolgas, men rinner ät nordwest, och fal-
ler ut i Liffländsta wiken. — 16) Götha Elf, som begynner sitt lopp
i Norrsta fjällarna, stytet sedan genom sjön Wenern söderut, och faller
ut i Kattegat. — 17) Seine (fän) som fiyter igenom Frankrike we-
sierut till Kanalen. — 18) Po, som har sina källor wid Alperne och
Apenninerna, och flyter öster ut, genom öfra delen af Italien till Ve-
netiansta wiken. — 19) Newa, som ifrän Ladoga fiyter till ändan af
Finsta wiken och afbördar säledes Saimens, Onegas och Ilmens, jem-
te Ladogas watten; och 20) Thames (tams) eller Themsen, som i
södra delen af Stor-Britannien fiyter österut, och kastar sig slutligen i
Nordsjön.

Strömfall, som här böra omtalas, äro: ett, som Nhenström-
men gör, sedan den hunnit ett stycke ifrän Bodensjön och hwilket är
13 famnar högt, samt kallas Fallet wid Laufen; — ett, som Gö-

tha Elfwen gör litet nedanför Wenern, hwilket fall är 17 famnar högt,
och heter Trollhättan; men det högsta wattenfall, som sins i Europa,
och, säwida man wet i hela Werlden, är det underbara fallet om 230
famnars höjd, i Pyreneista bergen, som jag förut omtalat.

Hafshwirflar. Det händer pä nägra ställen pä Jorden,
att wattnet, som med Ebb och Flod fiyter igenom tränga sund, hwirf-
lar der omkring med sädan fart, att det drager äfwen stora stepp med
sig, hwilka till slut, sedan de kommit midt i hwirfwcln dragas ner un-
der wattnet och stäs sönder mellan klipporna pä hafsbottnen. Sädana
underliga ställen kallas Hafshwirflar, och de märkwärdigaste i Europa
äro Malströmmen i skärgarden wcster pä Nordiska, halfön; Karyb-
dis, i Messinsta sundet; och Guripus, i sundet mellan ön Negrvpont
och fasta landet.

Fördelnining i Regioner. Europa kan, efter läge
och sträckningen af Sjöar, Bergsryggar och Floder, beqwämligast för-
delas i följande 10 Regioner: 1) Skandinavien, som uti inskränk-
tare mening utgöres af Nordiska halfön; uti widsträcktare innefattar
äfwen lutland och Dansta öarne. — 2) Brittiska Öarne i westra
Ocean; — 3) Germanien eller Tyskland, mellan Nordsjön, Öster-
sjön och Venctiansta wiken; — 4) Gallien eller Frankrike, mellan
Spanien och Germanien; — 5) Hesperien, cller Spansta halfön; — 6)
Italien; — 7) Östra Europa eller Rystland, som ifrän Ishafwet
pch Östersjön.sträcker sig till Asien och Swarta hafwet; — 8) Po-
len, mellan Östersjön och Swarta hafwet; —9) Pannonien eller Un-
gern, mellan HMand, Polen och Tnrkiet; — 10) Grekland och nu-
warande Turklet, mellan Adriatiska hafwet pä westra sidan, och Archi-
pelagen, Propontiden och Swarta hafwet pä den östra.
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Länder, som här böra märkas i de 10 Regionerna, hwari
wi tillförene fördelt werldsdelen Europa, äro följande: 1) Skandina-
vien: Swerige, den del af Nordiska halfön, som ligger öster om fjell-
ryggen; Norrige, som ligger wester om fjellryggen; Lappland eller
landet norr om polcirkcln; Dannemark, som utgöres af lutland och
Dansta öarne. — 2) Wid Öarna i westra Ocean märkes, Ir-
land, samt södra och större delen af Stor-Britannien som kallas Eng-
land, och den norra benämnd Skottland, äfwensom westra delen af
England, kallad Wales. — 3) I Regionen Germanien: Belgien
och Nederländerne, som ligga wid Nordsjön, och äro sa läga att haf-
wet ibland öfwerswämmar stora sträckor deras; Westfalen, landet öster
om Nederländerne; Sachsen, i widsträcktare menmg hela norra läg-
landet af Germanien; Böhmen, Mähren, Schlesien och Lausitz i
östra höglandet omkring Öder och Elbe; Österrike, som ligger i syd-
östra hörnet mellan Mähren och Italien; Helwetien, som ligger mel-
lan Bodensjöu och Genfersjön, ibland Alpista bergen, och är det hög-
sta landet i Europa; Vajern, som ligger wester om Österrike; Fran-
ken, som ligger midt i landet, och Schwaben, mellan Bajern och
Nhenströmmen. — 4) Gallien : Glsast ochLothringen, landet wester
om Rhen, atsliljda af Vogeserne; Flandern wid gränsen af Nederlän-
derne; Normandie, wid Seines utlopp och Vretagne, yttersta halfön
i nordwest; Provence, sydöstra, och Languedoc, sydwestra kustlandet,
åtskilde af Rhone. — 5) Pä Spansta Halfön märkes: att sydwe-
stra delen deras kallas Portugal och det öfriga Spanien. — 6) Af
Italien kallas öfra delen Lombardiet. — 7) I Rystland mär-
kes: Finland, som ör östcr om Bottmsta wiken; Ingermanland och
Gsthland, wid Finsta wiken; Liffland, mellan Liffländsta wiken, Pei-
pus och Duna; och Lilla Tatariet wid Swarta hafwet, hwartill äf-
wen Krim eller Taurien hör. — 8) I Regionen Polen, märkes:
Kurland, wid Liffländsta wiken, Duna och Östersjön; Preussen, äf-
wen wid Östersjön; och Lithauen, söder om Kurland och öster om Preus-sen. —9) Af Ungern och Panno ien heter den östra delen Sie-
benbnrgen (sibenbyrgen); den södra mellan Drau-sirömmen och Vene^
tiansta wikrn, Illyrien; och den nordwcstra och- största delen kallas
egentligen Ungern. — 10) Turkiets södra del jemte halfön Mo-
rea och öarne deromkring, är det, som egentligen heter Grekland.

Klimat. De norra länderna, säsom norra delen af Rystland
och Skandinavien samt ön Island, hafwa länga och kalla wintrar, som
blifwa allt swärare ju längre man kommer opp emot Ishafwet. De
länder deremot, som ligga söder om Europas stora äs, säsom Spansta
halfön, Medelhafskvsten af Frankrike, Italien och Grekland, äro mycket
warma, sa att der nästan icke sins nägon winter. Den medlersta de-
len äter.har köld och warma mera blandade; men sä att kölden räder
mer norrut, och warman mer söderut. I alla bergstrakter är..MUt>
sä att man oppe pä Alperna har sä kallt, som wid Ishafwet.

- Iruktb arh et. De fruktbaraste landen i Europa äro: Grek-
lM'och "Dra delen af Turkiet, Italien, Frankrike och fodra deleu af
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Stor-Britannien. Minst fruktbar är norra delen — men inga öknar
sinnas, fastän stora wildmarker äro i norra delen, och nägra smärre
hedar i nordwcstra delen af Tystland och Spanien.

A-l st er. Södra delen af denna werldsdel har isynnerhet Salt,
Win, mänga slags Träd- och Jordfrukter,, Säd, Olja, Honung, Silke,
m. m. — Medlersta delen: S'd, Frukt, Bostap, Metaller och nsgot
Win. — Den norra delen: Säd, Skogar, Pelswerk af wilda Djur;
Metaller, säsom Jern, Silfwer och Koppar; Fist och Bostap; och den
nordligste, oppe wid Ishafwet, har wilda djur, Renar och Fist.

Wi gä nu till dcn andra Werldsdelen.

Asien.
Gränsor. Asien gränsar i norr till Norra Ocean; i öster

till Östra Ocean; i söder till Södra Ocean; och i wester till Afri-
ka, som med Asien sammanhänger genom det 15 mil breda näset Suez,
och hwilket utgör gränsstilnaden till Medelhafwet samt Europa, hwars
gränsstilnad wi redan här ofwan uppdragit.

Storlek. Asien är störst af alla Werldsdelarne: dest längd,
ifrän sydwest till nordost, eller ifrän sundet Bab-el-mandeb till Beh-
ringsundet, är öfwer 1000 (tusen) mil, och bredden, ifrän södra ud-
den wid Equatorn, till den nordligaste af fasta landct, inemot 800 mil;
widden uppgifwes till öfwer 800,000 geograsista qwadratmil, eller nä-
ra 400,000 Swensta qwadratmil.

Haf och Hafswikar, som stöta till Asien, äro: 1) Norra
Ocean, jemte Öbista Wiken; Anian, eller Behringssund, som äf-
wen af nägra kallas Cooksfund. 2) Stilla Hafwet, hwars nordliga-
ste wik är Kamtschatka-Hafwet, mellan sundet Anian och en läng
rad af öar, som skiljer detsamma frän stora Oceanen, och hwarföre det
äfwen kallas Stora Werldshafwets norra Archipelag; till detta haf
höra ock Lam eller Ochotsta hafwet; Koreanska Sjdlt, nordwest om
ön Nifon; Hoanghai (Whang-hai), Hoangho cller Gula haswet;
Östra Kinesista Sjön, sydwest om Nifon, eller strart utanför Hoang-
hy-wiken; Westra Kinesista Sjön, norr om Borneo ända till fasta
landet; Tonkinsta Hafswiken; och Siamista wiken, eller hafswi-
ken wid Siam; Sundet Straat-Sunda mellan öarna Sumatra och
Java. 3) Södra Ocean eller Indista werldshafwet, hwars delaräro:
Bengaliska Wiken och Ärabista Hafwet, hwarifrän man kommer
in i Persiska Wiken, genom sundet Ormus, och genom Bab-el-
mandeb in i Röda Hafwet, eller Ärabista wiken. 4) Medelhafwet
med Archipelagen och Propontiden. 5) Swarta Hafwet och 6)
Kaspista Hafwet.

Sund. Utom de redan nämnde, Anian eller Behringssun-
det, Straat-Sunda, Ormus och Bab-el-mandeb, bör man märka
följande: Tracifia Bosforen eller sundet wid Constantinopel; Hclle-
sponten eller Kanalen wid Dardanellerne: Malakka-Sundet, emel-
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lan ön Sumatra och fasta landet: Makassar-Sundet emellan Bor-
neo och Celebes.

Halföar. Natolien, som ocksä sällas Anadoli och Min-
dre Asien, är den westligaste dclen af Asien, hwilken gär fram mellan
Swarta hafwet och. Medelhafwet till Archipelagen; Arabien, omgif-
wes af Röda Hafwet, Ärabista hafwet och Persiska wiken; Indista
Halfön, sträcker sig ner i Södra Ocean, mellan Ärabista haswet och
Bengalista wiken, och har sjelf wid nordwestra hörnet, den mindre half-
ön Gusarate eller Guzurat; Östra Indista Halfön, af nägra
kallad Serika, hwilken ligger mellan Bengalista och Tonkinsta tvikar-
na och som sjelf grenar sig i twenne mindre halföar, nemligen Ma-
laya eller Malakka, som sträckcr sig längt i söder ända till equatorn,
och Kambodja-Halfön, (somliga säga Kambodscha), som ligger mel-
lan Siams och Tonkins wikar; — widare Korea eller Kaoli, mellan
Hoangho och Koreansta sjön; och Kamtschatka mellan Ochotsta haf-
wet och Stora Werldshafwets norra Archipelag.

Landtuddar, som förtjena att märkas, äro: Cap Bada,
wid Archipelagen, säsom Asiens westligaste udde: Cap Raz al Ghad,
öster om Arabien; Cap Komorin, som är Indista halföns södra ud-
de; Hudjong Tana eller Eap di Romania, som är yttersta udden
af halfön Malaya, och sydligaste udden af Asiens fasta land; Lopatka,
södra udden af Kamtfchatka; Gap. Kamtfchatstoi, öster om samma
halfö; Ost-Gap, wid Behringssund, slutar Asien i öster; Tschelat-
stoinos wid Ishafwet i nordöstra delen af Asien; och Gap Severe
(sevär) eller Asiens Cap-Nord, som sträcker sig sä längt mot Polen,
att längsta dagen der, är hela 115 dygn eller 2760 timmar, utom fie-
ra weckors skymning om aftonen, och daguiug om morgonen af den
ofantliga dagen; och hwilken ndde ligger rätt norrut ifrån Asiens syd-
ligaste udde, sä att de begge ligga under samma meridian. — Afstän-
det mellan westra och östra udden af Asien är sä stort, att det uppta-
ger nästan halfwa Jordens rundel, sa att, när det är middag wid den
ena, är det midnatt wid den andra.

Insjöar. Utom Kaspista Hafwet, hwars wattenyta är be-
tydligt lägre än Swarta hafwets, sinnas fiera stora Insjöar i Asien.
De märkwärdigaste och största äro: Aral, hwars watten äfwen är nä-
got saltaktigt, och saknar utlopp; Baikal, emellan 70 och 80 mil
läng; Balkasch och Tsaitsan, midt i landet mellan Aral och Baikal;
Wan, sydost frän Swarta Hafwets östra ända; Terkiri, i Tibet,
emellan Himalaja och Mustag; Döda hafwet eller Asfaltsjön, icke
längt ifrän sydöstra hörnet af Medelhafwet, märkwärdig för sitt bittra
watten och swafwclaktiga utdunstningar; Lop, wid norra ändan af ök-
nen Kobi, samt sjön wid Kokonor i Mongolien; utom flera andra, uti
östra och medlersta delcn af Asien, fastän de flesta äro smä, i jemförel-
se med Aral och Baikal.

Öar. I Asicn sinnas gansta mänga öar, hwilka wi till lät-
tande för minnet wilja anföra särskilt efter deras läge: 1) I Medel-
hafwet: en stor mängd öar, Archipelagen kallade, hwaraf de betydli-
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gaste ligga närmast Asiatista kusten, säsom Gypern, Rhodus, Scio
(^af Turkarne Ghio kallad), Mytilene eller Metelino, Samos —

samt Marmora i Propontiden. — 2) I Södra Occancn: Geylon,
Stora Andaman i Bengaliska wiken, hwilken omgifwes af en Skär-
gärd, kallas Andamanste öarne, utom hwilken Skärgärd wi märka:
Maldiverne, Lakediverne och Nikobariste öarne. — 3) Indista
öarne, eller den stora Öflock, emellan Australien och Malakka i Asicn,som derföre äswen blifwit räknade till Australien. Dessa öar utgöra
skillnaden emellan Södra Oceanen och Stilla Hafwet, och kunna der-
före icke lämpligen hänföras till nägotdcra af dessa Haf. Wi märke
bland ») Sunda öarne; Borneo, gamla Werldens största ö, tre
gänger sä stor som Stor-Britannien i Europa; Sumatra; Gelebes,
hwilken utgöres af 4 halföar; Java; dessa 4 öar kallas de Störrc
Suuda öarne; uti dessas granskap sinnes cn hcl Skälgärd af öar, t. er.
Bänka och Billiton, wid östra kusten af Sumatra, samt Timor,
Flores, Lombok, Sumbava, m. fl., hwilka utgöra cn Skärgärd,
kallad de smä Sunda öarne; ti) Kryddöarne, en Skärgärd, bestäende
af fiera öar, af hwilka Ceram och Vuro äro de betydligaste och Am
boina den mest kända; c) Moluckerne, hwilka stundom äfwen räknas till
Kryddöarne, och bland hwilka Gilolo är den betydligaste, till utseendet
liknande Celebes; <i) Auambas och Nattnna-öarne, emellan Bor-
neo och Malakka. — 4) Uti Östra Ocean eller Stilla Hafwet: n)
Philippinste öarne, närmast Sunda öarne, en Skärgärd af omkring
1000 öar, bland hwilka Luzon ellcr Manilla, Magindanao och
Palawan äro de betydligaste; K) Kinesista öarne; Hainan i Ton-
tinwiken, söder om hwilken Paracells-öarne äro belägne; Formosa
eller Taiwan, som stiljer östra Kinesista hafwet frän det westra, östcr
om hwilken bjldar sig en bäge af öar emot Japanska öarne, som kal-
las Likeos eller Liteo-öarne, efter största ön af samma namn; «)
Japanske öarne, af hwilka Nifon är den största, söder om hwilken
ligga Sikoke och Kjusju, och lesso norr ut; 6) Nordligast ligga
Kuriliste öarne, som sträcka sig frän udden Lopatka, söderut till Ja-
panska öarne, bland hwilka Gröna-ön och Staateu-ön äro de sydli-
gaste, och Behrings-öarue, sa kallade eftcr största ön af samma namn,
och slutligen Glerkes-öarue eller öarne Sindowy, strart föder ou
suudet Anian. — 5) Uti Ishafwet: Nya Siberieu, som utgöres a
4 större öar, samt öarne utanför Lenas mynning.

Bergsryggar och Landthöjder. Hela medlersta Asic:
utgöras af en ofantlig Landthöjd, af ungefärligen 150 mils bredd
hwilken stryker i östcr och, wester midt igenom hela denika Werldsdel
och kallas derföre med stäl Höga Asien. Dcn börjas wid Swartt
hafwet, innesluter Kaspiska hafwet och sjön Aral, hwilka derföre sakm
utlopp, och fortsattes mcd otaliga utgreningar, ända till Asiens östra
kust. Denna Landthöjd omgifwes af twenne ofantliga bergssträckor
den södra och norra, som stundom sänka sig, men nä sin största höjd
.Asiens medlersta del. — Den södra börjar wid Marmora sjön, stryker
genom hela Natolien öster ut och blcf fordom kallad Taurus; norr



65

om sjön Wan förenar den sig, genom Moschista bergen, med Kaukasi-
sta bergssträckan, hwars rigtning för öfrigt är lika med Asiens cen-
tralberg. Der dessa bäda bergssträckor sammanträffa, ligger det höga
berget Vinghöl cller Ararat; längre österut, sedan äsen hunnit förbiKaspiska hafwet, heter den Hindukosch' cller Hindukuh, de gamles
Paropamisus, och i detta granstap ligger en ofantlig bergsklump,
frän hwilken fjcllryggar utgä i flera wäderstreck. Hufwudkedjan eller
Hög-Asiens södra mur, kallas Himalaja, fordom Imaus och pä
Swensta Snöbergen, hwilken fortlöper i ost-sydost ända till Hoangho
och Koreanska Hafwet, chnrn dest utgreningar icke äro fullkomlige» kän-
de. Frän det ofwannämnda Hindukosch utgär Belurtagh, hwilket pä
Swensta betyder Töckenberget, som ett twärband, till Asiens nor-
ra äs. Mustag ellcr Karakurrum är cn grcn af Himalajabergen,
hwilken äfwen löper i norr till dest den möter cn bcrgslänk, som för-
enar den med högslätten Belur. — Dcn norra Asiatista äscn kallas
med ett gemensamt namn Altai, som pä Swensta betyder Gullb er-
ge t, ehuru detta egentligen endast tillhör dest högsta trakter, och åt-
följes wid norra sidan af en lägre sidoäs kallad Lilla Altai. Den
sträcker sig, i cn nästalt bägformig böjning, frän Uralsta bergen, som
utgöra Europeiska gränsen, der dest westligaste gren kallas Ulatan, och se-
dan Vozka, till dest dcn när sin betydligaste"höjd emellatt sjöarne Tsaii-san och Baikal (egentliga Altai), hwarifrän det sedan wänder sig mot
nordost och fär namn af Ghrebel lablonnoi samt ätföljcr derefter
Ochotzsta Hafwet ända till .Kamtschatka. — Stora bergsryggar, hwilka
sammanhänga med dessa twa, som jag uu bestrifwit, stryka i flera wä-
derstreck igenom Asien. Ärabista Äsen, som gär ifrän Taurus sö-
derut, förbi ändan af Medelhafwet, der det stora berget Libanon lig-
ger, och sedermera längs ät westra kusten af Ärabista Halfön, hwarest
den sammanhänger med flera lägre bergssträckningar inne i Arabien;
och Gattan, eller hellre Ghauts eller Gattes, som ifrän trakten af
Belurtagh gär söderut, icke längt ifrän westra stranden af Indista half-
ön, och slutas wid Cap Komorin mcd en hög klippa. En stor bergs-
rygg gär längsat ön Sumatra, hwaraf cn annan längs eftcr Java sy-
nes wara en fortsättning och flera sträcka sig utät den östra Indista
halfön ellcr Serika, af hwilka en gär utförc Malaja och de öfrige utföre
Kambodja-halfön. En sädan stor bergsrygg gar äfwen utät Korea; en
annan öfwer Icsso och Nifon; en annan utföre Kamtschatka, som ännu
pä Kurilista öarne höjer sina spetsar mot himmelen. Likasä gä flera
stora bergsryggar ifrän Asiatiska äsen opp till Ishafwet och af dem
sträcker sig en till Tschelatstoinos, och en annan ända opp till Asiens
Eap-Nord; och flera sädana gä äfwen genom Höga Asien, mellan de
begge stora asarne, säsom erempelwis, den som gär fram emellan Ka-
spista hafwet och sjön Aral och isynnerhet den, som gar nordwest om
Hoangho och är en fortsättning i nordostlig rikning af Asiens södra
bergmur.

Höga Berg. Öfwer allt ide bergsryggar, hwarom wi nu-
talat, sinnas höga berg pä hwilkas spetsar en ewig snö ligger, fastän
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flera af dem äro belägna i det hetaste luftstrecket; men isynnerhet finnas
ofantliga klumpar och samlingar af berg uti de trakter, der bergssträc
korna korsa hwarandra, grcna sig eller eljest stöta tillsammans. I Hi
malaja och Mustag sinnas de högsta berg pa jorden, säsom Schumu
lari, och Dawalagiri eller Dholagir (pä Swensta hwita Berget)
hwilkas spetsar äro omkring 13,500" alnar öfwer hafwets Yta. Der
näst komma bergen omkring Belurtagh, der Hindukosch grenar sig, oc
en bergsspets i trakten af sjön Baikal. Sä är det en stor bergstrakt
kallad Armenista Bergen, omkring Binghöl, der Taurus och Kauka-sus sammanstöta. Ofantligt höga berg sinnas ocksä i Altai och flera
af äsarna i östra Asien; fastän deras höjd ännu icke är säkert bestämd
Jag will öfwen särskilt nämna Ofir pä Sumatra, Libanon, Fudsi-
jamma pä Nifon, och Adams Pik pä Ceylon.

Vulkaner eller eldsprutande berg, sinnas wid Libanon, pä Su-
matra, Java, pa Luzon, och af dem är den ena som heter Mayou myc-
ket stor, pä Magindanao, Molukkerne, pä Kamtschatka, pä Kurilista
öarne, pä Nifon och öarne deromkring.

lordbäfningar — hända oftast pä öarna i östra Ocean,
isynnerhet Pä Nifon. Döda hafwet har äfwen uppkommit igenom en
jordbäfning, dä fiera städer sjönko in i Jorden, fastän det är läng tid
sedan.

Floder. Ifrän de ofantliga bergsträckorna och landthöjderna
komma Asiens mänga och stora strömmar. Wi stola uppräkna de stör-
sta och märkwärdigaste. Ifrän Altaibergen och dest grenar komma isyn-
nerhet följande stora stöder: Obi, jemte dest ofantliga grenar Irtisch
och Tobol; leuiseya eller Angara, som kommer igenom sjön Bai-
kal; Lena, lana, Indigirka, och Kowyma (som äfwen blifwit kal-
lad Kolyma); hwilka alla flyta norrut till Ishafwet. — Amur, som
rättare kallas Saghalien Ula eller Swarta fioden, har fina källor
wid bergshöjder nästan midt i Landet, cller sydwest om Baikal, och fiy-
ter österut, under det den upptager mänga stora grenar, samt kastar sig
slutligen i hafswiken Lam midt för halfön Tsoka, hwilken ö ocksä kallas
Saghalien-ulahata, eller Swarta flodens ö. — Hoangho eller gula
fioden och..lantsekiang, komma ifrän södra delen af Höga Asien och
flyta till Östra Kinesista sjön. — Menam Kom eller Kambodja.fio-
den, Menan cller Siamsta fioden, Lukian eller Peguströmmen, och
Nukian som ocksä kallas Irawaddi cller Avaströmmen, flyta alla
igenom Serika mellan de höga bergsryggarue, som der gä fram, och
de flesta hafwa sina källor i Tibetanska bergen. — Vurremputer och
Ganges eller Puddc^ som ibland andra grenar upptager de stora
strömmarne Dsjumma och Gagra^ komma ifrän Himmalajabergen och
falla ut i Bengalista wiken. Godavery, Kistna, Koleroon, mcd fle-
ra, komma ifrän Gattista bergsryggen, och flyta österut till Bengalista
wiken, hwaremot elfwen Nerbudda faller derifrän ät Ärabista hafwet.
Sind eller Indus flyter ifrän Hindukosch till den wiken, som är norr
om Guzarat. Frät och Tigris eller Didschele, komma isrän Arme-
nista bergen, och förena sig innan de falla ut i Persiska wiken: lor-
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dan, är liten och faller i Döda hafwet; Kisil-Grmak fiyter i Anado-
li till Swarta hafwet; — Kur, som förenat sig med Äras, och Te-
rek falla till Kaspista hafwet frän de Armenista bergett; och ifrätt lu-
gorista äsen rinner Jaik eller Uralströmmen till samma haf. Floderna
Sirr ellcr Syr^darja, och Abi-Amu (fordom kallad Gischon och
Oxus) som upptager strömmen Sogd, alla i höga Asien westerut till
Aral; utom hwilka fiera ansenliga floder flyta i samma land till Stepp-
sjöarne, säsom strömmen Aerken, och dest grenar, som flyta österut till
sjön Lop.

Öknar och Hedar, som här förtjena att nämnas, äro isynner-
het Ärabista och Syriska öknen, som är en stor sandhed, liksom ett
haf, hwilken börjar mellan Frät och Jordan, och sträcker sig fedan sö-
derut igenom medlersta och östra dclen af Arabien; och Kobi eller
Schamo, som är en ofantlig öken i sydöstra delen af höga Asien, hwil-
ken begynner ett stycke norr om sjön Terkiri, och gär sedan mot nord-
ost mellan bergsryggarne ien längd af wid pasi 300 mil. Destutom
ligger en temligt stor sandhed öster om fioden Sind; norr och nordost
«n Kaspista hafwet och Aral ligga stora Stepper eller hedar, som äro
sa salta, att nästan ingenting will wära pä dem. Landet i höga Asien
är derjemte pä mänga ställen bergigt, stenigt, torrt och sandigt; och
till och med pä Kambodjahalfön finnas sandöknar. Langs ät kusten af
det största delen af aret tillfrusna Ishafwet ligga ofantliga wildmarker,
uppfyllda af kärr och hedar, som bära intet annat än mossa.

Indelning i Regioner. Naturen hat indelat hela Asien
i tre delar: nemligen Höga Asien eller medlersta deleu, Norra Asien
och Södra Asien, hwilka äro mycket olika till klimat, jordmän, frukt-
barhet och alster.

Norra Asien kallas äfwen med ett nämn Siberien.
Höga eller Medlersta Asien indelas beqwämligen i fyra Regio-

ner: Kaukasiska Landtungan, mellan Swarta och Kaspiska hafwet
omkring berget Kaukasus; Tatariet öster om Kaspista hafwet till ök-
nen Kobi; Tibet, sydost om Tatariet, mellan bergen Mustag och Ima-
us, eller omkring sjön Terkiri; Östra Höga Asien, som ifrän Kobi
sträcker sig till Stilla hafwet, eller hellre till Ochotzsta, Koreanska och
Gula hafwen.

Södra Asien äter innefattar följande Regioner: Asiatista
Turkiet, mellan Swarta hafwet, Archipelagen, Medelhafwet och Per-
sista wiken; Arabien, Persien, mellan Persista wiken och Kaspista
hafwet, samt elfwerna Sind och Tigris; Indien, som utgöres af In-
dista halfön och landet norr om densamma, och sträcker sig frän Sind
till ändan af Bengalista wiken, samt ifrän Kap Komorin till Mustag;
Serika eller det Östra Indien, som innefattar den östra Indista
halfön, och landet der ofwanföre; Ostindista öarne, hwilka wi of-
wan uppräknat; Ghina, (läses Kina, Tschina, Sina), som stöter till
Tonkinsta wiken, Kinesista sjön och Hohangho, samt sträcker sig opp till
gränsen af Tibet, och öknen Kobi; och Japan, samt bestar af Nifonoch de deromkring liggande öarne.



68

Länder, som i dessa Regioner särskilt förtjena att här anmär-
kas, äro: Anadoli, Syrien, österom Medelhafwet; Palästina eller
Förlofwade landet, är den del af Syrien, som ligger mellan Jordan
och Medelhafwet; Armenien, ligger i bergstrakten norr om sjön Wan ;

Lyckliga Arabien, utgör sydwestra delen af Ärabista halfön; Assy-
rieu kallades fordom det landet, fom ligger omkring elfwen Tigris;
Medien war det landct, som ligger söder om Kaspiska hafwet; Hin-
dostan, utgör norra delen af Indicn; Dekan, kallas södra delen af
Indien, eller sjelfwa halfön; Bengalen, kallas det landet, som ligger
pä nordöstra sidan om Bengaliska wiken, eller omkring nedra delen af
Ganges; norra delen as Indista halföns westra kust hrllas Konkan,
och södra delen af samma kust kallas Maladar; deremot kallas norra
delen af östra kusten Koromandel, och södra delen, som wetter mot
Ceylon, kallas Perlekusten, för det att der utanföre pä gruuden, sins
mycket nnchlor, som innehälla de stönaste perlor; Siam, kallas landet
norr om Siamista wiken; Kambodja, ligger omkring nedra delen af
elfwen Menam Kom; Kaotsisin (som ocksä kallas Gochinchina) lig-
ger wid kusten, öster om Kambodja; Tonkin är nordwest om Tonkin-
sta wiken; Mongolien, kallas dcn del af Höga Asien, som ligger norr
om Kina, och Mantschuriet, den delen fom ligger norr om Korean-
ska hafwet, och stöter tlll hafswiken Lam. — Men isynnerhet bör man
weta, att namnet Ostindien betyder alla de länder af Södra Asien,som ligga öster om Arabiska hafwet, jemte alla öarne derutanföre. El-
jest kallar man hela Södra Asien Orienten eller Österländerna, för
det de ligga österut ifrän södra Europa; och med Levanten förstär
man alle de länder, som ligga omkring östra ändan af Medelhafwet.

Klimat. N orra A sie n eller Si berieu är i allmänhet
myckk^fall; mcn isynnerhet vppc wid Ishafwet, der den frusna mar-
ken aldrig hinner upptina, utan cn ewig is ligger nere i jorden öfwer
hela den korta sommaren, hwaremot klimatet i södra delen af Siberien
är mildare. — Höga Asien har äfwen mycket kalla wintrar, isyn-
nerhet i de högsta nejderna, såsom i öknen Kobi och i bergstrakterna;
till och med Tibet har gansta sträng köld, för det, att landet ligger sä
högt mellan bergen, ehurulväl det är nära intill wändkretsen; somrarna
äro likwäl gansta hcta. — Södra Asien äter, som ligger till stor
del inom heta zonen, har i allmänhet gansta warmt; ja, det är sa hett
och brännande pä flera ställen mot söder, att ingen kan bo der under
det Solen är norr öfwer equatorn. Isynnerhet är hettan odräglig i
sandöknarne, och dcr bläser äfwcn ibland dcn tvinden, om kallas Sa»
mum, och som är sä het att den dödar. I bergstrakterna deremot är
det swali och pä mänga ställen i denna del af Asien, finner man de
angenämaste nejder i werlden.

Fruktbarhet. Södra Asien är otroligt fruktbar, utom i
de trakter hwarest sandöknar finnas; ty der gör brist pä watten det
omöjligt för alla wärter att trifwas. Men knapt upprinner en källa i
öknen, förrän en grön holme bildar sig deromkring midt i det nakna
och brännande sandhafwet. Pä de öfriga ställena, der watten sinnes,



69

wära de härligaste wärter nästan utan odling; och emedan der är ingen
winter, sä ser man blommor och frukter om hwarandra pä det stönaste
och rikaste sätt. Isynnerhet är Ostindien utmärkt för sin bördighet. —

I Höga Asien äter, isynnerhet i östra delcn, finnas mänga ofrukt-
bara nejder, öknar, hedar, berg och stepper; fastän jordmanen i wissa
trakter har och der, säsom pa den Kaukasiska Landtungan, är mycket
bördig. — Hwad äter Norra Asien augar, sä är södra delen deraf
gansta fruktbar, utom pä dc stallen, der stepper och berg finnas; men
mot norden blir fruktbarheten mindre, och närmare mot Ishafwet sin-
nas stora och ofruktbara kärr och wildmarter, der icke en gäng en bn-
sse kan wära.

Alster eller Produkter:
1) Norra Delen ellcr Siberien. Nordligaste delen har en-

dast Fist, Renar, stora hwita Björnar och andra wilda djur; — den
medlersta delen har stora Skogar, Bostap och wilda djur, som lemna
kostbara stin till pelsar; — den södra delen lemnar Säd, Skog, Gräs, Bo-
stap och Frukter. I bergen wid Ural och Altai sinnes mycket Koppar,
Jern, Bly, Silfwer och Guld.

2) Höga Asien — har isynnerhet Spanmäl, Win, Trädfruk-
ter, Honung, Bostap, Fär, Hästar, som der sinnas wilda, samt mycket
Silfwer och Guld, Stensalt och Källsalt.

3) Södra Asien har de rikaste alster, som i ett land kunna
finnas: de stönaste Perlor, det finaste Guld och Silfwer, de dyrbaraste
ädla stenar, de läckraste Frukter, säsom Dadlar, Kokosnötter, Pomeran-ser, Pompelmuser, Windrufwor, Granater, Ananas, Pisang, Citroner,
Meloner. Frän Indien och Indiske öarne erhällas de wigtigaste kryd-
dor, säsom Mustot, Neglikor, Kanel, Peppar, Ingefära o. fi. — Färg-
fiofter, säsom Indigo. Skogarne bestä af de dyrbaraste trädslag säsom
Ceder, Santal, Ebenholtz, Cypresser, Bamburör; och af säd fins isyn-
nerhet Ris och Majs. Der wärer Sockerrör, Kaffe, The, Kakao, Sä-
go, Bomull, Mullbär, Oliver, Gummi o. s. tv. Der fäs mycket silke.
-- Der finnas »'bland andra djur, Elefanter, Kameler, Oxar och Apor
af mänga stag; äfwen Strutssar, Papegojor och Fasaner. En art af
swalor bygga bon, som i Orienten anses säsom en synnerlig läckerhet;
och tusentals andra nyttiga och underbara saker i det rikaste mätt; men
sä finnas der ock ofantliga Ormar, Tigrar, Skorpioner och Krokodiler.

Afrika.
Gränsor. Werldsdelen Afrika gränsar i norr till Medelhaf-

wet; i öster till Asien, Röda Hafwet och Indista Ocean; i söder
sträcker den sig ner mellan Indista och Aiopista Hafwen; och i wester
stöter den till Atlantista Ocean.

Storlek. Största längden i söder och norr är inemot 700
mil; största bredden i öster och wester, är nägot mindre och aftager allt
mer och mer emot söder; widden är omkring 530,000 geographisia qwa-
dratmil eller nära 260,000 Swensta qwadratmil.
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Haf, Hafswikar och Sjöar, som stöta till Afrika, äro:
Medelhafwet, som sträcker sig utät hela norra kusten frän Gibral-
tars sund till Suezista edet, och nästan midt pä denna kust bildas en
bugt eller hafswik, som kallas Syrteu; widare Atlantista hafwet;
Guineista wiken; Etiopiska hafwet, Indista hafwet, samt Rö-
da hafwet eller Ärabista wiken.

Sund. Gibraltars Sund; Bab-.elMandeb; och Mozan^
bils-Kanalen, hwilken gär fram mellan Ön Madagaskar och Afrikas
fasta land.

I Afrika, som sjelf utgör en stor Halfö, sinnas inga Halföar af
betydenhet.

Landtnddar. De märkwärdigaste Landtuddar i denna werldc-
el äro: Gap-Bon, pä norra kusten, sydwest ifrän Sicilien; Gap-Verd
eller Gröna Udden eller Mandagan, säsom den westligaste: Godt-
Hopps-Udden wid södra ändan; Gap-Guardafui, säsom den östliga-
ste Udden af Afrika. Widare förtjenar att märkas: Gap-Rasat, wid
Medelhafwet, öster om hasswiken Syrtcn; Gap-Serrat, gent emot
Korsika; Gap-Kantin, Gap-Bojador och Gabo-Blanco (hwita Ud-
den) pä westra kusten, mellan Gibraltars suud och Gröua-Uddcn; Gabo-
de-Palmas (Palm-Udden); Gabo-de-tres-puntas (Trespetsade-Udden)
och Gabo-Formoso (Sköna-Udden), wid norra stranden af Guineista
wiken; Cap-Lopez-Gonsalvo, Gabo-Negro (Swarta-Udden) och
Gabo das Voltas, pä kusten mellan Guineista wiken och Godt-hopps-
Udden; Gap-des-Aiguilles (Capdäsägil) eller Magnetnuls-Udden, som
är den sydligaste Udde af Afrika; och Gap Gorrientes wid södra
öppningen af Mozambiks-Kanalen.

Insjöar. De största Insjöar, som man i denna werldsdel
känner"), äro: Maravi, som ligger nordwest ut ifrän Mozambiks-
Kaualen, och som man ännu icke wet, huru längt den räcker mot nor-
den; Tsana eller Dembea, wester ut ifrän Vab-el-Mandeb, Dibbie
och Tsaad, uti hwilka Nigerfioden förmodas utgjuta sitt watten uti
inre delarne af landet; och Aquilunda, längt österut ifrän kusten,
mellan Cap-Lopez-Gonsalvo och Swarta Udden.

Öar. I Afrika sins en enda stor ö, nemligen Madagaskar.
Skär gärdar, eller samlingar af öar, som böra märkas: aro Azo-
rista öarne i Atlantista Ocean, rätt wester ifrän Spansta halfön;
Kanarie-öarne, i Atlantista hafwet, nordwest om Cap-Bojador; Grö-
na Uddens Öar, utanför Cap-Verd; Etiopiska Öarne, i Guinei-
sta hafswiken och Oceanen der utanföre; Mastarenerne, öster om
Madagaskar; Komoriste Öarne, wid norra öppningen af Mozabiks-
Kanalen; Zangebarista Öarne, wid kusten nordwest om de Komori-

jke, hwartill ännu komma de i Indista Oceanen, nordost om Madaga-
skar, widt och bredt kringspridde öar. — Ansenliga O ar äro: Ka-
naria och Teneriffa bland Kanarie öarne; San-lago och Sanvin-

) Af alla werldsdelar känner man Afrika minst in i landet; ty man kall
icke utan mänga faror och beswärligheter resa genom detta land.



71

cent ibland Gröna-Uddens öar; Bourbon och Isle de France
(ildöfrangs) ibland Mastarenerna; Madeira, norr om Kanarie-öarne;
Sokotora, utanför Cap Guardafui; och slutligen märkas: S:t Helena
och Ascension, längt ute i Etiopiska hafwet; Gorea, straxt inwid
Gröna Uddcn, och Ferro, som är den yttersta af Kanarie-öarne, och
märkwärdig för det, att de flesta Geografer pläga draga första Meri-
dian genom densamma, för att pä kartan kunna fä gamla werlden pä
den ena hälften och nya werlden pä den andra.

Bergsryggar. Afrikas bergssystemcr, med undantag af
kusterne, äro föga eller blott gistningswis kända. Troligen sinnas i det
inre af landct ofantliga obekanta bergmassor, till hwilka Kumri eller
Manbergen torde närmast sluta sig. De utgöra en ofantlig bergs-
trakt, hwars största klumpar ligga nästan midt i landet, eller rättare
midt emellan Ärabista och Guineista hasswikarne, och, enligt berättelser,
sträcka sin ofantliga massa i öster och wester igenom landet; mänga
stora grenar gä ut derifrän ät alla sidor. En af dessa grenar gär ät
öster emot Cap Guardafui; en wiker om sjön Tsana mot norden, och
följer sedan westra stranden af Röda hafwet ända opp till Edet wid
Suez; en annan äter gär norr nt, pä westra sidan om Nilen, och »frän
denna, sträcka sig andra grenar mot öster, och mot nordwest inät öknar-
ne. Obekant är om och huru den stora bergskedja, som stryker frän
öster till wester, ofwanför Guineista wiken, och är känd under namn af
Kong-bergen, med Mänbergen sammanhänger. Det södra landet om-
gifwes af de östliga Lupata-bergen, som pä Swensta betyder Jor-
dens ryggben, hwilka framstryka öster om sjön Maravi, och fortlöpa
sedan, i ätstilliga afsättuingar, allt intill Godt-hopps-udden, och i we-
ster af föga kända bergsträckningar, hwilkas största höjd, mä hända, är
wester om sjön Aquilunda. — Den stora bergsryggen Atlas gär i
norra delen af Afrika pä nägot afständ frön Medelhafwet, ifrän Ocean
ända mot Nilen. Pä Afrikas södra udde sinnas fiera lägre bergsked-
jor, af hwilka Swarta Bergen äro de mest bekante. — En stor bergs-
sträcka gär äfwen längs ät Madagaskar — och ifrän alla dessa bergs-
ryggar gä destutom ansenliga grenar ät sidorna.

Höga Berg sinnas till stor mängd i alla de bergsträckor som
jag nu bestrifwit; men utom dessa märkas endast: Pico, pä ön Te-
neriffa, som har omkring 2084 famnars höjd, och stiger säsom ett ofant-
ligt torn högt opp igenom skyarna, och Tafelberget wid Godthopps-
udden, som är 760 famnar hägt.

Vulkaner äro icke mänga i Afrika. Ett eldsprutande berg
ligger pä Teneriffa, ett pä Bourbon och ett pä en af Gröna uddens
öar, hwilken ocksä derföre kallas Gldsön (del Fuego).

Öknar. I Afrika sinnas ofantliga öknar. Den största i denna
werldsdel, och pä hela Jorden, är öknen Sahara eller Sahra, som
under kräftans wändkrets, sträcker sina omätliga och brännande sandhaf,
med 150 mils bredd, allt ifrän Hwita udden och Cap Bojador ända
mot Nilen, utan att mera än nägra fläckar här och der, likasom öar i
ett haf, äro fruktbara. Mellan Swarta udden och udden Voltas ligger
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äfwen ett stort ödeland; och lilasä söder om Cap Guardafni. Huru-
dant landet är, uti inre delarne, söder om Mänbergen, wet man än-
nu icke.

Floder. De största och märkwärdigaste äro: 1) Nil, af hwars
twenne hufwudarmar den westra börjar wid de egentliga Mänbergen
och den östra kring sjön Tsana; sedan de förenat sig och upptaget Ta-
kazzefioden, fä de namn af Nilftod, hwilken fiyter mellan twenne bergs-
ryggar till Medelhafwet, dcr den faller ut genom mänga grenar. —

2) loliba, som ocksä kallas Zad och Niger, har sina hufwudkällor pä
norra sidan af bergsryggen Kong, och rinner sedan österut, samt uppta-
ger under sitt lopp fiera ansenliga grenar, och faller i sjön Dibbe,
hwarefter man icke med säkerhet wet, hwart dcn slutligen tager wägen;
ty somliga gissa att den stall förlora sig i sandöknarna; andra tro att
den mäste falla till dcn ännu större sjön Tfaad inne i landet; andra
äter tro, att den slutligen gär söderut och faller i Guineista wiken, der
man har sett cn mycket bred fiod, som kallas Formoso (Sköna-floden)
eller Benin, falla i hafwet utan att man wet hwartifrän den kommer.
— 3) Senegal, som har sina källor nära till lolibas, men rinner
westerut, och faller i Oceanen, norr om Gröna udden. — 4) Gambia,som tömmer äfwen frän samma trakt soin Scttegal, och stiljes derifrän
endast med en gren af bergsryggen Kong; Gambia faller i hafwet fö-
der om Cap-Verd. — 5) Kuama eller Zambeze, som faller ifrän
Lupata-Bergen och den föga kända landthöjdcn österut i Mozambiks-
Kanalen. — 6) Zaire, kommer ifräu Aquilunda, och faller uti Etio-
piska hafwet. — 7) Mesnrado, och 8) Volta, flyta söderut ifrän
bergen Kong, samt 9) Orange-floden i södra delen af latldet. —

Ifrän Atlas fiyta mänga floder söderut, som förlora sig i öknen.
Strömfall, som böra märkas, äro Nilens Wattenfall,

hwarom jag redan talat. Alla Afrikas floder synas hafwa det gemen-
samt, att de först kasta sig, med stora fall, ifrän Höglanden och sedan

.fiyta sakta pä läga slättland.
Indelning i Regioner. Afrika indelas beqwämligen i

följande Regioner: 1) Berberiet, mellan Medelhafwet och öknen Sah-
ra, omkring Atlas. — 2) Sahra. — 3) Sudan ellcr Nigritien,
mellan öknen och bergsryggen Kong, omkring lolibassrömmen, och desi
grenar. — 4) Nilens område, som i norr stöter till Medelhafwet,
i öster till Ärabista wiken, i söder till Mänbergen, och som i wester
stiljes igenom en bergsrygg ifrän Nigritien.—s) Guiuea, mellan bergs-
ryggen Kong och Guineista wiken, samt omkring nedra delarne af fio-
derne Senegal och Gambia. — 6) Ajan, som är Afrikas östra hörn.
— 7) Sangebar, som utgör östra kusten, ifrän Ajan till det smala-
ste stället af Mozambiks-Kanalel,. — 8) Kaffern, eller Kafferlandet,som upptager den södra sträckan af östra kusten. — 9) Kap eller Hot-
tentottslandet, som utgör Afrikas södra del. — 10) Nedra Gui-
nea, som af somliga kallas Etiopien, och som utgör westra kusten ifrän
Guinea till öknarna i söder. — 11) Etiopien, ellcr den inre okända
delen gf landet söder om Mänbergen, och 12) Afrikanska öarne.
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Länder, som särskilt böra märkas, äro Egypten, som utgör
nedra delen af Nilens område, och som sträcker sig ifrän Medelhafwet
opp till norra wändkretsen; — Habesch, som wanligen kallas Abyssi-
nien och Habessunen, utgör öfwersta dclen af Nilens omräde, eller lan-
det omkring sjön Tsana; — Nubien, ligger cmellau Egypten och
Abyssinien; Nubiens kust wid Röda haswet kallas Abex. — Barka
kallas den delen af Afrikas kust wid Picdelhafwet, som ligger emellan
Egypten och Syrten; och södcr om Barka liggcr Libyska Öknen, som
igenom bcrgoryggcn stiljes derifrän. — Kusten längs ät hela sträckningen
af Syrteu fallas Tripoli, och i söder derifrän, inät öknen, ligger landet
Fessan eller Fezzan. — Wester om Syrten ligger Tunis, wester
om Tunis, ungefär midt emellan Cap Bon och Gibraltars sund, ligger
Algier (Alschier); och westra delcn af Berberiet mellan Atlas, Me-
delhafwet, Gibraltars sund och Atlantista hafwet heter Marokko. —

Landet söder om Tunis och Algier, mellan bergsryggen och öknen, kal-
las Belad-al-Icrid (Biledulgerid) eller Dadcl-lnndet. — Senegam-
bien ligger omkring nedra delarne af elfwernc Senegal och Gambia.
— Sierra-Leonaknsten sträcker sig frän Senegambien till ström-
men Mesurado. — Pepparkusten ligger mellan Mesurado och Palm-
udden. — Elfenbenskusten mellan Palm-udden och Cabo di tres puntas.
— Guldkusten, mellan Cabo di tres puntas och Voltaftoden; — och Slaf-
knsten, öster om Volta till dct innersta af Guineista »viken. — Mokaranga
eller Monomotapa,utgör den delen af Kafferlandet, som ligger omkring södra
wändkretsen; och södra dclen af Kaffcrkusten kallas Natallandet (Terra-
di-Natal).

Klimat. Största delen af Afrika ligger i det heta lnftstrecket,
och denna werldsdel är af alla den hetaste, isynnerhet är hettan brän-
nande i öknarna. Berberiet, norr om Atlas, och Cap eller Hottentotts-
landet äro de smalaste delarne; och i dc trakter dcr de stora bergsryg-
garna gä fram, sprida de swalka omkring sig. Pä somliga ställen, sä-som i Nedra Guinea, faller regn nästan beständigt i 6 mänader, och-.,
det tjenar äfwen att swala af luften.

Jordman och Fruktbarhet. Mårten afwärlar mellan
de ofruktbaraste öknar och de herrligaste länder, likasom i södra Asien.
I allmänhet är Africa torrt; men der strömmar, källor och watten sin-
nas är landet otroligt fruktbart. Egypten blir fruktbart igenom det
att Nilen cn gäng om äret öswerswämmar landet, och wattnar det; ty
dcr regnar nästan aldrig.

Alster. I Afrika sinnes Guld, bäde i berg ach floder, isyn-
nerhet uti Senegambi.m och Mokaranga. Flera slags Metaller sinnas
eljest i Berberiet, i Habcsch och andra bergstrakter; Hafssalt och Bergs-
salt sinnes i mängd. — Säd wärer isynnerhet i Berberiet och Egyp-
ten; de herrligaste Frukter af alla stag sinnas pä de fruktbara ställena
i största ymnighct, isynnerhet Dadel i de heta länderna mellan Atlas och -

Sahra. Bostap af owanlig storlekfinnes wid hafskustcrna och isynnerhet i
Abyssinicn; Fär mcd en mycket stor och fet swans, sä att den wager nära
ett helt pund, finnas i de fiesta delar as landet; stöna Hästar finnas
isynnerhet i Berberiet; Kameler trifwas bäst i ökenländerna; Wilda
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djur, såsom Lejon, Tigrar, Wargar och flera andra slag', finnas i sko-
garna och öknarna öfwer allt; Ormar, stora som timmerstockar, tvistas
pä landet, och Krokodiler i fioderne. — Elefanter finnas i myckenhet i
Guinea, i Ajan, i Kaffern och pä de flesta ställen, och Strutsar och
Päfäglar, och en otalig mängd andra slags fäglar pryda stogarne.

Amerika
besiär, som redan är nämndt, af twenne stora halföar: Norra och och Sö-
dra Amerika.

I). Norra Amerika.
Gr änfor. I norr Ishafwet; i öster Atlantiska Ocean; i

söder Syd-Amerika; och i wester Stilla hafwet.
Storleken är cj ännu fullkomligen bekant, emedan wi icke

känna stranden af Ishafwet, widare, än att resande kommit till den
pä twä ställen litet norr om polcirkeln. Längden frän Panamanäset
till den sista udden i uordwest, som man sjöledes har kommit till och
söm kallas Iskap, är wid past 866 mil. Breddett är sa olika, att
den under polcirkeln är inemot 760 mil, och under wändkretsen icke mer
än 130. Widden är nägot öfwer 200,000 qwadratmil.

Haf, Hafswikar och Insjöar, som stöta till Nord-Ame-
rika, äro: Ishafwet, Atlantiska Hafwet, Baffins-Wiken, som
sträcker sig jlängt opp mot polen: Hudsons-Wiken, som sjelf bildar
mänga mindre wikar, säsom.James Bay tDjämsbä) söderut, och Ne-
pnls-Wiken norrut; Sanct Lorcnz-Wiken, i hwilken Sanct Lorenz-
fflodcn faller, och som utanföre siänges af Newfoundland; Fundy
Bay (Fundi-wiken), som bildar en halfö, strart söder om Sanct Lo-
renzwiken; Ehesapeak Bay (Tschesapit-wiken), midt pä östra kusten;
Mexikanska Wiken; Honduras Wiken, gär in ät landet sydwest
ifrän ön Kuba; Antillista Sjön eller Karaibista hafwet, kallas sjön
mellan lamaika, Domingo och Portoriko pä ena sidan, och Syd-Ame-
rika pa den andra. — Stilla Hafwet; Panama-Wiken, pä södra
sidan om näset, der det är smalast; Kaliforniska Wiken; Fukas-
Wiken; Prins Williams eller Sandwiks-Sund och Eooks In-
lopp längre opp mot norden; Kamtschatka-Hafwet, med Bristol-
Wikcn; och slutligen Bchrings-Sund och Ishafwet.

Sund. Dawis Sund och Baffins Sund, hwarigenom
man kommer in i Baffins-Wiken; .'dudsons-Suud och Anian eller
Behrings-Suud.

Halföar. Grönland, nordost om Baffinswiken; Labrador,
mellan Hudsons- och Sanct Loreuz-wikarne; Nya Brnnswik, mellan
öfra delen af Sanct Lorenz-wicen och Fyndy-wicen; Kalifornien, wc-
fter om Kalifornista wikcn; ?jukatan, mellan Mcrikansta och Hondu-
ras-wikarne; Florida, öster om Meriransta wiken; Alaska, midt emot
de Aleutiste öarne; Akadien eller Nya Skottland, som bildar Fun-
dy-wiken; och Delavare, utanför hafswiken Chesapeak.



75

Landt uddar. Cap Farewell, söder pä Grönland; Gap-
Raz, sydost pä Newfoundland; (sap-(sode (kod), och (sap Lookout
(luk out), pä östra kusten, norr och söder om Ehesapeakwikcn; (sap-
(satosche fKatosch) pä Hukatan; (^ap-Oiracias-a-Dios (Gud-Ware-
lof), söder om Honduras-wiken; Eap-Sauct-Lukas, söder pä Kali-
fornien; Prinsens af Wallis Udde, som bildar Behringssuud, och
wisar mot Asiens Ostkap; Iskap, den sista udden wid <'s,'afwet, till
hwilkcn Kapten Cook för is kunde framtränga om sommaren 1778.

Insjöar. Ingen werldsdel har sä mänga stora insjöar som
Nord-Amerika, och mänga af dem äro sä stora som haf. Wi stola
nämna de största som äro kända: Tracy eller Öfra Sjön, Huron,
Michigan (Mischigan), Erie, och Ontario, ligga efter hwarandra,
i landet mellan James Bay och Merikansta wiken. Widarc: Wini-
peg, nordwest om öfra Sjön; Athapestow, Slassjön och mänga
andra, i landet wester om Hudsonswikeu; Nikaragua, söder om Hon-
duraswikcn; Mistisinnys-Sjön i sydwestra delen af Labrador; och
Ehamplain (Tsamplän), mellan Cap Code och S. Loreuzfloden.

Öar. Stora öar i Nord-Amerika, äro: Kuba, Newfound-
land, Domingo eller Hayti, lames-Island (Djämsäjland) i Baf-
sinswiken, och cn mängd andra stora öar mellan Baffius- ochHudsons-
witarne, hwilka ännu ej äro wäl kända. — Widarc Spetsbergen,
Stans-Norland (forland) och flera omkring Spetsbergen; lamaika,
Porto-Niko, Vancouvers Ö, (wankovers-ö), Drottning Eharlot-
tas Ö, Prinsens af Wales (Wchls) och Konung Georgs Öar
med mänga andra pä westra kusten, norrut ifrän Fukas wiken; (^ap-
Breton (Käpbritn), S. John (Santdson), och Antikosti, i S.
Lorenz-wikcn; Long-Island (längäjland, pä Swensta, Längön), syd-
west om Cap-Code; Kodjak ellcr Kischtak, öster om halfön Alaska;
och flera andra. — Skärgärdar, som böra märkas, äro: 1) West-
indien, som egentligen bestar af A stora samlingar af öar, nemligen
Lukaifta eller Bahama Öarue, sydost om Florida; Stora Antil-
lerna eller öarne Kuba, Domingo, lamaika och Portoriko, med kring-
liggande öar; och Karaibifte Öarne, som sträcka sig i en bäge frän
Portoriko till kusten af .Syd-Amerika. — 2) Oarne i Baffins- och
Hudsonswikarue. — 3) Oarne utanför S. Lorenz-wiken. — 4' spets-
bergen med kringliggande öar. — 5) Bermuderue, i Atlantiska Ocea-
nen, 100 mil öster om Cap-Lookout. — 6) Oame pä westra kusten,
norr om Fukas-wikcn. — 7) Aleutifka Öarne eller Catharinas Archipe-
lag, som sträcker sig ifrän Alaska westcrut mot Kamtschatka, och bestär
af stera afdclningar, säsom Swarta Räfs-Öarne, närmast till Alas-
ka, och dernäst dc Andreanowsta Öarne och 8) Glerkes Öar,
hwilka af somliga räkuas till Amerika. — Ibland alla dessa öar äro
de Wcstindiska de märkwärdigaste, och derföre will jag särskilt nämna
de flcste af dcm neml.: ibland Luta yi st e: Bahama, Lukaya,
Andros, Providence, Eleuthera, Puma, Inagua och isynnerhet
Guanahani eller Kat-Island (Katäsland), som war det land, till
hwilket Kolumbus först tom,' när han seglade wesierut att söka den
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nya werlden. — Stora Antillerna har jag redan nämnt; och
ibland de sm a Antillerne eller de Karalbiste Öarne, märkas:
Saint-Groix (Sängkroa), Saint-Thomas (Sängtoma), Saint-
Jean (Eängsjang), Tortola, Virgingorda, Auegada, hwilka alla
med ett namn kallas lungfru-öarne; widare, Saba, Gufiatius, An-
guila, Sanct Martiu, Sanct Barthelemi, Barbuda, Sanct
Ghristofer eller Kitts, Ncwis Nodonda, Montserrat (Mängserrat),
Antigoa, Guadeloupe (Gadelup), som egentligen bestar af twä öar,
Graude Terre (grangterr) och Basse Terre (bastterr), Desirade, Ma-
riegalante (marigalant), Dominica, Martinique (martinik), Sanct
Lucie (Sängt Lysi), Barbados, S. Vincent, Grenadillerne »frän
S. Vincent söder nt till Grenada, och slutligen Tabago. Till West-
indien räknas äfwen de öar, som ligga pä Syd-Amerikas norra kust,
men dem stola wi sen tala om.

Sandbankar, som äro mycket stora, ligga utanföre New-
foundland, och äro märkwärdiga, för den otroliga myckenhet sist, som
man fångar pä dem.

Bergsryggar: 1) Medlersta Nord-Amerikanska Äseu,
som är en sortsättning af den Andista i Syd-Amerika, och gär ifrän
näset mot norden midt igenom landet, tills den slutligen wiker westerut
till Prinsens af Wallis udde. Den utbreder sig till den höga bergs-
slotten Mexiko, med 0 till 8000 fots höjd öfwer haswet, och grenar
sig mot norden i flera armar, af hwilka de klippiga Bergen äro de
mest bekante. Den skiljer de watten, som flyta till Mexikanska wiken,
till Missisippi, till de stora Insjöarne inne i Nord-Amerika, och till
Ishafwct ifrän dem, som falla westerut till Stilla hafwct. — 2) We-
stra Nord-Amerikansta Äsen begynner wid udden Sanct Lucas,
gär genom Kalifornien längs ät hela westra kusten, omkring Cooks in-
lopp, och sedermera utät halfön Alaska och Aleutista öarna. — 3) In-
ra Nord-Amerikanska Äsen, gär ut ifrån den medlersta österut mel-
lan sjöarna Athapestow och Winipeg, och wiker med ena grenen mo
norden emellan Slassjön och Hudsonswiken, och med den andra ät syd>
ost emellan de wattcn som flyta till Hudsonswiken och dem, som styta
till de stora insjöarna, hwilka höra till S. Lorenz<flodeus område. Den
gar slutligen in ät de okända trakterna af Labrador. 4) Allegany
Äsen, som gär ifrän S. Lorenzwiken, pä nägot afständ ifrän östra ku
sten, ned mot Mexikanska wiken, dä den hastigt tvänder mot wester till
fioden Missisippi, der den slutas. Södra delen af denna bergsrygg
kallad Apalachiffa Bergen, skiljer de watten, som falla ut iMlanti
sta hafwet och Mexikanska wiken. Utom dessa finnas stora bergssträc^
kor i Grönland, wid Ishaswet, pä öarne mellan Hudsons- och Baffins
wikarne, pä Spetsbergen, och i flexa trakter af landet.

Höga Berg finnas wäl i alla dessa bergsryggar, men isyn-
nerhet höja de sä kallade Glänsande Bergen af somliga Landthufwu-
det kallade, midt i medlersta äsen, sina klintar högt opp igenom skyar-
na; de sä kallade Owita Bergen i norra delen af Allegany-äsen, fie-
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ra af bergen pä Grönland, pä Spetsbergen och flerstädes, äro äfwen
gansta höga.

Vulkaner, eller eldsprutande berg, finnas till stor mängd i
den bergssträckan, som gar igenom Panamanäset. Man har räknat ö'f-
wer 20 stycken i den trakten, och mänga af dem äro ofantligt höga,
säsom Pico de Qrizava, som är mycket öswer en half mil högt. —

I nordwestra delen finnas äfwen Vulkaner, af hwilka en ligger tvid
Cooks inlopp.

lordbäfningar kännas ibland pä Westindista öarne; men
oftast i de nejder, der vulkaner finnas.

Öknar. Egentliga öknar finnas icke i Nord-Amerika, utom i
de kallaste uejderne wid Ishafwet; ty de ofantliga slättmarker, som lig-
ga wester om Missisippi-elfweu oppe i landet, bära gräs i ymnighet;
men widsträckta wildmarker, uppfyllda med kärr och moras, finnas i
synnerhet i de inre och nordligare delarna af landet.

Floder sinnas, liksom insjöar, till stor myckenhet. De största
och märkwärdigaste äro: 1) Sanct Lorenz-Flodcn, som upptager sjön
Ontario, Erie, Michigan, Huron och Ofra Sjön, och utfaller i St.
Lorenz-wikcn. 2) Missifippi, som upptager en otalig mängd af min-
dre strömmar, och ibland dem de stora elfwerna Missuri pä tvestra
sidan, och Dhio, som kommer frän Allegany-äsen, och utfaller i Mexi-
kanska wiken. 3) Nio del Norte eller Rio Bravo, som faller ut
i Merikansta wikens innersta del. 4) Golorado, som faller i öfwcr-
sta delen af Kaliforniska wiken, och är den enda betydliga flod som ut-
faller i Stilla Hafwet. 5) Mac-Kenzies-Flod, flyter till Ishafwet
och kommer frän Slafsjön samt upptager Slaffloden, sjön Athapestows
utlopp och ficra floder ur landet wester om Hudsons Bay; och 0) Kop-
pargrufsflodeu som äfwen faller i Ishafwet, längre mot öster. Utom
dessa flyta gansta mänga och äfwen stora floder igenom alla delar af
landet ifrän bergsryggarne till hafwen och sjöarna, isynnerhet frän trak-
ten af sjön Winipcg till Hudsons Bay, säsom Severn-floden,och Nel-
sons-floden.

Strömfall. Det märkwärdigaste Strömfallet är det fornt
omtalade Niagarafallet, som Lorenz-fioden gör, under det den flyter
ifrän sjön Erie till Ontario,

Fördelming i Negiouer. Nord-Amerika indelas beqwäm-
ligen i tre stora Regioner, likasom de tre zonerna pä Jorden; Kalla
eller Norra Negionen, som ligger norr om Sanct Lorcnz wik och
flod, och de stora insjöarne, samt cn linje dragen frän sjön Winipeg
till Fukaswiken; Medlersta eller Milda Regionen, som sträcker sig
frän den kalla till Mexikanska hafswiken och wändkretsen; och Södra
eller Heta Regionen, som ligger söder om wändkretsen.

Länder, som i dessa Regioner särstildt böra märkas, äro: l)
i Rorra Regionen: Grönland; Spetsberget»; Landet emellan
Hudsons- och Bafsins-wikarsta; Nya Wallis, pä tvestra och sydwesira
sidan af Hudsons-wiken; Labrador; Newfoundland, med de öfriga
öarne i St. Lorenz-wiken; Kanada mellan James Bay och S. Lo-
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renz-elfwen; Westra KusteU mellan Prins Williams snnd och Fukas-
witen; och slutligen — inre delen af landet. — 2) I Me dl er st a
Regionen: Nya Brunswik; Nya Skottland; Nya England,
som sträcker sig till Long-Island och Ontario; Pensylvanien, Virgi-
nien, Karolina, Georgien och Florida, alla wid östra kusten, mel-
lan hafwet och Allegany-äfen; widare Louisiana, westcr om Missisip-
pi; Nya Mexiko wester om Louisiana; Nya Navarra, öster cm
Kaliforniska wikeu; Kalifornien, Nya Albion, norr om Kalifornien;
och — de inre delarnc af landet. — 3) I Södra Regionen:
Nya Spanien eller Näset, och Westindien eller öarne.

Klimat. Södra Dclen är mycket warm, ehuruwäl den
afswalas af höga berg, hafswindar och regn, som isynnerhet pä carne
faller i förskräckliga siurar, der förfärliga orkaner härja. — I Med-
lersta Delen är klimatet mildt och angenämt, fastän det emot nor-
den blir kallare, än det är i Europa i de länder, som ligga under sam-
ma Paralell-tretsar. — Norra Delen, isynnerhet pä den östra sidan,
är mycket kallt; ja, det är sä kallt, att isen aldrig smälter opp pä östra
kusten af Grönland.

Fruktbarhet. Fruktbarheten rättar sig efter klimatet. Sö-
dra Delen är mycket fruktbar, ehuruwäl den är bergig; och isynner-
het äro öarne fruktbara. Östra kusten af Medlersta Regionen
är äftven mycket bördig. Den nordligaste delen är full af berg,
kärr och »vildmarker.

Alster. Af Mineralier sins ymnig tittgäng pä Guld i
Mexiko, Silfwer, lern och Stenkol. — Af Wäxter trifwas fä i nord-
ligaste delen mot Ishafwet; men mera söderut sins mycket Skog och
Bete; medlersta delen bär mycket Gräs, Säd, Skog och Fruktträd; och
den södra har den största ymnighet af de läckraste Frukter och Wäxter,
isynnerhet mycket Sockcr, Kaffe och Bomull. Tobak wärer af utmärkt
godhet i Virginicn och länderna deromkring. — Af Djur, sins der
Björnar, Wargar, Räfwar i skogarna; pä betesmarkerne beta en oänd-
lig mängd med Boskap af allehanda slag; Renar finnas i nordligaste
delen; af Fäglar sins Kondorn, Örnen, Päfägeln, Kolibri och tuseutals
andra; i hafwen och sjöarna och strömmarna sins otroligt mycket Fist,
isynnerhet Kabeljo pä bankarne wid Newfoundland; och i strömmarne i den
warmare delen sins ett sta^sKrokodiler, som kallas Attigatorer; Skallerormar
och andra slags Ormar finnas äfwen; och af Insekter märkes Kosche-
nill, Bi och Silkesmaskar; imm inga Elefanter och Lejon och Tigrar,
såsom i Afrika och södra Asien.

II). lödrn Nmerita.
Gr än sor. I norr till Nord-Amerika och Antillista hafwet;

i öster till Atlantista hafwet; i söder till södra polens ishas, och i
wester till Stilla hafwet.

Storlek. Längden rätt i söder och norr är 700 mil; bredden
i öster och wester, nägot söder om equatorn, 450 mil; widden omkring
150,000 qwadratmil.
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Haf, Wikar och Sjöar, som stöta till denna werldsdel äro :

Karaibista Hafwet eller Antillista sjön, m«d hasswikarne Darien och
Maracaibo; Atlantiska Qcean, som utanför östra hörnet af landet
kallas Brasilianska Hafwet; Stilla Hafwet, jemte Panama-Wi-
ken och Guayaquils-Wiken litet söder om limen (equatorn).

Halföar. Södra delen af fasta landet bildar en balfö, som
af somliga blifwit kallad Patagonien, och af andra Magellans
Land.

Landt uddar. Cap de la Vela, wid Antillista hafwet; Cap
d'^range (däransch), och Cap del Norte, pä östra kusten norr om
equatorn; Cap S:t Noque (sängt Rak), yttersta udden mot Afrika;
Cap Sanct Augustin, söder om St. Noque; Cap Frio, litet norr
om Stenbockens wcindkrets; Cap de Santa Maria, Cap San An-
tonio, Cap Blanco, Cap de las Virgines (Jungfru-udden) och
Cap San Diego, pä östra kusten; Cap-Horn, eller södra udden af
Syd-Amerika, som ligger pä en ö; Cap Deseado, pä westra kusten gent
emot Jungfru-udden; Cap Blanco, söder om Guayaquils-wiken; Cap San
Lorenzo, norr om nämnde wik, samt Cap San Francisco och Cap
Oorrientes, än längre mot Panama-wiken.

Näs. Panamanäset, som pä smalaste stället är endast 5 mil
bredt; men längs ät detsamma gär Andista äsen, som likwäl här be-
tydligt sänker sig.

Insjöar finnas inga af betydlig storlek i Södra Amerika. De
märkwärdigaste äro: Parime, Titikaka, och Merim ellcr Mirin,
norr om Cap de Santa Maria, nära intill kusten.

öar. — Skärgårdar, som böra märkas äro: 1) Öarne
wid norra kusten, som också kallas öarne Sottovento, och räknas till
Westindien. 2) Magellans Öarne ellcr Eldslandet, wid södra ud-
den. 3) Maluinerne eller .Falklands Öarne, 50 mil öster om
Cap de las Virgines. 4) Öarne pä westra kusten af södra halfön.
5) Gallopagos Öarne pä westra sidan, under equatorn, pä 60 mils
afständ »frän kusten. 0) Juan Fernandez Öar, pä,.samma sida, ute
i Oceanen, men längt söder om wändkretsen, och 7) Öanle i Amazon-
strömmen och wid dest utlopp i hafwet. — Öar, som böra märkas
äro: Ön de luanes, wid Amazonflodcns utlopp; Trinidad, söder
om ön Tabago; nägra af Magellans-öarne; twä af Falklands-öarne;
Mabre de dios, och Ohiloe, pä westra kusten, Ourassao, Marga-
rita och L)rnba, bland öarne Sottowcnto; Sarta Eatalina, pä
östra kusten söder om w.ndkretsen; Staatenland, öster om Eldslandet.

Bergsryggar: 1) Andiska Äsen cller
s<^ul-6lll<:l l, tl« 10-, som sträcker sin ofantliga massa allt ifrän
Cap Horn, längs westra kusten, ända till och igenom Panamanaset; samt
utbreder sig i stera högstätter, säsom Quitos och Bogotas, hwardera
öfwer 12,000 fot öfwer hafwet, och nordligare skjuta ficra grcuar in
ät landet. 2) Brasilianska Äsen, som följer östra kusten allt ifränCap Sanct Roque till Cap Santa Maria, och har mänga mindre be-
kanta utgreningar uti det inre af landet. En stor bergsrygg slingrar
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med widlyftiga grenar midt igenom landet i öster och wester, och stiljer
de tvätten som falla norrut till Amazon-floden ifrän dem som falla
söderut.. En ansenlig bergsrygg stryker äfwen uorr om sjön Parime
ifrän sydost till nordwcst.

Höga Berg finnas isynnerhet i Andista Åsen; ja, der finnas
sä höga berg, att mänga äro mycket öfwer en half mil i lodrätt höjd
ofwanom haswet; och ibland dessa will jag nämna: <shimborazo,
nordost ont Guayaquils-wiken, som är nägot öfwer 20,000 fot högt.

Vnlkauer. Förfärliga vulkaner finnas cifwen till stor mycken-
het i Andista Äsen. Jag will endast nämna Kotopaxi, som är öster
om Chimborazo, och nästan lila ofantligt högt som det; pä eldslandet
sinnes äfwen en vulkan.

lordb äfningar inträffa ofta i Andista bergstrakterne, (det
är icke mänga är scdan cn förfärlig lordbäfning tilldrog sig derstädes)
isyunerbct i landet ofwanför Guayaquils-wikcu.

Sun d. Magcllaus Sund, eller det Magcllansta sundet, som
är mellan Eldslandets öar och Amerikas södra udde, och är omgifwit
af höga och branta berg; — och Le Maires (lömärs) Sund, som
stiljer Staatenlandet frän Eldslandet.

« Strömmar." l) Amazonfloden, som ocksä kallas Marannon
(somliga strifwa Maranjon och Maranhon) och äfwen Apnrimak, är
den största och wattenrikaste flod pä Jorden. Den kommer ifrän An-
dista bergens största massor, således frän de största berg som finnas i
nya werlden, och den faller, genom den största statt som sinnes, uti
Atlantiska haswet; den är mycket bred och inuchäller en stor mängd af
öar, af hwilka somliga äro ganska stora; den upptager en otrolig myc-
kenhet af grenar, som äro sä stora, att Wolga och Donau knappt kun-
na liknas wid dem; de största äro: Ucayale, Madera, Xingu och
Tocantines elfwerna pä södra sidan; och Nio Negro samt Parime-
floden, som kommer frän Parimesjön, pä den norra sidan, der den
sammanstöter med Orinokos wattendrag. — 2) Paraguay-Glfwen,
som upprinner uugefär midt i landet, der den under den regniga års-
tiden öfwcrswämmar ett stort falt, och bildar dä cn stor sjö, som kallas
Karayes; den flyter sedan söderut och upptager äfwen en oräknelig
mängd af stöder, af hwilka de största äro Pilcomayo, som kommer
ifrän Andista äscn, samt Parana och Uraguay, om kommer ifrän öster;
hela strömmen kastar sig slutligen i haswet, mellan nddarnc Santa Ma-
ria och San Antonio, med en 15 mils bred mynning, och kallas der
la Platå eller Silfwerströmmen. — 3) Orinoko, som kommer
med hundradetals grenar frän bergen i norra delen af landet och fal-
ler ut, äfwen med mänga grenar, firart söder om ön Trinidad. —

ä) Fondo eller San Francisco-Elfwen, som har sina källor nära
till Paranas, men flyter mot nordost, och faller i Atlantiska Oceanen,
söder om udden S.t Augustin. — 5) Santa Magdalena, som flyter
ut i Antillista hafwet mellan wikarne Darien och Maracaibo; utom
mänga andra ansenliga strömmar. Men pä westra kusten finnas en-
dast obetydliga kustfioder.
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Strömfall finnas oräkneligt mänga och stora i ett land, somhar sä ofantliga berg; men jag will endast nämna ett, som är i en
gren af Magdalena-fiodcn > hwilkcn störtar sig lodrätt ned ,'frän en höjd
om 1200 fot, samt ett ammc uti ParaNafloden.

Öknar finnas fä i Amerika, ty alla ställen ärv tväl wattnade afkällor stöder. Den största öknen, som sins dcr, ligger öster om An-
dista Äsen gent öfwer ,'frän ön Chiloe.

Indelning i Regioner. Södra Amerika indelas bäst i
följande 8 Regioner: 1) Terra Firma, som utgör nordwestra hörnet,
och sträcker sig ,'frän näset österut till Orinokosiodens utlopp, och ifrän
näset i söder till granstapet af udden San Francisco. 2) Guyana
(Guayana), östcr om Tcrra Firma, mellan Orinoko- och Amazon-ström-mens mynning, samt gär opp i landet närmare emot equatorn. 3) Anm»
zon-landet, omkring Amazon-strömmen, sträckande sig söderut till den
bergsryggen, som öster och wester gär midt igenom landet. 4) Bra»
silieu, östra delen af hela landet och stiljes ifrän Amazon-landet genom
Tocatins-elfwcn. 5) Paraguay eller La Platå-landet, innefattande
Plata-strömmcns område. 6) Magctlanska Landet eller Patago.
nien, som är södra delen och sträcker sig opp till ön Chiloe och Pla-
tå-strömmens utlopp. 7) Vhili, som utgör wcstra kusten jemte bergs-
ryggen, ifrän Patagonnn till^wändkretscn. 8) Peru, som utgör den
delen af westra landet, som ligger mellan Terra Firma och Chili.

Klimat» Denna werldsdel ligger till största delen i det heta
luftstrecket, och är si ledes ganska warm, der marken är läg, och dcr-
jemte gansta osund, sä att det, till ercmpel, är brännande hett wid
stranden af Peru och Guayana, men pä högstätterna är under sjelswa
cquatorn, det mildaste och ljuswastc klimat, som kan sinuas i werlden;
ofwanpä bergsryggen Cordillcra regnar det nästan beständigt, och pä de
höga bergens spetsar ligger cn cwig snö. Högt läge, omätliga ssogar,
stora »vattendrag och hafswindar afswala äswcn luften pä landet öster
om bergen; sä att Amerika alldeles icke har sä brännande hetta som
Afrika, fastän de ligga bägge i den heta zonen. Wid södra udden är
klimatet gansta kallt, fastän den pä lsugt när icke hinner till polcirkeln.
Det starka regnet i bergstrakterna lemnar tvätten ät de ofantliga flo-
derna, och dessa öfwerswämma stora fält under wissa ärstider, wanti-
gcn i December och Juni, sä att de da se ut som stora sjöar.

Fruktbarhet. Nästan hela landet är mycket bördigt; endast
mot söder finnas några ofruktbara trakter. — Pä dcn ofantliga slätten
omkring Amazon-strömmen är stogen sa tät, att det är omöjligt att kom-
ma fram igenom dcn, utan man kan gä langa stycken pä de samman-
flätade grenarne högt oppe ifrän marken.

Alster. Bergen lemna mycket Guld, det rikaste förräd af Silf-
wer, Koppar och Tenn, isynnerhet i Peru och Chili; Södra Amerika
är ibland de fa land, som lemnar Platina; marken bär de herrligaste
wärter i största ymnighet, säsom Säd, isynnerhet Mais, angenäma fruk-
ter af alla slag, Bresiljcträd och flera andra färgträd, Manchenill, Eben-
holz och Ceder, Bomullsträd och Kakaoträd i stora skogar, samt mycket
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Tobak, Kaffe och Socker; Kinkinaträdet,' som ger den sä kallade Kina-
barken, sins äfwen endast i Syd-Amerika. Potäter hafwa allraförst
kommit frän Amerika. Paraguay-Theet är lika mycket wärderadt i den
Nya Werlden, fom det Kinesiska i den Gamla. Mänga slags djur fin-
nas här, men de äro alla smärre till wärten och swagare än deras
förwandter i Gamla Werlden. Elefanter, Tigrar, Lejon m. fl. finnas
icke här, och urspungligen hafwa Gamla och Nya Werlden nästan inga
Djurslägten gemensamt. Men sedan Amerika blef upptäckt, har man
fört dit tvära tama djurstag, och nu har Boskapen sä ökat sig, att den
pä mänga st llen är wild. Mångfaldiga Ap-arter och de skönaste Fåg-
lar finnas i stogarne; wattnen äro fulla med Fist; pä norra stranden
finnas äkta Perlor; men i denna werldsdel, som är rik pä allt, finnas
äfwen stora Ormar, giftiga Insekter och Alligatorer.

Australien eller Polynesien.
Griinsor. Hufwudländerna af denna Werldsdel ligga sydost

om Asien, mellan Indiska och Osira Oceanerna. De öfriga äro ö-floc-
kar, widt och bredt kringspridda i Stilla hafwet. Bandasjön skiljer Po-
lynesien frän Asien.

Storlek. Australiens öar ligga längt ifrän-hwarandra pä
Jordklotets yta. Man skattar desi qwadrat-innehäll till omkring 170,000
geografiska qwadratmil, eller omkring 80,000 Swensta qwadratmil,. dä
man räknar Borneo m. st. öar till Asien. Södra Polarlandets widd
är allt för osäker, att upptagas i någon beräkning.

Haf, som omgifwa Polynesien, äro: Stilla Hafwet, Indiska
.Hafwet, Etiopiska HafwetZ sydligaste, del, och Södra fotens
Ishaf.

Stora Öar finnas flera i denna werldsdel än i nägon annan,
emedan den bestar endast af öar. Wi siola här nämna de största:
Ulimaroa, eller Nya- Holland, som utgör hufwudlandet i hela werlds-
belen, emedan den ensam är mer än dubbelt större, än alla de andra
öarne tillsammans; Nya Guinea; Nya Zeelands-Öarne; Diemens
Land; Nya Vritanniens Öar, htvaraf den största blifwit kallad
Dagoa, Nya Irland, nordost om Nya Britanie^; Nya Georgiens
Öar, af hwilka den största heter, Guadalcanal Mer Simbu, öster
sm Nya Britannien; Nya Kaledonien, strart nörr om Stenbockens
wändkrets, öster om Ulimaroa, och stera andra.

Hafswikar. Karpentarifia Wiken, pä norra och Spen-
eers Wik pä södra kusten af Ulimaroa.

Halföar, som förtjena att märkas, äro: Karpentarien, fom
Utgör nordöstra delen af Ulimaroa; och Louifiada, som skulle utgöra
östra delen af Nya Guinea, om de eljest icke äro särstilta öar, ty man
wet ej, om de inlopp man sett mellan dem, äro wikar och sund.

Landtuddar, som förtjena att minnas: äro Cap Aork, som
är Karpentariens norra udde; Sandy-Gap,-(sandiga udden) pä östra
Men af Ulimaroa, litet söder om wändkretsen; Gap Wilfon, södra
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udden af Ulimaroa, och Sydcap, pä Diemens land. Widare Nord»
cap, Sydcap, H)stcap och Westcap pä Nya Zeelands-öarne; och
slutligen will jag nämna Cap-Delivrance (Cap deliwrangs, pä Swen-
sta, Befrielse-udden), sydost pä Louisiada.

Sund. De märkwärdigaste äro: Torres Sund mellan Kar-
pentarista halfön och Nya Guinea; Dampiers Kanal, mellan Nya
Guinea och Nya Vritannien; Basses Sund mellan Ulimaroa och Die-
mens land, och Gooks Sund mellan begge Nya ZeelandD-öarne.

Indelning i Regioner: 1) Rya Holland eller Ulu
maroa, med kringliggande öar. — 2) Nya Guinea med kringlig»
gande Öar. — Nya Zeelands-Öarne. — 4) De strödda Öarne,
och 5) De land man upptäckt närmast södra polen.

Länder, som i dessa Regioner böra märkas:
1) Uti Nya Holland eller Ulimaroa märkas: Nya Södra

Wallis, som utgör hela östra delen; Karpentarien; Arnheims
Land, som st nger Karpentarista wiken pä westra sidan; Diemens
Land, tvester om Arnheims land; Witts Land, som utgör nordwe-
strå kusten; Geudrachts-land, eller Eoncordia, som är westligast;
Gdels Land, söder om Eendrachtsland; Löwens Land, som utgör
spdwestra hörnet; och Peter Nnyts Land, pä södra kusten. Mellan
Peter Nuyts Land och Cap.Wilson ligger en läng kust, som kallas
Napoleons Land. — Af Öarne omkring Ulimaroa märkas: Van
Diemens Land; Fourueaux (furneä) eller Uugs-öarne, i Basses
Sund; Abel Tasmans Ö, söder om Diemens land; Middletons
Ö och Lord Howes Ö, utanför östra kusten; Porks-öarne, norr
om Cap Hork; Buschings Ö, i Karpentarista wiken, och en mycken-
het smä öar wid kusten, nästan pä alla sidor.

2) Nya Guinea med kringliggande Öar; hwartill hs«
ra tre samlingar af öar, nemligen:

Papus-öarne, af hwilka märkas: VZaygeuw (Wajgju),
under equatorn, nordwest om Papua; Salavatty, söder om Waygeuw;
Key, föder om Papua; Timorlaut, sydwest om Key; och Arrow-
öarne, öster om Key.

N) Nya Guinea, med halfön Louisiada, ön Dauville (dang-
will) pä södra kusten, och Schoutens Ö pä den norra.

6) Dampiers Öar, sam stiljas frän Nya Guinea, medelst Dam-
piers Kanal, af hwilka märkas: Nya Britanuiens begge öar; Nya
Irland; Nya Georgien eller Simbu; och Amiralitets-öarne, nord-
west om Nya Irland, ibland hwilka Nya Hannover är den största.

3) Nya Zeelands-öarne, af hwilka den södra och större
kallas Tavay poenammo, och den norra mindre Gaheinomauve.

4) De strödda Öarne äro dels ensamma öar, .och dels ftär-
gärdar. Man indelar dem i tre klasser: öarne norr om equatorn i
Stilla hafwet; öarne söder om equatorn i samma haf; och öarne i
Indiska hafwet, eller wester om Ulimaroa.

Öarne norr om equatorn i Stilla hafwet: — ») Palavsl
öarne, eller Pelew- (pelju) öarne, ligga öster om Magindanao och
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norr om Papua. De äro mänga och smä. — b) Oarollnsta
öarne, börja öster om Filippinerne och norr om Palaos-öarne, och
sträcka sig österut ien längd af 300 mil; de största äro: Aap, norr
om Pelew-öarne, och Torres eller Hogolen, ibland de östligaste. —

c) Pescadorerne eller Fistar-öarne, ligga ett stycke öster om de Ca-
rolinsta, och äro smä. — Marianerne eller Ladronerne (pä
Swensta: Tjuf-öarne), ligga norr om de Carolinsta och söder om
wändkretsen; de största och förnämsta äro Guahan och Tinian. —

Mellan Marianerne och Nifon ligga cswen twenne siärgärdar Med
spridda öar, ibland hwilka man kan nämna Farellon och Alla Hel-
gons Ö i den westra skärgarden, och Malabriga i den östra. —

Öster om dessa har man ute i öppna Oceanen sett öar här och der,
säsom Öde-ön (Isola Deserta) under wändkretsen och fiera. — e)
Vtulgraves's- (mulgrävs) darne sträcka sig ifrän Pescadorerne mot
sydost ända till equatorn. Den sydligaste kallas Byrons Ö. — s)
Sandwichs-öarne, som ocksä af somliga kallas Gooks Öar, för det
att Cook blef ihjälslagen pä den största ön, fom heter Owaihi. De
ligga sirart söder om kräftans wändkrets, midt emellan Mulgraves öar
och westra kusten af Norra Amerika. — Mellan Sandwichs-öarne och
Kalifornien har man sett ätstilliga smä öar — och söder.om dem tvid
equatorn ligger Sköldpadd-ön eller lul-ön, helt allena.

v) Öarne söder om, equatorn i Stilla hafwet: — ») Drottning
Gharlottas-öarne, östcr om Nya Georgien; den största heter Eg-
mont eller Santa Cruz; Taumago och Tucopia ligga längst i
östcr och söder af dem. — l>) Nya Oaledonien, hwarwid äfwen ma
nämnas Norfolk-ön, »'öder om Nya Caledonien, och öster om Middel-
tons och Howes öar,, 7^^).,,Kya Hebriderna, nordost om Nya Cale-
donien, och söder om Dr. Charlottas öar. Man märker: Helgean-
des-land; Mallicollo; Sandwich och Tanna. — <l) Vlighs-
(blejs) öar, 100 mil öster om Nya Hcbriderne, och Prins Wilhelms
dar, sydost om dem, som gemensamt kallas Fidji-öarne. — e) Wän-
fiaps-darne sydost om Prins Wilhelms öar. De märkwärdigasse af
dem äro Tongatabu eller Amsterdam, och Vuwi eller Altiddel-
burg. — l) Seglarenas öar, eller Skeppar-öarne, nordost om
Blighs- och Wänstaps-öarne. Omkring dem ligga mänga ensamma öar,
såsom: Det ssöna folkets Ö, norrut; Hertigens af Pork Ö, och
Ensamma Ön mot nordwest; Voscaven-ön mot sydwcst, och Jesus
längt nordost ut. — g) Sällstaps-öarne eller Societets-öarue, öster
om Wänstaps-öarne och söder om lul-ön, äro 11 till antalet; de stör-
sta och märkwärdigaste äro: Dtaheiti, Eimeo och Ulietea. — Mot
nordost och öster ifrän Societets-öarne, ligga stärgärdarne Recreation,
Konung Georgs Öar, och det felslagna hoppets Öar, i en sträc-
ka efter hwarandra. — K) De laga Öarne, sydost om dem; längt
ute i Oceanen ligger den.store klippan Pittcairns. — Öster om den
sistnämnde, pä 200 mils afständ, ligger den säkallade Pafi-ön. — i)
Marquesas eller Mendana Öarne, ligga nordost om Konung
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Georgs Oar, och om Otheiti. Den största af dem heter Ohiwaroa
eller Dominica.

(^) Öarne i Indiska Ocean, wester om Ulimaroa. — Öarne
Amsterdam, Sanct Paul, Kerguelens Land, med nägra andra
öar, äro upptäckta midt i Indista hafwet.

5) De Land, som man upptäckt närmast södra po-
len, äro Södra Georgien, en ö, sydost ut ifrän Eldslandet, och Sand-
wichsland, än längre mot sydost, hwars södra del kallas Södra
Thule.

Bergsryggar. Blä Bergen, en brant bergsrygg gär ifränCap Hört söderut igenom Ulimaroa till Cap Wilson, hwilken länge
hindrat Europeerne att intränga uti det inre af landet; van Diemens
land är gansta bergigt; en stor bergsäs gär äfwen längs ät nordöstra
kusten af Papua, Nya Guinea och Louisiada; en annan öfwer nya Zee-
lands-öarne; och de ficsta af de smärre öarne synas endast wara spet-
sar af ofantliga åsar, som stryka fram under hafwen, säsom exempel-
wis, de Ladronista öarne. Hwilka bergsryggar widare ga inne i lan-
det af Ulimaroa wet man ännu icke.

Höga Berg. Bergen pä Nya Zeelands-öarne äro mycket
höga, sä att en beständig snö ligger pä deras högsta spetsar; Egmont
pä westra kusten är sä högt, som Piken pa Teneriffa. Pä Nya Gui-
nea har man ifrän sjön utanföre sett tre bergsträckor öfwer hwaran-
dra, och den högsta steg opp igenom styarna; äfwensä pä Papua. —

Pä fiera ställen stiger en ensam himmelshög klippa opp ur Oceanen.
Vulkaner. Pä Nya Guinea, pä Nya Hebrioerne, pä Ladro-

nerne, och öarne norr om dem, äro fiera stycken; norr om ön Egmont
uppstiger en hög vulkau midt utur hafwet; söder om den nämnda Öde-
ön är en dylik. Marquesas-öarne wisa tydliga spärr af stora förän-
dringar genom underjordisk eld, och Pästön är en slocknad vulkan.

Floder. Man känner nästan icke mer än stränderna af Uli-
maroa, och derföre wet man icke hwilka floder finnas i det landet.
Märkwärdigt är, att man icke pä Nya Holland upptäckt nägra större
floder som utgjuta sitt wattcn i Hafwet, hwaraf man förmodar, att de
rinna till nägon större sjö i det inre af landet.

Klimat. En del af Australiens öar ligga mellan wändkrctsar-
ne, och således i det heta klimatet, Nya Guinea, m. fi. hafwa derföre
stark wärma, men den tempereras af höga berg, af regn, af landt- och
sjöwindar, och af de stora omkringliggande hafwen, sä att de ljufwaste
och stöuaste läuder finnas i dessa trakter. Isynnerhet blifwa de smärre
öarne mildrade af kylan frän wattnet. Ulimaroa har ett mera blan-
dadt klimat, sä att det mot sydöstra delen af landet är gansta swalt;
men wissa landtwindar äro mycket heta, sä att det mäste wara mycket
warmt inne i landet. Nya Zeelands-öarne njuta en mild luft, utom i
de södra bergstrakterna, der kölden är temligt stark. — Syd-Georgien
och Sandwichsland deremot äro ofantligt kalla, sä att marken pä dem
ligger för ewigt begrafwen under snö och is, och man har i Södra
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Thule sett den ena sträckan af isberg bortom och öfwer den andra, fä
längt ögat kunnat hinna. '

Jordman och Fruktbarhet. De flesta af öarne i Po-
lynesien äro oändligen fruktbara. Allt opp till bergens spetsar frodas
alla wärter, och en ewig grönska, med en beständig blandning af war
och sommar och höst, bekläder dem. De framställa den skönaste om-
werling af kullar och dalar om hwarandra, som man nånsin skulle kun-
na önska sig. — Ulimaroa är icke sa jemt frukcbar, utan man har fun-
nit jordmanen wara sandig och torr, pä fiera ställen, der man stigit i
land; hwaremot den dock pä andra ställen warit gansta bördig. Nägra
fä öar, säsom Nya Caledonien, har äfwen mindre fruktbar mark, och
att ingenting kan wära pä det kalla Södra Thule, förstas af sig fjelf.

Alster. Polynesiens öar frambringa en mängd egna natur-
produkter. Dest Mineralier känner man föga. I afsecnde pä dest na-
tur-alster afwiker Nya Holland betydligt frän öarne. Nya Holland
har stort förräd af egna werter, men nästan inga äro ost bekanta för
nägon mera utmärkt nytta. Dest Djnrarter äro stiljde bäde frän Gam-
la Werldens och Amerikas, säsom Näbbdjuret, hwilket liknar däggan-
de djur och fåglar; Känguruh o. s. w. Öarne äter hafwa fiera
produkter gemensamma med de Indiste öarne, men ock fiera egne. De
märkwärdigaste bland wärterne äro Brödfruktträdet, af hwars frukt
bröd beredes, hwilket är inbyggarnes förnämsta föda. Wivare, fiera
arter af Palmträd (säsom Sago-palmen, Kokos-palmen, Kal-palmen
m. fl.) , Gams, Pisang, Bananas, jemte andra. Basten af Pap-
persmullbärsträdet beredes till kläder, och pä Nya Zeeland sins en
wärt som lemnar ett förträffligt Lin. Europeiska husdjur hafwa först
i sednare tider blifwit ditförde och trifwas förträffligt. Före Européer-
nas ankomst funnos af husdjur endast Swin och Hundar.

Säledes hafwa wi nu lärt ost att känna Jordens särstilta Länder
och hwad fom sinnes i dem; wi skola nu tala om mennistan, och de af
henne gjorde inrättningar pä Jorden.

4. Om Mennistan.
Men ni sk ans wärde. Mennistan 'är det förnämsta afMa de ting, som-, finnas pä Jorden, som wi nu bestrifwit. Warterna

ärp ädlare än Stenarne; Diuren äro ädlare än Warterna; och Men-
nistan sr till sin natur det ädlaste af dem alla. Hennes kropp är kon-
stigare och fullkomligare bildad än djurens kroppar, sä att hon kan lef-wa och finna sig wäl bäde i kalla och warma länder, och wänja sig
nästan wid alla klimat; och med sina händer kan hon göra oändligen
mänga saker, som djuren icke förmä göra. Men det, som utgör Men-

'Histans största företrade framför dem alla, är hennes förnuft och efter-
tänka. Djuren hafwa w.ll ocksä en art af förständ sä att ve lorstäatt Mja tingen ifrän hwarandra, och walja det som ar nyttigt för Hem,
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och de kunna wäl ocksä pa sitt satt tanka; men de tänka aldrig efter,
om det, som de göra, är rätt och wäl gjort, eller icke, och om de böra
söka att fä det, som de tycka om; utan blott huru de siola kunna fa
det"). — Men en Mennista kan äfwen tänka efter, om hon bör göra
det, fom hon ärnar göra, och om hon bör hafwa det, som hon tycker
om, eller om nägon annan bör hafwa det framför henne. Derföre rär
ett djur icke för hwad det gör; ty det gör endast det som det är sta-
padt till att göra, utan att det wet, om det är illa eller w l, eller,som man säger, det följer sin instinkt (medfödda natur-anlag); men
Mennistan, som kan weta när hon gör illa och orätt, och när hon gör
wäl och rätt, rär alltid för hwad hon will göra; — och när hon dä
gör illa, och icke gör det som hon bör göra, sä gär hon ifrän sin äd-
lare natur, och dä är hon mycket sämre än det sämsta djur.

Genom sitt förnuft äro Mennistorna tillika i ständ att icke blott
emottaga underwisning af andra, utan och sjelfwe förwärfwa sig nya
kunskaper, hwarigenom mennistostägtet äger en förmögenhet, att stiga
till allt högre och högre grad af fnllkomlighet bäde .i afseende pä själs-
odling och i kroppsfärdigheter. Nägon sådan förmögenhet äga icke
Djuren. Alla deras förrättningar ste ännu pä samma sätt, som sedan
deras skapelse. Väfwern och Biet bygga sina konstiga bon än i dag
pä samma sätt som för ärtusenven tillbaka, och skola aldrig hinna till
högre fullkomlighet, dä mennistostägtet alltjemt uppfinner nya medel för
att förwärfwa sig sina behof eller större beqwämlighet. Mennistorna
känna mindre af instinkten än nägot djur, hwad som är dem gagne-
ligt eller skadligt; men detta ersattes rikligcn af förnuftet, som de
derföre aldrig böra förgäta att anwända efter den allwise Gifwarens
afsigter. Intet dM födes till werlden sä swagt som mennistan; hon
mäste derföre antingen omkomma eller genom sitt förnuft beherrsta
werlden. Derföre kallas mennistostägtet Skapelsens krona, ty det
stär, af synliga warelser, närmast Gud och säges derföre wara stapadt
efter Guds beläte.

Folkslag eller Nationer. Mennistorna bo pä alla land
Pä Jorden, utom nägra smä öar här och der, och i de allrakallaste pol-
länderne, säsom Spetsbergen, Nova Zemla och Södra Thule; — men
de äro icke lika pä alla ställen. Deras kroppar hafwa småningom för-
ändrat sig efter de ställen hwarpä de lefwa, sä att de mennistor fe
annorlunda ut, som längre haswa bodt i heta klimat, än de som bodt
i kalla, och annorlunda än de, lom bodt i milda luststreck. Min Lä-sare kan lätt päminna sig huru äfwen ibland ost mennistorna fä en mörk

)P^ sådant,sätt bryr Margen sig aldrig om det är wäl eller illa gjordt
när han biter ihjäl andra djur, utan blott huru han Ml kunna komma
ät dem, dä han will hafwa dem till mat. När en stor Hund ser en li-
ten Hund äta, sä bryr han sig icke om den lille är hungrigare än han,
utan han rnsar blott till, och tar ät sig hwad han fär- Och sä göra alla
djuren; sä att hwart och ett stöter blött sig och sina ungar sa godt det
lan; men att tänka efter, hwad som wore rätt och wäl gjordt, kunna
de »cke.
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färg i ansigtet och pä händerna, om sommaren, när de äro utsatta för
solhettan; men att wintern äter gör dem hwitare. Pä samma sätt

kan man lätt förstä, att de mennistor, som bo i heta klimat, och som
ständigt hafwa sommar, måste blifwa mycket mörka och till slut äfwen
helt swarta; hwaremot de som bo i swalare länder blifwa hwita eller
ljusare. Men icke blott deras yttre utseende har förändrats, utan äf-
wen deras själsförmögenheter, sinnelag, böjelser, lefnads ätt o. f. w.
hafwa i förening dermed blifwit gansta olika. I de hetaste delar af
jorden blifwa mennistorna mera swaga, hoglösc,lätt retlige och wällu-
stige; i de tempererade mera kraftfulle, dristige, eftertänksamma; i de
kallaste äter mera tröge, sorglöse och tungsinte. Om man derföre jem-
för mennistorna, som bo pä Jorden, mcd hwarandra, sä finner man,
att de äro olika sins emellan, att man kan hänföra dem till fiera sär-
siilta förändringar, svin man kunde kalla hufwudstammar af Men-
nistostägtet. Wi antaga här Fyra sädana hufwudstammar, hwilka
sedermera fördelas i fiera grenar.

I) Till den första och största hufwudstammen, som man kallat den
Kaukafista, höra de folkslag, som hafwa ljus hud, något astängt
anstgte, med npphöjd näsa, stora öppna ögon och länga raka har,
utan framstäende kindben och käkar. De äro de wackraste och bäst bil-
dade af alla. I kallare länder äro de hwita till färgen med ljusa här
och blä ögon; men allt som de bo i hetare klimat, blir färgen mörka-
re, sä att den till slut är alldeles brungul eller olivegul, och da
äro äfwen hären swarta och mera krusiga, och ögonen bruna. I afse-
ende pä sina själsförmögenheter äro de äfwen de öfrige hufwudstam-
marne öfwerlägsne. Denna stam är ock den mest utbredda pä jorden,
ty till den höra de folkstag, som bo i största delen af Europa, i Norra
Asien, i westra delen af Medlcrsta och Södra Asien, pä norra kusten
af Afrika, och i Amerika hafwa de pä de flesta ställen utträngt infödin-
garne. De mest bekanta af de mänga folkstag, som räknas till denna
ädla stam, äro:

Gerznanisk a Folkslag, hwilka härstamma frän de fordne
Germaner:
a) Scandinavier, som bo i Swerige, Norrigc och Dannemark. De-

ras spräk afwiker icke mera än att de l-ätt förstä hwarandra; Is-
ländarne tala ännu stamspräket för de öfrige. Af dessa finnas
nägra i Westindien.

b) Tystar, som bo i det egentliga Tystland, Helwetien, och i westra
delen af Preussen. Tystar hafwa äfwen bosatt sig pä nägra ställen
i Rystland och i Ungern.

c) Holländare eller Nederländare, som bo r Nederländerne. De
hafwa äfwen anlagt Nybyggen pä fiera ställen af Indista halföns
kuster; pä Ceylon, Malaya, Sumatra, Java, norra delen af Cele-
bes, Amboina, Banda, Ternate, med fiera af Moluckerna; pä Guld-
kusten och Godthopps-udden; pä öarne Enstache och Saba i Westin-dien, pä kusten af Guayana, samt öarne Curassao och Oruba i An-
tillista sjön.
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d) Engelsmän, som äro hemma i England, och i södra delen af Skott-
land. Engelsmän hafwa i sednare tider äfwen flyttat till Bengalen,
och andra orter i Ostindien, till Guinea, till ön S:t Helena. — Pä
östra kusten af Nord-Amerika, ifrän S:t Lorenz-wiken till Florida, i

Kanada, pä Newfoundland, pä lamaika och mänga andra af Wcst-
indicns öar, bo mänga af detta folkstag. Nyligen hafwa de äfwen
anlagt ett nybygge pä östra kusten af Ulimaroa, pä Norfolk-ön, och
pä ön Valambanga.

Ii) Latinska Folkslag, som härstamma frän de fordna Ro-
mare eller med dem införlifwade folkstag, såsom Celter, men sedan
blifwit mycket uppblandade med inträngande Germanista stammar.
Hit höra:

a) Italienare, som bebo Italien och dest öar.
b) Spaniorer, som egentligen bo uti Spanien, men äfwen pä nägra

orter as Berberiets kust; pä Kanarie-öarue; uti fordna Nord-Ameri-
kansta-Spansta Prowinserne och pä nägra af Antillista öarne. Widare
bo Spaniorer i Terra Firma, Guayana, Peru, Chili och Paraguay;
samt pä Filippinerne och Marianerne.

c) Portugisare, som egentligen bo i Portugal; men hafwa sedermera
flyttat till andra länder, säsom till öarne Madeira och Porto Santo,
till Gröna Uddens öar och nägra af Etiopiska öarne, der de redan
blifwit nästan helt swarta; till nägra ställen i Guinea, i Nedra Gui-
nea eller kusten Kongo, i Kaffern och Zanguebar. Portugisare haf-
wa äfwen bosatt sig här och der pä kusten af Indien, pä ön Ma-
kao wid södra stranden af Kina, och pä öarne Flores och Timor.

d) Fransoser eller Fransmän, som äro hemma i Frankrike; men
igenom flyttning och nybyggen bo de äfwen pä nägra af Westindista
öarne; i Guayana; pä nägra smä öar wid Newfoundland; pä Ma-
siarenerne; pä Guinea-kusten, och pä kusten af Indien. Pä S. Do-
mingo hafwa bäde Fransoser och Spaniorer bott.

<^) Greker, fom härstamma frän de fordne Greker, ett syston-
folk med Romarne. De bo i Grekland, Archipelagen, och i mindre
Asien; fordom ett mycket namnkunnigt folkslag.

v) Slawiska Folkslag, nemligen:
a) Nyssar, som bebo största delen af Rysiland.
b) Polackar, som bo i den Region af Europa, som wi kalla Polen,

samt Letter i Liffland, Kurland och Lithauen.
c) Böhmrare och Mährare, som bo i Vöhmen och Mähren uti

Tystland.
d) Slawer, som bo i Slawonien, Kroatien, Serwien, Bosnien, söder

om Ungern och Donau, samt i södra delen af Österrike.
e) Kosaker, som bebo landet wid Don och Dnieper.

T) Österländske Folk, nära bestägtade med de Germaniste:
a) Hinduer, som bo i Indien. Af dem kallas en stam, som bor nä-

stan midt i landet, Maratter. De Hinduer, som bo pä Ceylon,
kallas Eingaleser, och ett annat föga bekant Folk, som pä samma
ö lefwer i bergstrakten, kallas Wedasser, owistt af hwilken folkstam.
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Ziguenare, som finnas utbredde öfwer en stor del af Europa, lsyn-
nerhet dest östra länder, äro ursprungligen en gren af Hinduerne.

b) Afghaner, som bo i den nordöstra delen af Persien, ibland bergen
Hindukosch.

c) Kurderne, afkomlingar af de fordne Meder, öster om sjön Wan.
d) Perser, i Persien, och Vucharer, kring sjön Aral.
e) Osseter pä Kankasus.
f) Armenier i Armenien.

5) Arabiska Folkslag:
Till dessa höra de fordna Chaldeer, Phoenlcier; äfwensom

a) Judar, hwilka bodde fordom i Paloestina, som war deras egentliga
hemwist, men äro nu kringspridde i hela werlden. De fiesta bo.i
Polen, Ungern, Turkiet, i Afrika och uti Indien.

b) Araber, som delas i Maurer eller Mohrer, hwilka bo i städer
och ordentliga byar; och Beduiner (hwilket ord pä Swensta bety-
der Öknens Söner), som färdas omkring i ökenländerna med
bostap, och bo i tält. Deras egentliga hemwist är i Arabien; men
de hafwa äfwen utbredt sig igenom hela Verberiet, och till stor del
pä östra kusten af Afrika, till och med till Madagaskar; de bo äf-
wen i Södra Spaniens bergstrakter, i Egypten, i Persien, pä ön
Sokotora, och fierastädes.

c) Ahyssinier i Habesch; och
d) Fullerne (Fullahs), som bo i Senegambien, äro äfwen Arabiska

folkstag.
Andra Afrikanska folk, säsom Kopter i Egypten och Berber eller

Breher i Atlas-bergen, föras af en del till Kaukasiska, af andra till
Negerstammen.

6) Tatariska Folkslag:
a) Tatarer, som bo i Lilla Tatariet wid Swarta hafwet, om i stora

Tatariet norr och öster om Kaspiska hafwet, samt utgöra fiera min-
dre stammar, säsom Nogayer, Turkomanner eller Truchmener,
Kirgiser, Baschirer, Karakalpaker, Aralzer, Usbeker m. fl.
Besiaraberne bo nordost om Swarta hafwet.

b) Turkarne, som nu inkräktat och bosatt sig i Europa och Asien, samt
i Egypten. De kalla sig sjelfwa Dsmaner eller Ottomaner.

c) Tatarista folkstag, säsom lakuter, Tschuwascher, m. fl. bo
äfwen i Siberien.

ll) Nägra smärre Berg-Folkslag, hwilkas förwandt-
stap är mindre säkert känd. De trenne förstnämnda äro lemningar-
ne efter de fordna Eelter, som ursprungligen bebodde sydwestra
Europa.

a) Kaledonier, eller det Er isk a folkstaget, som kallas Vergstottar,
för det att de bo pä berglandet, eller norra delen af Skottland, och
pä öarne deromkring, och dels Irländare, fom bebo Irland.

b) Galer, de fordne Gallers efterkommande, som bo i Wallis och
Bretagne.
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c) Väster eller Gascognare, lemningar af de fordna Iberer, bo om-
kring Pyrenecrne, och längs ät norra kusten af Spanien.

d) Szekler, som bo i en del af Siebcnburgen.
e) Morlacler och Albaner, som bo pä kusten öster om Venetiansta

wiken, och pä de derwarande öarne.
s) Georgier, pä södra och westra sidan af Kaukasus,
g) Tscherkesser och Awkasser, pä Kaukasiska landtungan. Uti Egyp-

ten kallas de Mamelucker.
h) Druser, bo i Libanons bergstrakt.

Wid alla dessa mänga folkstag bör man märka: 1) att de som
bo i heta klimat, säsom i Abyssinien, i Senegambien, i Egvpten, i sö-
dra Arabien, Persien och Indien, äro mycket mörka, olivegula och brand-
gula; hwaremot de, som bo i bergsbygder, eller i kallare klimat, äro
ljusare, sä att de äfwen äco helt "hwita, säsom hos ost; 2) att de pä
mänga ställen äro mycket blandade om hwarandra, säsom i Turkiet,
Egypten, Berberiet och Persien, samt att de äro blandade med folkstag
af andra stammar säsom i Indien, och 3) att de folkslag, som flyttat
till erempel ifrän Europa till mycket heta klimat, behälla wäl der, i en
läng tid, sin färg och sitt utseende; men blifwa likwäl slutligen mörka-
re; sä att man icke kan se att deras förfäder warit hwita. — Men
lätom ost nu gä till de andre Mennistostammarne.

ll) Den andra hufwudstammen eller Mongoliska har en gul el-
ler nästan brungul färg, nästan fyrkantigt hufwud, fiatt ansigte, med
smä platta näsor, smä insjunkna ögon, men kinder och kindben mycket
framstäende och öronen äro mycket stora. De öro säledes gansta fula,
samt till werten smä, undersättsige med krokiga ben. Deras hemwist
är egentligen östra och medlerfia Asien; men bestägtade stammar fin-
nas ock kring Norra polcirklen. — Af en del anses denna utgöra
trenne hufwudstammar, hwilka wi särstilt stola anmärka:

)Äk t a Mong oli sk a stammen:
a) Mongoler, efter hwilka stammen erhällit sitt namn, äro ett gansta

talrikt folkslag, af fult utseende ra a och i sina böjelser djuriske. De
sä kallade Kalmucker eller Ölöter äro med dessa nära bestägtade.
De bo egentligen i Mongolien, norr om Kina, men ansenliga stam-
mar deraf finnas pä fiera ställen i Tatariet, emellan laik och Wol-
ga-ftoderne; och i Indien, hwarest de upprättade ett nu mera för-
stördt rike, Stora Mogol kalladt.

b) Japaner likna i språk och utseende närmast Mongolerne, men i sina
seder, flit och skicklighet i handastöjder Kineserne. Bebo Nifon och.
närliggande öar.

c) Kineser, ett af werldens mest flitige folk och i mänga slöjder beun-
dranswärdt skicklige; bebo Kina, jemte en del af Tonkiu.

d) Thibetaner, ett stilla saktmodigt folk, som bebor höglandet ofwan
Himalaja-kedjan.

e) De fiera folkstag, som bo i östra Indien, af hwilka jag will sär-
stilt nämna Siameserne och de krigiste Virmanerne.
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v) Tschudista stammen, äga de fiesta Mongolernes kännetecken,
och täfla med dem i osnygghet och glupsthet, men äro mera swaga,
smawärte, säsom boende i de kallaste länderna kring nordpolen.

f) Tunguser, utgöra en kringspridd nation, som förer ett kringströfwan-
de lif, mera listige och raste än andre af denna stam. Deras egent-
liga hemwist är wester om Ochotsta hafwet, som efter dem kallas
Tnngusista wiken. Mantschu äro de mäktigaste bland Tungusiste
folkstammarne, som eröfrat Kinesista riket.

g) Koriäker wid Ochotsta hafwet, Kamtschatkadaler, pä Kamtschatka
och Kuriler, pä Kuriliste öarne, och andra Nordöstra Asiens folk-
stammar äro osnygge, fege, bo ursprungligen i jordkulor och lefwa
mest af sist; en del äga Renar.

h) Tschuktscher, som bo öster om Lena, isynnerhet i trakten af Tsche-
latstoinos, och Aleuterne pä Aleutiste öarne, äro af wackrare utse-
ende, samt raskare och mera krigiske än sina förutnämnde grannar,
med hwilka de öfwerensstämma i lcfnadssätt.

i) Samojeder, som bo längsät den östliga kusten af Ishafwet mellan
Hwita hafwet och Lena-floden. Ett o nyggt, trögt, kringwandrande
folkslag, som äfwen lefwer af jagt, siste eller Renar,

k) Finska folkstagen höra äfwen till denna stam och fiera af dem, sä-som Dstiaker wid Obi, Woguler pä bäda sidor om Ural, Mord-
winner wid Wolga, Lapparna i Lappmarken, likna äfwen de re-
dan nämnde i kringwandrande lefnadssätt och osnygghet. De ädlaste
af denna stam Egentliga Finnar i Finland samt kring Finska wi-
ken och Ungrare i Ungern öfwerensstämma med de wilda stammar-
ne endast i språk, men hafwa en ädlare bildning säsom öfrige Euro-
peiska folken, i religion, seder och lefnadssätt.

l) Grönländare, som bo pä Grönland, och
m) Efiimaer, som bo i Labradorlandet, pä westra sidan om Hudsons-

wiken, äro räa folkstag, som lefwa mest af sist och stälhundar.
(!) Malayista stammen öfwerensstämmer ock med den Mongo-

liska i de fiesta wesentliga delar, säsom gul hy, bredt hufwud och
platt näsa, framstående kindben, men afwiker i andra delar och, sä-som boende i ett hetare klimat, är dest färg mera brungul, häret
krusigt, dest sinnelag mera hetsigt och listigt. Den är derföre i allt
affeende motsatsen af ofwan anförda Tschudista stammen. Den bebor
södra delen af halfön Malakka, Sunda-öarne, Molluckista öarne,
Magindanao-öarne, Filippinske öarne och de fiesta smärre Polynesiske
öarne. Pä dessa widt ätstiljda hemwister förändrar den sig mycket
i utseende och fiera pä öarne i Stilla Oceanen täfla med Kaukasiska
stammen i styrka och skönhet. Flera likna den äfwen i sitt utseende,
säsom Wänstaps-öarnes inbyggare.

Ill) Den tredje hufwudstammen kan lätt stiljas ifrän dem som wi
hittills omtalat. De mennistor, som höra till den äro helt swarta, sa
att bara ögonen och tänderne äro hwita, och läpparne purpurröda och
tjocka; när man känner pä dem, tans deras hud fet och sä len som
sammet; deras här är helt kort och krusigt, just som beckswart Spänst
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ull; de äro otroligt wiga. De kallas med ett namn Negrer*), för
det att Latinska ordet Niger betyder swart.

Negrer bebo nästan hela Afrika, alltifrån Berberiet till Godt-
Hopps-udden, ifrän Cap-Guardafui till Cap-Verd, om man undantager
de trakter, hwari Araber och Européer bo, säsom jag redan har nämnt.
De indelas i mänga folkstag, säsom Fezzaner, fom bo i Fezzan, Nu-
biens inwänare, Gallanerne i bergen midt i Afrika, och omkring sjön
Maravi: Schagga-folket, i en del af Zanguebar, Kaffrer, som bo
i Kafferlandet, och af hwilka en gren kallas Borroros; Hottentot-
ter, som bebo södra udden; och laloffer i Senegambien. I hela
det inra landet kallar man dem blott Negrer. Inbyggarne pä Mada-
gaskar kallas Madekasser. Af de egentliga Negrerne hafwa Euro-
peerne köpt en oändlig mängd pä Guineakusten i Afrika, och sedan fört
dem öfwer till Amerika; och nu sins det mycket Negrer pä Westindista
öarne, i alla delar af Syd-Amerika, och i en stor del af Nord-Ameri-
ka, sä att Negrer nu äswen äga hela Sanct Domingo. — Hälwid
will jag nämna: 1) att emellan dessa Negerfolk sä betydlig stittuad
finnes, att man äfwen trott sig böra antaga fiera stammar; — 2) att
de smartaste af alla Negrer bo i Guinea och i Nigritien; mot söder
och i mindre heta klimat äro de litet ljusare till färgen; — 3) att de barn,som hafwa swart mor, och hwit far, blifwa icke alldeles swarta, utan
mera ljusa, och dem kallar man Mulatter; och sä är det äfwen med
dem, som hafwa hwit mor och swart far, — och 4) att hwita men-
nistor äro för dem lika besynnerliga och underliga, som de swarta äro
för ost.

En negerlik men sannolikt stiljd folkstam Papua kallad, men me-
ra ful och rä, bebor Ulimaroa, Andamanerne, Nya Guinea, Buglos
och fiera andra öar bland Filippinerne, der de kallas Vgeloter, Bor-
neo, der de fä namn af Bjadios, samt fiera af Australiens öar, hwars
ur-inbyggare de syn.-.s wara. Flerastädes hafwa de sä blifwit beblan-
dade med Malayer att de swörligcn siiljas derifrän.

IV) Den fjerde hufwudstammen af mennistor, som kallas den
Amerikanska, är brunröd till färgen, nästan som koppar, har krokig
näsa, utstäendc kindben, djnpt insjunkna ögen, groft rakt här och wan-
ligen wacker och kraftfull wärt. De fieste af desse äro wildar och män-
ga ganska grymma. Sädane äro de fieste Amerikas infödde inbyggare,
dem man kallar, med ett namn Indianer. Man märker deras:
Nord-Amerikaner, som ursprungligen bebodt hela Norra Amerika
med undantag af Esiimaländerne, men äfwen utbredt sig öfwer öarne
i Merikansta Wiken, Terra Firma och Guyana. Jag will nämna nä-
gra stammar häraf, säsom Mexikanerne, hwilka wid Européernas
ankomst till Amerika egde nägon kultur; Irokeser wid Alle-
gany-äseu; Huroner wid sjön Huron; Missuriter, som bo omkring
Mis.uri-strömmen; Illineser, wid Ohio och Missisippi, och Karaiber,

") Somliga hos ost kalla sadaue meunissor Motioner, men det är oriktigt.
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som nu äro nästan utdöde pä Karaibiste öarne, men ännu finnas uti
Guyana. N) Syd-Amerikaner, hwilka bebo inre landet, säsom Tu-
pinambcr och Tapuier i Brasilien, Puelecheter i Paraguay och
östra Chili, samt för öfrigt folksiammarne omkring Orinoko och Ama-
zon-floden. Patagonierne, som anses för det största och resliga-
ste mennistostag pä jorden, äro föga kände, men hällas af fiera för en
frän öfrige Amerikaner belydligen stiljd stam. Man tror sig äfwen
hafwa funnit att inbyggarne pä Amerikas westkust, frän Kalifornien till
Chili, slulle wara u.ira beslägtad med Malayerne. Pä Eldslandet bor
ett smäwärt folkstag som kallas Pescheräher, som äterkalla i minnet
Tschudista stammen wid Nord-Polen, och anses för det sämsta som sins,
ty de lefwa Pä ett gansta uselt sätt. Man antager dem wara när-
mast bestägtade med inbyggarne pä Van Diemens land.

Men fastän mennistorna äro sä olika, som wi nu bestrifwit, A att
somliga äro smä, säsom Samojederne; somliga stora, säsom Patagoner-
ne; somliga hwita, säsom Europeerne; somliga swarta, säsom Negrer-
ue; somliga olivegula, säsom Egyptier, Abyssinier och Hinduer; somli-
ga gulbruna, säsom östra Asiens inbyggare; somliga kopparröda, säsom
Indianerne i Nya Werlden; sä utgöra de likwäl blott ett stägte, att
den ena folkstammen icke äger rättighet att mishandla eller förtrycka
den andra. De olikheter man emellan dem märker, bero wisserligen
till betydlig del af olika klimat, men alla kunna icke derutaf förklaras.
Snarare kunde man antaga att olika böjelser, seder och lefnadssätt. nu
mera intryckt outplänliga drag uti deras bildning och utseende.

Menn iskorn as Vehof. Hwad behöfwer mennistan?
Hon behöfwer föda, blir första swarct. — Derföre har ocksä Gud ska-
pat sä mänga slags örter och rötter, och sädesslag, och frukter, och fi-
skar, och fäglar, och djur, som mennistorna kunna äta och bruka till
sin föva. Der det är sä warmt, att Mennistorna ej orka arbeta, der
är Jorden sä fruktbar, att den, nästan utan allt arbete, bär de herliga-
sie alster. Der det äter är kallare, och mennistan behöfwer att arbeta
mera, der har hon ocksä fätt krafter dertill; och i de kallaste länderna,
der Jorden icke är fruktbar, fins en oändlig mängd af fiskar och djur,
som fängas till föda. Ja, i de kallaste länderna triswas Renar, och i
warma ökenländerna Kameler; och med dessa djur, af deras mjölk och
kött, har mennistorna i dessa länder sitt upphälle.

Mennistan behöfwer äfwen Hus och Kläder, efter hon är na-
ken af naturen, och icke säsom djuren beklädd med här eller ull. Äf-
wen i detta afseeude har Gud austaltat mycket wäl. I de warma
länderna behöfwer man nästan inga kläder eller ordentliga hus; utan
endast sädana, som gifwa stugga emot Solens hetta; och det kan men-
nistan der mycket lätt förskaffa sig. Ocksä finner man der, att mänga
folkstag gä nästan helt nakna, och hafwa inga andra hus, än blott nä-
gra stolpar rundt omkring, hwaremellan de Mat löf — och bart eller
stora palmblad till tak. I de kallare länderna behöfwer mennistan wäl
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kläder och hus emot kölden; men sa sins det ocksä lin, och hampa, och
ull, och bomull pä Jorden, hwaraf hon kan göra sig kläder allt eftersom hon behöfwer; der sins äfwen skogar, sten, ler, kalk, och sand, att
deraf bygga hus. I de kallaste länderna äter sär man pelswerk af de
wilda djuren, och der sins äswen stogar, hwaraf man fär wed att brän-
na och wärma sina rum med. I de trakter wid Polerne, hwarest det
är sä att ingen steg kan wäxa, der finnas äfwen mennistor, som
älsta denna sin hembygd mer än de lyckligaste länder pä jorden^).

Dessutom har Gud satt hit pä Jorden sä mänga saker, och gjort
sä mänga inrättningar, som mennistan kan anwända till sin nytta; och
har förlänt henne kunskapsförmåga och krafter att anwända det eftersom hon förstår och will. Han har nedlagt metaller i bergen, och hwar
och en wet till huru mänga nyttiga saker de kunna anwändas. Han
har skapat träden sädana, att man af deras wed kan förstassa sig hus,
och husgeräd af alla slag, äfwen bygga deraf båtar och andra fartyg,
hwarmed man kan segla frän det ena landet till det andra. Han har
för wär stull lätit jorden och warterna blifwa sädana, att wi kunna
plantera och sä, och att örter och träd sedan wära till wär nytta. För
wär stull bär färet sin ull; för wär stull spinner silkesmasken sitt silke;
för ost tillreder det flitiga biet honung och war. Djuren äro sä skapa-
de, att de kunna blifwa tama och hjelpa ost uti hwad wi behöswa.
Ocksä har Gud gifwit ost Elden, hwarmed wi kunna uträtta sä myc-
ket, smälta wara metaller, bränna ler till tegel och kärl och andra sa-
ker, laga ost glas till fönster och kärl, wärma wära rum, och koka wär
mat, säsom wi behaga, samt lysa ost dermed i mörkret när wi behöswa
det. Wattnet tjenar icke allenast till att släcka wär törst, när det
är friskt och rent, och till bad och twättning, hwarigenom wi kuuna
hälla ost reua och snygga; utan det bär äfwen wära bätar och stepp;
drifwer qwarnar och andra werk, när det rinner i floderna; och hafs-
wattnet ger ost salt, hwarmed wi kunna krydda och bewara wär mat;
— och Luften, som wi andas, driswer äfwen wäderqwarnar, och för
wara stepp ifrän den ena sidan af Jorden till den andra.

Dä mennistorna derföre med förständ och eftertänka bruka allt
detta, sä kunna de ocksä nträtta otroligt mycket; och fastän en ensam
mennista förmär litet, sä kunna de göra sä mycket mera, när de arbeta
tillsammans. De kunna da bygga de präktigaste palatser; göra otroli-
ga och underbara konstwerk; bygga ofantligt stora stepp, och styra dem
öfwer de brukande och stora hafwen till hwilket land de wilja; de kun-

Det fins wäl gansia mycket folk pä Jorden, ja sä mycket, att man för-
modar, att mennisiornas antal stall stiga till öfwer 800 millioner; men
det är ända icke pä längt när sä mänga, som siulle kunna lefwa och finna
sig wäl pä jorden. Ty säkert fiulle har kunna wara åtminstone tre gån-
ger sa mänga, emedan man wet att bäde Nord-Amerika och Syd-Ame-
rika kunde hafwa kanske tio gånger mera folk, än fom uu fins der, och
sä i Afrika, i Polynesien och till en del äfwen i Asien och i Europa. De

.länder, som äro bäst befolkade, äro Kina, Japan, Lombardiet, Frankrike
och England.
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na dä uppodla jorden, och igenom det att de arbeta i den, och plantera
och sä, kunna de skapa om ett fult ställe till den hcrrligaste och sköna-
ste trägärd.

Språk. Pä det att mennistorna stulle "kunna läta hwarandra
weta hwad de tänka och wilja, sä har äfwen Gud gifwit dem förmå-
gan att tala; de kunna lära och säga hwarandra hwad de weta; be-
rätta hwarandra hwad de sett och hört; och rädgöra med hwarandra
om hwad de böra göra, för att kunna ställa wäl till för sig och an-
dra. — De ord och talesätt, hwarigenom wi meddela andra wära
tankar, kallas Spräk. Nästan hwart folkstag har sitt särstilta språk;
fiera spräk, som nu synas olika, härstamma luwäl ofta ursprungligen
frän ett gemensamt spräk, fastän det bland de olika folkslagen sä förän-
drat sig, att de icke nu mera förstä hwarandra. Sä hafwa de Folk-
stag, som wi förut hänfört till Germanista stammen, talat ett gemen-
samt spräk, som man kan kalla det Germanista. Frän Latinen, ett
spräk som de gamle Romarne talade, men nu är utdödt (sä kallas ett
spräk, som icke talas mera af nägot folkstag), härstamma Italienska,
Spanska, Portugisiska och Franska spräkcn, ehuru uppblandade med in-
wandrande folkstammars spräk; sa är ock Slavonstan moder till de
olika spräk, som Slawista folkstagen tala. I alla Finska folkslags
spräk sinnes sä mycket gemensamt, att man med säkerhet kan antaga,
att de ursprungligen utgjort samma spräk. Grekiskan war fordom ett
mycket skönt spräk; nu talas det mycket sämre af nuwarande Greker.
Turkista spräket är närbeslägtadt med alla Tatarista stammars spräk
i Asien. Märkwärdigast är, att en del inbyggare uti flera Europeiska
bergstrakter, hwilkas ursprung man ej känner, tala alldeles egna spräk,
säsom det Waskista af bergsboerne i Pyrencerne, det Erista eller
Kimbrista i Wales och Bretagne, det Galista i Hög-Skottland och
pä Hebriderne, och Lettista i Lifiand, Kurland och Lithauen. Pä detta
sätt talas ofta mängfaldiga spräk uti samma land. Utom Europa sin-
uas ännu flera spräk, som det bleswe alltför widlyftigt att här upp-
räkna. Det märkwärdigaste är Sanskrit, ett längesedan utdödt spräk,
frän hwilket alla nu lefwande Indiska språk härstamma. Det har en
icke otydlig stägtstap med de spräk, som blifwit talade af Kaukasiska
stammen i Europa, säsom Germanista språket och Latinen. Af dessa
nu lefwande mun-arter är Tamulistan den bekantaste. Medista, Persi-
ska och fiera spräk härstamma srän Sanskrits systonspräk. Semitiska spräken
sirifwas frän höger till wenster, och till dessa höra Hebräista, Syri-
ska och Arabiska, hwilket senare ännu talas i mönga mun-arter, och är
wida utbredt äfwen i Afrika. Tibetanska, Kinesiska och fiere spräk uti
östra ludien hafwa det egna, att de endast bestä af enstaswiga ord.
Malaysia spräket talas af Malayer och pä flera af Osiindiens och Au-
straliens öar, och är säsom handelsspräk i Osiindissa länderne mycket
utbredt. De öfrige otaliga Asiatiska spräken, liksom de Afrikanske och
Amerikanske, cro föga märkwärdiga eller bekanta. I de länder, der
Européer bosatt sig, nyttjas nu mest Europeiska spräk. .
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Lefnadssätt. Nägra folkstag lefwa nästan alldeles säsom
de wilda djuren, och kallas dersöre Wildar. Somliga af dem ftröfwaomkring i stogarne och söka fänga djur för att äta, de kallas Jägare;
hwaremot andra fänga fiskar till sin föda, dä de kallas Iktyofager
eller Fistätare. Desse sistnämnde äro de räaste af alla folkstag. Hela
deras omtanka och konst gar derpä ut, att kunna med bäge och pilar
skjuta wäl, eller fänga fiskar, och att förswara sig emot fiender, hwil-
ka de uppäta, om de fänga dem. För öfrigt bo de mest i kojor eller
tält etter bergskulor. — Sädana Jagare äro nästan åtta Indianer i
Nya Werlden, utom de, som bo nära stränderna, hwilka da äro Iktyo-
fager, säsom Estimäer och Grönländare, äfwensom Samojederne i Gam-
la Werlden, och inbyggarne pä Ulimaroa, samt nägra Negerstammar
uti Afrika. Nägra Neger-folksiag äro äfwcn Jägare.

Andra folksiag äter äro Herde-Nationer eller Nomader. Sä
kallar man dem som hälla boskap, med hwilken de flytta omkring, allt
efter som de behöswa bättre bete. De bo wanligeu i tält, som de
kunna flytta med sig, och deras mat bestär mest af kött och mjölk och
af wilda frukter eller rötter. Man förstår lätt, att det fordrar litet
mera omtanka och förständ att stöta boskap och wara Herde an att sprin-
ga omkring i stogarne efter wilda djur; Herde-folkstagen eller Noma-
derue kallas ocksä derföre icke heller Wildar mera. — Herde-Nationer
uti Europa äro Lappar och Tatarer; i Asien Tatarerne, Mongolerne,
Tunguserne och, utom ännu fiera andra, en stor del af Araberne, som dä
kallas Beduiner, för det de flytta af och an i öknen att beta sin bo-
stap pä de ställen der gräs wärer. I Afrika finnas äfwen Herde-folt-
flag; men i Amerika och Polynesien Mstan inga.

Slutligen äro andra nationer Åkerbrukare, eller sädane, som saoch plantera i jorden, samt bygga sig ordentliga hus nära sina åkrar
och ängar och trägärdar, hwilka de stöta och ej mera flytta omkring i
landet ifrän det ena stället till det andra; de lefwa dä af de frukter,som jorden frambringar, och af mjölk och kött af den boskap som de
äga. Sä lefwa alla de folkstag pä Jorden, som föda sig af det land,
hwari de bo, och dock icke mer äro Wildar eller Herdar. — Man tan
härwid lätt förstä, att de folkstag som stola wara Åkerbrukare och kun-
na föda sig dcrmed, mäste hafwa mera kunskaper an Nomaderne, för
det att jordens stötset fordrar mera kännedom om ärstider och wäder-
lek, om de wärters ans, som de sä och plantera, och om sättet att
bygga waraktiga hus, och att skaffa sig allehanda werktyg, som de be-
höswa uti sin hushällning. — Men man bör äfwen weta, att i sam-
ma män, som mennistorna föröka sig, sä mäste de bruka jorden; ty der
tio Jägare kuapt kunna lefwa',' der lefwa hundra Herdar, och tusen
Åkerbrukare gansta wäl.

Men ännu gingo mennistorna widare. De började äfwen smä-
ningom att uppsöka metaller i bergen, och att anwända dem till hjelp
och nytta. De lärde sig att af dem, och af trä och ler, och sten, och
af det som jorden bär, säsom lin och säd, och silke och bomull och win-
drufwor, och af allehanda andra ting, fom naturen lemnar, göra hwar-
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jehanda nyttiga och wackra saker till kläder, och mat och dricka, och hus
och husgeräd; och när wissa personer, för att kunna göra allt sädant
sä mycket fortare och bättre, endast sysselsatte sig dermed, sä uppkom-
mo pä det sättet Handtwerk eller Manufakturer, der man tillwer-
kade allehanda finare och gröfre arbeten af hwarjehanda stag, säsom ylle-
tyg, bomullstyg och sidentyg, och saker af stäl och jern och guld och
silfwer, och kärl, och mera sädant. Under detta började man äfwen pä
att handla med hwarandra, pä det sättet att man bytte bort sin wara
mot andras, som man bättre behöfde, och fom man mera tyckte om,
och derföre förde man äfwen sina waror till andra länder, der man
kunde fä tillbaka sädana som man wille hafwa; och för att lättare
kunna komma frän det ena landet till det andra med sina waror, be-
gynte man att bygga fartyg och segla öfwer sjöarna. I början bygg-
de man blott smä fartyg, och wägade sig icke sä längt ut ifrän landet;
men smäningom lärde mennistorna att göra det allt bättre, och nu
hafwa fiera folkstag, säsom nästan alla uti Europa, kommit sä längt,
att de segla till alla länder pä Jorden, utan att fräga efter huru sto-
ra haf de mäste segla öfwer; ja det finnas mennistor, som hafwa fiera
gäuger seglat omkring hela Jorden. De dercmot som bo oppe i lan-
det, sä att de ej kunna bruka fartyg och stepp, föra sina waror land-
wägcn, med hästar och äsnor eller kameler; och för att pä sädane re-
sor kunna wara säkra för röfware och wilda djur, brukas det, isynner-
het i Asiatiska Turkiet, Arabien, Persien, Egypten och andra länder i
Asien och Afrika, att de fara mänga tillsammans i stora hopar, mänga
tusen pä en gäng, och en sädan der resande hop med folk och äsnor,
och kameler, och hästar, och waror, kallas en Karavan.

För att med ännu större beqwäwlighet kunna förskaffa sig frukter-
ne af andras arbete, eller sälja till andra sina egna slöjder, hafwa
mänga flyttat tillsamman pä ett ställe, och dä der bo Köpmän, Handt-
werkare och Konstnärer, sa kallar man sädane smä samhällen Städer.
Somliga Städer äro mycket stora, ja Städer finnas, som innehälla en
hel million mennistor, men de fiesta städer innehälla blott nägra tusen;
de som bo uti en stad kallas Inwanare, men de som bo mera kring-
spridda kallas Inbyggare i det luldet.

Men den som litet tänker efter, kan ocksä lätt begripa, att sädana
handlande folkslag, som stola anlägga stora städer, bygga stepp och sty-
ra dem öfwer wida haf, mäste nödwändigt hafwa mycket mera kunska-
per än de s)m blott äro Jordbrukare. — Sädane, som pä detta sättresa med stepp, kallas Sjömän, och de som sticka waror ifrän det ena
landet till det andra, och byta ut dem pä det sättet som jag bestrifwit,
kallas Köpmän eller Handlande. 7 .

För att sä mycket lättare lunna drifwa handel uppfann man Pen-
ningar. Man tog nemligcn wissa waror säsom guld och silfwer ochtoppar, som man ansäg äga stort wärde, och brukade dem sä, att man
emot dem kunde byta ät sig andra waror; och när man hade dem i
smä stycken, pä hwilka man satt^ wissa figurer och märken, att de wo-
ro goda och rena metaller, och huru mycket hwardera biten innehöll, sä
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kallade man dem Penningar eller Mynt. Ibland har man brukat
jern till penningar, och pä flera ställen i Ostindien och i Afrika brukar
man äfwen en sort snäckor, som kallas Kauries; men nästan hos alla
folkstag galla guld och silfwer säsom penningar; ehuru man räknar
det oändligen olika. Hos ost, och i hela Europa, brukar man smä run-
da stycken af guld och silfwer och koppar, med päsatta figurer, som
kallas Pregel.

Men nar man fann att det war swärt och ibland äfwen farligt
att föra mycket penningar ined sig dä man skulle fara länga wägar,
emedan metallerne äro tunga, sa att nägra riksdaler i kopparpenningar
redan wäga mycket; sä uppfann man ännu en annan konst, som man
nu mycket betjenar sig af; man ger in sina penningar i ett hus, som
man har kommit öswerens om, och der sär man betyg pä det, att man
har lemnat dit in fä mycket penningar, och den som sen kommer och
wisar opp det betyget, och will hafwa penningarne, fär dem dä tillba-
ka, emedan de endast ligga i förwar der. Emedlertid gälla sådana be-
tyg säsom penningar, för det att man för dem fär penningar när man
will; och när man kan, emot ett sädant betyg, fä en stor summa pen-
ningar, och betyget är helt lätt att föra med sig, sä begriper man ju
snart, att handeln derigenom mäste blifwa mycket lätt och beqwäm; —

ocksä är det en nyttig inrättning, ty om betyget kommer bort, sä äro
penniugarne likwäl i säcert förwar. Betyget kallar man Sedlar, och
huset, hwari man emot sädaua sedlar sätter in penningar i förwar,
kallas Bank.

De folkstag, som nn mest sysselsätta sig rncd.chandel, äro Engels-
män och Holländare, och derföre hafwa de bosatt sig pä fiera ställen
pä Jorden, isynnerhet der landet herrliga alster,
till erempel i Ost- och Westindien,^Msom redan är bestrifwet; men utom
dem äro de fiesta nationer i Europa handlande, och segla werlden om-
kring. I westra Asien och norra Afrika brukas mest Karavanhandel;
men i sydöstra delen af Asien, isynnerhet i Kina, drifwes äfwen mycken
handel till sjös. Armenianer och Fezzaner äro äfwen handlande folk-
slag, och fara längt omkring med sina waror, isynnerhet der de bruka
fara i Karavaner. Att Wildar och Herde-Nationer, eller sädane, som
äro blott Jordbrukare, icke drifwa nägon widsträckt handel, kan hwar
och en lätt förstä.

Ndl in g. Mennistor finnas, som äro sä okunniga att de knappt
kunna tala med hwarandra, säsom folket Pescheräs; andra förstä sig
blott pä att jaga och sista, säsom de fieste Wildarne; andra förstä sig
blott pä boskapsskötsel, säsom Nomaderne; andra äter derjemte pä äker-
bruk och trägärdsstötsel, säsom de jordbrukande nationerne; andra äter
pä handtwerk, handel och sjöfart; och ännn andra hafwa hunnit mycket
längre i konster och wettcnstaper. Allt sädant kallas mennistors olika
odling; och de nationer som hunnit längst i kunskaper och förständ kal-
lar man Qdlade Folkslag.
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Ibland de nyttigaste Konster, som mennistorna uppfunnit, war
Skrifkonsten. Man ritade först figurer, som-liknade saken som man
wille omtala; men man -fann snart, att det icke gick bra, emedan det
war mänga saker, som man icke fick nögon figur pä; ty huru wille
man rita af en storm, eller att man hade kallt, eller war hungrig?
Man upptänkte derföre andra figurer, fom woro mindre konstiga, och
satte en figur för hwart ord, och sä göra Kincserne ännu, sa att de
hafwa lika mänga figurer som de hafwa ord; men slutligen fann man
pä det, att göra en figur för hwar bokstaf eller ljud, sä att man se-
dan, igenom det att man sammansatte sädana figurer när man slref,
kunde alltid weta huru man siulle säga ut det när man läste; och med
mindre än trettio bokstäfwcr kunna sirifwa hwad ord som wi nänsin
wilja och behaga. Man kan lätt förstä hurn nyttigt det war att man
uppfann skrifkonsten; ty nn kan man genom bref tala med dem som
äro längt borta ifrän ost, och det man "strifwcr förswinncr icke säsom
det man talar. — Man uppfann äfwen Vildhuggerikonstcn, ige-
nom det att man lärde sig att af trä eller sten eller ler göra bilder,
som liknade mennistor och djur och andra saker; — och Malarekom
sten, igenom det att man. fann ps, att sä rita figurer, och sä lägga derpä
färger och swart och hwitt, efter som man wille hafwa ssugga och da-
ger, sä att det sen säg ut som mennistor och djur, och hus och träd,
och land och watten, och alla andra saker som man wille afmäla; —

och Byggningskonsten (Architekturen) eller konsten att pä en gäng
bygga bäde starkt och wackert, hwarigenom mennistorna sedan kunnat
bygga stora och. präktiga'hus och palatser; — och Musiken, och flera
andra konster; — och allt ester fom mennistorna bleswo mera kunniga
och eftertänksamma, sä kunde de äfwen göra allt sädant der fö. mycket
bättre och fullkomligare. — Det är isynnerhet bland Europecrne som
konsterna hafwa stigit; — likwäl wet man att konsterna redan för 2009
är woro i Grekland och Italien bragta till sin höjd, och ännu tillförene
woro de i Egypten och Assyrien och flera andra länder i Orienten längt
komna, fastän man nu mera der icke stort förstår sig pä dem.

Nästan pä samma satt har det gätt med Wet tenskapern a.
Man samlade tillhopa hwad man wisite om en sak, och igenom det att
man betraktade och gaf akt pä samma sak allt mer och mer, sä fann
man till stnt hurudan den war, och pä det sättet uppstod och utwecklade
sig wettenstaperna. Man säg til! ercmpel att Solen och Stjernorna
icke stodo stilla, utan rörde sig; att de rördc sig alltid pä wissa sätt;
att Solen efter en wist tid alltid kom tillbaka, och hemtadc waren ochsommaren med sig, och ester en wist tid äter drog sig bort och lät wln-
tern fä öfwerhand; och sa gas man akt Pa Manens stiften och rörel-ser, pä förmörkelser och mera sådant; och pä det fättet uppkom den
wettenstapen, som kallas Astronomi eller Stjernkunnighet. — Man
började mäta Jorden, och afrita länderna pä Kartor, sä längt man
kände dem, och man samlade ihop allt hwad man wistte om de lärsiilta
landen och sjöarna, bergen och ftoderna, och mennistorna som bo i län-
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derna; och sä blef deras smäningom Geografi; och för att kunna mä-
ta och räkna rigtigt och snart, sä funderade man pä, huru det gick till
att mäta och räkna, och deraf uppstod Matematik eller Geometri,som lär att mata, och Arithmetik, som lär att räkna. — Man sam-
lade ihop berättelser om märkwärdiga händelser som stett i werlden,
och när man sen satte dem tillsammans, sä blef deras Historia, och
sedermera när man stres opp hwad som hände och skedde, sä blef Hi-
storien fä mycket fullständigare och sannare; ty medan man blott berät-
tade, sä hände det, att inan ibland satte till, och ibland glömde bort
mänga saker, isynnerhet när det angick sädant som hade händt för läng
tid sedan; och derföre weta wi nu icke huru det stod till här pä Jor-
den för längre tid tillbaka än under ungefär 3000 är. — Det fanns
äfwen mennistor, som tänkte efter, huru wi singo wära kunskaper, och
huru wi kunde weta att nägot war sannt eller icke, och hwarifrän Werl-
den och Mennistorna mätte hafwa kommit, och hwartill allt det som sins i
werlden kan wara ämnadt, och mera sädant; och den wettenstap, hwari
man samlade alla sädana betraktelser, sä godt man gjorde dem, kallade
man Filosofi» — Sedermera hafwa wettenskaperna allt mera tilltagit,
sä att isynnerhet Europeerne nu weta mycket mera än förr i werlden
och än de andra werldsdelarnes folkslag, och derföre äro de mycket bä-
de slugare och mäktigare, än de andra folkslagen.

Religioner. När mennistorna begynte gifwa akt pä alla de
besynnerliga saker, som funnos och skedde omkring dem, sä war wäl
ocksä ingenting naturligare än att de tänkte pä detta sattet: Men huru
kommer det till, att allt är sä har inrättadt? och hwem är Wäl det,som kan göra allt detta, som sä underligt händer och ster i werlden?
Hwem har wäl gjort Himmelen och Jorden och Mennistorna, och allt
annat, som finns uti den omätliga naturen? — De som dä woro för-
ständigast, trodde att det mäste finnas en sä stor och mäktig och wis
Warelse, att han kunde utföra stora och konstiga ting; och den warel-
sen kallade man Gud. Somliga äter trodde, att det skulle finnas män-
ga Gudar, som rädde öfwer Jorden och Mennistorna och ställde till
allt det som händer i werlden. — Nägra af dem trodde dä ocksä, att
alla Gudarne woro tillsammans och rädde öfwer hela Jorden; men
andra äter trodde, att hwart folkstag skulle hafwa sin särstilta Gud,
som rädde öfwer detsamma. — Isynnerhet war det mänga, som trod-
de att Solen och Stjernorna woro sädana Gudar, för det att de sägo,
att Solen, när hon kom närmare om sommaren, gjorde Jorden frukt-
bärande och behaglig; men dercmot nar hon drog sig bort till wintern,
sä blef det kallt och ofrnktbart pä jorden. Derföre bädo de äfwen So-
len sä innerligt när hon drog sig bort, att hon siulle komma tillbaka
och hjelpa dem äter, och tackade henne när hon kom tillbaka om wären.
När de okunniga mennistorna sägo att Solen war sä oändligt klar och
lysande och mäktig att werka pä Jorden, sä kunde de icke annat tro,
än att hon skulle wara lefwande och wara en Gud.
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Mennistorna trodde äfwen att deras Gud eller Gudar stulle wara
nöjda med dem och goda emot dem och hjelpa dem, om de lefde pä
ett wistt sätt, och gjorde wissa saker, och ibland äfwen lemnade ät Gu-
darne nägot af det som de förskaffade sig och ägde, hwilket dä kalla-
des att offra ät Gudarna. Isynnerhet trodde de, att Gudarne stulle
tycka om, att man för dem stekte fett kött; ty medan de woro herdar
och jägare, wistte de ingenting bättre än det; och när de dä sägo att
röken af det stekta köttet steg opp mot himmelcn, säsom all rök brukar
göra när det icke bläser starkt, sä trodde de att deras Gud drog den
dit opp, för det han tyckte mycket om den. — Sä enfaldiga woro men-
nistarna; men de woro äfwen fä grymma, att de trodde, att Gudarna
siulle ännu mer tycka om det att de slagtade mennistor och offrade dem
ät Gudarna; ja de togo äfwen sina smä barn och läto dem brinna
opp pä den elden, hwarpä den lade sina offer.

Men när man nu sä der trodde och tänkte om Gudarne, och war
rädd för dem när man mente att de stulle tycka illa wara, och der-
cmot sökte att ställa sig in hos dem igen, sä godt man förstod och kun-
de; sä war det der, att man sä trodde om Gudarna, och att man sä
dyrkade dem — Neligion. — Och dä icke alla mennistor tänkte och
trodde pä samma sätt om Gudarna, sa blef det ocksä mänga slags
Religioner pä Jorden; nästan hwart folkstag hade sin särstilta Re-
ligion.

Nu förstä wi allt detta mycket bättre. Wi weta att det sins en-
dast en Gud, som är oändligen Mäktig och Stor, efter han har kun-
nat skapa en sä ofantligt stor werld; — att Han förstär och wet all-
ting och är oändligen wis, efter Han har gjort allting sä nnderligt,
sä konstigt och sä förstäudigt ; och att Han är oändligen god, sä att
Han will alla Mennistor och alla lefwande warelser mycket wäl; att
Han häller af ost om wi göre sä som wi böra göra, sä att wi aldrig
göra ondt eller städa ät nägon, eller göra att nsgon behöfwer för wär
stull lida och gräta; utan alltid hjelpa hwarandra sä mycket wi kunna,
— och icke wilja att wi sjelfwa stola hafwa bättre, än wi tillika wilja
att andra stola hafwa; men att Gud deremot är mycket mistnöjd med
ost och tycker illa wara, om wi göra det som är ondt eller om wi me-
ra arbeta för ost sjelfwa än för andra, isynnerhet om wi göra illa ät
andra för att sjelfwe winna derpä. — Och när wi weta att Gud är
sä oändligen start och mäktig att Han kan göra allt hwad Han will, sä att
Han kan kasta werldsklot säsom ett dam-korn som den minsta fläkt bortför;
att Han är sä stor, att Han pä en gäng är allestädes i hela werlden, och är
med ost hwar wi ock mä wara, lika wid den sista af stjernorna, som
inne i wära rum; att Han wet allting, sä att Han icke allenast wet

-) Om man tager blott ett litet blad af en blomma och betraktar det noga,
sä siall man häpna öfwer huru konstigt det är sammansatt; hwad stallman dä säga, när man besinnar att af ett litet frötorn kan komma ettofantligt stort träd, som bär löf och blommor och frukter? och lä är detmed allt annat i hela naturen.
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allt hwad wi göra, utan äfwen allt hwad wi tanke och wilja; och att
Han will det aldrabafta, och will ost alla oändligen wäl; sä att Han
faguar sig öfwer det att wi äro glada, och att det gör Honom ondt
när wi lida och äro olyckliga, just som en mycket god och öm far will
sina barn wäl; — hwem stulle da icke frukta att fä Honom till owän,
och hwem stulle icke finna det oändligen godt, att hafwa Honom till
sin wän?

Den Gudomliga Religion, som, ibland annat, lär att Gud will
att Mennistorna böra älska hwarandra säsom syston, och att hwar och
en stall wilja alla andra sä wäl som han will sig sjelf, kallas den
Christna Religion, för det att Ghristus lärde Mennistorna den,
för 1800 är sedan. Men mennistorna hafwa äudä sä litet gjort, hwad
den fordrar, att de icke en gäng förstä den pä samma sätt, pä de stäl-
len, der de säga att de hafwa densamma; och när en Religionslära
förstäs sä der olika, sä att somliga tro, att meningen dermed är pä ett
sätt, och somliga äter annorlunda, sä säger man att den är delad i
Sekter. Pä det sättet äro de Christna delade i fiera Sekter, af hwil-
ka de mest betydande äro: den GvangelifieLuthersta, den Evange-
list-Reformerta, den Romerst-Katholsta, den Grekista, och den
Österländska, som är mycket lik den Grekista. — Den Lutherska
eller Evangeliska Christna Religions-Sekten bekännes i Swe-
rige, Norrige, Danmark, Finland, Island, Preussen, och Norra delen
af Tyskland, samt i en del af Helvetien. — Den Reformerta
Christna Religions-Sekten räder i Stor-Britannien och Irland,
i Nederländerne och den öfriga westra delen af Tystland, samt i en del
af Frankrike, och ien del af Helvetien; äfwensom i Norra Amerika
och i de länder som bebos af Engelsmän. Den Katolska Christ-
na Religio-ns-Sekten bekännes i hela Italien, hela Spanien och
Portugal, i största delen af Frankrike, i sydöstra delen af Tystland och
till en del i Helvetien samt i Ungern och en stor del af Polen; äfwen
i alla de länder i de andra werldsdelarna, der Spaniorer och Portugi-
sare bo. — Den Grekiska Christna Religions-Sekten
räder i Rystland, och till stor.del hos de andra Slaviska folkstagen,
samt hos Grekerue. — Den Österländska Christna Sekten
utgöres af Armenianer, med fiera smärre folkstag i Asien, samt af
Abyssinierne.

Utom den Christna fins det ännu andra Religioner pä Jorden;
säsom den Mosaiska Religionen, som Moses lärde Judarna, ochsom dessa ännu följa och hälla sig till, ehuruwäl denna endast war en
förebild till den Christna Religionen, och derföre wid Christendomens
förkunnande bordt upphöra; och den Muhamedanfia Religionen,
hwilken Muhamed lärde i Arabien för 1200 är sedan och som nu be-
kännes nästan af alla Arabiska och Tatarista folkstag, säledes äfwen af
Turkarne, af Perserne, Malayerne, och andra Judiska och Afrikanska
folkstag. Dessa Religioner erkänna endast den högsta och sanna Gu-
den, äfwen säwäl som den Christna, fastän de eljest, till Religionssat-
serna, icke ssä att jemföras med den sistnämnda.
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Den Religion, som icke känner den ende och sanne Guden, kallas
med ett namn Hednist Religion, och de som tro en sädan, kallar
man Hedningar; men den är af mänga slag. Den mest utbredda af
alla Hednista Religioner är Buddha-dyrkan, titt hwilken största delen
af Asiens inbyggare bekänna sig, och nästan alla af Mongolista folkstam-
men. En del af dest bekännare tro att deras Gud bor i eu lefwande
Mennista, säsom Tibetanerne, hwilka tittbedja Dalai Lama, som tilli-
ka är deras Kung. Vrahma-dyrkan är ock en i Asien mycket ut-
bredd hednist religion, som antager gudomliga warelser nästan i hwarze
af de skapade tingen; somliga tillbedja Solen, Manen och Stjer-
norna; somliga Elden, säsom Guebrerne, som bo i Persien; somliga
dyrka allehanda andra ting här pä Jorden, som de finna wara mycket
nyttiga eller stadliga, utan att de weta hwarföre de äro det, och de
sägas dyrka Fetischer; och ännu flera andra. Mänga Hedningar
dyrka äfwen bilder, som stola föreställa deras Gudar, och de kallas der-
före Afgudadyrkare. — De fiesta Mennistor pä Jorden äro ännu
Hedningar, ehuruwäl mänga af dem bäde i Amerika, Asien och Afrika
blifwit omwände till Christna läran.

Stater. Dä mennistorna började bo tillsammans pä jorden
funno de snart nödwändigheten, att hafwa ett gemensamt öfwerhufwud,
för att afdöma de mellan dem uppkommande twistcr och för att hafwaomsorg om deras gemensamma angelägenheter. Det war wanligcn de
Äldste och wisaste i hwarje stägt, som dertill blefwo utsedde. Sä se
wi ännu att Nomadista folkstag wanligen styras af sina familj-fäder.
I samma män, som samiljerne tillwerte och fiere förenades under ett
gemensamt öfwerhuswud, blefwo dessa samfund större och da de öswer-
gingo till jordbrukare, uppkommo Stater; nu är nästan hela Jorden
indelad i riken. I början woro staterna mycket smä, sä att endast nä-
gra tusen mennistor funnos i hwardera; men sedan tog en stat in andra,
och underkufwade dem, eller och förenade de sig friwilligt, och dä blef-wo Rikena mycket stora, sä att de innehöllo stora länder och mänga
millioner mennistor.

Somliga Stater hafwa blott en styresman, hwilken de stola ly-
da, och sädana Stater kallas Monarkista Stater elltr Riken; i
andra äter är det fiera, wanligen af folket sjelfwe walda, som rädgöra
och besluta om de allmänna angelägenheterna, och sädana stater kallas
Republiker. När det är en person som regerar i ett rike, kallas den
i somliga riken Kejsare, dä riket kallas ett Kejsaredöme, och i som-
liga riken kallas den Konung, och ett sädant rike kallas Konunga-
rike. Mindre Monarkista stater kallas Furstendömen eller Hertig-
domen, och pä fiera andra satt. — De som regera i ett rike kallas
ocksä Öfwerhet och Regering, och de som stola lyda kallas Under-
satare i det riket. — De reglor, hwarefter Öfwerheten stall regera
öfwer Undersätarne i ett rike, kallas det rikets Regeringsform eller
Konstitution.

I ett rike, der regeringen icke är bunden af nägon lag, säges
Regeringsformen wara oinskränkt Monarkist, och Regenten säges
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da regera enwäldigt och hafwa en oinskränkt magt. I de riken äter
der Regenten icke fär handla endast efter eget godtsinnande, utan mäste
rådgöra med undersätarne, om wissa ärender, säsom att stifta nya la-
gar, Pålägga utstylder eller börja krig o. s. w., der säger man att
Regeringsformen är inskränkt Monarkist. — Ett folk, som har in-
ga andra Regenter, än att hwar husfader är den förnämste radande i
sim stägt, säges wara i Patriarkalist författning, och en sodan fin-
ner man mest hos nägra Nomadista eller Herde-Folkslag.

Krig. När Styresmännen uti olika Stater förorätta hwaran-
dra, eller icke kunna i godo öfwerenskomma om wissa angelägenheter,
eller ock den ene fär lust att tillegna sig den andres länder, sä hafwa
de ingen Domare till Skiljesman öfwer sig pä jorden, hwarföre de
med wäld söka skaffa sig rätt eller fä sin wilja fram. För att kunna
freda sin frihet och sjelfständighet^ och afwända orättwisa af andra, mä-
ste alla Folkstag, som icke wilja upphöra att räknas bland sjelfständiga
nationer, wara beredde, att kunna för'wara sig. Dertill fordras myc-

ken skicklighet och öfning, de som till ett sädant förswar inöfwas, kallas
Krigsfolk. Stora samlingar as krigsfolk kallas Arméer. När nu
oenighet uppkommer emellan twenne folkstag, sä utsänder hwart land
sina Armcer, för att förswara sitt eget och städa fiendens folk och land,
de sägas dä företaga fälttag; när dä Armeerne motas, drabba de
tillsamman, nedskjuta och förgöra hwarandra, hwilket kallas fältstag;
den Armeen som öfwerwinner den andra säges winna seger. Dä en-
dera mäste gifwa efter för den andres wilja, eller ock bada ledsna wid
de mänga olyckor krig medför, öfwerenskomma de att upphöra att ska-
da hwarandra, och dä sägas de sluta Fred eller Stillestand, dä det
ster blott pä kortare tid. Dä twä eller fiera stater förena sig till ge-
mensamt angrepp eller förswar sägas de sluta Förbund.

Man förer icke krig blott till lands, utan dä ett rike gränsar till
hafwet, mäste fienden äfwen motas, att han icke frän sjösidan gör lan-
det siada. Derföre hafwa de äfwen flera stepp, med hwilka de föra
krig till sjös, och sädaua stepp kallas Krigsskepp, af hwilka de största
kallas Liniestepp, och de nägot mindre kallas Fregatter, hwarutom
det fins än mindre af mänga slag. — Destutom finnas wissa ställen,
säsom stora städer, samlingar af krigsförräd, eller ock andra wigtiga or-
ter, som det isynnerhet är nödigt att förswara för fienden, och man
har derföre omgifwit dessa med murar eller wallar samt grafwar, och
kallas sädane Fästningar.

Genom krig förändras ofta rikens och länders gränsor och utseen-
de, hwarföre den delen af Geografien, som ost nu äterstär, nemligen
Politisk Geografi, är mera förändring underkastad än den Mathema-tista och Fysiska, som wi redan afhandlat.
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Politisk Geografi.
Allt det land, som pä Jorden sinnes, indelas wanligen i fem' stora
Werldsdelar, nemligen: Europa, Asien, Afrika, Amerika och Po-
lynesien eller Australien.

Europa
eller den Werldsdelen i hwilken wi sjelfwe bo, är den minsta bland
alla Werldsdelarne, men likwäl den mest odlade och mäktigaste delen afJorden. Den äger öfwer 233 millioner 500,000 inbyggare, och är
indelad i ätstilliga Stater och Riken, nemligen: 3 Kejsaredömen;
Österrike, Ryfiland och Turkiet; 16 särstilta Konungariken; Swe-
rige och Norrige, Danmark, Stor-Britannien och Irland, Ne-
derländerne, Belgien, Preussen, Bayern, Sachsen, Hannover,
Wurtemberg, Frankrike, Spanien, Portugal, Sardinien, Nea-
pel, Sicilien och Grekland, samt ätstillige Storhertigdömen, Hertig-
domen, Furstendömen och Republiker*).

De största makterna i Europa, äro: Stor-Britannien, Frank-
rike, Österrike, Preussen och Rysiland.

Stor-Britannien, Frankrike, Spanien, m. fl. af de Europeiska Sta-
terna hafwa äfwen Kolonier i de andre Werldsdelarne.

Man har icke alltid wid den Politiska fördelningen af länderne,
bibehälliö de granfor som Naturen synes utstakat. Skandinavien eller
Nordiska Halfön t. er. innefattar fiera Riken; Swerige och Norrige,
samt delar af Danmark; Tystland och Italien, flera sjelfständiga Sta-
ter; Hesperien eller Spanska Halfön, 2:ne Riken: Portngal och Spa-
nien, o. s. w.

Wid Ländernas särstilta bestrifning, wilja wi följa deras läge in-
till hwarandra samt Nationernes inbördes förwandtstap. Wi börja att
bestrifwa det rike, som wi sjelfwe bebo, nemligen:

Swerige och Norrige.
R

Hwerige.
Gränsor och Storlek. Swerige, till widden det fjette i ord-

ningen bland Europeiska Riken, gränsar i norr till Norrige och Rysta
Lappmarken, som skiljes frän den Swensta genom Torneä och Muonio

-) Med hänseende till Inbyggarnes antal pä qwadratmilen, är Belgien, som
räknar öfwer 5000 pä c^ m. det mest befolkade; Norrige, som blott har
IW, det minst befolkade Land i Europa. Likwäl finnas särsiildte delar af
andra Europista Länder, som hafwa en större folkmängd pä qwadratmilen
än Belgien, t. er. Hertigdömet nenua, som har inemot 6000, Hcrtigdö-
met Lucco, som räknar öfwer 7000, Ön Hydra 10,000, och Malta med
öfwer 18,000 inbyggare Pä hwarje qwadratmil.
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Elfwar, i öster till Rysta Lappmarken och Östersjön, i söder t,ll Öster-
sjön och i wester till Kattegat och Norrige. Det är ätstildt frän Dan-
mark genom Öresund. Dest största längd är 150 och bredden 40 Swen-
sta mil. Hela beloppet af dest yta (areal-innehäll) är 3,868 qwadrat-
mil, sjöar m. m. inderäknade.

Berg. Swerige är i allmänhet ett bergigt land. Hufwudstam-
men för de Swensta Bergen är Kölen eller Seveberget, som till en
stor del utgör gränsstilnaden emellan Swerige och Norrige. Dest stör-
sta höjd och utbredning är i Lappmarken (Lappsta Fjellarne). Suli-
telma, som är den fjellknut, hwarifrän Lappsta bergen utgrena sig,
är tillika den högsta punkt i Swerige (af 6342 fots höjd). Frän fjell-
ryggen sänker sig landet smäningom mot hafwen, men genomstäres af
fiera twäräsar, hwilka merendels utgöra naturlig gräns emellan Rikets
fiesta landstaper. Bland märkwärdiga berg ihägkommas för öfrigt:
Ärefiutan i lemtland; Syltoppen pä gränsen emellan nämnde land-
skap och Herjcdalen; Stcidjan, nordligast i Dalarne; Kinnekulle, sö-
der om Wenern; Taberg, söder om Wettern, och Kullaberg, norr
om Öresund.

Watt en. Fä länder äro mera uppfyllde af Insjöar än Swe-
rige. De störste insjöar äro: Wenern (50 qwadratmil), belägen emel-
laö Wcrmland, Westergöthland och Dalsland, dest sydwestra del kallas
Dalbo-sjön; Wettern (17 qwadratmil), mellan Nerike, Östergöthland,
Smaland och Westergöthland; Mälaren (18 qwadratmil), med mänga
öar, wikar och angenäma stränder, emellan Upland, Södermanland och
Westmanland; Hjelmaren (4^ qwadratmil),' emellan Södermanland
och Nerike; Siljan i Dalarne; Storsjön i lemtland och Hornawan
i Lappland. — De största fioderne äro Götha Elf, som har sitt ur-
spruug i Herjedalen, gär sedan in i Norrige i sjön Fämund, fortfar i
Norrige under namn af Trysel-Elfwen, sedan genom Wermland under
namn af Klar-Elfwen till sjön Wenern, frän hwilken sjö den är segel-
bar och sär namn af Götha-Elf, som faller ut i Kattegatt wid Göthe-
bopg; Motala-Ström, som flyter frän sjön Wettern genom Öster-
göthlgnd in uti Bräwiken och Östersjön; Dal-Glfwen, styter genom
Dalarne, Westmanland, Gestrikland och Upland, i Bottnista wiken;
Ljusnan, Ljungan, Indals-, Umeå?, Skellefteå- och Lulea-Glf-
war falla äfwen i Bottnista wiken. — Kanaler: Trollhätte-Kanal,
sprängd genom berget, ledande förbi wattenfallen i Götha-Elf; Gothä
Kanal, som gär frän Wenern till Wettern och derifrän genom en raH
af fiera sjöar ut i Östersjön; denna Kanal som utgör en sträcka af öf-
wer 17 mil, frän Wenern till utloppet uti wiken Slätbacken, förbinder
i förening med Götha Elf och Trollhättan, Nord- och Östersjön; Ar-
boga Kanal förenar Hjelmaren med Mälaren; Strömsholms Ka-
nal utgör en förening emellan Dalarne och Mälaren; Sdderteljc
Kanal förenar sydligaste wiken af Mälaren med Östersjön.

Klimat och Prodnk ter. Klimatet är i anseende till lan-
dets länga sträckning frän norr till söder, föränderligt; likwäl i allmän-
het kallt, isynnerhet i de nordliga trakterne, dock mindre än nägot an-



108

nat lands under lika nordligt läge; i södra delen är klimatet mildare,
sä att i Skäne mulbärsträd, kastanie- och walnötsträdet wära plantera-
de ute pä marken. Stockholm har i allmänhet mildare klimat än dest
nordliga läge synes mcdgifwa, hwartill dest insulära och föga upphöjda
belägenhet wid Mälarens utlopp i saltsjön förnämligast bidrager. Gö-
theborg har ett betydligt mildare klimat än det sydligare belägna Wcriö,
hwartill orsaken synes wara Götheborgs granstap med stora werldshaf-
wet samt Weriös läge pä en »vidsträckt stogrik höjd. — Wintern
är wanligtwis läng och sträng; Sommaren deremot korrt men mycket
.warm; Hösten är den mildaste af ärstiderne; Wären kall-och stormig.
— Af Mineralier, isynnerhet af lern och Koppar äger landet rikt
förräd. Swensta lernet anses för det bästa. Guld och Silfwer sin-
nes sä obetydligt, att dest upptagande ej lönar mödan. Swafwel, Alun,
nägot Bly, Marmor, Porfyr, finnas äfwen. Stenkol endast wid Öre-
sund. Landet är uppfyllt med stora skogar af fur, gran, björk; bot
sinnes endast i de sydligaste kustprovin serne; ek upphör med medlersta
S rerige. Slcittlands-Provinserne äro mera tjenliga för äkerbruk; stogs-
traktcrne äter för boskapsskötsel. Bland wilda djur förekomma Harar
öfwer allt, Hjortar i södra^samt Renar och Elgar i nordligare land-
stapcrne, äfwensom fiera rofdjur: björnar, wargar, räfwar och lodjur.
Skogarna hysa mänga nyttiga fåglar: orrar, tjädrar, hjcrpar; insjö-
arne och hafwen äro fiskrika.

Inbyggare; Näringar; Fabriker och Handel.
Swenstarne höra till den Germanista grenen af Kaukasiska folkstammen,
och hafwa alltid warit ntmärkta för fin tapperhet, redlighet, arbetsam-
het, kärlek till frihet och sjelfständighet, ägande en hög tanka om sin
kraft och sitt wärde; men beskyllas äfwen för afund sig emellan, rang
och titelsjuka, samt böjelse för prakt, och en öfwerdrifwen aktning för hwadsom är utländskt. Lapparne, som bebo den nordligaste delen af Swerige,
äro utaf den Finsta grenen af Tschudista folkstammen, smä till werten, bru-
na , osnygga och rä, men likwäl af ett fromt sinnelag; de lefwa meren-
dels nnder tält, och flytta omkring med sina renar, deras enda husdjur och
förnämsta egendom. — Folkmängden i hela riket stiger till nägot öfwer 3
millioner. — Åkerbruk och boskapsskötsel äro Swcriges första hufwud-
näringar; de sädesrikaste provinserne äro Skäne, Ostergöthland, Upland
och en del af Westergöthland, sä att i wanliga är dessa förse de öfrige
provinserne med tillräcklig inhemsk Spannemal. Bergwerken, af hwilka
wi här nedan stola nämna de wigtigaste, stötas med drift; afkastningen
af stogarne är gansta betydlig, och Fisterierne kunna anses för den fjerde i
ordningen af rikets hufwudnäringar. Sillfisket har i senare ären betyd-
ligen aftagit. Laxfisket idkas ide fiesta strömmar nära hafwet, och
Skälfängst isynnerhet uti Bottnista wiken. Flere provinsers inwänare
idka äfwen lagt. — I Riket finnas ätstilliga Fabriker; en stor del af
wära metaller manufaktureras innan de utskeppas. Kläden, ylletyger
och linwäfnader tillwcrkas inom Riket för landets behof, och Papper
till utförsel. — Handeln drifwes isynnerhet med egna produkters utförsel,
isynnerhet till England, Portugal, Spanien och Levanten, samt genom
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fraktresor för utrikes Handlande. Frän Riket utskeppas: jern, koppar,
hwarjehanda sorter timmer, tjära och fiera andra stogsafkastningar, äf-wensom sill och ätsiillig annan sist. De i Riket inkommande waror äro
isynnerhet: win, socker, salt, tobak, the, kaffe och kryddor.

Religion och Wetenskaper. Evangelist-Luthersta läran
är den i Riket allmänt radande; dock äga andra Christna Religions-
förwandter, äfwenfom Judar, fri religionsöfning, men fä ej bekläda
Rikets embeten eller medelst siolor utbreda deras lära. — Wetensta-
perna odlas med särdeles framgäng, och har isynnerhet Naturhistorien,
Kemien, Läkarekonsten, Landets Historia och Antiqviteter, jemte dest
Spräk och Skaldekonst, genom Swenste Lärdas bearbetande, wunnit be-
tydlig förkofran. Till wetenstapernes befordran äro, utom Skolor och
Gymnasier, twä Universiteter inrättade, nemligen i Upsala och Lund,
samt för bildandet af ssickllge militärer, en Krigs-Akademi pä Kongl.
Lustslottet Carlberg. Desiutom äro till wetenstaps och konstbildningens
spridande, fiera lärda och wittra Samfund och Konst-Akademier stiftade.

Statsförfattning och Riksstyrelse. Swerige är en
konstitutionel Stat, i besittning ntaf en af de friaste Konstitutioner nä-
got land njuter. Rikets Grundlagar äro: Regeringsformen af är 1809,
Riksdags-Ordningen och Successions-Ordningrn af är 1810, Tryckfri-
hets-förordningen af är 1812, till hwilka ytterligare kan räknas Niks-
Akten af ar 1815, genom hwilken sistnämnde Swerige är förenadt med
Norrige under en Konung. Rikets Ständer, som bestä af syra Ständ:
Adel, Prester, Borgare och Bönder, tillkommer det ensamt att beskatta
Nationen, anslä medel för Statswerket, öfwerse dest tillstånd vch för-
waltning, och utan deras bifall kan Konungen ej utfärda nya lagar,
upptaga län, göra utsirifnmgar af manstap eller förändra myntet. Sjelf-
kallade samlas de till lagtima Riksdag hwart femte är; dock äger Ko-
nungen att kalla till Urtima Rusdag. Alla adlige ätters hufwudmcin
samt Vistoparne äro sjelfslrifne att deltaga i Niksdagarne, men de öf-
rige wäljas; hwardcra af de fyra Stånden hafwa sin röst. Ä Riks-
salen gifwer Konungen, i Ständerncs närwaro, sitt bifall eller afstag
tillkänna rörande alla de Niksdagsmäl, som fordra gemensamt yttrande
af Konung och Ständer. — I fråga om grundlagar och ständsprivile-
gier, fordras Konungens och alla fyra Ständens sammanstämmande be-
slut, hwilket ej mä fattas förrän Riksdagen efter den, dä propositionen
derom blifwit gjord. Andra mäl anses asgjorde och beslutade, dä tre
Ständ sammanstämt med Konungen. Niksdagsöfwcrläggningarne hällas
offentligen och kungöras genom tryck. — Kronan är ärftig och tillfaller
Konungens förstfödde Son samt dest manliga afkomlingar i rätt nedsti-
gande linie. Ingen Ewcnsi Prins sär utan Konungens och Ständcrnes
samtycke blifwa regerande Furste af en utländsk Stat. Om Kongl.
Hnset pä manliga sidan utdör, utwäljcs en ny Thronföljare af Swen-
sta och Norrsta Rikets Ständers Deputerade. Högste Domstolen utgö-
res af Tolf lustitia'-Näd, er frälse <sch ser ofrälsemän; till föredrag-
ning wid denna Domstol beredas målen i Konungens Nedra lustiticc-
Revision. I Stats-Nadet, som bestar af nio Ledamöter, nemligen en
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lustitice-Stats-Minister och en Stats-Minister för Utrikes-arendcrna, ser
Stats-Räd, samt Hof-Kanslern, föredragas och afgöras alla regerings-
ärender, utom de ministeriela och kommando-mäl. Hwar och en af de
fyra Stats-Sekreterarne äger säte och stämma i Stats-Rädet, dä nägot
stall föredragas eller förekommer, som till dest befattning hörer. Des-
sa mal böra wara förberedda af Stats-Sekreteraren och fyra frälse
samt fyra ofrälsemän, dem Konungen förordnat att utgöra allmänna
cirendernes Beredning. Är frägan om krig eller fred, sammankallas ett
utomordentligt Stats-Rad, som utgöres af Stats-Ministarne, Stats-
Räden, Hof-Kansleren och samtlige Stats-Sekreterarne, hwilka hwar
för sig afgifwa sitt yttrande för hwilket de blifwa answarige; men
Konungen äger makt att fatta och utföra det beslut han finner nyttigast
för Rlket. Konungen äger full makt och myndighet i rcgeringsmäl, har
högsta befälet öfwer Armeen, utnämner till alla wigtiga embeten och
beställningar "), upphöjer till grcftigt, friherrligt och adligt ständ samt
utdelar Riddarewärdighet — — Riksstyrelsen förwaltas i öfrigt
genom 7 Kollegier, nemligen Krigs-Kollegium, Förwaltningen af Sjö-
äreuderne, Kammar-Kollegium, Stats-Kontoret, Bergs-Kollegium, Kom-
mers-Kollegium och Kammar-Rätten. Riket är fördelat i 24 Län eller
Landshöfdingdömen, hwilka innefatta 264 Härader och 115 Fögderier.
För rättwisans skipande sinnes 3 Kongl. Hof-Rätter: i Stockholm, Jön-
köping och Chrisiianstad, 11 Lagsagor och 89 Domsagor, utom Rädhus-
och Kämuers-Rätter i SUderne. Krigsmakten till lands och sjös har
sin egen Öfwer-Domstol, nemligen Krigs-Hof-Rätten, hwarunder lyda
Krigs-Nätterne wid de särstilta Landt- och Sjö-maktens Corpfer, hwil-

egentligen döma öfwer fel och förbrytelser, begångna i eller under
tjenstgöring. Städerne, 86 till antalet, styras af sina Magistrater,
fom tillika under namn af Rädhus-Rätter, skipa rättwisan. Styrelsen
och rättwisans skipande i Bergslagerne äro, under Vergs-Kollegii in-
seende, uppdragna ät 11 Bergmästare. — Kyrkowäsendet eller den and-
liga styrelsen ät anförtrodd ät Konsistorierue, hwilkas Ordförande äro
Erke-Bistvpen och Bistoparne. Hela riket är i detta hänseende indelt i
12 Stift, nemligen Upsala Erke-Bistops-Stift, samt Strengnäs, We-
steräs, Carlstads, Linköpings, Calmar, Wexiö, Skara, Götheborgs,

'-) Stats-Radcrne, Stats-Sekreterarne, Presidenterne i Rikets Kollegier,
Generaler och Amiraler, Lcmdshöfoingar, Regements-Chefer, Utrikes wa-
rande Ministrar, Kommendanter, m. fl. som innehafwa säkallade förtro-
endesystlor, kunna, när Konungen sä för godt finner, genast skiljas frän
sina embeten; deremot kunna alla andra embetsmän icke stiljas frän sina
embeten utan ransakning och dom, icke heller utan deras egen begäran
till andra platser förflyttas.

"-') Rirdare-Ordnarne äro fem: Seras>mer-»rd«n, som tilldelas Furstliga per-
soner och Rikets högste Embetsmän; Swärds-Orden, som utdelas för mi-
litärist förtjenst; Nordstjerne-Orden, som tillkonimcr egentligen lärde och
förtjente män af Civil- och PreMndet; Wasa-Ordcn, som utdelas ät dem,
som gjort sig förtjente af jord- och bergsbruk, handel och konster; Earl
XIll!8 Orden.
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Lunds, Wisby och Hernösands Bistops-Stift, under hwilka tillsammans
höra 172 Prosterier, 1148 Pastorater, 1213 Annerer och 129 Stads-
församlingar. Hof-församlingen och Stads-förfamlingarne i Stockholm
hafwa sina egna Konsistorier.

Krigsmakten till lands utgör nägot öfwer 36,000 man,
hwaraf ungefärligen äro indelta Regementen, och de öfriga wärfwa-
de. Häraf är 2,700 man Artilleri, 28,800 man Infanteri, samt
4,700 inan Kawalleri. Destutom har Konungen (dock endast i krigs-
tid) rättighet att uppbåda Bewäringsmanstapet, som bestar af alla
unga män emellan 20 och 25 är, hwilket efter äldern är indeladt i
fem klasser, och utgör inberäknadt Gottlands Nationalbeväring, 103,000
man. När härtill kommer 23,000 man Sjötroppar, belöper sig Ri-
kets, i händelse af krig, disponibla krigsmakt till omkring 162,000 man.
Sjömakten bestar af nägra och tjugo större krigsskepp, Liniestepp och
Fregatter, samt destutom Kutterbriggar, Kuttrar och Galerer, 25 doc-
kade och 200 öppna Kanonslupar, 100 Kanonjollar, oberäknadt Mör-
sareslupar, Haubitsstupar och Kanonbarkasser. Örlogsfiottan, som be-
star af de stora krigsskeppen, har sin station i Carlskrona; Skärgärds-
fiottan eller den säkallade Armeens flotta, som utgöres af de mindre
fartygen, är stationerad i Stockholm och Götheborg.

Sweriges wapen är en, med upphöjdt kors, fyrdelad stöld;
uti första och fjerde fältet stä tre gyllene kronor, som äro Swea Rikes
enstilta wapen; uti andra och tredje ett krönt Lejon, springande öfwer
3:ne strömmar, tillhörande Götha Rike,

Landets Indelning: Swerige fördelas i 3 hufwuddelar:
1) Swealand; 2) Göthaland, med öarne Gottland och Öland;
3) Norrland, med Swcnsta andelen af Lappmarken.

Swealand
stiljer sig., frän Göthaland genom de bergiga stogstrakterne Kalmarden,
mellan Östersjön och Wetter, samt Tiweden mellan Wettern och We-
nern. En frän berget Städjan utgäende äs samt Dalefwen stiljer det
frän Norrland. — Den omgifwande kusten splittrar sig mera i skär, än
annorstädes wid Sweriges stränder. — Swealand innehäller Landskapen:
Upland, Södermanland, Westmanland, Nerike, Wermland och
Dalarne. Denna medlersta del af Riket, säsom mer bergig än statt,
har i allmänhet godt förräd pä metaller, förnämligast pä jern och koppar;
men Upland, Södermanland och Nerike samt en del af Westmanland äro
tillika goda sädesorter. — Swealand utgör ett sakalladt Ofwerstäthäl-
lvrestap och 7 Höfdingedömen eller säkallade Län, nemligen:

1) Stockholms Öfwerstathallareskap, hwarunder
lyder Staden Stockholm, jemte nägot litet af trakten deromkring. Stock-
holm, hela Rikets Hufwudstad och Konungens Residens', Stapelstad "),

) Stapelstäder kallas de, som hafwa rättighet att idka sjöfart och handel pä
utrikes orter; hwarcmot ttpstäder, om ock wid hafwet belägna, endast fä
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med 83,000 inwänare "), anlades ar 1260 af Birger Jarl Pa de
tre holmar, som omfattas af Norrström och Söderström, men har se-
dermera, blifwit sä utwidgad att den för närwarande bestar af ännu 7
andra holmar, bland hwilka Södermalm är den största, samt utsträcker
sig äfwen till en del af fasta landet wid Mälarens utlopp i Östersjön, pä
gränsen emellan Upland och Södermanland, i hwilka landstaper Staden
till ungefär hälften i hwardera är belägen. Den är säte för Rikets
Högsta Domstol, Swea Hofrätt, Rikets Kollegier, Niksens Ständers
Bank och Landshöfdingen öfwer Stockholms Län. Staden äger ntmärkt
god hamn, drifwer ganska betydlig utrikes handel, och är destutom en
af Rikets förnämsta fabriksstäder. Der sinnes Swensta Akademien, en
Wetenstaps-Akademi, en Witterhcts-, Historie- och Antiqvitcts-Akademi,
en Musikalisk- och en Målare och Bildhuggeri-Akademi, tillika med flera
märkwärdiga byggnader, säsom Kongl. Slottet, Riddarholms-Kyrkan,
der Swensta Konungarne begrafwas, Riddarhuset, Börsen, Myntet o. s.
w. — Stadens läge, wid en insjö, en hafsfjärd och twenne strömmar,
pä öar, dels stätta, dels bergiga, bland wildstöna omgifningar, är ett
af de herrligaste uti Europa. Ehuru hustomternas antal endast stiger
till 4526, och de dcrä uppförde husen till omkring 6000, nppgiswcs
likwäl Stadens omkrets till 1^ mil.

Uti Stockholms siöna nejder ligga Oarlberc,, f. d- Kongl. Slott, un Krigs-
Akademi; samt Porceilans-Fabriken Rörstrand.

2) Stockholms Lan (innehallande 66 -^ qwardratmil, med
108,098 inbyggare '^') innefattar den östra mera bergiga kusten af Up-

drifwa inrikes handel. Bergsstäder kallas de i Bergslagen och till dest
förmon anlagde Städer.

") D« Starcrnes folkmängd är beständig förändring underkastad, har man
utfört .summan i runda tal. — Folkmängden inom hwarje s!än, är npteck-
nad i enlighet med Kongl. Tabell-Commissionens till Kongl. Maj:t under
d. 30 April 1838 ingifna underdåniga Berättelse der Nitets Folkmängd är
uptagen, sådan som den war wid 1835 ärs slut. Folkmängden har under
de sedermera förflntna tre aren betygligt ökat sig, men inan saknar der-
ösiver fäkra underrättelser.

") För att någorlunda kunna bedöma Folkmängdens tillwärt, ma anföras att
under de 5 aren, frän 1830 till 1835 ars slut, ökade sig folkmängden i
Stockholms M, med -1008 personer, uti Upsala d:o med 3035, uti Sö-
dermanlands d:o 35:>tt, uti Westmanlands d:o med 2199, uti Ncrikes d:o
med 5275, uti Wermlands. d:o med 13,925, uti Kopparbergs d:o med
4718, uti Ostcrqöthlands d:o med 9436, uti Calmar d:o med 8208, uti
Kronobergs d:o mev 5^15, uti Jönköpings du) med 7375, Mi Skaraborgs
d:o med'779l, uti Elfsborgs d:o med 12,562, nti Göthebdrgs d:o med
2958, uti Hallands d:o med 4380, uti Malmöhus d:o ined'9^Bl, uti.
Christianftads d:o med 7581, uti Blekings d:o med'so67, nti^Gottlands
d:o med 1717, uti Gcsscborgs d:o med 4514, uti Wester-Norrlands d:o
liied 51!'9, nti lemtlands dw mrd 2014, uti Westerbottrns d:o med 3130
och uti Norrbottens'd:o med 1469 personer. Säledes tillwärte folkmäng-
den i Nitet under nämnde 5 ärs lopp, med omkring 137,357 personer,
eller med omkring 27,170 personer hwarje är. Dä nu Rikets Folkmängd
wid 1835 ärs slut, utgjorde 3,025,439 personer, bör den således wid
1838 ärs utgäng, wara circa 3,108,000.
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land, i allmänhet Roslagen kallad, samt en liten del af Söderman-
land , kallad Södertörn, wid sjöstranden klippigt, har fiera stöna lern-
grufwor, Bergsbruk och Fisterier, mot gränsen af Upsala Län jemnt,
mycket allmänt och wäl odladt, samt bär spanmäl i öfwerfiöd. —

Städer norr om Stockholm: Waxholm, sjöstad med nära 1000 in-
wänare, och den pä en gent emot liggande holme belägna Fästningen,
som förswarar inloppet till den mest besökta af de fyra segelleder, som
föra till Stockholm; Sigtuna wid Mälaren, namnkunnig i Historien,
säsom det ställe der Oden nedsatte sig, och säsom fordom Rikets huf-
wudstad, ined märkwärdiga ruiner af fordna kyrkor och kloster, nu en
riuga uppstad, som äger 350 inwänare; Norrtelje, sjöstad, med Ge-
wärssaktori, Strömmingsfiske, och öfwer 1100 inwänare; Östhammar,
sjöstad, med 500 inwänare, som föda sig af strömmingsfiske; Öregrund,
sjöstad pä en bergsluttning, wid ett sund, midt emot Gräsön, med 600
inwänare, som idka nägon inrikes sjöfart; Södertelje, en stapelstad,
hwilken likwäl drifwer föga handel, sydwest frän Stockholm, med 1000
inwänare, belägen i Södertörn, wid Södertelje kanal.

Uti detta Län märkes destutom: Haga, Kongl. Slott, med en fiön park;
Ulriksdal, f. d. Kongl. Slott, Ml Invalidhus; Drottningholm pä Löfön, det
största af de Kongl. Lustslotten; Swartsjö, Kongl. Slott pä en ö Mälaren;
Nosersberg, Kongl. Slott, i senare tider mycket försiönadt. Widare är här att
märka: Utö Jerngrufwor^ bekante för sin goda malm; Hargs och Morsmarrs
lernbrut, med de siönaste omgifningar tillskapade af natur och konst, samt med
bruksköpingar, wackrare och folkrikare än de fleste smästäder; Grislehamn, en
köping, öfwerfartsorttn för posten och för de resande till Finland; Dalarön,
stans pä en holme wid ett af inloppen till Stockholm, samt en köping pä fa-
sta landet i en ödslig nejd; olfsnabben, wid Mufiön, rikets fordna örlogs»
hamn; Landsort, en udde, med en fyrbät, wid inloppet till Stockholms far-
watten; Lindholmen, ett gods, der Oustaf Wasa föddes, är 1496, och Nydbo.
Holm, ett gods der han blef uppfödd; Björkö, en ö i Mälaren, der Ansga-
rius predikade, och der den urgamla handelsstaden Virka tros warit belägen.

3) Upsala Län (innehällande en areal af 47^ qwadratmil,
med 84,777 inbyggare) utgör westra delen af Upland, till största delen
statt och sädesbördigt land, med mänga lerngrufwor och betydliga Bruk.
Här märkes: Upsala, nordwest frän Stockholm, wid den segelbara
Fyrisän, en gammal märkwärdig stad, fom räknar sin grundläggning
frän Christna lärans antagande här i riket, och Gamla Upsala Afguda-
tempels förfall, säte för Rikets Erke-Bistop och Länets Höfdinge, med
Universitet (stiftadt är 1476 afSten Sture den äldre), som äger ett ritt
Bibliothek och praktfullt Orangerihus, en berömd Domkyrka Oed Erik
den Heliges ben i en kista af silfwer, Gustaf 1:8 och Johan 111-8 graf-
chor, och ett monument öfwer Linne), samt inwänare, utom de
Studerande; här hälles ärligen en stor marknad, kallad Distingen. Den
enda stad i Länet, utom Upsala, är Enköping, gammal uppstad, med
omkring 1200 inwänare, hwilkas förnämsta näringsfång är trägärds-
flötsel.

Här märkes för öfrigt: Gamla Upsala, mil norr om Upsala, sedan
Angwe Frey de Hedniska Konungarnes säte, med Nordens fordna största Af-
gudntempel, hwars grundmurar ännu utgöra en del af den nya kyrkan; Qr°
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byhuö, f. d. Kungsgärd, der Kon. Erik XIV satt sängen och afdagätogs;
Danmora lerngrufwor, som innehälla förträffligt jern , hwilket widare beredes
wid de kringliggande bruten: österby, «imo, Löfsta, rikets största lernbrul;
Söderfors, det enda Ankarsmedjebruk i Riket, samt det för sin stöna belägen-
het bekanta Elfkarleby Bruk pä flera öar i Dalelfwen, der nämnde elf, ne-
danföre wid Elfkarleby, gör ett betydligt fall; Mora Stenar, der de gamle
Konungarne waldes af Upswearne; Hätuna, der Kon. Birger blef öfwerfallen
af sina bröder; Tkv-siloster, ett af den widtfrejdade C. G. Wrangel uppbyggdt
Slott, nu tillhörigt Brahesia ätten, med dyrbara samlingar.

4) Södermanlands eller Nyköpings Län (57 qwa-
dratmil, med 111,833 inbyggare) bestär af westra och största delen af
Södermanland, med nndantag af dest östligaste del, Södertörn. Länet
är bördigt och wäl odladt; dest förnämsta produkt är spannmäl; boskaps-
skötseln gifwer äfwen betydlig afkastning; bergshandteringen lemnar ock
nägon inkomst. — Städer: Nyköping, en wacker och wälbygd stapel-
stad wid en ö, en mil frän hafwet, Landshöfdingesäte, nederlagsplats
för ortens jern, har Klädesfabriker och ett nu förfallet, men fordom
starkt befästadt Slott (der Kon. Waldemar dog i fängelse 1302, Her-
tigarne Erik och Waldemar ihjelhungrade 1318, Kon. Carl IX afled
1611, och Carl X föddes 1622), samt 3000 inwänare; Strengnäs,
gammal uppstad wid Mälaren, med 1000 inwänare, skönt belägen, men
är illa byggd, säte för en Bistop, har Gymnasium och en wacker Dom-
kyrka (der Sten Sture den äldre och Kon. Carl IX ligga begrafue);
Trosa, gammal men ringa sjöstad, i en bergsdäld, med nägot öfwer
500 inwänare, som idka strömmingsfiske; Mariefred, en ringa uppstad
wid en wik af Mälaren, med 600 inwänare; Ofiilstuna, en snygg
uppstad, 3000 inwänare, belägen wid en ä, och bekant för de der an-
lagde Manufakturwerk, der de wackraste stälarbeten tillwerkas; Tors-
hälla, en ringa uppstad, med 500 inwänare.

Widarc märkes i detta Län: Nripsholm, Kongl. Stött (der Kon. Erik
XIV, Johan den 111 och Gustaf IV Adolf suto fängne, och der Kon. Sigis-
mund föddes), med den största samling af porträtter i riket; Tullgarn, wacker
KungSgard med ett präktigt Slott och wackra anläggningar; Hörningsholm,
sätesgård, der Christina Gyllenstjerna afled och loh. Baner föddes; Malm-
köping, köping, anlagd 1783; luleta, fordom kloster, anlagdt af Kon. Carl
VII, nu säteVgärd; Säfstahoim, sätesgärd tillhörigt Bondista familjen, med
dyrbara taflor och statuer; Åker, Ttafsjö, Vhrndal och HclleforK fiyckebruk.
Bland till detta Län hörande öar i Mälarn, märkes: ssogdön, der Nänninge
war beläget, hwarest Ingiald Illräda med sin dotter uppbrände sig, samt
Selaön, der fordom Grgnmar och dest mäg Hjorward af Ingiald Illräda blef-wo innebrände.

5) Westmanlands eller Westeras Län (60 z qwa-
dratmil, med 91,461 inbyggare), för det mesta ett bördigt slättland,
men i norr omgifwet af en bergig skogstrakt, innefattar östra delen af
Westmanland och den nordwestra delen af Upland, som kallas Fjerd-
hundra. — Städer alla belägna i Westmanland: Westeras, en gam-
mal uppstad wid Swartäns utlopp i Mälaren, säte för Landshöfding
och Bistop, med ett Gymnasium, det äldsta uti riket, en wacker Dom-
kyrka, der Swante Sture och Erik XIV ligga begrasne, har 3000 in-
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wänare och drifwer kommissionshandel med bergslagsprodukter; Arboga,
gammal och fordom betydlig uppstad, wid Arbogaän, med 1800 inwä-
nare, samt Köping, en uppstad, med 1500 inwänare, frän hwilka beg-
ge städer en mängd bergslagsprodukter med skutor afsändas till Stock-
holm; Sala, bergsstad, i hwars granstap Sweriges enda silfwergrufwa
är belägen, med 3000 inwänare och en stor marknad.

Här märkes för öfrigt: storbergs wrufwor, fom gifwa en myckenhet
jernmalin; Skultuna Messingsbruk; Strömsholms Kongl. Slott, med stort
Stuteri och den der förbilöpande Strömsholms lanal; Kungsörs Kungsgärd;
Vätra Helsobrunn.

6) Nerikes eller Dre bro Län (74^. qwadratmil, med
121,530 inbyggare), en stogbewert bergstrakt, med rikets förnämsta
lerngrufwor. innefattar hela Nerike, westra delen af Westmanland och
den till Wermland hörande Carlstoga bergslag. — Städer i Nerike:
Örebro, en gammal uppstad, nära Hjelmaren, Landshöfdingesäte, med
4000 inwänare, nederlagsplats för bergslagsprodukter, hwilka härifrån
skeppas till Stockholm; Afiersund, wackert belägen och wälbyggd upp-
stad, nära nordligaste wiken af Wettern, med 800 inwänare. — Stä-
der i Westmanland: Nora, bergsstad, med 700, och Linde eller Liu«
desberg, likaledes bergsstad, med 800 inwänare.

I detta Län märkes: Wedewägs Manufakturwerk i Westmanland; Dylta
Swafwelbrut i Nerike, der äfwen vitriol och rödfärg tillwerkas; Görsholm,
sätesgärd, märkwärdig för det i dest granstap föröfwade mord pä Engelbrekt;
Stjernsund, en wacker sätesgärd, tillhörig Konungen; Loka och Porla, Helso-
brunnar, dcn förra belägen pä gränsen till Wermland och den senare i Nerike.

7) Wermlands eller Karlstads Län (157^- qwa-
dratmil, med 186,783 inbyggare) innefattar hela provinsen Wermland,
undantagande Carlstoga bergslag. Wermland är en stogbewärt bergs-
trakt, med rika lerngrufwor; endast södra delen, kring sjön Wenern,
är statt. — Städer: Carlstad, wacker och wälbyggd uppstad, pä en
ö, -Z mil frän Klarelfwens utlopp i Wenern, Landshöfdinge- och Bi-
stopssate, har Gymnasium och 2900 inwänare, drifwer god handel pä
Götheborg med stogs- och bergslagsprodukter; här hålles ärligen en stor
marknad (Persmessan); Ohristinehamn, uppstad wid en wik af We-
nern, derifrän handel drifwes med tackjern till Bruken kring Wenern,
med 1800 inwänare, bekant för den ärliga Fastingsmarkuaden, der or-
tens inbyggare försälja sina bergsprodukter och der landets jcrnpris för
aret bestämmes; Philipstad, bergstad mellan berg och sjöar, med 1000
inwänare; Arwika (f. d. Vscarsstad) med 500 inwänare.

I detta Län märkes i öfrigt: Persbergs grufwor, öster om Philipstad,
be wigtigaste i provinsen; Edafkanö wio Norrska gränsen.

8) Fahlu eller Stora Kopparbergs Län (278^
qwadratmil, med 139,538 inbyggare) innefattar hela provinsen Dalar-
ne, omgifwen af stogbewurna bergsäsar. Jorden är ofruktbar, stog-
bewärt; dest nordliga del upptages af stora ödehedar; bergen lemna
den mesta koppar i riket och en mängd jern, äfwen swafwel. — Stä-
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der: Fahlun, gammal bergsstad, Landshöfdingesäte, med ett bergsin-
stitut och 4000 inwänare, nära staden sinnes Rikets förnämsta Koppar-
grufwa, Stora Kopparberget; Hedemora och Säther, uppstäder, den
förra med 1000 och den senare med 600 inwänare.

Här märkes äfwen: Mfdalen, wid östra Dalelfwen, Porfprwert der de
»vackraste waser slipas; Garpenberg, uråldrig Koppargrufwa; Awestad, köping,
der Fahlu rakoppar renas och en del walsas till plätar, äfwensom rikets kop-
parmynt preglas; Smedjebacken, lastageplats, upplagsort för nejdens jern;
Isala by samt »rnäs och bankhyttan, märkwärdige frän Gustaf Wasas tid.

Biskops-Stiften i Swealand äro 4, nemligen: 1) Grke-Stiftet
eller Upsala Stift, som innefattar hela Upland om sträcker sig öfwer
twenne provinser i Norrland, nemligen Gestrikland och Helsingland;
2) Strengnäs Stift, som bestär af hela Södermanland och Nerike;
3) Westeras Stift, som utgöres af Westmanland och Dalarne; 4)
Garlstads Stift, som innefattar hela Wermland och Dalsland.

Göthaland
utgöres af Landskapen: Östergöthland, Smaland, Gottland, Oland,
Westergöthland, Dalsland, Bohus Län, Skåne, Halland och
Blekinge. — Som klimatet i dessa Provinser är mildare än i de
norra laudstaperna, och landet mindre bergigt, producera de mera span-
mäl än metaller. Wid kusterna fängas sill och strömming. — Här äro
12 Län eller Höfdingedömen:

1) Östergöth lands eller Linköpings Län (96^
qwadratmil, med 197,045 inbyggare) innefattar hela Ostergöthland.
Medlerfia och norra delen är slätt och sadesrit, men wid gränserna
omgifwes det af stogbewurna berg, och dest södra del hör till de bergi-
gaste trakter i Göthaland. Här märkes det wid sjön Wettern belägna
Dmberget, frän hwars spets man kan öfwerstäda 'fyra provinser, ser
städer och femtio kyrkor. — Utom sjön Wettern finnas här sjöarne So-
men, Noxen och Glan, samt 2:ne stora hafswikar: Brawiken och
Slätbaken. —St der: Linköping, urgammal uppstad wid Stangän,
Landshöfdinge- och Biskopssäte, med det största Gymnasium i riket, an-
senlig Domkyrka, liftig rörelse, och 4000 inwänare; Norrköping, wid
Motala ström, mellan sjön Glan och Bräwiken, en af rikets största
stapelstäder, med klädes- och andra fabriker, samt 12,000 inwänare;
Söderköping, urgammal och fordom ansenlig stapelstad, man hwars
rörelse nu är obetydlig, nära Slätbaken, med 800 inwänare; Wad»
stena, uppstad, i en wacker trakt wid Wettern, ägde fordom ett be-
römdt kloster, nu förwandladt till invalid- och arbetshus, har 1600 in-
wänare, hwilka idka sädeshandel, spetsknöppling och förfärdiga wäfnad
af kammarduk och dräller; Skenninge, uppstad, fordom stor och namn-
kunnig, men nu obetydlig och utan rörelse, med 1000 inwänare.

Här märkes för övrigt: Motala, köping wid Götha Kanals ntlopp ur Wet-
tern; Medevi, helsobrunn uti en fiön tratt nära Wettern; Himmelstalund, en
helsokälla nära Norrköping; Ätwidaberg, stor koppargrufwa wid Smaländfiagränsen; Boxholms och Finspångs jernbrul; Marmorbruket pä Kolmärden,
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nära Vräwiken; Gusums knappnälsfabrik; Wretaklofter wid sjön Roxen, samt
Alwaftro wid foten af Omberget, fordna märkwärdiga kloster, der flera Ko-
nungar blifwit begrafnez Ttcgedorg, fordom ett befästadt flott, bekant i Swe-
riges äldre Historia, hwaraf ruiner nu eudast äro qwar.

2) Ealmar Län (96,^ qwadratmil, med 174,011 inbygga-
re) innefattar östra delen af Smaland, samt Oland. — Småländska
andelen är en läng kuststräcka, mera bördig än de öfriga delarne af
detta landskap; dest norra del är gansta bergig och kusten inskuren af
djupa fjärdar. An öland är 12^ mil läng, men blott 14 mil bred,

och stiljes frän fasta landet genom Calmarsund; större delen af ön är
en kalk-klippa och ofruktbar, men nedom denna är, isynnerhet wid we-
stra kusten, ett gansta bördigt fält med herrliga lundar; säd odlas ut-
öfwer öns behof. Städer: Ealmar, gammal och fordom widtberömd
Stapelstad, med ett f. d. befästadt stött, der ännu Unionsfalen wisas,
säte för Landshöfding och Bistop saMt Gymnasium, har en wacker Dom-
kyrka och ett steppswarf, öfwer 5000 inwänare och drifwer handel med
bräder och skogsprodukter. Westerwik, Stapelstad, wid en wik af
Östersjön, i en skogig bergstrakt, fordom af betydenhet, med god hamn
och 3000 inwänare; Wimmerby, gammal uppstad med 1400 inwä-
nare, hwarest drifwes stark handel med orar.

I detta Län märkes i öfrigt: Lawert, stort alunbruk; wladhammar, in-
drägtigt koboltwrrk; Wärnanäs, sätesgård med wackra anläggningar; Mön-
sterås, Döderhnliswir, Pästallewie, lastageplatsar, folkrikare än mänga smä-
städer; Södra Wi, helsobrunn. Pä Öl.nd har nyligen blifwit anlagd en Stad
Borgholm, nära det nu mera förstörda Slottet af saMma namn. Wid öns sö-
dra udde är Ölands Alunbruk belägit, och icke längt frän norra udden är Vö-
da hamn, öfwerfartsortcn till Gottland.

3) Wexiö eller Kronobergs Län, innefattar södra delen
af Smäland, och innehäller 86^ qwadratmil, med 114,156 inbygga-
re. Landet är uppfylldt af sjöar, säsom Äsnen och Möcklen, och i
allmänhet stogbewärt. Dest wesiliga del är isynnerhet sandig och ofrukt-
bar, med stora hedar. Här sinnes blott en enda Stad, Wexiö, som
är Landshösdinge- och Biskopssäte, samt har ett Gymnasium och -2000
inwänare.

Här märkes: Kronobergs Kungsgård pä en holme i Helgasjön, med rui-
ner efter ett slott, samt det midt emot pä fasta landet liggande Landshöfdin-
gegodset Kronoberg; Bergqwara, gammal sätesgärd; Kostahl, stort glasbruk.

4) Jönköpings Län, (97^. qwadratmil, Med 144,853
inbyggare), innefattar norra delen af Smaland, hwilken är mera ber-
gig än den ödra, och har mänga malmstreck, säsom af guld wid Ädel-
fors; Taberg bestar af en rik i dagen liggande jernmalm. Städer:
Jönköping, Stapelstad wid Wettern, säte för Götha Hofrätt och Lä-
nets Höfding, med 4000 inwänare (fredssint 1809); Eksjö, uppstad,
drifwer ansenlig oxhandel, har 1500 inwänqre; Grenna, liten uppstad
med 700 inwänare, som äfwen idka boskaps-handel.

I detta Län märkes: Wisstngsö, c» ö i Wettern, som fordom warit fie-
xg Konungars Residens, och Bolmsö i sjön Volmcn, wid gränsen afKronobergs



118

Län; Husqwarn, krutbruk och gewärsfattori; Brahehus med ruiner efter ett
slott samt en ston utsigt.

5) Mariestads eller Skaraborgs Län, (75/^ qwa-
dratmil med 175,175- inbyggare) mellan sjöarne Wettern och Wenern,
innefattar norra delen af Westergöthland. En stor del af Länet utgö-
res af den sä kallade Westgötha Falbygd eller, en gansta fruktbar Slätt,
frän hwilken fiera fiötsberg uppstiga: säsom Älleberg och Mösseberg
nära Falköping, Kinnekulle wid Wenern, Billingeu i nejden af Sköf-
de, m. fl. Här märkes äfwen sjöarne Skagern, Wiken och Nnden
samt bland öarne i Wenern Källandsö. Städer: Mariestad, wäl-
byggd uppstad wid Wenern, Landshöfdingesäte med 1500 inwänare;
Skara, äldsta staden i Westergöthland, med Biskopssäte och Gymnasium
samt 1500 inwänare; Lidköping, wälbyggd uppstad wid Wenern, med
1800 inwänare; Skdfde, med 700, Hjo med 600 och Falköping
med 500 inwänare, gamla men nu ringa uppstäder.

I detta Län märkes: Hofwa, köping, i forntiden stad med ett afgudahus;
Kongslena, köping, fordom befästadt flott; Gudhem, i hedendomen afgndahus,
sedan ett berömdt kloster; Warnhem, likaledes f. d. kloster, der Birger Jarl
och flera Konungar ligga begrafne; Axcwalla hed, en af de största slätter i
Nordcn, öfningsplats för Skäraborgs och Westgötha Regementen, hwarcst for-
dom fästningen och flottet Arewalla war beläget; Göthala f. d. kungsgärd ochfästning, nu öfwersteboställe; Husaby, wid södra foten af Kinnekulle, kyrka,
grundlagd af Olof Skötkonung, den älsta i riket, och derinwid S:t Sigfrids
källa, der samme Konung blef döpt; Lecrö, pä Kallands ö i Wenern, Kungs-
gärd med ett wackert flott; Horswies jernbruk; Mulltorp, »lstorp, Kaswelas,
alunbruk. Wid Götha Kanals, inlopp i Wettern är 6arlsborgs Fästning
anlagd.

6) Weners borgs eller Elfsborgs Län, (114^ qwa-
dratmil, med 210,259 inbyggare)' innefattar <si»dra mera stogiga och
ofruktbara delen af Westergöthland och det lilla wester om Wenern be-
lägna Dalsland. Städer: Wenersborg, wacker, angenämt belägen
uppstad, nära Wenerns utlopp, Landshöfdingesäte, drifwer handel pä
Götheborg med skogsprodukter, har öfwer 2000 inwänare; Boras,
uppstad i en ofruktbar men wacker bergstrakt, med 2200 inwänare,som drifwa betydlig handel kring Riket med de sä kallade Westgötha wa-
ror ; Alingsås, liten uppstad, som likwäl i medlet af förra ärhuudra-
det war en af rikets förnämsta manufakturstäder, meu har nu blott en
klädes- och nägra strumpfabriker samt 1100 inwänare; Ulricehamn,
gammal uppstad, hette ända till 1741 Bogesund, märkwärdig genom
fältstaget 1520, har 1300 inwänare, som idka gärdfarihandel; i Dals-
land : Amal, uppstad wid Wenern, har stutfart med jern och träwa-
ror samt 1450 inwänare.

I detta Län märkes: Trollhätte Slujzw«r, hwarigenom förening är öpp-
nad mellan Wenern och Nordsjön.

7) Götheborgs och Bohus Län, (43^ qwadratmil
med 157,012 inbyggare), en smal och bergig kuststräcka med en kal
fiärgärd och rikt siste, som dock är i ett märkbart aftagande. Bland
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dest öar äro Oroust och Tjörn de betydligaste och af Götha-Glf,
som grenar sig wid Kongelf, bildas ön Hisingen. Detta Län inne-
fattar en liten del af Westergöthland och hela Bohus. Städer: i We-
stergöthland: Götheborg, wid Götha Elf och nära dest utlopp i Ws-
fterhafwet, den största stapelstaden i Riket näst Stockholm, ehuru numera
med mindre betydlig handel än fordom, genomsturen af kanaler, säte för
Landshöfding och Bissop, har ett Gymnasium, ett Wettenstaps och Vit-
terhetssamfund, ätstilliga Fabriker och omkring 26,000 inwänare; i Bo-
hus Län; Stapelstäderne: Kongelf, med omkring 850 inwänare och det
närbelägna fordom wäl befästa men nu förfallna Bohus Slott; Marstrand
med omkring 750 inwänare, jemte Fästningen Garlsten, belägen pä en ö
i hafwet; Uddewalla, som drifwer utrikes handel, har et mycket besökt
saltsjöbad och 3500 inwänare, samt Strömstad med omkring 1400
inwänare, som idka särdeles handel med ostron, hummer och saltsjösisk.

8) Hallands eller Halmstads Län, (43^ qwadratmil
med 93,355 inbyggare) innefattar Landstapet Halland. Likaledes en kal
kuststräcka, men utan stärgärd; dest norra och inre delar äro bergige,
södra delen flack och sandig. Flerastädes finnas dock herrliga bokskogar.
Landet genomstäres af flera strömmar, Wistan och Atran, som börja
i Westergöthland, Nissan och Lagan ur Smaland, alla med rika Lar-
fisten. Städer: Halmstad wid Nissans utlopp, Stapelstad, men med
föga betydlig handel, Landshöfdingesäte, har omkring 2000 inwänare;
Laholm wid Laga än, med nära 1000 inwänare; Falkenberg, wid
Ätran, med betydligt larsiste och nägot öfwer 800 inwänare; Warberg,
gammal men wäl byggd Stapelstad, wid en wik af Kattegat, med temligen
god hamn, icke sä obetydlig sjöfart, ett stött och omkring 1800 inwänare;
Kongsbacka, gammal men liten Stapelstad, med nära 500 inwonare.

I detta Län märkes: Knäröd, Köping (fredsslut 1613); Tperlingsholm,
wacker sätesgärd med helsobrunn.

9) Malmöhus Län, (40^ qwadratmil med 209,584 in-
byggare) innefattar sydwestra delen af Skäne. Större delen längs ku-
sterne utgöres af de sädesbördigaste, äfwensom bäst befolkade, slätter i
riket. Åkerbruket har i senare ären gjort högst betydliga framsteg. Men
kring Wombsjön sinnes en stor ofruktbar sandstätt och kring Ning-
fjön, samt södra sidan af bergshöjderne Romeleklint, Linderöds-asen och Söderåsen (de sednare utgöra gränsen emot ChristianstadsLän) stora bokstogar. Städer: Malmö, en af de bättre rikets Sta-
pelstäder, säte för Länets Höfdinge, med temligen betydlig handel, isyn-
nerhet med spanmäl, nägra Fabriker, samt 8500 inwänare; Lund,
med Universitet, stiftadt af K. Carl XI, Biskopssäte, ansenlig Dom-
kyrka och 5300 inwänare (fältst. 1676, fredsfl. 1669); Landskrona,
Stapelstad wid Öresund, med god hamn, steppswarf, samt 3000 in-
wänare; Helsingborg, gammal Stapelstad wid öresund, öfwerfarts-ort till Seland och gent emot liggande Staden Helsingör, med 3000
inwänare; Åstad, Stapelstad wid hafwet, hwarifrän öfwerfarten stertill Tystland, med 4000 inwänare: Skanör med 600 och Falsterbo
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med nära 200 inwänare, obetydliga sjöstäder; Trelleborg, cn By,som idkar temligen betydlig handel med spanmal.
I Öresnnd ligger ön Hwen, der Tycho Brahe hade ett Obscrwatorium,

som dä war det förnämsta i hela Europa; ofwan för sundet ligger Knllaberg,
i hwars granstap Höganäs, den enda stenkolsgrufwan pä hela'Skandinaviska
halfön, ar belägen. Nära Helsingborg finnes den bekanta hclsobrunnen Nam-
lösa. För öfrigt märkes: Flyiuge, Kongsladugärd med Hingstdcpot; Löberöd,
wacker sätesgärd med det betydliga De la Gardista Biblioteket; Öfwcdsklostcr,
i medeltiden' berömdt kloster, nn en af de wackraste sätesgårdar i prowinsen.

10) Ehristianstads Län, (55^ qwadratmil med 157,933
inbyggare), innefattar nordöstra delen af Skäne. Dest öfra del är i
allmänhet backig (frän Halland skiljes den genom den betydliga landt-
höjden Hallands-as), mindre fruktbar och till en del ssogbewart. Den
östra delen är sandig med de största flygsandsfält i Riket, dock i allmän-
het temligen fruktbar. Städer wid östra kusten: Ehristianstad wid
Helgeä, wälbyggd med wallar omgifwen Stapelstad, säte för Hofrätten
öfwer Skäne och Bleking, samt för Länets Höfding, med 4000 inwä-
nare, och Eimbritshamn, ringa sjöstad med nägot öfwer 1000 in-
wänare, wid westra kusten; Gngelhalm, obetydlig uppstad med 880
inwänare, samt Köpingen Bastad.

Här märkes destutom: Alunbruket Nndrarnm, det största i Riket; Bäckastog,
fordom ett rikt kloster, nu Kongsgärd; Hcrrcwadsrloster, i Katholsia tiden ett
berömdt kloster med den derinwid'belägna lägerplatsin Bonalpsl>ed; Klippan,
berömdt pappersbruk; HhuZ, fordom en betydlig sjöstad wid Helgeäns utlopp,
nu cn lastageplats för Christianstad; Wä, likaledes fordom en stad, men för-
störd och nu endast en by.

11) G arlskrona eller Blekings Län, (25^ qwa-
dratmil med 90,800 inbyggare), innefattar Bleking. Ett wackert land-
skap med stogbewärta dalar. Städer: Garlskrona, ansenlig Stapel-
stad, reguliert anlagd pä ätstilliga holmar i Östersjön, med breda gator,
mest uthuggna i klippan, förträfflig hamn, med steppswarf och 2:ne
skeppsdockor, hufwudstationen för Rikets Örlagsflotta, säte för Länets
Höfding, med omkring l 1,000 inwänare men obetydlig handel; <Tarls-
hamn. Stapelstad med nägot öfwer 4000 inwänare, fabriksrörelse,
idkar en icke obetydlig handel, isynnerhet med skogsprodukter; Sölwits-
borg, liten sjöstad wid cn wik af Östersjön, med nära 1000 inwäna-
re, här idkas dock temlig sjöfart.

I detta Län märkes: Ohristianopel f. d. stad, men nu köping; LyEeby,
fordom stad, men nu en wacker by, hwarifrcm Carlskrona hemtar sitt dricks-
watten; Ronneby f. d. stad, nu köping, men i byggnad, handel och rörelse öswer-
träffande de fieste rikets smästäder, med en hclsobrnnn och omkring 1600 inwänare.

12) Wisby eller Gottlands Län, (27^ qwadratmil
n.;ed 40,670 inbyggare), innefattar hela ön Gottland, hwilken liksom
Oland är en kalk-klippa, till cn del ffogbcwärt och i allmänhet sädes-
bördig. Här sinnes blott en Stad: Wisby, urgammal stapelstad, i me-
deltiden en af Hansestäderne och den förnämsta sjöstad i Norden, nu
medelmåttig, är säte för Landshöfding och Bi>kop, har Gymnasium samt
omkring 4000 inwänare.
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För öfrigt märkes här: Noma, fordom kloster, kalladt Guthwald, nu
Kongsgärd; Klintehamn, dit postjagten frän Öland ankommer, fordom befäst;
wid norra «dden är ssarön belägen, och pä dest södra, klippan Hoborg.

Bistopsstisten i Göthaland äro 7, nemligen: 1) Linköpings
Stift, som bestär af hela Östergöthland och norra delen af Smaland;
2) Ealmare Stift, som utgöres utaf östra delen af Smaland, tillika

med Öland; 3) Wexiö Stift, som innefattar medlersta och westra
delen af Smäland; 4) Skara Stift, som utgöres af större delen af
Westergöthland och Mo Härad af, Smäland; 5) Götheborgs Stift,
som bestar af hela Bohus Läu och Halland, samt en liten del af We-
stergöthland; 6) Lunds Stift, som utgöres af Skäne och Bleking;
7) Gottlands Stift, som bestär af ön Gottland.

Norrland
bestär af Provinserne Gestrikland, Helsingland, Herjeadalen, Me-
delpad, lemtland, Ångermanland, Westerbotten, Norrbotten
samt Swensta Lappmarken. Denna mest kalla del af Swerige fram-
bringar wäl i sina sydligare trakter, och de som ligga wid Hafwet, nä-
got Spanmäl; men för öfrigt är den mestadels uppfylld af berg, mos-
sar och hedar, och rikligen försedd med stog och willebräd. — Alla des-sa widsträckta landskap utgöra'tillsammans blott 5 Län, nemligen:

1) Gefleborgs Län, (171^_ qwadratmil med 107,250
inbyggare), innefattar Landstapen Gestrikland och Helsingland. Begge
dessa Provinser äro bergiga skogstrakter med inskränkt äkerbruk. Utom
Dal-Mfwen, märkes här: Ljusne-Glfwen, som börjar i Herjeada-
len. Städer i Gestrikland: Gefle, wid en fjärd af Bottnista wiken,
ansenlig Stapelstad med betydlig handel, som idkas förnämligast med
bergs- och skogsprodukter, god hamn, präktig skeppsbro, lar- och ström-
mingsfiske, Landshöfdingesäte, Gymnasium, 8000 inwänare; i Helsing-
land : Hudikswall, Stapelstad, hwarifrän utförcs lin, buldan och fina-
re wcifuader, med strömmingsfiske i st"rgärden, och med 1800 inwäna-
re; Söderhamn, Stapelstad, der äfwen nägon utrikes handel idkas,
strömmingsfiske och 1500 inwänare.

2) Wester-Norrlands Län, (216 qwadratmil, med
nära 83,920 inbyggare) , bestär af Ångermanland och Medelpad, stog-
bewurna bergstrakter men fruktbarare äu Gefleborgs Län. I Ånger-
manland är linstötsel och linwäfnader drifna till större fullkomlighet,
än annorstädes i rikets Frän lemtland flyta härigenom Ljungan,
Indals-Elfwen och Ängerman-Elfwen. Städer: Hernösand, i
Ångermanland, Stapelstad med nägot utrikes handel. Landshöfdinge-
och Biskopssäte, Gymnasium och 2000 inwänare; Sundswall, i
Medelpad, belägen wid en hafswik, drifwer tcmlig handel isynnerhet
med träwaror, deltager i Hernösands stapelrätt, har djup hamn, 1900
inwänare.
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3) lemtlands Län, (435 qwadratmil med 44,240 in-
byggare) innefattar Landstaperne lemtland och Herjeädalen, belägna
närmare fjällryggen, till stor del fjällbyggder, med de betydliga bergen
Syltoppen och Äreskutan. Kring Storsjön är landet mera statt
och bördigt. Detta Län har endast en stad, Astersund, wid Storsjön,
med Landshöfdingesäte och 500 inwänare. Ljusnedal, det enda jern-
werk i Herjeädalen och lemtland, wid floden'Ljusnan.

4) Westerbottens Län, (663 qwadratmil med 53,144
inbyggare) innefattar södra delen af Westerbotten och södra delen af
Lappland, kring Umeä-Elf och Skelleftea-Glf. Kustlandet är oak-
tadt dest nordliga läge temligen bördigt med förträfflig gräswärt. Här
finnes ock blott en enda Stad, Umeå, Stapelstad wid Umeä elf, Lands-
höfdingesäte med 1500 inwänare. Natan, hamn, der Swensta Ar-
meen är 1809 landsteg, men blef slagen af Nyssarnc.

5) Norrbottens Län, (751 qwadratmil med 45,356 inbyg-
gare) innefattar norra delen af Westerbotten samt norra delen af Swen-
sta Lappland. — Frän inre fjelltrakterne flyta Elfwerne Lulea-Elf,
Ealix-Elf och Tornea-Glf, hwilken senare utgör gränsen emot Ryst-
land. — Städer: Piteå, liten stapelstad,., wid Piteä-Elfs utlopp i Haf-
wet, idkar handel pä Stockholm och Österbotten, Landshöfdingesäte,
med 1300 inwänare; Luleå, stapelstad, med god hamn samt sjöfart pä
Stockholm och Finland, har 1000 inwänare; Haparanda, stor by och
och tillämnad stad under namn af Carl Johans Stad.

Lappland, eller wanligen Lappmarken kallad, hela sträckan emellan
Westerbotten och Norrska Fjällryggen, inneha Nande 1032 qwadratmil.
Landet är uppfyldt af fjäll, stora skogar, ofruktbara hedar, kV.rr och in-
sjöar. Wintern fortfar 9 mänader; sommarn dcremot är gansta het.
I de nordligaste trakterna af landet gär solen icke ned under nära en
mänad wid fommarsolständet, men, icke heller opp wid wiutersolständet.
— Nägot lönande äkerbruk drifwes icke, utan hufwudsakligen boskaps-
skötsel, siste (larsiste wigtigast) och jagt af wilda djur, hwilka har fin-
nas ymnigare än i andra provinser. De ursprunglige inbyggarne äro
Lapparne (sjelfwe kalla de sig Same), omkring 4000, och deras lef-
nadssätt är lika med deras samslägtingar af Tschudista stammen; Re-
nen deras enda husdjur. Utomdest filmas Swensta och Finska nybyg-
gare, hwiltas antal stiger titt omkring 7000 personer. — Lappland in-
delas i Tornen Lappmark, innefattande Torneä- och Calir-Elfwernes
stödområden, och Luleå Lappmark, kring Luleä Elfs tillflöden, begge
af Norrbottens Län; Piteå Lappmark kring Piteä- och Skellefteä-Elf-
werne; Umeä Lappmark som utgöres af Umeä-Elfs fiodomräde, och
Äsele Lappmark wid Ängerman-äns öfre grenar; de tre sistnämnde
under Westerbottens Län. I Lappmarken sins ingen Stad.

I Norrland är ett enda Bistops-Stift, hwilket säledes till landt-
widden är det största i riket, emedan det omfattar hela Norrland, med
undantag af Gestrikland och Helsingland, som tillhöra Upsala Stift.
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I Westindien äger Swerige den lilla ön S:t Barthelemi, en
af de mindre Antillista öarne, som är 1Z- mil läng och mil bred,
med staden Gustavia.

RI
Norrige.

Gränsor och Storlek. Norrige gränsar i norr till Is-
hafwet, i wester och söder till Nordsjön och Kattegat, i öster till Swe-
rige och nordligast till Ryssland; det utgör i längden nära 160 och
pä det stället der landet är bredast utgör bredden ungefär 40 mil.
Norrige innehäller omkring 2800 qwadratmil i arealwidd.

Berg och Watt en. Landet är mycket bergigt. Vergssträc-
!an Kölen, som tager sin början öfwersi i Finnmarken, delar sig wid
herjeädalen i 2:ne grenar, af hwilka den lägre eller Seweberget it-
gör gränsen emellan Swerige och Norrige, men den högre (Dovre-
fjäll) gär ät wester in i Norrige och delar Norrige i 2:ne delar, Nor-
danfjälls och Sunnanfjälls. Pä Dovrefjäll sinnes Snöhättan, öfwer
7000 fot öfwer hafwet, och flera gansta betydliga fjälltoppar. Emel-
lan dessa fjälltoppar finnas stora isfält, som aldrig smälta, och kallas
i Norrige Isbriier. Frän Dovrefjäll utgä fjällsträckningar i alla
riktningar genom Norrige ända ned till dest sydligaste udde Lindesnäs.
Norrsta bergen sänka sig icke säsom de Swensta mot hafslusten, utan
afbrytas först wid stränderna med twära branter, emellan hwilka 'en
myckenhet större och mindre hafswikar och fjärdar inlöpa och liksom sön-
derskära Norrsta kusten. De förnämsta äro: Ehristiania-fjorden,
Stavangers-, Hardangers-, Nomsdals-, Trondhjems-, Wesl-
och Tanafjorderne, af hwilka somliga hafwa 10 till 15 mils längd
mät landet. — Af sjöar äro Mjösen, Tyrifjord och Fämund i Ag-
gerhus Stift, och Snasen, nära Trondhjcmsfjärden, de största. — De
största strömmarne ligga Sunnanfjälls, och hafwa alla sitt ursprung i
Dovrefjäll, nemligen: Glommen, som börjas i Fämundsjön och upp-
tager Lougen, hwilken nedom Mjösen sär namn af Wormen; Trys-
sel-elfwen, som sedan i Swerige sär namn af Klar-elfwcn, och Lo-
wen, hwilka alla flyta genom Aggerhus Stift; Nid-elfweu och Qt-
ter-elfwen genom Christiansands Stift. De som ligga nordanfjälls
äro mycket mindre och kortare, emedan den stora bergsryggen, hwar-
ifrän de hafwa sitt ursprung, ligger sä nära hafwet; Tana-elfwen är
den betydligaste och utfaller i Ishafwet.

Klimat och Produkter. Klimatet liknar för det mesta
Sweriges. Det inre af landet är betydligen kallare än sjökusterne.
Norriges produkter hemtaS hufwudsakligen af bergen (jern, koppar, bly,
marmor), af stogarne (träwirkc, beck, tjära) och af sisterier. Djursta-
gen äro desamma som i Swerige.

I « bYgg>re, Näringar och Handel. Norrmänuerne
äro högsinnade, redliga, tappra och gästfria. Härdade af klimat os)
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lefnadssätt äro de af ett muntert lynne. De äro förträfflige sjöman,
och, säsom nästan alla bergsboer, af naturen fallna för mekaniska yr-
ken. Deras lefnadssätt är tarstigt, och de som bo högst i norden, nöd-
gas ofta lefwa af barkbröd. I nordligaste trakterne bo Lappar och
Finsta nybyggare, hwilka här fä namn af Quaener. Folkmängden ut-
gör omkring 1,200,000. Åkerbruk, ehuru otillräckligt för inbyggarnes
behof, boskapsskötsel, bergwerk och sisterier äro de wigtigaste näringar-
ne. Fabrikerne äro ej betydliga, men utrikes handeln deremot temligen
listig.

Religionen ar Cvangelist-Lutherst; andra Religionsbekänna-
re talas äfwen, likwäl icke Judar.

Statsförfattning, Riksstyrelse och Krigs-
makt. Norrige är förenadt med Swerige under en Konung, sä att
alla yttre politiska sörhällanden äro gemensamma för begge rikena, men
för öfrigt en sielfständig stat, fom styres ester en egen konstitution. Nor-
riges Grundlag är af är 1814, och i flera afseenden lik den Swensta.
Denna grundlag förestrifwer, att Konungen hwarje är, om ej wigtiga
hinder möta, nsgon tid stall uppehälla sig i Norrige; i spetsen för Re-
geringen stär, under Konungens fränwaro, en Riks-Stäthällare, som
mäste wara Norrman eller Swenst. Norrsta Regeringen bestär af en
Statsminister och sju Statsräd, hwilka stä i spetsen för de särstildta
Departementerne. Statsministern och twenne Statsläder uppehälla sig
hos Konnngen, de öfrige wistas i Norrige. Inför Norrsta regeringen
stola alla Norrsta ärender först föredragas och dest betänkande deröf-
wer afgifwas, förrän de af Konungen afgöras. Konungen kan utdela
ordnar, men hwarken personliga eller ärftliga företrädesrättigheter, ej
eller titlar, som icke tillhöra cmbetet. Norrige har säledes ingen adel.
Lagstiftande makten ntöfwas af Konungen och Storthinget, som sam-
manträder hwart tredje är, och hälles för öppna dörrar. Storthingets
ledamöter wäljas bland embetsmän, jordägare och borgare; deras antal
fär ej wara mindre än 75 och ej öfwerstiga 100. Städernas repre-
sentanter förhålla sig till landets som ett till twä; Statsrådets med-
lemmar och embetsmännen wid Negeringens Departementer, Hofmän
och Hofwets pensionärer fä ej wara Storthingsmän. Storthinget delar
sig i ett Öfwerhus, kattadt Lagthing, och ett Underhus, kalladt Odels-
thing; det förra wäljes af Storthinget, och stall ntgöra af dest med-
lemmar; alla de öfrige bilda Odelsthinget. Beskattning, tillsyn öfwer
rikets penningewerk samt lagstiftning tillhör Storthinget allena. Pro-
visoriska författningar, angäende handel, tull, näringar och polis kan
likwäl Konuogen emellan Storthingen lata utfärda. Ett beslut, fattadt
af trcnne efter hwarandra följande Storthing, men ät hwilket Konun-
gen twenne gänger nekat sin bekräftelse, blifwer ändock lag efter tredje
Storthingets förnyande deraf. Werkställande makten ntöfwas antingen afKo-
nungen efter Statsrädets hörande eller af Riks-Stäthällaren och Statsrädet
i landet, enligt af Konnngen lemnad instruktion. Styrelsen inom landet
besörjes af 17 Amtman, som motswara wära Landshvfdingar; de hwil-
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tas Residensstäder tillika äro Bisiopssäten kallas Stifts-Amtmcin, och
hafwa med Biskopen delad uppsigt öfwer de inom Stiften warande
fromma Siftelser. Rikets Domstolar äro: Höieste Rett, hwars ordfö-
rande heter lustitiarins; Stifts Öfwer-Retten, är andra instantien, be-
stående af en lustitiarins och twä eller stera Bisittare; Thinget, som
bestär af en Sorenskrifwer och 12 Thingsmän är nedersta instantien
pä landet, och Byethinget, der domaren heter Byefogde, är nedersta
instantien i städerne. — Endast Norrsta medborgare kunna erhälla Norr-
sta embeten och tjenster, med undantag af Universitets- och Skol-Lära-
re, Läkare och Konsuler. — Norrsta stäende Armeen är 10,000 och
Landtwärnet 40,000 man; alla landets Jordbrukare äro destutom skyl-
dige att bidraga till landets förswar.

Landets Indelning. Norrige indelas nti 4 Stift: Ag«
gerhns och Ehristiansands, som ligga sunnanfjälls, samt Bergens
och Trondhjems nordanfjälls; dcsse stiften äter äro delade i Amter,
och Amterne fördelade i Fögderier. I ecclefiastikt hänseende bestod
Norrige tillförene äfwen af 4 Vistops-Stift, men nn mera af fem,
sedan Trondhiems Stift blifwit deladt i twenne, nemligen Trondhiems
samt Nordlandens och Finnmarkens Stift.

1) Aggerhus eller Eh rist innia Stift, som är den
fruktbaraste och folkrikaste delen af landet, med omkring 500,000 in-
byggare, innefattar ftere mindre landstaper, hwilka, omgifne af berg-
hällar, fordom bildat egna smä riken, säsom: Guldbrandsdalen,
.Hedemarken, Asterdalen, Valders, Hallingdalen, Ningerige,
Toten och Hadeland, Follviig, Romerigerne, Smaalehnen, Ne-
dra Tellemarken, samt Grefstaperne larlsberg och Laurvig (for-
dom kallade Griffenfeldt). Det är indeladt i 6 Amter, samt har
Städerne: Ehristiania, wid Christianiafsorden, rikets Hnfwudstad, sta-
pelstad, säte för rikets enda Universitet, Höieste Rett, Riks-Stäthällaren
och Stifts-Amtmannen, med 23,600 inwänare, ätstillige fabriker och be-
tydlig handel, staden förswaras af bergfästningen Aggerhns; Dpsto,
Norriges gamla Hnfwudstad, belägen pä andra sidan fjorden, utgör en
förstad till Ehristiania, der äswen Stiftets Bistop bor; Most, wid Chri-
stianlafjorden, med 3400 inwänare, betydliga jernmauufakturer och säg-
werk, god hamn, stöfsrt och handel; Fredriksstad, wid Glommens
utlopp, med 2600 inwänare, wäl befäst, den enda stad i Norrige, som
bestär blott af stenhns, nppbyggd efter den gamla af K. Olof den He-
lige är 1016 anlagda staden Sarpsborg, hwilken är 1567 af Swen-
starne uppbrändes; Fredrikshall, wid Tistedals-elfwens utlopp i Swi-
nesund, med nära 5000 inwänare, och bergfästningen Fredrikssten,
uuder hwars belägring Kon. Carl XII blef skjuten; Drammen är ge-
mensamt namn för trenne smä städer: Bragnäs, Strömsöe och
Tången, hwilka tillsammans hafwa 7300 inwänare, samt drifwa be-
tydlig handel med jern och träwaror; Tönsberg, Norriges äldsta stad,
bekant redan före Harald Härfagers tid, uppbränd är 1536 af Lubec-
karne, nu obetydlig, med endast 1900 inwänare, idkar nägon handel och
sjöfart; Kongsberg, en illa byggd bergstad wid Louwen nära Kongs-
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bergs silfwerbergwerk, med 3700 lnw.; Laurvtg, i Grefstapet af sam-
ma namn, wid Louwens utlopp, drifwer god handel med timmer, har
3500 inwänare, samt ett betydligt jernbruk och kanonDtM; Holm»
strand, Krageröe, Skeen, alla mindre betydliga städer.

Här märkes äfwen: Hredrirswärns Fästning, utanför Laurvigs hqmn, wid
hwilken Norrsta siotiljcn har sin station, och der steppswarf och en'"KadMfiola
äfwen finnas; Kongswinger Stans pä en klippa wid Glommen; lernbruket
Oidswold, pä hwilket sistnämnda ställe Norriges Konstitution, är 1814, först
antogs. Här finnes: Kongsbergs silfwergrnswa, samt jernbrukcn: B«rum,
Dikkemare, Haekedal, Leftöe, Oudalen, Hassel, Hognedal, Motz, Kossum,
Ulefoft, Bolvig, Laurvig och Vidöfosz, samt Koppanverten «uikne och Folda-
len, äfwensom ett Alnnbruk wid Opslo och ett saltwerk pä Valöe i Chriftia-
nia-fjorden.

2) Ehristiansands Stift, utgör sydligaste delen af
Norrige, och har lägre fjällar än de öfrige Stiften, samt räknar om-
kring 220,000 inbyggare. Kusterue t. er. af ledderen, likna mest Hal-
land i Swerige. Stiftet innefattar landstaperne Ösra Tellemarken,
Nauböjdelaget, Lister och Mandal, Nedenäs, leddern, Daler-
ne och Nysylke. Det är fördeladt i 4 Amt, samt har Städerne:
Ehristiansand, wid cn wik af Otter-elfwen, med säte för Stifs-Amt-
man och Bistop, samt 7700 inwänare, som idka skeppsbyggen och sjö-
handel; hamnen förswaras af fästningen Christiansholm. Arendal,
byggd pä pälar ä nägra stär wid Nid-elfwcn, med nära 2000 inwä-
nare, idkar betydligt skeppsbyggen och handel wed jern- och träwaror.
Stavanger, cn af Norriges älsta städer, belägen wid en wik af Sta-
vanger-fjord i en wild fjälltrakt, med 5000 inwänare, god hamn, be-
tydlig handel, en urgammal Domkyrka och 3 Steppswarf. Öster»
Nisöer, Mandal, Farsund och Fläckefjord äro mindre betydligt
Städer.

Här märkes i öfrigt: lernbrnken Stäs, <?gela„d, zroeland och Vigeland
samt Äopparwerket Karmen, den största ön uti Chrisiiansands Stift,
der Harald Harfager tillbragtc sina sista dagar och dog är 936.

3) Bergens eller Bergenshus Stift, är den mest
bergiga delen af Norrige med en wild stärgärd, och har circa 200,000
inbyggare. Åkerbruket är obetydligt, men fisket desiomera lönande, blott
pä fä ställen kan säd.odlas, inbyggarne i inre landet äro herdar, wid
kusten fiskare eller köpmän. Detta Stift är fördeladt i 3 Amt och in-
nefattar landstaperne Sundhordlän, Nordhordlän, Mtre och Inre
Sogn, Sundfjord och Nordfjord, Hardanger och Vos samt ford-
na Baroniet Nosendal. Sjelfwa landet, utgöres till betydlig del utaf
en samling af fjällar; strandsidan är bfwerallt genomsturen af fjärdar;
egentliga landswägar finnas, ej, man reser derföre merändels till sjös.
Här märkes Staden Bergen, Norriges största Stad, anlagd 1070 af
Olof Kyrre, sedan till Calmare Union Norriges hnfwudstad, sätet föc
Stifs-Öfwerrätten, Stifts-Amtmannen och Biskopen, med ätstillige pu-
blika inrättuingar samt omkring 23,000 inwänare, hwilka drifwa be-
tydlig handel med Norrsta produkter, isynnerhet sisiwaror. Staden har
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utmärkt god hamn, som frän sjösidan förswaras af fästningen Bergen-
hus; mot landsidan är Staden omgifwen af 7 fjällryggar. — Bland
öarne wid kusten märkes Guloe, der fordom Guloe Ting hölls.

4) Trondhiems Stift, som utgör omkring twä tredjede-
lar af Norrige, har likwäl knapt 280,000 inbyggare, samt innefattar,
utom nägra mindre, de betydligare landstaperne: Nummedalen, In»
deröe, Fosen, Stördaleu, Strinden och Sälbodalen, och
Guuledalen, Nordmöer, Romsdalen samt Nordlandet» och Finn»
marken. Ansenliga fjällryggar genomstryka det inre af landet och ku-
sterne äro genomsturne af wikar, bland hwilka Trondhiems-fjärden är
den största. Åkerbruket är obetydligt och säden bortfryser ofta; dock
trifwas i sydliga delen af landet potäter, roswor, lin, hampa och hum-
le, men inga sruktträn. Trondhiems Stift ar fördeladt i 5 Amt, och
2me Bistopsdömen. Här sinnas Städerne: Trondhiem (fordom kal-
lad Nidaros), anlagd är 997 af Olof Trygwason, wid Nid-elfwen,
der den utfaller i Trondhiems fjord; staden förswaras frän sjösidan af
den i fjärden liggande fästningen Munkholmen, har 12,500 inw., är
säte för Stifts-Öfwerrätten, Stifs-Amtmannen och Biskopen, samt äger
en urgammal märkwärdig Domkyrka, hwaraf likwäl blott Choret ännu
är qwar, steppswarf, ätjkillige fabriker och betydlig handel. Noras,
en bergstad i hwars granstap Norriges wigtigaste Koppargrnfwa är be-
lägen, der ärligen 3000 steppund Koppar tillwerkas. Ehristianssund
och Molde obetydliga stä-der.

För öfrigt märkes: Koppargrufworne Nöräs, Meldale», och 2<rlboe samt
jernbrnket Modstadmareen; l2tic?lestad, en gärd i Vcerdalen, märkwärdig ge-
'loin slaget !OW, i hwilket Olof den Helige stupade.

Nordlandens och Finnmarkens Amter utgöra ett eget, eller Nordlandens
Bisiopsdöme, med en befolkning af 81,006 inbyggare'. Denna länga smala
kuststräcka är isynnerhet uppfylld af fjällar med djupa fjärdar och mänga be-
tydlig i öar, säsom Senje», Hindö, Magerö m. fl. Wid denna östräcka, som
fatt namn af Lofodeu, är ett högst betydligt siste, der ärligen, för detta ända-
mål, 20,000 mennistor samlas. Uti denna del af landet äro belägne Handels-
platsarne Tromsöe, Hammerfest, Bodöe, samt Wardöe, wid hwilken sistnämnda
ligger Wardöeliuö', den nordligaste fästning pä jorden. Älstahoug, gärd pä ött
Alster, Biskopens bostad, hwgrest nägot äterbruk idkas. öarne
Mostöe och Mosiöenäs, bland Lofodens öar, är den farliga hafshwirfweln
Malströmmen. — Finnmarken utgör nordligaste delen af Norrige, indelas i
Östra och Westra Finnmarken, och är för det mesta blott bebyggd wid kusten.
Inbyggarne äro dclS Finnar dels Qvcrner. FinNärAe eller Finn-lapparne äro
antingen FMsinnar eller Sjöfinnar; de förre föra ett nomadisit lif pä Kölens
fjällsträckningar, de^ de wandra omkring med- deras Nenar; de sistnämnde lef-
wa wid hafwet och föda sig. af fisken. Qvcrnerne, ett resligt wälwert folk,
hafwa kommit frän Swensta lappmarkerna och nedsatt sig i nordligaste delen
af Finnmarken der de lefwa af jagt och siste. Finnarne och Qvcrnerne tala
ett med det Norrsta helt olika spräk; genom missionärer äro de fieste omwän-
de till Christendom.

Danmark.
Gränsor och Storlek. Danmark gränsar i öster till Öster-

sjön och Kattegat, i wester och norr till Nordsjön, i söder till Tystland,
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och bestär af öarne Seland; Fyen, Langeland, Laland, Falster,
Bornholm, samt ätstillige smärre öar, Halfön lutland, famt Her-
tigdömena Schleswig, Holstein och Lauenburg. Danmarks längd
och bredd kan ej, i anseende till det styckade landets-beskaffenhet, beräk-
nas, men dest arcala innehall utgör omkring 500 qwadratmil.

Berg och Watt en. I Landet finnas icke nägre höga Berg.
Förnämsta floderne äro: Glbe, Eider och Trawe. Tre..betydliga
sund genomskära Danmark, hwilka utgöra ingängarne till Östersjön,
nemligen: Öresund, som stiljer Danmark frän Swerige; Stora Balt
emellan Seland och Fyen, samt Lilla Balt emellan Fyen och lutland.
Utomdesi finnas fiera betydliga fjärdar, som djupt tränga in i landet,
säsom Limfjorden och Ningkiöbingfjord uti lutland och Isefjord
pä Seland.

Klimat och Produkter. Klimatet är tempereradt. Win-
lern betydligt lindrigare än i Swerige, och Sommarn mindre het. —

Metaller finnas icke, men deremot är landet, säsom ett slättland, tjen-
ligt för åkerbruk.

Inbyggare, Näringar och Handel. Inbyggarne
äro af samma stam, som Swenstarne, dels egentliga Danskar, dels Ty-
star i Hertigdömeua, äfwensom afkomlingar af Friser och Angler finnas
i Schleswig. De äro idoge, betänksamme och hafwa böjelse för wäl-
lefnad. - Rikets folkmängd stiger till 2,200,000. — Hkerbruk, bo-
skapsskötsel, isynnerhet häst-afwel, utgöra hufwuduäringen; Fisterierna
äro äfwen indrägtiga. Me-, Linne-, Bomull- och Sidenmanufakturer
finnas, men deras tillwerkningar äro ej tillräckligt för Landets behof.
Danmark ligger beqwämt för handel. Den drifwes inom Europa, isyu-
nerhct pä Tyskland och Östersjön, och utom Europa pä Grönland,
Westindien, Guinea, Ostindicn och China. Frän Danmark utföres: säd,
ost, smör, kött, fläsk, talg, hästar och fäkreatur, handskar, ullstrumpor,
spetsar, porcellän, Grönländska, samt Ost- och Westindista waror; der-
emot införes: salt, timmer, wirke, winer, metallwaror, kläden, samt
kolonial, fabriks- och manufakturwaror.

Religion , Statsförfattning , Krigsmakt.
Evangelist-Luthersta Religionen är den herrstande; likwäl hafwa andra
Christna sekter fri religionsöfning; af Judar finnes äswen en betydlig
mängd. Statsförfattningen är oinskränkt monarkist, och efter den man-
liga liniens utslocknande äfwen ärftlig pä den qwinliga. Armeens to-
tala belopp pä krigsfot utgör omkring 70,000 man, och i fredstid
32,000 man. Sjömakten bestar af 6 Liniestepp, 7 Fregatter, 10 Kor-
wetter och Briggar samt 6 smärre krigsskepp; destutom öfwer 60 ka-
nonslupar.

Landets Indelning: Danmark bestär egentligen af 4
hufwuddelar, nemligen Öarne, Halfön lutland, Hertigdömeua Schles-
wig, Holstein och Lauenburg; öarne och lutland äro fördelade i 7 sä
kallade Stift, neml.:
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Öarne:
1) Selands Stift, innefattar öarne Seland, Amagcr, Möen,

Samsö, Bornholm jcinte 48 smärre öar. Pä ön Seland, som har nä-
ra 460,000 inbyggare och är indelad i 5 Amt, märkes: Köpenhamn,
Rikets Hufwndstad och Konnngens Residens, belägen wid Sundet, be-
fäst och wäl byggd, med 3 Kongl. Slott, ett Universitet, åtskilliga lär-
da samfund, fiera stora bibliotheker, mänga fabriker, wigtig handel, och
119,300 inwänare; Helsingör, wid Sundet, med hamn och god redd,
ätstillige fabriker, öfwer 7000 inwänare, och Fästningen Kroneborg,
der de genom sundet seglande stepp erlägga tnll; Rofiild, fordom
Danska Konungarnes residens, har 2850 inwänare och en stor Dom-
kyrka der de Dausta Konungarne begrafwas; Ringsted, näst Nostild
nkets äldsta stad., i hwars Kyrka mänga Danska och äfwen, Swensta
Konungar ligga begrafne; Soröe, wid cn insjö i en täck nejd, med en
Riddar-Akademi; Wordingborg, hwarifrän öfwerfarten ster till Fal-
ster; Korsör, wid Stora Vält, hwarifrän överfarten ster till Fycn;
Kalluudborg, hwarifrän öfwerfartcn är till Arhns; Slagelse, Nest-
wed, mindre städer; Kongl. Lustslotten: Fredriksberg, Eharlotten-
lund. Fredriksborg, Fredensborg, Marienlust och lägerspris.
— Pä ön Möen är Staden Stege, och pä ön Bornholm, Staden
Rönne, med 3900 inwänare, att märka: äswenledes de wid Bornholm
belägnc öarne Ertholmarne, med Fästningen Ehristiansö.

2) Fy ens Stift, innefattar de sädesbördige öarne Fyen,
Laugeland, jemte omkring 50 smärre öar, ined 167,000 inbyggare.
Pä ön Fyen, näst Seland den största bland Danmarks öar, med 151,600
inbyggare, märkes: Stiftsstaden .Odense, wid Aafioden, Biskopssäte,
Gymnasium, ett wäl byggdt Slott, aldrig Domkyrka, fabriker, handel
och sjöfart samt 8700 inwänare; Nyborg, wid stora Bält, hwarifrän
öfwerfartcn ster til! Korsör, Fästning; Swendborg; Middelfart,
hwarifrän öfwerfarten är öfwer Lilla Bält till Intland. Pä ön Lan-
geland, som äger 15,500 inbyggare, är Staden Nudköbing.

3) Lälands och Falsters Stift, innefattar de frnktbä -
ra öarne Laland och Falster samt 25 mindre öar, med 67,000 inbvg-
gare. Pä Laland, som har 46,800 inbyggare, märkes Städerna: Ma-
rieboe, Nakfkow, Saxköbing och Nyfted; samt pä Falster, som
har 29,400 inbyggare, Nyeköbing och Stubbeköbing.

N) lutland, cn halfö, med 53 1,000 inbyggare.
1) Älborgs Stift, som utgör nordligaste delen af lut-

land, har 121,250 inbyggare och Städerne: Ålborg, wid Lim fjärden
belägen, med 7000 inwänare, säte för cn Stifts-Amtman, cn Bistop
och ett Gymnasinm, har fabriker och drifwer temligen betydlig handel;
Slagen, med en fyrbäk; öarne Mors i Limfjärden, och Leftö i Kat-
tegatt, med 2000 inbyggare, samt fiera mindre öar.

2) Wiborgs Stift, inre medlersta delen af lutland, med
nägot öfwer 83,000 inbyggare, och Staden Wiborg, en af Danmarks
äldsta städer, säte för cn Slifts-Amtman, Bistop och Gymnasium, har
3500 inwänare.
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3) Ärh us Stift, östra och fruktbaraste lusten af lutland med
nägot öfwer l 76,000 inbyggare och Städerne Ärhns, belägen emel-
lan hafwet och en liten insjö, säte för en Stifts-Amtman, Bistop och
Gymnasium, har en märkwärdig Domkyrka, fabriker och god handel
samt 7000 inwänare; samt Randers, med berömda handstfabnker,
betydligt larsiste och 6400 inwänare. Hit hör äfwen ön Anholt i
Kattegatt.

4) Ribe Stift, westkusien och ofruktbarasie delen af lut-
land, med omkring 150,700 inbyggare. Inre delen är en sandas, be-
täckt af ljung, kusten är betäckt af flygsand och har mänga farliga grund
eller ref för Sjöfarande. Städer: Nibe, en gammal siad med en al-
drig Domkyrka, fordom en af Nordens wigtigaste städer, säte för Stifs-
Amtman, Bistop och Gymnasinm, drifwer handel med lärft, hästar och
bostap, har 2400 inwänare; Koldiug, med ruiner efter det gamla
Koldingshus Slott, samt Staden Fredericin, wid Lilla Bält med öf-
wer 4000 inwänare och Fästning; ön Fanö i Westerhafwet, m. st.
smärre öar.

6) H er.ti gd ömet Schle swi g, med nägot öswer 338,000
inbyggare. Östra kusteu är fruktbar, medlcrsta delen är en hed, west-
kusten ganska läg och mäste skyddas genom stora diken för haswets öf-
werswämningar. Städer: Schleswig, med en gammal Domkyrka, fa-
briker, och 11,000 inwänare, samt brcdwid liggande Slottet Gottorp,
der Stäthällaren öfwer Hertigdömena Schleswig och Holstein residerar;
Eckernförde, wid en wic af Östersjön, med 4000 inwänare, fabriker,
och god handel; Flensburg, med fabriker, betydlig handel och l 3,500
inwänare; Apenrade, med sjöfart och 3800 inwänare; Hadcrsleben
med 5000 inwänare; Töndern, en af de äldste städer i Schleswig,
med 2700 inwänare, hwaraf större delen idkar spctscnöpling; Hnsum,
sjöstad, som drifwer sädes- och bostapshandel samt har 3900 inwänare;
Friedrichstadt, wacker stad nid Cidern, der alla religionssekter hafwa
fri religionsöfning ; Tönningen, wid Eiderflodens mynning, der Swen-
sta hären nnder Stenbock, är 1713, blef instängd. Här märkes äfwen:
Ehristiansfeldt, med fabriker och en uppso/rings-iurättning, samt ett
Hernhutistt institut. Till Schleswig höra wid östra kusten belägne öar-
ne: Alsen, en ston och fruktbar ö i Lilla Bält som har 16,000 in-
byggare, med Staden Sönderborg, samt Slottet Sönderborg, der
K. Christian 2:dre i 16 är satt fangen, Rordborg och Augnstcnborg;
2Grö med Staden 2Grösköbing; Femern med Staden Borg;
samt i Westerhafwet öarne Manö, Romö, Sylt, Föhr, Amrum,
Nordstrand och Pellworm, samt 20 till 30 mindre öar

v) Hert i gdömet Holstein är af lica beskaffenhet med
Schleswig, och äger öfwer 435,500 inbyggare. Eiderströmmen, som
genom Kieler Kanal är förenad med Östersjön, utgör gränsen mot
Schleswig och Elben mot Tystland. Landet indelas uti 3 hufwuddelar:
1) Det egentliga Holstein; 2) Herrskapet Pinneberg och 3)
Greffiapet Ranzau. Det egentliga Holstein innefattar äter 4 land-
skap: a) Holstein, eller norra delen af landet, med städerne Nends
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burg wid Cidern, som har 10,000 inwänare, Gymnasium, och är starkt
befäst; Kiel, med Universitet, wigtig handel, ätstilliga fabriker och
11,600 inwänare (fredsslut 1814); Itzehoe med 5700 inwänare. d)
Wagrien, eller östra delen af landet, hwarest märkes städerne Plön,
med ett Slott i cn wacker trakt; Oldeslohe, wid Traveftoden, med
ett saltwerk, samt stöttet Trawenthal (fredsslut 1700). — c) Stor-
marn, södra delen af landet, med staden Gluckstadt wid Elben, som
är sätet för Holsteinsta regeringen, har 6000 inwänare och drifwer
tämlig handel. — 6) Ditmarfken eller westra delen af landet. —

Uti Herrstapet Pinncberg märkes: Altona, wid Elben, näst Köpen-
hamn, Danmarks största handelstad, med mänga fabriker, sjöhandel och
26,400 inwänare.

N) Hert i g dömet Lauenburg, ett slättland wid Elben, med
en befolkning af 35,000 inbyggare och städerne: Ratzeburg, som till
en de! tillhör Danmark och till en del Fmstendömet Ratzeburg, hwilket
lyder under Mecklenburg Strelitz; Lauenburg och Mollen. — Sä-
som Hertig af Holstein och Lauenburg är Konungen af Danmark med-
lem af Tysta Statsförbundet.

Till Danska Monarkien höra: Färöarue, 25 smä klippiga öar i
Nordsjön, hwaraf de 17 äro bebodda, med 5060 nll'l ggare. — Is-
land, en stor ö, nära Norra Amerika, ReÄ^ldM«fßMällar och eldspru-
tande berg , säsom Hekla och Krabla, hwätMs/M/ och sinnes war-
ma källor; cn stor del af det sioglösa landet är betäckt af vfrnnbar
Lawa. Inbyggarnes antal stiger 'till 52,000; ön utgör ett Bistops-
döme samt ett Stifs-Amtmanstap, och har fiera smä städer, af hwilka
ma nämnas Neikiawik, öns nuwarande huswudort, säte för Stifts-
Amtmannen och Biskopen, Skalholt f. d. säte för Islands äldste Bi-
stop; Holum, f. d. Biskopssäte.

I Amerika äger Danmark: Grönland, samt af de smä An-
tillcrne eller Karaibisle öarne: S:t Thomas, S:t Jean och S:t
Eroix; i Afrika: Fästningar»? Ehristiausborg, Fredensborg,
Kongsteu, Prindsensteen och Anssustenborg, samt i Asien: Tran-
kebar pä kusten af Koromaudcl. — Pä Grönland räknas 6000 inbyg-
gare, uti de Afrikanska besittningarne 25,000, nti de Ostindiste 30,000
och uti de Westindistc besittningarne, pä öarne S:t Croir, S:t Thomas
och S:t Jean 45,000 inbyggare.

Stov-Brita union
och Irland.

Gränsor och St orle k. Britiffa Riket, son: wanligen kal-
las England , bestär af de bada stora öarne Stor-Britannien (England
och Skottland) och Irland, samt nngra smärre öar, gränsar i norr
och öster till Nordsjön, i wester till Atlantiska haswet och i söder titt
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Kanalen och Atlantista Hafwet. Hela Rikets areala innehall utgör om-
kring 2800 qwadratmil.

Berg. Engelska öarne äro Ull större delen slättland, isynnerhet
wid östra kusten, som endast har nägra laga krithällar, men i westra
och nordliga delarne finnas större bergstrakter. Eornwall- (Kornouaal)
Bergen börja wid Cap Lands-End och Cap Lizard och sträcka sig i fie-
ra grenar genom landet; de äro isynnerhet rika pä Tenn, Koppar och
Jern. Wales- (Oueels) Bergen äro de högsta i egentliga England;
Ehewiotshill (Tschiwiotshill) utgör gränsen emellan England och Skott-
land. — Skottland, isynnerhet nordliga delen (Höglandet) , är mera
bergigt och Grampian- (Grämpiänn) Bergen skilja Högländcrne frän
Läglandet; Ven Newis (Niuns) är bland dessa det högsta i hela Bri-
tanuien. Irland är wäl backigt, men har inga betydliga bergsträck-
ningar.

Watt en. I England finnas inga betydliga insjöar, men i Skott-
land finnas mellan fjällarne nägra ntmärkte genom deras djup (Loch
Lomond och Loch-Nest). Irland är mera uppfyldt af sjöar och trast ; west-
kuften är isynnerhet inskuren af länga hafswikar. — Strömmarne äro
icke genom sin längd eller watteurikhct betydlige, men dest mer genom
de mänga och wigtiga kanaler, hwarmed de sammanbindas, hwarigenom
kommunikationen emellan orterne inom landet i hög grad underlättas.
De betydligare äro Themseu (Tames), som flyter genom England och
utfaller i Nordsjön; Severn, som börjar i Nordwales och utfaller i
Bristolwiken; Humber (Hommber) eller de förenade sirömmarnes Trcnt
och Ouse's utlopp ,i Mrhsjön, hwilka upptaga de fiesta strömmar frän
det inre landet. Skotjsta floderna aro mindre betydlige; af Irlands
floder är den i Atlantlsta hafwet utfallande Shannon (Schäunen) märk-
wärdigast och genom Kings-Kanal förenad med Irländsta sjön.

Klimat och Produkter. Englands klimat är likt alla
Kustländers, fuktigt med lindrig winterköld och swala somrar, bergs-
trakterne likwäl undantagne. Prodnkterne af Stenriket hafwa wi till
en del redan anfört, utomdest sinnes rikt förräd af stenkol; stogarne
äro obetydlige, men landet för öfrigt bördigt och knsterna sistrne. Lan-
dets wilda djur äro fä.

Inbyggare, Näringar och Handel. Den Engelska
Nationen är werksam och flitig. Dcn.-stöter wäl äkcrbrnket, har de
största Fabriks-inrättningar, den mest widsträckta handel och sjöfart, och
genom dessa medel de största rikdomar. Engelsmännerne göra mera
afsecnde pä det waraktiga, snygga och nyttiga än pä ett onödigt präl
och blandande pragt. Detta märker man pä deras arbeten, deras kläd-
sel, deras boningsrum och deraS hela lefnadssätt. Frihetskänslan, hwil-

ken här mera än pä nägot annat ställe närmar de särskilda Folkklasser-
ne till hwarandra, nrartar hos det sämre folket till ett rätt och trot-
sigt sätt att uppföra sig, meu werkar deremot i de odlade stånden en
ädel wärdighet och otwungen srimodighet. De äro ej förekommande,
men de beswara förtrolighet med förtrolighet; de fordra den, och fökaatt förtjena den. Om de se nägon i nöd och fara, betänka de sig in-
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let ögonblick att hjelpa. De förtara gerna stark föda, och äta och dric-
ka mera och bättre au nägon annan nation i Europa; men detta lef-nadssätt werkar, jemte landets tjocka luft, spleen eller grubbel ochmelankoli. Skottarne stola wara mindre idoge; men höstligare och be-
hagligare än Engländarne. Högländarnc eller Bergstottarne stilja sig
likwäl gansta mycket frän de andre. De äro ett fattigt, trögt, god-
sinnadt, men ocksä gansta okunnigt och widstepligt folk. Irländarne
hafwa mycken likhet med Bergstottarne. Man räknar inbyggarnes an-
tal till nägot öfwer 24 millioner, hwaraf i England 14 millioner, i
Skottland nära 2^- millioner, och i Irland nära 8 millioner. — En-
gelska äkrbruket och Boskapsskötseln äro bland landets wigtigaste närin-
gar. Bergwerken och isynnerhet Stenkolsgrufworne gifwa betydlig af-
kasining. Fabrikernc hafwa blifwit bragte till den högsta grad af full-
komlighet. Linne-, ylle-, bomulls- samt läder- och sidenfabriker äro de
talrikaste; alla sorter metall-arbeten tillwerkas äfwen till utmärkt god-
het. Man räknar Fabrikerncs ärliga tillwerkuing till öfwer 300 mil-
lioner Riksdaler. Engelsmännerne äro den första handlande nation i
werlden; deras handel sträcker sig öfwer hela jorden. Deras Ostindi-
sta Kompagni är det rikaste Handelssällskap och deras Bank den beröm-
daste i werlden. Den brittiska handeln sysselsätter 25,000 Handels-
skepp och 160,000 Matroser.

Religion, Statsförfattning, Krigsmakt.
Den i England herrstande Religionen är den Reformerta Episcopalkyr-
kan, i sina hufwudsatser lik den Lutherska; men som till sin form bibe-
hällit mycket af den Katholsta Hierarkien. Till den mäste alla, som del-
taga i Statens styrelse, betänna sig. Det oaktadt räder den mest oin-
skränkta tolerans, och man känner intet stags samwetstwang. Stora
Britannien och Irland är ett Konungarike, hwars Regent är inskränkt
af ett sä kalladt Parlament, sammansatt af folkets Fullmäktige. Den
Kungliga makten är ärftlig för bäda könen. Parlamentet delar med
Konungen den högsta eller lagstiftande makten. Konungen ensam utöf-
war den werkställande. Befälet öfwer krigsmakten, rättigheten att för-
klara krig, sluta fred, traktater och förbund, att bortgifwa bäde werlds-
liga och andliga embeten, att upphöja till adlig wcirdighet, att samman-
kalla och ätstilja Parlamentet, tillhör Konungen, som aldrig kan ställas
till answar, num hwilket..dcremot drabbar Mimstrarne. Parlamentet
bestär af twenne kamrar: Öfwerhuset och Underhuset. Hwardera huset
äfwcnsom Konungen har en röst, och wid nya lagars stiftning fordras
alla tre rösternas öfwerensiämmelsc. Till Öfwerhuset räknas Rikets
säkallade Pärer, den högre Adeln och Vistoparne; till Underhuset Bor-
gerstapet och den lägre Adelns Fullmäktige, hwilka sistnämnde utwäljas
af Landtgodsagare. Desse fullmäktige äro ej bundne af nägon instruk-
tion ; alla bewillningar bestämmas af Underhuset. Hwar och en Par-
laments-ledamot kan sörestä nya lagar. En Bill, eller ett skriftligt
författadt förstag till ny lag, mäste twä gänger, pä twa särskilda da-
gar, uppläsas, undersökes sedan utaf en Komitte af Parlamentet, upp-
läses derpa för tredje gängen och när den sä genomgätt bägge husen,
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och der blifwit af de fieste rosterne anlagen, erhäller den Konungens
stadfästelse, hwarefter den äger kraft af lag. — Den sä berömda Bri-
tista friheten grundar sig hufwudsakligen: 1) pä den sä kallade Mag-
na Gharta, hwilken bestämmer alla Engelska Medborgares frihet tillperson och egendom; 2) pä Habeas Eorpns Akten, hwarigenom
isynnerhet den personliga säkerheten är förwarad, och 3) pä Inry,
eller inrättningen af Edswnrnc af den anklagades eget ständ, hwilka un-
dersöka alla brottmål. — Britiffa Rikets Landtmakt fär icke öfwerstiga
70,000 man, men under krigstid kan den ökas till 300,000; Sjömak-
ten bestar af omkring 600 större och mindre krigsskepp, hwaribland
öfwer 100 Liniestepp.

Landets indelning. Landet bestar af trenne hufwuddelar,
England, Skottland och Irland.

Gngland
söm utgöres af det egentliga England och Furstendömet Wales.

Det egentliga England war i Anglosachsernes tid indeladt uti
7 Konungariken, nemligen: Gssex, Kent, Sus sex, Westfex, Mer-
cia, Ostangeln och Northumberland; nu är landet fördeladt i 40
Landstaper eller Grefstaper, Shires (Schirs)"). Wi upptaga här bäde
nya och gamla indelningen:

1) Essex, i södra delen af England, wid Nordsjön, bestär af
Landskapen Essex och Middlesex. Här märkes Rikets Hufwndsiad:
London, wid Themsen, i Middlesex, Konungens residens och den största
handels- och fabriksstad i werlden, med 1,500,000 inwänare och om-
kring 320,000 hus"") indelad i tre hnfwnddelar, det egentliga London,
City, (Sitti), Westminster (Ouesiminster), den »vackraste delen af sta-
den, och Southwark (Söttrik). 'Bland Londons märkvärdigheter bör
ihägkommas: S:t Pauls kyrkan, den största och skönaste bland alla
protestantiska kyrkor; Tower (Ta'ur) en uräldrig fästning och nu stats-
fängelse; Börsen; Lloyds Kaffehus; ett samlingsställe för köp-
män; bland platsarne: stöttet S:t James (Dschems) med James
Park (Dschems Park) hwilken stär i förbindelse med Hy de Park
(Heid-park); Carltonhouse (Ka'rlt'nhaus) och Wh i teh all (Oueit-
haal). I Westminsterhall (Ouestminsterhaal) församlas Parla-
mentet; uti Westmin.sterabbey, cn af dc äldsta kyrkor i kristenhe-
ten, krönes Konnngarne och begrafwes Englands förtjente män. Lon-
don äge? ett för fa är sedan inrättadt Universitet; Brit i ska Mu-seum, med en dyrbar samling af naturalier, antiker, böcker och hand-

*)lUti hwarje Shire är tillsatt en Lold-Löjtuant, en i>fwcr-T»omare och cn
High-Sherif.

*) Nägon bestämd omkrets för Staden London kan icke uppgifwas; flerabyar äro redan förenade med Staden. Stora sträckor af kringliggande
fält bebyggas i hast och förwandlas till gator och torg. Gatorues antalstiger redan till 13,300.
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slrifter; mänga sällskap och inrättningar till »välgörande ändamäl; fa-
briker af alla slag; är den wigtigaste handelstaden i werlden med cn
hamn, Pä begge sidor bebyggd med packhus, nära en mil i längden,
der ärligen omkring 13,000 fartyg inlöpa. — Bredwid London ligger
köpingen Ehelsea (Tschelsi), med 32,000 inw., stor botanisk trägärd,
betrdlig uppfostringsanstalt för barn af militärer, samt ett stort luva-
lidhospital; Kensigton och Hamptonconrt (Hämtenkort) Kongl. Lust-
slott; Eolchester (Koltschest'r) i Esser, med 14,000 inw., och wigtiga
fabriker; Harwich (Härritsch), 14,000 inw., förträfflig hamn, fiste-
rier och betydlig handel, hwarifrän postfarten gär till och ifrän Neder-
länderne och Hamburg.

2) Kent, utgöres blott utaf Grefsiapet af samma namn, som
är rikt pä spanmäl ock har betydliga skogar. Midt igenom landet fly-
ter den segelbara Medway-floden. Wid östra kusten ligga Dunerne,
farliga bankar för sjöfarande. Har äro Städerne: Rochesier (Ratt-
schäster), wid Medway (Medweh) ssom ända hit kan beseglas af de
största krigsskepp), med handel och fabriker, samt 12,000 inw.; Eha-
tam (Tschattem), med 15,000 inwänare, stark fästning, station för en
del af örlogsftottan, hwarest de förnämsta tyg- och förrädshusen för
Vritista Sjöstaten äro anlagda; Woolwich (Wullitsch) med 18,000
inw., steppswarf, arsenal, militärakademi för kadetter, samt ett stort
kanongmten; Deptford, wid Thcmsen, med ypperliga steppswarf och
23,000 inw; Sheernesi (Schirnist) wid Mcdways utlopp, med en
stor och förträfflig steppsdocka; Eanterbury (Känterburi), med Uni-
versitet, en lerrlig Domkyrka, säte för Rikets förste Erke-Bistop, och
14,000 inw.; Maidstoue, wid Medway, med 14,000 inw.; Green-
wich (Grihnitsch), med ett präktigt Hospital för Sjöfolk, ett berömdt
Observatorium, samt 24,000 inw.; Dover, bekant säsom öfwerfarts-
ortcn till och ifrän Calais, mellan Frankrike och England, med 12,000
inw.; Gravesand (Gräwsänd), med förträfflig hamn wid Themsen;
Margate (Mergeth), med 8000 inw. och Ramsgate (Ramsgät),
med 6000 inw., bekanta sjöbad, hwilka ärligen besökas af 30 till
40,000 personer. Deal (Dihl), med 7500 mw. och en säker redd,
der ofta öfwer 100 stepp ligga församlade.

3) Sus sex, inbegriper landskapen Surrey (Sorrih), och Sus-
sex (Sossex). Hit hör: Southwark, eller södra delen af London,
vch Kongl. Lustslottet Kew (Kjuh), med en bekant botanist trägärd;
Ehichester (Tschitschester), med hamn och 8000 inw.; Vrighton
(Brcitn) eller Brighthelmstone, cn af de wackrastc städer ; England
med 40,000 inw. och mycket besökt sjöbad.

4) Westsex, bestär af Grefstapen Berkshire, Hampshire
(Hämpschiir) eller Southampton (Sothämpt'n) Wiltshire (Ouillt-
schiir), Dorsetshire, Sommersetshire, Devonshire (Dewenschiir)
och Eornwall (Kornnonaal). Här märkes: Mindsor (Wmsr), Kongl.
Luststott med Park. Städerne: Portsmouth (Portsmudd), belägen
pä halfön Portsea, förträfflig Fästning och Hamn, hufwudstation för
Britiska flottan, med stora förrädshns, steppswarf, sjö-akademi, hospital
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for sjöfolk och 60,000 inw.; geut öfwer, pä en annan halfö, ligger
Gosport med 16,000 inw. och god hamn; nära härwid ligger den
wackra ön Wight (Weit), pä alla sidor förswarad af klippor och
rastellcr, samt köpingen Spithead (Hpitid) , som har en utmärkt god
redd samt 10,000 inw.; Winchester (Hwl'ntschesl'r), fordom residens
för de WLtsachsiste Konungarne; Southampton med 14,000 inw.,
god hamn, sjöbad och en militärskola; Salisbury (Sälsburih), med
10,000 inw., cn märkwärdig Domkyrka i göthist stil samt klädes- och
stälfabriker; Vradford (Bräddford), med 67,000 inw. och berömde
klädesfabriker; Dorchester (Dortschcst'r) i Dorsctshire, der äfwen half-
ön Portland (Portland) är belägen, bekant för sin ypperliga sandsten,
hwaraf flera de betydligaste byggnader i London äro uppförde; Bristol
(Brist'l), näst London och Liverpool den förnämsta och rikaste handels-
staden i England med god hamn, ansenliga fabriker o.ch 105,000 inw.,
belägen nära Bristol-kanalen; Bath (Va'dh) med berömda warma bad
och yllemanufakturer, samt 38,000 inw.; Exeter (Ert'r) med 29,000
inw. och wigtiga fabriker; Plymouth (Plimmudd) med 75,000 inw.,
en befäst och förträfflig hamn, ansenlig handel, stora Warf, Dockor och
Magaziner för Flottan, hwaraf en del är här förlagd. — Eornwall,
som utgör sydwestligaste udden af England är mycket rik pä tenn och
koppar. Här finnes Staden Falmouth (Fälmndd), med 11,000 inw.,
ypperlig hamn, betydliga Fisterier, station för Paketbätarne till Spani-
en, Portugal, Norra Amerika och Westindien. Wester om kusten ligga
Sorlingerne eller Scilly-öarne, 140 till antalet, hwaraf blott 6
aro bebodda. «

5) Mercia, den medlersta och största provinsen i England, in-
nefattar 19 Grefstap, hwaraf de i historien mest bekante äro Vucking-
ham (Bockinghämm), Northampton (Narrdhämpt'n), Leicester
(Lesst'r), Rutland (Nottländ) och Nottingham"). - Här äro föl-
jande Städer att märka: Glocester (Glostr), wid Severn, med präk-
tig Domkyrka och 11,000 inw.; Eheltcnham (Tschelten'äm) med
23,000 inw. och berömda bad; Elifton, med 12,000 inw. och be-
tydliga fabriker; Oxford, med 20,000 inw. samt d/t mest berömda
Universitet och Bibliothek i Riket; Buckingham (Bocking'ämm) och
Aylesbury (Ehlsbri) med betydliga spetsfabriker; Hertford (He'r-
foord), med underwisningsanstalt för blifwande embetsmän i Ostindicn;
Worcester (Ouorst'r) wid Sewern, med 18,000 inw. och de bästa
Porcellaiussabrikcr i England; Dudley (Dödli) med 23,000 inw.,
jernbruk och glasbruk; Kidderminster, med 21,000 inw. och betyd-
liga fabriker; Birmingham, (Börming'ämm), den betydligaste Fa-
briksstaden för metallers bearbetande i England, med 142,000 inwäna-

) De öfrige äro: Moumoutshire (Monnnud), Hercsordshire (.^Mfoorr),
ftilocestershire (Glost'rshire), Oxfordshir», Hertford (He'rfoord), Worce-
ster (Ouorst'r), Warwiet (Ouahwick), Vcdsord, Hllutiussdo», Throp
(Schraftp), Ttaffvrd (Stäffoord), <sl)»ster (Tschest'r), Derby och Lin-
colnshire (Linton).
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re; Eoventry, med 27,000 inw., af hwilka största dcken sysselsätta
sig med tillwerkning af ur och bznd; Northampton (Narrdhämpt'n),
med 11,000 inw.,'der stora hästmarknader hällas (fältst. 1460); Hun-
tingdon (Höntingdn), Cromwclls födelsestad; Shrewsbury (Schrius-
burih) wid Scveru, nederlagsplats för ortens ylletyger, med 21,000
inwänare; Wolverhamptln: (Ouc locrhämt'ii), wigtig fabrikostad wid
Bristol-kanalen med 25,000 inw.; Leicester (Less?r) med goda strump-
fabriker och 39,000 inw.; Ehester (Tschcst'r) med 21,000 inw. och
betydlig handel mcd linwäfnad, wanliga öfwerfartsstället till Irland;
Maclesfield, med 23,000 inw., hufwudorten för sidenwäfnad; Stock-
port, med 67,000 inw., bomulls-, siden- och hattfabriker, man räknar
här öfwer 5000 wäfstolar för bomullstyger; Derby; med 24,000 inw.
och ansenliga siden- och andra fabriker; Nottinghnm, med betydliga
strumpfabriker och bryggerier samt 50,000 inw.; Linkoln (Linion)
med 10,000 inw., som drifwa betydlig handel med spanmäl, ull och
kreatur; Boston (Vostn) med 10,000 inw., god hamn, stark span-
mälshandel.

6) Ostan geln, innehäller Landskapen Suffolk (Suffäck), Nor-
folk (^Norrfäck), och Eambridge (Kämbritsch). Hit höra Städerne:
Norwich (Norritsch), med 61,000 inw. och wigtiga yllefabriker;
Aarmouth (la'mudd), med fästning, god hamn, sillfiske, handel och
21,000 inw.; Eambridge, mcd berömdt Universitet och 21,000 inw.;
Ipswich (Ipsitsch) med 20,000 inw., samt Newmarket (Njuuma'r»
ket), en by, der kappridningar anställas.

7) North umberl and, utgöres af 6 Grefskap: Porkshire
(Iork), Durhamshire (Dorr'ämschiir), Northumberlandshire <Narrd-
hommerlännd), Lancashire (Länkschir), Wcstmoreland (Ouestmoor-
länd), Eumberland (Kommerländ). Här är följande Städer:
Aork, en af Englands äldsta städer, säte för Rikets andre Erke-Bistop,
har en stor och präktig göthist Domkyrka och 25,000 inw.: Hnll
(Höll), egentligen Kinston upon mcd 50,000 inw., drifwer
widsträckt handel; Leeds (Liids), med 123,000 inw. och wigtiga ylle-
manufakturer, der den största marknad pä klädes- och andra wäsnader,
i hela England, hälles; Halifax (Hällifär) och Quddersfield (Höd-
derssild), son» hafwa betydliga yllemanufakturer och 100,000 iuw.; Vrad-
ford, med 30,000 inw. och betydliga jerumanufakturer; Sheffield
(Schiffild) med de största Fabriker för Jern- och Stälarbeten, samt
76,000 inw.; Durham (Dorr'äm), med 10,000 inw.; Sunderland
(Sonnderländ), med 35,000 inw. och wigtig stenkolshaudel; Shields,
med 17,000 inwänare, sjöstad med god hamn; New-Eastle (Njuka-
stel) en af Englands wigtigaste sjöstäder, med Stenkolsgrufwor, glas-
och stälfabriker samt 50,000 inw., Berwick (Berrick), den nordligaste
stad. i England, med 14,000 inw., ansenliga strumpfabriker samt lar-
siste; Manchester (Mäntschest'r), med 238,000 inw., samt widtbekan-
ta och wigtiga fabriker för alla slags wäfnadcr, medelpunkten för han-
deln mcd bomullswaror; Liverpool (Livcrpuhl), den andre handelsta-
den i England, som ensamt innehaswer en fjerdrdcl af hela Britista
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handeln, hwilken drifwes pä alla werldsdelarne mcd omkring 1000
stepp, har stora bryggerier och tobaksmanufakturer, äfwensom fabriker
för alla slags wäsnader, samt 189,000 inw.; Oldham, med 67,000

"Mv., rika stcnkolsgrufwor, ylle- och bomullsfabriker; Preston, med
33,000 inw.; Vlackburne sßlackbörn) mcd 60,000 inw. och stora
bomullsfabriker; Lancaster (Lankäst'r) med 11,000 inw. och betodlig
lmndel; Bolton, med 63,000 inw.; Ashton, med 33,000 inw.;
Rochdale (Rotschdel) med 50,000 inw., och Wigan, med 20,000
inw., wigtiga fabriksstäder för tillwerkning af bomullstyger; Kendal
med 10,000 inw., an'enliga yllemanufakturer, kattuns- och strumpfabri-
ker, garfwerier och färgcrier; Earlisle (Karleil) med 20,000 inwä-
nare och wigtiga bomulls-manufakturer; Whitehaven (Oueitheeven),
med betydliga Stenkolsgrufwor, salt- och vitriol-tillwerkningar samt
17,000 inwänare.

li) Furstendömet Wales (Wehls) indelas i Norra och Södra
WalcS, samt besiar af 12 Grefstaper"). Landet är mildare och ber-
gigare än det öfriga England. Inbyggarne härstamma frän de gamle

Kymrerne. De märkwärdigaste Städerne äro: Pembroke, med be-
tydlig handel och den förträffliga hamnen Milford, som kan inrymma
1000 skepp; Swansca, (Swännsi) mcd 10,000 inw., Stcnkolsgruf-
wor, fabriker för jern och koppar, förnämsta handelsstaden i Wales.
Ön Anglesea (Ängelsi) ntgör ett eget Grefstap och har en betydlig
Koppargrufwa; derunder hörcr ön Man, uti Irländska sjön, med
42,000 inbyggare, härstammande frän de gamle Britannierne.

Skottland
delas i politiskt afsecnde i 33 Shires^) eller Grefstaper, men wanli-
gen i Södra, Mcdlersta, och Norra Skottland.

*) Grcfstaperne äro: Pe»lbrokc,<lsa«rmarthe» (Kärmardhcn), Glamornau
(Glämm^rssänn), Breelnocl', lsardissan (KarlMänn), Nadnor.(Näddnerr),
Montssomery, Mcrioneth (Merionedd), Denbissl), Flint, (saernarvon

(Kärnarvon), och 'Anglesea (Hngelsi).
**) Dessa Shires äro: 1) Edinburgh (Edinbl-rro) eller Midlo<hia» (Midt-

loudhien); 2) Linlithgow lLinlidhgoo) eller Westlothian; 3) Hadding-
ton (Häddington) eller Ostlothian,; Mcrse eller Berwick (Bcrr'ick);
5) ?to,bonrc,l, (Rocksbinr) eller Tcwiotdale lTewiotdel); 6) Telkire; 7)
Pecblcs (Piibels) eller Twcddale (Tniddehl); 8) Dumfrieö (Dommfris);
N) Kireudbright (Kirki,dbricht) eller «ft°«alloway (Gällowch); 10) Wig-
town sHwisstaun) eller Wcst-Nalloway; II) Äir (Ähr); 12) Lanarr
(Lännerk) eller <slydesdale (Kleid'sdchl); 13) n«»srew (Rennfriu); 1^1)
Ttirlillg ; 15) Vlakmanna» (Kläkmänncn); 16) Fise (Feiff) ; I?) Kin-
rotz; 18) Dumbarto» (Dommbart n); 19) Bute (Bjnut); 20) Argylc
(Argöil); 21) Perth (Pcrrdb); 22) Augns (Änczotz) eller Forfar; 23)
Mearus (Merns) eller.<!ineardind (Kinkurdinn); 2t) Äbcrdcen (Abber-
dim); 25) Bann (Bämf); 20) Olgitt eller Murray (Morra); 27)3tair»
(Närn); 28) Inverneft; 29) t<romarty (Cr'!>narti) ; 30) ?lost; 3l) Tn-
theriand (Smhcrlännd); 32) <<a'«ln,est (Kädhnesi); 33) orenen (Orlni)
och Thcttlaud (Schkttländ).
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1) Södra Skottland. Här märkeö Städerne: Edin»
bnrgh (Edinburro) wid Hafswiken Forth, Skottlands med
det gamla Skottska Konungapalatset Holyrood-Honse (Holirodd-Hans),
ett berömdt Universitet, 162,000 inwänare, 60 kyrkor och kapeller, 2
theatrar, 14 banker, fabriker af mänga slag samt widsträckt handel;
Leith (Liidh) med 26,000 inw., hamn och nedcrlagsplats för Edin-
burgh; Glasgow (Gläsgo), wid Clydeftodcn, andra staden i Skott-
land, med 202,000 mw.,., Universitet, en mängd fabriker och betydlig
handel; S:t Andrews lÄndruhs), Skottlauds gamla Hnfwudstad, med
Universitet; Dumfries, med 10,000 inw. och betydlig handel; Dnm-
fermline (lein), med 15,000 inw. och mänga linnefabriker; samt i
trakten deromkring stenkolsgrufwor och betydliga kalkbrott; Paisley
(Pähslä) med en mängd fabriker och 57,000 inw., Greenock (Grii-
nock), wid Clydefjärden, med 27,000 inw., betydlig sjöhandel och en
af de bästa hamnar i England; Stirling (märkwärdigt fältstag 1298);
Falkirk, med 13,000 inw. och mycket besökte kreatursmarknader. Wid
jernbruket Earron (Karr'n) gjutes ärligen 5000 kanoner; Elyde
(Kleidh) är ock ett stort jernbrut.

2) Medlersta Skottland, hwarest märkes Städerne:
Perth (Perdh) med wigtiga läder-manufakturer och betydlig handel
samt 20,000 inwänare; New-Aberdeen (Njuu Äbberdiin), med Uni-
versitet, fabriker, handel och 70,000 inw.; Dnndee (Dönndi), med
45,000 inwänare, wigtiga linnefabriker och handel. Hit höra en del
af Hebridiika Öarne, hwilka äro omkring 300 till antalet, bergiga
och ofruktbara, hwaraf 200 äro bebodda, mcd 70,000 inbyggare, mest
tatholikcr.

3) Norra Skottland, den bergigaste och osruktbaraste de-
len af landet. Bergstottarne, som bebo deuna del af landet och Hc-
bridista öarne, äro afkomlingar af de gamle Kaledonicr, hafwa egna
seder ach tala Erista språket. Här märkes Staden Invernesi, som
har 13,000 inw., god hamn, ätstillige fabriker och drifwer betydlig
handel. Hit höra en wl af öarne Hebriderne; Ortney-öarne eller
Qrkadifia öarne, 67 till antalet, af hwilka likwäl endast 26 äro be-
bodde af 28,000 inbyggare; Shetländffa öarne, till antalet 86,
hwaraf 30 äro bebodde, med en folkmängd af 25,000.

Irland
indelas i 4 proviwer, hwilka äter fördelas i 32 Conntys (Kauntihs)
eller Grefstap"). Största delen af inbyggarne äro Katholiker, som
lefwa i förtryck och fattigdom; inom en befolkning af omkring 8 mil-
lioner, finnas icke mindre än 2,300,000 tiggare.

') Grefstaperne äro: Dublin »Dobblin); Wiekww (Omlloo); 2»e»sord
(Ouecksfoord); Kilkenny (Kilk^nni); c<arlow (Karlooq); vildare (Kildeer);
Queens (Kuiins); .^ing«,; i^ast-Meath (list-Miidh); Wtst-Mea«l, l Ouesi-
Miidh); Vongsoord; (Laudh) ; <sauml s,!iäw!v'n>; Mongghai,
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1) Le in ster, eller östligaste delen af ön. Har märkes Stä-
derne: Dublin (Dublin) Irlands Hnfwudstad, näst London dcn stör-
sta stad i Konungariket, vice Konungens residens med 280,000 inw.,
Universitet, fiera sällskap för wettenstap och konst, Bank, 5 skeppsdockor,
god hamn, betydliga ylle-, linne-, och sidenfabriker, medelpunkten för
hela Irländska handeln; Wexsord med 12,000 inw., hamn, och han-
del med victualiewaror; Kilkenny, med 29,000 inw., rika stcnkols-
grufwor samt goda fabriker; Earlow mcd 10,0 0 inw., betydlig han-
del med kreatur och smör; Drogheda (Droghedä) med 20,000 inw.
och listig handel.

2) Ulster, eller den nordligaste delen af Irland, hwarest mär-
kes Städerne: Belfast med 54,000 inw., goda manufakturer och »vid-
sträckt handel; Londonderry mcd 12,000 inw., betydligt sillfiske och
stark handel; Newry (Nsuri), med 10,000 inw. och god hamn, hwar-
ifrän ärligen smör för 300,000 Pund Sterling utskeppas.

3) Eonnaught, (Konnaath), westliga delen af ön, der den
förnämsta Staden är Galway (Galoueh) med 33,000 inw., god han-
del och wigtiga fabriker, isynnerhet för tillwerkning af linwäfnader;
Sligo, med 130,000 inw., hamn, handel med spanmäl och linwäfna-
der, saltsjudcrier och jerngjuteri.

4) Mo un ster, eller Irlands sydligaste del, med Städerne:
Waterford (Ouaatherfoord), en af de förnämsta handelsstäder i Ir-
land, med 58,000 inw.; Elonmel, med 16,000 inw., yllefabriker
samt betydlig spanmälshandel; Eork, cn af de största städer i Riket,
den andra Staden pä Irland, mcd 108,000 inw., fabriker och bety-
dande handel; Limerik med 66,000 inwänare och förträffliga skepps-
dockor; Kinsale (Kinsähl) ypperlig hamn.

Storbritannien äger destutom här i Europa: öarne Jersey
(Dschcrsi), Guernsey (lärnsi), Sark och Alderny (Anhldcrni) wid
Franska kusten, hwilkas inbyggare, omkring 56,000, tala Franska sprä-
ket, men bekänna sig till Engelska kyrkan, och hafwa alltid wisat myc-
ken tillgifwcnhet för Engelsta Regeringen. Fästningen Gibraltar, wid
Gibraltars snnd, ön Helgoland i Nordsjön, öarne Malta, Gozzo
och Eomino i Medelhafwet tillhöra äfwen Storbritannien. loniska
öarne siä under Engelskt beskydd.

Storbritanniens besittningar i de andra Werldsdelarne äro: 1) I
Asien: On Ceylon och Osiindista Kompagnicts dcrwarande widsträckta
besittningar. 2) I Afrika: Scuegambien, ön Bulam, ätstilliga plat-
sar pä Guld- och Slafkusten, ön S:t Helena, Cap-landet, ön Isle de
France, Mah<s eller Sechelles-öarne och Amiranterne. — 3) I Nor.

- (Monnag'än); Armagh (Anna); De,un« (Dauns); Antri», (Änntrimm);
Londonderry (Lond^nderri); Toue.ial (Doonglihl); ?yrone l3iroon);
Fcrmauagh iF^erniana); Leinim (^ilhrini); Tligo (Sleigo); Mayo
lMäjo); Nooeommon (NoseoNlUl'n); <»ialway (l>)älouel)); Wotersord
(Ouaatherfoord); (<>ort: .<icrry (^<>rri); Vimeriek l^immnit); o'lare
(Äleer; Tipperan) (Tipp'recri).
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ra Amerika: Länderne wio Hudsonsbay, Labrador och Nya Wallis,
ön Newfoundland, halfön Nya Skottland med ön Cap Bre ton, Nya
Vraunschweig, cn del af Canad.i, Nya Albiou samt flera andra af
Wcstindiste öarne: Jamaica, Barbados, S:t Trinidad, Grenada, S:t
Vincent, Dominica, Antigua, S:t Lucie, Tabago, nägra af Inngfru-
öarne, Bahama ellcr Lukayista och Bermudas-öarne. 4) I Södra
Amerika: Kolonierne Demerary, Esseqnebo och Berbice i Guiana.
— 5) I Polynesien: östra kusten as Nya Hottand samt alla der af
Engelsmännen först upptäckta öar. — Utgörande dessa Storbritanniens
besittningar tillsamman öfwer 50,000 qwadratmil, med 150 millioner
inbyggare.

Nederländerna
Gränsor och Storlek. Nedcrläuderue, som erhällit detta

namn af landets laga belägenhet, gränsa i norr och wester till Nordsjön,
i söder till Belgien och i öster till Tystland. Landets storlek är nägot
öfwer 290 qwadratmil.

Virg och W ätten. Berg finnas alldeles icke i detta läg-
landta slättland, som pä mänga ställen genom höga och kostsamma di-
ken och wallar mäste skyddas for hafwets öfwerswämningar. Pä ku-
sterne sinnas stora sandbankar eller sä kallade Duner. Landet är der-
före gansta wattnrict. Det genomstäres icke blott af mänga floder och
hafswikar; ntan inbyggarnc hafwa destutom gräfwit en mängd kanaler,
dels för wighcten till warors transporterande', dcls till wattcns asie-
dande. Jutet land har derföre en sä lätt kommunikation till sjös, och
de siesta resor göras pä ett slags bätar (Treckschuiten), som dragas
pä stranden af hästar. Landet omfattar Zuyderzee (Söider), hwilken
genom hafswiien V (Ei) är förenad mcd Haarlemcrsjön, som egentli-
gen är en insjö. De tre hufwudfloderne Rhen, Maas och Schelde
utfalla har i Hafwet, sedan de ofta delat sig i flera armar, äter för-
enat sig, och sedan utgrenat sig änyo; de förnämste af dessa utgrenin-
gar äro Waal, Merwe, Assel (Eissel), Lech, Vechte. Sistnämn-
de gren, som är den egentliga Rhen, förlorar sig i sanden, men man
har gräft för densammas utlopp. Maas' upptager wid Noermonde
Roer (Ruhr) stöden.

Klimat och Produkter. Klimatet, som wanligen pä knst-
ländcr, är tcmpercradt mcd fuktig luft; rcgu och tjock öimma inträffar
ofta. I södra traktcrne af Geldern är dock luften renare. Jordma-
nen är ömsom sumpig, önrom sandig och ofruktbar; landet har säledes
brist pä inländska produkter, till och med pä skog.

Inbyggare, Näringar och Handel. Landets inbyggare,
närmast bestägtade med Tystarne, kallar man Holländare, likasom man
kallat hela landet Holland, efter den wigtigaste provinsen deras. De
äro en Handlande Nation; arbetsamhet och sparfamhet haswa gjort
dem rika. Öfwer allt i hela landet ser man wälständ, ingenstädes
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prakt, men ocksä icke heller brist och armod. Holländarne aro winnmgs-
lystna och giriga af wana, titt den högsta noggranhet ordentliga af öf-
wertygelse, mättliga och sparsamma af böjelse, och nägon gäng slösak-
tiga af fäfänga. Deras allwarliga och kalla betänksamhet gör dem
skickliga till alla göromäl, som fordra en langwarig forstning, och in-
gen ting kan rubba deras lugn. Renlighet är deras förnämsta natio-
naldygd, och de drifwa den till högsta ytterlighet, hwilket klimatet ocksä
gör oundwikligt till häsans bibehållande. Blomsterplantering är ett na-
tionalnöje. Inbyggarncs antal räknas till omkring 2,600,000. —

Landets rikedom bestär ej i dest egna produkter, undantagande afkast-
ningen af cn gansta fördelaktig Boskapsskötsel. Boskapen är här af
mycket större och bättre slag än i de siesta andra Europeiska länder.
Landet utskeppar gansta mycket ost och smör; fär-afweln är betydlig;
sillfisket wid England är gansta wigtigt. Bristen pä inländska produk-
ter har förmatt landets idoga inbyggare, att med största nit drifwa och
fullkomna mängfaldiga stags manufakturer. Fabrikerna lemna:.kläde,
linne, spetsar, papper, porcellain, tobak, m. m. Handcln, ehuru ej sä
widsträckt som fordom, är likwäl ännu sä betydlig, att Nederländerne,
säsom handlande Stat, kan anses äga andra rummet i Europa.

Religion, Statsförfattning, Krigsmakt. Den
rädande Religionen är den reformerta, men alla trosbekännelser tslas.
Statsförfattningen är konstitutionelt monarkist, samt kronan ärftlig.
Folket representeras af Ständer, nnder namn af Generalstaterne,som bestä af 2 kamrar, hwaraf Ledamöterne i den ena utnämnas af
Konungen, och i den andra wäljas af Folket. Krigsmakten ntgör, Landt-
wärnsmanskapet inberäknadt, 75,000 man; Flottan bestär af omkring
60 större och mindre krigsskepp.

Landets indelning. Konungariket indelas i 9 provinser:
1) Holland, en af de sidländaste provinserne, innesluten af Nord-

sjön, Zuyderzee och Maas, destutom genomsturen af talrika kanaler,
samt skyddad genom höga wallar emot öfwerswämningar frän hafwet.
Provinsen indelas uti Norra och Södra Holland. — n) Norra
Holland, med ssonnngarikets förnämsta stad och egentliga Hnfwud-
stad Amsterdam, näst London den förnämsta handelsstaden i Europa,
som har öfwer 200,000 inw., hwaribland omkring 20,000 Judar,
byggd pä nedfällde mastträn i en sumpig trakt pä begge sidor af den
lilla floden Amstel, genomskuren af mänga kanaler, befäst pä landtsidan,
äger en berömd Bank, mänga fabriker och widsträckt handel. Städer-
ne: Haarlem med 22,000 inw., stora linneblekcricr, ätstilliga fabri-
ker, isynnerhet bekant genom sin handel med blomster; Edam, med
4000 inw., som drifwa wigtig osthandel; Horn, mcd 10,000 inw.,
god hamn och betydlig handel med wittualicwaror; Alkmaar, befäst
stad, med 9500 inwänare, breda kanaler, ncdcrlagsplats för osthandel;
Hoorn, med 7500 inwänare, der den bästa osten titlwerkas; Enk-
huysen (Enkheusen) med god hamn och 5400 inw., som drifwa be-
tydligt sillfiske. För öfrigt märkes här: Zaardam, största byn i riket,
med 11,000 inw,, 709 wädcrqwarnar, betydliga steppswarf, der Zaar
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Peter den store frän Nystland tog underwisning i steppsbyggeriet;
Broek, by, mestadels bebodd af rika kapitalister, bekant för sin öfwcr-
drifna renlighet, hwars gator äro belagde med glaseradt tegel, Pä hwil-
ka intet boskapsdjur fär gä. — l>) Södra Holland, med Stä-
derne: Haag eller Graveuhage, belägen i en angenäm trakt nära
hafwet, Konungens residens, med 59,000 inw., mänga palats och ka-
naler; Delft/fabriksstad med 16,000 inw., Hugo Grotii födelseort;
Leydeu, wacker stad med ett berömdt Universitet, (siiftadt 1575),
36,000 inw., huswudorten för Holländska ullhandeln; Gouda, med
12,000.' inw., nederlagsplats för osthandel; Schiedam, med 10,000

inw., och betydliga Gcnevcrbränncricr; Rotterdam, näst Amsterdam
den wigtigaste handelsstad i Riket, mcd 73,000 inw., wigtiga fabriker,
betydliga steppswarf och sä djupa kanaler, att de största stepp kunna gä
midt in i staden; Dortrecht, äldsta staden i Holland, belägen pä en
ö, med 20,000 inw., steppswarf och mynthus, der Holländska dukaterua
präglas; L»elvoetsluys (Helfutslois), besäst stad pä ön Voorne, mcd
förträfflig hamn, hwarifrän wanligen öfwcrfarten ster till England.
Nära Haag är bvn Ryswick (Neiswik) belägen, bekant genom freds-
slutet 1697.

2) Zeeland, som danas af Schcldcns mynningar och bestär af
flera större och mindre öar, ibland hwilka den största är Walchern,
hwars hnfwudstad Middclbnrg har 14,000 inwänare; Staden och
fästningen Vliessingcn, med 30l!0 inw., är äfwen här belägen. Pä
ön InidlVeveland märkes befästa Staden Gocs (Guhs); och pä ön
Schruwen, Staden Zieriksee, som har stort ostronsiste.

3) Utrecht (Cutrecht), hwarest märkes hufwudstaden Utrecht
med 34,000 inw., Universitet, stiftadt 1636, och en gammal göthist
Tomkyrka (fredsslut 1713). Staden Ammersfort, med 12,000'inw.,
har cn utmärkt wacker belägenhet.

4) Gelder», med Hnfwudstoden Arnhem, wid Rhenström-
men, som har 10,000 inw., cn stark fästning; samt Städerne: Nym«
wegen, med 14,000 inw., fästning, hamn och handel (fredsslut 1678
—79); Zutphen, med fästningswerk och 18,000 inw., samt Hårder»
wyk med 5000 iuw.

5) O v eryssel, med Staden Zwolle, som är befäst ock
har 13,000 inw., samt Staden Dewcnter (Dchfntcr) mcd 14,000
inwänare.

6) Fries land, med huswudstaden Leuwarden (Löwarden),
som har 17,000 inwänare. Harlingen, sjö- och handelsstad, med
8000 inwänare.

7) G rön in gen, M'd befästade hufwudstaden Gröniugen,
som äger Universitet, stiftadt 1614, och 26,000 inw.; Delfzyl (Delf-
siel) befäst, har stor och rymlig hamn samt 3000 inwänare.

8) Drenthe, med hnswndstadcn Assen och gränsfästningen
Koeverden (Kuhf'rden).

9) Norra Bra bänt, med städerne: Herzvgenbnsch huf-
wudstaden i provinsen, start fästning, har ätstillige fabriker och 13,500



144

inw.; Tilburg, med 10,000 inw. och wigtiga klädesfabriker; Breda >

fästning, kadettskola, 13,500 inw., (fredst. 1667); Bergen op Zoom,
stark fästning, 7500 inwänare.

Nederländska Monarkiens tillhörighet är äfwen 11^, qw. mil af Lim-
burgika landet, hwars hnfwudstad är Maastricht, wid Maasfloden, med
en gansta stark fästning, 20,000 inw., samt det nära staden belägna
Petersberget, som har märkwärdiga stenbrott, och cn oräkuclig mängd
underjordista gängar ; Roermonde (Ruhrmondc) och Venloo (Fenloh)
städer och f stningar wid Maas.

Af Storhertigdömet Luxemburg, som innchäller omkring 50 qwa-
dratmil, har ät Ncderländerne blifwit tilldeladt nägot öswer 22 qwa-
dratmil, eller det sä kallade Tysta Luremburg, med 154,000 inbyggare,
hwaremot det sä kallade Wallonista Luremburg tillhör Konunga-
riket Belgien. Såsom Storhcrtigdöme tillhör Luremburg Tysta för-
bundet. Uti detta Hertigdöme märkes: Luxemburg, hufwudstaden,
mcd 11,000 inw., cn af de starkaste fästningar i Europa; den aren
Tyst förbundsfäsining, hwars Kommendant utnämnes utaf Konungen af
Preussen. Uti Lnrembnrgsta landet är det lilla Hertigdömet Bouillon
beläget.

Nederländerncs besittningar äro sör öfrigt: i Asien: Gcneral-
Guvernementet Vatavia pä Java mcd de flesta Kryddöarne, samt nä-
gra distrikter pä Malabar och Koromandelknstcn; i Asrika, nägra Fak-
torier pä Guinea-kusten; i Amerika, kolonien Surinam, samt öarne
Eustache, S:t Martin och Eura^ao. Folkmängden i dessa besitt-
ningar stiger till emellan 6 och 7 millioner.

Belgien.
Gränsor och Storlek. Belgien gränsar i norr till Ne-

derländerna och Nordsjön, i wester och söder till Frankrike och Hertig-
dömet Luremburg, i öster till Preussiska länderne, samt innehässer nä-
got öfwer 254 qwadratmil.

Berg och Watt en. Inga betydliga berg sinnas; i provin-
serne Hennegau, Namur och Luttich framskjuta likwäl ätstillige äsar frän
Ardeunerne. — Landet är i allmänhet lägländt men fruktbart, genom-
skuret af mänga floder. Maas och Schelde äro landets huswudfioder;
Maas upptager wid Namur Sambre, och wid Luttich Ourthe floden;
till Schelden flyta de smärre fiodernc Lys, Dender och Rupel (hwil-
ken sistnämnda har sin tillwaro genom söreningen af fiodcrne Dyle samt
stora och lilla Nethe). Flera kanaler lätta ock gansta mycket förbin-
delsen emellan rikets provinser.

Klimat och Produkter. Klimatet är tempereradt. Pro-
dukterne äro spanmal, lin och hampa samt nägot jern, koppar, bly,
alun, marmor och stenkol; skogar sinnas uti provinserne Södra Bra-
bant, Namur, Hennegau och Luttich.
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Inbyggare, Näringar och Handel. Landets inbyggare, af
blandadt ursprung, till största delen Katholiker, tala dels Flandriska (en
tyst munart), dels Wallonsta (en förstämd fransyska); de bildade klas-
serne nyttja endast ren fransyska. lubyggarnes antal räknas till
4,260,000. — Belgien är ett af de bäst odlade land i Europa, och
frambringar all slags spanmäl i öswerfiöd, har förträfflig boskapssköt-
sel, samt cn mängd fabriksinrättningar. Likwäl hafwa dessa sistnämnde,
i anseende till tryckande skatter och pälagor samt brist pä afsättning,
under de scnarc aren icke kunnat idkas mcd den drift som sordom.
Sjöfarten pä utrikes orter är icke af särdeles betydenhet, och handeln
inskränkt till landets egna produkter och mauufakturtillwerkningar.

Religion, Statsförfattning, Krigs makt. Ra-
dande Religionen är den katholsta, likwäl tätas äfwen andre religions-
läror. Statsförfattningen är konstitutionell monarkis?, samt kronan ärft-lig. Konnngen har den werkställande makten, och delar den lagstiftan-
de samt beskattningsrätten med Nationen; Konungens person är helig,
men ministrarnc kuuna ställas till answar inför folkets representanter,
som utgöras af 2:ne Kamrar. — Krigsmakten utgör 50 till 60,000
man.

Landets indelning. Konungariket bestar af 9 provinser:
1) Södra B radan t, med rik/ts Hufwudssad Vriissel etter

Bruxclles, Konungens residens, cn wackcr stad mcd 102,000 inwä-
nare och wigtiga fabriker, ibland hwilka spetsfabrikcrne isynncrhet äro
bekanta; i granstapet är lustslottet Laeken. Löwen eller Louvain,
stad wid floden Dyle, med ätstilliga fabriker, 24,000 inwänare och ett
Universitet. Wid Waterloo, ej längt frän Brnsscl, stod det märkwär-
diga slaget den 18 Juni 1815, i hwilket K. Napoleon besegrades och
för andra gängen förlorade Fransta tlwoncn. Neerwinden (fältstag
1793).

2) Q st-Flandern, der huswndstadcn är Geut, byggd pä
26 öar, wid Scheldcn, mcd Univcrsitet, stiftadt 1816, wigtiga fabri-

ker, handel, samt 84,000 inwänare (frcdssl. 1814). S:t Nicolas
med 20,000 inwänare, Lokercn med 16,000 inwänare och Nnlst med
15,000 inwänare, betydliga fabriksortcr; (Hdcnarde), wid
Scheldcn, mcd 6000 inwänare och fästning (fältstag 1708) samt Dcu-
dermonde, med 6000 inwänare, städer af mindre betydenhet.

4) West-Flandern, der Brugge är hufwudstaden, som
har betydliga fabriker, wigtig handel, samt 42,600 inwänare; Ostende,
befäst sjöstad mcd god hamn samt 12,000 inwänare; Nieuwport, li-
kaledes befäst siad wio Nordsjön; Apern, fabriksstad mcd 15,000 in-
wänare och fästning; Gortryk eller Eourtray mcd 19,000 inwänare
och förträffliga linneblekcricr, hufwudorten för de finaste linnewäfwe-nerne.

4) Hennegau, med befästade hufwudstaden Mous, som har
23,000 inwänare och wigtiga bomullsspinnerier, samt Staden Door-
nik eller Tounlay med 29,000 inwänare och mänga fabriker; Ehar-
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leroi, fästning wid Sambre; Fleurus (fältstag 622, 1690, 1794);
Zemappes (fältstag 1792).

5) Antwerpen, med hufwudstaden Antwerpen, i medelti-
den en af Europas största handelsstäder, belägen wid Schelde-fioden,
som här är segelbar för de största krigsskepp, har ännu betydlig handel,
mänga fabriker, en sjöarsenal, en märkwärdig Domkyrka samt 74,000
inwänare. Fabriksstaden Mecheln (Malines), med 23,000 inwäna-
re, och en stor Domkyrka. Städerne: Turnhout, med 23,000 inwä-
nare, och Lierre med 13,000 inwänare, äro äfwen wigtiga Fabriks-
städer.

6) Namur, med hufwudstaden Namur, som har 20,000 inwä-
nare och en stark fästning; dessutom märkes här: staden Dinant, äf-wensom fästningen Philippeville wid Ardennerne.

7) Lnttich, hwarest märkes: hufwudstaden och fästningen Lut-
tich, med Universitet, stiftadt 1817, en märkwärdig Domkyrka, ett stort
Kanongjuteri, ypperliga Gewärsfabriker och 59,000 inwänare; i gran-
stapet sinnas Stenkolsgrufwor. Städerne: Spaa, ien stogbewureu
bergstrakt, genom konsten förstönad, berömd för de warma bad, som
der finnas; Verviers, med 19,500 inwänare och wigtiga klädesfabri-
ker; Stablo, med berömda läderfabriker.

8) Limburg, hwaraf Belgien innehar största delen, 22
qwadratmil, med 200,000 inbyggare.

9) Luxemburg, hwaraf ock största delen, 38 qwadratmil,
under benämningen Wallonista Luxemburg, tillhör Belgien.

Tyskland.
Gränsor oK Storlek. Tystland ligger midt i Europa,

gränsar i norr till Östersjön, Danmark och Nordsjön, i öster till Preus-
siska och Österrikiska Staterue, i söder till Adriatista Hafwet, Italien
och Schweitz, i wester till Frankrike ock Nederländerne. Landets areala
innehall räknas till emellan 11 och 12,000 Tysta qwadratmil eller
omkring 5600 Swensta.

Berg. Tystland har mänga bergsträckor, ..isynnerhet är den
södra delen gansta bergig. Inemot Nordsjön och Östersjön sträcker sig
en stor statt, som afbrytes endast af kullar. Deraf kommer att man
kallar den södra delen af Tystland för Ofra Tystland, och den norra
för Nedra Tystland. Södra Tysklands gränsmur utgöres af Alperue,
som erhälla olika namn uti olika trakter; bland desse äro de Tirolfke
Bergen de högste. Frän dessa utbreda sig fiera lägre fjällsträckniugar,
af hwilka Schwarzwald, med dest grenar i fydwestra Tystland, är
den utmärktaste. Fichtelgebirge är medelpunkten för Tystlands inre
bergsystem, frän desse utgä il) Erzgebirge mot nordost till dest de
förena sig med Riesengebirge; b) Böhmerwald mot sydost, och o)
Thuringerwald mot nordwest. Erzgebirge och Thiiringerwald utgöra
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gränsen emellan öfra och nedra Tystland. I norra Tystland finnasHarzbergen.
W ätten. Uti Tystland sinnas wäl fiera insjöar i fjelltrakter-

ne, äfwensom i Mecklenburg, men den enda betydligare är Vodensjön
wid Helweticns gräns. Landet är likwäl genomskurit af fiera ström-
mar, hwaraf ingen, i anseende till Alpista bergskedjan, utfaller i söder
etter Medelhafwet. Donau allena, som näst Wolga är Europas stör-
sta flod, och upptager de fiesta af Södra Tystlands strömmar, flyter
östligt till Swarta Hafwet; de öfrige rinna nordligt, säsom Rhen
med sina bifloder, Weser och Elbe ät Nordsjön, samt Ddern till
Östersjön.

Klimat och Produkter. Klimatet är i allmänhet tempere-
rad! och sundt. Norra Tystland har en mera fuktig och tjock, södra
Tystland en mera torr och warm luft. Pä de höga fjällsträckningarne
ligger cwig snö, och man träffar der äfwen Glacierer. — Tyskland är
isynnerhet rikt pä mineralista produkter, nägot gnld, mera silfwer,
mycken koppar, bly och jern, äfwcn tenn, qwicksilfwer och flera stenarter,
säsom alabaster, ädla stenar samt salt. Flera wäxtcr, hwilkas odling
swärligcn lyckas i Swerige, trifwas wäl, ätnunstone i Södra Tystland,
säsom walnötter, kastanicr, mandlar, äfwen winrankan trifwes här, af-
lägsnad frän sjökusten, nordligare än i Frankrike. Pä belgssiräcknin-
garne sinnes likaledes betydliga stogar. Wilda djuren äro nästan desam-
ma som Sweriges, med undantag af elga^M rM^/deremot sinnas
wildswin, wildkattor, samt större förräd'a^l§soM.'^"Tyskland har
mänga fruktbara trakter, men äfwen nägra toM^vFMuktbära land-
sträckor. M .^'-l '"

Inbyggare, Näringar och H a n'Ml.," '^ystarne äro all-warsamme, eftertänksamme, arbetsamme, interes-sera sig mera än andre Nationer för främmande länder och folkstag,
lära äfwen derföre gcrna främmande spräk och göra widlöftiga resor,
hwarigcnom de förwärfwa mänga kunskaper, men äfwen tillegna sig an-
dra Nationers bäde goda och onda seder och moder. De wisa ett tå-
lamod och en ihärdighet wid arbete, som man sällan finncr hos andra
Nationer, och äro derföre isynnerhet skicklige till sädane längwariga ochswara arbeten, som fordra en mödosam forskning och cn sträng noggran-
hct. InbyggarncZ antal stiger till 30 millioner, hwaraf större delen
äro af den G-rmanista stammen, 5 millioner af Slawista, utom Judar.
— Tvssland hufwudnäringar äro: äterbruk, boskapsskötsel (hwaraf ost
frän Alptrattcrnc och ull frän Hedlandct äro de wigtigaste produkter),
winstötsel, äfwensom bergsbruk. — Manufakturer och fabriker sinnas
af alla stag och i stor mängd, och Tystland drifwer en widsträckt han-
del. Tysta Bokhandeln är högst betydlig.

Religion, Wetenskaper, Statsförfattning.
De Nomerst-Katholsta och de Protestantista Rcligions-partierne aga i
Tysta Nitet lika rättigheter; de Katholsie utgöra 18 millioner, Luthcra-
nerne 12 millioner och de Resormerte 2 millioner. Andra christna sekter,
äfwensom Judar, äro äde fiesta orter tolererade. Hos ingen Nation
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finnes nyttiga kunskaper sä kringspridda i alla Ständ, fom hos den Ty-
sta; ocksä träffar man ingenstädes fiera och bättre anstalter till ungdo-
mens underwisning, ingenstädes sä mänga författare i alla ämnen som
i Tystland. — Tystlands souveräna Furstar och fria Städer bilda, enligt
Fördraget af den 8 Juni 1815, det Tyska Förbundet, hwars
ändamäl är bibehållandet af Tystlands yttre och inre säkerhet, samt de
sarstilte Tysta Staternes oberoende. Förbundets angelägenheter besör-
jas af dertill förordnade Ombud, hwilka hälla sina sessioner i Frank-
furt am Mayn ").

") Det förr sa kallade Tyssa Niket, hwarö öfwerhufwud benämndes Romersk
Kejsare, och utkorades af de betydligare Furstarne, deras Kurfurstar kal-
lade, upphäfdes wid freden i Luncville 1801. De större Statcrne blefwo
dä sjelfstäudige och de fieste Kurfurstarne antogo derefter titel af Konun-
gar, men kommo under Napoleons tryckande öfwerwälde, som af Tysia
Rikets spillror bildade ett sä kalladt Nehnförbund, för hwars Beskyddare
Napoleon förklarade sig. Efter Napoleons fall, bildades nuwarande Ty-
sia förbund. — Tysta riket indelades fordom i 10 kretsar, nemligen:

I. Österrikiska kretsen, belägen pä ömse sidor om Donau, innefattade
Erke-Hertigdömet Österrike. Hertigdömena Kärnthen, Krain, Stevermarl
och Grefstapet Tirol.

2. Bayerska eretsen, wid Inn och flera af Donaus öfre tillflöden, in-
nefattade fordna Knrfnrstendömena Pfalz, Bayern, sedan förenade, och
utgör u» Konungariket Bayern, som derjemte äger flera besittningar i
fordna Rhcnfla, Frankista och Schwabifta kretsarne. Ertestiftet Salzburg
lyder uuder Österrike.

3. Schwabissa kretsen, sydwestligaste delen af Tysttand, wid Östra
Rhcnstranden. Af kretsarne war denna mest sönderdelad uti en mängd
smärre stater, cif lMlka de betydligaste woro fordnaKurfurstcndömet Wur-
temberg (nn Kvnlmg'ii»ikc) och Vadcn (nu Storhcrtigdöme).

4. Vranrista kretsen, belägetWedlersta Tysiland, wid Mayns källor
och pä bäda sidor om dest öfra lopp. Här bodde de fordna Franker, som
eröfradc Gallien och grundlade nuwarande Franska Monarkien. De fieste
smärre stater, som utgjort denna krets, tillika med den fordna Riksstaden
Nurnberg, lyda nn under Bayern, de öfrige lyda under Baden och Wiir-
temberg/

5, 6. Öfwerrhcnsla och Nederrhensta (den scdnare kallades äfwen Kur-
rhenfia) kretfarne, pä ömse sidor om Rhen nedan om Schwabisia kretsen.
Till Öfwerrhensta kretsen hörde i äldre tider Franche Comte, Lothringen
och Elsast, sedermera införlifwade med Frankrike, samt Ertestiftet Basel
m.fl.; till den sednare de fyra Kurfurstcndömen och Erkebisiopsdömen Maintz,
Trier, Köln samt Kur-Pfalz.

7. Wtstplialissa kretsen, wid Nederländfia gränsen, uigjordes af Her-
tigdömet lullich, Berg, Eleyr, Westphalen, Grefstapet Mart, Vifiops-
stiften Munster, Paderborn (nu under Preussen) samt Fnrstendömena Ver-
den, Ostfriesland, Bistopsstiftet Osnabruck, m. fl.

8. Nedersachsista kretsen, har, liksom den följande, namn efter de
fordna Sachsarne, en af Tysklands märkligaste folkstammar. Den war
belägen wid Elbens nedra lopp och innefattade en mängd Furstendömen
och Herrstaper; de betydligaste" woro Knrsurstendömet Braunschlveig-Lime-
burg, Hertigdömena Braunschweig, Wolfenbuttel,Magdeburg, Mecklenburg,
Holstein, Blfiopsstiftet Bremen.
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Landets indelning:
I. De länder i Tystland, som tillhöra Ö sterrik i ska Kej sare-dömet äro: Erkehertigdömct Österrike, Hertigdömena Steiermark,

Kärnthcn, Krain och Salzburg, Grcfstapet Tirolen med de Vorarlberg-
sta Herrstaperna, Konungariket Vöhmen, Markgrefstapet Mähren, samt
Osterrikista andelen i Schlesien; och stola dessa landstaper widare blif-
wa upptagne under Kejsaredömet Österrike.

11. De länder i Tystland, som tillhöra Konungariket Preus-sen, äro provinserne: Brandenburg, Pommern, Schlesien, er. del af
Sachsen, Westfalen, liilich, Cleve, Berg, Nederrhen; de stola blifwa
bestrifne tillika mcd Konungariket Preussen.

111. Konungariket Bayern, (fordom Kurfurstendöme,
men af Napoleon är 1806 upphöjdt till Konungarike) är beläget i Sö-
dra Tystland kring Fichtelgebirge, Böhmerwald; mellersta delen af lan-
det utgöres af en enda fruktbar slätt. Större delen af dest talrika stö-
der, säsom Iller, Lech, Altmiihl, Isar, hafwa sitt utlopp i Donau,
utom fioderne i den del deraf, hwilken är belägen pä andra sidan om
Rhen (Rhenkretsen), som icke sammanhänger med moderlandet. Bayern,
omkring 700 qwadratmil i widd, har 4,120,000 inbyggare, hwaraf
aro Katholiker, samt en krigsmakt af 54,000 man. Regeringen är mo-
uarkist och ärftlig men inskränkt genom Ständer, som utgöras af 2:ne
kamrar. Riket indelas i 8 kretsar.

1) Öfra Bayern, som har 542,000 inbyggare och Rikets
Hnfwudstad Munchen, wid floden Isar, en af de wackraste städer i
Europa med fiera märkwärdigheter, 80,000 inwänare, Universitet (1826
ditfiyttadt frän Landshut) stort bibliotek, fabriker och handel; här för-
färdigas förträffliga chirurgista och mathematista instrumenten För öf-rigt märkes här Staden Freysing med 4000 inwänare, samt de i
krigshistorien bekanta orterna Miihldorf och Hohenlinden (1322 och
1800).

2) Schwaben och Neuburg, med 482,000 inbyggare, som
innefattar städerne: Augsburg, f. d. fri Riksstad, en af Tystlands
wigtigaste fabriks- och handelsstäder, med en praktfull Domkyrka och det
wackraste Radhus i Tyskland, märkwärdig för Riksdagen 1530 (don-
-I'6BBio har 32,000 inwänare; Neuburg, wid Donau,
med ett wackert stött och 10,000 inwänare; Donauwörth, med 5000
inw.; Kempten och Memmingen, hwardera med 4000 inwänare;
Nördlingen, med 5000 inwänare, ylle- och linnefabriker, bekant af
Swenstarnes der lidna nederlag är 1634; Fästningen Lindan.

3) Nedra Bayern, som har 517,000 inbyggare samt Städer-
na: Passau, med 10,000 inwänare, och fästningen Vber Haus;

9. Qswersachsista kretsen, wid Elbens öfra lopp, norr om Tysklands
nordliga bergskedja (Thiiringerwald, Erzgebirge) war d?n största näst den
Österrikiska, hit hörde Kurfurstendömena Sachsen; Brandenburg m. fi.

10. Bnrgundista kretsen, eller nuwarande Nederländerne.
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Straubingen och Landshut, hwardera med 9000 inwänare, som
idka temligen betydlig handel; Ingolstadt, mcd 8000 inwänare och
fästning.

4) Ofra Pfalz och Regensburg, med 453,000 inbyggare
och Städerne: Regensburg, fordom fri Riksstad, med 28,000 inwä-
nare, uti derwarande gamla Radhuset sammanträdde fordom Tysta Niks-
ständerne (frän 1663 till 1806); Amberg, med 5000 inwänare, en
gewärsfabrik, och i granstapet nägra jerngrufwor; Snlzbach, mcd
Gymnasium och jerngrufwor, 4000 inwänare.

5) Medlersta Frän ken, som har 534,000 inbyggare och
Städerne: Nurnberg, fordom fri Riksstad, 40,000 inwänare, män-
ga fabriker och wigtig handel med de säkallade Nurnbergerwaror; Ans-
bach med 14,000 inwänare och FKrth med 13,000 inwänare, wigti-
ga fabriksstäder; Gichstedt, Hertiglig Residensstad, Bistopsfäte med
Gymnasium och 7000 inwänare; Grlangen med 9000 inwänare, Uni-
versitet och fabriker; Rothenburg, cn af de äldste städer i Franken,
med 8000 inwänare samt åtskilliga fornlemningar; Feuchtewang, Weis-
senburg och Schwabach, mindre fabriksstäder. Fästningar: Wilz-
burg och Nottenberg.

6) Ö fr a Franken, som har 448,000 inbyggare och Städerne
Vamberg, med 20,000 inwänare, Erkebistopssate, en präktig Dom-
kyrka och berömda bryggerier; Bayreuth, med 13,000 inwänare samt
en mängd fabriker; Hof, med 6000 inwänare, betydlig handel samt
ylle- och linnefabriker; Gulmbach, mcd 4000 inwänare, garfwcricr och
bryggerier samt betydlig frukthandel; Kronach och Wnnsiedel, min-
dre städer. Här märkes 2:ne fästningar: Forchheim och Nosenberg
wid Kronach.

7) Nedr a Franken och Aschaffenburg, som har 547,000
inbyggare och Städerne: Wurzburg, med 22,500 inwänare och Uni-
versitet (stiftadt 1403), pä alla sidor omgifwen af winberg; Aschaf-
fenburg, med 5000 inwänare och ett stogshushällningsinstitut samt flera
andra läroanstalter; Schweinfurt med 7000 inwänare och betydlig
handel; Kitzingen, med 9000 inwänare, betydlig nederlagsplats för
handelswaron här märkes för öfrigt fästningarne Wurzburg och Kö-
nigshofen.

8) Pfaltz, med 524,000 inbyggare och Städerne: Speyer,som har 8000 inwänare och en uräldrig Domkyrka, samt fabriker och
skeppsfart pä Rhen; Zweibrucken, med 7000 inwänare samt fiera fa-
briken Landau,, Tyst förbundsfästning.

Under Konungariket Bayern höra ätstilliga mindre Furstliga och
Grefiiga besittningar.

IV. Konungariket Sachsen, (fordom Kurfurstendöme,
men är 1806 upphöjdt till Konungarike), beläget norr om Erzgebirge,
genomskurit af Elben, innehäller omkring 150 qwadratmil, med 1,650,000
inbyggare, till största delen Lutheraner, och en Krigsmakt af 12,000
man. Regeringen är ärftlig och conftitutionell, lagstiftningen gemensam
med Landtstanderne. Riket indelas i följande kretsar:
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1) Dresdener- etter Meistnerkretsen, hwarest märkes:
Rikets hnfwudstad Dresden, wid Elben, en af Tystlands wackraste
städer och Konungens residens, med 69,000 inwänare, mänga kostbara
och konstrika samlingar samt stort Kongl. bibliothek. Städerne: Meis-
fen, wid Elben, med 7500 inwänare, en märkwärdig Domkyrka och
den äldsta Porcellainsfabrik i Europa, hwars tillwerkuingar äro mycket
berömda; Grossenhain, mcd 5500 inwänare samt wigtiga ylle- och
linne-fabriker; Pirna, wid wenstra Elbstranden, med 5500 inwänare,
i hwars granstap Fredrik II tog en Sachsisk Armee till fänga, samt
Bergfästningen Königstein, öro äfwen här belägne.

2) Lcipzigerkretsen, med Staden Leipzig, wid floderna
Elster och Pleisse, eu af Tystlands wigtigaste handelsstäder, som har
47,500 inwänare, Universitet (stiftadt 1409) en mängd lärda instituter
och sällstaper, samt fabriker, hufwudorten för Tysta Bokhandeln, äfwen
märkwärdig genom Fältstagen, ären 1631, 1642 och 1813.

3) Zwickauer- eller Erzgebirgerkretsen, med Städerne
Freiberg, en wigtig bergsstad med 11,500 inwänare, i hwars gran-
stap wigtiga silfwergrufwor sinnas; Zwickau, wid ftoden Mulde, med
6000 inwänare, betydliga fabriker, spanmäls- och stenkols-handel; Ghem-
nitz, med 22,000 inwänare och de största Bomullsmanufakturer i Sach-sen; Glauchau, Schneeberg och Annaberg, Bergstäder, med öfwer
6000 inwänare samt fabriker och manufakturer.

4) Voigtländska kretsen, med Staden Planen, som har
8,700 inwänare samt wigtiga bomulls- och mustlinsfabriken

5. Öfra Lausitz, äfwen kallad Bautzener- eller Lausit-
zerkretsen, med Städerne Bautzen eller Vudissin, wid Spree,
som har 8,500 inwänare samt wigtiga fabriker (fältslag 1813); Lö-
bau och Zittau, med 8000 inwänare, städer som drifwa stark linne-
handel; samt Hernhutarkolonierne Hernhut och Vertelsdorf.

Under Sachsen höra äswen ätstillige smä Furstlige, Grefiige ochFriherrlige besittningar.
V. Konungariket Hannover (fordom Kurfurstendöme,

är 1814 upphöjdt till Konungarike), beläget wid Nordsjön, omkring
Weser, emellan strömmarne Elbe och Ems, hwartill äfwen hör Fur-
stendömet Göttingen, wester om Harzbergen, innchällande omkring 350
qwadratmil, med 1,700,000 inbyggare, af hwilka största delen äro Lu-
theraner, och 13,000 man militär. Thronen är ärftlig inom Braunschweig-
Luneburgsta huset. Regeringsformen är monarkist, nu mera temligen
oinskränkt.

Konungariket är indeladt i 6 Landdrosterier och ett Bergshaupt-
manstap, nemligen:

1) Hannover, som innefattar Furstendömet Kalenberg samt
Grefstaperne Hoya och Dipholtz; här märkes Rikets Hnfwudstad Han-
nover, belägen pä en sandig stätt wid floden Leine, med handel och
fabriker samt 26,000 inwänare; Hameln, wid floden Hamels utlopp
i Weser, med 5800 inwänare och nägra fabriker, fordom en fästning.
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2) Hildesheim, innefattande Furstendömena Hildesheim, Göt-
tingen och Grubenhagen samt Grefstapet Hohnstein; här märkes Stä-
derne: Göttingen, mcd ett berömdt Universitet (stiftadt 1734), stort
bibliothek, wigtiga fabriker och 11,000 inwänare; Hildesheim, med
en märkwärdig gammal Domkyrka, fabriker, ansenlig garn- och linm-
handel samt nära 14,000 inwänare, Dsterode, wigtig fabriksstad, med
stort sädesmagasin och 4,400 inwänare; Goslar, hufwudorten i en li-
ten bergslag wid foten af Harz, med märkwärdiga ruiner och 7000
inwänare; Munden, i en dal, der floderna Wcrra och Fulda sam-
manflyta, mcd nära 5000 inwänare, fabriker och god handel; Eim-
beck, wid Ilmefioden, mcd fabriker, handel och 5000 inwänare.

3) Liiueburg, som utgöres af Furstendömet utaf samma namn;
här märkes Städerne: Liiueburg, wid den segelbara floden Ilmenau,
med ett bekant saltnerk, fiera fabriker, betydlig handel och 13,000 in-
wänare; Harburg, wid Seveflodens utlopp i Elben, midt emot Ham-
burg, med 4000 inwänare, fabriker och handel; Eelle, wid fioden Al-
ler, med 10,000 inwänare, fabriker, samt ansenlig handel och sjöfart.

4) Stade, som innefattar Furstendömena Bremen och Verden
samt landstapet Hadeln; här märkes Städerne: Stade, wid fioden
Schwinge är befäst, idkar handel och sjöfart och har nära 6000 inwä-
nare; Buxtehude, med ätstilliga fabriker; Verden, med 4(00 inwä-
nare, fabriker, skeppsfart och handel.

5) Osnabruck, innefattande Furstendömet Osnabruck, Hcrtig-
dömet Aremberg-Meppen samt Grcfstapen Lingen och Ventheim; här
märkes .Osnabruck, med 12,000 inwänare, som drifwa ansenlig linne-
handel och Pä hwars Radhus Westphalista freden stöts är 1648; Lin-
gen, Meppen, obetydliga städer.

6) Aurich, innefattande Furstendömet Ostfriesland, mcd Städcr-
nc: Gmden, wid Emsfiodens utlopp i hafswiken Dollart, landcts stör-
sta stad, driswer wigtigt sillfiskeri, har 12,000 inwänare, handel och
sjöfart, samt ätstilliga fabriker; Aurich, hufwudstaden i Furstendömet;
Norden, med 5600 och Leer med 6000 inwänare, handels- och fa-briksstäder.

7) Bergshauptmanstapet Harz, med 7 Städer, bland hwilka mär-
kes: Klausthal, hufwudorten, med ett myuthus, och 8800 inwänare,
samt i granstapet betydliga grufwor.

VI. Konungariket Wurtemberg (fordom Kurfursien-
döme, men är 1805 upphöjdt till Konungarike), ett bergfnllt land med
fruktbara dalar, omgifwet af Bayern och Baden, wid bergsträckningar-
ne Schwarzwald och Die Alb (en ödslig bergshöjd, som utgör wattu-
flillnaden emellan Neckar och Donau), innehäller nära 170 qwadratmil
i storlek, samt har 1,623,000 inbyggare, hwaras Lutheraner, och en
krigsmakt af 19,000 man. Regeringsformen är inskränkt monarkist;
lagstiftande makten utöfwas af Nationens Representanter. Riket inde-
las i 4 kretsar:

1) Neckarkretsen, hwarest sinnes Städerne: Stnttgart, i
en af winberg omgifwen dal, nära Neckar, Rikets hufwudsiad och Ko-



153

nungens residens, med stort Kongl. Bibliothek, präktigt Operahus, god
handel, samt 38,000 inwänare, Ludvigsburg, andra Residensstaden

,' Riket, mcd 7000 inwänare, ett präktigt slott och fiera fabriker;
Estlingen, wic> Neckar, med linne- och ylle-fabriker, 6500 inwänare
och icke obetydlig handel; Heilbronn, wid Neckar, mcd bctydlig han-
del , stark winodling och 8500 inwänare.

2) Schwarzw a ldkret sen, med Städerne: Tubingen, i en
bergstrakt wid Neckar, har Universitet (stiftadt 1477), 7500 inwänare,
hwilka drifwa bctydlig handcl mcd frukt och trägärdssakcr; Rcutlin-
gen, i en wacker trakt, wid foten af Dic Älb, med 10,500 inwänare,
betydliga fabriker och handel; Rothenbnrg, mcd 6000 inwänare, och
ett fordom bekant lesuiterkollegium; Rotweil och Tuttlingen, min-
dre handelsstäder.

3) Dona ukretse u, hwarest märkes Städerne: Nlm, wid Do-
nau, som här blir segelbar, med majestätisk Domkyrka och 12,000 in-
wänare, hwilka sysselsätta sig till en stor del med linwäfnad och drif-
wa betydlig handel samt sjöfart pä Donan; Bibcrach, med 4700 in-
wänare, der myckec linne och parkum tillwerkas.

4) I art kr et sen, med Städerne: Hall, som har stort saltwert
och 6000 inwänare; Ellwangen, i en ödslig trakt, sätet för styrelsen
af kretsen, med omkring 3000 inwänare; Gmiwd, fordom en ansen-
lig fabriksstad, som licwäl ännu äger 5800 inwänare.

Hit höra äfwen ätstilliga smä Furstliga besittningar.
VII. Storhertigdömet Baden, beläget wester om

Wurtemberg emellan Schwarzwald och Rhen, som ätföljer dest södra
och westra gräns allt ifrän Bodensjön till Hessen. Stranden längs ät
Nheuströmmcn är cn herrlig, fruktbar dal. Landet innchällcr inemot
140 qwadratmil i widd, mcd 1,209,009 inbyggare, hwaraf ; Katho-
liker, de öfrige Rcformerte och Lutheraner, Judar och Mennoniter, samt
en krigsmakt af 10,400 man. Storhertigdömet är deladt i 4 kretsar:

1) Medlersta Rhenkrctsen, i hwilken sinnes Storhertigdö-
mets hnfwud- och residensstad Garlsruhe, en af Tystlands wackraste
städer, belägen pä en ston statt icke långt frän Rhen, byggd i form af
en utbredd solfjäder, med ätstilliga fabriker och 21,500 inwänare,
samt Städerne: Durlach med linne- och yllefabriker, frukt- och win-
odling samt 4300 inwänare; Bruchsal, med saltwert och 7000 in-
wänare; Pforzheim, den wigtigaste fabriksstaden i landet, med 6000
inwänare; Rastadt (fred 1714, Kongrcst 1797 och 98) med 5500
inwänare, skönt stött och ätstilliga fabriker; Lahr, liflig handels- och
fabriksstad med 5500 inwänare; Offent»urg , i granskapet af den wack-
ra Kinzigdalen, med 3500 inwänare; Baden, med 4400 inwänare
och berömda warma bad.

2) Öfra Nhenkretsen, med Städerne: Freiburg, wid Trei-
samfioden, som har 14,500 inwänare, Universitet (stiftadt 1454) och
en utmärkt göthist Domkyrka; Altßreisach wid Rhen, mcd 3000
inwänare, fordom befäst.
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3) Sjökretsen, som innefattar staden Konstanz eller Kost-
nitz, wid Bodensjön, med 6200 inwänare, en märkwärdig göthist Dom-
kyrka, ylle- och linnefabriker, samt handel med win och frukter.

4) Nedra Rhenkretsen, som har Städerne: Manheim, wid
Rhen och Neckar, Storfurstens andra Residens, med 20,500 inwänare,
mängfaldiga fabriker, ansenlig handel och ett berömdt Observatorium;
Heidelberg, wid Neckar, med 13,000 inwänare, ett berömdt Univer-
sitet (sttiftadt 1386), ätstittige fabriker och lifiig handel; Wertheim,
bekant genom det der odlade win, med 4600 inwänare.

Under Storhertigdömet Baden höra äfwen nägra smä Furstliga
besittningar.

VIII. Ku rf ur st en dö me t Hessen eller Kurhessen,
beläget i medlersta Tyskland, kring Wesers hufwudkällor, Fulda och
Werra; landet är en skogig bergstrakt med rika jerngrufwor, samt in-
häller i arealwidd nära 100 qwadratmil, med nägot öfwer 700,000
inbyggare, hwilka till större delen bekänna sig till reformerta religionen,
och 6000 man krigsfolk. Negeringen inskränkt monarkist. Kursursten-
dömct utgöres af följande delar:

1) Ni eder-Hes sen eller norra delen af Landtgrefstapet Hes-sen, Furstendömet Fritzlar och Grefstapet Schanenburg, med hufwud-
staden och Kurfurstens residens Kassel, en wacker stad/ som har 30,000
inwänare, ätstilliga fabriker, fiera institutioner för konster och wctenssa-
per, samt ett kostbart Museum; Wilhelmshöhe, fordom Weissen-
stein, en tid kalladt Napolconshöhe, Lustslott med en widtbcrömd
»vattenkonst.

2) O ber hes sen, cn del af det södra Landtgrefstapet Hessen,
jemte Grefstapet Ziegenhain, med Staden Marbnrg, wid fioden Lahn,som har Universitet (stiftadt 1527), ett märkwärdigt gammalt stött och
8000 inwänare; Ziegenhain, en liten befäst stad.

3) Fulda, innefattar äfwen Furstendömet Hersfeld och Herrstapet
Schmalkalden. Städer: Fulda, wid fioden af samma namn, med ät-
stilliga fabriker, cn stor Domkyrka och 10,000 inwänare; Hersfeld,
wid den här segelbara floden Fulda, med 6,400 inwänare; Schmal-
kalden, en wigtig Fabriksstad med ett indrägtigt Saltwert och 5000
inwänare (Schmalkaldista förbundet 1531).

4) Han au, med en stad af samma namn, som har 15,000 in-
wänare och betydliga fabriker (faltst. 1813).

IX. Storhertigdömet Hessen, wid Rhen, norr om
Baden, hwars nordliga del är en bergstrakt, men den sydligaste, wid
Rhen, ett stönt landskap, der för det mesta fruktrika slätter omwerla
med winberg och kullar, bewurna mcd löfstog, rikt pä ruiner frän forn-
tiden. Storhertigdömet innehäller nägot öfwer 80,qwadratmil, samt
har 763,000 inbyggare och en krigsmakt af 9000 man. Regeringen
är monarkist med Ständer. Landet innehäller följande provinser:

1) Starkenburg, uti hwilket nägra smärre sjelfstädiga Fursten-
domen äro belägne, med Storhertigdömets residensstad Darmstadt,
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som har 24,500 inwänare; Staden Dffenbach, wid Main, med an-
senliga fabriker och 3000 inwänare.

2) Ob er hes sen, med Staden Giessen, wid Labn, som harUniversitet (stiftadt 1607), 7000 inwänare, samt ätstillige smä Furst-liga och Grefliga besittningar.
I Oberhessen ligger äiwen Landtgrefstapet Hessen Homdnrq af 4qwadratmils porlek med 2:1,50!> till större delen rcfonncrte inbyggare, och sta-den Homburss vor der Höhe, som har MIX) inwänare; detta ilandtgrefsiap,som afwen^äger Herrssapet Meise»l,eim, pä westra Menstranden, lyder likwäle) under storhertigdömet Hessen, utan är en egen Stat.
3) Rhen - Hessen, eller Vesittningarne pä wensira Rhcnstranden,

med Städerne: Mainz, förbundsfästuing, i en wacker trakt wid Rhen,med skeppsfart pä Rhen och wigtig handel, samt 32,000 inwänare;Vingen, i en utmärkt romantisk nejd wid Rhen, med 4400 inwänare;Worms, nära Nbcn, f. d. fri Riksstad, mcd 8000 inwänare, sjöfart,
handel och winodling.

X. Storhertigdömet Mecklen burg-Sch werin
ett slättland wid Östersjön, emellan Pommern och Holstein, af nägotöfwer 100 qwadratmils rymd, mcd 483,000 till större delen Lutherffeinbyggare, och omkring 3000 man militär, har följande Städer: Re-sidensstaden Schwerin, med 13,000 inwänare; Boitzenburg, wid
Elben, med liflig handel; Rostock, mcd Universitet (stiftadt 1419),
18,500 inwänare, betydlig handel och sjöfart; Wismar^ mcd 10,000mwänare, samt cn af Tystlands förnämsta hamnar; Parchim, med5700 inwänare och Gnstrow med 8600 inwänare, handelsstäder:Dobberan, sjöbad.

XI. Storhertigdömet Mecklenburg Strelitz,med dcrtlll hörande delen af Furstendömet Ratzeburg, äger i widd nära18 qwadratmil, samt 86,000 större delen Lutherske inbyggare; här mär-kes Städerne: Neustrelitz, Storhertigens residens, med 5800 inwä-
nare; Neubrandenburg, med 6000 inwänare.

XII. Storhertigdömet Sachsen Weimar-Ei-
senach, omgifwet af Preussen och öfrige Sachsiske Hertigdömena,
mnehäller nägot öfwer 30 qwadratmil, med 244,000 inbnggarc, tillstörre delen Lutheraner. Detta Storhcrtigdöme bestar af:1) Furstendömet Weimar, med hufwudstaden af samma namn,w,d floden Ilm, som har 12,000 inwänare, ett stort Bibliothek, ochi öfrigt märkwärdig derföre att Tystlands störste Skalder/ säsomSchiller, Göthe, Wieland, Herder, m. st. här warit bosatte; samtstaden lena, wid floden Saale, med Universitet (stiftadt 1557) ock5800 inwänare (fältslag 1806).

2) Furstendömet Gisenach, med cn stad af samma namn, bwarestsinnas ansenliga yllefabriker och 9000 inwänare.XIII. Storhertigdömet Lnxemburg. (Se Neder-landerne och Belgien, sid. 144 och 146).
XIV. Hertigdömet Sachsen.Koburg-Gotha, in-nehäller , widd omkring 20 qwadratmil, och räknar 135,000 inbyggare,
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till större delen Lutheraner. Hertigdömet bestär af Furstendömena Ko-
burg, Gotha och Lichtenberg. Här märkes: Hufwud- och Resideusstaden
Koburg, wid Itz, med fästning och 9,500 inwänare samt ätsiillige fa-
briker; Gotha, wäl byggd stad, med 14,000 inwänare.

XV. Hertigdömet Sachsen-Altenbnrg, af om-
kring 12 qwadratmils widd, med 121,000 större delen Lutherske inbyg-
gare, samt Staden Altenburg, som har 13,800 inwänare, hwilka
drifwa handel, isynnerhet med spanmäl.

XVI. Hertigdömet Sachsen-Meinin g en-Hild-
burghausen, iunchällande omkring 20 qwadratmil, med 145,000
större delen Lutherske inbyggare. Här märkes: Residensstaden Meinin-
gen, wid Werra, med 6000 inwänare, Staden Hildburghausen, wid
samma flod, med 3500 inwänare, och Staden Saalfeld, med 4500
inwänare, fordom residens.

XVII. Hert igd öm ena An halt, omgifne af Preussiste
Länderne, af omkring 24 qwadratmils widd, med 140,000 till större
delen reformerte inbyggare. Landet är fördeladt emellan 3 Hertigar af
3 Linier: den Dessaufia, Bernburgfia och Köthenfia. 1) An-
halt Dessan med Residensstaden Dessau, wid Mulde, som har
11,700 inwänare, samt Staden Zerbst, wid Nuthe, med 9200 in-
wänare. 2) Anhalt-Bernburg, med Hufwudstaden Bernburg, wid
Saale, som har 6000 inwänare. 3) Anhalt-Köthen, med Hufwud-
staden Köthen, wid Ziethe, som har 6000 inwänare.

XVIII. Hertigdömet Braunschweig, omgifwet af
Preussista och Hannoversta länderna, innehäller 36 qw. mil, med 260,000
största delen Lutherske inbyggare. Här märkes Residensstaden Braun-
schweig , wid Ocker, med fabrikeroch handel samt 36,000 inwänare, samt
Städerne Wolfenbuttel, wid Ocker, med stort Vibliothek, ätstillige
fabriker samt spannemälshandel och 8500 inwänare, Helmstedt, med
6400 inwänare; Schöningen, med ett saltwert; Königslutter (fcilt-
stag 1626); Blankenburg, med Hertigliga stöttet af samma namn.

XIX. Hertigdömet Nassau, omgifwet af Nederrhen
och Hessen Darmstadt, ett af de skönaste landskap i Europa, derifrän
förträffliga winer och utmärkta fruktsorter erhällas. Detta Hertigdöme
innehäller nära 50 qwadratmil och har 372,000 till cn del Katholste
och till en del Lutherske inbyggare; regeringsformen monarkist med Stän-
der. Här märkes följande Städer: Residensstaden Wiesbaden, wid
Saltzbach, med mineralkällor och badinrättningar samt 9000 inwänare;
Viberich, mcd ett präktigt stött, der Hertigen för det mesta wistas;
Nassau, med präktiga ruiuer utaf fordna stöttet af samma namn.
Hälsobrunnar: Fachingen, Selters, och Garlsthalerbad. Hoch-
heim och lohannisberg hafwa ypperliga winbcrg.

XX. Hertigdömet Oldenburg, wid Nordsjön, wester
om Wesern, innestutet af Hannover, af nära 60 qwadratmils rymd,
med 260,000 största delen Lutherske inbyggare. Wid kusten är landet
bördigt, men större delen utgöres af sandhedar och torsmossar. Det
bestar af Hertigdömet Oldenburg, samt Furstendömena Lubeck och Bir-
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kenfeld. Har märkes: Hufwudstaden Qldenburg, som har ett wackert
slott och 6000 inwänare, samt Städerne: Delmenhorst, Gutin och
Birkenfeld.

XXI och XXII. Kongl. Danska Hertigdömena
Holstein och Lauenburg, (se sid. 130 och 131).

XXIII. Furstendömena Schwarzburg, bclägne i
Thiiringen, innehällaude omkring 18 qwadratmil med 116,000 största
delen Lutherske inbyggare, utgöras af 1) Schwarzburg-Sondershau-
sen, med Residensstaden Sondershausen, som har 3600 inwänare,
och 2) Schwarzburg-Rudolstadt, med Residensstaden Rudolstadt,som har 4000 inwänare.

XXIV. Furstendömet Lippe Detmold, begränsas
af Hannoversta och Preussiska länderne, Kurhessen och Furstendömet
Waldeck, af omkring 10 qwadratmils rymd, med 80,000 protestantiske
inbyggare, samt städerne Detmold, wid Werra-fioden, och Lemgo,
wid fioden Vega.

XXV. Furstendömet Schaumburg Lippe, grän-
sande in till Hannoversta, Preussiska och Kurhessista besittningarne, in-
nehäller nära 5 qwadratmil, med 26,000 Lutherske inbyggare och Re-
sidensstaden Vuckeburg.

XXVI. Furstendömena ReuH, bclägne wid norra än-
dan af Bayern, af nära 14 qwadratmils storlek, med 90,000 Lutherske
inbyggare, och delade mellan 2:ne stägtgrenar, den äldre eller Greitzsta
och den yngre eller Schleizista Limen. Här märkes: Greitz, Residens-
staden för den förra, med 6500 inwänare; Schleiz, Residensstaden
för den yngre Limen mcd 5000 inwänare; Gera, den största staden i
landet, med ansenliga fabriker och 9000 inwänare; Lobenstein, med
ett gammalt stött och yllefabriker.

XXVII. Furstendömet Waldeck, beläget emellan West-
phalen och Hessen, af nägot öfwer 10 qwadratmils rymd, med 69,000
protestantiske inbyggare, bestar utaf: Furstendömet Waldeck, med sta-
den Korbach, och Grefstapet Pyrmont, med den berömda hälsobruu-
nen Pyrmont.

XXVIII. Furstendömena Hoh en zollern, belägne
uti Konungariket Wurtemberg, innehällande omkring 10 qwadratmil,
med 64,000 Katholsta inbyggare, delade emellan 2 linier: Hcchingen
och Sigmaringen. Uti Hohenzollern-Hechiugen märkes: Residensstaden
Hechingen, med 2800 inwänare samt det gamla Riddarestottet Ho-
henzollern. Uti Hohenzollern-Sigmaringen märkes: Residensstaden
Sigmaringen, med 1400 inwänare.

XXIX. Furstendömet Lichtenstein, innehällande 1
qwadratmil i rymd, med 5800 Katholsta inbyggare.

XXX. Fria Städerne Hamburg, Lubeck, Bremen och Frank-furt am Main.
1) Hamburg, hwars gebiet utgör nära 3 qwadratmil, hwartillräknas nägra öar i Elben, Amtet Ritzebuttel, en del af Vierländerne,

samt hälften af Amtet Bergedorf; detta gebiet har 150,000 för det
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mesta Lutherske inbyggare, som lefwa under en aristokratisk-demokratisk
regering. Staden Hamburg, belägen wid Elben, är Tysklands största
handelsstad, näst London och Amsterdam den wigtigaste i Enropa, med122,000 inwänare hwaribland 6800 Judar. Staden har 2 Gymna-
sier, ett stort Bibliothek och en wigtig Bank. Bland dcst manufakturer
anmärkes 200 Sockcrraffinadcrier. Euxhaven, nti Amtct Ritzcbnttel,
med rymlig hamn och badinrättningar.

2) Lubcck, har ett gebiet af nägot öfwer 2 qwadratmil, med
öfwer 47,000 till största delen Lutherske inbyggare, och cn aristokratist-
demokratisk regeringsform. Lubcck, som fordom war hnfwudstadcn uti det
mäktiga Hanseförbundct, är belägen wid Traweftoden, drifwer bctydlig
handel och räknar 26,000 inwänare. Bland Stadens märkwärdigheter
mä nämnas Domkyrkan med gamla monumenter och det stora göthista
Rädhnset mcd Hansesalen. — 3l Stadens gebiet ligger Travemunde,
med god hamn och sjöbad. Under det Lubcck tillhöriga gebiet innefat-
tas en del af Vierläuderne och hälften af Mwgcdorf.

3) Bremen, hwars gebiet är nära 2 qwadratmil, med 59,000
för det mesta Lutherske inbyggare. Staden Bremen är belägen wid
Weser, idkar wigtigt sisteri och drifwer betydlig handel samt har 44,000
inwänare.

4) Frankfurt nm Main med ett gebiet af omkring 1 qwadrat-
mil och 63,000 inbyggare. Frankfurt am Main är en af Tystlands
wigtigaste handelsstäder, der Tysta förbundet haller sina sammankomster;
den äger 54,000 inwänare, ibland hwilka 5000 äro Judar, 2 Gymna-
sier, ett stort Bibliothek. Uti Domkyrkan ser inan ännn det lilla mörka
kapellet, der Romerska Kejsarne blefwo waldc.

Preussen.
Gr änso r och Storlek. Preussen gränsar i norr till Meck-

lenburg,. Östersjön och Nystland, i öster till Nystland och Polen, i söder till
Polen, Österrike och Sachsen, i westcr till Frankrike och Ncderländerne; det
gränsar äfwen till ätstilliga Tysta Stater och nägra sädane säsom t. er. Fur-
stendömet Anhalt, äro pä alla sidor omgifne af Preussiska Staten.
Preussen innehäller omkring 2500 qwadratmil.

Berg och Wätten. Landets naturliga beskaffenhet är norra
Tystlands, hwaraf det utgör en högst betydlig del. Preussen är i all-
mänhet ett statt och flackt land; till Schlesien stöta likwäl Sndetijka
bergen, till Sachsen Harzberget, som mcd sina grcnar sträcker sig
till Westfalen, i Nederrhcn finnes berget Hundsrnck. — Landet är
gansta rikt pä watten. Dest hufwudfioder äro: Memel eller Niemen,
Pregel, Weichsel, Öder, Glbe och Rhen. lusjöar finnas ätstilli-
ga, men föga betydlige, och kommunikationen inom landet är befordradgenom fiera kanaler. Af Östersjön bildas wikarnc: Kurische Haff
och Frische Haff, hwika instängas af smala landtungor.

Inbyggare, Produkter, Näringar och Handel.
Preussens inbyggare äro en blandning af Tystar, Polackat> Fransoser
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och Schweitzare. Man kan derföre icke tillegna dem nägon egen na-
tional-karakter, men de utmärka sig i allmänhet genom idoghet och spar-
samhet. Landet är, isynnerhet de Polska orterne, öfwerswämmadt afJudar, hwilka här njuta större fri- och rättigheter, än i andra länder.
Inbyggarnes antal stiger till 14,000,000. — Preussen frambringar
spanmäl, lin, hampa, tobak och humla i öfwerflöd; stogarne lemna
hwarjehanda träwaror och wildbrad; sjöarne, fioderne och hafsknsterne
en mängd sist; pä kustcrne wid Östersjön fas temligen mycken Bern-
sten; Rhenprovinserne lemna win och fiera stöna frukter. — Fabrikerne
lemna utöfwer hwad landet' i sädant afseende behöfwer, och handeln är
blomstrande.

Den herrstande Religionen är den Evangelist-Luthersta, dock be-
känna sig en stor del af inbyggarne till den Romerst-Katholsta, och äga
med Lutheranerne lika rättigheter; en mängd bekännare till den refor-
merta Kyrkan sinnas äfwen. Alla sekter ack) religionspartier tälas. —

Krigsmakten utgöres dels af den stående armeen 165,000 man, dels
af Landtwarn, 365,000. Statsförfattningen är monarkist. De sär-
stilta Rikets provinsers förwaltning sker genom militäre-, jusiitice- och fi-
nans-auktoriteten I militäristt afseende bestär staten af 7 afdeluingar,
Preussen, Brandenburg och Pommern, Schlesien, Posen, Sachsen, Ne-
derrhcn, Westfalen, hwar och en af dessa styres af ett General-befäl
under en kommenderande General; i anseende till civila förwaltningen
bestär staten af 10 provinser: Ost-Preussen, West-Preussen, Branden-
burg, Pommern, Schlesien, Posen, Sachsen, Westfalen, liilich, Cleve
och Berg, Nederrhen. Samtlige Rikets Provinser äro ställde under
ätta Öfwer-Presidenter. Med undantag af Ost- och West-Preussen,
samt Rhenprovinserne, ..hwilka endast hafwa en, förwaltas hwardera af de
öfriga af hwar sin Öfwer-President, som besörjer landets allmän-
na angelägenheter och har den högre ledningen af religions- och un-
derwisningswerket; särstildta styrelser förwalta polisen och uppbörds-
werket. Högsta Domstolen är det sä kallade Geheimc-Obertribunal,
och derunder. lyda 13 Öfwer-landträtter, äswensom Kammarrätten i
Berlin och Öfwerappellations- samt Hosrcitten i Greifswald.

I. Ost-Preussen, ett statt land, med fruktbar jordmän
och en mängd smä insjöar, der industrien likwäl icke är af särdeles be-
tydenhet, innefattar: 1) Sty re lse-omrä dc t (Regierungsbezirk)
Königsberg, med hufwudstaden i det egentliga Preussen, Königs-
berg, en af de wigtigaste handelsstäder wid Östersjön, öfwer en swenst
mil i omkrets, har 69,000. inwänare, ett Universitet (stiftadt 1544),
ett Kongl. Slott, säte för Öswerpresidenten i Ost- och West-Preussen,
samt för fiera af Rikets kollegier; .destutom äro här att märka städerne:
Memel, den nordligaste staden i Preussiska staten, pä en sandstätt wid
inloppet till Knrische Haff, med listig handel och 8500 inwänare; Pil-
la», pä en landtunga wid inloppet till Frische Haff, med betydlig sjö-
fart, 4600 inwänare och fästning; Vraunsberg, wid Passargefioden
med fiera underwisnings-anstalter och 6800 inwänare, drifwer betydlig
handel med spanmäl och träwaror; Preusisch Eylau och Friedland,
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bekante af fältstagen 1807. — 2) Styr el se-om rädet Gum b in-
ne n, med städerne Gumbinnen, som har 6600 inwänare, fiera un-
derwisnings-alrstalter, och drifwer en icke obetydlig spanmälshandel; Til-
sit, som drifwer betydlig spanmälshandel och har 12,000 inwänare,
(fred 1807).

11. West-Preussen, ett till större delen sandigt land,som likwäl wid Weich'cln har fiera fruktbara trakter. Här märkes:
1) Styrelse-o mrade t Danzig, som innefattar städerne: Dan-
zig, wid Wcichsclfioden, dcn wigtigaste handelsstad i Preussen, med
62,000 inwänare, samt stark fästning; söder om staden ligger ön Wer-
der, och wid Weichsclns mynning, fästningen Weichselmunde; Gl-
bing, wigtig handelsstad wid Frische Haff, med 22,000 inwänare;
Marienburg, mcd wigtig handel och 5400 inwänare, i mcdcltideu
sätet för Tysta Ordens Härmästare; det fordna Munkklostret Bliva
(fred 1660). — 2) S tyrel fe-omr ädet M arienwerder,
med städerne: Marienwerder, wid en bistod as Wcichseln, med ett
stött, dcr stundom Tyska Ordens Stormästare resideradc, stor Domkyrka,
5500 inwänare och wigtig frukthandel; Graudenz wid Weichseln, med
9400 inwänare och den bredwid liggande fästningen af samma namn;
Kulm, wid Weichsel, fordom betydande säsom Hansestad och säte för
en mäktig Bistop; Thorn, wio Weichsel, Preussens äldsta stad, an-
lagd 1231, sedan cn wigtig Hansestad, cröfrad af Swcnstarne 1655
och 1703, handlar med spanmäl och skogsprodukter, har 11,000 in-
wänare.

111. Brandenburg, som innefattar nästan hela Mark-Bran-
denburg, Nedra Lausitz, en del af Ofra Lausitz och Schlesien samt en
liten del af Sachsen, är till stor del ett med skogar betäckt sandfält,
der likwäl äfwen åtskilliga sädcsrika trakter förefinnas. Hit hörer:
Stads-omrädet Berlin, mcd Preussiska Monarkiens hnfwudstad
Berlin, Konungens residens och en af de skönaste städer i Europa,
inemot 2 Tysta mil i omkrets, med 276,000 inwänare, cn mängd prakt-
fulla byggnader, wigtiga fabriker, ansenlig handel, ett berömdt Univer-
sitet samt ett stort publikt Bibliothek. — 2) Omrädct för Sty-
relsen i Potsdam, med städerne: Potsdam pä cn ö, med 32,000
inwänare, mänga fabriker, samt det nära belägna Kongl. lustslottet
Sanssouci, der K. Fredrik den store ofta wistadcs; Gharlottenburg,
wid Spreefioden, med 6000 inwänare, twenne Kongl. Lustslott, en wac-
ker pare och flera wackra monumenter; Brandenburg, wid Havelflo-
den, en af landets äldsta städer med wigtiga yllefabriker och 12,500
inwänare; Spandau, med 6000 inwänare och stark fästning; Neu-
Ruppin, med 6500 inwänare, samt Prenzlau, med 10,000 inwana°-
re och wigtiga fabriker; Fehrbellin, (fältstag 1675); Grosibeereu,
(fältstag 1813); Interbock, (fältstag 1644); jemte byn Denne-
witz, (fältslag 1813); Wittstock, (fältslag 1636). — 3) Områ-
det för Styrelsen i Frankfurt, med städerne: Frankfurt
an der Öder, en wigtig handelsstad, som har 17,000 inwänare;
Kustrin, wid Öder och Warte, med 5000 inwänare, yllefabriker och
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sastnmg; Laudsberg, Med 9800 inwänare, betydliga yllefabriker samt
stark spanmals- och nllhandel; Zullichau, mcd 5000 inwänare och klä-
desfabriker; Krossen, wid Öder, med 4000 inw., yllefabriker, handel
och sjöfart; Guben, med 8000 inwänare, klädes- och tobaksfabriker;
Zorndorf, (fältstag 1758). Kunnersdorf (fältstag 1759).

IV. Pommern, är ett slättland, till en del sandigt, men
dock wäl odladt, och innefattande: 1) Omrädct för Styrelsen i
Stettin, som inbegriper det gamla Norpommern och det wcstliga
Hinterpommern. Förnämsta staden är: Stettin, nära Oderns ut-
lopp, wäl befäst, med ett Kongl. stött, 34,000 inwänare, mänga fa-
briker och wigtig handel; mindre handelsstäder äro: Anklam, Dem-
min, Pasewalk och Stargard; hit räknas ock öarne Wollin och Use-
dom med staden och hamnen Swinemnnde. — 2) Omrädet för
Styrelsen i Stralsund, innefattande det sedan 1648 Swensta Vor-
pommern, som 1815 afträddcs till Prensscn, mcd städerne: Stralsund,
hwars handel, sedan denna stad af Swerige afträddes, nästan alldeles
förswunnit, har 15,000 inwänare; Greisswald mcd 8500 inwänare
och Universitet (stiftadt 1456) ; Wolgast, wid Pecue, med 4000 in-
wänare, hamn, handel. Hit hör äfwen ön Rugcn, Tysilands största
ö, mcd utmärkt wackra trakter, men till sin gestalt högst oregelbunden,
af hafwet djupt inskuren; här finnes det bekanta kritberget Studbeu-
kammer, staden Bergen, samt Tystlands nordligaste spets, Arkona.
— 3) Omrädet för Styrelsen iKöslin, med städcrnc:
Koslin, som har 5600 inwänare; Kolbcrg, mcd 6000 inwänare,
hamn, fabriker och handel, samt stark fästning; Rngenwalde, med
3600 inwänare, hamn, steppswarf, sjöhandel cch sjöbad; Stolpe, mcd
6000 inwänarc, fabriker och sjöhandel.

V. Schlesien, innefattande nästan hela det gamla Schlesien,
cn del af Ober-Lausitz, Ncumark och Grefstapet Glatz, ett till cn dcl
stogrikt och bergigt land, men som äswen äger mänga fruktbara ställer
med idoge inbyggare. Här märkes: 1) Omrädct för Styrelsen
i Brcslau, med städerne: Vreslau, enas Tysilands wigtigaste han-
delsstäder, Schlesiens hnfwudstad, har mänga fabriker cch drifwer gan-
ska betydlig handel, Universitet med stort Bibliothek, 93,000 inwänare:
Brieg, med 11,000 inwänare och ansenliga linne- och klädesfabriker;
Oels, hufwudstaden i Furstendömet Ocls och Bcrnstadt, tillhörigt Her-
tigen af Vraunschweig, säte för Hertigliga regeringen, 6000 iuwenarc;
Frankenstein, med 5300 inwänare, och Reichenbach, mcd 4200
inwänarc, idka ickc obetydlig fabriksrörelse. Reichenstein och Silber-
berg, bergsstäder, wid hwilken sistnämnda sinnes den uti klippan uthugg-
«a fästningen af samma namn; Schwcidnitz med 10,000 inwänare,
fabriker och fästning; Glaz, wid Ncise, emellan 2:ne befästade berg,
gamla och nya fästningen, med 8500 inwänare, och manufakturer. —

2) Området för Styrelsen i Liegnitz, mcd städcruc: Lieg-
nitz, som har mänga linne- och yllefabriker samt 10,000 inwänare;
Hirschberg, wigtig bergs-handelsstad och fabriksstad med 6700 inwä-
nare; Vunzlau, med ett seminarium för skollärare, fabriker och 5000
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inwänare; Goldberg, fabriksstad med 6300 inwänare; Grosiglogan,
wid Öder, med fästning, fabriker och 10,000 inwänarc; Sagay^ hnf-
wudstad i Furstendömet Sagan, säte för den hertigliga regeringen, 4800
inwänare; Griinberg, fabriksstad med 10,000 inwänare; Gdrlitz,
säte för Oberlansitzsta wetenstapssamfundet, wigtiga klädes- och linne-
fabriker, 11,000 inwänarc; Lauban, mcd ätstilliga manufakturer och
4800 inwänare; Wahlstadt, (fältslag 1813). — 3) Omrädet
för Styrelsen i Oppelu; der märkes städerne: Oppeln wid
Odcr, med ett sällskap till Bistötselus fullkomnande, samt 6000 inwä-
nare; Neisse, befäst stad wid fioden af samma namn, med 10,500
inwänare, ätstillige mannfakturcr, timmer- och spanmälshandel; Kosel,
befäst stad wid Öder med 3600 inwänare; Ratibor, med ylle- och
linnefabriker samt 5500 inwänare.

VI. Posen, en del af det fordna Polen, ett till större delen
statt land, som innefattar: 1) Omräde.t för Styrelsen i Po-sen, med städerne: Posen, sätet för Öfwerpresidcnten i Provinsen,
har läder- och tobaksfabriker, handel, 36,000 inwänare; Leszno eller
Lissa med 7700 inw.; Fraustadt, med 6000 inw., Rawicz (Näwisch),
med 3000 inw., Krotoszyn (schin), med 6000 inw., idoge fabriksstäder.
>— 2) Omrädet för Styrelsen i.Bromberg, med städerne:
Bromberg, som har 7000 inw., fabriker och handel, samt Gnesen,
med 6000 inwänarc, der fordom Konungarue i Polen blefwo krönte.

VII. Sachsen, innefattar Altmark, Hertigdömet Magdeburg,
Fnrstendömct Halberstadt samt delar af fordna Konungariket Sachsen,
äfwensom nägot af fordna fria Riksstadens gebiet. Landet är för det
mesta statt och fruktbart med stöna stogar, men hopfiickadt emellan an-
dra Staters områden. Hit hörer: 1) Omrädet för Styrelsen
i Merseburg, mcd städcrne: Mersebnrg, wid Saale, som har en
berömd Domkyrka, ölbryggcrier och 8600 inwänare; Lutzen, bekant af
fiera fältstag, isynnerhet 1632, dä K. Gnstaf II Adolf der stupade;
Halle, wid Saale, som har Universitet (stiftadt 1694 och mcd det
Wittenbcrgssa förenadt 1817), fiera lärda samsund, stort saltwert,
25,000 inwänare, samt fiera fabriker; Eisleben, Bergsstad, med 7000
inwänare, Lnthers födelseort; Nanmbnrg, fabriksstad, med 9900 in-
wänare, handel och winstötscl; Zeitz, wid Elster, med 7800 inwänare
och mänga fabriker; Weissenfels, wid Saale, mcd 6000 inwänare,
ätstillige fabriker och ett stött, som begagnas till kasern; Torgau, wid
Elben, befäst stad, med 7000 inwänare, fabriker, skeppsbyggen, handel
och winodling; Wittenberg, före 1817 Universitetsstad, mcd monu-
ment öfwer Luther, som här började sin Kyrkoreformation, 7000 in-
wänare; Muhlberg, wid Elben, (fältslag 1547), här äro äfwen be-
lägne de i krigshistorien bekante lwarne Rofibach (fältstag 1757) och
Nuerstädt (fältslag 1806); Altranstadt (fred 1706); hit räknas
ock Grefstapet Stolberg. — 2) Omrädet för Styrelsen i
Magdeburg, med städcrne: Magdeburg, bcfäst stad wid Elben,som har 45,000 inwänare, mänga fabriker, betydlig handel, och en
gammal berömd Domkyrka; Halberstadt, med 18,500 inwänare, wac-
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ter domkyrka och ätstillige manufakturer; Quedlinburg, wid Bode,
med 12,500 inwänare, f. d. hufwudort i ett Lutherskt Stift, hwars
Abbedissa war Tyst Niksfurstinna; Aschersleben, med 9000 inwäna-
re och ansenliga ylle- och linnefabriker; Stendahl, fordom hufwudsta-
den i Altmark, med wigtiga fabriker och 6000 inwänare; Tanger-
munde, wid Tangers utlopp i Elben, med 3700 inwänare, idkar skepps-
byggen och sjöfart; Saltzwedel, med 6400 inwänare, fabriker och
handcl; Gardelegen, med 5000 inwänarc och stora bryggerier; Wer-
ningerode, Grefstap, tillhörigt Grefwen af Stolberg Wcrningerodc,
med staden af samma namn. — 3) Omrädct för Styrelsen i
Erfurt, hwarcst märkes städcrne: Grfurt, wid fioden Geni, befäst,
har 25,000 inwänare, flerahanda fabriker, cn präktig Domkyrka med
en ofantligt stor klocka; Nordhaufen, med 10,000 inwänare, hwilka
idka handel med spanmäl och bostap; Muhlhausen, wid Unstrut, med
10,000 inwänare, som drifwa fabritsrörelse och handcl; Langensaltza,
wid Saltza, med 6700 inwänare, swafwelbad, fabriker och bctydlig
spanmälshandel; alla dessa 3:ne sistnämnde städer woro fordom fria
Riksstäder.

Vill. Westfalen, som innefattar fordna crtigdomct West-
falen, Furstendömena Minden, Paderborn, Munster, Salm, Siegcn,
Korvei samt ätstillige Grefstap och mindre besittningar, är ett dels slätt
dels bergsgt land. Hit Hörer: 1) Omradttz^sMir^Styr clscn i
Munster, med staden: Munster, wid siodchMg^Fom har cn be-
römd Domknrka och 22,500 inwänare. Inom detta område sinnas flc-
ra Furstliga besittningar. — 2) Omrädet för Styrelsen i
Minden, med städerne: Minden, wid Weser, är befäst, har en stor
Domkyrka och 7700 inwänare, som drifwa sjöhaudcl (fältslag 1759);
Paderborn, der Paderfioden upprinner undcr sjclfwa Domkyrkan,
6300 inwänarc; det war i granstapet af Paderborn, som är 9de Ro-
merske Legionerne under Varus, blefwo slagne af Cherusterne; Biele-
feld, med 6300 inwänare och wigtiga linnemanufakturer. —3) Omrä-
det för Styrelsen i Arnsberg, mcd städerne: Arnsberg, .li-
ten och obetydlig; Hamm, med linnemanufaktnrer och 5300 inwänare;
Iserlohn, med 6200 inwänare och wigtiga metallfabriker; Soest,
med 7700 inwänare och en Domkyrka, samt Dortmnnd, med 5000
inwänare, fabriker och handel; Grefstapcrne Witgenstein och Lim-
burg.

IX. lulich, K leve och Berg, innefattande Hertigdömet
Berg, Klcve, lulich, Gcldern, Furstendömet Moeurs, delar af Ertestif-
tet Köln, Stiftet Essen och Werden, Herrskapet Homburg och Gim-
born^) och inbegripande ncdra Rhens gebiet ända till Nederländska
gränsen, bwaraf norra delen är statt, men den sydliga delen bergig.
1) Omrädet för Styrelfen i Dusseldorf, mcd siädcrnc:

") Preussiska Nheuprovinscrne omfatta gebietrt af icke mindre än 82 fordna
Riksständer, hwilka genom Riksdeputätiousreccsseu och Wienerkongressen,
dels helt och hållet förswunnit, dels förlorat sin oafhängighet.
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Dusseldorf, en ston stad wid Rhen, med god hamn, wigtig handel
med win, samt 30,500 inwänare; Elberfeld, med 35,000 inwänare,
kalladt Tystlands Lyon, wigtiga linne-, siden- och spetsfabriker, och en
betydlig handel; Barmen, med 28,000 inwänare, samt cn mängd fa-
briker; Lennep, med 5400 inwänare, manufakturer och handel med
Nhenstt och Moselwin; Solingen, med 3800 inwänare, jern- och
stälfabriker (förträffliga wärj-klingor) ; Kleve, med fierahanda fabriker
och 7500 inwänare; Wesel, starkt befäst, fabriker och handel, 11,000
inwänare; Duisburg, med 5400 inwänare, hwarjehanda fabriker,
handel pä Nedcrländerne; Mulheim wid Ruhr, 6500 inwänare,
som drifwa handel med stenkol och manufakturprodukter; Krefeld, med
blomstrande sidenfabriker, 13,500 inwänare och ansenlig handel (fältst.
1758).— 2) Omrädet för Styrelsen i Köln, med städerne:

Köln, (Fr. (lologns), som har 63,000 inwänare, en wigtig handels-
stad wid Rhen, hufwudupplagsorten för Rhenska winernc, med mänga
fabriker för det bekanta Cau de Cologne; Bonn, med Universitet och
12,000 inwänare; Muhlheim, wid Rhen, med fabriker och handel
samt 4000 inwänarc.

X. Storhertigdömet Nederrhen, som innefattar de-
lar af Erkebistopsdömet Köln, Hertigdömet lulich, Erkebistopsdömet
Trier, Pfaltz, Grefstapet Saarbruck samt ficra andra smärre Provinser och
Riksstäder. Landet är cn högslätt, i anscende till fruktbarheten mycket
olika; trakterne zoch,,,dalarne omkring fioderne äro isynnerhet frnktbare,
och mänga bland dcm, t. cr. dalarnc wid Nhcn och Mosel, äro de skö-
naste i hela riket. Hit hörer: 1) Omrädet för Styrelsen i
Koblenz, mcd städcrne: Koblenz, wio westra Rhcnstranden, som
har 16,000 inwänan, hwilka driswa bctydlig handel med win, qwarn-
stenar och stenkol; Kreuznach, mcd förträffliga lädcrgarswerier, 2:ne
saltwert, och 7600 inwänare; Wetzlar, säte för den fordna Rikskam-
marrättcn; Vhrenbreitstcin, fästning. — 2) Omrädet för Sty-
relsen i Aachen, mcd städcrne: Achen, (Fr. la (!1l«p6ll6),
som har 40,000 inwänare, cn stor Domkyrka der fordom Tysa Kej-
sarne kröntes, mänga fabriker, betydlig handel, mycket besökta warma
bad (fredsslut 1668 och 1748, kongrest 1818), samt lulich, mcd
3000 inwänare och fästning; Eupen, med wigtiga klädesfabriker och
10,000 inwänare; Malmedy, wid Marchfiodcn, med de wigtigaste
garfwerier och läderfabriker i riket samt inemot 4000 inwänare. — 3)
Omrädet för Styrelsen i Trier, mcd städerne: Trier, i en
ston dal wid Mosel, cn nrgammal stad, som har 17,000 inwänare;
Saarlouis, wid Saarfioden, befäst stad, som har 4500 inwänare, i
stadens granstap finnas betydliga bly- och jerngrufwor; Saarbriick,
wid Saar, med 7000 inwänare, manufakturer, nägon sjöfart och
handel.

Fursieudömet Neufchatel, kommer att upptagas uti bestrifningen
öfwer Helvetien.



165

Dsterrike.
Gränsor och Storlek. Österrikiska Kejsaredömet") är

sammansatt af fiera till naturbeskaffenhet och inbyggare gansta olikartade
länder, säsom delar af Tystland, Italien, Ungern, en del af fordna
Polen, samt Illyrista Provinserne; det gränsar i öster till Rvssland
och Turkiet, i söder till Turkiet, Adriatiska'hafwet, Kyrkostaten/Mode-
na, Parma, Sardinsta landet, i wester till Helvetien och Tystland, i
norr till Tystland, Preussiska Staten, fria Staden Kråkan och Ryst-
land, samt innehäller omkring 6000 qwadratmil.

Berg och Watt en. De till Österrikiska Kejsardömet höran-
de länder äro i allmänhet gansta bergige, endast i norr och öster, i
sydwestra Ungern, i Slavonien och Gallizien finner men egentliga slät-
ter. Karpaterne och Böhmista eller Sudetista bergen omgifwa grän-sorne, och Alpcrne mcd sina mänga grenar framtränga frän Tirolen
längt in i Riket. — Landets hnfwudfioder äro Donau, med dest män-
ga grenar pä norra, och Po, pä södra sidan af Alperue. Wid norra
gränsorne uppspringa: Glbe, Öder, Weichsel och Dniester. Riket
är destutom försedt med fiera Insjöar, äfwensom med ätstillige segelba-
ra kanaler.

Inbyggare, Näringar och Handel. I afseende pä
Österrikiska Kejsaredömets inbyggare gäller detsamma som nämndes om
Preussarne, ty Österrikiska Statcrne äro bebodde af sä mänga olika
Nationer, Tystar, Pvlackar, Ungrare, Judar, Armenier, Greker, Ita-
lienare, Fransmän o. s. w, att man icke kan för dem bestämma nägon
gemensam nationalkarakter. Inbyggarnes antal stiger till nägot öfwer
36 millioner. — Produkterne äro mängfaldige. De mänga bergen
lemna allehanda metaller: Guld, Silfwer, Qwicksilfwer, Koppar, Bly,
Jern, o. s. w. Vostapsstötselu drifwes i ätstilliga provinser med myc-
ken framgäng. Spanmäl, Majs, Ris, samt allehanda frukter fäs äf-
wen i öfwerflöd. Silkes-afweln, winstötseln och biskötseln lemna
ock icke obetydlig afkastning. Fabrikerne blifwa allt mera blomstrande.
Inrikes handeln är ansenlig, och den utrikes, isynnerhet med Turkiet,
listig.

Den herrstande Religionen är den Katholsta; men likwäl tälas
Protestanter och andra Religionsförwandter, hwilka alla njuta fri re-
ligionsöfning. Vetenskaper och konster äro i allmänhet högt aktade,
men de förre genom regeringens misstrogenhet mot alla nya upptäckter
mindre blomstrande än i öfrige Tysta staterne. Statsförfattningen
är ärftligt monarkist, genom ständer nägot inskränkt i Ungern, hwars
Konung Kejsaren än Pä fredsfot stiger Krigsmakten till 270,000
man och pä krigsfot till 750,000 man. Flottan har sin station i Triest,
men är af föga betydenhet.

'-) Till freden i Pretzburg 1806 förde Österrikiske Kejsaren, säsom Tysia ri-
kets öfwerhufwud, titel af Nomrrsi Kejsare, hwilken wärdighet, i senare
ärhundraden, uteslutande warit fästad wid detta hus.
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Landets indelning. Österrikiska Monarkien bestar af
följande Stater: 1) Tysta Arfiänderne, tillika mcd Konungariket
Illyrien. 2) Konungariket Gallizien. 3) Ungerska Staterne, tilli-
ka med Konungariket Dalmatien. 4) Lombardist-Venetiansta Ko-
nungariket.

.4.) Tyska Arfl änder ne, eller Kejsardömets Tysta land-
staper, äro bergiga, nästan öswerallt omgifne af bergskedjor. Emel-
lan bergen sinnas mänga widsträckta dalar; den sydliga delen har ett
wildt utseende och är uppfylld af morasscr. Inbyggarnes antal stiger
till omkring 12 millioner, hwilka hänföras till twenne hufwudklasser:
egentlige Tystar och Slawer (de sistnämnde utgöra öfwer 5 millioner
och bebo Böhmen, Mährcn, Steiermark, Kärnthen och Krain); destutom
uppehälla sig omkring 80,000 Judar i denna del af riket. Tysta arf-
länderne utgöras af följande landffaper:

1) Grkehertigdömet Österrike, cn bördig dal,
emellan Böhmiska bergen och de sä kallade Noriste Alperne, som ge-
nomskäres af Donau, med wida öfwer 2 millioner inbyggare. Det
innefattar: ») Österrike nedanom Ens, (Nedra Österrike),
eller östliga delen, ..hwarest befinner sig hufwudstaden för alla Östern-
kista staterne och Österrikiske Kejsarens residens Wien (belägr. 1529,
1683; fred 1735; congrest 1815), öfwer 2 Swensta mil i omkrets,
bestäende af den egentliga staden, som är befäst, och 34 förstäder, bland
hwilka Leopoldstadt är den förnämsta. Bland denna stads märkwärdig-
heter äro: den göthista S:t Stephans Mctropolitankyrka med ett torn
af 213 alnars höjd; Kejserl. Residensslottet med ett bibliothek as
360,000 band och 12,000 manustripter; Belvedcre, ett Palats mcd
en förträfflig samling af målningar; Universitet (stiftadt 1365); Aka-
demien för de stöna konsterna; Fabrikerne äro ntmärkt wigtige, ochWien, som ..är sätet för alla rikets högre Kollegier, är äfwen medel-
punkten för Österrikiska handeln; inwänarnes antal stiger !ill 349,000;
Augartcn och Pratcr, bekanta lusiställen, äro belägne i förstaden Leo-
poldstadt. Här märkes för öfrigt: Lustslotten Schönbruyn, (fred
1808) och Laxenburg; Städerne: Neustadt med en Militär-Akade-
mi, 11,000 inwänare, och Haimburg, med den största tobaksmanufak-
tur i Riket; Aspern och Eslingen, byar, samt Deutsch-Wagram,
en liten stad, märkwärdige genom blodiga, stagtmngar under aret 1809.
— b) Österrike ofwan Ens (Öfra Österrike), med städerne:
Linz, som har fiera fabriker och bland dem en stor klädcömanufaktur,
hwilken drifwcs för Kejsarens räkning, samt 24,000 inwänare; Salz-
burg, Erkebistopssäte, Kejserligt stött, präktig Domkyrka, fabriker och
handel, famt 11,300 inwänare och den bredwid liggande fästningen
Hohensalzburg; Steyer, med 10,000 inwänare och stora metall-
fabriker; Ens och Wels, mindre städer med ätstilliga fabriksinrätt-
ningar; Braunau, fordom en gränsfästning. I denna provins finnas
de rikaste saltgrufwon

2) Hertigdömet Steiermark, ett bergigt och ssogbewärt
landskap söder om Östeprske; wed 925,000 inbyggare och Städerne:
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Grätz, wid fioden Mnhr, som har Universitet (stiftadt 1827) samt
42,000 inwänarc, cn wigtig haudcls- och fabriks-stad; Lcoben (freds-
prel. 1798). Marienzell, bckant wallfartsort.

3) Konungariket Illyrien, upprättadt är 1816, med
1,190,000 inbyggare, bestående af Hertigdömena Kärnthen, Krain,
Guvernementet Triest, cn del af Österrikiska Friaul, Österrista och
Venetiansta Istrien, cn del af Kroatien och nägra öar, beläget sö-
der om Steiermark ända till Adriatiska hafwet, och uppfylldt af berg,som äro rika pa metaller; wid kusten är ett Italienskt klimat. Det
räknar 1,180,000 inbyggare och innefattar: 1) Guvernementet
Laybach, som utgörcs af de fordna Hertigdömena Kärnthen och Krain,
och har städerne Laybach eller Lnblana, hufwudstaden uti Illyrien,
fordom i Hertigdömet Krain, mcd 12,000 inwänare; Klagenfurt,
fordom hufwudstaden i Hertigdömet Kärnthen, mcd 19,000 inwänare ochbetydlig handcl; Idria, bcrgstad, med rika qwicksilfwer-grnfwon Här
sinnes äfwcn den märkwärdiga Zirknitzer-sjön, fom en del af äret
uttorkar, sä att pä bottnen af densamma kan stördas Hirs och foder-
wärten — Gouvernemente t Triest, med städerne: Triest, be-
fäst, den wigtigaste handelsstaden i riket, med mänga fabriker och 50,000
inwänare, hamnen besökcs ärligen af omkring 8000 fartyg; Capo
d'lstria, pä en ö mcd 5700 inwänare, stor hamn med eitadell, be-
tydlig winhandel; Rovigno, pä en halfö uti Adriatiska haswet, med
2:ne förträffliga hamnar, steppswarf, sistericr, handcl med win, sist,
olja, 9600 inwänare; Görz, med ätstilliga läroanstalter, wigtiga si-
denfabriker och 9000 inwänare; öarne (sherso, Ossero och Neglia.

4) Grefskapet Tirol (Tyrol), öfwer allt uppfylldt med
höga fjellar, hwilkas spetsar betäckas af ewig snö, med mellanliggande
warma dalar. Inbvggarne, omkring 830,000, äro Tystar och kände
af sin tillgifwenhet för Österrikiska Kejfarehuset "). I detta Fursten-
döme sinnas Städerne: Insbruck, pä alla sidor omgifwen af böga
berg, med Universitet (stiftadt 1826), betydlig rörelse och 11,000 in-
wänare; Kufstein eller Geroldstein, bergfästning; Brixen, nu me-
ra en mindre stad, hwars inwänare idka winhandel, Trident, med
12,000 inwänare och wigtig handel (Tridentinsta Kyrkomötet frän
1545—1563); Botzen eller Volzauo ej obetydlig handelsstad med
7580 inwänare; Roveredo, mcd betydliga sidenmanufakturer och 17,500
inwänare. Hit höra äswen de sä kallade Vorarlbergfta Herrstaperne.

5) Konungariket Böhmen, cn stor, nästan fyrkantig
bergdal, emellan Erzgebirge, Riesengcbirge, Böhmista och Mährista
bergen, rik pä metaller. Alla dest floder, af hwilka Moldau är den
betydligaste, upptagas af Clben. Folkmängden stiger till 4,900,000.
Här märkes hufwudstaden och fästningen Prag, med 107,000 inwä-

") Tirolen fan ej genom sina produkter uära sina inbyggare, hwarföre en
stor mängd föder sig genom binäringar. Hela Tyskland är derföre öfwer-
fwämmadt af Tirolare, till och med barn, som resq omkring med lult-
watten, smä handarbeten, o. s. w.
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nare, Universitet (stiftadt 1348), stort Kongl. Slott, en Domkyrka,
hwari Böhmcns Skyddspatron, Nepomuk, sinnes begrafwen uti cn silf-
werkista af 2500 skalpunds wigt, betydliga manufakturer och fabriker,
medelpunkten för Vöhmifta handeln; Pilsen med 8000 inwänare och
Budweis mcd 7500 inwänare, fabriksstäder; Karlsbad och Töplitz
med berömda hälsobrunnar och warma bad; Eger, fästning; lanko-
witz, Lowositz, Kollin, Kulm, märkwärdigc i Krigshistorien.

6) Mark grefskapet Mähren, samt Östcrrikista delen af
Schlesien, emellan Böhmcn och Ungern och Preussiska Schlesien, med
2,115,000 inbyggare. Städer: Brnnn, hufwudstaden och den wigti-
gaste handelsstaden i Mährcn, har 38,000 inwänare; Olmiitz, handcl
med linwäfnad och oxar, 15,000 inwänare; Iglau, fästning och fa-
briksstad wid Mähriska bergen, mcd 14,000 inwänare; Znaym, med
5600 inwänare och cn stor Kejserl. tobaksfabrik (fältslag.lßo9). Furst-
liga Kaunitzsta slottet Austerlitz (fältstag 1805). Uti Östcrrikista an-
delen af Schlesien märkes Städcrne: Troppau (kongrcst 1820), hnf-
wudstad som är befäst, har ätstillige fabrikeroch 12,500 inwänarc, hwil-
ka drifwa listig handcl, samt Teschen, med 6600 inwänare, som idka
fabriksrörelse och handel (fredsslut 1779).

Ii) Konungariket Gallizien eller en del af fordna
Konungariket. Polen, förwärfwad genom detta rikets delning emellan
Rystland, Österrike och Preussen, en högstätt, rik pä säd: endast wid
sydwestra gränsen och i det dithörande Bukowina, är landet genom-
skuret af Karpatherncs sido-äsar. I dest nordliga del upprinner Weich-
felu, och i dest sydligare Duiesteru. Inbyggarne, 4,500,000, äro till
större delen Slawer. Städer: Lemberg, Guvernörens residens, med
Universitet (stiftadt 1784), mänga fabriker, betydlig handel och 58,600
inwänare; Brody, med 20,000 inwänare, deribland 11,500 Judar,
samt ansenlig handel; Wieliczka (Wilischka) med de wigtigaste bergs-
salt-tillgängar i Europa; Tarnopol, med 10,000 inwänare och ätstil-
liga läroanstalter. — I Bukowina märkes hufwudstaden Gzernowitz
(Tschernowitz), med 7000 inwänare och icke obetydlig handel.

(!) Ungerska Staterne utgöra den widsträcktaste delen af
Österrikiska monarkien, med de största slätter i Enropa; endast i norr
och wester sinnas berg. — Konungariket Ungern innefattar, i sin wid-
sträcktaste bemärkelse, icke blott det egentliga Ungern, utan äfwen Sla-
vonien, en del af Kroatien, Siebenburgen och Dalmatien, med
en folkmängd af öfwer 15 millioner, öfwer hwilka länder Kejsaren af
Österrike regerar säsom Konung af Ungern, och der hans makt är in-
skränkt af Ständer och Rikslagar. — Det egentliga Ungern gcnomstä-
res af Donau, med dest mänga grenar, utaf hwilka de märkwärdigaste
äro: Theist (utmärkt fiskrik), San, Drau, Muhr, Raab. Dest-
utom finnas, utom de betydligare, Balaton och Neusiedler See,
mänga smärre sjöar och trast. Klimatet är warmt, när man undan-
tager norra delen. Landet är särdeles rikt pä Mineralier (säsom Guld,
Silfwer, Koppar, Jern, Bly, Qwicksilfwer), mängahanda sädesslag
samt ädla winsorten I ds stora stogarne finnas en talrik stara af wil-
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da djur, Björnar,' Wargar och nägra fä Urorar. Inbyggarne, af
flera särskilda Nationer, stiga till ett antal af 9 millioner. De egent-
lige Ungrarne äro en Fiust folkstam, flitig och arbetsam. De lägre folk-
tlasscrnc och mänga af den dcrwarandc talrika adcln äro gansta okunnige och
ohöfsade. De sätta ett högt wärde pä sina gamla rättigheter, sedwanor
och författningar. Det egentliga Konungariket Ungern indelas i Öfra
och Ned ra Ungern, samt i 4 kretsar. — 1) Ned ra Ungern:
a) Kretsen pä denna sidan Donau, har städerne: Ofen eller
Buda, i en ston trakt wid Donau, med 30,000 inwänare, präktigt
Kongl. stött, fabriker, starkt b.'fäst, Ungerns nu warande hnfwudstad;
Pesth, pä östra stranden af Donau, med 60,000 inwänare, Universi-
tet (stiftadt 1635), fabriker, medelru.cktcn för hela Ungerns handel;
Presiburg, wid Donau, mcd 38,000 inwänare, som drifwa betydlig
handel, fordom Ungerns hnfwudstad och der Ungcrste Konungarne nu
krönas (fredsslut 1805); Theresianopel eller Theresienstadt, med
stark bostapshandel och 30,000 inwänarc; Kecstemet, med betydlig
handel, winodling och 32,000 inwänarc; Ncusohl, bergsstad, med
10,000 inwänare och betydlig handel mcd jcrnwaror; Schemnitz, stor
bergsstad mcd 20,000 inwänare och högst wigtiga guld- och silfwer-
grufwor; Kremuitz, med 5500 inwänare och rikhaltiga guld- och silf-
wergrufwor; Zentha (fältslag 1696). 1>) Kretsen pä andra si-
dan Donau (emellan Donau och Drau), har städerne: Oedenburg,
nära Neusiedlersjön, med 12,000 inwänare, wigtig winstötsel och be-
tydliga ftenkolsgrnfwor; Komorn, befäst stad, med bctydlig handcl och
19,000 inwänare; Raab, med 16,000 inwänarc och listig spanmäls-
handel; Stnhlweissenburg, med 20,000 inwänare, yllefabriker, win-
odling, der fordom Ungerska Konungarne kröntes; Funfkircken, med
11,500 inwänare, som odla ett utmärkt win och tobak, betydliga stcn-

kolsgrufwor. Byn Mohacz, märkwärdig för Turkarnes seger 1526
och nederlag 1687. — 2) Öfra Ungern: a) Kretsen pä denna
sidan Theiss (uorr om fioden), har städerne: Erlau, Erkebistcps-
säte med ypperliga winberg och 18,000 inwänare; Kaschau, mcd
12,000 inwänare, som handla mcd tobak och win, starkt befäst; Gpe-
ries och Tokai, berömda för sitt win. Wid bycn Sciliczc sinnes en
underjordisk grotta, som är warm cm wiutcrn och bcklädcs mcd is un-
der warmasie sommarn. b) Kretsen pä andra sidan Theiss
(öster och söder om floden), har städerne: Debreczyn (Deberthsin),
cn af Ungerns wigtigaste fabriks- och handelsstäder med 50,000 inwä-
nare; Szegcdin, wid Theist, wigtig handelsstad med fästning och 32,000
inwänare; Groft-Wardein, en starkt befäst stad, som har warma bad
och 16,000 inwänare, hwilka idka betydlig winodling. En del af denna
krets utgör det sä kallade Vanatet, med staden Temeswar, som har
13,000 inwänare och fästning, sätet för Banatista Generalbefälet. —

3) Storfnrsten dö met Sieb enb urg en är pä alla sidor
omgifwet och genomskurit af bergsträckningar. Största fioden är Ma-
ros, som upptages af Theist. Inbyggarne äro 2 millioner, af blandad
härkomst, efter hwilka det indelas i Ungrarnas lqnd, SzMfnes (gräns-
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wattarnes) land, och i Sach'arnes land. Här märkes städerne: Klan-
senburg, Hufwudstaden för Siebenburgsta Ungern, der landtdagarne
wanligtwis hallas, yled 20,500 inwänare; Hermanstadt, andra huf-
wudstaden i Storfurstendömet, med 16,000 inwänare och mänga märk-
wärdigheter; Krotlstadt, mcd fästning, 30,000 inwänare, wigtiga fa-
briker och handcl; Karlsburg, fordom Weissenburg, med ett cita-
dell, 6000 inwänare och dct sydligaste observatorium i Europa.
4) Konungariket Slävonien och Syrmien, beläget emel-
lan fioderne Drau och Sau, är ett wildt, trästfullt land mcd 620,000
inbyggare; den förnämsta dcrwarande staden är Esseg, wid fioden Drau,
med 9500 inwinare, sidenfabriker, nederlagsplats för pelswerkshandel. —

5) Konungarik et Kroatien, wid fioderne San och Drau; in-
byggarne, till antalet 1 million, äro Slaven Här märkes staden Agram ,

wid Sau, med 13,000 inwänare, säte för Stäthällaren i Slavouien
och Kroatien, har listig handel med tobak och spanmäl; äfwensom be-
fästa staden Warasdein, wid Drau, med 7300 inwänare. — 6) Un-
gerska kustlandet eller Litoralen, under Guvernementet i Finme,hwar-
eft märkes staden Fiume, som har ätstilliga fabriker, bctydlig handel
och 8000 inwänare. — 7) Militärgränsen kallas den land-
sträcka, som gär längs ät dcn egentligen Ungerska, Siebenburgsta, Sla-
voniika och Kroatiska gränsen. Alla böuderne äro der Soldater, och
äro förbundne hälla wakt wid Turkiska gränsen. Inbyggarnes antal pä
denna landsträcka stiger till öfwer 1 million, hwaraf 100,000 äro wa-
penföra. Militärgränscn delas i den Kroatiska, Slavoniffa, Banatista
och Siebenburgista. Här märkes: Peterwardein, wid. Donau, wig-
tig fästning (fältstag 1716); Carlowitz wid Tonan, med 5300 in-
wänare och winodling (fredsslut 1699); Semlin, pä högra Donau-
stranden, belägen nära Saufiodeus mynning, medelpunkten för handeln
emellan Wicn och Constantinopcl, och cn nrdcrlagsplats för Tysta och
Turkiska waror, med 8500 inwänarc.

Konungariket Dalma t ien, cn smal kuststräcka och skär-
gärd , längs ät Adriatiska hafwet, mcd 370,000 inbyggare, hwilka cro
af blandad härkomst. Städer: Zara, landets hnfwudstad, befäst, har
6400 inwänare, handel och fabriker; Spalato, med 10,000 inwänare
och ätstillige fabriker, nedcrlagsort för turkista waror, som afsändas till
Venedig; Ragusa, som har YPPcrlig hamn, 3000 inwänare, siden-
och läderfabriker, ansenlig ha>d.'l, war fordom republik; Gattaro, be-
fäst stad, mcd den förnämsta hamn wid Adriatiska hafwct. Bland de
kring kusten warande öar märkes: Brazza, som producerar olja, win
och frnkter, har ,2,500 inbyggare; Lessina (Paros), med ston mar-
mor, 9000 inbyggare, hwilka idka boskapsskötsel, spanmäls- och win-
odling; Lissa, med 2500 inbyggare, som lefwa af sistcri; Eurzola,
(Corcyra) med 6500 inbyggare, steppswarf, winodling; Milit (Me-
leda). med 1000 inbyggare.

v) Lombardisk-Venetianska Konungariket hör
egentligen till Italien, men sedan 1815 under Österrikiskt Wälde, ett
bördigt slättland, hwars södra gräns bildas af Posirömmen. Inbyg-
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garncs antal stiger till 4,500,000. Landet fördelas: 1) Guvernemen-
tet Mailand mcd hufwudstaden Mailand eller Milano, som är be-
lägen pä en stor herrlig statt, emellan Tessino- och Adda-fioderne, har
146,000 inwänare^ präktig Domkyrka, en af de största kyrkor i werl-
den, det stora Ambrosiansia Biblioiheket, stora Theatern, den präktiga
Circns i antik stil; stadcns handcl och manufakturer äro högst wigtiga.
Städerue: Pavia, wid Ticino, fordom bufwudstaden i Longobardista riket,
med 23,500 inwänare och Universitet (stiftadt 1361), handcl och skeppsfart
(fältslag 1625; der Frans I blef fangen); Como, wid Comosjön, med
16,000 inwänare, i en förtjusande nejd, rik pä win och olja; Cremona,
wid Pofioden, med fästning och 27,000 inwänare, här förfärdigas de mest
berömda musikalista instrumcnter, isynnerhet Violiner; Lodi (Napoleons
första seger 1796), med 16,000 inwänare, i dest granstap tillredes
Parmesan-osten; Mantua, med en af Europas starkaste fästningar,
läder- och sidenfabriker, betydlig handel, 27,000 inwänare; Brescia
har 29,000 inwänare, wigtiga gewärs-, jern- och Mfabriker; Ber-
gamo, mcd 30,500 inwänare, klädes- och sidenfabriker samt en af
Italiens mest besökta marknader. Cassano och Marignano, märt-
wärdige i krigshistorien. — 2) Guvernementet Venedig med hufwud-
staden Venedig, belägen pä 72 större och mindre öar nti en wik af
Adriatiska haswet, hwarföre staden är genomskuren af fiere kanaler,
öfwer hwilka 450 broar äro slagne; staden har mänga arkitekturens
mästerstycken, ett stort bibliothek med mänga handskrifter, stor arsenal,
och bland dest fabriker utmärka sig isynnerhet glas- och spegelfabrikerne;
ehuru staden har 24,000 hus, utgör inwanarnes antal likwäl blott
115,060. Städer: Padna, wio floden Bacchiglione, ien ston och
fruktbar trakt, med 38,000 inwänare, talrika palatser och ett Univer-
sitat (stiftadt 1228); Vicenza (Witschenza), wid nystnämnde flod,
med sidenfabriker, mänga stöna palatser och 32,000 inwänare; Rcvi-
go, med 7600 inwänare; Treviso, fabriksstad, 14,000 inwänare;
Bassano wid Vrenta, med 11,500 inwänare, en mängd kyrkor med
mänga mästerliga mätningar, mänga fabriker, det fordom bekanta Re-
mondinsta boktryckeriet, betydlig winodling (fältsl. 1796); Verona, befäst,
wid Etsch, med 58,000 inwänare, i hwars granstap betydliga marmor-
brott sinnas, hwarföre ock de fiesta husen i staden äro uppförda af mar-
mor , mänga fabriker samt betydlig transitohandel; Udine, mcd 18,000
inwänare, fabriker och handel; Belluno, med 9300 inwänare, fabriker,
handel med träwirke, koppargrufwor; Feltrc, med 4500 inwänare och
jernwerk. Byarne Gampo Formio (fredsslut 1797), Arcole (fält-
stag 1796), Rivoli (fältstag 1797). — Besittningarne, tillhörande
sidolinien af Östcrrista huset, uti Italien, Toscana, Modena, Massa
och Parma, stola blifwa upptagne wid bestrifningen öfwer Italien.

Helvetien eller Sehweitz.
Gränsor och Storlek. Hetvetien gränsar i wester till

Frankrike, i norr och öster till Tystland, i söder till Italien och inne-
häller omkring 400 qwadratmil.
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Berg och Wattcn. Schweitz är det högsta bergland i Eu-
ropa, och kärnan för södra Europas berg; mänga bergspetsar räcka
öfwer skyarnas wanliga högd, och äro beständigt med snö betäckte.
Alperne genomkorsa landet med otaliga grenar; de sträcka sig isrän
Medelhafwet emellan Frankrike och Italien ända till Turkiet och skilja
Helvetien frän Italien. De högsta bergen i denna kedja äro: Mont-
blanc (14,676 fot högt) hörande till de sa kallade Pennin ska Al-
perne, Ortles, som hörer till Rhätiska Alperne är näst Mont-
blanc de högsta (14,666 fot), Mont Rosa, Stora S:t Bernhard
(Bonaparte 1800), Finsteraarhorn, Jungfrun, Sckreckhorn och
Furca, öfwer 10,000 fot höge. S:t Gotthard, icke fullt 10,000
fot högt, är medelpunkten för Schweitzeralp^rne. Öfwer Alperne gä 3
förträffliga wägar, anlagda af Napoleon. — lurabergen, som
skilja Helvetien frän Frankrike, äro icke sa höga "). — Frän de Schweitzi-
sta bergen härleda sig en mängd floder, hwilka flyta ät alla wäder-
sireck; de märkwärdigaste ibland dem äro: Rhen, Rhone, Aar, hwil-
ken sistnämnda faller in i Rhen, och är den förnämsta af helt och häl-
let inhemska stodernc. Landet ar uppfyldt af stöna wattenfall. Schweitz
har mänga insjöar, hwaribland flera äro rätt betydliga och mycket djupa.
De största af dem äro Geneversjön, wid Franska, och Vodensjön,
wid Tysta gränsen. De märkwärdigaste bland de öfrige äro: Neuen-
bnrger', Vieler, Vierwaldstädter, Zuger, Zurichersjön och
Murtner.

Klimat och Produkter. Klimatet är i allmänhet sundt
och luften ren; wärman i dalarne är ofta qwäfwande, under dct att
pä bergstopparne hwilar en cwig wintcn I södra Schweitz finnas nä-
gra dalar, i hwilka luften är högst osuud. Ehuru ett bergland, är
Schweitz likwäl fattigt pä metaller, äfwensom stogarne icke äro särdeles
betydliga och jorden i allmänhet föga tjenlig för äterbruk.

-) Resor i Schweiy äro förbundna med mänga farligheter. Utom det att
wägarne wanligen leda öfwer höga klippor och branta djup, hwarcst man
wid dct minsta felsteg kan nedstörta i en afgrund, och att man ofta nödgas
gä öfwer sprickor i klippor, pä broar blott af snö, hwilka hota att brista
under den resandes fötter, är man äfwen i fara att begrafwas under
snö-laviucr. En lavin är en obefirifligt flor snöboll. Wid en liten siak-
ning i lnftcn, losmar cn liten snömassa pä högsta spetsen af ett berg,
den förökes ständigt af ten fnö, som densamma under rullningen träffar,
och wärer slutligen till cn stor klump, att den gifwer ett dän säsom äfian,
krossar siogar, nedstörtar klippor, fördammer floder, och begraswer hela
trakter. Äf sädane laviner uppkomma, i högt belägna dalar, emellan
bergspetsarne, stora och tjocka massor af is, hwilka räcka ifrän ett berg
till ett annat, och förwandla hela dalen till ett stort fruset haf, som al-
drig uppsmälter. Cn sådan massa af is kallas en glacier (gletscher) och
har utseende af ett haf, som under storm siulle hafwa sammanfrusit. En
mängd af sprickor pä dessa ismassor, genom hwilka man lätt nedstörtar i
stora dsup, göra resor derpä farliga.' Oaktadt all fara och möda wid
resor pä Alperne, hwilka blott under sommaren kunna företagas, besökas
dock dessa berg ofta af främmande.
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Inbyggare, Näringar och Handel. Schweitzarne haf-wa mycket gemensamt med Tystarne. Luftstrecket och en mättlig lefnad
göra dem starka till själ och kropp. De hafwa derföre fallenhet för
alla konster, som fordra starpsinnighet och eftertänka, och de hinna wan-
ligen en hög älder. De hafwa ifrän längliga tider tillbaka förwärfwat
sig anseende och förtroende för sin redlighet och hafwa derföre blifwit
brukade till Regenters lifwakt, till bewakandc af deras person. Schweit-
zarne älska framför allt sitt Fädernesland, och öfwerfallas ofta, likasom
nästan alla bergsboer, under mistande i främmande länder, as en hem-
sjuka, som af intet annat än ätcrkomsten till Fäderneslandet kan botas.
lubyggarnes antal räknas till 2,190,000, hwilka till största delen tala
Tysta spräket; men pä gränsorne ät Frankrike och Italien, talas bruten
Fransyska och Italienska. — Boskapsskötseln ") utgör Schweitzarnes huf-
wudsakliga rikedom. Pä silke och godt win sinnes tillgäng, samt frukt
i öfwerflöd. Spanmäl, lin och tobak frambringas ej tillräckligt för
landets behof. — I de norra och westra delarnc af Schweitz räder
mycken idoghet, och der sinnes en stor myckenhet af goda manufakturer
för tillwerkningar af kläden, ylle- och linnetyger, siden, flor, band,
papper, ur, m. m. — Handel drifwes med bostap, smör, ost, samt
nägot win och manufakturwaron

Statsförfattningen är republikanst. Landet är indeladt
i 22 Kantoner, hwilka hwar och en hafwa sin egen, oberoende, mer
eller mindre demokratiska eller aristokratiska författning; likwäl äro Kan-
tonerr.e förenade genom cn Riksdag, eller rättare Landtdag (Tagsatzung),
hwilken bestär af Kantonernes Deputerade, och vmwäxlande uti twenne
är pä hwarje ställe, hällcs i Zurich, Beru och Lucern. Den personsom dä, pä det stället der Landtdagcn hälles, innehar högsta werkstäl-
lande makten (der Schulthcist) är ocksä ordförande wid Landtdagen. Eu
af Kantonerne, Neufchatel, är under Prcusistt öswcrwälde. — Samt-
lige Kantonernes manstapskontingent, eller krigsmakt, bestär af 33,000
man. Helvetien är af Europeiska makterne för^laradt för ett stäudigt
neutralt land.

Religionen är blandad. I Kantonerne Lucern, Frciburg,
Solothurn, Tessin och Wallis är Katholsta Religionen dew herrstande;
den Reformerta bekänna: Zurich, Bern, Basel och Schaffhauscn; i de
öfrige Kantonerne äro begge Religionerne blandade.

-) Afsatserne pä bergen äro bewurne med det bästa bete, och hjordarne dris»
was dit under sömmarn, längt ifrän landtfoltets boningar. Dessa betes-
platsar'kallas Alper, hwaraf hela bergskedjan erhållit sitt namn. Pä Al-
perne äro uppresta hyddor, Tennhiitten (^Nalais) kallade, ifrän wären
till hösten boningar för die Seunen eller Herdarne, hwilka der bereda den
bekanta Schweitzcr-Ofteu, och lefwa endast af hjordarnes afkafming. Här
finnas Stengetter, hwilka, i anseende till hudarnes wärde, mycket jagas,
en jagt som är förbunden mcd mänga faror och mödor, emedan Sten-
getterne klättra och hoppa pä bergspetsarne öfwer de största djup.



174

Kantonerne äro:
1) Zurich, mcd hnfwudstad af samma namn, uti cn af bcrg inne-

sluten dal, wid fioden Limmar, befäst, har ett nyligen anlagdt Universitet,
goda fabriker, listig handel, 14,000 inwänare, ett praktfullt Radhus
och en stor Domkyrka (fältslag 1799); Wintherthur, wid Rhen,
en wäl bygd stad med 3500 inwänarc, fabriker, handel med win, alun,
vitriololja; här märkes äfwcn Lauffen, dcr Nhcn bildar ett stort
wattenfall.

2) Bern, dcn betydligaste af Schweitzista Kantonerne, med huf-
wudstaden af samma namn, wackert byggd pä en kulle, pä trenne si-
dor kringfluten af floden Aar, Universitet, 22,500 inwänare, fabriker
och betydlig handcl; Hofwyl, mcd ntmärkca nppfostrings-anstaltcn

3) Lucern, wid Vierwaldst.^dtersjön, mcd huswndstadcn af samma
namn, som har 8350 inwänare, ansenlig handel; Sempach, märk-
wärdig genom Schweitzarnes seger 1386.

4) Uri, med hufwudorten Altorf, uti hwars granstap Tell föd-
des. I sydliga delen af denna Kanton ligger S:t Gotthards berget,
öfwer hwilket en af hufwudwägarnc till Italien är anlagd.

5) Schwyz eller Schweitz, hwaraf hela landet fätt sitt namn,
med hufwudorten af samma namn, som har 5000 inwänarc; Brun-
nen, der första föreningen slutades, 1315, emellan Schweitz, Uri och
Unterwalden; Giusiedeln, Benediktincrkloster, du mänga wallfarter
göras.

6) Unterwalden, der hufwudorterne äro Sarnen, med 3500
inwänare och Stanz, med 4800 inwänarc; destutom märkes Abbotsiiftet
Gngelberg, med stort bibliothek.

7) Glarus, med hufwudorten af samma namn, som har 4000
inwänare; Näfel (fältslag 1388).

8) Zug, den minsta af Kantonerne; med hufwudstaden af samma
namn, som har sidenfabriker och spcditionshandcl samt 3000 inwänare;
Morgarten (fältslag 1315).

9) Freiburg, med hufwudstaden af samma namn, wid fioden
Saane, ett hufwudsate för lesuiterne, med 6200 inwänare, samt
Murten, bekant af Schweitzarnes seger öfwcr Carl den Djerfwc, 1476.

10) Solothurn, med hufwudstaden af samma namn, wälbyggd,
har 4500 inwänare, wacker Domkyrka, kattunfabriker, nederlagsplats
för waror som transporteras frän Frankrike genom Helvetien.

11) Basel, med hufwudstaden af samma namn, wid Rhen, den
första handelsstaden i Helvetien, med Universitet (stiftadt 1460), sittes-
manufakturer och berömda pappersbruk, samt 16,300 inwänare, uti
Domkyrkan hölls det bekanta Concilium (1431—1448).

12) Schaffhausen, med hufwudstaden af samma namn, wid Rhen,
med 7000 inwänare, gammalt citadell, handel och fabriken

13) Appenzell, hwarest märkes: Herisau, som har 6000 in-
wänare, hwilka idka fabriksrörelse och widsträckt handel; Trogen, med
2000 inwänare och köpingen Appenzell.
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14) S:t Gallen, med hufwudstaden af samma namn, som har
10,300 inwänare, ylle- och linnefabriker, samt wigtig handel.

15) Graubunden, mcd hufwudstaden Ghur, omgiswen af en ro-
mantisk nejd, har 3400 inwänare, som drifwa bctydlig handel med
Italien.

16) Aargau, med hufwudstaden Aarau, wid Aarftoden, som
har 3500 inwänare, kanongjuteri och wigtiga manufakturer; Zofingen,
med linnefabriker, säte för Schweitzista Konstnärs- och Militärsällstapet;
det gamla förfallna stöttet Habsburg, märkwärdigt säsom Östcrrikista
husets stamort.

17) Thurgau, med huswndstadcn Frauenfeld.
18) Tesstn, Ticino eller Welssa Schweitz, med hufwudstaden

Lugano eller Lauis wid Lnganersjön, med 3600 inwänare, goda
fabriker och betydlig handelsrörelse; Locarno, med Italienskt klimat,
i en ston tratt; Bellenz eller Bellinzona, nederlagsplats för handeln
pä Italien.

19) Waadt eller Waadtland (?ll)'8 <1s Vausl), med hufwud-
staden Lausanne, nära Genfersjön, med Akademi, ätstillige samfuud
till befordrande af lärdom och konst, 10,500 inwänare, hwilka syssel-
sätta sig med winodling och winhandel; staden besökes af mänga främ-
mande, i anseende till dest förtjusande belägenhet.

20) Wallis, med den obetydliga hufwudstaden Sitten (Sion);
Martignac eller Martigny, nederlagsort för de waror, som föras
till och ifrän Genfersjön öfwer Stora Bernhard; Leuk, bekant genom
de i granstapet warande warma bad.

21) Neuenburg eller Neufchatel, med Grefstapet Valengin,
lyder under Konungen af Preussen, men har likwäl en aristokratisk rc-
presentatif författning och är införlifwadt med edsförbundet. Hufwudstaden
ät Neuenburg eller Neufchatel, med 4700 inwänare, blomstrande
fabriker och listig handelsrörelse.

22) Gens (Geneve), med huswndstadcn af samma namn, största
staden i Helvetien, som har 28,000 inwänare, Universitet, fiera lärda
sällskap, betydliga bibliotheker, wigtiga fabriker, bland hwilka nrfabri-
kerne isynnerhet äro högst betydlige, med ansenlig handel (I. I. Nous-seaus födelseort).

Frankrike.
Gränsor och Storlek. Frankrike gränsar i norr till Tyst^

land, Nedcrländerne, Nordsjön och Kanalen; i wester till Atlantiska
hafwet; i söder till Spanien och Medelhafwet och i öster till Italien,
Schweitz och Tystland, samt innehäller omkring 4800 qwadratmil.

Berg och Watt en. Frankrikes högsta berg ligga wid grän-sorne, nemligen Alperne mot Italien, och Pyreneerne mot Spanien.
Af Alperne tillhöra blott fä Frankrike, men deremot en stor del af Py-
reneerne; högsta spetsen Montperdu är öfwer 10,000 fot. De betyd-
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ligare bergfträckningarne inuti landet äro Cevennerne, lura, Voge-
serne och Ardennerne. — Inom Frankrike löpa syra hufwudfioder:
Seine, Loire, Garonne, hwars nedra del sär namnet Gironde,
och Rhöne; med Nhiine förenar sig Saoue. Härtill kommer Schel-
de. som begynner i det fordna Picardie, och faller ut i Nordsjön, samt
Rhen, hwari fioderne Mosel och Maas utfalla. Inga betydliga sjöar
sinnas, men fiera märkwärdiga kanaler, af hwilka Syd-kanalen, som
förenar Medelhafwet mcd dct Atlantiska, följande Garonuefloden, är
den märkwärdigaste.

Klimat och Prodnkter. Klimatet är tcmpercradt, behag-
ligt och hclsosamt, naturligtwis warmare ide södra dclarne. En plä-
ga för de södra Provinserne är den häftiga nordwcstwinden Mistral
(Vent cl6 bl86), som om wären gör stor städa pä marken och win-
bergen. Jordmanen är i allmänhet gansta fruktbar, ypperlig för sädes-
odling, winstölscl och flera sydfrukter, men wid sydwestra kusten finnas
stora hedsträckor, till en del betäckta af flygsand, och wid Rhone sin-
nes en stor öde stenslätt kallad Gran. Metaller och stenkol sinnas pa
fiera ställen. Nordwcstra kusten är otjenlig för winstötsel; Mulbärs-
trädet och Oliven sinnas endast i landets sydligare delar.

Inbyggare, Näringar och Handel. Fransmännen äro
den listigaste nation i Europa; i umgänget muntra, fria och öppenhjer-
tiga, mot främmande som mot bekanta; i planer och handlingar drif-
tiga och widt omfattande; i krig tappra, förslagna och outtröttliga; i
wetenstaperne, mindre for det grundliga än för dct cnkla och lättfatt-
liga; i moder ombytliga, älska mera det enkla och smakfulla än det rika
och prålande; anwända stundom samma uppmärksamhet pä de obetydli-
gaste smäsakcr, som pä de mest widsträckta planer; i passioner häftiga,
lätt upprörda, och öfwergä lätt ifrän den ena ytterligheten till cn an-
nan; i hög grad intagne af sig sjelfwe och deras land, förena de dock
smak och ett fint lefnadssätt med känsla och mcnnistokärlek; älskande pä
det högsta dct nya och utomordentliga, har denna egenskap hos dcm
framalstrat de betydligaste upptäckter och de mest förwänande bedriften
Antalet as Frankrikes inbyggare uppgiswes till uägot öfwcr 33^ mil-
lioner , af hwilka största dclcn hwarken kunna läsa elicr strifwa. — Bland
näringar böra wi först nämna Åkerbruket (Mais i fodra delen af lan-
det) och Boskapsskötseln, clnru dcssa lemna icke betydligt utöfwer lan-
dets egna bchof. Bcrgwcrkrn driswas föga. Wigtigast för utländska
handeln äro winer af mångfaldiga slag, silke, olja, salt, sydfruktcr,
sabrikswaror, säsom sidentyger, spetsar,' sina ylle- och linnewäfnader,
samt allehanda granlatswaror. Frankrikes inre handel är högst listig och
den utländska gansta betydlig.

Religionen är kalholst, men alla andra christna Rcligions-
förwandter fä fritt och offentligt utöfwa sin Gudstjenst. — Regerin-
gen är monarkist. Konungen utöfwar den werkställande makten, utde-
lar embeten och wärdighcter, börjar krig och stntar fred, men lagstift-
ningen och bestattningsrättigheten delar han mcd ständerne, som utgöres
af twenne kamrar, Pärernas och de Dcpnteradcs. Pärerne utnämnas
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för lifstiden af Konungen, mcd nndantag af medlcmmarne utaf Kongl.
Familjen och Prinsarne af blodet, som äro födda Paren De Depute-
rade wäljas af Departemcnternas walkollcgier. Den högsta instancen
är Statsrädet, och de publika göromälcn ledas af ätta Stats-Ministrar.
— Krigsmakten stiger till 400,000 man och stöttan bestar af 280
större och mindre krigsskepp, deribland 40 Linicskrpp och 50 Fregatten

Latldets indelning. Före Revolutionen (1789) war
Frankrike indcladt i 34 olika Provinser, men sedan är 1790 är Riket
fördeladt uti 86 Departementen som hwardera styras af Prefekten
Hwarje Departement' innehäller 3 till 7 sä kallade Arrondissemcntcr eller
Distrikter mcd Underprefekter; Arrondissementcrnc utgöras widare af
Kantoner och Municipalitetcr, undcr tillsyn af Märcr"). Den äldre
indclniugcn är sammanflätad med Landets historia, likasom den nyare
med Rikets närwaraudc Statsförfattning; dessa twänne indelningar
mäste man säledes söka att sä widt möjligt är förena, ehnrn likwist
gräusorne för begge gemensamt icke alltid sä noga tunna sammanfogas.

Rorra Provinserne:
I). Franska Flandern och Hennegau, numera De-

partementet Nord, cn till större delen fruktbar slätt, der säd och lin
mycket odlas, och ett icke obetydligt siste drifwes. (Flandern hörde ända
till 1668 till Spanska Nederländerne). Städer: Lille eller Rysset,
wid fioden Deule, stark fästning, 70,000 inwänare, betydliga kläocs-,
siden-, linne- och spetsfabriker, oljeslagerier, bandet med spanmäl, tobak,
lin o. s. w. Valenciennes, wid Scheldcn, mcd 20,000 inwänarc,
fästning, batist- och spetsfabriker. Cambray, med fästning wid Tchcl
dcn, 15,000 inwänare, hufwndortcn for wäfnad af batist, som d^af
fätt namnet Cambric (fredsslut 1529). Donau, wid Scarpe, med fäst-
ning, 20,000 inwänare, Universitet, Artillcristola, oljeslagcricr, tapet-
och yllefabriker, stark sädcshandcl. - Dnnkirchen, starkt befäst sjöstad
med god hamn, 25,000 inwänare, handel och fabriken Tnrcoing,
wigtig fabriksstad med 15,000 inwänare. Fästningar: Manbeuge,
Quesnoy, Landrecy, Avesnes, (?ondö och Gravelines. Mal-
plaquet (fältslag 1709).

11. Grefsk apet Art o is, en fruktbar af floder och kana-
ler genomsturen slätt, rik pä spanmäl, bostap, wed och stenkol, med
mänga fabriker; fordom tillhörigt Nederländerne, men är 1640 cröf
radt af Fransmännen; numera Dep art. Pas de Calais. Städer: Ar»
ras, wid Scarpe, befäst, har goda fabriker, drifwer handcl med olja
och säd, 24,000 inwänarc (Nobcspierres födelseort). Calais, befäst
sjöstad, med säp- och läderfabrikcr, betydligt siste, 11,000 inwänare,
Manliga öfwerfartsorten emellan England och Frankrike, 20,000 resan-
de räknas ärligen. Boulogne, befäst sjöstad med dälig hamn, 21,000
inwänare, linne- och yllefabriker, handel och sisserier, pakctbätsfart emel

*) Frankrike är deputom indcladt nti 21 Militärdivisioner, med cn Guven
nor öfwer hwarje division.
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lan England och Frankrike. S:t Omer, wid Aa, ined 19,000 inwä-
nare och wigtiga klädesmanufakturen

111. Picardie, en fruktbar statt, genomsturcn af fiodeu Som-
me, wid hwars södra gräns winrankan upphör att wära, innefattande
Dep ar t. Somme, äfwensom nägon del af Departementet Pas de
Calais, Oise och Aisne. Städer: Ämiens, wid Somme, de förste
Frankiste Konungarnes residens, har en berömd Domkyrka, wigtig han-
del, betydliga fabriker i ylle och siden samt 45,000 inwänare, (fredst.
1802). Äbbeville, wid Somme, wäl befäst, har ypperliga ylle- och
linnefabriker, handel med säd och lin, 19,000 inwänare.

IV. Normandie, bestär till stor del af fruktbara slätter, likwäl
saknas ej heller nägra mindre berg, i södra delen, wid kusten, klipporne
Calvados. Landet ar genomskuret af stöder och framalstrar lin och
hampa samt en mängd äpplen och päron, hwaraf förträfflig cider be-
redes. Wackra hästar uppfödas härstädes och betydligt siste idkas. Lan-
det har sitt namn, af de fordom här bosatte Norrmän. Hit räknas:
1) Dep. la Manche med Städerne S:t Lo, som har 9000 inwä-
nare och ätstilliga fabriker. Gherbourg, som har 17,000 inwänare,
en genom arbete och konst tilldanad men wigtig hamn, dcn cnda för
Fransta Örlogsfiottan wid Kanalen, steppswarf, fabriker och liflig han-
del. Gap la Hogue (märkw. sjöstag 1692). —2) Dep. Calva-
dos. Städer: <3aen, wid Ornefioden, med 40,000 inwänare, Uni-
versitet, listig sjöfart och handel, siste, samt wigtiga spets- och strump-
fabriken Honfleur, wid Seinefiodens mynning, med 9000 inwänare,
handel och fiskerier. Lisieux med 11,000 inwänare samt stora ylle-
och linnefabriker. Falaise, med 15,000 inwänare, fabriker och en af
de betydligaste marknader i landet. Bayeux med 10,000 inwänare
och wigtiga spetsfabriken — 3) Dep. Orne, med Staden Alen-
yon, wid Sartheftodcn, 15,000 inwänare, förträffliga spetsfabriker,
ylle- och linnemanufakturer, samt i granstapet jerngrufwor. — 4) De p.
Eure. Städer: Gvreux, med 10,000 inwänare och yllefabriken
Lonviers, med 9000 inwänare och wigtiga klädesmanufakturen —

5) Dep. Seine-Infe rieure (Nedre-Seine). Städer: Rouen,
wid Seine, en af de största och folkrikaste städer i Frankrike, med om-
kring 100,000 inwänare, Universitet, Erkebistop och präktig Domkyrka,
stor och förträfflig hamn, wigtig handel och betydliga fabriker i linne
och ylle f här brändes Jungfrun af Orleans 1430. Havre de Grace,
wid Seines utlopp, med 23,000 inwänare, stor hamn, steppswarf,
wigtig handel pä Westindien samt mänga fabriken Dieppe med 20,000
inwänare, (sjöstag 1690), en af de bästa hamnar i Frankrike, sjöbad,
Wigtiga sisterier, fabriker för spetsar och elfenben samt utrikes handel.V. Is le France, ett landskap der slätter och kullar mcd
hwarandra omwerla, icke öfwer allt fruktbart, men wäl odladt, beläget
pä ömse sidor om Seinefioden. Hit räknas: 1) Dep. Aisne, (hwars
norra del likwäl hörer till Picardie), med Städerne: Laon, befäst,
har 7000 inwänare, artilleristola, linne- och strumpfabriker (fältstag
1814). T:t Quentin, wid fioden Somme, med 16,000 inwänare,
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wigtiga fabriker i linne och bomull (fältstag 1557) , samt cn bekant
kanal. Vervins (fredsslut 1593). — 2) Dep. O i se. Städer:
Beauvais, wid floden Therain, med 15,000 inwänarc samt wigtiga
ylle- och linnefabriker. Gompiegne, wid Oise, i granstapct af cn stor
stog, med 8000 inwänare samt ett präktigt Kongl. slott. — 3) Dep.
Seine-Oise, hwarcst märkes: Versailles, ända till 1672 blott en
by, men sedermera till 1789 residensstad, mcd 29,000 inwänarc, ett
herrligt slott, en stor och förträfflig park, bägge anlagdc af K. Ludwig
XIV, samt derwid belägne lustslotten Stora och Lilla Trianon, (freds-
slut 1783). Malmaison, ett slott, pä hwilket Kejsarinnan Josefina
afled är 1814. S:t Cloud, Slott wid Seinefloden, fordom Kejsar
Napoleons sommarresidens. Sevres, köping mcd berömd porcelläns-
fabrik. S:t Germain en Laye, mcd 10,000 inwänarc, Kongl. Slott
(fredsslut 1679). Marly, stött med en berömd, uu förfallen, watten-
ledning. Rambouillet, stönt stött samt ett berömdt Merinosschäferi.
Pontoise, med 5300 inwänare, Kongl. Slott och park. — 4) Dep.
Seine, med rikets hnfwudstad Paris, en af de största och folkrikastc
städer i Europa, belägen dels pä trenne öar i Seinefioden, dels wid
bäda stränderna af samma flod, med 990,000 inwänare; öfwer 2
Swensta mil i omkrets, har 28,000 hus, 39 kyrkor och 90 kapcller,
61 allmänna Bibliotheker, 13 Thcatrar samt 80 torg och allmänna
platsar, samt bestär af 3 delar: I.a Villo pä högra Seinestranden,
I.a l^ite pä öarne och pä wcnstra Scincstrandcn; den
äger 10 förstäder (bland hwilka Stt Antoine ar dcn märkwärdigaste),
samt är indelad i 12 Arrondissementer och 48 Policdistrikter. Paris
är till omkretsen mindre än London och mindre wäl byggd, pä fiera
ställen träng och osnygg, men öfwerträffar London i mängden af präk-
tiga palatser, torg och broar. Uti I,a Ville, cller den egentliga staden,
märkes: Tuillerierne, cn praktfull byggnad, Konungens residens, med
den derutanföre warandc Karusselplatscn; Louvre, ctt palats, der Ko-
nungarne fordom residerat, men som nu är inrymdt ät National-Mu-seum och fiera andra inrättningar för wcttenstap och konst; de Elyscista
fälten, en med träd bcwuren allmän promenad, bredwid hwilken det
wackra palatset Elyse Bourbon är beläget; Palais-Royal, en ofantligt
stor byggnad, med lysande köpmansbodar, erbjudande all dcn lyr och
yppighet som Parisiska fabriker och moder har att nftpwisa, en werk-
lig tummelplats för den Parisiska werlden; Börsen; stora Bjbliotheks-
byggnaden; Kyrkan S:t Eustache; Stadshuset wid Greveplatsen; Ven-
domeplatsen med den stora segerkolonncn, gjntcu af 425 eröfrade kano-
ner; Temple, der'den Kongl. familjen satt sängen under revolutionen.
Uti I.a 6i16 märkes: Kyrkan Notre Dame jemte Erkebistopliga palat-
set ; Högsta Domstolens palats, med det derintill stötande fängelset Con-
ciergerie,' samt dct stora sjukhuset Hotel Dieu. Uti I/i lliv6!8!t(!
märkes: Naturhistoriska Museum; Botaniska trägärden jemte Menage-
riet; Slottet LurenFurg, der Pärskammaren häller sina sessioner; Pa-
latset Bourbou, der Deputerade Kammaren sammanträder; Kyrkan S.t
Genoveva,' som ända sedan revolutionen bnrit namnet Panteon, den
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wackraste kyrkan i staden, der Voltaire och Rousseau jemte mangc an-
dre berömde mäns stoft är förwaradt; Kyrkan Ett Sulpice, pä hwars
begge torn telegrafer äro anbragte; Hospitalerne Salpetriere och Bi-
cetre. Fjorton bryggor förena stadens hufwuddelar. Piris äger ett
berömdt Universitet (stiftadt är 1200), ett Conservatorium för Musik,
förträffliga inrättningar för blinda och döfstumma, mänga lärda sällskap;
det herliga Museum i Louvern innefattar mer än 900 antiker, 1200
mätningar och 20,000 teckningar, allt af berömde mästare; Kongl. Bi-
bliotheket bestär af 400,000 band och 80,000 manuscripter; i Palatset
Luremburg sinnes ett siort galleri mcd mätningar; polytcchnista skolan
är äfwen en inrättning, som gjort sig särdeles känd; destutom sinnas
en mängd fabriker isynnerhet för lyrartiklan I sydliga delen af staden
finnas de märkwärdiga katakomberne, som förwara benen af öfwer 2
millioner döde; wester om staden ligger Grenellstätten och Marsfältet,
äfwensom den säkallade Voulognerstogen, ett mycket besökt lusiställe, der
den allierade armeen är 1815 hade sitt lägen I granstapet af Paris
är köpingen S:t Denis, i hwars pä ålderdomsminnen rika Klosterkyr-
ka, den äldsta kyrkan i riket, Frankrikes Konungar begraswas. Vin-
cennes, med 5000 inwänare och ett gammalt stött, som begagnas till
fängelse för Statsförbrytare. 5) Dep. Seine-M ar ne. Städer:
Melun, wid Seinefloden, med 8000 inwänare, bomullsfabriker samt han-
del med ost. Meaux, wid Marne, med 8000 inw. och osthandcl. Fon-
tainebleau, med 7000 inwänare och ett stort Kongl. stött, omgifwet
af stog, der Franffa Kommgarne ofta uppehållit sig för att jaga och
pä hwilket ställe Paswen Pius Vll wisiadcs frän 1812 till 1814, och
der Napoleon afsä?Wsig gnista kronan (fredsslnt 1679).

VI. Champagne, ett landskap som i norr och söder är ber-
gigt och stogbewärt, men i öfrigt en slättmark, hwars jordman bestär
af krita och kalk, tunnt öfwerftdd med matjord, torftigt försedd mcd
gräs och träd. Här alstras Champagnewinct, och drifwes i öfrigt fär-
och biskötsel, äfwensom de der besintlige jerngrufwor och jcrnmanufaktn-
rerne gifwa inbyggarne sin utkomst, ehuru industrien är af föga bety-
denhet. Här märkes: 1) Dep. Ar dennes. Städer: Mezieres,
befäst, pä en ö i Maasfioden (belägring 1815). Sedan, wid Maas,
med fästning, 12,000 inwänare, arsenal och berömde klädesfabriker(Turennes födelseort). Rocroy, (fältstag 1643), Givet och Ghar-
lemont, wigtiga gränsfäsiningar wid Maas. — 2) Dep. Marne.
Städer: Ghalons sur Marne, med 13,000 inwänare, yllefabriker,
handel med win, säd och ull (fältstag 1792). Rheims, omgifwcn af
Winberg, Franska Konungarnes kröningsstad, ända sedan är 1179 sätet
för Frankrikes förste Erkebistop, med 36,000 inwänare, majestätisk Dom-
kyrka, betydliga siden- och yllefabriker samt winstötscl och winhandel.
Epernay, med 6000 inwänare, i hwarS granstap det bästa Champag-
newinct wären — 3) Dep. Aube. Städer: Troyes, wid Seine,
nted 26,000 inwänare, stor Domkyrka, bomullsfabriker, handel med win
och bomullstyger. Vricnue, med ett wackert slott och fordom en mi-
litärskola, Wk hwilken Napoleon uppfostrades (fältstag 1814). — 4)
<vejl. Haut-Marne (Hfra Marne> Städer: Ghaumont, med
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<090 inwänarc, ylle- och linnefabriken Långres, med 7000 inwäna-
re och ätstillige jern- och stälmanufakturen

VII. Lothringen (I^llaine), ett till siörre delen bergigt
land, likwäl med mänga fruktbara dalar, som producerar spanmäl, fruk-
ter och win, har jern-, koppar- och blygrufwor och hwars industri icke
ar obetydlig. Hit räknas: 1) Dep. Maas. Städer: Bar le Duc>
med stäl- och yllefabriker samt 12,000 inwänare. Verdun, med fäst-
ning och 10,000 inwänare samt berömda likörfabriker. — 2) Dep.
Mosel, med staden Metz, cn af Frankrikes starkaste fästningar, prakt-
full Domkyrka, artilleri- och iugeniörstola, handcl och manufakturer,
45,000 inwänare; samt Thionville och Longwy fästningar. — 3)
De p. M eurthe. Städer: Nancy, wid fioden Meurthe, Lothringens
gamla hnfwudstad, i en ston trakt, omgifwen af kullar bewurne med
winrankor, betydliga fabriker och start handcl, 30,000 inwänare; Liv
neville, wid Meurthe, med skönt slott, 12,000 inwänare samt stäl-
och faycncefabriker (fredsslut 1801). Toul, wid Mosel, med 7000 in-
wänare, en gammal fästning och ston Domkyrka. — 4) Dep. VoS-
ges (Wasgau), mcd staden Epinal, wid Mosel, som har 8000 in-
wänare. Plombieres, med berömda warma bad.

Z) Westra Provinserne:
VIII. Bretagne, cn halfö, wid kusicrne bergig mcd mänga

wikar, men uti det inre af landet ser man hedar och moraser omwer-
lcmde med grönskande ängar och skogsparken För sädesodling är ej
landet tjenligt, men fä mycket mera för boskapsskötsel, hwarföre ock
stark handel driswcs med hästar, oxar och smör. För öfrigt odlas bä-
de lin och hampa, äfwensom tobaksplantering idkas. Fisket utgör en
wigtig näringsgren, äfwensom nägon bergshandtering drifwes; industrien
i det inre af landet är ickc betydlig, men de widsträckta kusterne lemna
tillfälle för en icke obetydlig handel. Här märkes: 1) Dep. Loire
Infcrieure (Nedre Loir), med staden Nantes, en af Frankrikes
wigtigaste handelsstäder, med talrika bomulls' och kattunsfabriker och
nära 100,000 inwänare (Nantista ediktet 1598). — 2) Dep. Ille-
Vilaine. Stader: Rennes, Bretagnes gamla hnfwudstad, wid fio-
den Vilaine, med Inridist högstola, artilleristola, ylle- och linnefabriker,
god handel, 39,000 inwänare. S:t Malö, befäst sjöstad med hamn,
steppswarf, arsenal, nägre fabriker, betydligt ostronsiste, 11,000 inwä-
narc. — 3) Dep. du Nond. St, der: S:t Brienx, med 10,000
inwänare, god hamn, fabriker och handcl. Dinan, wid Rancc, med
9060 inwänarc, mineralkällor och ätstilliga fabriker. — 4) Dep. Fi-
nisterre. Städer: Brest, mcd 30,000 inwänare, starkt befäst, stor
och förträfflig hamn för örlogsflottan, af hwilken ock större delen här
har sin station, arsenal, segeldukssabriker, bctydlig sjöfart och siste.
Qnimper, hnfwudstaden i Departementet, befäst, mcd hamn, sjöfart
och 11,000 inwänarc. Morlaix, (Moreaus födelseort) med 13,000
inwänare, ätstilliga fabriker och handel med lin, hampa och läder. On
Duessant, märkwärdig gvnom 2:ne sjöstag. — 5) Dep. Mdrbi-
han. Städer: Vannes, med 11,000 inwänare, hamn, betydlig han-
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del med säd, olja, hampa, jern och sistwaror pä Spanien och Portu-
gal. L'Orient med 20,000 inwänare, förträfflig hamn, steppswarf,
handel pä Ostindien. On Belle Isle (sjösl, 1759) och halfön Qui-
beron, der Emigrantcrnc, nnder revolutionstidcn 1795, lcdo ett stort
nederlag.

IX. Maine och Perche, är af lita naturbeskaffenhet som
Bretagne, men landet är mera bergigt. Här odlas nägot win, hwil-
ket är däligt; häst- och bostapsstötsel, färstötsel, biskötsel och trägärds-
stötsel, tillwerkning af ylle- och linnewäfnader, samt nägon bergshand-
tering, sysselsätta inbyggarne. Hit räknas: 1) Dep. Sarthe, mcd
staden Le Mans, wid "Sarthefloden, som har 20,000 inwänare, präk-
tig Domkyrka, berömda waxljusfabriter och wigtig handel. — 2) D ep.
Mayen ne. Städer: Laval, wid Mayennefloden, med 17,000 inwä-
nare och betydliga ylle- och linnefabriker. Mayenne, med 10,000
inwänare samt fabriker för ylle- och linnewäfnad.

X. Anjou, en af Frankrikes fruktbaraste Provinser, ett med
slätter och kullar omwerlande land, som har att framwisa mänga celti-
sta och romerska fornlemningar och der äterbruk, winkultur, trägärds-
vch bostapsstötsel samt yllewäfwerier lemna betydlig inkomst. Denna
provins innefattar endast Dep. Maine-Loire med städerne: An-
gres, wid Mayenne, som har 33,000 inwänare och Saumur, med
13,000 inwänare, begge betydliga fabriksstäder.

XI. Po i t ou, ehuru för det mesta ett slättland, hindrar likwäl
hedar och moraser fruktbarheten, sä att jordmäncn i allmänhet är ej
gynnande för äterbruk; winodling och bostapsstötsel, isynnerhet den sist-
nämnda, utgör hufwudnänngen i Provinsen. Hit räknas: 1) Dep.
Vienne, mcd städerne: Poitieres, wid Clain, som har 23,000 in-
wänare, en högstola för Lagfarenheten, flera minnen frän Celternes och
Romarncs tider, ylle- och fayencefabriker, samt Ghatellerault, wid
Vienne, som har 11,000 inwänare, samt förträffliga jernmanufakturer
och gefärsfabriker. — 2) Dep. De ur Sevres, med staden Niort,
wid stöden Sevre, som har 18,000 inwänare och drifwer betydlig han-
del med hästar och muläsnon — 3) Dep. Vendee, bland städerne
derstädes, mä nämnas: Bpurbon, Vendee, och Fonteuay. Depar-
tementet Vendee har blifwit märkwcirdigt genom det blodiga krig, som
här fördes under Franska revolutionen.

XII. Saintonge och Angoumois, ett i öster backigt
men för öfrigt statt land mcd stora hedar och sandfält, hwadan detsam-
ma icke är särdeles tjenligt för äterbruk; här tillwerkas mycket papper;
för öfrigt är winkultur, bränwinstillwerkning och bostapsstötsel hufwud-
näringarne. Provinsen innefattas af Dep. Charente,, hwarest mär-
kes staden Angouleme, med 16,000 inwänare, stort kanongjuteri ochbetydliga pappersbruk samt ylle- och likörfabriker, nederlagsplats för
handeln med win och bränwin; Eognac, bekant tillwerkningsort förbränwin af detta namn.

XIII. Aunis, ett slättland med mänga moraser men ock med
mänga frutbara fält. Här odlas win, saftan och mais, idkas betydlig
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bostapsstötsel, wigtig saltberedning, lönande bränwinstillwerkning, listig
sjöhandel. Dep. Cha ren te-Inferieure utgör hela provinsen, och
der märkes städerne: Rochelle, wid en af Sevrcs kanaler, befcistad,
med god och säker hamn, 16,000 inwänare, steppswarf och betydlig
handel pä kolonierne (märkwärdig belägring 1627). Rochefort, wid
Charente, med 16,000 inwänare, förträfflig hamn för örlogsstepp,
hwarföre ock en stor del af flottan der är stationerad, sjöarsenal, stepps-
warf, marinskola. Saintes, med 11,000 inwänare, linne- och por-
cellansfabriken Wid kusten äro öarne Re, med 18,000 och Dleron,
med 16,000 inbyggare, bclägne.

6. Medlersta Provinserne:
XIV. Orleannais, ett till större delen statt och fruktbart

land mcd stora skogar, likwäl sinnas äfwen nägra sandfält och moraser.
Listig industri wisar sig öfwerallt i denna provins; win, kastanier, fruk-
ter, saftan, lin och hampa odlas betydligt; äterbruk, boskaps- och bi-
skötsel drifwas äfwen med mycken omtanka. Här märkes: 1) Dep,
Loiret. Staden Orleans, wid Loire, befäst, 41,000 inwänare, stor
och präktig Domkyrka, wigtiga fabriker, handel med säd, win och brän-
win. — 2) Dep. Loire-Chen Staden Blois, wid Loire, med
16,000 inwänare, Kongl. stött, en romersk wattenlcdning, ylle- och
glasfabriker, handel med säd, win, bränwin och timmer. — 3) Dep.
En re Loire, med staden Ghartres, som har 16,000 inwänare, stor
Domkyrka med ett högt präktigt torn, ylle- och linnefabriken

XV. Touraine, ett fruktbart och skönt landskap, kalladt Frank-
rikes trägärd, med stora skogar, der winsiötsel, siltesafwel, ylle- och si-
denfabriker samt handel med win och bränwin skaffa en rik inkomstkälla,
bestär endast af Dep. In dr c-Loire; hufwudstaden derstädes Tours,
wid Loire, har wigtiga sidenfabriker, en präktig Domkyrka och 24,000
inwänare.

XVI. Verry, ett stogrikt landskap, med stora moraser och
ofruktbar jordmän, som bär föga säd, men winkultur och bostapsstötsel
idkas sä mycket mera. Hit räknas: 1) Dep. C hen Staden Bour-
ges, har 20,000 inwänare, Akademi, wacker Domkyrka, klädes- och
linnefabriker. — 2) Dep. Indre, med staden Ehateauroux, wid
Indre, som har 11,000 inwänare, klädesfabriker och jernmanusakturer,
samt stöttet Valen<-ay, der Spanska Konungafamiljen hölls i förwar
frän är 1808 till 1814.

XVII. Nivernais, ett för det mesta bergigt och stogbewunt
landskap, som har mänga jerngrufwor, äfwensom stenkols- och bly-
grufwor, men äfwen sinnas slätter, som isynnerhet begagnas till bete,
hwadan ocksä betydlig bostapsstötsel drifwes. Winkulturen sysselsätter
äfwen inbyggarne i detta landskap, som utgöres blott af Dep. Nievre,
hwars hnfwudstad är Nevers, wid Loire, med 15,000 inwänare, ett
gammalt slott, arsenal och jernmanusakturer.

XVIII. Nourbonnais, ett till eu del bergigt, men för det
mesta slätt land, med wackra betesmarker, der bostapsstötsel, winkultur
och bergwerksrörelsc gifwa mbyggarne sin utkomst. Dep. Allier
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upptager hela provinsen, hwars hufwudstad Moulius, wid Allier, är
en af Frankrikes wackraste städer med 14,000 inwänare, knif- och stäl-
fabriker, samt cn märkwärdig bro öfwer floden Allier.

XIX. M arche, ett till större delen ofruktbart men stogrikt och
wackert bergland, otjenligt till äkerbruk, mcn med goda betesmarker,
hwadan alltsä bostapsstötseln är hufwudnäringcn i denna provins, som
utgöres endast af Dep. Creuse, hwars hufwudstad är Gueret.

XX. Limousiu, ett romantiskt skönt bergland, men med
ofruktbar jordmän, som endast lemnar bete ät kreatur. Landets inbyg-
gares näringsfång är egentligen hästkultnr och bostapsstötsel samt nä-
gon bergsrörelse; under sommartiden ste stora utwandringar af inbyg-
garne, till tvinnande af arbetsförtjenst. Här märkes: 1) Dep. Cor-
reze. Städer: Tulle, wid Correze, ien ödslig bergstrakt, med en
gammal Domkyrka, gewär- och likörfabrikcr, pappersbruk, 8000 inwä-
nare. Vrives, med 7000 inwänare, klädes-, siden- och bomullsfabri-
ken — 2) Dep. Haut-Vienue, med hufwudstaden Limoges,
som har 28,000 inwänare, Akademi, wacker Domkyrka, betydliga fabri-
ker samt drifwer handel mcd hästar, bostap och linwäfnad.

XXI. Auvergne, cn af Frankrikes märkwärdigaste provinser,
ett wildt stogbewurit bergland mcd mer än 50 utbrunne Vulkaner, Ba-
saltberg, Lavaklippor, Bergfloder, talrika wattenfall, mineral- och war-
ma källor; men äfwen finnes nägra slätter, bland hwilka mä nämnas
den stöna Limagnedelen längs ät Allier. Winkultur, bostapsstötsel samt
bergsbruk gifwa inbyggarne en knapp utkomst, hwarföre ock utwandrin-
gar sommartiden företagas till de rikare provinserne. Hit räknas: 1)
Dep. Puy de Dom c. Städer: Elermont, byggd af lava, har
30,000 inwänare, ett gammalt stött, wacker Domkyrka, ylle-, linne-ochspetsfabriker, nederlagsplats för handeln emellan Paris och Södra Frank-
rike (kyrkomöte 1095). Riom, med 13,000 inwänare. Thiers, med
12,000 inwänare, och Ambert med 8000 inwänare, betydliga fabriks-staden — 2) Dep. C antal, med fabriksstaden Aurillac, som har
10,000 inwänare.

v) Östra Provinserne:
XXII. Elsa st (^lsaee), ett stönt land, som ända till West-

faliska freden utgjorde en del af Tystland. Frän den i wester angrän-
sande Vogesista bergskedjan, med fruktbara kullar, sluttar landet ned
till en herrlig slättmark, der säd och win stördas ymnigt; provinsen
saknar likwäl icke, hwarken silfwer, koppar, jern, bly, eller stenkol.
Wigtiga fabriker och stark handel, med Schweitz och Tystland, gifwa ät
industrien en ökad listighet; Elsasi räknas derföre bland de rikaste pro-
vinserne i Frankrike. Här märkes: 1) Dep. Bas Rhin, hwarshufwudstad är StraHburg, wid Rhen, ända till är 1681 tyst fri riks-
stad, nu en af Frankrikes betydligaste städer, wigtig fästning, äger 50,000
inwänare, Universitet, betydliga manufakturer, listig handel; Domkyr-
kan, Munster kallad, werldsberömd, mästerstycke af göthist byggnadskonst;
Guttenberg uppfannj bär boktryckerikonsten 1439. Kagenan, mcd
10,000 inwänare, fästnmg och fabriksstad. —2) Dep. Hau t Rhin.
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stader: Colmar, med 16,000 inwänare, siden-, ylle- och linnefabri-
ker, winhandel. Mnhlhausen, wigtig fabriksstad, med 9000 inwänare.

XXIII. Franche Comte, ett till större delen stogbewuret
bergigt land, i norr Vogeserne, i öster lura, dock sinnas äfwen an-
senliga slätter, der säd odlas, likwäl till stor del begagnade såsom be-
tesmarker, hwarföre ock boskapsskötseln utgör ett af näringsfängen i
provinsen; jern- och stcnkolsgrufwor äro här icke sällsynte. Wintultu-

ren är icke obetydlig. Hit räknas: 1) Dep. Haute-Saone, der
förnämsta staden är Vesoul, med 6000 inwänare, omgifwen af win-
berg. — 2) Dep. Doubs. Städer: Besan^on, wld Doubs, fäst-
ning, har 30,000 inwänare, ston Domkyrka, Akademi, Artilleristola,
wigtiga ur- och gewärfabriker, ylle- och linnewäfwerier samt kattun-
tryckericr. Montbeillard eller Mdmpelgard, en fabriksstad med
5000 inwänare, ända till 1801 tillhörig Wurtembcrgsta landet. —

3) Dep. lura. Lons le Saulnier, med 8000 inwänare, stort
saltwert, samt i granstapet jerngrufwor och marmorbrott. Dole, wid
Doubs, med 10,000 inwänare, fästning, fabriker, romerska ruinen
Satins, med 8000 inwänare och i granstapel de rikaste saltkällor i
Frankrike.

XXIV. Burgund (LourAo^ne), ett bergland, mcd cn icke
särdeles fruktbar jordmän, ehurnwäl äfwen nägot äterbruk drifwes.
Hufwudsakliga näringsfänget är winkultur; pä bergsryggen Cote d'Or,som gär midt igenom provinsen, wära drufwor af hwilka de förträff-
liga Bourgognewinerne prässas. Landet är rikt pä win och jern; har
wigtiga jernmanufatturcr, mänga produkter frän Mineralriket samt betyd-
lig bostapsstötsel. Här märkes: 1) Dep. Jonne. Släden Auxerre,
wid Jonne, med 13,000 inwänare, wacker Domkyrka, klädes-o a läder-
fabriker, winhandel. Sens, wid Jonne, gammal namnkunnig siad med
en märkwärdig Domkyrka, 9000 inwänare samt Me- och hattfabriker
(kyrkomöte 1140). — 2) Dep. A in. Staden Vourg, med 9000
inwänare och betydlig spanmälshandel. — 3) Dep. Saone-Loire.
Städer: Ma^on, wid Saone, med 11,000 inwänarc, romerska forn-
lemningar och betydlig winhandel. Ohalons, wid Saone, mcd 12,000
inwänare, liftig handcl, kristall-, jcrn- och yllefabriker; af fiskfjäll be-
redes här dcn bekanta cssence d'Oricnt, hwaraf falska perlor tillwcrkas.
Autun, wid floden Arroux, mcd 10,000 inwänare, cn mängd anti-
qviteter frän Nomarncs tid, fordom kalladt Augustodunum, der Galli-
sta ädlingarnes söner underwisades af Drniderne. — 4) Dep. Cote
d'On Städer: Dijon, wid fioden Ouchc, ined 24,000 inwänare,
Kongl. stött, ston Domkyrka, flera lärda samfund, ylle-, strump- och
waxduksfabrikcr, bctydlig winhandel, fordom de Burgundistc Hertigar-
nes residens. Beanne, med 10,000 inwänare och betydlig winkultnr,
i granstapct af Nuits och Pomard, wärer dtt bästa bourgogncwinet.
Anxonne, wid Saone, mcd 6000 inwänare, fästning, artilleristola,
kanongiuteri och arsenal.

XXV. Lyonnais, ett bergland med stöna dalar, pa ömse
sidor onr Loirefioden, ined wigtiga koppar-, jcrn- och stentolsgruswor,
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betydlig winkultur, ansenlig hästafwel och silkesafwel samt indrcigtlga
sidenfabriker. Har märkes: 1) Dep. Nhone, hwars förnämsta stad
är Lyon, wid Saones och Rhones förening, som har 195,000 inwä-
nare, näst Paris Frankrikes wigtigaste stad, utmärkt genom sidenfabriker,
med 25,000 wäfstolar, äfwensä berömde äro de derwarande hattfabri-
kerne samt fabrikerne för guld- och silfwergaloner; säsom stapelort emel-
lan Tystland, Schweitz, Italien och Frankrike, drifwer den en högst
betydlig handel; staden har flera inrättningar för lärdom och konst, en
gammal göthist Kathedralkyrka samt ett stort publikt bibliothek. — 2)
Dep. Loire. Städer: Montbrisson, wid Loire, med 6000 inwä-
nare, tapet- och kattunfabriker samt mineralkällor och romerska forn-
lemningan Gtienne, med 33,000 inwänare, Frankrikes största gewärs-
fabrik, betydliga sidenbandsfabriker. Roanne, wid Loire, som här
blir segelbar, med 10,000 inwänare, nederlagsplats för Lyons och sö-
dra Frankrikes waror, som föras till Paris, har en mängd anciqviteter
frän Romarnes tid.

N. Södra Provinserne.
XXVI. Dauphine, ett högt fjälland, hwars östliga del ge-

nomstäres af Alpernas grenar eller de Cottiste Alperne, frän hwilka
fiera floder nedströmma, som östa förhärja genom sina öfwerswämnin-
gar; oaktadt fjällens granstap odlas luwäl här flera sydliga fruktträn.
Uti de angenäma dalarne, emellan bergen, beta icke blott talrika hjor-
dar, utan man finner äfwen winrankan, som der allmänt odlas. Bo-
stapsstötsel, silkesafwel, och winkultur äro landets hufwudnäringar; der-
jemte bidrager bergsafkastningen, bestäende af bly, koppar, jern och
marmor, att öka. provinsens inkomster. Hit räknas: 1) Dep. Hautes
Alpes. Städer: Gap, i en wild fjälltrakt mcd mineralkällor, siden-
och yllefabriker, samt 7000 inwänare. Brian^on, med en stark berg-
fästning. — 2) Dep. Dr 6 me. Städer: Valence, wid Nhone. med
16,000 inwänare, artilleristola, siden- och bomullsfabriker samt win-
handel; Päfwen Pius VI hölls härstädes fangen till sin död 1799.
Montelimart, wid Roubion, med 7000 inwänare, siden- och yllefa-
briker, winhandel. — Dep. Ise re. Städer: Grenoble, wid Isere,
i en ston dal, med 25,000 inwänare, befäst, högstola för lagfarenhe-
ten, artilleristola, arsenal, fierahanda fabriker och handel. Vienne,,
wid Rhone, med 13,000 inwänare, präktig Domkyrka, wigtiga klädes-
fabriker (kyrkomöte 1313, dä Tempelherreorden störtades).

XXVII. Ve na is sin, ett af twenne bergskedjor genomstnret
till en del ssogbewuxet land, westra och sydliga delarne bestå af slätter,
som likwäl icke öfwer allt äro fruktbare; silkesafwel och winstötsel ut-
göra hufwudnäringarne. Provinsen innefattar endast Departemen-
tet V aucluse . hwarest märkes städerne: Avignon, wid Rhone (frän
är 1308—1376 Päfwarnes residens), med betydliga sidenfabriker, ka-
uongjuteri, ansenlig handel och 30,000 inwänare. orange, med 9000
inwänare, sidenmanufakturer och romerska antiqvitetcr. (sarpentras,
med 11,000 inwänare, en herrlig Domkyrka, mänga fabriker och en ro-
mersk »vattenledning. Källan Vauclnse, besjungen af Petrarca.
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XXVIII. Provence, ett till större delen bergigt land, utgörande
sydöstra delen af Frankrike; här wäxer oliver (hwaraf prässas cn för-
träfflig olja), winrankor i öfwerflöd, af hwilka likwäl endast ett sträft
och skarpt »vin erhälles, allahanda sydsrutter, säsom citroner, pome-

ranser och granatäpplen, lager-, mrrthen- och mullbärsträd; äkerbruk
och bostapsstötsel drifwas obetydligt; bly, marmor och stenkol hcmtas
ur bergeu, salt ur hafwet. Här märkes: 1) Dep. B asses Alp es,
hwars förnämsta stad är Digne, i cn fruktbar och angenäm tratt, »vid
foten af Alperne, med mineralkällor och 4000 inwänare. — 2) Dep.
Bouches du Rhone. Städer: Marseille, »vid Lionsta hafswiken,
tredje staden i riket, en af Europas förnämsta handclsstädcr, med god
hamn, en mängd fabriker, fiera lärda och till allmän nytta stiftade sam-
fund, korallfisteri, wigtig handel, isynnerhet pä Lcvanten och Italien,
148,000 inwänare. Aix, wid fioden Are, med 24,000 inwänare,
högstola för theologista och jnridista wetcnstaperne, warma bad, linne-',
bomulls- och sammetsfabriker, ansenlig handel; här prässas den bästa
Provence-oljan. Axles, wid Rhone, med 20,000 inwänare, de märk-
wärdigaste fornlemningar i riket, fabriker och handel. — 3) Dep. Var.
Städer: Draguignan, wid Alpernas fot, med 7000 inwänare, samt
wigtiga olje- och yllefabriker. Frejus, »vid mynningen af fioden Argens,
i en pä fydfrutter rik trakt med mänga romerska fornlemningar; der-
ifrän öfwerfördes Napoleon till ön Elba. Antibes, med 5000 in-
wänare och befäst hamn, öswerfartsorten till Korsica. Eannes, dcr
Napoleon landsteg wid dest äterkomst frän Elba. Toulon, starkt befäst,
förträfflig hamn för krigsskepp, stor och »vidlyftig arsenal, steppsdocka,
betydliga förräder för stöttans behof, 30,000 inwänare, hwilka driswa
en icke obetydlig handcl. Hieres, med pomeransluuder och de wid
kusten belägne Hierista öarne, som i anseende till det milda och sunda
klimatet, mycket besökas.

XXIX. Languedoc. Största delen af provinsen är bergig
och för åkerbruk otjenlig, endast wid kusterne finnas slätter och frukt-
bara trakter, pä siog är öfwerflöd. Win är landets hufwudprodukt,
oliver, fikon, granatäpleu och andre sydfruktcr trifwas »väl, bergen
lemna koppar, jcrn, bly, marmor och stenkol; silkesodling och bostaps-
stötsel, isynnerhet uppfödandet af äsnor, är en mycket begagnad närings-
gren , ansenliga fabriker saknas icke heller. Den stora kanalen, som lö-
per genom landet, och som fätt namnet Languedocs-kanalen är äfwen
märkwärdig. Till denna provins räknas: 1) Dep. Han te-Loire
med staden Puy en Velay, en berömd »vallfartsort, med en »vacker
Domkyrka, 15,000 inwänare samt siden och spetsfabriken — 2) Dep.
Lozere med staden Mende, 6000 inwänare och wigtiga yllefabriken
— 3) Dep. Ardeche med de obetydliga städerne Privas, Anno-
nay och Tournon, wid hwilket sistnämnde ställe det berömda Hermitage-
wiuet wäxer. — 4) Dep. Gärd. Städer: Nismes, 42,000 inwä-
nare, mänga romerska fornlemningar, fiera lärda samfund, betydliga
sidenfabriker. Beaucaire, wid Rhone, mcd 10,000 inwänare och cn
landskunnig marknad eller sä kallad mesfa, som ärligen besökcs af öf-
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wcr 50,000 personen — 5) Dep. Hercinlt. Städer: Moutpcllier,
mcd 36,000 inwänare, Universitet, fiera lärda samfund, fabriker, samt
betydlig handel med win, olja, ylle- och sidenwaror. Bezieres, wid
kanalen, med 17,000 inwänare, fabriker och god handel. Gette, be-
lägen pä cn landtunga »vid Mcdelhafwet, mcd 10,000 inwänarc, god
hamn, wigtiga saltwert och ansenlig winhandel. Frontignan och
Lunel, städer, kände för deras winen — 6) Dep. Ande. Städer:
Carcassonne, med betydliga klädesfabriker och 17,000 inwänare.
Narbonne, med 11,000 inwänare, fabriker och mänga minnesmärken
frän Romarnes tid. — 7) Dep. Tarn. Städer: Alby, med 12,000
inwänare och Gastres mcd 16,000 inwänare, ansenliga fabriksstäder.
— 8) Dep. Haute-Garonne med staden Toulouse, »vid Ga-
ronne, som har 60,000 inwänare, Universitet, en ston Kathcdralkyrka,
mänga fabriker, kanongjuteri, »vigtig handel med »vin och spanmäl, me-
delpunkten för handelsrörelsen i södra Frankrike (fältstag 1814).

XXX och XXXI. Fo i tz och Noussillon. Twenne pro-
vinser wid Pyrenccrne, bergiga och stogbewcxte, ined föga fruktbart
land, den förra genomskuren af floden Arriege och den sednare af fio-
den Tet. Här sinnas »vanlige bcrgsprodutter, säsom toppar, bly, jern,
stenkol, marmor, samt mineralkällor; i dalarne beta talrika hjordar,
som gifwa icke sä ringa inkomst; fabriker af betydenhet finnas icke. Pro-
vinsen Foix utgöres af Departementet Arriege med staden Foixsom har 5000 inwänarc, jcrnwerk och kopparhvttor. Provinsen Rons-
sillon utgöres af Dep artc mcntet P yrenees-O rientales, hwar-
est märkes staden Perpignan, med 17,060 inwänare, kanongjuteri,
samt betydlig handcl mcd »vin, olja, frukter, sidcn och ull.

XXXII. Gn y enNe och G asco gne, ett frän Ppreneerne
och Crvennerncs högstätter mot hafwet sluttande land, till stor del upp-
fylldt med sandhedar, här och der bewmne med ljuNg, furer och kork-
ekar; sä föga fruktbar dcuna landsträcka i allmänhet är, finner »nan
likwäl »vid de landet genomskärande fioderne, Garonnc, Gers, Tarn,
Lot och Dordogne, mänga fruktbara ställen; isynncrhct har den sä kal-
lade Garonnedalcn, mänga naturstönhctcr och en yppig vegetation. In-
byggarne, af Bastista stammen, hos hwicka man genast »varseblir
den spanska karakteren, äro gansta idoge; en mängd äsnor och swin-
kreatur uppfödas; »vinodling, silkesafwel, yllewäfnad och fisken idkas
betydligt; för öfrigt äger detta landskap allahanda sorter spanmäl och
frukter, äfwensom koppar, jern, bly, marmor och stenkol. Hit räknas:
1) Dep. Girondc, hwarest märkes staden Bordeaux, Guycnnes
gamla hufwudstad, »vid dcn scgclbara Garonneftodcn, mcd" 115,000 in-
wänare, mänga fabriker, en af Europas förnämsta handelsstäder, neder-
lagsplats för wincr och likörtillwcrkningar, mcd hwilka, äfwcnsom mcd
Westindista kolonialwaror, stark handel drifwcs. S:t Vmillion, Pe-
rignac, Santerne, Graves, Margäux, Medoc, genom win-
stötfel berömda ställen inom några fä mils omkrets. -2) Dep. Dor-
dogne, som har staden Perignenx mcd 12,000 inwänare, ätstillige
fabriker samt fornlemningar ester en romersk amfitheaten — 3) Dep.
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Lot-Garone, »ned staden Agen, wid Garoune, so»n har <2,000 in-
wänarc, stor segclduksfabrit för flottan, lifiig handel. — 4) Dep.
Lot, med staden Gahors, som har 13,000 inwänare, yllefabriker,
samt drifwer handel med win och olja. — 5) Dep. Aveyron.
Städer: Rhodez, wid fioden Aveyron, mcd 9000 inwänare, warble-
kerier och yllefabriker. Villefranche, äswen wid fioden Aveyron, med
10,000 inwänare, kopparhyttor, pappersbruk och linnefabriken — 6)
Dep. Tarn - Garonue, mcd staden Montanban, som har 26,000
inwänare, akademi, klädcs- och sidcnfabrikcr, samt betydlig handcl »ned
win och spanmäl. — 7) Dep. G ers, mcd stadcn Auch, belägen pä
ett berg wid floden Gers, fordom hufwudstaden i Gascogne, har 11,000
inwänarc, cn gammal wackcr Domkyrka, ylle- och linnefabriker, win-
och bränlvinshandel. — 8) Dep. Ländes, hwars förnämsta stad är
Mont de Marsån, som har 4000 inwänarc, hwilka idka »vin och
spanmälshandel. — 9) Dcp. Hau tes-P yrences. Städer: Tär-
des, »ned 9000 inwänare, linnefabriker och pappersbruk, handel med
spanmäl och krcatnr. Vagneres de Bigorre, icn ston trakt, mcd
5000 inwänare, bad och mineralkäilon

XXXIII. Na v arra och Bearn, i söder omgifwet af de
högsta Pyreneerne, sluttar landet ät norr, der dct bildar en slättmark,som till större delen ,^r fruktbar, men ock har stora sandfält bcwärte
»ned ljung. Floden Adour, med dest grenar Gave de Pau och Gave
d'Oleron, genomflytcr landet och bidrager mycket till dest förskönande.
Inbyggarncs förnämsta näringsfång är winkultur och någon yllewäfnad;
bergstrakten lemnar tillgäng pä jcrn, koppar, bly, stenkol och marmor.
Landct ntgörcs cndast af Dep. Ba sses-Py rcnees, hwaresi märkes
städerne: Pau, wid Gave de Pau, Konungarue Carl Johans och
Henrik IV:8 födelseort, med 12,000 inwänare, akademi, ylle-och linne-
fabriker, handel med stinkor och gäshalfwor. Bayonue, wid Adonr-
floden, starkt befäst, har 15,000 inwänare, arsenal, steppswarf, hamn,
betydliga sisterier, ansenlig handel.

XXXVI. Ön Korsik a, belägen emellan Franska och Ita-
lienska kusten, egentligen tillhörande Italien, är bergig och stogbewäxt.
Twenne bcrgskädjor, hwilkas högsta spetsar äro kale och större delen af
äret betäcktc med snö, gcnomstryka landet frän söder till norr och dest
grenar utsträcka sig äfwen till den westra knsten, men dcn östra är mera
jemn, likwäl uppfylld mcd moraser. Berg, siogar och bctcsmarkcr in-
taga större delen af ön, hwars produkter i öfrigt äro lika mcd dc som
medlrrsta delen af Italien^ frambringar; frän ön exporteras win,..syd-
frukter och steppstimmen Åkerbruk och bergsbruk idkas obetydligt. Öbo-
erncs antal stiger till 190,000. Hufwudstaden pä ön är Ajaccio
(ajadscho), Napoleons födelseort, som har 8000 inwänarc. Bastia,som har 10,000 inwänare, war fordom öns hufwudstad.

Besittningar i andra Werldsdelan Frankrike äger i
Asien: Pondichery och nägra andra mindre orter; i Afrika: en stor
del af Algierista gebietet, öarne Senegal, S:t Louis och Goree, Fort
Franyois och nägra faktorier pä Guinea-kusten, samt ön Bourbon; i
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Amerika: en del af Guyana, samt öarne Cayenne, Martinique, Gua-
deloupe, Desirade, Marie-Galante, Saintes; till ett belopp af öfwer
400 qwadratmil, med 600,000 inbyggare.

Spanien.
Gränsor och Storlek. Spanien gränsar i norr till At-

lantiska hafwet och Frankrike, i öster till Medelhafwet och i söder titt
Medelhafwet och Atlantiska hafwet, samt i wester till Atlantiska hafwet
och Portugal. Landets areala widd utgör inemot 5000 qwadratmil.

Berg och Watt en. Spanien är ett bergigt land. De stör-
sta bergen, utom Pyreneerne, hwilka ätstilja Spanien och Frankrike
är: Gantabrista bergen, som utgä frän Pyreneerne, och följa, pä
nägot afständ, norra kusten ända till Cap Finis Terre, Iberifka Ber-
gen, emellan Kastilien och Arragonien; Sierra Morena, som stryka
fram emellan Guadiana och Gualquivir; Sierra Nevada, tillika med
Alpujarasbergen, hwilka, pa nägot afständ följa södra kusten och äro
Spaniens högsta berg, hwars toppar äro klädda med ewig snö, bland
dessa sinnas Gumbre de Mulhacen (Mnlasen), det högsta berg i
Spanien, af öfwer 12,000 fots höjd; Segura-bergen är en nordlig
gren af dessa. Destutom finnas mångfaldiga äsar ide fiesta trakterna
af Riket, isynnerhet emellan floderna Guadiana, Tajo och Ducro, samt
wid sidorne af Pyreneerne. — Spanien äger mänga fioder: Gbro,
begynner nära norra kusten och flyter ut i Medelhafwet; är ett längt
stycke segelbar, men icke wid utloppet; Guadalquivir (Guadalkivir),
Spaniens södra hufwudfiod, som börjar »vid Segurabergen och faller
ut i Atlantiska hafwet. Norr om Guadalqvivir flyter Guadiana, som
löper in i Portugal, blir der segelbar, och faller ut i Atlantiska haf-
wet pa gränsen mellan Spanien och Portugal. — Tajo (Täqho) är
den största af alla Spanska strömmar, och flyter sedan genom Portugal.
— Mera norr i det inre af Spanien begynner Duero, och löper äf-
wen genom Portugal ut i stora Oceanen. Portugals och Spaniens
norra gräns är äfwen bestämd af en flod benämnd Minho (Minjo).
Spanien har inga betydliga insjöar.

Klimat och Produk te r. Klimatet är »varmt, utom i bergs-
trakterne, och i allmänhet sundt. Vergstrakterue isynnerhet äga en ren
och klar luft, men de inre Provinserne lida mycket af torka. Till kli-
matets olägenheter höra 2 »vindar, Gallego, en kall och osnnd nord-
wesi »vind, samt Solano, cn het sunnanwind frän Afrika, som för-swagar bäde själs- och kroppskrafterne. — Jordmanen, der den icke
lider af »vattubrist, är ganska fruktbar. Landet är rikt pä metaller,
isynnerhet silfwer och guld, sydländska frukter frodas förträffligt, isyn-
»lerhet wid södra kusten, till och med Dadelpalmen.

Inbyggare, Näringar och Handel. Spaniorcrne äro
tröge, men bragte till »verksamhet, outtröttlige, fördragande med lik-
nöjdhet alla beswärligheten De utmärka sig genom cn egen slags all-
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warsamhet och ett gravitetistt »väsende. De äga mycket nationalhögmod,
och göra sig höga mbillningar om sitt ursprung. Fordomdags bnro der-
före alla manspersoner, till och »ned bonden wid Plogen, den Spanska
manteln och swärdet, och uti umgänget iakttogs mänga ceremonier, men
sedan de erhällit Konungar af det Franska Konungahuset, hafwa de myc-
ket aflagt sin ftyfhet, och det Franska lefnadssättet har blifwit allt mera
allmänt. Spaniorerne rida och dansa wäl, och alla äro älskare af mu-
sik. En hwar spelar ätminstone Guitarre eller Cittra. De hafwa en
nationaldans, Fandango, som fordrar mycken skicklighet. Tjurfäktningar,
fordom Spanska folkets högsta nationalnöje, äro ännu ej afstaffade.
Spaniens inbyggares antal stiger till 14 millioner, af ett högst blan-
dadt ursprung. De härstamma dels frän de gamla Iberer (Basterne,
som hafwa ett eget spräk), dels frän Cantabrerne, samt frän Romare,
Göthist-Germanista Folkstammar och Araberne, hwilka efter hwarandra
intagit landet. — Oaktadt landets herrliga natur är äkerbruket i wan-
häfd, bergwerken nedlagde, endast boskapsskötseln är drifwen till betyd-
lig höjd. De Spanska faren hafwa den finaste ull, och hästarne äro
äfwen mycket berömde. Silke erhälles uti ymnighet i Spaniens södra
provinser, »nen knappt en fjerdedel deras förarbetas inom landet. Win
har Spanien af ätstilliga slag i öfwerftöd. Spanien förser nästan hela
norra Europa »ned citroner, pomeranser, mandlar, fikon o. s. w. Olja
prässas till stor mängd, och utföres till andra länder. Saltet är äf-wen en wigtig handelsartikel. — Fabriker och manufakturer äro obetyd-
liga, endast sidenfabrikerne äro att nämna. Nästan af alla öfriga fa-
brikswaror tillwerkas ej tillräckligt till landets behof. Handeln drifwes
mest genom främmande nationer.

Den allmänt herrstande och enda tillätna Religionen är den kathol-
sta. Spanien är nästan det enda land, som ännu sönderstites af Munkar
och prestwälde, folket hälles i största okunnighet. Presternes antal steg
för nägra är tillbaka till 126,000 personer, och 3000 kloster funnos
derstädes. — Regeringen är monarki»? och sinancernc i dåligt tillställd.
Krigsmakten till lands bestär af omkring 50,000 man. Sjömakten
är obetydlig.

Landets fördelning *). Spanien utgöres af Kastili-
anske och Aragoniske Länderne, Navarra och Vaskiske Pro-
vinserne, hwilka innefatta 17 Landstaper; dessa äter äro indelade
uti 31 Provinsen

") Genom ett af nuwarande förmyndareregeringen i Spanien utfärdadt De-
kret, har Spanska glbietet, mcd undantag a'f Navarra och de tre BastifieProvinserne, blifwit fördeladt i 43 Provinser, nemligen laen, Granada,
Almeria, Malaga, Sevilla, Cadix och Huelva (Andalusien): Saragossa,
Hucsca och Tornel (Aragonien); Oriedo (Asturien); Madrid, Toledo,
Ciudad Real, Cuenza och Guadalajara (Nya Kaftilien); Burgos, Valla-
dolid, Palencia, Avtla, Segovia, Sona, wgrono och Santander (Gam-
la Kaftilien); Barcellona, Tarragona, Lerida och Gerona (Catalonien);
Badajoz och Caceres (Estremadura); Coruna, Vigo, Orense och Ponteve-
dra (Galicien); Leon, Salamanca och Zamora, Murcia och Albueete
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Kaftilien, besiäendc af 11 Landstaper:
1) Konungariket Nya Kaftilien, mellersta höglandet, i

allmänhet slätt, blottställdt för en plägsam hetta och stark torrka, bestär
af Departcmenterna: Madrid, Toledo, Guadalgxara, Gnenza och
La Mancha. Städer: Madrid, Rikets hnfwudstad, anlagd uti en
pä naturskönhet fattig trakt, men wäl byggd, ägande i omkrets öfwer
1-z. mil med 133 kyrkor och kloster; här märkes i öfrigt det gamla
Residensslottet Vuen Retiro med det stora Bibliothcket af 130,000 band;
staden har 160,000 inwänare. Toledo, Universitet, mänga kyrkor och
kloster, samt deribland en praktfull göthist Domkyrka, 15,000 inwänare;
Kalavera de la Reyna, med 8000 inwänare, betydliga sidenfabriker
och en artilleristola (fältstag 1809); Alcala, med 5000 inwänare och
Universitet (stiftadt 1490); Dcana (Okanja) med 12,000 inwänare, mi-
neralkällor ech säpfabriker; Guenza, med 6000 inwänare; Guada-
laxara (Gadalachara) »ned 14,000 inwänare och berömda klädesfabri-
ker; Gindad Real; Galaträva; Toboso; samt Kongl. lustslotten
Aranjuez (Aranchues) och El Pardo.

2) Konugariket Gamla ltastilieu, norr om Nya Kafti-
lien, bergigt, ofruktbart, föga odladt, hwarföre inwänarne äro fattige,
utgöres af Departementerne: Burgos, Soria, Seguvia och Åvila;
der »närkes städerne: Burgos, med Universitet, mänga kyrkor, deribland
en präktig Domkyrka, 12,000 inwänare, nederlagsplats för Spansta
ullen; Santandör, sjöstad med 10,000 inwänare "och god hamn; So-
rla, »ned 6000 inwänarc, i hwars granstap dct, genom sitt tappra
förswar, sä namnkunniga Numantia läg; Segovia, med 13,000 in-
wänare, en mängd kyrkor och kloster, en romersk wattuledning, uppförd
af Trajanns, samt en stor klädesfabrik; Åvila, med 4500 inwänarc;
samt Kongl. lustslotten S:t Ildefonso, och Escurial med ett präktigt
kloster, hwarest finnes ett berömdt Bibliothek, som är rikt pä orientali-
ska manuskripten

3) K onun gar ike t Leon, innefattar större delen af Dueros
fiodomräde inom Spanska gränsen; landet är i allmänhet backigt och
anwäudes mest till betesmarker, samt bestar af Departementerne: Leon,
Palencia,. Töro, Zamöra, Valladolid och Salamänca. Städer:
Leon, med 9000 inwänare; Valladolid (Valjadolid), med 22,000
inwänare, 15 kyrkor och 40 kloster, Universitet (stiftadt 1346) med
2000 Studerande; Salamanca, mcd ett Universitet (stiftadt 1239 i
Palencia, och federmera hitsiyttadt), som begagnas af 2000 Studeran-
de (en gäng »var Studenternes antal 16,000), 24 kyrkor och deribland
en präktig Domkyrka, 14,000 inwänare; Palencia, »ned 9500 inwä-

. re; Toro, med 8000 inwänare (fältslag 1476); Zamora, med 10,000

(Murcia); Valencia, Alicante och Castellon de la Råna (Valencia); slut-
ligen Balcariska öarne. Prefekten för hwar och en af dessa Departemen-
ter kallas Subdelegado del fomento. — Som osäkert är hnruwida nyst-
nämnde fördelning längre tid kommer att äga beftänd/ anmärkes endast
här denna Landets nya indelning.
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inwänare; Giudad Rodrigo, med fästning (fältstag 1812) och 11,000
inwänare.

4) Konungariket Galicien, westligaste delen af Spanien,
norr om Portugal, bergigt, sädesfattigt, »nen har förträffliga betesmar-
ker. Inbyggarne äro flitigare än i förutnämnde Provinser. Städer:
Coruna (Korunja), med ätstillige fabriker, paketfart till Havana
och Puerto-Rico, 12,000 inwänare, en rymlig hamn och betydlig han-
del, befäst; Ferrol, med 13,000 inwänare, en förträfflig hamn, Spa-
niens förnämsta sjöarsenal och steppswarf; San lago di Gompo-
stella (stelja), med 25,000 inwänare, Universitet (stiftadt 1531), präk-
tig Domkyrka, der Spaniens Skyddspatron Apostelen Jacob stall ligga
begrafwen, mycket besökt »vallfartsort; Orense, med 8000 inwänare,
winodling och warma bad; Vigo, med 8000 inwänare och en rym-
lig hamn; Lugo, med 5000 inwänare, läder- och linnefabriker samt
warma källor.

5) Furstendömet Asturien, ett kustland, norr om Kanta-
brista bergen, som här fä namn af Asturista bergen; ett skönt bergs-
land, till hwilket Westgötherne, under Pelajo, efter slaget »vid Teres
de la Frontera, 71 l, undandrogo sig för Araberne, och dcr lade grund
till ett Rike, som sedan tillintetgjorde Arabernes herrawälde i Spanien.
Städer: Oviedo, som har Universitet (stiftadt 1580), gewärsfabrik
och 8000 inwänare; Gijon (Gichon), mcd god hamn, Wcstgötherncs
äldsta hufwudstad.

6) Provinsen Estremadura, bestär mest af sandhedar, ge-
nomsturne af Guadiana och Tajo, men för öfrigt wattenfattige och
isynnerhet begagnade till färbete. Städer: Badajoz (chos), wid
Guadiana, med 15,000 inwänare, ätstilliga fabriker, styckgjuteri, och en
gränsfästning mot Portugal (fältstag 1811); Merida, med 6000 in-
wänare och mänga fornlemningar; Alcantara och fästnin-
gar. I detta landskap sinnes Guadalcanal, den enda silfwergrufwan
i landet, samt den märkwärdiga Vatuecas-dalen, som om »vintern blott
4 timmar hwarje dag upplyses af solen.

7, 8, 9) Konungariket Andalusien, innefattande Guadal-
quivirs fiodomräde, ett af Europas fruktbaraste och stönaste landstaper,
isynnerhet blomstrande under Maurerncs eller Arabernes »välde, utgöres
af Proviuserne Sevilla, Gordova och laen. Städer: Sevilla (Se-
vilja), cn af de störste i Spanien, mcd 92,000 inwänare, Universitet
(stiftadt 1504), 30 kyrkor, hwaribland en stor Domkyrka, 90 kloster,
en romersk Amphitheatcr, tobaks- och sidenfabriker, (första Spansta In-
quisitionstribunalet upprättades här 1481); Aeres de la Frontera,
mcd 34,000 inwänare, bekant för sitt förträffliga wi»», (Araberne se-
grade här 711); Gadiz, pä ön Isla de Leon, anlagd af Phoenicierne,
hufwudstapelplatsen för Amerikanska handeln, »ned 56,000 inwänare,
starkt befäst, station för en del af Flottan, har en Ypperlig hamn, som
1829 förklarades för frihamn (märkw. belägn 1810—12, 1823); Pu-
erto Real, med 10,0000 inwänare, förträffligt salt, steppsdocka och
magaziner för flottan; Puerto de Santa Maria, med 16,000 in-
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wanare och betydlig handel; Huelba, »ned god hamn och 7000 inwä-
nare ; Niebla, »ned 9000 inwänare; Tarifa, sydligaste staden pä Py-
renceifia halfön; Algeziras, paketfart till Ccuta; (sap Trafalgar
(sjöstag 1805); Gcija (essika), med 35,000 inwänare och betydlig
bomullsodling; Ossuua, »ned 15,000 inwänare; Arcos de la
Frontera, »ned 12,000 inwänare; San Lucar de Varrameda, »vid
Guadalquivirs n'lynning, med 17,000 inwänarc; Cordova, (i »ncdel-
tiden residenset för de arabiske furstarne) med 50,000 inwänare, 16
tyrkor och deribland en märkwärdig Domkyrka, samt wigtiga sidenfa-
briker; Lucena, med 12,000 inwänarc; laeu (chaen), wid foten af
ett marmorberg, med 20,000 inwänare samt derwid warande salt- och
blygrufwor; Andujar (Anduchar) »vid Guadalqnivir, »ned 14,000
inwänare; Nbeda och Baeza (ba-cssa), »ned 16,000 inwänare; Mar-
tos, »ned 14,000 inwänare och Romerska sornlcmningan — Pä syd-
östra udden af Andalusien ligger fästningen Gibraltar, som sedan 1704
tillhör England, och ntstod en märkwärdig belägring 1782.

10) Konungariket Granada, wid södra kusten, emot Me-
delhafwet, genomstnlkit af Alpnjarasbergen; Spaniens fruktbaraste Pro-
vins. Detta landskap war det sista, som Araberne innehade i Spanien;
deras afkomlingar bo ännu i bergstrakterne. Städer: Granada, med
Universitet (stiftadt 1531), 25 kyrkor, 41 kloster, läder- och sidenfabri-
ker samt 80,000 inwänare. Ronda i en bergstrakt, med 18,000 in-
wänare; Loxa (Locha)- och Guadix (Guadich) med 9000 inwänare;
Alhama, den högst belägna stad i Europa, och den sista som fråntogs
Maurerne; Almeria, »ned 7000 inwänare och god hamn; Malaga,
med 52,000 inwänare, mänga fabriker, »vidsträckt handel, winodling och
oljetillwerkning.

Staden Antequera, (Anteköra), emellan Granada, Sevilla
och Cordova, har fabriker för ylle- och sidenwäfnader, samt 14,000
inwänare.

11) Konungariket Murcia, nordost om Granada, sträcker
sig ifrän kusten djupare in ät landet, bergigt och mindre fruktbart.
Stader: Murcia, wid Segurafioden, i en gansta bördig trakt, med
36,000 inwänare, 11 kyrkor och 18 kloster, sidenmanufakturer och be-
tydlig handel; Lorca, med 20,000 inwänare, koppar- och blygrufwor;
Chinchilla (tschintschilja) mcd 10,000 inwänare; Gartagena, en
gammal märkwärdig stad, anlagd 221 är före Christi födelse af Car-
taginensarn Hasdrubal, befäst, station för en del af flottan, med warf
och tyghus, en af de bästa hamnar wid Medelhafwet, har 36,000 in-
wänare och drifwer wigtig handel.

Ara g onien, bestående af 4 Landstapex:
12) Konungariket Aragonien, ett bergigt och tämligen

kallt land, men rikt pä säd och win; Ebrodalen är isynnerhet bördig.
Städer: Saragoza, »vid Ebro i en olivstog, äger ett Universitet (stif-
tadt 1472), 45,000 inwänare, 17 kyrkor, 40 kloster, ylle- och siltefa-briker samt betydlig handel (märkwärdig genom ett tappert och förtwif-
ladt förswar under belägringarne 1808 och 1809); Huesca, befäst,
med Universitet (stiftadt 1354), 8000 inwänare; Galataynd, med
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9000 intvänare och bstzidlig hampodling; Aernel, med 10,000 itt-
»vsnare.

13) Fnr st citd ömet Katalonicn, Spaniens nordöstra hörn,
emellan Aragonien, Pyreneerne och Mcdelhaswet, uppfylldt af Pyrene-
ernes grenar; inbrggarne äro fiitige och wälmöende. Städer: Bar-
celona, med l 12,000 inwänarc, 82 kyrkor och 45 kloster, dcn betyd-
ligaste stad i Riket näst Madrid, »väl bcfäst, bar flcra goda undcrwis-
ningsanstaltcr och institutioncr för wctcnstap och lons, styckgjuteri, bom-
ulls- och sidenfabriker, god hamn cch »vidsträckt handel; Varcelonetta,
»ned 10,000 inwänare, handel och manufakturer; Rens, med wigtiga
bomnlls- och sidenfabriker, ansenlig handel och 25,000 inwänare; Le-
rida, mcd 14,000 inwänare, bcfäst; Tarragona, förnämsta staden i
Spanien under Nomarnes tid, äger »vigtiga sidenmanufakturer och 12,000
inwänare; Tortosa, med 11,000 inwänare och i granstapet warandc
betydliga »narmorbrott; Cervera, med 5000 inwänare och Universitet;
Gerona, med 10,000 inwänare, ock Hostalrich, fästningar; Figue-
ras, med dct starka kastcllct Fernändo, (fältstag 1794); dct bekanta
klostret Montserrat, beläget pä ett nära fot högt kalkberg. —

Andorra-dalen, söder om Pyreneerne, med 14,000 inbyggare, utgör
en liten Republik, som erkänner Konungen af Frankrike för sin skydds-
herre.

14) Konungariket Valencia, nio cstra kusten, ett af Eu-
ropas skönaste och »varmaste landskap, hwars kalkgrund, af konsten »vatt-
nad, frambringar de herrligaste siördar och sructcr. Stader: Valen-
cia, »ned 66,000 inwänare, Universitet (snftadt 1404), 14 kyrkor, bland
hwilka kathedralkyrkan, den sionasic iyrka i Epanicn mcd ett högaltare
af silswcr, 45 kloster, wigtiga manufakturer, som sysselsätta 20,000
personer, och betydlig handel; Alcoy, med 18,000 inwänare; Glche
(cltsche), mcd 19,000 inwänarc; Alicänte, med cn förträfflig hamn,
25,000 inwänare, förträffligt win, nedcrlagsplats för handeln emcllan
Spanien och Italien; Murviedro, med 7000 inwänare, bekant i Ro-
merska historien under namn af Saguntnm; Costellon (Kosteljon) de
la Plana, »rid haswct, med 15,000 inwänare och betydlig hampod-
ling. — I södra delen af Provinsen ligger dcn betydliga saltsjön
Mata, ach der inwid befästa staden Lrihusla, med 26,000 inwäna-
rc, Universitet, saltpctersjudcrier och sidenfabriker.

15) K ouung a riket Mallorca (Maljorea), innefattande
Valeariste öarne. Majorca eller Mallorca, som äger 270,000 in-
byggare och befästa staden Palma, »ned 30,000 inwänarc, Univcrsitct,
glas- och möbelfabriker samt god hamn; Minorca, som har 50,000
inbyggare, mcd staden Port Mahon, som har 16,600 inwänarc och
en Ypperlig hamn, samt fästningen Ojudadella, (delja); och de Pityu-
sista öarne Pvissa eller Ivi«.:a (Ibissa), Formeutera, m. fi., mcd
omkring 20,000 inbyggare; alla bclägne i Medelhafwet.

Konungariket Navarra, sydost om Biescaya, »vid Pyre-
neerne, med staden och fästningen Pampclona, som har 15,000 in-
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wänare, samt Tudela (fältslag 1808), med 8000 inwänare, som drif-
wa winhandel.

B a skifte Provinserne, norra kustlandet, »»armast Pyreneen
ne; dest naturbestaffeuhet lika med sist bestrifne landstaps; inbyggarne
äro Baster, berömde för deras tapperhet. Detta landstap innefattar
provinserne Guipuscoa och Alava samt Herrstapet Biscaya. Stä-
der: Bilbao (Wil»vao) i Biscaya, »ned 15,000 inwänare och listig
handel; Vittoria, förnämsta staden i Alava, med 7000 inwänare
(fältstag 1813), samt staden och fästningen San Sebastian, i Gui-
puscoa, fom har 13,000 inwänarc, god hamn och idkar betydlig handel.

Besittningar i andra Werldsdelan Spanien har, för
detta, bland alla Europeiska Stater ägt de största kolonier i de öfriga
Werldsdelarne, men sedan numera alla dest Amerikanska continentala
besittningar revolterat, endast i Afrika, staden och fästningen Eeuta
pä knsten af Berberiet, Kanari-oarne, samt nägra mindre öar; i
Asien, Filippinska öarne; i Australien, Ladronerne och Garoliner-
ne, samt i Amerika, nu mera endast Kuba och Puerto Rico, samt
»»ägra mindre öar. Folkmängden ä dessa besittningar stiger likwist till
nära nog 4 millioner.

KOVtugal.
Gränsor och Storlek. Portugal gränsar i norr och öster

till Spanien, samt i söder och wester till Atlantiska hafwet, och inne-
häller omkring 900 qwadratmil.

Berg och Wätten. Portugals naturliga beskaffenhet är lika
med Spaniens. Landet är gansta bergigt och har endast i Estremadura
och Alentejo nägra betydligare slätten Portugisista bergen äro fort-
sättningar af de Spansta, hwilka begynna wid Pyreneerne och här slu-
ta wid hafwet. De betydligaste bland dem äro: Serra da Gstrella,
da Monchique, och Serra da Geres (Dscheres), frän hwars dalar
det berömda Portwinet hämtas. Portugal är rikare pä watten än Spa-
nien, men alla stora Portugisista stöder komma frän Spanien, och äro
redan der anförda. De wigtigaste äro: Minho (Minjo), Douro
(Dohro), Guadiana och Tejo (Tedscho); denna sistnämnda är Por-
tugals hufwudstod, hwilken nästan genom hela Riket är segelbar. Inga
betydliga Insjöar sinnas derstädes.

Klimat och Produkter. Klimatet är ganska behagligt
och hälsosamt. Windarne dels frän hafwet dels frän bergssträckningar-
ne afkyla hettan. Jorden är utmärkt fruktbar, och bcklädes fierestädes
af betydliga skogar, hwaribland de af korkträd äro de märkwärdigaste;
kusterne äro ganska fistrike.

Inbyggare, Näringar och Handel. Portugisarne
skilja sig ej mycket ifrän Spaniorerne. De blottställa sig likwäl häldre
för alla slags ölägenheter, än de underkasta sig nägot mödosamt arbe-
te. I allmänhet äro de lägre folttlasserne af godt sinnelag, öppen-
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hjcrtige, willige och lättstyrde, men deremot bestrifwas de högre stän-
den pä cn mindre fördelaktig sida. Inbyggarne, sä wäl i Portugalsom Spanien, äro för öfrigt till större delen okunnige och lvidstepplige,
emedan ungdomens uppfostran, anförtrodd ät Munkarne, blir wantvär-
dad. Portugisarne älsta samma nationaluöjen som Spaniorerne. Por-
tugal äger nägot öfwer 3^ millioner inbyggare. — Åkerbruket är wan-
häfdadt, »nan har derföre derstädes ofta brist pä spanmäl, hwilken, om
jorden rätt brukades, kunde sinnas till öfwerflöd. Bergwerksrörelsen
drifwes icke, ehuru tillgäng finnes pä metallen Boskapsskötseln kunde
wara gansta indrägtig, men den försummas. De hufwudsakligaste han-
delswaror äro: win af mänga slag, russin, sydfrukter, säsom citroner,pomeranser, fikon, mandlar o. s. »v. olja och salt. — Fabriker finnas
ej tillräckligt för Rikets behof; manufakturwaror införas ifrän utrikes or-
ter, och handeln befinner sig till större delen i andra Nationers händer.

Katholsta Religionen är den allmänt herrstande, likwäl talas
äfwen andre trosförwandten — Regeringen är monarkist, och thron-
följden ärftlig.

Landets indelning. Portugal bestär af 2:ne hufwuddelar:
Egentliga Portugal och Konungariket Algarve.

Egentliga Portugal, innefattar följande 5 Pro-
vinser:

1) Estremadura, kring Tejofiodens utlopp, har betydliga stat-
ter emellan bergsträckuingarne, är illa odladt; trakten kring Cintra är
bekant för sitt utmärkt suuda klimat. Städer: Lissabon, Rikets huf-
wudstad, ehuru en öppen stad, likwäl förswarad af fiera kasteller och
fästningswerk, den förnämsta handelsstaden i Portugal, »ned 250,000
inwänare, förträfflig hamn, en märkwärdig »vattenledning, en präktig
sä kallad Patriartalkyrka, mänga mindre kyrkor och kloster, samt fiera
wackra palatser; Setuval eller S:t Mes, som har 15,000 inwäna-
re, stora satiner i granstapet och drifwer stark handel med salt; San-
tarem, med 9000 inwänare, befäst. Widare märkes Mafra, en kö-
ping med ett rikt kloster för 300 munkar och ett Kongl. Slott; Que-
lus (Kelus), Kongl. Lustslott.

2) Beira, emellan Estremadura och Douro, uppfylldt af berg
och »vidsträckta ofruktbara hedar, med staden Goimbra, som har 16,000
inwänare och det enda Universitet i Riket, samt städerne Övar, med
10,000 inwänare, och Lamego, med 9000 inwänare. Almeida,
gränsfästning.

3) Entré Douro e Min ho, belägen emellan fioderne af des-
sa namn, likaledes bergigt, men mera ftnttbart än Beira och bättre od-
ladt. Städer: Porto eller Oporto, en wigtig handelsstad, stapelor-
ten för Portugals winhandel, med 70,000 inwänare, samt Braga,
säte för Rikets Erkebistop, med 15,000 inwänare.

4) Traz oz Montes, likaledes norr om Douro» men betagit
in i landet, ett bergigt föga fruktbart landskap, uti hwars sydliga delar
likwäl godt Portwin produceras. Staden Vraganza, nu regerande
Konuugahusets stamort, är belägen i denna Provins.



198

5) Alentejo (Alengtedscho), är den »vidsträcktaste af Ponugisista
Provinserne, tämligen slätt, men illa odlad; hedarne lemna ett ypper-
ligt bett för faren, hwilka hitföras frän halfwa riket pä winterbete.
Här märkes: staden Evora, befäst, med stor praktfull Domkyrka, präk-
tig »vattenledning, romerska formemningar samt 10,500 inwänarc, och
Elvas, med 18,000 inwänarc, rikets wigtigaste gränsfästniug, arsenal,
ypperlig cistern inom fästningen; härifrän idkas en indnglig smyghan-
del med Spanien.

L) Konungariket Algarve, dcn minsta och sydligaste
Provinsen, ntgör likwäl ctt cget Konungarike, af hwilket Konungen af
Portugal förer titel, men har samma statsförfattning, som dc ofriga
Provinserne. Här märkes städerne Tavira, »ned 9009 inwänarc; La-
gos, med 8000 inwänare, ypperlig hamn, »vattenledning, och handel
med olja, win och säd; Faro, wigtigaste handclstadcn i Algarvc, med
9000 inwänare; Cap Vincent (Mag 1797).

Portugisiska Kolonier: Azorista öarne i Atlantista Ocea-
nen, 9 till antalet, hafwa öfwerflöd af spanmäl, »vin, lin, m. m. De
förnämsta äro: 1) San Mignel, den största, bäst befolkade och odladc,
med staden Punta dol Gada, säte för Guvernören, har betydliga fa-
briker och ansenlig handel, samt 18,000 inwänarc; 2) Tcrccira, med
befästa staden Ångra, som har 15,000 inwänare och cn rymlig samt
ganska säker hamn; 3) Pico, med ctt högt berg och cn der rykande
vulkan. De öfrige äro: S:t Maria, S:t Georg, Graciösa, Fayal,
Flores och Eorvo. — Portugal äger i Asien: Din och Goa, Ma-
cao, och en del af ön Timor; i Afrika: öarne Madera och Porto
Santo, Cap Verds öarne, S:t Thomas, Guverncmcnterne Mozambik
och Angola, samt cn del af Guineakusten, ön Vissao, m. si. — Folk-
mängden uti Portugisista Kölonierne utgör omkring 2 millioner.

Italien.
Gränsor och Storlek. Halfön Italien, som gränsar i

norr till Schweitz och Tystland, i öster till Adriatiska hafwet, i söder
och sydwest till Medelhafwet, och i nordwest till Frankrike, innchällcr,
med dertill hörande öar, i widd nära 3000 qwadratwil.

Berg och Wätten. Alperne utgöra Italiens hela norra gräns,
och frän dem utgär en kedja af berg genom längden af Italien, som
kallas Appenninerne. Twenne eldsprutande berg märkas äswen i
detta land, neml. Vesuvins »vid Neapel och 2Gtna pä Sicilien. —

De förnämsta fioderne äro: Po (fordom Padus), Adige (Adidsche)
eller Gtsch (fordom Athesis), Arno samt Tibern. Italien har
mänga insjöar, bland hwilka de största ligga wid Alpernas fot. De
förnämsta äro: Lago Maggiore (Maddschöre), di Eomo, Gärda
och Iseo.

Klimat och Prodnkter. Klimatet är i allmänhet gansta
behagligt och sundt; wwtern är kort och mild, snö är, i södra delen
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af landet, sällsynt, litwcil är klimatet härdare i granstapet af Alpernas
höga snöbetäckta fjällmassor. Södra delen lider deremot af den brän-
nande Afrikanska winden Sirocco. Italien är utomordentligt fruktbart
och behagligt, hwarföre det blifwit kalladt Europas trägärd; det fram-
bringar af sig sself cller mcd ringa skötsel, allt hwad mennistan behöf-
wer till sitt uppehälle, sina nöjen och wällefnad; citroner, pomeranser,
granatäpplen, silon, mandlar och andra ädla fruktfortcr w.ixa här un-
der fri himmel. I bergstrakterne sinnas björnar, wargar, lodjur och
stengetter. Italien har inga rika guld- eller silfwerstreck, men pä nä-
gra trakter godt jern och ett stort förråd af alabaster och präktig mar-
mor af alla färgor; dcn hwita carrarista marmorn är isynnerhet förträfflig.

Inbyggare, Näringar och Handel. Italienarne
hafwa en stark kroppsbyggnad, samt ett muntert och eldigt lynne. De
äro mättliga och nyktra, äregiriga, swartsjuka och hämndgiriga. De-
ras näringsflit är stor, och »nan träffar dem i myckenhet i främmande
länder, hwarest de ofta begynna säsom kringwandrande köpmän, hwilkas
hela warulager bestär i eu lada med hwarjehanda krain, och sluta sä-som gansta rika handlande. De hafwa gjort mänga uppfinningar i
handel och konster, hwilka »vittna om deras starpsinnighet. Frän Ita-
lien härstamma Lottcrierne. Sedan Greklands förfall har Italien fram-
bragt de största konstnärer i mätning, bildhnggeri, byggningskonst och
musik. Öfwer allt sinnas spär af en langwarig odling och en hos fol-
ket länge herrstande konstbildning. Italienarne äro musikälstare; hwar
ock en medelmättig Italiensk stad mäste hafwa sitt operahus. De för-
näma älsta prakt, hafwa lyande palatser, ekipager, och en mängd med
rika livréer försedda betjenter; deras lefnadssätt är i öfrigt sparsamt.
Under den starka hettan tillbringas dagen »ned sömn och »vid midnatts-
tiden begynna nöjen, promenader, spektakler, m. m. Ibland national-
nöjen räknas i deras hufwudstäder Karnavalen, hwilken bestär i en un-
der fiera weckors tid natt och dag fortsatt masterad. — Inbyggarnes
förnämsta näring är äkcrbrnk, som i fiera trakter driswes med synner-
lig omsorg; spanmäl, sä wäl de hos ost »vanliga slagen, som ris och
»nais, frambringas äfwen till utförsel; winstötseln lemnar fiera af de
ädlaste winsorter, men beredningen wärdslösas i allmänhet. Boskaps-
skötseln är gansta betydlig. De^Neapolitansta häsiarne räknas bland de
bästa i Europa. Parmesaner-osten är en allmänt bekant'produkt frän
trakten af Lodi. — Landets förnämsta fabriker bestä i sidenmanufaktu-
rer. För den utländsta handeln tillwcrkas föga waror, men deremot
införas utländsta i stor mängd. Främmande nationer ditfora sjelfwa
sina produttnr och afhämta sina behof, sä att Italiens sjöfart sällan
sträcker sig längt ntom kusterne, eller åtminstone sällan utom Medelhafwet.
Någon särdeles handel driswcs endast i Venedig, Gcnua och Livorno.

Den herrstande Religionen är den katholsta, som här har sitt
hufwudsäte, tillika med öfwerfiödigt förräd af kloster och munkar. Dä
Italien icke utgör en förenad stat, utan innehäller fiera stater, hwilka
icke stä med hwarandra i nägon förbindelse, är ock statsförfattningen
olika i de dessa särskilda länder.
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Landets indelning. Italien bestär af en stor balfö
och fiera öar; man indelar landet wanligen i öfra, medlersta och ne-
dra Italien.

Öfra Italien är af hela landet mest styckadt, hit höra:
1. Konungariket Sardinien, son» innehåller cn areal-

widd af omkring 600 qwadratmil, och har nära 4,500,000 inbyggare.
Konungamakten är instränkt pä ön Sardinien genom Riksständer och i
Hertigdömet Genua, genom en detta land bcwiljad konstitution. Krigs-
makten i fredstid stiger till 35,000 man, i krigstid uppbringas dcn till
70,000 »nan; sjömakten är obetydlig. Sardinsta Riket i afseende pä
fasta landet är indeladt uti 8 Guvernementen'''); men utgöres i det
hela af följande provinser:

g) Hertigdömet Savoyen, ett bergland, uppfylldt af stora
stogar, med öfwer 500,000 inbyggare; dest natur liknar mera det när-
gränsande Schweitz, än det öfriga Italien. Bostapsstötsel»» är hufwud-
näringen. Hufwudstaden är Ehambery, som har 12,000 inwänare,
spets- och sidenfabriken

d) Furstendömet Piemont, med Montferrat och en
del af Mailand, öster om Savoyen, med lägare berg och mildare
klimat samt bördigare jord än sistnämnde Provins. Inbyggarncs antal
stiger till 2,590,000 och bland dem äro 20,000 Waldensen Här mär-
kes Rikets hufwudstad Turin, Konungens residens, mcd 121,000 in-
wänare, Universitet (stiftadt 1412), siden- och tobaksfabrikcr samt an-
senlig handel med sidenwaror (belägr. 1704); städerne: Rivoli, »ned
ett stött, som Konungen större delen af äret bebor; Earmagnola
(Karmanjola) »ned 12,000 inwänare; Pinerolo (Pinnjirölo), be-
fäst, klädesfabriker, 12,500 inwänare; Savigliano (Savilljano) med
19,000 inwänare och betydliga fabriker; Mondovi, med fästning och
17,000 inwänare; Goni eller Euneo, mcd fästning och 20,000 in-
wänare; Fossano, »ned 15,000 inwänare; Alba, mcd 9600 inwäua-
re; Asti, med 23,000 inwänare; Vercelli (Vertschelli), med 16,000
inwänare. — Hertigdömet Montferrat med städerne: Easale, som
har 18,000 inwänare, och drifwer betydlig bostapshandel; Aqui, med
6000 inwänare, citadell, warma källor. — Den hithörande delen af
Mailand (öfriga delen tillhör Lombardist-Venetiansta Konungariket) har
städerne: Alessandria, med 36,000 inwänare, betydlig handel, Ko-
nungariket Sardiniens starkaste fästning; Tortona, med 10,000 inwä-
nare, befäst; Novara, med 16,600 inwänare; Arona, wid Lago
Maggiore, med 5000 inwänare och handel, samt de i granstapet »varan-
de, Boromäiste öarne; köpingen Marengo (fältstag 1800).

o) Hertigdömet Genua, ett smalt kustland, 630,000 inbyg-
gare. Här märkes staden Genua, eller Genova (Djenova), belägen
pä sluttningen af ett berg wid hafwet, med 94,000 inwänare, Univer-
sitet (stiftadt 1812), en berömd Bank, den äldsta i Europa (stiftad

') Turin, 0,,ne0, AKssaudrla, Nouara, Aosta, Vavoyen, Nizza och
Neyuy,
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1407), präktiga Palatser, men tränga och branta gator, att de ej kun-
na begagnas af ätande, förträfflig hamn och frihamn, Wigtiga sam-
mets- och sidenmanufakturer, tämligen betydlig handel; Savona, »vid
hafwet, »ned 13,500 inwänare och dålig hamn; Ghiavari (Kiaivari),
som äger ett berömdt orgelwerk; hit hörer äfwen ön Eapraja i Me-
delhafwet, samt de mindre öarne: Palmaria, Tino och Tinello wid
kusten.

6) Grefstapet Nizza och Monaco med 290,000 inbyggare,
samt städerne: Nizza, med 27,000 inwänare, frihamn, siden- och to-
baksfabriker, handel med olja, parfumerier, ris och siden, i anseende
till dest frista och sunda luft samt milda klimat, besökt af mänga främ-
mande; Monaco, hufwudstaden uti dct lilla Furstendömet af samma
namn, som stär nudcr Sardinstt beskydd.

6) Ön Sardinien, stiljd frän ön Korsica genom kanalen S:t
Bonifacio (Bonifatschio), är bergig; inre landet, i brist af wägar,
nästan otillgängligt; jorden är fruktbar, men ligger nästan ouppodlad.
Inbyggarne »voro i äldsta tider ansedde för wildar och äro ännu föga
civiliserade. Ön innehäller omkring 200 qwadratmil, mcd nära 600,000
inbyggare, samt styres af en Vicc-Konung. Sardinien utgöres af 2:ne
hufwuddelar: a) Gabo di Sotto med hnfwudstaden Eagliari (Cäll-
jari), befäst, har Universitet (stiftadt 1764), förträfflig redd och hann»,
öfwer 29,000 inwänare, steppswarf, saltwert, tobaksfabriker, hufwud-
sätet för Sardinsta handeln, b) Gabo di Sopra, mcd staden Sas-
sari, som har Universitet (stiftadt 1765), och 21,000 inwänare, hwil-
ka idka win- och oljeodling. Omkring Sardinien ligga 44 för det me-
sta obebodda öar.

11. Lo mbardisk - Veuetianska Konung a rike t,
redan bestrifwit under Österrike. (Se sid. 170).

111. Hertigdömet Parma, egentligen bestäcnde af de tre
Hertigdömena Parma, Piaccuza och Guastalla, beläget söder om
Po (regcradt sedan är 1814 af f. d. Franste Kejsaren Napoleons Ge-
mäl, Marie Louise), innehäller en arealwidd af omkring 50 qwadrat-
mil, med 470,000 inbyggare. Här märkes städcrne: Parma, Her-
tiginnans Residens, med Universitet (stiftadt 1423), Bodonis berömda
Boktryckeri, klädes-, linne- och sidenfabriker, dcn största Theatcr i Eu-
ropa, och 30,000 inwänare; Piacenza (Piatschendsa), med 28,000
inwänare, fästning, sidenfabriker, och Guastalla, med 5300 iuwänare.

IV. Hertigdömet Moden a, öster om Parma och söder
om Po, innehåller omkring 45 qwadratmil i widd, med 350,000 in-
byggare. Här märkes: residensstaden Modena, som har Universitet,
präktiga byggnader, samt 27,000 inwänare. Staden Reggio (Redd-
scho), mcd 18,000 inwänare och sidenfabriken — Hit hörer äswen fordna
Hertigdömet Massa-Ear rara, som innehäller omkring 2
qwadratmil, med 29,000 inbyggare, samt städerna Massa, med 7000
inwänare, och Earrara, med 5000 inwänare, samt de förnämsta mar-
morbrott i Europa.
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y) Medlersta Italien innefattar:
I. Hertigdömet Lucca, ett bergigt kustland, wester om

Apenninerne, innehållande omkring 9 qwadratmil, »ned 156,000 inbyg-
gare. Hufwudstaden är Lucca, wid fioden Serchio, belägen i en ston
trakt, »ned Universitet (stiftadt 1802), siden- och bomullsfabriker, han-
del med olja och sidenwaror, 23,000 inwänare.

11. Storhertigdömet Toscana, likaledes wester om
Apenninerne; dest norra del är i hög grad fruktbar, kustlandet är sum-
pigt och osuudt; uti inre trakterne sinnas landsträckor, som likna steppen
Storhertigdömet innehäller nära 200 qwadratmil, »ned 1,400,000 in-
byggare, och utgöres af följande delar: 1) Florentinska Omrä-
det', »ned hufwud- och residensstaden Florenz (Ital. Firenze), wid
Arno-fioden, »ned Universitet (stiftadt 1433), en mängd präktiga kyrkor
och palatser, stort galleri af statyer och målningar, ansenliga bibliothe-
kcr och samlingar för wctenstaperne, wigtiga fabriker och 80,000 in-
wänare; städerne: Pistoja, med 10,000 inwänare, Prato med 10,000
inwänare, och Arrezo (fordom Aretium), fabriksstäder och historiskt
märkwärdige. 2) Pi san sk a Omrädet med städerne: Pisa, wid
fioden Arno, belägen i en sumpig och osund trakt, har Universitet (stif-
tadt 1338), siden-, bomulls- och urfabriker samt 20,000 inw.; Livor-
no, den wigtigaste handelsstad uti Italien, frihamn, med 70,000 inw.
(deribland 20,000 Judar), cn ncderlagsplats för handeln pä Levanten
och Medelhafwet. 3) Di striktet Siena, »ned staden af samma namn,som har Universitet (stiftadt 1351), och 24,500 inwänare; här talas
Italienska spräket renast och mest »välljudande. Hit hör äfwen: ön Elba,
Napoleons »vistelseort frän 1814 till 1815, rik pä jern, med 14,000
inwänare, staden och fästningen Porto Fcrrajo samt staden Porto
Longone, mcd goda hamnar, jcmte ficra smärre öar; äfwensom Fur-
stendömet Piombnw, »ned staden af samma namn.

111. Kyrkostaten, sträcker sig twärs öfwer hela halfön, cch
öster om Apenninerne ända till Po, hwars frnktbara dal till en del
säledes ligger inom dest område; behagligast äro Apenninernas dalar,
ty kustlandet lider af en qwäfwande hetta och af de förgiftade utdunst-
ningarne frän trasten, hwaraf de Ponliste äro de mest bekante. Landet
innehäller omkring 350 qwadratmil, och är sedan är 1824, med undan-
tag af Nom och dest gebiet, som omedclbarligen stör under Päfwens
styrelse, indcladt uti Legazioni och Dclcgazioni Inbyggarnes antal
stigcr till nära 2,L00,000. Päfwen, som tillika är kalholssa kyrkans
öfwerhufwud, regerar oinskränkt, förer en kostsam Hofstat, och fordrar,
wid audienser, knäböjning och toffelkystning. I Kyrkostaten märkas föl-

) 1) Bologna; 2) Fcreaia; 3) Navcnna; 4) Forli; 5) llrbino e Pesaro;
<j) Anclua; 7) Maccrata e Vamcrinv; 8) Fcrmo e Ascoli; !»Perngia;
lU)2pl,'!cto; 11) Viterbo c (si»ita Veckla,(Tschiwita WeNia); 12) Frosinoue;
16) Vcnevento; 14) Velletri. Bologna, Ferrara, Näve ma, Forli och Urbino,

kallas Legazioni, emedan en Kardinal står i spetsen för hwardera af dem;
de öfrige kallas Delegazioni, och hafwa hwardera sin Guvernör.



203

jande städer: Rom, Päfwens residensstad och Kyrkostatens hufwudstad,
den mcst ryktbara och pä konstwerk och äldcrdomslcmningar rika stad
i »verlden, byggd pä 12 kullar, mcd 156,500 iuwänare; här sinnes
S:t Petri kyrka, en präktig byggnad och den största kyrka »nan känner,
hwars uppbyggande kostat 82 millioner Riksdaler, samt 363 andra kyr-
kyr; Kapilolium; Vaticanen, Päftvarncs residens, med 11,000 rum,
samt förträffliga samlingar af antiquiteter, statyer, mätningar och konst-
stycken; S:t Angelo eller Engelsburg, Roms citadcll; präktiga palatser;
Universitet (stiftadt 1303); "den är samlingsort för konstnärer frän alla
Europas länder, »nen har obctydlig industri; nejden är öfwerjadd af
herrliga ruiner och rik pä historista minnen frän fordna Nomersta Mo-
narkiens tid. Tivoli, cn stad mcd 5500 inwänare och märkvärdiga
romerska fornlemningar; Frascati, fordom Tusculum, »ned stöna ro-
merska palatser; Albano, fordom Alba Longa, Latincrncs äldsta huf-
wudstad, förstörd uuder Tullus Hostilius; Velletri, »ned 12,000 in-
wäm»re; Terracina (Terratschina), sydligaste staden i kyrkostaten, nära
Pontinsta trästen; Giuita Vechia (Tschiwita lvekkia), bcfäst sjöstad,
dcr Pafliga fiotiljen är stationerad, med 12,000 inwänare, sjöhandel,
trajausta bad; Viterbo, »ned 13,000 inwänare och »varma bad; Qr-
vieto, pä en klippa, med 7000 inwänarc, 8 kyrkor och 13 kloster,
förträffligt »vin; Spoleto, med 7000 inwäuare och cn märkwärdig
»vattenledning; Foligno, med klädesfabriker och pappersbruk samt
15,000 inwcnare; Perugia (Pcrudscha), i Apcnnincrnes bergstrakter,

»ned 30,000 inwänare, Universitet (stiftadt 1307) och stöna kyrkor. —

Öster om Apenninerne äro belägne: Bologna (Bolonja), med 70,000
inwänare, näst Rom den wigtigaste stad uti Kyrkostaten, i cn gansta
wacker och fruktbar tratt, »ned Universitet (stiftadt 1158), under medel-
tiden det mest berömda i Europa, stort Bibliothek, Erkebistopssäte, si-
denfabriker, och icke obetydlig handcl; Ferrara, en af Italiens »vack-
raste städer, med 24,000 mwänare, Universitet (stiftadt 1264), och
fästning, som har Österrikist besättning; Navenna, med 24,000 in-
wänare och sidenfabriker, de siste Romerske Kejsares, sedan Odoacers
och Theodoriks residens, den sistnämndes präktiga grafwärd sinncs nära
staden; Faenza, med 18,000 inwänare, siden- och faicnsfabriker;
Forli, mcd 16,000 inwänarc, »vetenskapssamfund, bibliothek, saltwerk,
handel mcd sidenwaror och »vin; (sesena (Tschesena) med 15,000 in-
wänare, Päfwarne Pius VI och Pius Vll födelseort; Rimini, med
17,000 inwänare, sidenfabriker, sjöfart', sisterier, romerska fornlemnin-
gar; Pesaro, med 14,000 inwänare och en romersk wattenlcdning,
Rossinis födelseort; Sinigaglia (Sirigällja), sjö och handelsstad, med
6200 inwänare och cn artig stor marknad; Fano, med 15,000 inwä-
nare och en bekant uppfostringsanstalt; Urbino, med 12,000 inwänare,
den utmärkte mälaren Rafacls födelsestad; Ancona, frihamn wid Adria-
tiska hafwet, med fterahanda fabriker, betydlig handel och 24,000 in-
wänare; Loretto, den mest besökca »vallfartsort i katholsta Christenhe-
ten, dit Katholikerne föregifwa, att Englarna fört Jungfru Marias
boning, Casa Santa kallad; Macerata, »ned 15,000 inwänare, Uni-
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versitet (stiftadt 1548) och fiera andra läroanstalter, samt betydlig span-
mäls- och frukthandel; Fermo, wid Adriatista hafwet, med 19,000
inwänare, Universitet (stiftadt 1589); Camerino, med 7000 inwä-
nare och Universitet (stiftadt 1727); Ascoli, med 5000 inwänare,
befäst.

Inom Kyrkostatens omräde sins den lilla Republiken San Ma-
rino

, af inemot en mils storlek, »ned 7600 inbyggare, hwilken erkän-
ner Päfwen som sin skyddsherre, den enda derwarande stad, S:t Ma-
rino, har 5500 inwänare.

Till Kyrkostaten räknas äfwen det inom Neapolitanska omrädet,
uti Delegationen Frosinone, belägna Furstendömet Ponte-Corvo, af
en qwadratmils storlek, frän ar 1806 till är 1810 tillhörigt däwaran-
de Marskalken Bernadotte, med staden Pontecorvo, som har 6000
inw.; äswensom Hertigdömet Benevento, som frän är 1806 till är
1815 tillhörde Franska Ministern T alle y rand, af omkring 2 qwa-
dratmils storlek, »ned 20,000 inbyggare och staden Benevento som har
inemot 14,000 inwänare, fem mycket besökta ärliga marknader och icke
obetydlig spanmälshandel. Hertigdömet Benevento utgör en egen De-
legation.

(!) Nedra Italien innefattar:
Konungariket bada Sicilierna. Landets storlek ut-

gör nägot öfwer 900 qwadratmil, och dest folkmängd stiger till 7 mil-
lioner. Allmogen lefwcr i fattigdom och förtryck under Adeln och de
Andlige, som äga all jorden. — Krigsmakten utgör 34,000 man;
sjömakten är obetydlig, bestär endast af 18 större krigsstepp, med 200
kanoner. — Konungamakten är ärftlig och inskränkt af ett Parlament,
bestående af 100 Ledamöter.

a) Konungariket Neapel, ett utmärkt frukbart land,
isynnerhet i Vulkanernes granstap, som genomstingras af Apenniner-
nes mångfaldiga utgreningar, men förödes ofta af jordbäfningan Det
innefattar hela södra delen af Italien, har i arealwidd omkring 720
qwadratmil, »ned nära 6 millioner inbyggare. Konungariket bestär af
fyra hufwuddelar och dessa innefatta 15 provinser:

1) Terra di Lavor o '"), wcstligaste kustlandet, owanligt frukt-
bart, »nen mycket blottsiälldt för vulkaniska härjningar; den underjordi-
ska elden upphettar här mänga grottor och wattensamlingan Hufwud-
staden är 'Neapel cllcr Nccholi, den största och rikaste stad i hela
Italien, som har 352,000 inwänare (hwaribland 60—80,000 Lazaroni
eller tiggare och 4000 Advokater), stort Kongl. stött, en mängd präk-
tiga palatser, 122 kyrkor, 130 kapell cllcr bönhus, 149 kloster, Uni-
versitet (stiftadt 1224), betydliga samlingar för »vetenskaper och kon-
ster, flera lärda samfnnd, 7 Theatrar, mänga fabriker, säker hamn,
och betydlig handel. I granstapet är det eldsprutande berget Vesuvius

) Innefattar Provinserne Neapel, Terra di Lgvpro, Prineipalo ojteriore

och Principal? Mterjpre.
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beläget, wid hwars fot det berömda winet Lacritncr Christi wären
Nära Vesuvius sinnas de nr 79 i vultanist asta begrafne, men nu äter
upptäckta, städerne Herculanum och Pompeji. Till en del ofwanpä
Herculanum stä nu twenne städer: Portici (Portidschi), med 5500,
inwänare, ett präktigt Kongl. Palats och ett Museum, der de i den

> underjordiska staden uppgrafne antiquitetcr förwaras, samt Resina med
8000 inwänare. Pa Pompeji stär staden Torre del Greco med 15,000
inwänare. Bland märkwärdigheterne i granstapet af Neapel mä näm-
nas den genom ett berg uthuggna 700 fot länga landswägcn, som bär
namnet: Grottan Posilippo; Ne ros bad; i klipporne uthuggne
gängar med badrum uppfyllde af warm änga; Lucriniska och Aver-
niska sjön, hwars utdunstning fordom war sä stark, att foglar son»
fiögo deröfwer lifiöse nedföllo; Hundsgrottan, hwars pestartade
utdunstningar ädraga den döden, som oförsigtigl för dem blottställer sig;
Agnano (Annjäno) sjön, som ibland kokar, utan att »vattnet är »varmt.
Widare märkas städerne: Pozzuoli (Podfuöli), med 14,000 inwänare,
efter hwilken Pozzuolanjordcn har sitt namn, cn jernhaltig sand, so»n
blandad med kalk, blir stcnhärd; Sorrento, Skalden Tassos födelse-
ort; Nola, med 8000 inwänare, der de första klockor blefwo gjutne;
Gasserta, med en märkwärdig »vattenledning och det wackraste Lnststott
uti Italien; Gaöta med 15,000 inwänare, god hamn och stark fästning;
Väpna, »»»ed 7500 inwällare, befäst; Salerno, med 11,000 inwä-
nare, som hade fordom ett berömdt Universitet, samt staden Avellino,
med 14,000 inwänare, ryktbar för sina hasselnötter. Wid kusten äro
belägne öarne: Procida (Protschida) och Ischia, med ett högt berg,som är en slocknad vulkan; Gapri, fordon» en paradisisk ö, ett lust-
ställe för de försic Romerste Kejsarne; de vulkaniste Ponza-öarne, bland
hwilka märkes: Ventotena, en landsförwisningsort, äfwen i Romar-
neS tid.

2) Abruzzo "), nordligaste bergstrakten kringApcnnincrncs hög-^
sta spetsar, lnindre fruktbar, meu sundare och »niudre lidande af vnlta-
»»er än det öfriga Neapel. Städer: Ghieti (Kieti), med 13,000 in-
wänare; Sulmona, med 8000 inwänare, Ovidii födelseort; Aquila
med 14,000 inwänare och stor saffransodling; Teramo, »ned 10,000
in»vänare.

-3) Apuglia ""), sydöstra kuststräckau, hwars yttersta del (Ter-
ra di Otranto), är högst »vattufattig, utau k.sllor eller bäckar, sä att
inbyggarne mäste samla regnwatten i cisterner. Städer: Foggia (Fod-
scha), en listig handelsstad med 20,000 inwänare; Bari, handelsstad

»ned 19,000 inwänare; Barletta, med 18,000 inwänare och ett högst
wigtigt saltwert; Cannä, en obetydlig stad, men ryktbar genom Han-
nibals seger öfwer Romar»»e; Lecce (Ledsche), »ned 14,000 in»vänare,

*) Fördelas uti 3 Provinser: Abruzzo Ulteriore I, Abruzzo Ulteriore 11,
och Abruzzo Giteriore.

"") Innefattar 4 Provinser: Napitanota, Molise, Terra d< Bari och Terra
di Vtranto.
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spets- och bomullsfabriker (i dest granstap talas ännu Grekiska språket
utaf efterkommande af fordna Grekiska kolonister); Taranto, wid hafs-
wikcn af samma namn, med 15,000 inwänare, en fordom ryktbar stad;
Brundisi, eller det fordna Brnndusinm, nu mera förfallen, »ned 6000
inwänare (hade i tolfte ärhundradet 60,000 inwänarc); Gallipoli,
»ned 9006 inwänare, god hamn och fästning.

4) Kalabrien ") södra udden af latlien. Ecäder: Poteuza
(Potendsa), i Appenninernc, med 9006 inwänarc; Matera, med
12,000 inwänare; Melfi, fordom Venusia, Horatii födelsestad; Co-
senza (Koscndsa), bcfäst, mcd btti.dliga fabrilcr för stälarl ctcn, 15,600
in»vänare och betydlig handcl; Reggio (Rcddscho) , »vid Mcssinasuudet,
»ned 20,000 inwänare; Cotrone, »vid hafswiken Taranto, mcd god
hamn, bcfäst; Gatanzaro, mcd 12,000 inlvänarc och sidenfabriker;
Monteleone, »ned 6060 inlvanare och märkwärdiga fornlemningar.

d) Konungariket Sicilien, som genom Messinlta sun-
det är stiljdt frän Konungariket Neapel, bestar af ön Sicilien och nä-
gra dcromkring liggande öar. Dest, widd är 250 qwadratmil, och folk-
nummern omkring 2 millioner. On styres as cn Gcneral-Stäthällare
och är indelad uti 7 Provinser eller Intendenturcr, ucmligcn Palermo;
Messina; Eatania; Siragosa; Galtanisctta; Girgenti och Tra-
pani. Här »närkes: Huflvudstadcn Palermo, medclpunktcn för Sici-
liansta industricn, med ett Universitet (stistadt 1394) god handel och
175,000 inwänarc. S^dcrne: Trapani, befäst sjöstad, med 25,000
inwänare, god handcl och rikt siste; Mnrfala, med 20,000 inwänare
och cn fordom stor hamn; Girgenti (Dschirdschcnti), mcd betydlig sä-
deshandel, »vidsträckta »miner och 15,000 inwänare; tsa!tanisetta,
med 16,000 inwänare, swafwelgrnfwor och »vinodling; Siragosa eller
Syrakusa, mcd 14,000 inwänare, märkwärdiga fornlemningar och
det förträffliga Syrakusawiuet; Messina (fordom Messcne), »vid sun-
det af samma namn, frihamn, »ned sidensabriker, samt bctydlig sädes-
och frukthandel, har 70,000 in»vanarc, led grufligt af jordbäfningcn
1783; Gatania, »vid fotcn af Ätna , mcd Univcrsitct (stiftadt 1ä45),
»vigtiga sidenfabrikcr och 55,000 inwcnarc. Utua, 10,000 fot högt,
den största bland Europas Vulkaner (bla d dest 34 explosioner, söm
man antecknat, förtjcnar isynnerhet att ihogkommas den i aret 1693,
»vid hwilken öfwcr 90,000 mcnnistor onikommo).

Wio Sicilicn ligga: l) Norrut, Lipariska öaruc, t. cn Li-
pari, Stroillboli, Volcano, hlvilandc pä vulkaner; 2) Wester ut,
3E ga di ska öarne, samt 3) Söder ut, öarne Pantelaria ochLa mp.edu sa as hwilc,» den sistnämnda är obebodd.

Öarne Malta, Gozzo och tso»nino, innehålla omkring 4 qwa^
dratmil, »ned 100,000 inbyggare, tillhörde fordon, Maltheserorden,
men nu mera Stor-Britannien. Hufwudstaden pä Malta är La Va-

*) Innefattar 4 Provinser: Basili^ata, Ealabria Mteriorc, oalabrin Ul-
teriore I och Golabria lllteriore 11.
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letta, med 50,000 inwänare, frihamn, nederlagsplats för Levantista
handeln, och en af de starkaste..fästningar i werlden.

Förenade loniska Öarnes Republik, »vid kusten af Al-
banien, Livadien och Morea, innehäller omkring 20 qwadratmil, med
öfwer 200,000 inwänare, dels Greker, dels Italienare. Den bestär
af 7 större öar, och stär under Stor-Vritanniens beskydd, som har
rättighet, att inlägga besättning i fästningarne, att ställa landets krigs-
makt under sina befälhafware: i militäristt afseende äro ocksä alla ham-
narnc pä öarne under Sior-Britannistt befäl. Engelska bcsättningcn ut-
gör 4000 man. Öarnc äro följande: 1) Korfu, fordom Gorcyra,
den nordligaste af öarne, nära 5 qwadratmil mcd 70,000 inbyggare,
samt staden Korfu, som har Universitet (stiftadt 1334), 16,000 in-
wänare, och är sätet för Rcgeringcn; 2) Paxo, dcn minsta, omkring
z qwadratmil, med 5000 inbyggare; 3) Sauta Maura, fordom
Leucadia, 25- qwadratmil, »ned 18,000 inbyggare, samt klippan
Leucathe, utför hwilken Sappho störtade sig i hafwet; 4) Kefalonia,
fordom Gephallenia, den största bland dessa öar , af omkring 7
qwadratmils storlek, »ned 57,000 inbyggare, kände säsom goda sjöfa-
rande; 5) Theaki, fordom Ithaka, omkring I^. qwadratmil i stor-
lek, en klippa fom frambringar herrligt win, 10,000 inbyggare; 6)
Zante, fordom Zacynthus, nära 2 qwadratmil, mcd 37,000 inbyg-
gare, samt staden Zante, som har 20,000 inwänare och drifwer han-
del isynnerhet med win; och 7) Gerigo, fordom Gythera, söder om
Morea, omkring 2 qwadratmil, med 8600 inbyggare.

NyHland.
Gränsor och Storlek. Nysta Riket, som utbreder sig öf-

wer hela den östra delen af Enropa, den norra delen af Asien, ända
till Nord-Amerikas westra kust, gränsar i norr till Ishafnet jemte dest
»vikar, Hwita hafwet och Obista »viken; i öster till Östra oceanen och
Ochotsta hafwet; i söder till Swarta hafwet, Azowsta sjön, Turkiet,
Persien, Kapista hafwet, Tatariet och Kinesiska ländcrne; i wester till
Österrike, Preussen, Östersjön, Bottnista, Finska och Rigista wikarne,
Swerige och Norrige, samt innehåller i arealwidd, öarne oberäknade,
omkring 174,000 qwadratmil, hwaraf dct Europeiska Rysland utgör
emellan och 50,000 qwadratmil. Detta ofantliga rike är den stör-
sta Stat som funnits pä jorden.

Klimat och Produkter. Klimatet är i ett sä widt om-
fattande rike i hög grad olika, dock ju längre »nan kommer mot öster
desto kallare under samma latitud. I länderne kring Ishafwet stelnar
allt af köld och fierestädes upptinar aldrig den frusna marken. Jord-
manens beskaffenhet är likaledes högst olika. Bördiga nejder omwcrla
med stora skogar och ödesteppen Altai och Ural äro isynnerhet malm-
rika. Inom Rystland, isynnerhet Asiatiska delen, sinnas »vilda far,
äsnor, bufflar, renar samt fiera rofdjnr: björnar, wargar, hyener,
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zoblar, hermeliner, swarta räfwan Uti Ishafwet uppehälla sig hwita
Björnar, Wallrossar, Sjölejon m. st. Bland dest mänga fisksorter
märkas: Beluga och Stören, som fångas uti södra fioderne, isynnerhet
i Wolga, och Lar i Sibiriska ström»»» arne.

Berg och Watt en. Rysland är i allmänhet ett slätt och
jemnt land, likwäl löpa ätstilliga bergskedjor derigenom, säsom Ural
och Alannista höjden, jemte fiera bergsäsar i Sibirien. Wid södra
gränsorne omgiswes det af Kaukasus och Altais mänga grenar och
afsättningar. Rysta riket är genomsinrit af sten» stora strömmar, som
sprida sig nästan ät alla »väderstreck. I det Europci?a Nystland äro
följande hufwudfloder isynnerhet märkliga, nemligen: Newa och Duna,som falla i Östersjön; Dniepr, Dniester, Don, som falla i Smarta
hafwet; Wolga och Ural, som falla i KaspEa hafwet, samt Dwiua
och Petschora, som falla i Hwita hafwet; wid gränden mot Preussen
sinnes fioden Niemen; mot Turkiet Pruth och Donau fioderne, samt
Kuban emot Kaukasiska länderne. I Asiatiska Rysland äro hufwud-
fioderne: Qbi, som upptager Irtisch och Tobol; lenisey; Lena,som upptager Altan; Indigirka; Kolyma och Anadir, hwilka alla,
utom den sistnämnde, utfalla uti Ishafwet. Uti Europeiska Nystland
sinnes de fieste iusjöarne omkring Finska wiken, samt emellan denna och
Hwita hafwet, nemligen: Ladoga, Peipus, Ilmen, Sai-
men, m. fi. Ide mot södern fallande strömmars flodområden sinnas
inga betydliga sjöar. I Asiatiska Rysiland finnas fiera sjöar, isynner-
het wid Altaibergens sidor, hwaraf Vaikal är betydligast.

Inbyggare, Näringar och Handel. Nystland är be-
bodt af snart sagdt otaliga Nationer. De talrikaste äro Slawista
folken, säsom Ryssar, Polackar, Kosaker, Lcttcr; Kankasista folk
(i inskränktare mening), säsom Georgier, Tscherkesser; Tatarista folk,
säsom Tatarer, af mängfaldiga grenar, Nogayer, Kirgiser, Turkoma-
uer, Bastirer, lakuter och Tschuwaschcr; Tschudista folkslag, säsom
Finnar, Lappar, Chster, Liewer, Ostiaker, Woguler, Mordwiner,
Tunguser, Samojeder, Tschuktscher, Koriäker, Kamtschadaler, Kuriler;
Mongoliska folkstag, säsom egentliga Mongoler, Kalmucker, Buriä-
ter m. si. Destutom sinnas här bosatte mänga Swenstar, Tystar, Frans-
män, Engelsmän, o. s. »v., hwilka nästan alla tala olika spräk.
Sjelswa Ryssarne, eller den herrstande nationen, äro af härd och stark
kroppsbyggnad, werkad af deras uppfostran, deras lefnadssätt och deras
grofwa näringsmedel; de uthärda mödor och de häftigaste plågor med känslo-
löshet. Nyfödda barn wänjas wid hastiga ombyten emellan den starkaste köld
och hetta, cn »vana som fortsattes under hela lesnaden. Ryssen är höflig
och trogen, dock mera af fruktan än af grundsats. Han är högst okunnig
och widstepplig, oaktadt läraktighet utgör ett hufwuddrag i hans karakter.
De Tatariste folkstagen, som härstamma frän de inre och aftägsnare delarne
af Rystland, äro rä och ohöfsade. De Mongoliska och Tschudista folken
hafwa wi i den Fysista delen af denna Geografi bestrifwit. Folkmäng-
den i Rystland stiger till nägot öfwer 63 millioner, hwaraf omkring 5
millioner räknas Pa de Asiatiska länderne. — Inbyggarnes naringsfäng
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är olika som deras ursprung. Äterbruket drifweS isynnerhet i medlerfia
Rystland och Lifiand. Lin och hampa odlas i fiera Rysta provinser;
tobak till stor mängd i Uträn. Boskapsskötseln är af största wigt, och
mänga folkstag pä de stora stepperne lefwa hufwudsakligen deraf, liksom
andra af siste och jagt. De outtömliga jern- och koppargrufworne i
Uralsta bergen, de rika guld-, silfwer- och blygrufworne i Altai be-
arbetas mcd drift. Ryslands wigtigaste erponwaror äro säd, talg,
lin och hampa, pälswerk, jern, siogsprodutter m. m. — I de större
Rikets städer sinnas hwarjehanda fabriker; i trakten omkring Wolga äro
isynnerhet gansta wigtiga manufakturer. — Den inrikes handeln befor-
dras mycket as strömmarne och de stora sjöarue, samt den lätta och
längwariga wintertransporten. Högst wigtig för Riket är handeln med
de Asiatiska provinserne, och genom dem med de Nomadista Asiatiska
folkslagen, Persien och Kina, dels till lands med Karavaner, dels till
sjös Pä Kaspiska hafwet.

Herrstande Religionen är den Grekiska, men i fordne Swenste
och Tyste provinserne bekänna sig större delen af inbyggarne till den
Evangelist-Luthersta läran: för öfrigt sinnas i Rystland bekännare af
nästan alla Religioner; äfwen Muhamedaner och Hedningar. Veten-
skaper och konster uppmuntras wäl genom för dem gynnande inrättnin-
gar, men nägon sjelfstäudig »vetenskaplig litteratur ega Ryssarne icke;
ännu finnas der talrika folkstag, som ej kunna läsa eller sirifwa. Re-
geringen är oinskränkt monarkist och ärftlig. — Krigsmakten till lands
utgör omkring 750,000 man, oberäknadt 100,000 Kosaker, Kalmucker
och Bastirer; sjömakten bestär af nägra och 90 Liniestepp och Fregatter,
omkring 100 mindre trigsstepp samt 500 kanonslupar.

Europeiska Ryssland nmefattar, jemte Konungariket Po-
len, 50 Guverncmenter och fördelas uti

I. Stora Ryssland, nordligaste och mellersta delen af
Europeiska Rystland, utgörande tärnan af Rysta monarkien, wid hwil-
ken wi, wid Nystlands bestrifning ofwanföre, egentligen fästat ost.
Stora Rystland utgöres af följande Guvernementer:

1) Moskau, beläget midt i landet, med staden Mostau eller
Mostwa, Nitets fordna hufwudstad, i hwars kathedralkyrta Kejsarne
krönas, innehällande omkring nägot mer än 64 qwadratwerst (10werst
utgöra en Swensi mil) i omkrets, hwaraf likwistt tolfte delen upptages
af trägärdar, äfwensom talrika ängar finnas inom nämnde omkrets, me-
delpunkten för hela Rysta handeln, med Universitet (stiftadt 1755), 399
kyrkor och 22 kloster, samt 364,000 inwänare. Widare märkas stä-
derne: Troizkoi-Serwiew, med det största och präktigaste kloster i
Rystland, Mosaist, (fältstag 1812).

2) Twer, med städerne: Twer, som har 20,000 inwäuare, säte
för en Erkebistop och wigtiga fabriker; Wischnei-Wolotschok, wid
en kanal, som sammanbinder Wolga med Östersjöns wattudrag, drif-
wer listig handel.

3) Smolcust, med staden Smolenst, som har fiera fabriker,
drifwer betydlig handel, 20,000 inwänare (fältstag 1812).
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4) Kaluga, med staden Kaluga, so»n har 26,000 inwänare,
Mänga fabriker och ansenlig handel.

5) Tula, med staden Tula, samt har stort gewarsfaktori, ätstil-
liga jernfabriker, och 38,000 inwänare.

6) Or el, med städerne Orel, som har 24,000 inwänare och stark
handel, samt Brianst, med 5000 inwänarc, kanongjuteri och beydlig
handel pä Cherson.

7) Kur sk, här märkes staden Kurst, belägen i en wäl odlad
trakt, med 20,000 inwänare och god handel.

8) Woronesch, »ned staden Woronesch, son» har 24,000 in-
wänare, fiera fabriker och bctydlig handel.

9) Tambow, med staden Tambow, som har 20,000 inwänare,
klädes- och segelduksfabriker.

10) Rjäsan eller Räzau, mcd stadcn Näzan, som har wigtiga
fabriker och 15,000 inwänare.

11) Wladimir eller Wolodimir, med staden af samma namn,
frän 1457 till 1328 residens för Rysta Storfnrstarne. Susdal, gam-
mal stad, under kort tid Rysta Storfurstarnes residens, förr än dct
flyttades till Wladimin

12) laroslaw, med städerne: laroslaw, »vid Wolga, som
har stora linnemanufakturer, 24,000 inwänare samt betydlig handel;
Rostow, med 6000 inwänare, linne- och lädcrmanufakturer, samt en
ärlig stor marknad, som besökes af 7 till 8000 köpmän.

13) Kost ro »na, med staden af samma namn, som har 10,000
inwänare, linne- och läderfabrikcr, handel.

14) Nisch nei Nowgorod (Nedra Nowgorod), med staden
Nischnei Nowgorod, som har 22,000 inwänare, betydlig handcl och
en stor ärlig marknad, hwilken pästär i fyra weckor och besökes af flera
tusende handlande.

15) Pleskow eller Pskow, med staden Plestow, som har
12,000 inwänare, linne-, segelduks-, läder- och glasfabriker, samt drif-
wer handel med lin, hampa och läder.

16) Nowgorod, med befästa staden Nowgorod-Weliki (Stora
Nowgorod), fordom stor och ryktbar handelsstad, Rysta »väldets wagga,
nu säte för en Erkebistop, med 10,000 inwänare, samt ätstilliga fa-
briker och täinlig handel.

17) Olonez, kring Onegasjön, »ned stadcn och Petro-
sawodzk, stort kanongjuteri.

18) Wologda, med staden Wologda, som har 14,000 inwä-
nare , mänga fabriker och drifwer handel med Sibirien och China; samt
staden Ustsjug Weliki, med 14,000 inwänare, betydliga fabriker
och handel.

19) Archängel, beläget wid bäda sidorne af Hwita haftvet,
sträckande sig ända till Asiatiska gränsen, det »vidsträcktaste Guvernemen-
tet i Europeiska Rystland, med städerne: Archangel, wid Dwinas ut-
lopp, äldsta handelsstaden i Nystland, nederlagsplatsen för Sibiriska
handeln, Erkebistopssäte, steppswarf, ätstilliga fabriker, handel pä de
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fieste Europeisle handclsplatfar, 17,000 inwänare; Kola, den nordli-
gaste stad i Nystland, »ned betvdliga fiskenen Hit hör äfwen en del af
Rysta Lappland, ön Nova Zcmbla, samt fiera andra öar wid kusten.

11. Lilla Ryssland cl'er Ukrän, ett gansta fruktbartslättland, söder om Stora Rifland. Inbyggarne äro mest Kosaken
Hit höra följande Guvernementer:

1) Kl c»v eller Kiow, mcd befästa stadcn Kiew, Rysta Rikets
äldsta hufwudst.,d, nn endast säte för en Crkcbisiop och ett Seminarium
för Grekiske presicr, har ett berömdt kloster (med underjordiska katakom-
ber den balsamerade lik af Martyrer fcrwaras), till hwilket Greterne
göra »vallfarter, inwänare.

2) T schernigow, so in har städcrne Tschernigow, med 10,000
inwänare, Erkebislopssätc, och Neschin, mcd 16,000 inwänare, bäda
listiga handelsstäder.

3) Pultawa, »ned staden Pultawa, der Swenstarne bleftva
stagne 1709, till åminnelse hwaraf cn praktfull triumfbäge ä stagfältet
är upprest, 10,000 inwänare.

4) Charkow eller Slobodiska Ukrän, med befästa staden
Charkow, som har Univcrsitct och 33,000 inwänare.

111. Östersjö Provinserne, kring Bottnista och Finska
»vikarne, afträdde af Swerigc i frcderne ären 1721, 1743 och 1809.
Inbyggarne ursprungligen Finnar; större delen bekänna sig till Luther-ska kyrkan. Här märka wi landstaperne:

1) Ing erman la nd, eller Guverncmcntct S:t P etersburg,
»vid innersta dclcn af Finska wikcn, emcllan Ladoga »ned dest utlopp Ne-
»va, och Peipns »ned dest utlopp Naro»va. Städer: S:t Petersburg,
Rikets nya huftvudstad och Kejsarens residens, anlagd 1703 af Peter I
»vid Ncwas mynning, har 469,000 inwänare, mångfaldiga präktiga
palatser och kyrkor, bland dem Isaakskyrkan, den präktigaste uti Nyst-
land, Universitet, Kejserl. Bibliothek af 300,000 band, flera kostbara
fabriker, uederlagsplats för Rystlands produktcr, den wigtigaste halt-
delsstad i Rystland. Petersburg är tillika sätet för Nysta Amiralitetet,
som har stora byggnader, midt cmot hwilka sins en kolossal staty af
Peter I till häst, af ctt stort granitblock. Widarc är här att märka:
Alexander Newstis kloster, mcd ett dyrbart bibliothek, samt Kej-
serliga lustslotten: Kammenoi-.Lstrow, Petershof, Qranienbaum,
Zarsioje-Selo med staden Sophia, Gatschina, »n. fi. Destutom
finnas i detta Guverncment, städerne: Kronstadt, pä., en ö, med
40,000 inwänare, steppswarf, dockor och förrädshus för Örlogsfiottan,
som här är förlagd; Schlusselburg, »ned 25,000 inwänare, fästning
och en stor katcuufabrik; Narwa, belägen pä Esthländsta stranden af
Narowa, med hamn och fästning (fältstag 1700).

2) Finland, ett af stora stogar, lägre bergsäsar, och mänga
insjöar nppfyldt landskap, men bördigt, der klimatet, som är kallt, ej
hindrar jordens odling. Det indelas i fiera smärre, nemligen: Egent-
liga Finland, »vid södra delen af Bottniska wiken; Österbotten,
»vid Bottniska wikens nordliga del; Tawastland, mellersta delen af
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landet eller större delen as Kymene-elfs fiodomräde; Savolax och Ka-
relen, landets östligaste del; Nyland, kustlandet »vid Finska wiken,
wester om Kymene-elf, samt Aländste öarne, emellan Finland och Up-
land. Kusten är öfwer allt sönderdelad uti mångfaldiga öar och stär.
Bland landets mänga wattudrag märka wi isynnerhet: Saimen, uti
Karelen och Savolar, som genom fioden Wuoren utfaller i Ladogasjön;
Piijiine, i Tawastland, hwars utlopp är Kymene-elf, och Näsijärvi,
i norra delen af egentliga Finland, med sitt utlopp Kumo-elf; widare
Ulea-, Kemi- och Tornea-elfwer, frän sjöarne af samma namn.
Inbyggarnes antal stiger till 1,380,000. — Städer: uti egentliga Fin-
land, Äbo, Finlands f. d. hnfwudstad, och dä säte för Erkebistop och
Universitet, största staden i Finland, med betydlig handel, men efter
Rysta eröfringen förlades regeringen till Helsingfors och efter den olyck-
liga wädelden 1827, som förstörde större delen af stadcn, flyttades äf-
wen Universitetet dit (fredsslut 1743), 14,000 inwänare; Björne-
borg, wid Kumo-elf, med 2800 inwänare och tämligen betydlig vik-
tualiehandel; Raumo, Tamerfors och Nystad (fredsslut 1721),
smärre städer. Uti Österbotten: Wasa, wid Qwarken, med betydlig
handel och 3500 inwänare; Uleaborg »vid Uleä-elfs utlopp, med 4000
inwänare och tämligen listig handel; Kajana wid Uleä-träst; Barhe-
stad. Gamla och Nya Garleby', lakobsstad och Ghristinaestad,
alla sjöstäder wid Bottnista wiken; samt wid denna »viks nordligaste
ända, staden Tornea, belägen i Nysta andelen af Westerbotten. Uti
Tawastland: Tawastehus, en wacker stad med 1700 inwänare. Uti
Savolar: Kuopio. Uti Karelen eller Gamla Finland: Wiborg, be-
fäst, med tämligen betydlig ha»ldel och 3000 inwänare; Fredrikshamn,
Willmanstrand och Kexholm, bekanta i Swensta historien. Hel-
singfors, i Nyland, Finlands nya hufwndstad, säte för Finsta Sena-
ten, och för det frän Abo hitflyttade Universitet, med 13,000 inwänare
och förträfflig hamn; nära densamma är den nästan ointagliga fästnin-
gen Sweaborg (Ruotsinsalmi), belägen pä 7 holmar; Vorgo, med
Biskopssäte^ och Gymnasium; Lovisa och Ekenäs, obetydliga stä-
der. — Aländste öarne besiä af en stor ö, Äland, och 80 mindre
öar, samt destutom en mängd mindre holmar; inbyggarne äro Swcn-
star, som lefwa isynnerhet af bostapsstötsel och siste.

3) Est hl and, innehällande Guvernementet Rewal, ett trästfullt
och siogritt kustland, söder om Finska »viken, med staden Rewal, be-
fäst, säte för en del af Rysta fiottan, 15,000 inwänare; hit hör äf-
wen ön Dagö, bebodd till större delen af fiskare. — Till Guverne-
mentet Riga höra städerne Dorpat, med Universitet, listig handel och10,000 inwänare, samt Pernau, med 4500 inwänare, ehuru i Esth-
land belägne.

4) Lifland eller större delen af Guvernementet Riga. ..Städer:Riga, näst Petersburg den wigtigaste Rysta haudelsstad wid Östersjön,
stark fästning, med fierahanda fabriker och 59,000 inwänare, till stör-
sta delen Tystar, fordom Hansestad; Wolmar (fältstag 1219,Danne-
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brogsfanau); Wenden, med ruiner efter ett gammalt märkwärdigt stött.
Här märkes äfwen fästningen Dunamunde och ön Ösel.

5) Kurland, det fordna Hertigdömet Kurland och Semgal-
len, söder om Dunafioden, ett backigt men mot Lifiäudsta sidan frukt-
bart samt i öfrigt pä skogar, sjöar och moraser rikt landskap. Här
märkes: Mitau, fordna hufwudstaden i Hertigdömet Kurland, med
13,000 inwänare, samt Windau och Libau, sjöstäder med handel.

IV. Westra Ryssland, som utgöres af fordna Polska
Provinser, förwnrfwade genom Polens delning 1772, 1793 och 1795,
belägna i Sydwestra delen af Nysta Monarkien. Till beskaffenheten lik-
nar landet mest Stora Rystland. Inbyggarne äro till större delen ka-
tholiken Hit höra Gnvernementerne:

1) Witebsk, wid Dunas öfre grenar, innefattande städerne:
Witebst, med 15,000 inwänare; Polozk, med 3000 inwänare; Du-
naburg, fordom hufwudstaden i Polska Lifiand, mcd fästning och 4000
inwänare.

2) Mohile w, wid Dniepcrs öfre grenar, med staden Mohilew,
»vid Dniepern, som har god haudel, 16,000 inwänare, samt en Gre-
kisk och en Katholst Erkebistop.

Anm. Dessa 2:ne nysinänmde Guvernementer utgöra Provinfen Hwita
Nystland, pä en del Kartor förenas de med Lilla Rystland, pä andra
äter mrd Lithauen, son» innefattar de följande Guvernementerne.

3) Minsk, med städerne: Minst, säte bäde för en Grekisk och
Katholst Bistop, har 12,000 inwänare; Vorisow, bekant genom Na-
poleons öfwcrgäng öfwer Beresinaftoden 1812.

4) Wilna, med staden Wilna, som drifwer ansenlig handel,
och har 36,000 inwänare.

5) Grodno, med staden Grodno, wid Niemen, der fordom Pol-
ska Riksdagarne höllos, nu mera lifiig handelsort, med 10,000 inwänare.

6) Bialystok eller fordna Podlakien, mcd handelsstaden Bia-
lystok, som har 6000 inwänare.

7) Wolynsk eller Wolhynien, med städerne: Zitomir, som
har 8000 inwänare och Dubno, »ned 6000 inwänare, tämligen betyd-
lige handelsorter.

8) Kaminietz-Podotsky eller fordna Podolien, wid öfra
loppet af fioden Bug. Här märkes: Kaminietz wid Dniestern, med
16,000 inwänare; Bar och Targowitz, bekante Konfederationsstäder
(1768 och 1792).

V. Södra Ryssland eller Nya Ryssland, de syd-
ligaste provinserne kring Swarta hafwet till fioden Kuban. Dessa Pro-
vinser äro afträdde af Turkarne i fredssluten 1774, 1791 och 1812.
Klimatet är här blidare än i det öfriga Rystland, hwarföre winrankan
och fiere sydliga wärter här trifwas. Hit höra Guvernementcrne:

1) V est arab ie n, som har städerne: Kischenew, med 22,000
inwänare, Erkebistop, och ett Gymnasium; Ehotym, med fästning och
4060 inwänare, handel (fältstag 1739); Vender, wid Dniestern, med
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fästning och 4800 inwänare; Ismael, wid Donau, med 12,000 in-
wänare och fästning; Akkierman (Bialogrod), wid Dniesterns utlopp i
Swarta hafwet, med fästning, goo hamn, och 12,500 inwänarc, hwil-
ka drifwa liftig sjöhandel.

2) Cherson eller Nikolajew, emellan Dniepcrn och Dnie-
stern, som innefattar städerne: Gherson, mcd fästning, steppswarf, och
25,000 inwänare; Odessa, dcn wigtigaste handelsstad i sydliga Ryst-
land, med 73,000 inwänare, befäst, mänga fabriker, hamn och stepps-
warf, hufwudstapelorten för handcln un Podolien, Volhynicn och Ukrän;
Stschakow, fästning (stormades 1788 af Ryssarne); Nikolajew,
hufwudort för flottan uti Swarta haflvct, med 20,500 inwänare. Hit
hörer äfwen landet ledzan, en fruktbar statt, der betydlig boskapssköt-
sel drifwes.

3) lekaterinoslaw, som har städerne: lekaterinoslaw, mcd
8000 inwänare, en Erkebistop, klädes- och sidenstrumpfabriker, Tscher-
nomoriste Kosak-Hetmanncns boningsplats; Azow, belägen pa en ö,
med 3000 inwänare och fästning; Taganrog, befäst sjö- och handels-
stad wid Azowsta hafwet, med 15,000 inwänare (Kejs. Alerander dog
här d. 1 Dec. 1825).

4) Simfcropol eller Halfön Krim eller Ta uri en, som har
städerne: Simferopol eller Almesched »ned 4000 inwänare, säte för
Ofwerbefälhafwaren i Taurien och Tatarcrnes Mufti; Feodosia eller
Kaffa, en fordom ryktbar stad, men nu af mindre betydenhet, med
4000 inwänare; Baitschisarai, fordom Krims! a Khanens residens,
bland de härwarande 10,000 in»vanare äro de fieste Tatarer, sa att
knappt 100 Ryssar finnas; Sewastopol, fordom Achtjar kallad, med
befäst förträfflig hamn samt förräder för Nysta flottan; Perekop, fäst-
ning. Halfön Taman, mcd staden Fanagoria eller Tamau, och
Nogaista Steppen.

5) Don sk a Ko sak er nes Land, af öfwer 1500 qwadratmils
storlek med 3 till 400,0)0 Kosakiste inbyggare, af hwilka 40,000 äro
»vapenföre. Kosakerne (af Ka sak d. ä. lätt krigsfolk) bekänna sig till
Grekiska Religionen. De äro alla födde Soldater, betala ingen statt,
men äro skyldige till krigstjenst, och 25,000 »nan »näste alltid »vara
marschfärdige. I spetsen för dem stär en Öfwer-Hetman. Deras boningar
äro antingen enstaka hus eller befäste byar (Stanitzcr). Tscherkast, hufwud-
stanitzen, är byggd pä pälar ä en ö, son» ofta öfwerswäminas af stöden
Don; den är Kosakernes wapcnplats och Öfwer-Hctmanncns residens,
har 15,000 inwänare. I anledning af nämnde öfwerswämningar, har
man börjat anlägga Nowoi-Tscherkast, dit hnfwudstanitzcn framdeles
kommer att flyttas. Kosakerne wid Swarta hafwet (de
Tschernomoriske) bcbo ett snmpigt land af o»»»kring 500 qwadrat-
mils storlek och äro 80,000 till antalet. Deras författning är lika
med Donsta Kosakernes.

VI. Kha nätet Kasan, som är 1552 förenades med Ryss-
land, sydost om Stora Rystland wid sidorne af Ural, ett till större
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delen fruktbart menlibväl i anseende till sin storlek mindre bebodt land,
med 6 millioner inbyggare, innefattar Guvernementerne:

1) K a san, med staden Kasan, »vid fioden Kasanka, som harbetydliga fabriker, 50,000 inwänare, Universitet (stiftadt 1830), samt
drifwer lönande handel.

2) Perm, till större delen obebodt; en del af detta Guverncment
tillhör Asiatiska Rystland. I den Europeiska delen märkes städerne:
Perm, wid floden Kama, i hwars granstap sinnas betydliga koppar-
och jcrnbruk, mcd 6000 inwänare; Kungur, wid fioden Silwa, med
7000 inwänare och jernwerk; Solikamfi, wid Kama, med saltsjuderi
och 5000 inwänare.

3) Wiätka, med staden Wiätka, wid fioden af samma namn,som har betydlig handel och 12,000 inwänare.
4) Pensa, med staden Pensa, »vid fioden Sura, som har 10,000

inwänare, bekanta lädcrfabriker och handel.
5) Simbirsk, »ned handelsstäderne Simbirst, wid Wolga, som

har 15,000 inwäuare, Stawropol och Sysran, äfwen wid Wolga-
ftoden belägne.

VII. Khanatet Astrakan, sydostligaste delen af Ryst-
land, med en folkmängd af nära 3 millioner, till större delen ey torr
och sandig slätt, otjenlig till äterbruk och för det mesta bebodd af No-
maden Pä det ställe der jordbruk tan driswas, bo Ryssar och äfwen
kolonister, nästan frän alla Europeiska länder, isynnerhet frän Polen och
Tystland. Landet är fördeladt i 4 Guvernementcr:

1) Astrakan, bcstäende af länderne omkring Kaspiska hafwet
och Wolgas nedra lopp, styrdes fordom af en egen Khan, men eröf-
rades af Ryssarne är 1554. Dessa »vidsträckta länder utgöra nästan
en enda ofantlig stepp, af hwilken Kirgisernes stepp är en fortsättning,
men skiljes derifran af Uralfioden och nordostligare utaf Uralbergen. Utom
Tysta kolonister äro alla intwggarne Nomader, sä wäl af Tatarist och
Finsk, som af Mongolisk härkomst. Här märkes: staden Astrakan, Pä
en ö i Wolga, som har 43,000 inwänare af allahanda nationer, fiera
fabriker och »vidsträckt handel; samt Uralst, hufwudsätct för de Uralste
Kosakerne, med 18,000 inwänare.

2) Orenburg, hwaraf en stor del utgöres af Ural och det öf-
riga af Stepper, likwäl finnas här och der nägra fruktbara trakter.
Här märkes städerne: .Orenburg, »vid Uralfioden, med 24,000 inwänare,
ncderlagsplats för Nysta och Asiatiska »varor, der betydlig handel drif-
wes af Bukharer och Kirgiscr; Ufa, wid floden Belaja, med 10,000
inwänare samt betydliga koppar- och jernwerk. — Till detta Guverne-
ment räknas äfwen dcn ofantliga Kirgisista stcppcn, hwilken Nyssarne
tillegna sig, men Kirgiserne betala inga skatter till Nysta kronan, utan
Ryssarne mäste beständigt mcd Mald söka afwärja deras ströfwerien

3) Saratow, hwarest märkes städerne: Saratow »vid Wolga,
som har 12,000 inwänare, ansenliga fabriker, samt wigtigt siste och
halldel pä Wolga; Sarepta wid Wolga, en Hernhutaretoloni, med
mänga fabriker; Petrowst, med 7000 inwänare.
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4) Ka«tasien, med städerne: Stawropol, wid fioden Atschla,
säte för Guvernören, befäst, 2500 inwänare; Georgiewst, wid No-
den Kuma, fästning, 3000 inwänare; Konstantinogorst, fästning för
den säkallade Kaukasiska linien, hwilken bewakas af 32,000 kosaker, med
berömda warma bad som mycket besökas; Kisliar, wid fioden Terek,
med 9000 inwänare, stapelstad för Rystlands handcl med Persien.

VIII. Konungariket Polen, fordom ett widsträckt och
mäktigt Konungarike, som innefattade hela Westra Rystland, Gallizien,
Posen och West-Preussen, har upphört att wara en egen Stat i Eu-
ropa. Genom utfärdad Ukas eller Förrodning af den 26 Februari 1832
har H. M. Kejsaren af Nystland förklarat, att Konungariket Polen
är för alltid förenadt med Rysta Kejsaredömet, och stall bilda en in-
tegrerande del deraf. Den landsträcka, som sålunda blifwit med Ry-
sta riket förenad, utgör omkring 900 qwadratmil, i öster samman-
hängande med Nystland, gränsande i söder till Österrike, samt i wester
och norr till Preussen. — Utom Karpatherne, hwaraf en gren sträcker
sig in i södra delen af landet, är det slätt och tillika uppfyllt af stora
stogar och trast. Hufwudfioden är Weichseln. Widare märkas:
Bug, Wieprz och Pilica (Piliza), hwilka falla i Weichseln; Na-
rew, som förenar sig med Bug; Warta, som faller i Odern; Pros-
na, som faller i Warta, och Nimen, gränsflod mot Rystland, som
faller i Kurista hafwet. Sjöar sinnas inga af betydenhet, dock ma
nämnas Goplosjön, pä gränsen emellan Masovien och Posen, säsom
namnkunnig i Polska historien och besjungen af Polska stalderne. — I
nordliga trakterne är wintcrn kall, i de sydligare är klimatet deremot
blidare, men winrankor och sydfrukter trifwas icke. Landet är i all-
mänhet fruktbart. Produtterne äro desamma, som uti medlcrsta Ryst-
land. — Allmogen i Polen är fattig och okunnig, samt har lefwat i swärt
förtryck under den talrika Adeln, som sa länge Riket war sjelfständigt,
gjorde sig känd genom sin oregerlighet och sin partianda. Polackarne
äro ett »ned Ryssarne nära bestägtadt folk; i landet finnes äfwen en
mängd Judar. lubyggarnes antal stiger till 4,200,000. Åkerbruket
lemnar den rikaste afkastning; Boskaps- och Biskötseln, är särdeles wig-
tig. Gansta fä fabriker finnas, hwarföre handeln drifwes nästan endast
med landets ra produkter. — Uti förenämnde Ukas af den 26 Februari
1832 stadgas i öfrigt, att Konungariket stall hafwa sin serssilda förwalt-
ning, sin egen Civil- och Criminallag; städernas och menigheternas la-
gar och privilegier förblifwa gällande. I händelse af ett Regentstap i
Kejsaredömet, stall Regentens makt äfwen sträcka sig till Konungariket
Polen. Religionsfriheten är garanterad; Katholsta Religionen, säsom
tillhörande pluralitcten af inwänarne, blir likwäl föremal för Regerin-
gens serstildta beskydd och wälwilja. Ingen fär arresteras utan efter
de i lagen förutsedda fall och stadgade former, den arresterade mästefednast inom trenne dagar ställas inför kompetent domstol. Konungari-
ket Polen stall proportioualiter bidraga till Kejsaredömets allmänna ut-
giften Polen och Nystland komina att hafwa en gemensam armee;

Kejsaren bestämmer den andel som Konungariket Polen stall hafwa i
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armöens sammansättning. De bägge ländernas inwänare kunna a bäda
sidor blifwa natnraliserade. Den högre förwaltningen besörjes af ett
Administrations-Näd, deri Stäthällaren presiderar, och som bestär af
General-Direktörcrne, en General-Kontrollör och andra af Suveränen
kallade Ledamöter. Administrations>Rädet förcstär Kandidater till Crke-
bistopar, Biskopar, General-Direktörer o. s. w., h»vilka utan ätstillnad
kunna wäljas bland H. Maj:ts undenätare. Destutom sinnes ctt Stats-
räd, som har att befatta sig med den administrativa lagstiftningen. Alla
lagprojekt, som hafwa allmänt intereöse, äfwensom skattläggningen,
stola insändas till Nysta Statsrädets revision och bekräftelse. Alla för-
waltnings- och administrations-angelägcnhctcr stola förhandlas pä Polsta
spräket. Landets gamla indelning är bibehällen, och fortfar säledes
Landet att wara indcladt i 8 Woiwodskaper:

1) Ma so wien. Här märkes: Warschan (Warzawa), rikets
hufwudstad, belägen wid wenstra stranden af fioden Weichsel, sätet för
regeringen, framställer en brokig blandning af läga, däliga kojor och
präktiga palats (t. er. vice Konungens, det Krasinstista m. fl.), har
Universitet och 134,000 inwänare (före 1831 öfwer 140,000), af hwil-
ka 33,400 äro Judar. Praga utgör cn förstad för Warschau, wid
högra Weichselstranden. Byn och slätten Wola, der Polska Konungar-
ne fordom waldes. Den lilla staden Grochow (der och wid Praga
stagtning den 19—21 Februari 1831). Bialolenka (stagtning den
24—25 Februari 1831). Lowicz med 7000 inwänare, hufwudort i
det lilla Furstendömet af samma namn. Rawa, en fordom betydlig
stad, bekant för sitt stött, dit »nan plägade föra statsfängar (der Carl
Carlsson Gyllenhjclm satt fängcn), har nu blott omkring 3200 inwä-
nare. Brzesc, till ätstillnad frän der lithauista Brzesc wid Bug, kal-
ladt Brzesc-Kujawsti, hufwudort i det fordna hertigdömet Kujawien,en
gammal stad, nu obetydlig.

2) Kalisch, med städerne: Kalisch, »vid Prosna, en af de
wackraste städerne i det nuwarande Polen, har 12,000 inwänarc; Gzen»
stochowa (Tschenstochowa), ett befäst kloster pä berget lasnagöra, en
berölnd »vallfartsort; Sieradz, wid Warta, har betydliga manufaktu-
rer; Piotrkowo (tysta Petrikau), ofta omnämnd i Polsta historien.

3) Plock (Plozk), med städcrne: Plock, cn af de bättre stä-
derne i Polen, har Bistopssätc och 9000 inwänare; Pultust, wid
Narcw (fältst. 1703 och 1806); Ostrolenka, wid Narew ifältstag
1807 samt sedermera en mördande stagtning i Maj 1831). Modlin,
stark fästning, der Bug förenar sig med Weichseln.

4) Augnstowo, med ätstilliga smä städer, bland hwilka mä
nämnas: Zuwalki, hufwudort i Woiwodstapet Lomza, wid Narew,
och Augnstowo. I norra delen af detta Woiwodstap ligger det herr-
liga godset och stöttet Dospuda, f. d. tillhörigt Grefwe Pay (Paz).

5) Sandomir, med fiera smärre städer, bland hwilka Radom
och Sandomir äro de förnämsta.3) Lublin, med städerne: Lublin, i en angenäm nejd, har be-
tydlig handcl och 13,000 inwänare (fordom 40,000), af hwilka half.
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ten äro Judar; Zamosc, »vid Wieprz, start fästning. Det praktfulla
stöttet Pulawy, »vid Weichseln, f. d. tillhörigt Furst Adam Czarto-rysti, »ned en stor park, stort och kostbart Bibliothek samt en samling
af Polsta antiqviteter, allt illa »nedfarit under sista kriget.

7) Podlachien. Siedlec, hufwudort, 4400 inwänare; Via-
la, tillika mcd ett brcdwid liggande stönt stött, f. d. tillhörigt Furstliga
Radziwislsta familjen.

8) Kräk au. Kielce, hufwudort, 4000 inwänare, »ned bly-,
jern- samt koppar-grnfwor i sitt granstap; Pilica, i hwars närhet fio-
derne Warta och Pilica hafwa sina källor; Siewerz, det fordna Her-
tigdömet Scivcriens hufwudstad, nu obetydlig.

Anm. Asiatista Rysland finnes upptaget under Asien.

Fri-Sta.ten Kra k au, »ncd 131,500 inbyggare, under beskydd
af Rystland, Österrike och Preussen, är belägen pä westra stranden afWeichseln, emellan Östcrrikista provinsen Galizieu, det med Rystland
införlifwade Polen och Preusftn. Staden Kråkan har 37,000 inwä-
nare, ett Universitet, klädes- och andre fabriker samt tämlig handel.Stadens gebict utgör, mcd stadcn ,'nberäknad, omkring 9 qwadratmil.

Grekland.
Gränsor och Storlek. Grekland gränsar i norr till Tur-

kista provinserne Albanien och Thcssalicn, frän mynningen af floden
Aspropotamo ända till hafswiken »vid Zcituny cllcr Isdin, dcst öfrige
sidor äro omgifne af Medelhafwet och Archipclagcn; till storlckcn innc-
häller Grekland 3 till 400 qwadratmil.

Berg och Watt en. I norra Grekland, eller Livadien, mär-
kas bergen Oeta, med det tränga passet Thermopylae (blott 12
steg bredt) »vid ingängen till Thessalien, Parnassus (Liakura) och
Helicon (Sagara). Pä Morea eller st)dliga Grekland äro Maiua
bergen isynnerhet bekante. Negropoute är äfwen en af tämligen hö-
ga bergssträckor genomkorsad ö. — Uti Livadien är gränsfloden As-
propotamo, hwilken likwäl icke är segelbar, och den halfaunan mil
länga sjön Topolja de enda »vatten, som kunna nämuas; pä halfön
Morea äro Rufia eller Ryfo och Ari de förnämsta fioderne.

Klimat och Produkter. Grekland hör, till sin natur och
beskaffenhet, till de mest omwerlande och lyckligaste länder i werlden,
under en klar och sydlig himmel; klimatet är i dalarne och Pä stätterne
.gansta »varmt, wintern blott en regntid; kallare luft hafwa likwäl de
bergstrakter, som en del af aret äro betäckte med snö. lordbäfningar
äro, isynnerhet Pä Morea, ej sä sällsynte. Emellan bergen sinnas ut-
märkt fruktbara dalar. I norra delen af landet är likwäl jorden pä
fiera ställen stenbunden och torr, samt för sädesodling icke tjenlig; i
allmänhet produceras »vin, sydfrukter, olja och bomull, äfwen nägot
silke.
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Inbyggare, Näringar och Hände l. Grekland äger
omkring 900,000 inbyggare. De fieste äro Greker, ty de fordom här
boende Turkarne, hafwa till största delen utwandrat; äfwen Albaueser
äro talrike pä fasta landet, och till icke mindre antal stiga Fransmän,
Tystar och andre Européer, hwilka begagnas wid armccN och nti civila
tjenstebefattningan Inbyggarne uti de sydöstliga bergstrakterne, Mai-
notter och Kakovulioter, äro genom sin råhet, och de senare äfwen sä-som barbariska sjöröfware, bekante. Åkerbruk och Bostapsstötsel utgöra
inbyggarnes hufwndsakliga näringssäng; fabriker finnas nästan inga,
men handel och sjöfart idkas betydligt.

Grekerne och Albanesarne bekänna sig till Grekista kyrkan, och er-
känna Patriarken i Constantinopcl, som sitt andliga öfwerhufwud. Alla
andra Chnstne trosförwandtcr hafwa fri religionsöfning. Regeringen
är monarkist och landet styres af en Konung.

Landets indelning. Landet indelades, enligt Regeringens
dekret af den 15 April 1833, uti 3 hufwuddelar: 1) Livadien eller
norra Grekland; 2) Halfön Morea eller södra Grekland, samt 3)
Öarne: Negroponte eller Guboea, Sporaderne och Gykladerne.
Landet har ytterligare nnder den 13 Juli 1838, blifwit indcladt uti
24 Guvcruementcr och 7 Under-Guvernementer, men »vi bibehälla här
den allmänna indelningen.

1) Livadien utgöres af det östliga och westliga Hellas:
det förra innefattar de gamla provinscrue Ättika, Mcgaris, Boeotien,
Phokis, Lokris, Doris och cn liten del af Thessalien; till westliga Hel-
las räknas Ätolicn och en del af Akarnanicn. I Ättika ligger Athen,
landets hufwudstad, med omkring 12,000 inwänare, der smä obetydliga
byggnader anträffas bland fornminnen, som »vittna om prakten frän en
förswunnen tid; ständiga krigsoroligheter hafwa försatt staden i ett uselt
tillständ; af de gamla hamnarne är ännn blott en enda, Porto Leone
(fordna Pinvus), tillgänglig för större stepp. I Boeotien ligger Thi-
va, det gamla Thcb.v, och Livadia, »vid foten af Hclicon, en listig
stad mcd 10,000 inwänare. I Lokris är staden Salona belägen, som
är befäst och äger 4000 inwänare. Uti Ätolien ligger staden Lepanto
»vid hafswiken af samma namn. Den wigtigaste staden i det west-
liga Hellas är Missolunghi, starkt befäst, pä landsidan omgifwen af
ogenomträngliga moras, namnkunnig i Grekernes frihetskrig.

2) Morea eller Peloponnesus, utgöres af provinserne:
Argolis, Lakonia, Messinia, Arkadien, Elis och Achaja. Här märkes
följande städer: a) Uti Argolis eller nordöstra delen af landet: Nan-
plia eller Napoli di Romauia, med twenne starkt befäste citadeller,
god hamn och 6000 inwänare. Korinth (Kordos), belägen pä den
smala landtungan, som förenar Morea och Livadien, med 4000 inwä-
nare. Argos, »ned 8000 inwänare, talrika nya byggnader och deri-
bland en siön kyrka. — b) Uti Lakonia, eller landstapets sydöstra del:
Epidanros eller Napoli di Malvasia, pä en ö »vid östra kusten,
berömd för det goda Malvasierwinet. I det inre af landet ligger Mi-
sitra, med 10,000 inwänare, citadcll, stark silkesodling, jernmanufaktu-
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rer. — o) I Nedra Messinia: Kalamata, ien fruktbar trakt wid Koron-
sta »viken, med en god hamn. I de kala otillgängliga bergstrakterne
uti Maina-gebietet bo Mainotterne, en af de tappraste Grekista stam-
marne, som aldrig läto Turkarne underkufwa sig, bekante säsom dristi-
ge rösware; Maina är hufwudorten i deras hembyggd. — ll) I Öfra
Messinia: staden Koron, med 5000 inwänare, hamn och 2:ne cita-
dcller samt liftig handel; Modon, med 7000 inwänare, hamn och ci-
tadell; Nya Navarino, befäst sjöstad »vid sydwestra kusten, med en
utmärkt hamn, märkwärdig genom Amiral Codringtons der utanför
wilnnä seger öfwer Egyptisk-Turkiska fiottan, den 20 Oct. 1827. —

e) Uti Arkadien: Tripolizza, fordom Moreas hufwudstad, »ned 15,000
inwänare. — f) Uti Elis: Gastuni, ined 3000 inwänare, hamn, ka-
stell och liftig handel. — g) Uti Achaja: Patras, befäst sjöstad wid
hafswiten af samma namn, med 9000 inwänare och liftig handel, sätet
för en. Metropolit, samt Kalavrita, med 2 till 3000 inwänare.

3) Öarne, bland hwilka först anmärkes: Negroponte eller
Gnboea, »ned staden Regroponte eller Ggribos (Evripos) ge-
nom en brygga förenad med fasta landet, har 16,000 inwänare, ston
hamn samt fästning. Flera smärre öar omgifwa denna ö. För öfrigt
anmärkes: a) Norra Spor ad er ne, bland hwilka mä nämnas:
Skiathos, Skopelo och Skyro. — b) Norra Cykladerne: An-
dros, den wackraste och fruktbaraste, med 12,000 inbyggare, som idka
silkesodling och bistöt'el; Tine, son» har 20,000 inbyggare samt be-
tydlig silkes-afwel; Mykone, »ned 6600 inbyggare, mest sjöfolk, win-
odling; Delos, obebodd och osund, blott begagnad säsom betesplats;
Syra, »ned 1000 inbyggare; Thermia, med 6000 inbyggare, win-
odling, biskötsel, samt warma källor; Zea, med 5000 inbyggare, syd-
frukter, win, bomull, siden, sjöhandel och blygrufwa; Serfo, bostaps-
stötsel, saftan, jerngrufwor. — o) Eentralcykladerne: Naxos,
med 10,000 inbyggare, spanmäl, win, olja, sydftukter. Paros, med
2000 inbyggare, berömd för sin stöna marmor; Antiparos, Nio,
Sykino, Polikandro, Milo, fordom Melos, en vulkanisk ö, med
osundt klimat och mänga »varma källor; Kimoli och Sifnos eller
Sifanto. — 6) Westra Sporaderne: Hydra, en i frihets-
kriget märkwärdig ö, med en folkmängd af 40 till 50,000 inbyggare;
staden Hydra är starkt befäst, och drifwer liftig handel; Spezzia, Pa-
xos, Ägina. — 6) Af Sydliga Cycladerne: Amorgo.

Turkiet.
Gränsor och Storlek. Turkiet omfattar Europeiska Asia-

tiska och Afrikanska provinser. Det Europeiska Turkiet gränsar i norr
till Ryssland och Ungern; i wester till Dalmatien, Adriatiska hafwet
och Medelhafwet; i söder till Grekland och Medelhafwet; i öster till
Archipelagen, Marmorasjön, Swarta hafwet och Kaukasiska länderne;
j öster till Persien; i söder till Persista wiken och Arabien; i wester
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till landttungan wid Suez och Medelhafwet. (Afrikanska andelen af
Turkiet stall särstildt bestrifwas). — Hela Turkista Riket, inberäknadt
de Asiatista och Afrikanska länderne, utgör inemot 20,000 qwadratmil:
hwaraf den Asiatiska delen är störst, och ensamt innehäller i widd omkring
12,000 qwadratmil; den Europeiska utgör omkring 4700 qwadratmil.

Berg och W ätten. Landet är mycket bergigt, samt i nägra
trakter sandigt och trästigt. I Europeiska Turkiet, som sträcker sig än-
da opp till Karpatherne, ar berget Balkan eller Hiimus det högsta,
hwilket grenar sig ät flera sidor; ctt af de mest bekanta berg i werl-
den. I det Asiatiska Turkiet äro Kaukasus och Taurus, med dest
grenar Ararat och Libanon, de högsta bergen. — Hufwudftoden i
Europeiska Turkiet är Donau, som upptager fioderne Morava, Aln-
ta, Sireth och Pruth, hwilken är gränsflod mot Ryssland; de öf-
rige ströinmarne äro endast kustfloder och bland dem är Maritza, som
börjar »vid Balkan den betydligaste. Hufwudftoderne i Asiatista Tur-
kiet äro: Guphrat (Frät) och Tigris, hwilka börja »vid Armenien,
och efter deras förening kallas Schat al Arab, samt utfalla i den
Persiska wiken; af insjöar är Wan, nära östra gränsen, störst, och
Döda haswet märtwärdigast för »vattnets sälta och swafwelhalt.

Klimat och Produkter. Klimatet är mildt och behag-
ligt. Macedoniens och laniahs dalar äro, sä wäl till sitt klimat, som
öfriga natur, bland de angenämaste nejder i werlden. I anseende till
fruktbarheten hörer Turkiet till de bästa länder i Europa, och har öf-
werflöd pä förträffliga produkter; men under Turkarnes spira är lan-
det illa odladt och mänga fruktbara trakter ligga öde. Bergen äro ri-
ke pä metaller, »nen dessa bearbetas icke. De förnämsta produtterne
äro: spanmäl, isynnerhet hlvete, räg, ris och hirs, bostap, win, sydfruk-
ter, olja, bomull och silke.

Inbyggare, Näringar och Handel. Turkiet är icke
bcbodt blott af Turkar, och Turkarne utgöra icke en gäng dcn största
delen as dest inbyggare. Landet »var fordom i andra Nationers wäld;
dessa äro af Turkarne öfwerwunna, men ej fördrifna, och icke ens med
dem blandade, utan hafwa bibchällit sin egendom, sina bruk, sina seder
och sin religion. Turkarne äro det sista folk, som ifrän Asien inkom-
mit till Europa, och hafwa derföre äfwen Asiatista seder och bruk. De
äro ocksä det enda herrstande folk i Europa, som icke bekänner sig till
den Christna läran, man är Muhamedanismen tillgifwct. De äro afsamma härkomst som Tatarerne, och kalla sig sjclfwa, efter en af de-
ras gamla anförare eller Osmaner. De äro ett stort
och starkt folk, som wänjer sig att uthärda stora beswärligheter. Tur-
larue äro i allmänhet icke elake, som man wanligen tror, de utmärka
sig genom manlighet, medlidande, redlighet och uppriktighet, äro höfiige
och gansta »nattlige, men äga derjemte stark böjelse för »vrede och hämnd.
Hwarten förstånd eller skicklighet fattas dem; men dels af religions-
grundsatser, dels af andra fördomar, hafwa de länge förkastat Euro-
peiska Nationers uppfinningar och förbättringar; likwäl synes nu rege-
rande Sultanen, i wissa delar, wilja omskapa styrelsen och militären
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till Enropeist form. Liksom alla Österländningar, sitta de med benen i
kors, äta och sofwa pä golfwet, hwilket är belagdt med mattor och
madrasser, äfwensom »väggarne dermed äro beklädde (sopha). De äro
af allwarsamt lynne, älska utom att rida, inga kroppsrörelser, anse
dans säsom oanständig för mankönet, spela deremot gerna schak, äro
stora älskare af blommor och de starkaste robaksrökare och kaffebrickan i
Europa. — Turkarne hafwa wäl skolor och ätstillige andra underwis-
ningsanstalter, men de haswa likwäl nästan ingen »vetenskaplig bildning.
Uti musik, byggningskonst och trägärdsanläggning äro de likwäl icke
okunnige, men mätare-, bildhuggare- och kopparstickar-konsterne äro för
dem nästal^ alldeles okände. — Af Slawista stammen sinnas fiera folk
säsom Serwer, Bosniaker, Kroater, m. fi., hwilka bekänna sig till
Grekista kyrkan, och äro flitige jordbrukare. Widare finnas här Gre-
ker, Albaneser eller Arnauter, Walacker, Armenianer, Judar
och Européer af flera nationer. — Uti Asiatista provinserne sinnas till
en del samma folkstag, samt Druser, kringströswande Araber och an-
dra nomadista folkstag. Inbyggarnes antal ide Turkista staterne be-
räknas till nägot öfwer 23 millioner, af hwilka 10 millioner wistas
i Europa, nägot öfwer 10 millioner i Asien och omkring 3 millioner i
Afrika; dessa tala mänga olika sprut, hwaribland likwäl Turkistan,
Ny-Grekistan och Arabiskan äro mest gängse. — Asiatiska Turkiet har
fiera och bättre manufakturer än det Europeiska, isynnerhet titlwerkas
mycket siden- och bomullstyg: mattor, kamlott, turkiskt garn, godt saf-
fian, och goda metallwaror; färgericrne äro äfwen mycket berömde.
Handeln sä wäl med »'»»hemska som med Arabiska, Persiska och Indiska
waror är gansta ansenlig. Warorne föras »ned Karavaner, hwilka gä
frän den ena ändan af landet till den andra, ifrän Bursa till Tocat,
öfwer Aleppo och Damaslus till Arabien, samt öfwer Mosul och Bag-
dad till Bastra.

Landets Religion är den Muhamcdansta, (af scktcn Sunna),
hwars öfwcrhnfwud är Mnfti; likwäl talas alla andra Rcligionsför-
wandten — Regeringen är oinskränkt despotist, och ärftlig pä inan-
liga linien"). Storsultanen cllcr Storherren, som äfivcn »»ämnes Os-
mancrnes Kejsare, förenar i sin person högsta andliga och wcrldsliga
makten. Förnämsta Stats- och Krigsministern är Storviziren. Stat-
hällarne i provinserne kallas Bcglerbegs och Sandschaker, »vanligcn
Paschas kallade: likwäl hafwa i nägra provinser Woiwoderne och Aga,
oberoende af de förra, förwaltningcn af de ät dem öfwerlemnade om-
råden. De allmänna statsangelägenhctcrne afhandlas i Divan (Stats-
rädet). Krigsmakten till lands, omkring 220,000 man, bcstär till
större delen af kawallcri; lanitscharernc, som förr utgjorde betydligare
delen af Infanteriet, blefwo 1826 afstaffade, hwarefter Sultanen bil-

*) Benämningen Porten tillhör cgciltligen Turtista hofwet och härleder sig
namnet sran dcn stora Porten, hwärigenom ingången är till Seraljen',
eller Storherrens residenspalats.
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dat en Armee cfter Europeiska krigskonsten. Sjömakten bestar af om-
kring 40 större och mindre krigsskepp, och högste Befälhaswarcn öfwer
Flottan kallas Kapudau Pascha.

Landets indelning. Europeiska Turkiet mcd undantag
af Lydländcrne Moldau och Walachict och Furstcndömct Servien, inde-
las i 3 Ejalets eller Veglcrbcgliker, dcssa äter nti ätstillige Paschali-
ker, och dessa äter i militäristt afseende uti »vissa Eandschakstaper, men
dä denna indelning icke träffas pä nägra kartor, upptages här den äl-
dre landskaps-indelningen.

I. Uti Norra delen finnas:
1) Romanien, pä Tnrkista Nnm-Ili, fordom Thra ci en

kallad, eller Landet emellan Swarta hafwct, Marmorasjön, Archipcla-
gen och Balkanbcrgen. Större delen af landets floder upptagas af
floden Maritza. Här märkas städerne: Constantinopcl ilstambul,
fordom Byzanthium), Turkista rikets hufwudstad, öfwer 2 swensta
mil i omkrets, byggd pä 7 kullar, i en förtjusaude trakt, med 595,000
inwänarc, mänga präktiga bvggnadcr, Seraljcn (dcr Sultanen »ned dest
Hofstat bo), den präktiga Sofia Mosteen, sidcn- och bomullsmanufak-
turer, samt widsträckt handel; i förstaden Pera bo de Europeiske Mi-
nisirarne, i förstaden Galata de Europeiske Köpmännen, och i förstaden
Fanal bo Grekerne. Adrianopel (Edrene), wid Maritza, pä en wäl
odlad slätt, med 100,000 inwänare, präktiga moskéer^ goda siden- och
läderfabriker, mänga färgerier för Turkiskt garn och kattun, drifwer
stark handel. Filippopol cllcr Filibe, nära Balkanbcrgen, »vid Ma-
ritzas öfwersta gren, i cn »vinrik ncjd, »ned 30,000 inwänare, och be-
tydlig handel. Demotika, der K. Carl XII uppehöll sig ärcn 1713
och 171^. Gnos, »vid Mariyas utlopp, med god hamn. Gallipoli
(Keliboli), »ned 17,000 inwänare, pä landtungan Taurista Chersonesus,
ä hwars yttersta spets 2:ne kaftellcr, Nya Dardanellerne (midt einot
2.ne kasteller, ga»nla Dardanellerne, pa Asiatiska sidan) äro anlagde
till förswarande af inloppet till Marmorasjön.

2) Bulgarien, norr om Romanien, cllcr landet emellan Bal-
kanbergen och Donau, mot hwilken flod landet sluttar, och smäningom
utbreder sig i slätter. Hufwudstaden är Sofia, säte för Beglerbegen
öfwer Rumili, mcd 46,000 inwänare och liftig handel. Här märkes
äfwen städerne: Silistria eller Dristra, »vid Donau, befäst, har 20,000
inwänare; Nikopoli, »ned 10,000 inwänare, och Widdin, med 25,000
inwänare, alla »vid Donau bclägne och befäste; Ruschtschuk, med
30,000 inwänare och fästning, samt Sistow, med 21,000 inwänare,
äfwen wid Donau, äro betydlige handels- och fabriksstäder; Warna,
wid Swarta hafwet, befäst, stapelorten för handeln emellan Bulgarien
och Walachict samt Constantinopel, med god hamn och 20,000 inwäna-
re; Schumna eller Schumla, ansenlig fabriksstad med 20,000 inwä-
narc, och en af rikets starkaste fästningar.

3) Bosnien, westligaste hörnet af Europeiska Turkiet, söder
om Saufiodcn, innefattande Egentliga Bosnien, Landstapet Herze-
gowina, jemte Turkiska andelarne af Kroatien och Dalmatien.
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Landet är bergigt och ehuru beläget nära Adriatista hafwet, sluttande
mot Donau, hwars gren Sau upptager landets strömmar, af hwilka
Drina och Vosna äro de betydligaste. Städer: Vosna-Serai eller
Serajewo, med 68,000 inwänare, samt wigtiga stäl- och jernfabriker;
Trawnik, mcd 8000 inwänare och fästning.

4) Ser Wien, emellan Bulgarien och Bosnien eller MorawaS
fiodomräde, ctt bergigt och ofrnktbart landskap, hwars inbyggare
ett Slawistt folk, af Grekista bekännelsen, som genom Ryst bemedling
hafwa en egen styrelse, sä att Turkarne endast fä ärlig tribut af lan-
det. Här märkas: Semendria, befäst stad »vid Donau, med 10,000
inwänarc och citadell, säte för Serwista Senaten; Belgrad, cn starkt
befäst stad wid Sans och Donaus förening, med 30,000 inwänare,
medelpunkten för handeln emellan Ungern och Turkiet (fred 1739);
Nissa, mcd fästuing; Posorofdscha cllcr Passarowitz (fred 1718).

5) Walachict, som har titel af Furstendöme, beläget norr
om Donau, hwilken här framlöper i bägformig böjning till Seret-
fiodens inlopp, som med dest arm Puttna utgör gräns »not Moldau.
Landet är en widsträckt och gansta ftnktbar slätt, som likwäl mot Sie-
benburgsta gränsen smäningom höjer sig och blir mera bergig. Alnta
är den mest bekanta af dest floder, hwilka alla upptagas af Donau.
lubyggarne i detta Furstendöme, liksom i Moldau, äro Grekiske christ-
ne, och stola härstamma frän romersta kolonister; ocksä har deras spräk
ett latinskt ursprung. Allmogen leflvcr förtryckt under Bojarernc, det-
ta lands adel, och Holpodaren, som regerar oberoende af Turkarne,
men »näste ärligen betala statt till Turkista Sultanen. Walachiet, äf-wensom Moldau, stär i öfrigt under Ryskt inflytande, och kan nästananses säsom en Ryst provins. Genom sista Rysta invasionen är detta
Furstendöme, liksom Moldau, nästan förhärjadt. Städer: Bucharest
(Bucharescht), Hospodarcns residens, med 50,000 mwänare, nederlags-
plats för landets handel (fred 1812); Braila eller Ibrail, med
fästuing, hamn, handel, 25,000 inwänare; Giurgewo (Dschurdschwo)
med fästning pä en af Donauöarne, handel pä swarta hafwet och 15,000
inwänare; Fokschani (märkwärdig genom Suwarows segrar 1789;
fredscongrest 1772).

6) Moldau, norr om Walachiet, mcd hwilket det har lika na-
turbeskaffenhet, »»byggare och styrelse. Landet öster om Pruth afträddes
1812 till Ryssarne. Städer: lassy (laschy), Hospodarens residens,
mcd 30,000 inwänare, och handelsstaden Galacz (Galätsch) wid
Donau.

11. Till Södra Delen:
-1) Macedon i en, eller nordöstra delen af fordna Grekland, ett

bergigt land, hwars sydligaste del slutas uti 3:ne uddar, emellan Sa-
lonichi och Contessa-witen; den östligaste af dessa slutar uti det beröm-
da berget Athos, nu Monte Santo kalladt, pä hwilket äro fiera
kloster med 4000 Muukar och mänga Eremiter. Landets hufwudftod
är Vårdarn Städer: Saloniki, säte för en Turlist Pascha, näst
Constantinopel den wigtigaste handelsstad i Europeiska Turkiet, med god
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hamn, fiera fabriker, stor Judisk stola, och 70,000 inwänare; Vodina,
mcd bomnllsfabrikcr och 12,000 inwänarc; Scres mcd 30,000 inwä-
nare, i den stöna Scrcsdalcn, uti hwilkcn sinnas stora bomullsplanta-
ger; Felibia, fordom Philippi. — Athos, bekant berg, äfwen kalladt
Monte Santo (heliga berget), i föld af den mängd kloster, som der
finnas, hwilkas antal stiger till 22, samt destutom 500 kapcller och
oräkneliga grottor och klöste» kamrar.

2) Albanien (pä Turkiska Arnaut), innefattar dct fordna Gre-
kista Illyrien, och Epirns, hwilket sistnämnda utgör sydligaste delen
af nuwarande Albanien. Hit hör »vestkustcn af fordna Grekland, be-

bodd af ätstilliga folkstammar, af hwilka Montenegrinerne, ett tappert
och oberoende bergsfolk, och de wilda Arnauterne äro mest bekanta.
Landet är omwerlande; nti norra delen idkas betydligt äkerbrnk, och
uti södra delen bostapsstötsel. Städer: Skutari (Istandcruu), befäst,
med handel och fabriker för tillwerkuing af »vapen och bomullstyger
samt 16,000 inw.; Durazzo och Dnlcigno, mindre sjöstäder, som
idka handel och sjöröfweri. Norr om Dulcigno gär bergsträckningen M on-
tenegro (swarta berget), som pä landets spräk kallas Czernagora
(Tscharnagora). Inbyggarnc som kallas Ca t tar ini eller med det
allmänna namnet Monte n egrin er (till antalet 50,000) äro rä
och krigiste, betala statt till Tnrtarne, men äro i öfrigt sjclfständige.
Akroccraunista bergen utgöra gränsen mot Epirus, uti hwilket landstap
äro belägne städerne: lanina, säte för en Pascha, med 30,000 inwä-
nare och betydlig handel; Vonizza, säte för en Grekisk Erkebistop,
befäst hamn, bett dlig handcl; Arta, handelsstad; Prevesa, med mänga
ruiner af det gamla Nikopolis; dessa tre sistnämnda städer äro belägne
kring Artawiken; Argyro-Kastro mcd 4000 inwänare. Norr om
Arta ligger Suli, hwars inbyggare, de käcke Sulioterne, under sista
Grekista frihetskampen myckct ntmärkt sig.

3) Thessalien cllcr lanjah, öster om Epirus, frän hwilket
dct stiljcs genom berget Pindus, söder om Macedonien, wid hwars
gräns sinnas bergcn Dlympus och emcllan hwilka floden Sa-
lambria banat sig »väg uti den stöna Tempe-dalen. Landet är gan-
sta bergigt, men likwäl fruktbart och af förtjusande skönhet. Städer:
lenischehr eller Larissa, med fabriker, handcl och 25,000 inwänarc,
samt Ambelakia, i Tcmpe-dalcn, »ned 6000 inwänare, mänga stora
färgericr, der berömdt Turkiskt garn beredes (bäda wid floden Salain-
bria); Pharsala eller Tschataldscha, »»icd 5000 inwänare och fär-
gerier för Turkistt garn; Zeitnny eller Isdin, mcd 4000 inwänare,
i granstapet af passet Thcrmopylce.

Obetydligt 'antalet af de öar, som, sedan Greklands befrielse,
ännu tillhöra Turkista Staten. Dessa äro: 1) I nordliga Archipela-
gen: a) Tasos eller Tasso, med 6000 inbyggare; b) Samotraki
mcd 1500 inbyggare; c) Imbro mcd 4000 inbyggare, samt d) Sta-
limene eller Le,nnos, med 8000 inbyggare; 2) I sydliga Archipela-
gen: a) Eandia dct..fordna Oreta, af Turkarna Kired kallad, med
300,000 inbyggare. Ön är mycket bergig; frän öster till wester sträc-
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ler sig dest hufwudbcrgskedja Pstloriti (Ida), öfwer 7000 sot, mcd
den märkwärdiga labyrinten. De wcstliga bergen pä ön kallas Spha-
chia (eller hwita bergen), emedan de cn dcl af äret bctäckas af snö;
de bebos as ctt idogt men krigiskt folk, Sphachioterna. Klimatet är
pä läglandet owanligt tempereradt, marken ständigt grön, slätterna frukt-
bara, och bostap, win, bomull, olja, dest hufwudprodukten Städer:
Eandia, hufwudstaden pä ön, med betydliga fcistningswerk, wigtiga si-
denfabriker och 16,000 inwänare, samt Eanea, fordon» Eydonia, mcd
9000 inwänare, förnämsta handelsstaden pä ön. b) I granstapct af
Candia ligga ätstillige smä öar Standia, Gaidronisi, Gozzo, »n. st.,
och pä nägot längre afständ derifrän i nordost Skarpanto, Eaxo,
m. st. Af sydliga Cykladerne tillhöra ännu Santoriu, Nanfi och
Stampalia, Turkiet.

Msien,
som är den största af alla Werldsdelarne, har ock de flesta inbyggarne;
man räknar dem till omkring 550 millioner. Asien är det nuwarande
mennistoslägtets stamort; derifrän hafwa de folkstammar utgätt, som nu
bebo jorden. Der blefwo de första stater grundade, och der lefde och
lärde Stiftarne för de tre wigtigaste herrstande Religionerne, Moses,
Christus och Muhamcd. Konster och »vctenstapcr blefwo der ocksä
först bekante. — I Asiaternes eller Osterlänningarnes lynne märke »vi
isynnerhet 2:ne böjelser, hwilka i Asien äro nästan allmänt herrstande,
neml. böjelse för prakt och ctt oinskränkt »välde. Den östcrl ndssa yp-
pigheten och den österländska despotismen hafwa sålunda hos ost blifwit
ett ordfpräk.

Största delen af Nystland, äfwensom af Turkiet, är belägen i
Asien; wi börje säledes med dessa länder: de öfrige länderne i Asien
äro: Arabien, Persien, Tatariet, Indien, Kina, Japan.

I. Nyss lan b.
(Se Europa pag. 207.)

Asiatista Rystland utgör men än en tredjedel af Asien, har omkring
5 millioner inbyggare, och innefattar egcntligcn 2:nc hufwuddelar: Kau-
kasiska Vesittningarue och Sibirien.

Kaukasiska B esi ttn in garne kallas mcd ctt ge-
mensamt namn landstaperne, bclägne kring den höga bergsryggen Kau-
kasus, hwars toppar äro betäckte af ewig snö och is. I dalarne wärer
säd, win och sydfruktcr; honung sins till särdeles öfwcrflöd; »vinrankan
wäxer här »vild; de förträfflige betcsmarkcrue äro utmärkt gynnande
för bostapsstötsel»», som ocksä är hufwudnäringen. Ingenstädes pä jor-
den finnes en sädan blandning af allahanda nationer, och sådan språk-
förbistring som Pä Kaukasus. — Fordom beboddes trakten kring Kan-
kasus, dcls af oaftängigc Furstar, dels woro dessa länder under Persiskt och
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Turkistt herrawäidc, men sedan början af detta ärhundradet har Nyst-
land icke blott satt sig i besittning af Ke.ukasissa bergstrakts» utan äf-
wen wid srcdsslutcn betingat sig cn del af Pcrsicn, som mcd dcn Kau-
kasiska landsträckan bliswit förenad. — Likwäl är icke denna landsträcka
helt och hallct att ansc sä om en Rrst Prrvins, ty endast Grusicn,
Imercti, Gurien, Achalzik, cn del af Echirvan och cn del af Daghestan
sa»nt Rysta Armcnicn äro oinskränkt bchcrrstade af Rysta malten; Min-
grelicn, Tschcrkcssicn, Abasirn (Ziwchascrncs land) samt wissa dclar af
Schnvan och den utaf Lcsghicruc bcbodda dclen af Daghcsian anse sig
för det mesta aldcles obcroendc af Rysland. Nyflands Kaukasiska Be-
sittn»ngar, son» bestä af en mängd smärre landskap, indelas wanligen i
6 hufwuddelar:

1) Grusien eller Georgien, söder om Kaukasiska bcrgcn,
war ända frän uråldriga tider ctt cgct Konungarike, som oaktadt allt
det ofog, som dct »naste fördraga af makliga grannar, likwäl ändock
räddade sin sjclfständighct, ända till dcst Konung Hcraklius är 1801
afträdde landct till Rrslaud. Här märkes hufwudstadeu Tiflis, wid
Kur, som har 20,000 inwänare och »vigtig handel.

2) Imercti, egcntligcn bcstacndc af 3:ne laudstapcr, Mingre-
lien i norr, Gurien i söder och Imcreti midt cmcllan dciu ba-
da. I nordwcstra dclen, södcr oui Uaukasus, bebo Abasscrne ellcr
Alvchaftrnc, bckantc röfwarc, cn kuststräcka, som as dcm sätt sitt namn.
Imercti är ctt bcrgigt och sumpigt kustland,
wid södra sidan af Kaukasus. Till Imcreti nUuas äflvcn Paschaliken
Achalzik, som efter sista kriget med Turtaruc afträddes till Nyst-
land. Inbyggarnc äro af blandad härw!ust,,,'<NMsicn Armenicr, Tur-
komancr, Awchascr, n?. fl,, samt till sin Religion dcls Christna, dels
Muhamcdaucr och Judar. En del af dem wilja icke erkänna sitt be-
roende af Nystland; Awchaserw' äro nästan sielsständige. Imcreti är
fasancrncs hcmland. Vcgctationcn liknar mest södra Europas.

3) Tschcrkcssicn (Cirkassicn), en läng landsträcka, frätt
Swarta till Kaspista haswet, iuncsattande högsta traktcrne af Kaukafts,
söder om fioderne Terck och Kuban. Inbi'ggarnc äro Nomader, dels
Tscherkesser, »vanligen Cirkasser kallade, och Ossctcr, samt nägre Nv-
gayer och Awchascr m. fi. Ossetcrnc anses för stamfolket till Asarne,
hlvilka fordom '»'»»vandrade i norra Europa. Inbyggarne i Tscherkes-
sien lef»va till en del i beständiga fejder »ned Nyssarne, och äro till
större delen Muhamcdancr. Nägra Städcr finnas icke i detta landskap.

4) Daghejtan, östra sluttningen af Kaukasiska bcrgcn till ku-
sten af Kaspiska haswet. Inbyggarn? äro här äflvcn af dcn mest blan-
dade härkomst. I de högre bergstrakterne bo de wilda Lcsgbicrne, ef-
ter hwilka höglandet far namn af Lesghistau. Förnämsta städerne
äro: Tarku, »vid Kaspiska hafwet, mcd 10,600 iuwäuare, och handcl,
isynncrhct mcd salt ifrän saltsjön Tartuli, samt Derbent, södcr om
Tarku, äfwcn wid Kaspiska hafwet, mcd 6600 inwanaw, som odla
win och saffran.
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5) Schirwan, södcr om Daghcstan, wid Kaspista hafwet kring
fioden Kurs ucdra lopp. Inbyggarne äro en blandning af Georgier,
Turkomaner, Tatarer, Araber, Perser och Armcnianer, m. fi. Provin-
sen, som är 1812, jemte Daghestan, afträddes af Persicn, har »vid ku-
sten ätstillige öar med vulkaner; halfön Abscheron är isynnerhet ut-
märkt genom sina Naftakällor. Hnfwudstaden i Provinsen är Baku,
med 3000 inwänare, hamn wid Kaspista hafwet, betydlig handel och
rika Naftakällor. Hela trakten deromkring är genomdrucken af Nafta,
sä att om nätterna hela fält synas ftä i läga, utan att man frän det
phosphorista ljuset finner nägon »varma utgå. Guebrer och Parser,
som dels här äro boende, och dels göra »vallfarter hit frän Indien,
anse denna eld för helig. Södra delen af Schirwan utgöres af slätten
Mogan, uppfylld »ned fjöar och moraser, bebodd af Turkomanen

6) Ryska Armen i en, utgörande fordna Provinsen Griwan,
med ätstillige andre distrikten som är 1828 af Persien blefwo afträdde.
Inbyggarne bestä af Tatarer, Perser, Armenianer och Kurder. Grän-
sen emot Persien ntgöres till större delen af stöden Äras, likwäl är ock
en del af kustlandet södcr om Knr Ryskt gebiet. Här märkes hufwud-
staden Griwan, med 10 till 15,000 inwänare, befäst men illa byggd,
samt klostret Gtschmiadsin, bebodt af 300 munkar och sätet för Pa-
triarken, som är öfwerhufwudet för hela Armenista Christenheten.

L. Sibirien, innefattar hela norra Asien, en ofantlig land-
sträcka, större än hela Europa, men har blott 1,600,000 inbyggare, af
Tatarist, Tschudist och Mongolisk härkomst. Blott i sydligare delen
idkas äterbruk; siste är hufwudnälingen i norra orterne. Pälswerk är
Sibiriens wigtigaste produkt, da »nan undantager de rika guld-, silfwer-
och blygrufworne i Altaibergen. Den öster om Uralberget belägna de-
len af Guvernementet Perm, räknas till Sibirien, äfwensom följande
Guvernementer:

1) Den hithörande delen af Guvernementet Per in,
utgör, genom sina rika gnld-, koppar- och jerngrufwor, äfwensom ge-
nom sina betydliga saltwert en af de wigtigaste provinserne af Rysta
riket. Här märkes: Katharinenburg, med 15,000 inwänare, förnäm-
sta bergsstaden i Rystland, säte för öfwcrbergsamtet för alla bergwerk i
Sibirien; Irbit, en stad »»ordost frän Katharinenburg, der ärligen en
stor marknad hälles.

2) Guvernementet Tobolsk, westra delen af Sibirien
kring fioden Obis nedre grenar och Obista hafswiken. Här märkes:
befästa staden Tobolsk, fordom hufwudstaden i hela Sibirien, med
20,000 inwänare, som drifwa betydlig handel, sätet för cn erkebistop;
Qmfi, med 7500 inwänare, nn mera sätet för General-Guvernören i
Guvernementet Westra Sibirien; Beresow, bekant förwisningsort;
Qbdorfi, den nordligaste bebodda ort i detta Guvernement, hwars
inbyggare lefwa af pälshandel och wallrostjagt.

3) Guvernementet Tom sk, öster om Obi, med städerne:
Tomst (wid fioden Tom, en af Obis öfre grenar) , som drifwer ka-
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ravanhandel och har 9000 inwänare; Varnaul och Kolywan, huf-
wudorter uti bergslager, rita pä ädla metallen

Anm. Tobolfi och Tomst utgöra General-Guverncmentet Westra Sibi-
rien, liksom leniseist och Irtutfi utgöra Oeneral-Guvernementet Östra
Sibirien.

4) Guvernementet leniseist, kring fioden leniseys öfre
grenar, hwilken flod nordligare utgör gränsen emot Tomst, med staden
leniseist, som har 5500 iliwänare, handel med pälswerk och den mest
besökta marknad i Sibirien.

5) Guvernementet Irkutsk, »vid Sajansta bergen, kring
sjön Baital, mcd städerne: Irkutst, som har 16,000 inwänare, säte
för General-Guvernören, en Grekisk Erkebistop, upplagsort för Rysta
Kinesiska handeln; Selinginst, ien bergstratt, der rhabarber wärer,
och i hwars granstap finnas saltkällor; Kiiichta, befäst, hufwudhandcls-
platsen emellan Rystland och Kina, 148 swensta mil frän Peking och
630 swensta mil frän Petersburg; Nertschinst, fästning, gränsort
mot Kina, med guld- och silfwerbergwerk, uti hwilka 3000 personer
(af hwilte utgöra ditförwiste mistdädare) arbeta. Hit hör äfwen
provinsen lakutsk, innefattande: a) Det egentliga lakutsk,
som bebos af lakuter, Tunguser och lukagirer, belägen pä ömse sidor
om Lena och Indigirka fioderne, sträckande sig längs ät norra kusten af
Ishafwet, med städerne: lakutsk, wid Lena-fioden, som drifwer betyd-
lig handel med Pälswerk och victualier, samt Dlenst, den nordligaste
staden i Rystland. b) Sjöproviusen Ochotsk, kustlandet wid Ochot-
sta hafwet, till hwilket äswen Tschuktschernes ödemarker, ända till Beh-
ringssundet, räknas; staden Qchotst, utgör stapelplats för handeln pä
Kamt'chatka. — c) Kamtschatka har ett blidare klimat än de fieste
öfrige trakter af Sibirien, hwartill fiere vulkaner och tustklimatet för-
modligen bidraga, likwäl drifwes nästan icke nägot äkerbruk, och inbyg-
garne, som blott äro 4500, lefwa af jagt och siste. Renar och hundar
äro de förnämsta husdjuren. Här märkas: Nischnei-Kamtschatka,
som drifwer nägon handel, och Petropawlowst, med god hamn.

Till Asiatista Rystland höra Oarne: Lenamynnings-öarne,
100 till antalet, utan träd och inbyggare; Lächow-archipelagen
uti Ishafwet, norr om lana-fioden, rik Pä hwita björnar och fossilt
elfenben; norr om dessa öar har man sett knsterne af ett land, fom
man kallat Nya Sibirien; Björn- och Kors-öarne, ännu
östligare belägne; famt i östra Oceanen: Alen ti ske öarne, (af
hwilka de östligaste kallas Kawal an- eller Näs-öarne), en
läng bägformig rad af öar, som sträcka sig ända till halfön Alaska i
Amerika, bergiga med vulkaner, till en del bebodda af Aleuter, och till
en del öde; Rystarne drifwa hären ej obetydlig pälshandel; Kuri li-
st a öarne, en sträcka af öar frän udden Lopatka till leso, hwaraf
de nordligaste tillhöra Rystland, likaledes klippiga, uppfyllda af vulka-
ner och tiill en del stogbcwäxte; äfwen desse lemna pälswerk*).

*) Pä westra lusten af Amerika har Rystland äfwenlcdcS nägra kolonier.
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11. Turkiet.
(Se Europa p. 220.)

Asiatista Turkiet, norr om Arabien, emellan Medelhafwet, Swarta
Hafwet, sydligaste dclcn af Rusland och Wcstra Pcrsicn cllcr Iran, är
i allmänhet ctt bcrgigt land, mcd 10 titt 11 millioner inbyggare. Por-
tens Asiatiska besittningar äro fördelade uti 21 Ejalcts, som iuncfattas
under följande landstapcr:

1) Anadoli eller Na t olien (Lc van ten), fordom Mindre
Asien, en stor halfö, belägen cmcllan Medelhafwet, Acgeista och Swar-
ta hafwen; i öster sträcker den sig till fioden Frät. Landet är uppfylldt
af mänga bergsasar, af hwilka Karun (fordom Taurus) är märk-
wärdigast. Jorden är fruktbar, »nen illa odlad under Turkarnes »välde.
Det fördelas i 6 Ejalets: u) Anadoli uti inskränktare mening, inne-
fattande hela nordwestra kusten, samt städerne: Kutahia eller Kutaje,
Natolicns hufwudstad och Beglerbeghens residens, »ned 50,060 inwäna-
re; Skutari (Estiudar), belägen midt emot Constantinopcl, för hwars
förstad den wanligen anses, med 33,000 inwänarc, här sinnas präktiga
Turkista grafwan Ismir eller Smyrna, cn urgammal stad, uu dcn
rikaste och wigtigaste handelsstad i Levantcn, »ned 120,000 inwänare.
Brussa eller Bursa (fordoin ?l»i8i»), Osmanernas hufwudstad före
Constantinopels eröfring, med 46,060 inwänare, betydliga fabriker och
liftig karavanhandel. Angöra, wigtigaste handelsstaden inuti landet,
med 20,060 inwänare, bekant af Angorista Getterna som lemna Ka-
melgarn (fältslag 1402 mellan Timur och Bajazct). Karahissar,
hwarest mycket Opium beredes, 60,060 inwänare. Isnik, nu cn rin-
ga stad, fordon» Kiolva (kyrkomöte är 325). Ismid (Nicomedia)
wid en wik af Marmorasiön, »ned 4000 inwänare. Gnselhissar »ned
30,000 inwänare, betydliga fabriker och god handel. Sinub (Tinope),
handelsstad wid Swarta hafwet, »ned 12,000 inwänare. — b) Kara-
man, inre höglandet norr om Taurus, förnämsta staden är Kouia,
med 30,006 inwänare och ett berömdt Muhamedanstt kloster, fabriker
och handcl; i, mcdcltidcn säte för Seldschukiste Sultancrne. — o)
Itschiil, (dct gamla Cilicicn och Pamphylien) söder om Karaman,
med staden Tarsus, som har 30,000 inwänare, cn urgammal siad,
Apostelen Pauli födelseort; Adana, med 30,000 inwänare, säte fören Pascha. — cl) Merasch, ctt litct landstap, iuncstängdt af höga
berg och fioden Frät, med cn hufwudstad af samma namn. — o) Si-
vas (det gamla Pontus), emellan Merasch och Swarta hafwet. Stä-
der: Sivas, Paschans säte; Tokat, wigtig handelsstad, mcd stora
kopparmanufakturer och 100,000 iuwänare; Amasia, med 35,000
inwänare och förträffliga wiubcrg. — 1) Tarabosau cllcr Trapesunt,
en kuststräcka, östligast wid Swarta hafwets södra straud. Städer:
Tarabosan eller Trapesunt, »ned 15,000 inwänare, belägen mellan
2.ne klippor wid hafwet, i hwars granstap bicn samla honnng, som är
giftig; Keresun, mcd god hamn, handel och 25,006 inwänare, körs-
bärens hemland. — F) Oarne: Cypern är bergig och fruktbar, med
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120,000 inbyggare, bland hwilka 40,000 Greker. Förnämsta produk-
terna äro: bomull, silke och »vin (Cyperwin). Städer: Nikosia (Lef-
koscha), hufwlldstaden pä ön, med 16,000 inwänare; Laruaka, med
6600 inwänare och en nära belägen stor saltsjö; Famagusta, med
herrliga ruiner. — Rhodos har 30,000 inbyggare och en stad afsamma namn med 15,000 inwänare; Malthescrriddarnes säte före Tur-
kista eröfringen. — Stanchio, fordom Cos, liten, mcd endast 4000
inbyggare, men fruktbar. — Samos (Susam-Adassi), med 60,000
inbyggare, höga berg, förträffligt win, den bästa Levantista olja, bom-
ull. — Skio (Saki), belägen midt emot Smyrna, en »väl odlad ö,
med en hufwudstad af samma namn, som har 20,000 inwänare (före
förödelsen af Turkarue 1822 war öboernes antal 120,000). Meteli»
no, Mitylene, fordom Lesbos, »ned 40,000 inwänare, större delen
Turkar; förnämsta staden är Gastro, med 10,000 inwänare, bcfäst,
drifwer handel och sjöfart. Ipsara, en liten ö, »nen märkwärdig ge-
nom dest eröfring och förstöring af Turkarnc är 1824. Tenedos,
mcd 6000 inbyggare och betydlig winodling.

2) Armenien, äfwen Turkomanien kallad, innefattar höglan-
det kring Vinghöl och Fräts källor, norr om sjön Wan, indeladt i tre
Ejalets: Erzer un» innefattande en del af Stora Armenien, Wan
utgörande en del af Armenien och Kurdistan, samt Kars innehällande
en del af Armenien. Dest äldste inbyggare, Armenierna äro kringsprid-
da öfwer hela Orienten säsom handlande; Turkomancrne, ett Noma-
distt folk, äro nu talrikast af inbyggarne. Här märkas städerne:
Erzernm, pä en höjd af 7000 fot öfwcr hafwet, befäst, »ned 100,000
inwänare, som driswa stark handel pä Buchariet och Persien (eröftad
af Nyssarne 1829); Wan, wid hön af samma namn, »ned 17,500
inwänare, och Kars, wid cn flod af samma namn, befäst, drifwer
handel Pa Persien.

3) Kurdistan, ett ivildt bergland, emellan fioden Tigris, sjön
Wan och Persien, som dels stär under Paschan i Bagdad, dels styres
af sjclfständige Emircr. Landet är icke ofruktbart, men inbyggarne,

Kurderne, äro ett wildt nomadistt folk, mera benägnc för röfweri, än
jordbruk. Hufwudstadeu är Schehrsor; för öfrigt märkes staden Arbil,
fordom Arbeta, bekant af Alexanders seger öfwer Darius. Hit räknas
äfwen Kurdiska Landskapet Amadia, hwars Furstar eller Emirer, oaf-
hängige af Turkarne, betala ingen statt, men äro likwäl förbundne till
Turkisk trigstjcnst. Flera Kurdiste stammar lyda under Persien.

4) Äl Dschesirah, landet mellan Frät och Tigris öfre gre-
nar, vmgifwes af Irak-Arabi, Kurdistan, Armenien, Syrien och
Arabien. Norra delen är ctt högt och kyligt bcrgland, södra dclcn
bestär af torra brännande sandhedar. Inbyggarne äro Turkoma-
ner, Kurder och Araben Här märkas 3 Ejalets: Diarbekr, som
utgöres af en del utaf gamla Mesopotamien; Mosul, som innefattar
en del af Mesopotamien och Assyrien; Raka, som bestär ntaf west-
liga delen af Mesopotamien och en del af Syrien. De förnämsta stä-
dcrne äro: Kära Amid eller Diarbekr, wid Tigris, befäst, har
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38,000 inwänare, betydlig handel och ypperliga sassiansfabriker; Raka,
»vid Frät, med ruiner af Haroun al Raschids palats; Mossul, wid
Tigris, med 35,000 inwänare, ypperliga mnstlinsfabriker och betydlig
handel pa Indien, samt staden Orfa (Edessa), med 35,000 inwänare
och »vigtiga saffiansfabriken

5) Irak-Aradi, utgör sydöstligaste hörnet af Turkista riket, in-
nefattande södra slättlandet omkring floderna Frät och Tigris, som
sträcker sig, efter dessas förening, ända till Persiska wiken. Klimatet
är hett; landet »vattnas af flodernas öfwerswämningar och anlagde
kanaler. Inbyggarne, till större delen Araber, utgöra 700,000. Lan-
det fördelas i twenne Ejalets: a) Bagdad, son» innefattar sydliga
delen af Mesopotamien, »ned städerna: Bagdad, en wigtig handelsstad
»vid Tigris, öfwer hwilken en läng skeppsbrygga är slagen, med ätstil-
liga fabriker och 95,000 inwänare, Arabista Kalifernas fordna residens
till dest staden 1258 eröfrades af Mongolerna; Hillah, wid Frät, i
en genom flodens öfwerswämningar otroligt fruktbar nejd, »ned 7000
inwänare och ruincrne efter Babylon. — b) Västra, sydligaste delen
af Mesopotamien (Chaldea) kring Schat-al-Arabi, eller de förenade
floderna Tigris och Frät. Hufwudstaden Basira eller Bassora, be-
lägen i en Palmskog, har 40,000 inwänare och är nederlagsplatsen
för Indiska handeln.

6) Syrien eller Soristan, innefattar hela östra kusten af Medel-
hafwet. Dest östliga gräns är Arabiska öknen och nordligare fioden Frät.
Laudct är uppfylldt af stora längs ät gäende bergssträckor, as hwilka
Libanon, ryktbart för sina Cedrar, och Antilibanon äro de betydli-
gaste. Klimatet är här tempereradt, endast wid gränsorna mot Ara-
biska öknen, wid Döda hafwet och wid Medelhafwets löga kustland
brännande. Inbyggarne äro af den mest olika härkomst: Turkar, Tur-
komaner, Kurder, Araber, Maroniter, Greker, Judar, m. fi.; liksom
landet ock ofta ombytt herrstare. För närwarande beherrstas landet
af Paschan eller vice Konungen öfwer Egypten, som genom härsmakt
deröfwer förwi'rfwat sig herrawäldet, och endast betalar en ärlig ringa
tribut till Porten. — Landet ar fördeladt i 4 Ejalets: a) Haleb eller
nordligaste delen, är bergig, »nen fruktbar. Städer: Haleb, eller A-
leppo, en wigtig handelsstad, frän hwilken Karavaner afgä till Bag-
dad, Bastra och Constantinopel, med 200,060 inw., samt »vigtiga bom-
ulls-och sidenfabriker; hufwudnederlagsplats för Persiska, Indiska, Ara-
bista och Turkiska produkter; jordbäfningar 1822 och 1823 förstörde twä
tredjedelar af densamma; Antakia (Antiochia), har »varma bad, och
drifwer silkesafwel. — b) Tarablus, kustlandet wester vin Libanon,
midt emot Cypern. Städer: Tarablus eller Tripolis, starkt befäst,
med 16,000 inwänare, sidenfabriker och god hamn; Ladikiah eller La-
takia (Laodicea), med 7000 inwänare och stöna fornlemningar. I Li-
banons dalar är Maroniternas, Nasareernas och Ismasliternas hemwist,
hwilka hafwa egna religionsläror och blott betala statt till Turkarne,
men regeras af sina egna äldsta. — o) Akka, innefattar hela södra
kusten af Syrien. Landet är »nindre bergigt och »varmare än de öfriga
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delar») af Syrien, rikt pä dadelpalmer, indigo och bomull. Städer:
Akta eller S:t Jean d'Acre, en sjöstad wid foten af berget Carmel,
ncdcrlagsplats för Syriens bomull, med 10,000 inwänare och stark fäst-
ning. Bairut, mcd 24,000 inwänare, bomullsfabriker och betydlig
handel, mötesplats för Karavancrne till Kairo och Mekka; i nejden
»vara förträffliga fikon och-pisanger. Zaid eller Sidön, nu mera en
obetydlig ort, mest bebodd af Turkar och Maroniten Baalbel, med
märkwärdiga ruiner af lupiters och Solens tempel. Nasra eller Na-
zareth, »ned 3000 inwänare och ett kloster »ned Spansta Munkar, wm
förewisa det hus der loseph bott. Zur, fordom Tyrus, med 8000
inwänare, handcl med timmer och tobak, mänga fornlemningar. Till
denna Paschalik hörer äfwen distriktet Schuf, eller Druseruas land, en
krigist folkstam, mcd cgna religionsläror, som likwäl mest närma sig till
Muhamedanernas; de styras af cn cgen Furste, Emir kallad. Deras
land producerar isynnerhet win, olja och siden. — 6) Damas, syd-
östra delen af Syrien, ett paradisiskt land, med de rikaste och heligaste
fornminnen. Bland inbyggarne äro Araberne talrikast. Städer: Da-
maskus eller Schem, med 150,000 inwänare, en »vigtig handels-och
manufakturstad, äunu som förr berömd för sina stalarbetcn, samlings-
ort för pelgrim-karavancrna till Mctta, hwilka ofta ntgöras af ett antal
af 40,000 personer, den war fordom Kalifers residens. Soliman
eller Jerusalem, med 25,000 inwänare, belägen Pä 4 kullar wid
bäcken Kidron, omgifwen af starka murar; fordom en af Orientens
största och skönaste städer, nu förfallen, »nen förblifwer alltid i menst-
lighetens historia den märkwärdigaste: bland dest präktiga byggnader för-
tjena att märkas: Kalifcn Omars Moste, Armenista klostret, jemte tal-
rika kloster för alla religionsbekännare. Hebron, omgifwen af win-
gärdar, för'er större delen af Syrien och Arabien med glas. Beit
el Ham eller Bethlehem, med en ston kyrka; inwänarue sysselsätta
sig med winodling, samt att tillwerka krucifir och radband. Rama,
med 10,000 inwänare, en under medeltiden mycket listig stad. Jassa
eller loppe, idkar bomullshandel pä Egypten, esomoftast besökt af Pel-
grimer. Rasse eller Gaza, wid Syriens sydliga gräns, befäst, har
god hamn, tämlig handel och 8000 inwänare. Hamah, äfwen Epi-
phania kallad, med 100,060 inwänare; betydliga siden och bomulls-
fabriker; drifwer stark handel med Veduinerne. Hems, byggd af ba-
salt, med 27,000 inwänare; Tadmor, belägen i ett sandhaf, med be-
undranswärda ruiner efter den fordom blomstrande staden Palmyra,
hwilken war hufwudorten för hela Orientens handel, till dest dcn för-
stördes af Kejsar Aurelianus är 273 cft. Chn

111 Arabien
som ock kallas Arab'istan eller Dschesira al Arab, cm-
gifwes af Asiatista Turkiet, Persiska wiien, Röda hafwet och Arabiska
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»viken, är wid Suez genom cn landtunga förenadt »ned Afrika och inne»
häller omkring 23,000 qwadratmil. Längs efter westkusten gär en berg-
sträcka, som i sydwestliga delen af landet utbreder sig i mänga grenan
Uti det inre höglandet finnas stora sandhedar och ödesträckor; men syd-
landet och allestädes hwar »vattendrag icke saknas, är landet otroligt
fruktbart. Utom gränssioden Frät finnas inga betydliga fioden Regn
är sällsynt. — Hettan är isynnerhet i sandöknarne gansta stark, der den
farliga »vinden Samum ofta bläser. — Landet är rikt pä sällsynta pro-
dukter; här sins det bästa kaffe, en mängd ädla frukter, dadlar, alos,
inyrrha, bomull, perlor, bly och koppar, samt de förträffligaste hästar,
äfwen sinnas lejon, strutsar och, såsom nyttigt husdjur, kamelen. Lan-
dets manufakturer äro inskränkta inom inbyggarnes behof. Handeln
drifwes dels genom Karavaner, dels till sjös, och är till det mesta i
Banianernas (Indiska Köpmäns) händer. Inbyggarnes antal räknas
till 11 millioner. Den radande Religionen är den Muhamedansta.
Wahabiterna utgöra en egen religionssekt, hwilken uppstod i förra
ärhundradct; den förnekar Muhameds gudomliga sändning. — Lefnads-
sättet är olika: Veduinerne (Öknens Söner) föra ctt nomadistt lef-
nadssätt, och äro pä en gäng jägare, herdar och röfware; Fellahs
kallas de, som äro äkerbrukare; handtwerkare och konstnärer lefwa i
byar och städer; desse sistnämnde, hwilka »nan äfwen kallar Mohrer,
hafwa den mesta odlingen, ordentliga underivisningsanstalter och idka
»vetenskaper. Destutom sinnas här Judar, Turkar, Armenier, Turko-
maner in. fi. Araberne äro indelade i mänga stammar, som regeras
af Scheikcr och Emirer. Wahabitcrnas stat är den mäktigaste. Tur-
karne kalla sig herrar öswer Arabien, mcn dcras inflytande är gansta
obetydligt.

Landet indelas af Araberne sjelslve, frän äldsta tider, uti fem
Provinser:I. Hedschas, kustlandet wid öfra delen af Arabiska »viken,
är mest bergigt med nägra fruktbara trakten Landet bestär af ftere
Furstendömen, men Scheriffen i Mekka, cllcr numera Paschan i Egyp-
ten, är dcn mäktigaste bland landets Fnrstar, hwilka sistnämnde mer
eller mindre af honom bero. Städer: Mekka, en stor och siön stad,som har god handel och 34,000 inwänare, Muhameds födelseort, med
den heliga Kaaba (det Glids hus, som, enligt Turkarncs tro, af Adam
uppbyggdt, utaf Abraham blcf äterställdt), för Muhamcdauerne helig och
ärligen af tusentals pelgrimer besökt, sätet för dcn mäktigaste Scheris i
landet, nederlagsplats för handelswaror, som afsändas till Syrien,
Egypten och Indien; Medina, med 6000 inwänare och Muhameds präk-
tiga graf; Dschidda eller Gidda, med 5000 inwänare, god hamn och
liftig transito-handel emellan Arabien och Indien. Till denna Provins
'hör äfwen halfön, frän näset Suez till Bahr-el-Akaba, med bergen:
Mnai, pä hwilket ett Grekiskt, för ganska heligt ansedt, kloster är
bygdt, och Horeb, »vid hwilket ses ruiner af staden lerrasch, som i
storhet och prakt öfwcrträffat Palmyra.
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11. Jemen eller lyckliga slrabieu, södra kustlandet wid Arabi-
ska »viken, innefattande omkring 1600 qwadratmil och landstaperne le°
men, Had ra in aut och Ma håra, samt ägande omkring 3 millioner
inbyggare, är fördeladt emellan flera Scheiker, underlydande Kalifcn af
Jemen eller, fom han äfwen kallas, Imam af Sanaa. Städer: Mok-
ka, »vid Vab-el-Viandeb, cn wigttg handelsstad, som dris»ver bctydlig
handcl mcd kaffe, gummi och slaswar; Sanaa, med betydlig handcl,
40,000 inwänare, Kalifens residcns; Beit-el^Fakih, förnämsta ncdcr-
lagsortcn för kaffchandcln.

111. V mun, östligaste kustcu, södcr om suudct Or»»»us, ctt bcr-
gigt, lvatturikt och fruktbart land, som mcd nägra hithörande öar wid
Afrikanska kusten, har en areal af omkring 1200 qwadratmil, och ät-
minstonc 1,660,000 inbyggare, som styres af en Imam (Sultan), pro-
ducerar dadlar, koppar och jern. Förnämsta staden är Mastat, mcd
66,660 inwänare, ncderlagsplats för handeln pä Persiska wiken. Bland
öarne »nä nämnas: Sokotorah, som framalstrar den bästa aloe. Sul-
tanen af Mastat är en mäktig Furste, som har nägra besittningar uti
Iran, samt kolonier wid Afrikanska kusten; han ägcr cn flotta bestäende
af 75 krigsfartyg, som hwar^er» föra frän 4 till 56 kanoner.

IV. Nedsched, bcrglaudet öster om Hedschas och stamlandet
för Wahabiterne, hwiltas hufwudstad, Drehjeh, ör 1818 förstördes
utaf Ibrahim Pascha af Egypten, »nen stall redan »vara ätcrställd och
äga 20,000 inwänare. — Detta Wahabiternas rike uppgifwes innehälla
omkring 12,000 qwadratmil, och hafwa cn folkmängd af 5 millioncr;
det är Bcduincrncs egentliga hemort, och styres af twenne regenter, en
werldslig och cn andlig. Den wcrldsligc regcntcn, son» kallas Elnir,
äfwen de Trognes beherrstarc, är landets egentlige Styresinan och an-
förare för den af 200,000 man bestående krigshären; men dcn andlige
Regentcn, som kallas Öfwerstcprcst cllcr Kadi, »näste rädfrägas i alla
saker, af större »vigt, och far i sädane fall icke nägot utan hans bifall
tillgöras. Folket är indeladt i mänga stammar, och i spetsen för hwar-
je stam stär cn Schcik, hwilken »väl är att anse som Emircns Stäthäl-
lare, mcn likwäl icke har andra förbindelser till Cmiren, än att inställa
sig med sin tropp wid krigstäg och att betala en wist tribut; i öfrigt
styrcr han stammens angelägenheter utan att derom rädfräga Emiren;
men är deremot förpligtad att inhämta de äldstas inom stammcn räd
»vid alla sina företag. För öfrigt anse sig alla Öknens söner frie och
oberoende, och föra inom sina hus ett helt och hället patriarkalistt lif.

V. Lachsa eller Hadschar, landet kring Persiska »viken,,
innehållande omkring 5000 qwadratmil, rikt pä ris, bomull, dadlar;
till större dclen under Wahabiterncs öfwerwälde. Här märkes städerne:
Lachsa cch Katif; den sistnämnde en betydlig sjöstad. Hit höra äf-,
wen öarne Bahra eller Bahrcin, »ned indrägtiga pcrlfisten.
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IV. Persien
»var fordom ett mäktigt Rike, man är nu styckadt i flera mindre stater,
som innefattas under tre hufwuddelar: 1) Iran (fordna Westpersien),
2) Afghanistan och 3) Veludschistan (dct fordna Ostpersien).
Detta land gr nsar i »rester till Turkiet, i söder till Persiska »viken och
Indiska hafwet, i öster till Indien, i norr till Tatariet, Kaspista haf-
wet och Kaukasiska landtungan; dest storlek är omkring 24,000 qwadrat-
mil. Den norra och östra delen af landet är gansta bergig och upp-
tages af Hindukosch och Taurus eller Ararats grenar. Floden
Sind utgör gränsen mot Indien; de öfrige fioderne äro mindre betyd-
liga. Klimatet är mycket omwexlande. De höga bergens spetsar äro
betäckta med en beständig snö, och de dem omgifwande trakterna af
landet äro kalla, under det man i de södra kusttrakterne försmciktar af
hetta. Lufteu är sä torr, att frän Maj till Nowember mänad intet
regn eller dagg faller och inga moln förtaga solens brännande hetta. Landet
hemfokes också af winden Samum. Der landet icke lider af wattubrist,
säsom pä de stora stepperne och sandöknarne, är det gansta frnktbart.
Boskapsskötseln är en af landets hufwudnäringar; här finnas förträff-
liga hästar och fär, kameler och Dromedarer; men äfwen lejon, tigrar,
leoparder och flera andra wilda djur. Persiens förnämsta produkter äro
för öfrigt: silke, bomull, medicinal-waror, »vin, pcrlor, koppar, bly
och jern. Manufakturerne äro betydlige; här tillwerkas mycket sidcn-
och bomullstyg, präktiga shawlar, guld- och silfwertyger, mattor, ta-
peter, kläden och filtar, samt allehanda metallwaron Mcd dcssa wa-
ror och landets rä produkter drifwes stark handel, dels genom Kara-
vaner till Turkiet och Indin», dels till sjös pä Kaspista hafwet till
Rystland och pä det Indista till Arabien och Europa. Handeln drifwes
isynnerhet af Armenianer, samt Indista och Enropeista köpmän.— Per-serne räknas ibland Asiens mest odlade folk, men deras »vetenskapliga
kunskaper äro ej »vidsträckta. Pä Astrologien sätta Pcrserne mycket wär-
de; hwarje förnäm person häller en stjerntydare. — lubyggarnes antal
wet man ej säkert, men det lärcr wara omkring 28 millionen Landet
bebos af Perser, Afghaner, Kurder, Turkomaner, Armenianer, och ku-
sierne af Araben Största dclcn af inbyggarne bekänna sig till Muha-
Medansta Religionen; Guebrerne eller de gamle Perser tillbedja solen,
en Religion stiftad af Zoroasten Persien är wäl ännu samma rike,som för mer än 2000 är tillbaka spelade en sä wigtig rol, men sedan
de östliga provinserne gjort sig sjelfständiga och en betydlig del af lan-
det blifwit afträdt ät Rystland, har dest fordna anseende förswunnit.
Fördeladt i flera större och mindre stater, regeras dct nu af flera sär-
siilfe Gchaker och Khanen

l. Iran eller det egentliga Persien, med en landsträcka af
11,300 qwadratmil, samt 11,250,000 inbyggare, lyder under en Tur-

komannist Schack, och bestär af provinserne: Irak-Adjemi, Thabari-
stan, Mazenderan, Ghilan, Aserbedjan, Kurdistan, Khusistan,
Farsistan, Laristan, Kerman, Kohestan och Khorassan. Här
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märkas följande städer: TeheraN, Schackcns winter-residens, med ta-
pet- och metallfabriker samt 130,000 inwänare under »vintertiden, men
med endast 100,000 inwänare under sommartiden, i anseende till den
osunda luft, som dä ntwecklar sig af dc talrika moraserne; Ispahan,
Pcrsicns fordna hufwudstad (hwaraf nu z äro förstörde); med 100,000
inwänare och stöna minnesmärken af byggningskonsten; K äschan, en
liftig stad, med 30,000 inwänare och wigtiga silkemannfakturer samt fiere
underjordista kanaler och cisterncr; Hamadan (Ecbatana), mcd 45,000
inwänare, siden-, bomulls- och linnefabriker, en »vallfartsort för lu-
darne till Esthers graf; Tauris eller Tabris, wigtig handelsstad med
150,000 inwänare; Balfrusch, mcd 100,000 inwänarc, hwilka drifwa
halldel »ned siden och bomull; Astrabad, ansenlig handelsstad med
40,000' inwänarc; Kermanschah, i Persiska andelen af Kurdistan,
»ned 40,000 inwänare och »vapenfabriker; Schiras, i dct gamla Per-
sis, Schackens sommar-residens, med 30,000 inwänare och betydlig
handel (i trakten dcromkring wäxer ypperligt win, framwäller den be-
römda Mumie, en art bergbalsam, ur en klippa och sinnas de präkti-
ga ruinerne af Persepolis); Aezd eller Jesd, stapelplats för han-
deln emellan Indien, Bokhara och Persien; Forn-Persernes hufwud-
ort med 80,000 inwänare, och betydliga sidenfabriker; Kerman eller
Sirdschan, i landstapet af samma namn, med 30,000 inwänan och
fabriker för tilllverkning af shawlar, nederlagsplats för Pcrsicns han-
dcl mcd Bagdad; Gamron cllcr Vender-Abbassi, cn fordom mycket
besökt stad, wid sundet Ormns, och ncderlagsplats för Indiska waror;
Tns, en af Pcrserne stiligt besökt »vallfartsort. Pä ön Ormns,
»var i 16 ärhnudradet en blomstrande Portugisisk stad. Stadcn Abu-
scher, wid Persiska »viken, lyder under en Arabist Schack, som är statt-
styldig nndcr Iran.

11. Afg ahnistan, fordom ett mäktigt rike, styrdt af en sjclf-
siändig Schack, hwilken residerade i Kabul (dä äfwen bekant för under nam-
net Kabulistan), bclägct omkring Hindukosch, af nära 8600 qwadratmils
siorlck, mcd 10 till 1,2 millioner inbyggare, till större delen Afgahnen
Landet är nu fördeladt i fiera särstildta stater, af hwilka Herat är
det westligastc, med dcn stora och praktfulla staden Herat, som har
100,000 inwänare, och är cn af Asiens största handelsstädcr; Pe-
scawur cllcr Piscauer, i nordost, »ned staden af samma namn,
belägen pä en af fiera floder »vattnad och owanligt folkrik slätt, otro-
ligt rik pä fruktträd. Kaudahar, sydligaste delen af landet, med
den »vigtiga handelsstaden Kaudahar, som har 100,000 inwänare.
Kabul utgör medlersta delen af landet, med den listiga handelsstaden
Kabul, en ncderlagsplats för Persiska och Indista »varor, hwilken har
80,000 inwänare.

Till Afgahnistan räknas Indista Provinserne Kaschmir och Multan, ehu-
ruwal dessa landstaper snarare borde hänföras till Seikernes Stat, under
hwilkas wälde de befinna sig. l) Kaschmir, en stor, understön dal pa alla
sidor instängd af Hindukosch och Himalaja, pä en betydlig höjd öfwer hafwet,
med nägot öfwer 200,000 inbyggare, den fruktbaraste jord och en berrlig, stan-
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digt grönskande vegetation, hwarföre ock Asiaterna kalla det Indins paradis
och Brahmincrue anse d>t för ett heligt land. Kaschiuinrne drifwa stark h,n','
del med Tibet, Ostindien och China. Isynnerhet berömda äro deras shawlar.
Staden Kaschmir har inwänare, stort palats, siöna trägårdar och myc-
ken industri. I bergstrakterna bo Kafcrue (Otrogna eller icke Muhamedäner),
ett folk, berömdt för sin siöichet och listighet; defi seNr likna Curopeernee.
2) Multan, ctt Indiskt landstap, wattnadt af Sind, med staden Multa», som
har 30,000 inwänare cch wigtiga manufakturer.

1 11. Veludschi st an , cllcr sydöstra dclen af Pcrsicn, inne-
hällande omkring 3060 qwadratmil, mcd nära 3 millioner inbrggare
af flera nationer; talrikast äro Vcludscher, ett Tatarislt folk, och Hin-
duen Landet stares af en Khan, hwars wäldc likwäl är inskränkt af
de särskilde foltstammarnes anförare, och utgöres af 6 provinser: 1)
Sarawan, mcd stadcn Kelat, Khaneus residens, som har 20,000
inwänare; 2) Dihalawan; 3) Gundawa, med stadcn af samma
namn; 4) Makran, med staden Kcdsche; 5) Den lilla bergsdalen
Lnz »ned handelsstaden Vela, samt 6) Kohestan, mcd städerne Puh-
ra. Basman och Bnnpnr.

V. Tatariet.
Det fria Tatariet eller Dschagatai, af Britterne kalladt Tnr-

kestan, innehäller i widd nära l 6,060 c,»vadratmil. Dct gränsar i
wester till Kaspiska haswet, i sodcr till Persien, i öster till Kinesiska
lydländcrne, i norr till Sibirien, och är deladt i mänga vafhängiga
stater af olika storlek. Landet är isynnerhet pä östra sidan gansta ber-
gigt, af de höga fjällryggarne Hindukosch, Mustag och Bclurtagb; den
westra bestar af vmwerande kullar och dalar, och dcn norra för det
mesta af stora stepper. Landets förnämsta flod är Sir, som faller i
Aral-sjön, utom hwilten här sinnas flera saltsjöar. Klimatet är tem-
percradt och behagligt. — Landcts förnämsta produkter härleda sig frän
boskapsskötseln, och bestä i kameler, hornbostap, far och Mar; jagt är
äfwen cn allmän näringsgren. — Af landcts inbyggare, som utgöra 5
millioner, äro Vucharerne de idogaste, idka åkerbruk, hafwa betydliga
silkes- och bomullsmanufaktnrer, och cn »vidsträckt handcl pä Persien,
Indien, China och Nystlaud; för öfrigt tillwcrtas i Tatariet filtar,
groflva ull- och bomullstyger, kamlott och isynnerhet goda klingor; han-
del drifwes dcrmed pä Rystland, Uvarifrän. Curvpeista »varor i utbrte
erhållas, — De öfrige iubyggarnc säsom Usbeker, Turkomaner, Kir<
giser och Karakalpatcr, äro Nomadcr. Neligioucn är dcn Muhame-
dansta.

Tatarict är fördeladt i följande hufwuddelar:
1) Ehowaresm, som innehäller: a) Tur komane rnes

eller TrUch me ne rnes land, emellan Kaspiska haswet och sjön Aral,
utan städer och byar, — en fruktbar och genom mänga kanaler watt-
nåd Oase, rundt icring on»gif»ven af ofruktbara stcppen Turkomanerne
idka boskapsskötsel fason» Nomader, hafwa obetydligt äkcrbruk, handel
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och sjöfart pä sjön Aral, äro böjda för röswericr och regeras af sina
äldsta. — K) Kha na tet Kihwa (Karezn,), under en Khan af Kir-
gisist härkomst, mcd huf»vudstaden Kihwa, som har 10,000 inwänare.
Hit hör äswen, säsom stattstyldigt under Kihwa, Konraternes eller
Aral-Tatarerncs land, wid Aralsjön och Kiselflodcu, mcd hustvud-
orten Konrat.

2) Turkestan (ifrän hwilken provins Turkarne härstamma),
behcrrstas af cn Kirgisist Prins. Cn dcl af landet bebos af Karakal-
pakerne, Halfnomadcr uilder egna Khaner, samt en del af Bucharen
Här märkes städerne: Taschkcnd, wid Sirfloden, hufwudstaden med
40,000 inwänare, samt Taras cllcr Turkesian, cn för Muhamcda-
nerne helig stad. Hit hör äswen Khanatet Khokhand, h»vars inbyg-
gare, en Turkisk stam, äro berömda för sin redlighet.

3) Kirgiserues land är deladt mellan 3-ne horder, hwar-
af den medlersta och minsta är under Nystt beskydd, men den stora är
ett sjelfstäudigt nomadistt folk.

4) Den mäktigaste staten är Bokhara cllcr Bnchara, Stora
Buchariet eller Nsb ekistan, som innefattar södra delen af
Tatariet. Inbyggarne äro dels Bucharer, mcd oförändrade bonings-
platser, dels nomadiste Usbeker, hwilka alla sta under cn Schack, här-
stammande frän Dschingkis Khan. Bomull och ädla stcnar, säsom Nu-
biner, Turkosor, äro landcts förnämsta produkter. Städer: Vuchara
eller Voschara, laudcts huflvudstad, mcd 150,000 iillvänarc, högst
»vidsträckt handcl och blomstrande fabriker; Samarkand, fordom cn stor
och mäktig stad, som nu endast har 8060 inwenare, mcn äger likwäl
ännu en berömd Muhamcdanst stola och ett obscrvatorium, samt flera
fabriker; i dest granstap »var Tamerlan född och dcn blcf hufwudstad i
dcst »vidsträckta rike.

Södcr om Bokhara ligger Khanatet Balkh, mcd cn million in-
byggare och staden Bnllh (Bactra), fordom cn blomstrande stad, i hi-
storien namnkunnig.

VI. Indien
innefattar dcn dclen af södra Asien, som omgifwes af China, Persien,
Indista Oceanen, samt Chinesista sjön. Landet bestar af twenne hals-
öar belägna pä hwar sin sida om Gangcsfioden och iudclas af Curo-
pccruc uti Indien wester om Gauges (cgcntliga Indicn), Indien
öster om Ganges (Östra Indicn), samt Öarne.

Egentliga Indien
cllcr Indien wester om Ganges, är bcgränsadt i wester af
fioden Sind eller Indus, som skiljer det frän Persien, i norr af Hima-
laja, i öster af Vurremputer, och i söder af Arabiska och Bengaliska
»vikarne. Dest »vidd utgör omkring 29,000 qwadratmil. Utom Hima-
lajabcrgeu märkas bergen Ghats, som ätfölja westra kusten, ända till
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Eap Komorin. Dest betydligaste strömmar, utom Sind, äro: Gan-
ges, en för Hinduerne helig flod, hwars källor äro belägna pä Hima-
laja; den utfiyter i Bengaliska wiken. Vurrcwputer börsar i Tibet,
och förenar sig med Ganges wid sitt utlopp. I norra delen och inre
höglandet är klimatet tcmpereradt, i det sydliga deremot gansta hett,
»nen luften swalkas af passadwindarne. Intet land i werlden är rikare
pä kostbara produkter, ty här sinnas alla de, som i Fysiska Geografien
blifwit anmärkte, säsom tillhörande Södra Asien. Härvarande manu-
fakturer, isynnerhet af siden och bomull, äro högst wigtiga. Landets
rikdom och iubyggarues idoghct hafwa gjort detta land frän äldsta ti-
der till wcrldshandelns förnämsta säte. Den drifwes härifrån bäde till
sjös och lands samt är nu till större delett i Vritternes händer; dock haswa
Chineser, Araber och Indier äswen deri betydlig andel. — Man räknar
inbhggarnes antal till 132 millioner, som äro mycket stiljaktige till här-
komst, religion och spräk. Landets ursprungliga inwänare äro Hinduer,
hwilka tala fiera spräk, bekänna sig till Brahma-religionen och indelas
wanligen i fyra hufwudkaster (fyra skarpt ätstiljdä ständ): Vrahminer
(prester och embetsmän), Tschettrier (krigsmän), Waisis slandtmän
och herdar, till hwilka Baniancr eller köpmän höra) och Sudders
(handtwerkare). Likwäl utgöra de efter ögonwictncns intyg >-nnu flera,
sä att t. en hwarje handtwerk lärer utgöra en egen tast. Till intet
ständ höra de föraktade stisha, som förrätta ringare systlor, och Pä-
rlas, som icke ens tillätas bo ibland de öfrige, och äro uteslutne frän
alla medborgerliga, ja snart sagdt alla menstliga rättigheter. Främ-
mande kolonister äro Mongolerne, son» här i 16:de ärhundradet stif-
tade ett mäktigt, nu upphördt rike, Stora Mogol kalladt, och Pata-
nerne eller Afgahnerne, begge Muhamedansta nationer; Dschater
och Seiker. Européer, Perser, Guebrer, Araber, Armenianer, Judar
och Kineser sinnas här äfwen. Med Mohrer förstär man här alla
Muhamcdaner och med Malabarer alla inbyggarne pä halföns södra del.

Egentliga Indien indelar, »mm wanligen i twenne hufwuddelar:
Aindostan kallas den nordliga delen, och Dekan dcn sydliga delen
eller den egentliga halfön. Landet är i öfrigt deladt i mänga Stater,
och dessa Stater kan man lämplige!) upptaga under twänne hufwudaf-
deluingar: SjelfsNndiga Stater, son» regeras af sjelfständige Asiatiska
Fnrstar, och Europeiska Besittningar, son» äro under Enropeista Sta-
ter lydande. ' .

I. Sjelfständiga Stativ äro:
1) Seikernes Stat (Sickhs) eller Konungariket Lahore, be-

läget i nordwestra delen af Indien, innehällande omkring 2600 qwa-
dratmil med 8 millioner inbyggare, som egentligen utgör en konfedera-
tion af smä stater, öfwer hwilka Negeringen är öswerlätcn ät fiera
oberoende Furstar, som kallas Najahs eller Sirdars, förenade »ned
hwarandra till gemensamt förswar. Seikerna hafwa cn cgen Religion,
och tillbedja blott en enda Gud. I religiöst afseende är hufwudorten
staden Amretsir, med en odödlighetens brunn, ctt stort tcmpcl, nedcr-
lagsplats för kaschmirsshawlar och saffran. Egentliga hufwudstaden är
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Lahore (Lahur), mcd 100,000 inwänare, fordom stora Mogols re-
sidens.

2) Nepal eller Nepaul, ett högland wid södra sidan af Hima-
laja, »vid gränsen af Tibet, med nästan Nord-Europeisk natnr, som in-
nehäller omkring 1200 qwadratmil, och har 24- millioner inbyggare.
Förnämsta staden är Katmandn, i en bergdal, Rajahns säte, med
20,000 inwänare.

3) Schindiah, den enda nu mera obcrocnde Marattstaten, be-
lägen uti Provinserne Malwah, Agra och Kandesch, emellan stöden
Tschumbull, Vindhiabergen, Nerbudda och Tapti fiodcrne, innehällande
omkring 900 qwadrattnil, med 4 millioner inbyggare, som regeras af
en Najah. (Maratterna, ett krigiskt folk, woro i förra ärhundradet de
mäktigaste i Indien och fördelade i fiera stater, hwilka hafwa i senare
äreu blifwit stattstyldige under Britterna). Städer: Udschin l^Ojem,
Osein), i Provinsen Malwah, wid Tschumbull, landets fordna hnf-
wudstad, med 150,000 inwänare, en för Brahminerne helig stad, mcd
en mängd tempel; Gualior, i Provinsen Agra, landets nnwarande
hufwudstad, icke obetydlig, befäst, belägen Pä en klippa, Indiens Gi-
braltar, mcd 80,000 inwänare; Bnrhampur, i Provinsen Kandesch,
wid Tapti, en stor och folkrik stad.

4) Siudhi eller Sind, ctt slättland längs ät nedra delen af
fioden Sind, ett af de hetaste länder i werlden, beläget emellan Bc-
ludschistan, haswet, Engelska besittningen Kutsch, och stora Öknen; in-
byggarne nppföda en mängd kameler, och regeras af cn Veludschist
Khan. Hufwudstaden är Hydrabad (Heidrabad) wid Sind, »ned 20,000
inwänare. För öfrigt märkes städerne: Tattn, Sinds gamla hnfwud-
stad, med mänga präktiga fornlemningar; Kuratschi, en sjöstad med
13,000 inwänarc.

11. Europeiska Vesittn in g arn e äro delade mellan
Engelsmän, Fransmän, Portugiser och Danskan

1) Engelsmännens besittningar pä fasta landet, tillhöra
egentligen det Engelska Ostindiska Handelstompagniet, under Stor-Vri-
tannista regeringens beskydd, och äro dels omedelbart under detsamma
lydande, dels Vasall-länder. De innefatta största delen af Indien,
omkring 13,000 qlvadratmil, mcd cn folkmängd af 123 millioner, hwar-
af 83 millioner omedelbart lyda under Britterna. Engelska Ostindista
Kompagniet underhäller en armee af 200,000 »nan, hwaraf likwäl stör-
sia delen äro Seapois eller infödde, pä Europeiskt sätt bcwäpuade och
öfwade, samt under Europeiskt befäl. Styrelse»» uti Indicn är fördelad
pä syra sä kallade Presidentskaft: Bengalen, Madras, Bombay
samt Allahabad och Agra. Hwart och ett af dessa presidcntstap har
en särskild Regering med en Guvernör, lydande under en gemensam
General-Guvernör.

och L) Prefidentskapen Kalkutta etter Bengalen samt
Allahabad och Agra, innefatta större delen af Hindostan, samt en
del af Delan, med en befolkning af 53,330,000. Till Hindostan
höra landstaperne:
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1) Bengalen, det östligaste i egentliga Indien, kring Ganges
mynningar. Det är ctt sumpigt och osundt land, men sannolikt det
fruktbaraste i werlden. Inbyggarnes antal utgör 23 millioner. Stä-
der: Kalkutta, wid cn af Ganges mynningar, hufwudstaden uti det
Brittiska Ostindien och General-Guvernörens residens, wigtigaste han-
delsstaden i Indien, med ett för Österländska litteraturen wigtigt bok-
tryckeri och den största botaniska trägärd i werlden, samt 606,000 in-
wänare ; Dakka, wid cn annan grcn af Ganges, med 200,000 inwä-
nare, hwarest titlwerkas de finaste mnsliner, kattuner och flor. Mur-
schidabad, äfwen »vid en af Gangcs grcnar, »ned 165,000 inwänare,
mänga fabriker och betydlig handel.'2) Bahar, med 11 millioner inbyggare, äfwen ett rikt landstap,
wattnadt af Ganges; »nen mindre sumpigt och osundt. Här märkes
befästa staden Patna, »vid Gangcs, mcd 312,000 inwänare och wig-
tig handel, samt bergfästningen Notas, cn af de »vidsträcktaste i werlden.

3) Allahabad, wester om Bahar, wid Gangcs och dest biflod
Dsjumnah, med 7,100,000 inbyggare. Städer: Allahabad, residens
för Guvernören nti Presidcntstapct, med 20,000 inwänare, besökt af
talrika pilgrimer, som bada i dcn hcliga fioden. Venares, huf-
wudsätct för Indista lvetenstapsforstningen, »ned 636,000 inwänare,
wigtig handel och ypperliga manufakturer; här siunes Hinduerncs för-
nämsta tempcl, och ett berömdt Hinduiskt Universitet; 100,000 pelgri-
mer »vandra i andäktiga processioner pä dest gator. Mirzapnr, »rid
Ganges, med 200,000 inwänare, indigofabriker samt betydliga ylle- och
linnefabriker. — En del af landet, med 1,530,000 inbyggare styres
af nägra Najahs, under Brittiskt beskydd. Der märkes siadenPannah,
med rita diamantgrufwor.

And eller .Onde, af hwilket litwäl blott en del omedelbart
tillhör Britterne, med 760,000 inbyggare. — Under Engelsk bestydd
stär Konungariket Qude, »ned 3 millioner inbyggare, hwaro Sultan
är af Persisk stam; dest residens är Lncknow, som har 300,000 in-
wänare , fabriker och handel.

5) Agra, ett rikt landstap, med 2,350,000 inbyggare, emellan
Ganges och Dsjumnah, »vid hwilken sistnämnda är belägen staden Agra,
som ännu har 160,000 inwänare, men stora ruiner wittna om dest
fordna glans och folkrikhet nnder Mongolista wäldcts fior. — Flerc
Brittiska Vasaller innehafwa wcstliga delen af landet, der ätstillige an-
senlige och »väl befästa städer finnas.

6) Delhi, med 6,500,000 inbyggare och städerne: Delhi, wid
Dsjumnah (byggd af den mäktige Kejsaren Dschehan, fordom hnfwudsiadeni Stora Mogols rike, med 2 millioner inwänare), nu till större delen för-
störd; äger likwäl ännu 300,000 inwänare, mänga fabriker samt präktiga
palatser, bland hwilka märkes det widlöftiga Kejserliga palatset, der
siste Kejsaren strängt bewakas och lefwer af engelsk pension. Nampur,
med 50,000 inwänare, jemte fiera stora handelsstäder. -- Hit hörer
äfwen de under Engelsmännen stattstyldige Sickhs, som utgöra 500,000personen
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7) Gurwal, cn bergdal emellan Himalaja och cn af dest sids-
äsar, »ned en folkmängd af 500,000, och talrika för Hinducrne heliga
orter, säsom Gangutri, »vid källan för westra grenen af Ganges, i
en »vild ödslig fjälltrakt, och Bhadrinath, det rikaste tempel i In-
dien. — De af Nasbuterne beherrstade »nen undcr Engels:nännen statt-
strldige Rajahstap, som räknas hit, äga 300,000 inbyggare.

Af Delan hör, till Presidentstapct i Kalkutta landstaperne:
8) trissa, wid Bengaliska »viken, söder om egentliga Bengalen,

»ned 1,093,000 inbyggare. Städer: Kuttak, med-40,000 inwänare,
stora bomullsfabriker och betydlig handel. Balasore, mcd 20,000 in-
wänare, h»varest förfärdigas stöna tyger af trädrötter. Dschaggre-
nath (luggernath), med en urgammal widtberömd Pagod eller tempel,
ärligen besökt af 1,200,000 pclgrimer '"). De under Brittiskt beskydd
warande till Orissa hörande Rasahdömen, äga en million inlwggare.

9) Guud»vana, hwaraf Engelsmännen endast ,'nnchafwa en min-
dre del, med 800,006 inbyggare, samt befästa städerne Jubbulpur
och Mnndlah. Större delen af detta Landstap, bekant under namnet
Nagpoor, besittes af cn Marattfurste, som är Engelsk Vasall, »nen
likwäl regerar öswer 3 millioner mennistor och residcrar i staden 3?ag-
poor, med 115,600 inwänare. De höga och slogbewäria bergstrakter-
na bebos af »vilda röswarestainmar. n

(!) Presidentskapet Madras innefattar söd,^«l'delen af De-
kan »ned 19 »nillioner inbyggare, af h»vilkal4^mWGcr omedelbart
lyda u»»der Brittcrne. Bland dest flera
»värdigast: -^^ u^.nls.sj

1) Karnatik, »vanligen Koromandel kMdtiMejV >östra kusten af
sydligaste halfön, som är sandig och har ctt gansta hett klimat. Stä-
der: Madras, wid Bengaliska »viken, befäst, dcn Brittiske Guvernö-
rens residens, med 462,000 inwänare samt bclydlig handcl och fabri-
ker; Vellore, hwarest Tippo-Eaibs efterkommande bo, undcr cngelst
bewakning.

2) Eirkars, en smal sandig kusisträcka cmcllan Karnatik och Oris-
sa, mcd staden Masulipatam, "som har 70,000 inwonare och handcl
med sitz, indigo, o. s. »v., samt god hamn.

3) Eoimbatore, en bergstrakt i dct inn af landet »ned en huf-
wudstad af samma namn, bekant för sitt milda och angenäma klimat.

4) Salem, äfwen en bergstrakt, »ned en ston högstätt, der cn
mängd Apor sinnas.

5) Nalagliaut, norr om Mysore, en bergstrakt med ctt mildi
klimat, rik pä Diamanter och andra produkter. Här märkes hufwud-
staden Valhary, mcd 36,000 inwänare, samt staden Knddapah, mcd
66,000 inwänare.

6) Malabar innefattar i »vidsträcktare mening hela sydliga delen
af westra kusten emellan Gatbsbcrgen och haswet, hwarest regntiden in.

') De ohyggliga mennistooffren, som här förr skedde, bana af (inqclsmän-
nerne i lenare tider blifwit förbndne.
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faller under Maj och September mänader, under hwilken tid wackraste
årstiden är öster om Gathsbergen. I dest mellersta del äro belägne
städerna: Kalikut, fordom en blomstrande handelsstad, men förstörd
1790, har nu blott 24,000 inwänare; Tellitscheri, Brittisk wapen-
platsj Kotchin, Provinsens hufwudstad med 30,000 inwänare och be-
tydlig handel med peppar, kryddor och ädla stenar; helt nära densamma
är staden Malacheri belägen, hufwudnederlagsplatsen för in- och ut-
ländsta waror, bebodd af Judar, Banianer och Muhamedanen

7) Kanara, ett kustland, norr om Malabar, med hufwudstaden
Mangalore, fom har 40,000 inwänare, god hamn och betydlig handel.

v) Pre.siden t skåpet Bombay, beläget i westra delen af
Indien, med 11 millioner inbyggare, innefattar utom uägra smärre
landstaper.:

1) Ön Bombay, wid kusten af provinsen Aurungabad, med 180,000
inbyggare och befästa staden Bombay, som har 162,000 inwänare, högst
wigtig handel, steppswarf, och en af de bästa hamnar i Indien. Nära
densamma, pa öarne Salsette och Glephanta, sinnas i klippor ut-
huggna pagoder med mänga grottor, hwalf och bildhuggerier, hwiltas
uthuggande nästan synes öfwerstiga menstlig arbetsförmäga.

2) Halfön Guzurate (Gndscherat, Gujerat), med hufwndstaden
Surate, som har 160,000 inwänare, stark fästning och betydlig handel;
Varotsch, med 33,000 inwänare, fästning och fabriker; Purbonder,
med wigtig handel pä Arabien och Persien, samt 75,000 inwänare.

3) Fästningen Vittorias gebiet, med 17,000 inbyggare.
4) Engelska andelen af Khandesch, en del af Marattfursten Hol-

kars förra länder. En stor del deraf är bergig och bebos af sjelfstcin-
diga horden Khandesch räknar 2 millioner inbyggare.

5) Aurungabad, inre höglandet af öfra Delan, med staden Puh-
nah, som har 115,000 inwänare (f. d. en Marattfurstes residens),
samt bergfästningen Loghur. Af detta landstap lyder likwäl en stor
del under Konungens af Nizam herrawälde. Aurungabad äger en folk-
mängd af 8 millionen

6) Bejapoor (Bedschapur), med staden Dabul, som drifwer
handel med peppar. En del af landet hafwa Engelsmännen förlänt till
en ättling af Maratt-rikets stiftare, hwilken residerar i staden Satarah;
största staden inom dest omräde är Bejapoor, som har 100,000 inwä-
nare. Folkmängden i Landstapet Bejapoor räknas till 7 millionen

Under Engelskt inflytande stär: Aschmir (Ajmeer), eller Rasbu-
ternas land, hwaraf Engelsmännerna blott omedelbart äga ett litet di-
strikt jemte fästningen Aschmir (Ajmeer); det öfriga beherrsta 7 af
Britterne beroende Najahs. Westra delen är statt och till en del öcken,
hwilken dock har nägra fruktbara oasen

Provinsen Kutsch, wester om Guzurate, bestäende till större delen
af moraser, som sträcka sig ända till Sind, med 200,000, inbyggare,
stär äfwen under Engelskt beskydd.

Uti Malvah, MaratternaS stamland, hafwa Engelsmännen ingen
egentlig besittning, men hela landet är likwäl stattstyldigt under Brit-
ter; öfwer en del regerar en furste af huset Holkar.
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Likaledes stär under Engelskt beskydd, Marattfursten Guicowar,som inuchar en landsträcka af omkring 400 qwadratmil, med 2 millioner
inbyggare; hans residensstad är Naroda, »ned 100,000 inwänare.
Inom dest omräde är Staden Ahmedabad belägen, med 120,000 in-
wänare, flera fabriker, samt djurhospitaler, der (enligt Hinduernas lä-
ra, som icke tilläter nägot djur dödas) krokodiler och ohyra underhälles.

Undcr Engelskt öfwerherrstap besinnes äfwen det fordna Golkonda
eller Riket Nizam, som nu mera benämnes Hydrabad (Hcidrabad)
och äfwen innefattar provinserne Beeder (Bider) och Berar, utgörande
cn Mongolisk Muhamedanst Rajahs siat, ined 10 millioner inbyggare;
större delen bestär af smä ärftlige stattstyldige furstendömen. Här mär-

kes stadcn Hydrabad (Heidrabad), hwilken är Najahns, som kallar sig
Nizam cllcr Subah (Stäthallare) af Dekan, hufwudstad, med 200,000
inwänare, samt fästningen Golkonda, nederlagsplats för de skönaste
diamanten — Uti den del af Aurungabad, som lyder under Hydrabad,
i trakten af bergfästningen Dowletabad, sinnas de i bergen uthuggna
templen »vid Ellora, cn by endast bebodd af Brahminer ").

Mysore (Meissur), inre höglandet af sydligaste Dekan, i förra
ärhundradet en del af Hyder-Alis mäktiga rike. Seringapatam, war
Hyder-Alis hufwudstad, och har nu 32,000 inwänare. Endast twenne
distritter af landet lyda omedelbart under Engelsmännen, med en folk-
mängd af omkring 44,000, men under Engelstt öfwerherrstap siar Na-
boben af Mysore, en son af den genom Hyder-Ali frän thronen störta-
de Hinduiske Najahn af Mysore. Inbyggarne i hans rike, utgöra 3
millioner, pä en landsträcka af omkring 600 qwadratmil. Dest hufwud-
stad är Mysore, men den wigtigaste staden är Bangalore, med
66,000 inwänare.

Travancore, sydligaste delen af Malabar, lyder under en inländst
Malabarist furste, som är stattstyldig under England. Dest residens är
staden Travancore. Märkwärdigaste staden är Kulang, frän hwars
uppbyggande är 825 eft. Chr. de Indiske Christne börja sin tideräkning.

L) Ön Eeylon (egentligen Singhala), lyder, sedan 1815, ome-
delbart under Engelska tronan och styres af en Guvernör. Frän norr
till söder löper genom ön fiera sammanhängande bergsäsar; bland hwil-
kas spetsar Adams Pik är den högste och för Hinduerna helig, ärli-
gen besökt af tusentals Pelgrimen Öns produkter äro mängfaldiga,
gemensamma »ned södra Asiens, den mest egna och wigtigaste är kanel,
äfwen är den rik pä ädla stenar; de fordom sa indrägtiga perlsisten äro
nu obetydliga. De stora och täta stogarne äro uppfyllda af »vilda djur,
hwaribland dest Elefanter anses för de ädlaste i Asien. Inbyggarne, som
räknas till 1,200,000, bestä af 2:ne hufwudfolk: Vedas, som bebo det
inre af ön, och Singaleser. De äro till en del Muhamedaner och Christ-

") Det »närlwärdigaste af dessa är lillas (Kyhlast), 247 Engelska fot längt,
150 fot bredt och 100 fot högt, som hwilar pä Elefanter, Tigrar och
andra djur, som äro uthuggne af sjelfwa klippan.
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na; Men deu äldsta Religionen pä ön, till hwilken större dclcn bekän-
na sig, är Bndha, som anses här hafwa sitt hufwudsäte. Här mär-
kes staden Eolombo, Guvernörens säte, mcd 30,000 inwänare och
hamuen Trinkonomale, i hwilken en talrik stötta wid alla ärstider
kan »ned säkerhet ligga för ankar, hwarföre här äfwen är hufwudstatio-
uen för Engelska flöt tornc i Indicn.

2) Frankrike besitter, pä kusten Koromandel, staden Pondichery,
som är medelpunkten för Fransmännens Indista handel, med 25,000
inwänare, till största delen Malabarer; samt staden Ehandernagore,
i Bengalen, nära Kalkutta, och Mahe pä Malabar, hwarifrän utfö-
res mycket peppar, kardemumma och fandelträd.

3) Portngiscrne äga staden Goa, med distriktet deronckring, samt
ön Din, äfwensom staden Daman, pä westra kusten af Hindostan.

4) Danstarnes wigtigaste besittning är befasta staden Trankebar,
»ned 20,000 inwänarc och listig handel, samt distriktet dcromkring, till-
lika med Fattorierne Frederiksnagor eller Sera»npore (Serampuhr)
i Beugaleu.

Till Egentliga Indien böra äfwen räknas:
1) Lakedivifie öarne, under en Milhamedanst Furste; bewurne

med kokos-stogar.
2) Maledivifie öarne, en Archipelag af stera tusende öar, un-

der en Muhamedanst Sultait.
Östra Indien

etter Indien öster om Ganges, omgiswes af Hindostan, Ehiua,
Indista Oceanen och Chinesista hafwet, samt utgör i widd omkring
20,000 qwadratmil. Ifrän Tibetanska bergen ga fiera bergskedjor längs
ät genom halfön, hwaraf den betydligaste fortlöper ända till dest södra
spets Cap Romania. Landet är ömsom fruktbart, ömsom sandigt ochsumpigt, samt uppfylldt med stora skogar. Dest betydligaste floder äro:
Irawaddi, Menamkom eller Kambodja och Lukian, hwilka alla
uppspringa i Tibetanska bergen och framströmma i tränga dalar, hwil-ka de ärligen öfwerswämma. Produkterna äro härstädes desamma som
i Hindostan; de wigtigaste äro ris och stcppswirke, men handeln och»nanufakturerua äro här mindre betydliga; despotismens ok är i detta
land sa betungande, att inga näringar der kunna blomstra. — Inbyg-
garnes antal stiger till omkring 36 millionen De tala ätstilliga spräk,
hwaribland det Malayista är allmännast, och bekänna sig dels till den
Mnhamedansta, dels till Brahma, dels till Budha religionerne, samt
äro gansta okunniga och »vidsteppliga.

Landet indelas i följande 5 riken:
1) Ascham (Assam) en bergdal »vid foten af Himalaja, ärligen

wattnad af Buremputers öfwerswämning, i storlek omkring 1400 qwa-
dratmil, »ned 1 million inbyggare. Klimatet är osundt. Landet lyder
under en oinskränkt regerande Rajah.

2) Birmaniska riket är det mäktigaste i östra Indien, under
en oinskränkt herrstande Regent som kallas Boa eller Kejsare. Landet,
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som wattnas af Irawaddi och dest grenar, utgör nära 6000 qwadrat-
mil och har omkring 3 ' millioner inbvggare. Här sinnas stora skogar
af Tekträd, wärer det bästa ris, och är för öfrigt tillgäng pä guld,
silfwer och ädla stenar. Dcn herrstandc stammen äro de krigiske Bir-
manerne, hwilka mest lefwa af vegetabilien Landet är fördeladt i 8
provinser, bland hwilka de mest betydande äro:

u) Birma med städerna: Ummerapura, pä en ö i Irawaddi,
Bons residens, mcd 175,000 inwänare; sordna hufwudstaden Ava är
nu förstörd. Der wardas, med gudomlig dyrkan, den hwita Elefanten,som har egen hofstat, hedcrsgardc och mänga tjenare.

K) Pegu, fordom ett sjelfstandigt rike. Förnämsta staden är
Naugun, »vid Irawaddi, en'wigtig handelsstad, »ned 30,000 inwä-
narc, den enda i Birmanernas land, som det tillätes Enropeista stepp
att besöka.

o) Arrakan, »ned en befäst stad af famma namn. Genom freden
i Palanagh 1826 blef Arrakan, jemte tustländerne Peh, Tawoy,
Mergui, Martaban och Tenasserim, »ned 300,000 inbyggare, af-
trädde till Engelsmännen.

ll) Kas sy, samt delar af Siam, höra äfwen till Birmanista
riket. I söder sträcker dct sig pä halfön Malatta ända till ön Selen-
ga, som äfwen derunder inbegripes.

Utanför i Indista wiken äro belägna Andamanerne, twenne
gansta bergiga, warma och ofnnda öar, bebodda af Papuas; samt
Nikobarifie öarne, bewurue med täta skogar af totos, palmträd,
brödfruktträd, tekträd, uppfyllda af apor och päfoglar, bebodde af Ma-
layer, »nen högst osunda.

3) Konungariket Siam,,af omkring 1960 qwadratmils storlek,
»ned 2,800,000 inbyggare, regeras af en despotist Furste, som sällan
är synlig för folket. Längs ät stöden Menam är landet tätt bebodt af en
mcd Chineserne besiägtad folkstam, »nen utom denna trakt intages större
dclen af ödsliga »vildmarker. Vegetationen är Yppig, »nen klimatet i
hög grad osundt. Hufwudstaden är Vankasai eller Bankok, cn be-
tydlig handelsstad, med 90,000 inwänare; Si-ajuthia, landets fordna
hufwudstad.

Längs ut med kusterne äro Merguiöarne belägne, af hlvilta den
mest bekanta, Pulo Pinang eller Prins Wales ön, tillhör Engels-
männen , som der anlagt stadcn Georgetown, »ned 10,000 inwänare.
Hnfwudproduktcn af denna ö är Peppar, äfwcnsom Mustatnötter och
Kryddneglikon Engelsmännen begagna äfwen denna ö säsom en depon
rationsort för Indiske förbrytare.

Pä ön Singapoor (Singapnr), wester om Cap di Romania,
anlade Engelsmännen är 1819 en koloni, som nu är i ett blomstrande
tillständ och sör närwarande en af de wigtigaste stationerne för Indista
handeln.

4) Halfön Malaya eller Malatta af 13 ti11,1400 qwadrat-
mils storlek, är bewuxen »ned nästan oegenomträngliga stogar, fulla af



248

»vilda djur och ormar. Européerna erhälla härifrän isynnerhet tenn,
peppar, elfenben och färgträd. Inbyggarne, som blott räknas till 600,000
äro af den, efter denna halfö benämnda, Malayista folkstammen. De
lyda under fiera furstar, af hwilka Sultanen af Johor, är den mäk-
tigaste. Till Engelsmännen hör befästa staden Malakka, med 12,000
inwänare.

5) Kejsaredömet Vietnam (fordom Anan») eller Cochin-China
(Koschinschina) af omkring 8000 qwadratmils storlek med 12 millioner
inbyggare, är ett högst fruktbart land, har ett sundt klimat, bebodt af
ctt äswen med Kineserne bestägtadt folk, som bekänner sig till Buddha's
religion, men Kejsaren och de förnäme till Konfutsc's. Det innefattar
de under aren 1790—1809 förenade Rikena Tonkin, Tsiampa, Kot-
schinchiua, Kambodscha, Laos och Laktho. Städer: Bac-Kinh
eller Kescho, Tonkins gamla hufwudstad med 40,000 inwänare; Hueh
eller Fuschuan, i provinsen Kotschinchina, med 50,000 inwänare,
Kejsarens residens, och uuwarande hufwudstaden; i Kambodscha heter
hufwudstaden Luwek ellär Kambodscha, hwarest destutom märkes sta-
den Saigun, med 180,000 inwänare och den bästa hamn i hela lan-
det, station för Kejserliga örlo^gsfiottan; hufwudstaden i Laos är Han-
niah eller Langtschang. Öster om detta rike är Paracels-öarnes
stärgärd belägen.

Ostindiske Öarne,
belägne emellan södra Asien och Polynesien, hafwa blifwit af olika för-
fattare hänförde än till den ena, än till den andra af dessa werldsde-
lan Inre landet af hwarje ö upptages af höga berg, hwaraf en del
äro vulkaner, andra rika pä metaller, samt täta skogar af dyrbara
trädstag. De äro nästan alla utmärkt fruktbara, men lida ofta af jord-
bäfningan Ehuru under heta zonen belägne, afkyles hettan genom pas-
sadwindarne och de höga bergen.

Sunda öarne:
1) Sumatra, under sjelfwa eqvatorn belägen, af omkring 3000

qwadratmils storlek, stiljd frän östra Indien genom Malakka-sundct.
Längs efter framstryker en bergskedja, hwars högsta spets, Qfir, är
14,000 sot hög. Ön är gansta fruktbar, rikt bewattuad, och har mäng-
faldiga de herrligaste produkter; det finaste guld, öswerfiöd af tenn,
den bästa kamfert samt »nycken peppar och muskot. — Inbyggarnes an-
tal räknas till 7 millioner, större delen Malayer och Muhamedaner.
I det inre bergslandet..bor den Negerlika stam, som synes warit destavarnas ur-inbyggare. Ön är fördelad i flera stater, som styras af egna
till större delen Malayista Sultaner, bland hwilka de af Menangka-
bo, Atchin och Palambang, äro de mäktigaste. Under den sistnämn-
des wälde lyda öarne Bänka och Billiton, med de rikaste tenngruf-
wor i Asien. Här äga Nederländarne den fordna Engelska kolonien
Benkulen, pä sydwestra kusten, »ned en stad af samma namn.

2) Java (Dschawa), skild frän Sumatra genom Straatsunda, och
innehällande frän 11 till 1200 qwadratmil. Ön upptages till större
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dclen af en frän öster till wester gäende bergskedja, hwars högsta spets
är 12,000 fot. Förnämsta produkterna äro: kaffe, socker, ris, bomnll,
indigo, mänga kryddor och Indista fruktträd. Inbyggarne beräknas till
nära 5 millioner. Praktfulla ruiner af urgamla tempel wittna om en
förswnnnen blomstrande period. Större delen af ön tillhör Ncderlcin-
darne, jemte städcrne: Batavia, hufwudstaden för Nederländska besit -

ningarne uti Indien, med 50,000 inwänare; Samarang med 30,000
inwänare. Under 2:ne sjclfstäudiga Furstar, som dock stä under Neder-
ländarnes uppsigt, lyder cn del af Sydtnsten samt derwarande städer,
bland hwilka mä näinnas: Surakarta, med 100,000 inwänare. Nord-
ost om Java ligger ön Madura, »ned ös»ver 200,000 inbyggare, som
styres af twenne Sultaner, äfwen beroende af Nederländarne.

3) Borneo, största ön i Asien, innehällande nära 5000 qwa-
dratmil. Det inre är nppfylldt af berg, kusterua läga och sumpiga.
Förnämsta produkterna äro: peppar, sago och guld, samt en art af
swalebo, som »värderas säsom den största läckerhet i China. Inbyggar-
nes antal skattas till 4 millioner. Ur-infödingarne äro de negerlika
Papuas och Badschus eller Djakkas, hwilka lefwa uti det inre af
landet utan ordentlig styrelse. Kustlandet bebos af Malayer, Chinesare
m. fl., af hwilka Malayerna stiftat fiera riken, till en del beroende
af Nederländerne, som här hafwa smärre faktorier.

4) Celebes eller Ma kassar (Celebes kassas den östra och
Makassar den westra kusten), innehallande omkring 1600 qwadratmil,
med 3 millioner inbyggare, dels tappre Makassarer, dels falske men
idoge och tilltagsne Bugineser eller Bonier, dels »vilda Badschus,
af hwilka de fieste äro Muhamedanen On är rik pä ris, kokosnötter,
äfwen guld och diamanter. Dest fiera stater äga en aristokratisk styrel-se. Den förnämsta staden är Makassar, säte för Nederländska Gu-
vernören öfwer besittningarne pa öl», med 10,000 inwänarc.

5) De smärre Sunda öarne äro redan uppräknade i Fysi-
ska delen. — Utom Bali, som bebos af en Hinduisk stam, beherrstas
de öfrige af Malayer till en del beroende af Nederländerne. Pä ön
Flores sinnas afkomlingar af Portugisare, son» nu äro alldeles swarta.

L) Moluckerneoch Krydd - öarne, äro delade i mänga smä
stater med egen styrelse, men beroende af Nederländerne, som endast
tilläta att nägra fä af dem odlas, för att ej sätta muskot och krydd-
neglikor, som hufwudsakligen härifrän erhållas, genom allt för stor
tillgäng derpä, i wanpris. Wi märka: Amboina, som har förträffli-
ga planteringar af tryddneglikor och muskotnötter, med hufwudstaden afsamma namn, samt stansen Nittoria, och de 10 Banda-öarne, htvil-
kas produkt är mustotträdet; wigtigaste hufwudorten derstädes är Nas-
sau. Ön Ternate, har wäl sin egen Sultan, men Nederländerne
äga likwäl staden Ternate, och fästningen Oranien. — Bland in-
byggarne träffar man ännu öus älste inbyggare, Harasoras, ett stilla
folk, som bo i träd, drifwa åkerbruk, hafwa gansta längt här, och äro
kopparfärgadc.
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5) Filippinska eller Ma nitiska öarne, hwilka tillhöra
Spanien, och utgöra en sfärgärd af omkring 1200 mindre öar. Här
äro fiera vulkaner, hwarföre de ock ofta lida af jordbäfningan Det
owanligt ymniga regn, fom här faller, gör jorden utmärkt fruktbar.
Dessa öar frambringa isynnerhet myckei ris, socker, kaffe, mustot, äfwen
sinnes rikt förräd pä mineralier. Inbyggarne beräknas till öfwer 5
millioncr, bestäende till största delen af »vilde negerlite Pgalotter, hwita
nägot bildade Tagaler, Haraforas, Malayer och Chineser, samt Spa-
niorer, som besitta kusnrnc. — Den wigtigaste bland dessa öar är
Manila eller Luzon, »ned hufwudstaden Manila, som äger ett slags
Universitet, drifwcr betydlig handel och har 60,000 inwänare. Den
sydligaste och största ön är Magindanao eller Mindanao. Bland
de inlandste Furstarne, hwilka alla erkänna Spaniens öfwerherrstap, är
Sultanen af Magindanao den betydligaste. De sä kallade Sooloo-
öarue, 60 till antalet, lyda under en Sultan, som äfwen är herre öf-
wer ön Palavan.

V!l. Ghina
omgifwes af Asiatista Rystland, Stora Oceanen, Indien och Tatariet,
och innehäller öfwer 120,000 qwadratmil i arealwidd. Folkmängden
stiger till omkring 350 millioner och säledes är China den folkrikaste
»'tat pä jorden; kriqsmaktcn till lands utgör 1,250,000 »nan, hwaribland
830,000 Infantcnster, 420,000 Kawallerister, och 32,000 Sjösoldater.
Landet bestär af 3:ne hufwuddelar, nemligen det egentliga China,
samt dest Lydländcr och Skyddsländer.

I. Det egentliga China (Schina)
omgifwcs af Stora Oceancn, östra Indien, Tibet och Tungusien, samt
Mongolicn, ifrän hwilka sistnämnde det är afstildt genom en i äldre
tider uppförd ofantlig mur, öfwer 360 mil läng, hwilken uumera stall
»vara förfallen. I norr och »vener är landet gansta bergigt af äsar,som mgä frän Hög-Asien. Utom bägge huswudfloderue langtsekiang
och Hoangho, har landet en mängd floder och sjöar, förenade genom
kostbara kanaler, af hwilka den Kejserliga är öfwer 300 mil läng, mu-
rad af qwaderstenar. Jordmanen är fruktbar, isynnerhet i mellersta
delcn af landet. I n.tet land är åkerbruket mera blomstrande eller
aktadt än i China, Kejsaren sjelf plöjer ärligen en jordlott och jord-
brukarne utgöra ett af de mest ansedda stånden. Landcts förnämsta
produkter äro the, silke, bomull, ris, indigo, fiere kostbara trädstag. —

Chinesernas manufakturer och handel äro i högsta flor. De tillwerka
porcellän, lakerade »varor, färgor, sidentyg, kattun och mustlin i mycken-
het och af utmärkt godhet. Deras färgerier, mätningar och sina trä-
snitt äro förträffligt arbetade, »nen efter smaklösa teckningar. De äga
gästvän, att i aldrahögfta grad härma och göra efter de arbeten man
tillsänder dem. Handeln inom landet är befordrad genom de mänga
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inbördes sammanbundne laualerne, och den utländsta handeln till lands
och jös är wigtig. De sjöfarande Europeiska nationerne fä endast
besöka staden Canton. Ryssarne cmottaga de Chinesista »varorne wid
Rysta gränsen. — China är en ärftlig monarki, under en Stor-Khan,
den »vi kalle Kejsare. Regeringsformen är i högsta grad dcspotist, och
Kejsarens »natt är oinskränkt. Van anser honom upphöjd öswcr alla
andra jordista makter, och han kallar sig derföre Himmelens Son. Dcn
regerande familjen härstammar frön Mandschu-Tunguserne, hwilka be-
segrat Chinesista Nationen, »ned h»vilka Chineserne sedermera förenat
sig. Alla högre och lägre embetsmän, 9660 till antalet, nämnas af
Europcerne »ned det allmänna namnet Mandariner och delas i fiera
klasser. — De allmännaste Neligionerne i China äro Konfntsc's de
förnämarcs, Fus (Buddhas) de lägre folkklassernas, och dest gren (den
Lamisla) hofwcts religion. Utom dessa talas Indar och Muhamedaner
»ned offentlig religionsvfning, och under »nauga inssräntningar, Christna
missionärer. Chinesarne hafwa sitt eget enstaswiga spräk och sin egen
hieroglysista strift; ehuru de tidigare än andra nationer upphunnit en
hög grad af odling, hafwa de likwäl dcrwid stannat och ej gjort några
widare npptäckter i wettenstaper och konster, oaktadt de wistt icke hafwa
brist pä skolor och under lvisningsanstalten

Rikets hufwudstad och Kejsarens residens är Peking, med 1,700,000
inwänare, 12 förstäder, Kejserliga palatset « mil i omkrets, mänga
andra präktiga palatser, samt boktryckerier (hwilka här woro kända längt
förr än i Europa). Staden Nankin, söder om Peking, fordom Kej-sarens residens, med 860,000 inwänare, det 100 alnar höga porcelläus-
tornet, mänga manufakturer och stark handel. Sutscheu, ien stöu
trakt wid sjön Taj och Kejserliga kanalen, »ned 500,000 inwänare,
berömda manufakturer, stark handel, samt säte för Chinas berömdaste
lärde och rikaste köpmän. Tschangtschen, med 200,000 inwänare,
drifwer handel med fruntimmer. Hangtschen, »ned 500,000 inwäna-
re, hwaribland 60,000 sidenarbetare; för dcst romantiska belägenhet
kallas den af Chinesarne jordista paradiset. Canton, sydwest om"Nan-
kin, »ned 850,000 inwänare haraf 40,000 bo pä bätar i dcn »vid sta-
den belägna fioden Peiiang; detta är den wigtigaste staden för Chinesi-
sta handeln, och den enda som af Européer sär besötas; i förstäderne
hafwa Europeerne faktorier, men sina waror mäste de lasta af skeppen
2 mil utanför staden »vid den lilla ön Wampo. Den frän fasta lan-
det genom en, nu till hälften förfallen mur, stiljda halfön Macao (Mas-
sao), »ned stad och hamn af samma namn, tillhörcr Portugisarne. Fok-
han, blott cn by, »nen som har 320,000 inwänare samt siden- och
metallfabriten Wutschang, »vid langtsetiang, med 600,000 inwä-
nare, den wigtigaste staden för inre handeln. Ninfo, hamn för han-
deln med lapanerne, som tomma »ned guld, silswcr och toppar, för
att derföre tillbyta sig sidentyger. Kingtesching, »ned 500,000 in-
wänare och de ypperste porcettainsfabriker i riket. Destuttm mänga
stader med 100,000 inwänare och dcrutöfwer. För öfrigt märkes:
öarne Hainan, fruktbar pä ädla sydfrukter och trädstag, samt Tai-
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wan, af Europeerne kallad Formosa, utaf hwilken Chineserne endast
innehafwa westra kusterne.

11. Lydländerna, innefattande Östra Hög-Asien:
1) Lilla Buchariet eller Tur fan (Östra Dschaga-

tai), skiljes i wester genom Mustag ifrän stora Buchariet och är i
norr och söder genom höga bergskedjor stiljd ,'sran Soongariet och Ti-
bet, i öster skiljes det frän Mongolien, genom sandöknen Kobi och
Schaschin, som innefattar en stor del af landet, hwilket likwäl har
nägra fruktbärande trakter. Bland dest floder är Verken, som utfal-
ler i sjön Lop, den betydligaste. Det är ett af de högsta länder i
»verlden och har derföre ett gansta kallt klimat. Inbyggarne till anta-
let I,^ million, äro dels Muhamedansta Bucharcr, dcls Lamaista Kal-
mucker, hwilka äro Nomader. Manufakturer och handel sinnas i några
städer, bland hwilka de betydligaste äro: Turfan, residens för cn Kahn,
af Dschingis-Kahns stägt. Varkcmd, »ned 80,000 inwänare, en »vig-
tig manufaktur- och handelsstad, mcdelpuuktcn för handeln emellan nor-
ra Asien, stora Buchariet, Indien och China. Kaschgar, fordom hnf-
wudstaden i ett mäktigt rike, med 15,000 inwänare.

2) Mongolien är fördeladt i flera af hwarandra oafhängiga
Stater, regerade af Kahner, som äro skattskyldiga under China. Hög-
landet är uppfylldt af stora och ofruktbara hedar, som omfattar äfwen
en del af öknen Kobi. Här hafwa de flesta Sibiriens floder sina
källor, som Irtisch, hwilken flyter genom sjön Tsaisan, , Jeni-
sey, Selenga, samt de mot östra Oceanen flytande Amur och Ho-
angho. De öfrige fioderne äro blott steppfioder eller upptagas de afssepp-sjöar, af hwilka Balkasch, Kokonor och Lop äro de bekantaste.
Landet har synnerligt öfwerflöd pä wilda djur; utom flere mindre be-
kanta sinnas mänga husdjur, säsom hästar, äsnor, kameler, sär (Arga-
li) »n. st., härstädes wilda. Fä trakter äro fruktbara, luften kall; pro-
dukterne äro således ej mänga. Landet är likwäl icke utan manufaktu-
rer och handel. Här titlwerkas wapcn, läder och ylletyg; äfwen pap-
per, siden och bomullstyg. Handeln bestär i byte med Nystar och Vu-
charen Karavaner gä ända till Astrakan och Tobolst. — Inbyggarne
äro Mongoler, en stor folkstam, hwilken drlat sig i twenne hufwudstam-
mar, egentlige Mongoler och Kalmucker. De äro allesamman No-
mader, anhängare af den Lamaista religionen, och hafwa sä mycken od-
ling, som deras religion och lefnadssätt tillåta. Folkmängden stiger
till omkring 3 millionen Ehuru laudet indelas i politiskt afseende i tre
delar: Mongu, Chalcha och Soongariet, bestär det likwäl egentli-
gen af syra hufwudlandstaper: 9) Soongariet, Soongarernas land,
norr om lilla Bnchariet, gansta bergigt, »ned befästa staden Ilän, säte
för en Chinesist Stäthällare. — d) Khoschot, emellan lilla Bucha-
riet, Tibet och det egentliga Chiua, äfwen ganska bergigt, dock mest
uppfylldt af hedar, med sjön Koko, hwaraf landet fatt sitt namn. Hit
räknas äfwen Sifanernas land, i hwilket den äkta Rhabarbern wixen
— o) Kalkas-Mongolien, wid norra gränsen, Dschingis-Kahns stam-
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land, men dest hufwudstad, Karakornm, är nu förswunnen. Städer:
Kura (Urga), säte för cn Chinesist Vice-Konung, och Maimatschin,
wid Sibirista gränsen, fiitigt besökt af Nysta handlande. — <I) Scharra
Mongolien, wid Chinesista muren, hwaruti Chinesista monarkens som-
mar-residens, Dschehol, är beläget.

3) Tungusien eller Ma n dschurie t, innefattar landet
kring floden Amur, är omedelbart lydande under Chinesista Monarkien,
omgifwet af Mongolien, Sibirien, Japanska hafwet och Korea. Lan-
det är bergigt, mindre ödsligt och fruktbart än Mongolien. Östra de-
len är betäckt af skogar. Tunguserne dela sig i mänga stammar, af
hwilka Mandfchu-Tuuguserne (Chinas eröfrare) bekänna sig till Lamai-
sta religionen, och äro dels herdar och fiskare, dels äkerbrukare. Hela
landet delas i trennc Etäthällarcdömcn, hwilkas förnämsta städer äro:
Kiriu-Ula-Chotong, Vice - Konnngens residens i provinsen Kirin,
Tsitsikar, norr om Kirin, hufwudstaden i provinsen af samma namn,
en förwisningsort för Chinesare; Ulussu-Mndam, Chinesernes mest
nordliga gränsfästning mot Sibirien. Till Tungusien hör äfwen land-
stapet Leaotong, Kejserliga familjens arfiand, mcd stadcn Mukden
eller Schinjang.

111. Skydds-länder.
1) Halfön Korea, hwaraf likwäl nägon liten del stall »vara

afhängig utaf Kejsaren af Japan. Genom provinsen Leaotong samman-
bindes dcn mcd dct egentliga China. Landet är bergigt, isynnerhet
norra delcn, dcr luften ocksä är tall och sordcn ofruktbar. Deu södra
delen, som har mildare klimat, är mycket fruktbar och wäl odlad, samt
framalstrar fiera produkter. Här tillwerkas förträffligt papper af bom-
ull, samt mänga slags tyg af hampa och bomull, »nen silket förstä inbyggarne
ej att förarbeta, hwarföre ock hela deras produkt deraf sändes rä till China.
Handeln drifwes endast mcd China och Japan; med Cnropa tillätes alls ingen
förbindelse. — Inbyggarne, utgörande 15 millioner, äro, likasom i
egentliga China, en blandning af Chineser och Mandschu-Tungusen
Deras spräk stall wara olikt det Chinesista, men de öfwerensstämma
med Chineserue i religion och bildning. Korea är en oinskränkt ärftlig
Monarki, hwars Regcnt likwäl af Kejsarn» i China erhåller fullmakt
säsom Kouung, mäste hylla honom och till honom betala statt. Hela
landet är Konnngens egendom, och alla inbyggarnes besittningar äro
län af honom, högst pä lifstiden. Rikets hnfwudstad och Konungens
residens heter Kingkitao eller Dfiusi.

2) Tibet, eller höglandet norr om Himalaja, wid gränsen af
Indien och landstapet Nepaul, är den högsta bergsstätt i Asien och
har de högsta bergstoppar pä jorden, betäckta med ewig snö och is.
Här sinnas sjöarna Terkiri och landro, här uppspringa Indiens be-
tydligaste stöder, säsom Ganges, Burremputer och Irawaddi. Utom
guld och andra mineralier, äro dest mest egna produkter, Jack eller
grymtorar, hwars swansar brukas som plumager, sinullige fär och en
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art getter, som lemna nll till de finaste shawlar. Manufakturerna äro
ej tillräckligc till inbyggarnes behof, men landets egna produkter föror-
saka likwäl, att en icke obetydlig handcl kan driswas med Chiucser,
Bucharer och Kalmuckcr. Tibetanernc äro till större delen Nomader,
tala ett eget spräk, och hafwa en egen wettenstaplig bildning. Landet
regeras af 2:ne Lamar, Dalai-Lama och Vogdo^Lama, fo»n hos sig
förena högsta andliga och werdsliga makten och anses för Gudar, som
antagit menstlig gestalt. Städer: Lassa cllcr Tonker »vid Burrcm-
puter, säte för Dalai-Lama, och för en Chinesist Vicc-Konung, har
Chinesist garnizon, drifwer bctydlig karavanhandcl. I dest granstap är
beläget klostret Putala, och ctt flott, byggdt pä Europcistt sätt, inne-
hällande fyra iväningar »ned 10,000 ruin. Tissulnmbn, Bogdo-La-
»nas residens.

3) But a u eller T angu st an, söder om Tibet och Himalaja,
l»)der äfwen undcr cn andlig bchcrrstarc Dharma Lama, undcr Chi-
nesistt öfwcrlvälde. Förnämsta stadcn är: Tassisndon.

4) L ikej o - öar ne, till antalet 36, äro gansta fruktbare,
bebodde af ett gästfritt och muntert folk, som idkar åkerbruk, siste, samt
handel pa China och" Japan. De hafwa ätstillige manufakturer, och
regeras af cn utaf Chinesista riket beroende Arfkonung. Pä hufwudön,
Stora Likejo, finnes hufwudstaden Kingtsching. Madschi-Kosima-
öarne äro Likcjiste Konungen undcrdänige.

VM. lapaZz
den mest östliga Staten i gamla werlden, innehåller i widd öfwer 6000
qwadratmil, och bestär af en mängd öar, mcd branta berg, hwars spet-
sar äro betäckte mcd elvig snö. Kustcrnc äro äfwen omgifne med otill-
gängliga klippor och wattenhwirfiar; sjelfwa öarne äro steniga och af
naturen föga fruktbara; sommarhettan är hafcig, wintcrkölden stark och
langwarig. Här inträffa ofta häftiga regn, owäder, stormar och jord-
bäfningan — Landet är »ned otrolig flit odladt ända opp pä bergens
branter. Här framalstras, jemte ris, bwarjchanda sorter spanmäl och
ftukter, silke och guld, äfwen den bästa koppar man känner; likaledes
sinnes härstädcs utmärkt god porcellains-lera. lapanesarne öfwcrMffa
Chincserne i mänga konstarbcten. De tillwcrka stöna silke- och bomulls-
tyger, porcellain, lakerade »varor, »vackra arbctcn af stäl och andra mc-
talliste kompositioner. Utländsta handeln, endast tillaten för Chinesare
och Holländare, ar underkastad mänga inskränkningar och derföre obe-
tydlig, deremot är dcn inre handeln gansta liftig. lapanesarne sjelfwe
fä endast handla pä China och Korea, och äro »vid dödsstraff förbudnc
att be'öka främmande länder. — Inbyggarne, hwilkas antal uppgifwcs
till 30 millioner, af Mongolist och Malayist börd, äro i konster och
wettenstaper öfwer de flesta Asiater; hafwa boktryckerier och skolor.
Utom Chinesista strifteckncn hafwa de äfwen en egen botstafsstrift.
Hufwudreligiouen är den Vudhistista med talrika prester ock kloster,
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landets äldsta religion är Sinto, hwars öfwerhufwud är Dairi ellcr
den audlige Kejsaren, so»n fordom äfwen förenade deu werldsliga mak-
ten, hwilken nu ntöfwas af Kubo, eller den werldslige regcnten.
Christna tälas icke. Regeringen är i högsta grad dcfpotist och uppdra-
gen ät stere smä Furstar, som bero af Kubo Soma's (Kejsarens)
oinskränkta herrawäldc, hwilccns namn liksom Dairis, i hcla landet an-
ses som den största statshemlighet; först efter dest död far man »veta
dest namn. Tronföljden, äfwensom alla offentliga embeten, äro ärft-
liga. Lagarnc äro högst stränga; de ficstc förbrytelser straffas med
döden.

De hufwudsakligaste öarne äro:
1) Nifon eller Nipon, dcn största af alla och mest fruktbara,

med undantag af nordwcstra kusten. Städer: leddo (Dscheddo) eller
Gdo, werldstiga Kejsarens residens, som berättas hafwa öfwer cn million
inwänare, hwaribland mänga konstnärer, handtwerknre och köpmän; samt
Miako ellcr Kio, Dairis residcns, med 666,000 inwänare.

2) K in sju eller Schino, med handelsstaden Nangasaki, den
enda ort, der Nederländarne (so»n hafwa sin nederlagsplats pä den
lilla, med siade»» genom cn bro förenade ön Desima) och Chinesarne
tillätas drifwa handel med lapanesarne.

3) Schikoko eller Sikof, med staden Aiva.
4) lesso, ined staden Matsmai, saint en del af Kuriliste öar

ne. Inbyggarne pä dem, som af lapanesarne kallas Ainos, äro
Ichtyophagcr, hwalsistfängare och jägare, samt haswa sin egen Arffurstc
under Japanskt öfwerherrstap. Emellan Japan och Marianerne ligga
öarne 80-Nin, 89 till antalet, af hwilka de 10 äro bebodde as
Japanska kolonister, men de öfriga ödslige stogbewnrne klippor.

5) Halfön Karafta eller Tschoka, äfwcn Sacbalin kallad,
samt sydliga delen af ön Korea.

Afrika,
som utgör en stor halfö, endast genom en smal landttunga (Suez) sam-
manhängande med Asien, äger omkring 110 millioner inbyggare eller
nägot deröjwer, och indelas uti Norra, Medlersta och Södra Afrika.

Norra Afrika
innefattar Egypten, Verberiet, med Fez och Marokko, Biledulge»
gerid, Sahara, saint närbelägne Öar.

I. Egypten
gränsar i öster till Asien, saint till Arabista hafswikcn, i söder till Nu-
bien, i wester till den stora sandöknen och Barka, och i norr till Me-
delhafwet, innehällande omkring 4300 qwadratmil. Dct utgöres huf-
wudsakligen af Nilens nedra ftod-omräde, hwilken flyter frän söder till
norr i en 2 till 3 mil bred dal, pa begge sidor omgifwen af höga
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bergsträckon Inemot hafwet delar den sig i fiera grenar, och bildar
det sumpiga men fruktbara Delta. Pä östra sidan om dalen bestär
landet af klippor ända till Arabiska wiken; pä den westra af hedar,
sä att allenast dalen och Delta kunna odlas. lordmänen är sandig,
men görcs fruktbar genom Nilens ärliga öfwerswämning, ifrän medlet
af Augusti till stuttt af Oktober monad, hwilken förorsakas af ett pe-
riodiskt regn, som faller omkring Nilens ursprung i de Abyssinsta ber-
gen. Genom kanaler, gräfne frän urminnes tider, tringsprides »vattnet,
och göder jorden. Man har ock i äldsta tidcr gräft en stor sjö, Mö-
ris, för att upptaga Nilens stodwatten under öf»vers»vämningarne och
sedan leda dct öfwer landet, som den torra ärstiden är alldeles för-
brändt och sönderspricker i rutor. I öfra delen af landet faller föga
eller intet regn. Luften är gansta upphettad och osund, de heta win-
darne ej sällsynta; här sinnas mänga blinda, och »nan anser Egypten
för pestens fädernesland. — Nildalen är otroligt fruktbar; jorden lem-
nar de rikaste skördar nf spanmäl och ris, en myckrnhet lin, bomull,
silke, sockerrör, safior, indigo, saffran, m. m. Bland dest naturproduk-
ter böra »vi äfwen märka krokodilen, ichneumon, flodhästen, ibis, samt
de; i Afrika allmänna rofdjur: lejon, tigrar, hyener, m. m., samt lo-
tusblomman, eu art Neckros, som »värer i Nilen. Här finnas wäl
linne-, siden- och bomulls-manufakturer, men af de förträffliga rudima-
tericrne titlwerkas blott grofwa tyger; salmiaks-fabriterne äro berömde.
Handeln är gansta ansenlig. Hela flottor segla ärligen »ned spanmäl
till Constantinopel. Emellan Egypten, Etiopien, Syrien och Arabien
gä ärligen stora karavanen — Inwänarnes antal räknas till omkring
2^ millioner"). Kopter äro landets äldste inbyggare, men nu
sinnas der mycket Araber, Turkar och Européer. Den herrstande
Religionen jär den Muhamedansta; likwäl talas sä »väl Christnasom Judar. Egypten anses wara cn Turkisk provins, ehuru den nu
warande Paschan eller Vice-Kommgcn, är cn sjclfständig Regent, som
uti fiera drabbningar besegrat Turkista Sultanens trnppar; i öfra Egyp-
ten sinnas ätstillige Arabista Scheiker, som äro alldeles oafhängige.

Landet indelas uti:
Nedra Egypten eller Bahr i, (som till större delen be-

stär af de öar, hwilka bildas af Nilen wid dest utlopp), med städcrne:
Alexandria (Skanderum, Iskandcrieh), grundlagd pä Alexander den
stores befallning, blef sedermera Ptolomccrnas residens, länge den skö-
naste och rikaste stad i Österlanden, wettenstapernas säte, hwars folk-
mängd uppskattades ända till 800,000, har nn knappt 30,000 inwänare
och aftagande handel; i dest granstap finnes Pompeji kolonn, samt
mänga lemningar efter stadetts fordna prakt under de Ptolomeista re-
genterna. Naschid eller Rosette, som har 13,000 inwänare, ätstillige
fabriker, stapelort för alla waror, som transporteras upp ät Nilen.

*) Turkiska andclcn af Nubien inbcräknad, uppgiswes folkmängden i Do-
mänernas Afritansta besittningar wanligen till 4 millioner.
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Damiat eller Damiette, med 15,000 inwänare och bctydlig handel
med kaffe och ris. Abukir, fästuing, märkwärdig genom sjöstaget den
1 Augusti 1798.

L)Medlersta Egypten eller Wo st a ni, med staden Kairo
eller Klihira, den största staden i Afrika och hufwudstaden i Egypten,
wid foten af berget Mokattam, mil öster om Nilen (»vid hwilken
dcn har en hamn, Bula k), med 250,000 inwänare, medelpunkten
för handeln emellan Enropeista Turkiet, Norra Afrika, Medelhafwet,
Arabien, Indien och Abyssinicn. Staden Gizeh (Dschiseh), hwarwid
finnes lemningarnc efter Memphis, Katakombcrne (underjordista mils-
länga graflvar »ned mumier eller balsamerade lik), den stora Sphinx
(en stor bildstod nthuggen af klippan hlvarpä den hwilar) och de wcrlds-
bekante Pyramiderne. Suez, »vid Arabiska »viken, med hamn och stepps-
warf.

(^) Ofr a Egypten eller Said, hwars förnämsta stad är
Siuth, med 15,000 inwänare, samlingsplats för karavanernc till Sen-
naar, i dest granstap sinnes märkwärdiga underjordista grottor; Den-
dcra, »vio Nilen, midt emot hwilken den lifliga handelsstaden Kenne
är belägen, wid hwilken sinnas förtvänande ruiner efter det urgamla
»vcrldsberöluda Thcde. Wcster om Thcbe finnas nti cn bcrgssträcka
»nänga stora ruln uthuggna, uppfyllda »ned mumicr, Thcbes fordna be-
grafningsplats. Wid Assuan, fordom Cycne, Nilcns sista katarakt,
ligger den romantiska Nilön Glephautine, uppfylld af ålderdoms-
minnen.

11. Berberiet
innesattar hela dcn wcster om Egvpten liggande norra kusten af Afrika,
och har fätt namnet Berberiet efter sina äldsta inwänare Verberne.

Landet, som har en omwerlande natur och ett »varmt men sundt klimat,
bestar af fyra Stater, nemligen: Tripoli, Tunis, Algier, samt Ni-
tet Fez ock Marokko. De twenne förstnämnde af dcssa äro Skydds-
länder undcr Turkista riket, militäristt aristokratiska stater, dcr högsta
makten tillhör dct högrc krigsbefälet, som utgör cn Divan och i spet-
sen för hwilken siar cn Turkisk öfwerbesälhafware. De erkänna Portens öf-
werherrstap, och äro i krigstider förbundne till biträde mcd krigsskepp;
för öfrigt äro de sina cgne herrar. I anseende' till dcras sjöerig »ned
de Enropeista statcrnc, hwärigenom isynnerhet Medelbafshandeln oroas,
kallar man dem i Europa for siöröfware och köper fred af dem gcnom
crläggande af ärlig statt. Dcras kapcricr stc, likasom bland Europe-
crnc, af enstildta personer, mcd regcringcns tillatclsc. Algier är för
ncnwarandc cn franst koloni. — De förenade Rikena Fez och Marokko
nigöra cn ärftlig aldelcs oinskränkt monarki, hwars ngcnt, härstammande
frän Muhamcd, förer titel af Sultan. — Inbvggarnc äro Maurer (Ara-
bcrncs afkomliugar), Bcrbcr, Turkar, Ncgrer och Judar. Landets Religion
är dcn Muhamcdansta, men äflvcn andra rcligionsbekäunare talas. Hr fin-
nas ätstillige manufakturer, och handeln är icke obetydlig; Europeerne häm-
ta härifrän lifsmcdel, »var, russin, hndar och ull. Inbyggarnes egen
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sjöfart är likwäl icke af betydenhet; »vigtigare är de»emot karavauhan
deln till det inre af Afrika, och längs efter kusten ända till Mekka.

Tripoli, innefattar hela kuststräckan frän Egypten till
Tunis, af inemot 4000 qwadratmils storlek. Den är af sjöfarande
fruktad för sina sandbankar, bränningar och häftiga »vindar. Landet
är isynnerhet rikt pä dadlar och oliver. Inwänarne stiga till ctt antal
af 1,500,000. Regeringen förwaltas af en Pascha / alltid en Turk,som utnämnes af Turkista Sultauen och hwars Divan bestär af Tur-
kista officerare. Här märkes hufwudstaden Tripoli, Paschans residens,
»ned 25,000 inwänare, bcfäst slott och hamn, och en nära staden belä-
gen triumsbäge för Markus Aurelius; fästn. Mesurata. Wid Lebeda
sinnas stora, till en del wäl bibehållna rniner efter den fordna Phoeni-
cista staden 1.6p1i8 magn^. — Ätstillige landstaper tillhörande Sahara
eller Stora Öknen, lyda äfwen under Tripolitanstt öfwerwäldc. En
del af Landskapet Biledulgerid är ock lydande nnder Tripoli, der sär-
stildt mä nämnas Gadames, som är cn bekant Karavan-ncderlags-
plats.

L) Tunis, ntgör en »nindre landsträcka kring Cap Bon, som i
södcr är dels bergig, dels steppland, men i »rester ock wid kusterne
gansta fruktbar, af 16 till 1700 qwadratmils storlek. Det har nära
3 millioner inbyggare, för det mcsta Beduin-Araber. Genom cn af
Turkiske Kejsaren utfärdad Firman, af den 25 Maj 1835 blef däwa-
rande Beyen afsatt, och Tunis förklarad för en Turkisk provins, som
nn styres af en utaf Turkista regcringcn tillsatt provisorisk Chcf. Här
märkes: hufwudstaden Tunis, belägen »vid cn saltsjö, som stär i för-
ening ined hafwet, med 150,000 inwänare, samt dcn befästa hamnen
Goelettaj handelsstaden Kairwan, med den mest bekanta Moste i
Norra Asrika, och fästningen Biserta. Nuinernc efter Kartngo och
Utica äro äfwen här belägne.

5) Algier (Aldschir), emellan Tunis och Marokko, ett berg-
fullt och sädcsntt land, innehållande omkring 2000 qwadratmil. In-
byggarnes antal lärer stiga titt 3 millioner. I spetsen för Regeringen
stod fordom en Dev, och »var da Algier den miktigastc af de tre Röf-
warstatcrnc. Nn är dctta land eröfradt af Fransmännen, som här
anlägga cn koloni. Landet delas i 4 provinser: Algier, Konstan-
tine. Titteri, och Tlemseu eller Oran; de tre sistnämnda provin-serna styras af Beyer, som äro stattstyldigc nnder Frankrike. Här
märkes huswndstadcn Algier, wid cn »vik af Mcdclhaswct, »ned en sä-
ker och bcfäst hamn fantt 26,600 inwänare; städerne: Konstantine,
med 30,000 inwänare; Tlemsen, »ned 20,600 inwänare; Mastara,
med 6000 inwänare; Oran (är 1791 sriwilligt afträdd ät Algier af
Spanien) med 4000 inwänare, samt befästa hamnen Masalquivir.

Kejsaredömet Fez och Marokko, som innehäller 6 titt 7000
qwadratmil, och utgör nordwestligaste delen af Afrika, wid de högsta
'Atlasbergen, har gansta fruktbara och angeuäma dalar, ritt »vattnade
af fioden Landets wigtigaste produkter äro toppar, jern, mandel och
spdfrukten Inbyggarnes antal stiger till 8,500,000. Landet styres af
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en Sultan, som rcgcrar despotistt; landtmakien utgör 36,000 man, och
sjömakten bestär af omkring 10 mindre krigsskepp. Kejsaredömet utgö-
res as: 1) Niket Fez, »ned hufwudstaden af samma uamn, soln är
medelpunkten för Rikets handcl, har 88,000 inwänare, ctt af de rikaste bi-
bliothekcr i Afrika, samt »vigtiga manufakturer. Städer: Mekines,
Sultanens residens cn dcl af äret, med talrika Mostccr och 56,000
inwänarc; Sala cllcr Sale, »ncd 23,000 iniväuarc och en kändDaMN^
Larasch eller Elaraisch, »ned fästning och betydlig handel pä MropL;
Tetuan, »ned fästuing, 16,666 inwänare, och hamnen Martin; Tätt-
ger, med 10,000 intvn»»are, sate för Europeiska Konsulerne./— 2)
Riket Marokko, med hufwudstadcn af samma namn, som har 30,0M
inwänare och är sultanens »vallliga residens, belägen »vid AtlasberM^
samt omgiflven »ncd palmskogar; Silltanens palats utgör ett egen W
för sig fjelf och är nära en half mit »omkrets, Här Makkes afwett
staden Suera eller Mogadore^ — 3) Läudstä^'Sus^ med hufwM
staden Tarudant, som har 20,000 inwänätel —' O W'bet af LajM
stapct Biledulgerid, der isynucrhet är. att märka.,PWiM»
uti hwars stad, af samma namn, me^d i.o,oo^^
tien t^de Karavanerne fi^ A«MT.ll Span.orcrnc k)or den Mlß^Wo^l^^M^n^Dn.».^,som ar cn 4^4,.. n.^ ..«>..>.^

An m. Landsk ap e t MM^^MMj!HM
rid, Dadcllandct), söder em MMcrgM^r^MMM HMMda tlll Trlpol» ar ttll blott har
och der har att framwisa nägra^gMa,sMM
kring dc frän Atlasbergen ucdstrMMche.lo^w^M
sig i sanden. Inbyggarne GerHf^M till största,
delen Muhamcdancr, lefwa dcls,^ och Ma.
handcl, Landet, som fordom »varit W^s.Mftd^ s»y' puder närwarande
tid, är nu till en dcl bcrocnde af till en
dcl oberoende. ~,,,.

111. Sahara cllcr Stora öl nen
ar en torr, sandig, till cn dcl med kiselsteuar till en del med flygsand,
betäckt landsträcka, utgörande emellan och 40,090 qwadratmil, emel-
lan Atlautista bafwct, Berberiet, Nigritien och Sencgambien, ända ned
till Nubieu. Här finnas inga strömmar eller sjöar, pa flera ar regnar
här icke, hwarförc hettan är odräglig; här är Sraml.nidtt för windrn
Eammn. Inga träd eller buftar betacka jorden. Har och dcr finner
man likwal kring kälirrag fruktbara platsar, bcwärte mcd nägra palmer
och saltplantor, som tjena dromedaren till föd.i. Inbyggaruc äro gau-
sta fä och spridd,!, Arabcr, Berber, Negrer; indelade l flera fcMam
mar, af hwilka hwar och cn rader öfwer wiom bcteGlatiar, och tt!'rco
af ett eget öfwerhufwud. En liten del af landet, är. stattstuldigt un-
der Marokio, Tripoli och Egpptcu. Här märkes: l) Värka,

) Af bet Koptisk.» Wahe, som betyder ett bebodt ställe.
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kustlandet »vid Medelhafwet frän Hafswiien Sidra (Syrten) ända till
Egypten, ett till större delen öde, illa odladt och föga befolkadt land,
hwärs inbyggare äro Arabiska Beduiner, Manrer och Judar, hwilka
till en del lyda uuder Tripoli och till en del under Egupten, ehnru
mera till namnet än i werklighcten. Pä kusterna finnas talrika ruiner
af gainla Grekista städer. 2) Bland de nordlige Oaserne: Landskapet
Fezzan eller Fessan, »ned 70 till 80,000 inbyggare, under en Sul-
tan, som residerar i staden Mursuk, »vigtig säsom samlingsplats för de Ka-
ravaner, hwilka härifrän afgä till Bcrbcrict, Egyptcn och Sudan;
stattstyldigt undcr Tripoli. Sihwa, ett landstap icke längt frän nord-
liga kusten , afhängigt utaf Paschan i Egypten, ä hlvars omräde sinnas
ruiner efter lupiter Ammons tempel. — 3) Bland de östliga Oaserne,
»narkes: Landstapet Fur eller Darsur, öster om Suda", wid grän-
sen af Nubien, ett temligen odladt land, hwars Muhamcdansta inbyg-
gare drifwa en gansta betydlig handel med Sudan, Egypten och Nu-
bicn. De regeras dcspotistc af cn Sultan, som tillika är förste Köp-
inan i landet; förnämsta stadcn är Gobbe. — En bergskedja, som
tager sin början öster om Fur och löper ät norden opp till Libyska ök-
nen, utgör syd-östra gränsstillnadcn emellan Sahara och Nilländerne.
Libyska öknen kallas östliga delen af Sahara intill Egyptens gräns. —

Wid Stora ÖMtts nMra gräns intill Atlantiska hafwet, träffar man
bergsuddarne Bojadvr- och Hwita bcrgct (Cap Blanc), som utgör norra
gränscn för slafhandeln och Europccrnes kolonier i Afrika. För öfrigt
märkes här hamnen Portendik, Port Addy eller Hikura mcd Ar-
gninsta »viken och idcit lilla ön Arguiu.

Till Afrika hönn l) K anar ic-öar ne, fordon» sä kal-
lade Lyekliga öarne, hwilka ttllhöra Spanien, 12 till antalet, af
hwilka 7 äro obcboddc. Dc hafwa sundt klimat, stark hetta, till en del
höga, »ned siogbcwurna berg, pä l »vilka produceras »vin och cn mängd
frukter. Inbyggarnc, till antalct 215,600, äro af spanskt och norrman-
nistt ursprung och ifrige katholikcr. De förnämsta öarne äro: a) Ka-
naria, »ned 50,000 inbyggare och hufwudstaden Palmas, som har
9000 inwänare. — b) Teneriffa, som har 120,000 inwänare och
staden S:t Gruz, medelpunkten för handeln emellan Kanarista öarne
samt Europa och Amerika, med 8500 inwänare, Guvernörens residens;
samt det höga berget Pico, fordom en vulkan. — c) Ferro, hwär-
igenom »nan brukar draga den första meridianen. — Bland
Portugista öarne äro Madeira och Porto Santo de förnämste.
Madeira har ctt lyckligt klimat, njutcr cn beständig wär, är gansta frukt-
bar, men föga odlad. Hufwudproduktcn är »vin. Inbyggarne, som
utgöra nägot öfwer 100,000, äro Portugiser, Mulattcr och Negrcr.
Huswndstadcn är Funchal, Stäthallarens residens, »ned 20,000 inwä-
re, och en god hamn, som ofta besökes af sjöfarande undcr resor till
Ost- och Westindien. — De obebodde Salvages-öarue tillhöra äfwen
Portugal.
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Meblerfta Afrika
innefattar Länderne Nnbien, Abyssinicn, kustcrnc Ädel och Ajau,
Nigriticu ellcr Sudan, Scnegainbicn och Öfra Guinea med när-
liggande öar.

I. Nnbien,
som gränsar i norr till Egvvtcn, i wester till Nigriticn, i söder tttt
Abyssinicn och i östcr till Ärabista »vitcn, är ctt bergigt och klippfullt
land, hwars »vidd uppgifwes till 6 a 7060 Kvadratmil. Nilen, fom
här har stora »vattenfall, flyter igenom landet och upptager der en be-
tydlig flod, Bahr-el-Abiad (den hwita fioden), hwilken kominer ifrän
Mänbrrgen. Landct förbränncs af hctlan, liocr mycket af Samum, är
wid fiodcrna gansta fruktbart, mcn der wattcn icke sinnes, en torr sand-
öken. Här erhällcs guldsand, elfenben, sockerrör, tobak, förträfflig bo-
stap, »n. in. äro egentligen Nubier, en egen folkstam, samt
Negrer och Araber, hwilka nästan alla äro Muhamedaner, mest äker-
brukare; men äro för öfrigt gansta rä och okunnige. Nubicn bestär
af ätstillige Stater, hwilka, sedan är 1820, till en stor del kommit
under Paschaus af Egyptcn »välde. Landets märkligaste delar äro: 1)
Nubista Öknen samt Turkiska Nubicn eller nordligaste delen och
kusten Abcr, med städerne Suakem och Arkiko, wib Arabiska »viken.
— 2) Landet Dongola, bekant genom dc förträffliga hästar, fom der
uppfödas, med staden Dongola. — 3) Riket Sennaar, »vid gränsen
af Abyssinicn, 4000 fot öfwer haswet, innehållande 2 till 3000 qwa-
dratmil, mcd 1,500,000 inbyggare, styrdt af en Sultan under Turkiskt
herrawälde. Rikets hufwudstad, Sennaar, har 9060 inlvänare, och
betydlig handel,

Wester om Nubicn liggcr Landcc Kordofau, till stor del en sandöken;
den del af landct, som har tillgäng pä wattcn, är bebodd af Negrer, Nnbier
och Araber, som drifwa äkcrbruk och bostapsstötsel. Landet lyder, sedan är
1820, nndcr Pafchans af Egyptcn »välde.

11. Habesch eller Abyssinicn
gränsar i norr till Nubicn, i öster till Ärabista »viken, och i söder till

kusterne Adel och Ajan, samt i westcr till okända länder, innehällande
7 titt 3060 qwadratmil. Största delcn af detta högland, kring Nilens
källor, är bergigt, och stera bergspetsar äro betäckta med ewig snö.
Klimatet är gansta omwerlande. Ifrän April till September faller
nästan oupphörligen starka rcgnsturar. Här framalstras en mängd för-
träfftiga produkter, säsom: spanmäl, »vin, kaffe, socker, bomull, lin,
ebenholtz, guld och andra mineralier. Inbyggarnes antal skattas till
emellan 4 och 5 millioner. De egentliga Abyssinierna äro en med
Araberna beslägt.:d folkstam och lacobitista Christna. Utom dessa fin-
nas har Araber, som äro Muhamcdancr, och Gallas, en wild föga
känd folkstam frän det inre Afrika, lwilka äro Fetischdyrkarc. Landets
sprät är dct Etiopiska, son» delar sig i 2me munarter: Gheezista,
bokspräket, nn nästan utdödt, och Amharista, hofspräkct. Konstftiten
är obetydlig och byteshandeln icke wigtig. Landet bestär af fiera Sta-
ter, hwilka fordom erkände cn öfwerherre, Negus kallad. Gallas, ett
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mäktigt folkslag, som förr woro Negus underdänige, hafwa nu tillwäl-
lat sig »natten, och inkräktat cn stor del af landet. Riket Tigre inta-
ger medlcrsta delen af landet, mcd hufwudstaden Autalo, samt staden
Axum, med betydliga ruiner efter den fordom blomstrande staden
Auxume. Riket Amhara eller westra delen, kring sjön Tzanc», ar
eröfradt as Gallas, tillika med staden Gondar, den betydligaste i lan-
det, med 10,000 inlvänare. Murd Azimais rike innefattar de södra
provinserne Efat och Schoa; och östra delcn utgöres utaf kusten
Habesch. En del af dct inrc landet, äfwensom kusterne, äro bebodde
af fiera »vilda folkstammar.

111. Adel och Ajan.
Adel, ett sandigt, föga bebodt kustland, ifrän sundet Bab-cl man-

deb till udden Gardafni, och Ajan, ifrän udden Gardafui enda till linicn,
äfwen ett torrt, ofruktbart, föga befolkadt land, bebodt af Muhamc-
dansta Araber och Negrer, och deladt i ätstilliga smä stater. leila
och Verbera äro förnämsta städcrne i Adel, äfwensom Magadoxo
(tscho) och Brava i Ajan.

IV. Nigritien ellcr Sudan:
sä kallas hcla dct okända, inre landet emellan Ajan, Abyssinien, Nn-
bien, Sahara, Senegambien och Guinea, hwars storlek beräknas till
emellan 20 och 25,000 qwadratmil. Landct kallas Nigrilien eftcr fio-
den Niger, som löper östligt, och förlorar sig i det inre landet, och af
Araberne Sudan, eller de swartas land. Norra delen af landct bestar
af stora slätter och sandhedar; i öster är dct »vattnadt af Gazellftodcn;
södra delen är bergig, stogbewuxen och rit pä watten. Landet har äf-
wen fiera betydliga öknar, ett hemwisi för mänga »vilda djur. Bland
dest wärter förtjena isynnerhet att märkas Boabad, dct största träd i
Werlden, gummi och palmträd. Klimatet är tropistr, med endast 2:nc
årstider, dcn torra och den regniga. Undcr 30 ärs tid hafwa Euro-
peerne sött till att fä kännedom om denna del utaf Afrika, men först isenare tider hafwa Engelsmännen Dcnham, Clapperton och Laing, samt
Vrödernc Länders, skaffat nägon upplysning om dctta land. Här drif-wes handel isynnerhet med guld och stafwan Landet hör till dc bäst befolkade
delar af Afrika, är »väl odladt och bebos af Negrer, hwilka dcls äro
Hedningar, dels Muhamcdaner, samt Araber. Folket är fördeladt i fie-
ra stammar och smä stater af ätstitlig form. Gallas innehafwa en stor
del af Nigritien, och ströfwa kring hela trakten emellan Abyssinsta ber-
gen och Lupata. — De betydligaste riteu härstädcs äro: 1)Bornu,
i nordöstra delen, hwars inbyggare äro mera odlade än öfriga Negrer.
Regenten kallas Sultan, och "är af Maurist härkomst. Hnfwudstadcn
är Birnie, belägen »vid dcn stora sjön Tsad, mcd 10,000 inwan.lrc,som drifwa en liftig karavanhandel »ned Fczzan, Tunis och Tripoli;
för öfrigt märkes här städerne: Konka, Angornu och Digoa, med
omkring 30,000 inwänare. Under Bornu äro ätstillige mindre Neger-
stater stattstyldige, — 2) Söder om Borun bor ctt mäktigt Manristt
folk, Fellattcrne, hwilkas Regent kallas Bello, och utmärker sig genom
mycken civilisation. Han residerar i Sakkatu, eg af de folkrikaste sta-
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der uti inre Afrika, och innehar högsta »natten säwäl uti Negerstaten
Hanssa, »ned hufwudstaden Kauo, som uti Staten Kaschna eller
det egentliga Sudan, »ned hnswudstaden Kaschna och handelsstaden
Agades (Andogast), äswcnsom i flera mindre Ncgcruater. — 3)
Timbnktu, en af dc största Ncgcrstatcr i Sudau, mcu af Euro-
pccruc föga känd. Dcn är belägcn pa bcggc sidorne oin Nigcrflodcn,
i wcstliga delcn af Sudan, är mycket fruktbar och folkrik, och regeras
af en Negerfurstc, som bckänncr sig till Islam och tillika bchcrrstar
Bambarra. Här »närkcs: Timbnktn, belägcn en half mil frän Ni-
gersiodcn, en »vigtig handelsstad, som besötcs af talrika karavaner frän
ätstilliga orter i Afrika; Wassanah, stall wara en ännu större han-
delsstad, belägcn 60 dagsresor sydost om Timbuktu. - 4) Bam-
barra, en ansenlig Negcrstat uti det wcstliga Sudan, som lyder un-
der Timbuktu; Sego är hufwudstaden, belägen pä begge sidor om Ni
gcrfloden, »ned 30,000 inlvänare; Genne (Dschenui), en folkrik stad
pä en ö uti Nigerfioden.

V. Senegambien
har sitt namn af de stora fioderne Senegal och Gambia, »vid hwilka
det är beläget, och gränsar i norr till Sahara, i öster till Nigritien
och i söder till Gninea, utgörande cn landsträcka af 14 till 15,000
qwadratmils storlek. Ifrän dct scnarc ätstiljdt af dcn höga bergsked-
jan Sierra ifeona och den derifrän kommande fioden af samma namn.
Bergen gä ät norr i en halfcirkel omkring landet, af hwilket den östra
delcn är föga tänd. Kustcrnc äro läge och slätte, gansta fruktbare wid
flodccnc, mcn cljcst sandige och öde; hettan är ganska stark och ofta ra-sa här sydostliga orkaner, som ätfoljas af en förfärlig asta (tornados).
Här produceras »is, peppar, bomull, indigo, cbcuholy , gummi, guld,
toppar, clfcubcn m. m. Handeln härmed driswcs af Engelsmän, Frans-
män, Holländare, Danskar och Nordaineritanare. Inbyggarncs antal
kan icke bcsiämmas, likwäl är det icke obetydligt. De äro dels bofaste
Negrer, dels Mohrcr, hwilka äro Muhamcdancr och bo i tält. Till de för-
ra höra Mandingos, lalofcr och Felnper; till de Fulahs eller
Fulierne, som äro samma folk »ncd Fellaterna. Dessa folkstammar
äro fördelade i mänga smä stater, af hwilka de märkwärdigaste äro:
1) Fuliernes land, pä bäda sidor om Senegal, fördeladt i fiera
stater, hwilkas öfwerhufwud är Kamba, en Muhamedanst öfwersicprest,
som residcrar ntt Gnmcl cllcr Agnam. — 2) Inlösernes
land, emellan Senegal och Gambia, bwilkct dclas uti 3me disiriitcr:
a) Burb-lalof, n»ed huf»vl.ds>aden >>ikarkor, der stora lalof residc-
rar; b) Hoval, som bchcrrstas af en sa kallad Brak cllcr Knng; c)
Kajor och Voal, hlvars Rcgcnt förer titel af Damel. - .^Man-
dingos land, wid Galnbiaflodcn; landct är dcladt cmellan flera
Furstar. Dc wigtigastc siatcrne äeo: Galam, blvtlkcn driswcr bctyd-
lig bandel; Bambuk, rikt pa gnld; Bondu; Salnl» cllcr Vnrfali;
Vac^ab: Gam,; Wulli samt Bissagos-öarne, en samling as IV
ö.n »vid mynningen af Nio G»ande. I dessa sistnämnde 3 Negersta--



264

ter sinnas flera Engelska, Franska och Portugisiska handelsplatser. Dest-
utom innehafwa: 1) Engelsmännen: ön James, nägra mil frän Gam-
bias mynning. — 2) Fransmännen: ön Senegal, »ned fästningen
Louis, och ön Goree, med en stad af samma namn, samt fästningen
S:t Michasl. — 3) Portngisarne: staden Kachao (Kaschao), pä
kusten »vid floden Stt Domingo, fatet för cn Portugisisk Guvernör,
med 8000 inwänarc, samt ön Bissao, som har cn god hamn.

VI. Öfra Guinea eller det egentliga Guinea
sträcker sig frän bergen Sierra Lcona till udden Löpes Gonsalvo, emel-
lan Nigritien och Etiopiska hafswikcn. Dct inrc af detta land, som
höjer sig »not Kong-bergen, är nästan alldeles obekant, men kusten är slätt
och bördig och har förträffliga hamnan Landct är rikligcn försedt med män-
ga slags prodnkter. Inbyggarne äro hedniske Negrcr, af mänga stammar,
hwilka äro hwarandra mycket olika i spräk, odling, karaktcr och seder,
»nen hafwa alla mycket förtroende för hereri. De idka mest äkerbruk,
och afyttra till Europeerne guld, elfenben och stafwar, »varor, som de
hämta frän det inre af landet. Landet är fördeladt ien myckenhet
smä monarkista och republikanska stater, der mcnnistolif och mennistors
»välfärd föga aktas. Det fördelas i fem distritter: l) Sierra Leona-
distriktet, frän Cap Verga ända titt stöden Mesurado. Denna kust
innefattar fiera Negerstater och ätstilliga öar. Pä Sierra Leona-kusten
märkes: Bittista kolonien Sierra Leona, anlagd 1793 af ett
Engelskt kompagni, för att bibringa Ncgrerne knltnr och att upphäswa
slafhandeln. Oaktadt dc mänga mistöden som träffat kolonien, räknar
den likwäl 20,000 inbyggare. Britterne utföra härifrän guldsand,
elfenben och gummi. Freetown (Fritaun), är hufwndstaden i kolo-
nien och Guvernörens residens. — 2) Kusten Malaghetta eller
Peppar ku sten, frän fioden Sierra Leona till Palmas-udden,
har sitt namn af den sä kallade Guinea-Pepparn (Malaghetta) eller
Paradiskorn, som här crhälles. Det inre af landet är Europeerne all-
deles obekant. Pä kusten hafwa Nordamerikanarne anlagt en koloni,
den de kallat Liberia, och hwilken »ned undantag af Agenter, Läkare
och Missionärer, endast bestär af Negrer, hwilka alla ätnjuta Ameri-
kanske borgares rättigheter, och för hwilka Förenade Staternes lagar
äro gällande. — Tand- eller Elfenbenskusten, ända frän Palmas-
udden till udden Tres Puntas. — Hwardera af'dessa trenne distritter
är deladt i mänga endast till namnet kända Negerstater. Pä denna
kust hafwa Danskar, Holländare och Engelsmän nägra ctablisfementen
— 4) Guldkusten, till fioden Volta, wid hwars mynning sinnes
en Archipelag af mer än 100 mindre öar. Mäktigaste staten pä den-
na kust är Äshanti, som genom krig och eröfringar under senare aren
wunnit en sä betydlig tillwärt, att deu inberäknadt sina vasall- och
lydländer, äger 3 millioner inbyggare. Krigsmakten stiger till öfwer
200,000 man. Denna Negerstat styres af en Arfkouung, hwars brö-
der eller systersöner äro närmast i arfföljden. Wid Konungens begraf-
ning blir hela dest betjening stagtad. Hwarje stor stad lemnar 100,
och mindre 10 mennistor till denna blodiga fest. — 5) Slafkusten,
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sträcker sig frän floden Volta till udden Löpes Gonsalvo, med rikena:
a) Dahomö, hwars rcgcnt, som anses för en Gud, är den störste de-
spot i werlden. Mcnuistooffer äro allmänna, mord ett Konungens tids-
fördrif, och dest palats prrdt »ned hufwudstalar. Bland dest ar»nec sin-
nes äswen en corps excrccrade q»vinnor, lncd en general, officerare och
musikanter af deras kön. Hufwudstaden är Abomch; förnämsta han-
delsstaden Avane. Wid staden Savi är ctt »n^cket besökt tempel,
hwarest man förwarar och tillbeder cn stor orm (Debboy), som upp-
passas af prcstcr och jungfrnr. Detta rike är nu eröfradt af
Ashanteernc, och stattstyldigt under den». — b) Ajos, under cn mäk-
tig Konung; inbyggarne krigiska, hafwa stora hjordar och drifwa wid-
sträckt handel. — c) Benin, en fordon» mäktig Negerstat, med 100,000
krigare. Ingen af undersätarne »vägar nalkas Konungen. Alla swära
arbctcn måste förrättas af qwinkönet. Hufwudstaden heter Benin.
Detta rike är nu äfwen uuderkufwadt af Ashanteerne. — d) Mahier-
nesland, är deladt i fiera smä fristaten

Pä Guldkusten äga Europeerne nägra distrikten nemligen: 1) En-
gelsmännen: Eabo <sorso eller (sap Voast (Kcp Kohst), hufwud-
fästningen Pä denna kust, säte för cn Guvernör och hufwudplatscn för
härwarande Engelska handeln, iemte flera stansar. — 2) Ncderlcindar-
ue: fästningen Glmina eller S:t George della Mina, fäte för Ge-
neralguvernören, jemte fiera andra stansar. — 3) Fransinännen: Fort
Framwis, m. fl. — 4) Danskarne: fästningarne ,

Prindsensteen, Kongsteen och Augnstcnborg. — 5) Portugisarne:
kastellct Glnegueh (Glegoa). — Pä Slasiusten äga Eugelsmänncn,
Fransinännen och Danstarne äfwen nägra smä besittningar.

Emellan Eap Formoso och Cap Löpe; ligga i sydwcst de 4 Guinea-
öarne, af hwilka Fernando dcl Po, Prinsön och Annabon till-
höra Spanien, och S:t Thomas Portugal. Alla producera en myc-
kenhet socker och ädla frukter.

De till denna del af Afrika hörande Gröna uddens eller Cap-
verdiste öarue, till antalet 10, som tillhöra Portugal, äro gansta ber-
giga och föga odlade. De frambringa likwäl salt, socker, bomull, indi-
go, m. m. Inbyggarnes antal stiger till omkring 40,000; de äro af-
komlingar af Européer med Afrikaner, en gansta ful, uegerlik, trög och
okunnig mennistorace. 1) S:t lago, »ncd staden Ribeira grande
och hamnen Praja, der Ostiudiefarare pläga intaga proviant; 2»
San Nicolo, den fruktbaraste af alla dessa öar; 3) Fuego, med en
vulkan; 4) Brava; 5) Majo; 6» Bonavista; 7) Sale; 8) San
Lncia; 9) San Vincent; 10) San Antonio.

Södra Afrika
bestar af Nedra Guinea eller Westra Knstländerne; Etiopien
eller det inre landet; Hstra Knstländerne; Kap eller Södra
Knstlandet.
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I. Nedra Guinea,

äfwen kusten Kongo kalladt, sträcker sig frän Landtudden Lopcz Gon-
salvo ända till Swarta udden (Cap Negro). — Den öfriga. delen af
westra kusten, ända till Kap, upptages af den sä kallade Odekusten,
hwilken antingen är öde eller okänd, emedan Europeerne der ej drifwa
nägon handel. — Norr om utloppet af den genom landet löpande fio-
den Zair, som anses för sjön Aqnilnndns utlopp, är stranden lag och
höjer sig smäningom, med beständigt grönskande skogar, ängar och odla-
de fält, den södra sidan är deremot hög och brant, med sandiga »nen
dock fruktbara slätter. Samma produkter äro här som i öfra Guinea.
Inwäuarne äro bosatte Negrer af mångfaldiga stammar, till större de-
len Feiischdyrkare. Landet är deladt i mänga större och mindre monar-
kista stater. Portugisarne hafwa bemaktigat sig hela landets handel och
underlagt sig de fiesta Negerstaterne. Nedra Guinea bestär af ätstilli-
ga riken, hwaraf de märkwärdigaste äro: l) Loango, »ned hufwudor-
ten Loango ellcr Bnali, den oinskränkta herrstande Walkonungens
(Mani kallad) residens, samt riket Angoy, med hamnen Gabinde
eller Kabcnda, der stark stafhandcl drifwes. — 2) Kakongo, »ned
hufwudorten Kingela, och den af Enropeer besökta hamnen Malem-
ba. — 3) Kongo, som producerar silfwer och koppar, hwars Konung
är ssattssyldig under Portugisarne, med den Portugisiska staden S:t
Salvador eller Kongo, som har 40,000 inwänare, samt Pemba,
med 10,000 inwänare. Flera af landets inbyggare äro omwända till
christendomen. — 4) Angola, under Portugisiskt wälde, med staden
S:t Paulo de Loanda, son» är sätet för Portugisiske Vice-Konungen
och har 8000 inwänare. —5) Benguela, med cn af Portugiserne
beroende Konung, och staden S:t Philip de Benguela, säte för cn
Portugisisk Guvernör.

11. Etiopien,
eller dct inre landet af Södra Afrika, är ost nästan alldeles obekant.
Den yttersta punkten i det inre af Södra Afrika, dit Européer hittills
kunnat framtränga, är Veetjuauernes eller Vooshooanas land,
hwilkas hnfwudstad Litäku (Lectako), belägcu i en mycket fruktbar
trakt, blifwit förstörd i ett borgerligt krig. — Inbyggarue uti Etiopien
äro Negrer, hedningar, krigiska, grymma och kringilröstvaude. De dela
sig i tre huswudfolk: Shaggas, som innehafwa den westra delen af
landet, frän Cap Negro till Mänbergen, dct grymmaste bland alla folk,
hwilkas wällust är förtärande af mcnnissotött och mennistoblod, hwilka
icke ens uppföda sina barn, utan bibclMas gcnom röfwade barn frän
andra siamman Dct mäktigaste af dcras riten är Anzikv. Gallas,som innchafwa ö>'!ra dclcn af landct, äro äflvcn ctt grymt folk; och
Kasferne (dct är otrogne, hnilkct namn Muhamcdanerne gifwa alla
dcn», hwilka ej bekänna sig till deras religion), som hafwa sina bo-
ningsplatser i den södra delen af landet. Dessa alla äro äter fördn
lade i mångfaldiga stammar, under färstildta anförare. Kafferne äro
mmdln wilda, drifwa bostapsstötsel och nägot åkerbruk. Mellan de
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begge förstnämnde foltslagcn stall ett förbund wara upprättadt, hwars
hufwlldförcmäl är att hindra Christendomcns utbredande.

111. Östr a Kustland er n e
af södra Afrika, innefatta Zanguebar, Mozambik, Sena och Nätal.
Dessa ländcr haflva ctt lagt lägc, och äro dcrförc blottställde för haf-
wets öf»vcrs»vttmningar. Klimatct är ganska hett och futtigt, och, likson»
i de öfrige af Afrikas kustländer under heta zonen, för Européer högst
osundt. Här produceras inais, ris, bomull, socker, guld, an,öra, o. s.
»v. Inbyggarne äro dels Kaffcr (mest Hedningar), dels Muhamcdan-
ste Araben Portugiseruc, af hwilka de flcste Ncgcnterne i landet äro
beroende, hafwa längs ät kusten strödda besittningar.

1) Kusten Zanguebar, (hwilket namn man ofta tillägger hela
östra kusten), sträcker sig frän Cap Delgado till kusten Ajan, och är pä
westra sidan omgifwcn af en stor bergskedja. Landet är deladt i män-
ga smä stater: Meliude, med en stad af samma namn och den be-
tydliga handelsstaden Mombaza, bebodd af Araber; Qniloa, hufwud
Dct för siafhandcln pä dcnna kust, m. fl.

2) Kusten Mozambik, frän Cap Dclgado till flodcn Kuama eller
Zambese, är äfwcn fördclad i mänga sina stater. Hit räknas äfwen
ön Mozambik, som ttllhör Portugisaruc, och hwilkcn är cn hufwudort
för Portugisista handeln i dc omkringliggandc farwattnen, med stadcn
af samma namn, som har cn ypperlig hamn och 12,600 inlvänare.

3) Kusten Sena ellcr Sofala, emellan flodcn Zambese och Hclgc
Ands-floden. 5, är märkes: Ritct Monomotapa ellcr Mokaranga,
pä begge sidor om bcrgsträckningcn Lupata, mcd dcn ät Portugi-arne
lelnnade stadcn Sena, wid fioden Zambese. Sofala, mcd staden afsamma namn, der cn af Portugisarne afhängig Konung residcrar.
Rikena Sabia, Inhambane och Manila äro för Europeerne nä-
stan obekante.

4) Kusten Natal eller Lagoa, so,n ocksä kallas Terra dos Fn-
mos, söder om Helge Ands-floden, ända ull Kap eller Hottentottc-lan-
det, är öde och föga bekant.

IV. Kap cllcr Södra Kustlandet
utgör södra höruet af Afrika, ganska bergigt och klippigt, samt mycket
omwexlandc, bäde i anseende till klimat och jordmän, innehällande om-
kring 3060 qwadratmil. Landet lider i allmänhet af wattubrist, har
mänga stora högslätter, bland hwilka Karroos äro de bekantaste, be-
wärta mest »ned saftiga wärter och större dclen af aret förtorkade.
Landets äldste inwänare äro Hottentottcr, fredlige hedniske nomader,
delade i mänga stammar. Boschiesmännerne, ett wildt, trolöst folk,
sirofwa i det inre af landet och lefwa mest af rvf eller af de stora
swärmar flygande gräshoppor, hwilka här äro en landspläga. Dä Hol-
ländarne sedermera togo Kap i besittning, ditsäudes en »mingd »»eder
ländfie kolonister, som sysselsatte sig mcd bostapsstötsel, äke»bruk och
winplanteling. Dess.» kolonister fortsatia ännu, sedan landet kommit
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under Engelskt wälde, samma yrken, och erportcra betydligt af landets
produkter. Inbyggarnes antal stiger till omkring 120,000, hwaribland
40,000 hwita. Har finnes endast en stad, Kapstaden, omgifwen af
de sä kallade Tafcl-, Lejon- och Djefwulsbergen, »ned 19,000 inwäna-
re, kastell, steppswarf, utgörande hlvilopunkten för dc sjöfarande pä den
stora resan emellan Europa och Indien. Det berömda Konstanzia »vi-
net beredes af drufwor som »vara uti den i granstapct af staden beläg-
na bergstrakten Konstanzia.

Södra Afrikas Öar ligga till en del i det Indista, till
en del i det Etiopiska hafwet.

1) I Indista Oceanen: l») Madagascar, den största Afrikanska
ön, siiljd ifrän fasta landct genom Mozambiksta kanalen, har omkring
4 millioner inbyggare, innefattar 12 af hwarandra oberoende Stater,
och innehäller öfwer 5000 qwadratmil, ellcr nära samma storlek, som
hela Tyskland. Ön är genomskuren af en hög bergskedja mcd en mängd
smä floder, har cn gansta bördig jordman och stort öfwerfiöd pä lifs-
medcl, bäde af djur- och wärtruet, bomull, indigo, peppar, silke, me-
taller och ädla stenan Inbyggarne äro Negrer, men uppblandade af
Araber och Malayer, allesamman hedningar, idka äkerbrnk, ätstillige
handtwerk, och handcl pä fasta landet. Deras regenters makt är ill-
ssränkt af aristokrati. Européerna hafwa inga besittningar pä ön. —

b) Kolnoriste öarn?, 4 till antalet, mellan norra spetsen as Mada-
gascar och fasta landet, äro fruktbara, bebodda af Muhamcdansta Ara-
ber och hedniske Ncgrcr, undcr cn cgcn rcgcnt, som residcrar pä den
förnämsta ön Anjuan eller Hinznan, den Ostindiefararne wanligtwis
besöka under sina resor. — 0) Amirauterne ellcr Amiralitets-
öarne och Mahe- cllcr Sechelles öarne ligga bredwid hwaraudra;
de förre räknas till Portugisista besittuingarne; pä dc sistnämnde haswa
Engelsmännerne anlagt ett nybygge till odling af mustot och kryddneg-
likcträd. — cl) Mastarenerne, bestå af öarne Isle Bourbon eller
Reunion, som tillhör Frankrike, och S:t Mauritius (MoriHön, före
1814 bcnämd Isle de Fraucc), som tillhör England. Dcssa öars ge-

men'amma produkter äro: kaffe, socker, indigo, mnstot, tryddneglikor,
tobak och bomull. Pa dcn förstnämnda, som är fruktbarast, sinnes
80,006 inbyggare, samt städerne S:t Denis och S:t Paul; pä den
sistnämnda, som ligger mycket blottställd för stormar, men som produce-
rar en mängd kryddor, sinnes äswen omkring 70,000 inbyggare, samt
orterne Port Louis, Port Bourbon och den nya stadeu Bourg-
Mah«. Destutom tillhöra Engelsmännen de smä öarne: Diego Gar-
cias, Nodriguez och Praslin.

2) I Etiopiska hafwet, eller wid westra kusten af Södra Afrika
ligga: l») Ön S:t Helena, cn klippa i hafwet tillhörig Engelska
Ostindista Kompagnict, nyttjas säsom en förfristningsort för deras stepp,
churu den icke cn gäng tan lcmna tillräckliga förräder för öns cgne
inbyggare; dcn har emcdlcrtid blifwit märkwärdig säsom f. d. Franske
Kejsaren Napoleons fängelse- och dödsort; — 1») Afcension, äfwen
cn England tillhörig ö, nordwest om Stt Helena, lita bergig och ofrukt-
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bar som dcn, men ägande en gansta god hamn; - () Försristuingsl
öarne, Isles of Nefreshmeut, (till är 18 l0 kallade Tristan
d'Acunha) 3me till antalet, sydwest frän Kap, sä rikt uppfyllde af
foglar, att man ofta mäste mcd käppar bana sig »väg bland dem.

Amerika,
som senare än de öfrige tre redan bestrifne werldsdelarne upptäcktes6),
innefattar jemte en mängd smärre öar, 2.ne Stora Halföar: Norra
och Södra Amerika.

Norra Amerika,
som genom Panamanäset sammanhänger »ned Södra Amerika, bebos af
omkring 25 millioner inbyggare. Ur-inbyggarne hafwa nästan äfwer-
allt af Europeerne blifwit fördrifna till dct inre af landct, och pä
mänga ställen har Europeerne alldeles utrotat dem. Dc frän Euro-
peernc härstammande inbyggarne likna Europecrnc i språk, religion, od-
ling och seder. Kreoler källas de af landcts inbyggare, som i Ame-
rika äro födde af Enropeista föräldrar, och Meslizer de, som hafwa
en Europé till far och cn Amerikanska till mor. Gcnom dc frän Afri-
ka, säsom slafwar hitförde Negrer, hwilka räknas till ficra millioncr
uti Norra och Södra Amerika, har landct äfwcn sätt en belydlig till-
ökning uti folkmängd. Barn af Européer och Negrer kallas Mulat-
ter, och af Indianer och Negrinnor Zambos.

Norra Amerika kan indelas i följande 7 hufwuddelar, nemligen:
1) Gstimaländernc; 2) Fria Indianernes länder; 3) Brittista
Nordamerika; 4) Förenade NordAmerikansta Staterne; 5)
Mexicos Förenade Stater; 6) Förenade Stater»? af Central
Amerika eller Guatemala; 7) Westindieu.

I. Gskimaländcr
kalla wi de delar af Norra Amcrika, hwilkas ur-inbyggare äro Emistäer.
Dessa länder utgöra norra dclen as östra kusten, och äro belägne kring

') Ehuru Grönland, cch måhända andra delar af Norra Amerika, uti
Tionde århundradet blefwo upptäckte af Isländare, och man äfwen trott
sig finna spär af Phocnisista kolonier ('?> nti Guatemala, nemligen den
178!) ur jorden uppgräfna urminnes staden Huchlicl-palla», sä är likwäl
den odödlige Eolumbns att anse för egentlige upptäckaren af Amerika är
14N2. Sltt namn erhöll den dock a» Florentinarn Amerigo Vespucei

(I<il)7). Tidigt nedsatte sig, nti de bördigaste trakternc, Europeiske kolo-
nister, och landet rröfrades för Enropeista regeringarnas räkning. Undcr
senare hälften af sistförflntna sekel afstnddade sig först Norra Amerikas
förenade Stater Englands öfwerwäldc; och under det närwarande hafwa
alla Spaniorernes och Portugisernes besittningar pä fasta landet förklarat
sig oberoende af Moderlandet.
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Hudsons och Baffins c, samt dc okande kustcrne cmot Ishaflvell
Dc hafwa alla ett ganska tallt klimat och en ofrnktbar jordman »nU
höga tala cllcr snötäckta berg.
dorsten ock nägra miueralicn Hwalsistsängstest idid kustcrne' är"betydlig.
Estimäcrnc äro ett obyfsadt och osnyggt folk, sina till wärtctt, till stör-
»e delen hedningar, nomader ellcr fiskare. De äro utan ordentlig re-
gering, mcn oberoende af Europeerne, sim tillegna sig kusierne, der de
anlagt kolonien De hit hörande län^cr äro:

1) Grönland, cn stor ö, belägen östcr om Baffins-wiken.
Till sin norra gräns är dcn alidclcs okänd och den östra kusten, som
är den äldst bekanta, och af Norrsta inbrggare befolkade, har sederme-
ra i 400 ar »varit nästan otillgänglig, i a ».»seende till isberg; mcn pä
sydwestra sidan finnas några Danstä kolonier. Landet är gansta ber-
gigt, mcd ctr kallt klimat; mcn har flera heta källor och slocknade vul-
kanen Vegetationen är i dalarne ickc fattig, mcn träd blifwa här en-
dast dwerglika buskar. Skalar äro dest wigtigaste produkt. Ur-infödin-
garne äro Estimäer, som äro oberoende af Danska regeringen, för hwars
besittuing Grönland anses. — Till denna trakt af Amcrika räknas äf-
wen Spetsbergen, höga klippor, belägna längst uppe i norra Ocea-
nen emellan Europa och Amerika. Dc äro öde och besökas cndast as
Hwalsistfängarc.

2) P ola r-Län derna, nordwest om Baffins-wiicn, upptäckta i
senare ären af Engelsmannen Parry, äro ännu föga kände, och bebod-
de af smntsigt kopparfärgade Estimäcr, hlvilta kläda sig med stälhudar
och lefwa af sist, skalar och sjöfoglar, hlvilta fcuare förtäras ra. Lan-
det närmast Baffinswikeu har blifwit kalladt Norra Dewon och skil-
jes genom Barrowsundct frän Prins Wilhelms land.

"3) Prins Wilhelms land är beläget emellan Hudsons- och
Baffins^wikarne, bestäende af twenne flora halföar, »ned flera stora
hafswikar och öar, hwars knster ännu äro obekanta. Landet är nästan
öde; dock finnas nägre spriddc Estimaer. I Vaffinswiken finnes en
stor ö, lames-ö, hwars storlek och belägenhet är gansta osäker.

4) Nya Wales kallas länderna belägna wester om Hudsons-
»viten, utgörande en sträcka af 7 till 8000 qwadratmil; de äro gansta
ödslige och ofruktbare; men i södra delarnc skogbewurne. Utom Esti-
maer finnas har äfwen nägra Indianer. Pä tnuerna har Engelska
Hudsonsbay-kompagniet nägra handelsplatsar.

5) Labrador eller Nya Bri t anni cn ,cn gansta stor halfö,
innehällande omkring 10,000 qwadratmil, emellan Atlantiska hafwet,
Hudsons-sund och Hudsous-witcn, i föder sammanhängande »ned Kanada;
ett rysligt wildt och kallt land. Estimäerna bebo dels det inre hög-
landet och lefwa af renar, dels kusierne och lefwa af fiske; i ewig fezd
med dessa lefwa nägra Indianska stamman Handeln tillhör nteslutan-
dc Engelska Hudsonsbay-sällstapct.

11. Fria Indianernes länder
utgöras till större delen utaf det inre Nordamerika, hela nordlvestra
kusten frän Ishafwet till Oregan i de Förenade Staterne. De äro
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föga kände af Européer, hlvilta endast pa kustcrne hafwa uägra nybyg-
gen och handels-nederlag. Dessa länders storlek kan i anseende titt dc
obestämde gränsorne och okände knstcrne af Ishafwet icke bestämdt upp-
gifwas. Landct är uppfyldt af bcrg (h»varaf cn stor bergskedja, känd
under namn af klippiga bergen, sträcker sig längs hela landet), sjöar
och moras. Af sjöar märkas isyuncrhct Winuipcg, Athapeskow ock
Slafsjön, hwilka bäda sistnämnda falla nti Ishafwet, gcnom Mak-
kenziefloden. Dcnna och Koppargrufflodcns längre i öster belägna
mynning äro de enda punkter »nan känner af norra kusten, hwilken är
begrafwen undcr snö och is. Den är ofruktbar, stoglös cch obebodd;
pä klipporna wära ymnigt flera läsarter, lon» tjcna mcnnistor till föda.
Emot söder blir klimatet mildare, jordmänen bördigare, landct betäckt
af stora skogar, uppfyllda af »vilda djur, säsom urorar, elgar, renar,
hjortar, björnar, leoparder, »vargar, o. s. »v. Pelswerk är förnämsta
handels-artikeln. Inbyggarne äro hedningar, till större delen jägare och
fiskare, fördelade i en mängd stammar, utan att »vara förenade till nä-
gra stater eller riken. De bekantaste Indianstc folkstammar äro: Kop-
parilndianer, i hwilkas land finnes ritt förräd pa gedigcn koppar,
hwilken de förstä att smida; Ehippeways, mcd cn bcundranswärd
uppöfwad luktorgan. Irokeserna bafwa anlagt skolor och antagit
till cn dcl Europeiska seder. Städer finnas likwäl inga och fa bebygg-
da orter.

Pä kusten, hwars norra del Nyssarue tillegna sig, märkas: 1)
Rysta besittningarne pä halfön Alaschka, ön Kodjak, med stan-sen St Paul, samt en liten stad af samma namn, som har god hamn;
och 2) Engelsta handelsplatsarne »vid Nntka och Konung Georgs sund.

111. Brittiska Nordamerika,
hwarunder blott inbcgriprs den dcl af Brittiska ländcrnc nti Norra Amc-
rika, som har en bebörigen organiserad styrelse, innehäller 7 till 8000
qwadratmil, och gränsar i norr till Hudsons »vit och Estima-länderne, i öster
till Atlantiska hafwet, i wester till de fria Indiancrncs omradc, i söder till
Förenade Staterne. Dest förnämsta delar äro 1) Guvcrnemcntct New-
foundland (Nsusundländ), innefattar ön Newfoundlaud eller Terre-
neuve, samt de iLorcnzwlkcn belägne öarne Auticosti och de 7 Magdale-
na-öarne, samt ön Bcllislc. Wid Newfoundlands kuster äro stora sand-
bankar, pä hwilka en otrolig mängd tabcljo och andra sorter stor sist
fängas af Engelsmän och Fransmän. Hufwudstaden är S:t Johns
(Dschnns), Gnvernörens säte, mcd 12,000 inlvänare och förnämsta nc-
dcrlagsplatscn för fisterierne. Nära bär inwid ligga Franska öarne
S:t Pierre och Miquelon.

2) Guverncmentet S:t Johns, innefattar blott ön S:t Johns
eller Prins Edward, med staden Charlestown, Guvernörens residens.

3,4,5) Guvernementerne Nya Skottland, Nya Brauu-
schweig (Acadia), och Cap Brcton. Nya Skottland är cn halfö,
omgifwen af hafswiken S.t Lorenz, Atlantiska baswet och Fundy^viten,
sa,nt, genom en smal landtunga, förenad med Nya Braunschwcig» hwil-
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tet sistnämnda land genom Stt Lorenzflodcn är ftildt frän Kanada, och
gcnom floden Croir frän de Förenade Staterne. Här finnas stora sko-
gar med en mängd djur, hwilkas stinn begagnas till pelswerk; landet
producerar mais, spanmäl, lin, hampa; äfwen finnes tillgäng pä jern,
stenkol samt sist. Inbyggarne, omkring 200,006 till antalet, aro dels
Engelsmän, dels Tystar. Halifax (Hälifär), är hufwudstad i Nya
Skottland, samt säte för Guvernören, med 15,000 inlvänare och god
hamn; hufwudstaden i Nya Braunschwcig är Frederikstown, der Gu-
vernören ock har sitt residcus. Ön Cap Breton har ansenliga skogar
och kabcljosistericr sami rik tillgäng pä stcnkol; uti stadcn Sidney, re-
siderar Guvernören.

6 och 7) Bitti ska Kanada (Knuädä), fördeladt uti 2:nc Gu-
vernementer, Nedra st a nåda ellcr Quebeck, och Öfra Kanada
eller ')jork, är brlägct mellan S.t Lorenzftoden och Estima länderne,
bar ett härdt klimat, mänga berg, stora stogar och temligen fruktbar
jordman. De fyra stora sjöarne: Tracy (Ofra Sjön), Huron, Erie
och .Ontario äro till en dcl belägne inom landet; här ligger äfwen
det stora »vattenfallet Niagara. Inbyggarnes antal stiger till 900,090
af hwilka största delcn äro infödingar, Chippcways och Irokeser, samt
Fransmän. Landets hufwudsacligastc produkter äro pelswerk och träwa-
ror, äfwen spanmäl och lin. Hnfwudstaden i Nedra Kanada är Due:
beck, mcd 21,000 inwänarc, förträfflig hamn, arscnal, sätet för Ge-
neral-Guvernören och Guvernören. .Dessutom är att märka städerne:
)jork, säcet för Guvernören öfwer Öfra Kanada, mcd inwäna-
re; Trois Nevieres, med betydliga jcrnmanufaccurcr; Montreal,
mcd 26,606 inwänare, stapelstad för handeln med pelswcn.

8) Ber »nu da s-öar ne, belägne i Atlantista Oceanen, till an-
talet 3 till 466, af hwilka de flestc äro smä, ofruktbara och obebodda,
utgöra ctt eget Guverncment, mcn lyda uudcr Gcneral-Guvcrnörcn i
Kanada. Klimatct är likwäl ganska sundt och mildare än nti nysnnnn-
da landstap, sa att här wära flera sydfruktcr och en art af En, Cedcr
kallad, som lemnar förträffligt stcppswirke. Den största ön är Ber-
muda; Pä ön S:t Georg, med en stad af samma namn, rcsidcrar
Gnvernörcn.

Pä norowestra kusten, i det sä kallade Nya Hannover och Nya
Eornwales hafwa Brittcrne nägra etablissemcntcr.

IV. Förenade Nordamerikanska Staterne
äro omgifne af Merico, Indianernes länder, Engelska besittningarne,
Atlantista hafwet och Mexicansta wiken; i senare ärcn hafwa gränsorne
blifwit ntsträcktc ända titt Stilla hafwet. Landets »vidd utgör emellan
50 och 60,0l!0 qwadratmil. — Wid kusterne är landet statt, men de
inre dclarne gcnomstäras af betydliga bergsträckor, Aleghanyäsen, de
Apalachista och Blä bcrgcn, och deras ändlösa utgreningar. I norra
delarne af landet är klimatet kallt, men emot söder »varmare, äfwen-
som wester om Apalachista bergen, under samma latitud. Knappt nä-
gonstädcs känner »nan hastigare och häftigare omwerlingar i »väderleken
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än härstädes, frän Ptterlig hetta till ytterlig köld. Det regnar här
dubbelt sä mycket, som i Europa. De förnämsta floderna äro: Mis»
sifippi mcd Ohio och Missuri, Connecticut, Hudson och North-
floden, Delaware, Susquehannah, Potowmak, Sevannah och
Maryfloden. Wid gränsen af Kanada finnas sjöarne: Michigan,
Öfra«Sjön eller Tracy, Huronsjön, Grie, Ontario samt Eham-
plain och Oueida. Landets bördighet är gansta omwerlande; bördi-
gast äro de sä kallade Savanner (stora lägland längs floderna, som
af dessa öfwerswämmas) wid Missisippi och dest tillflöden; äfwen sin-nas sandsträckor och en stor saltstepp wid en gren af Arkanzas. För-
nämsta produkterna äro spanmäl till öfwerfiöd, isynnerhet hwete, mais
och ris, mycken frukt, lin och hampa; samt i de sydligare staterne:
socker, tobak, indigo, bomull och silkc. Landets stora stogar bcstä af
talrika och högstammiga trädstag. Boskapsskötseln drifwes »ned fram-
gäng; wildt sinnes i ymnighet och wattnen äro fiskrika. Ur bergen häm-
tas jern, koppar, marmor och andra mineralier. — Handcl och manu-
fakturer tilltaga beständigt, likwäl hindras fäbrikerne mycket genom de
höga arbetslöncrnc, förorsakade af lättheten att erhälla och föda sig
af landtegendomar. Handeln är blomstrande. Till wetenstapernes be-
fordran sinnas ätstilliga Universiteter och andra läroanstalter, inrättade
pä Engelskt sttt. Desse stater bilda en demokratisk fristat, der högsta
matten hwilar hos Gcneraltongresfen, som bestär af Presidenten, Se-
naten eller Öfwerhuset och Nepreseutauternes kammare eller Underhuset.
Presidenten, som »väljes hwart fjerde ör, har rättighet att göra nad,
förer högsta befälet öfwer krigsmakten, utnämner alla statens embets-
män, har uppsigt öfwer kollegierne, samt i allmänhet hela den werk-
ställande makten; till biträde utwäljer han sig sjclf en konselj. Inbyggar-
neS antal stiger till 16,580,060, hwilka bestä dels af infödde, dels utaf
Européer, af olika nationer, spräk, religion, odling och seder, isynner-
ncrhet Engelsmän, Tystar och Nedcrländare. Alla bosatte medborgare
njuta lika fri- och rättigheter; och sinnas inga privilegierade stånd eller
religioner; en fullkomlig religionsfrihet tillätes. Negulicra krigsmakten
stiger i fredstid till 15,660 man; men mcd landtmilisen, af hwilken
större delen är bcwäpnad, till en million. Sjömakten utgöres af 12
Liniestcpp, 17 Fregatter och öfwer 100 mindre krigsskepp.

Som folkmängden i Nordamerikanska staterne är bcsiändigt i stör-
sta tilltagande, och republikernas antal ökas, allt som de provinser win-
na tillwärt utaf inbyggare, hwilka i konfederationen bliswit upptagne,
sä är icke heller bestämdt af hnru mänga mindre Nepubliker den förena-
de Fristaten stall bestä, hwarföre ocksä icke fällan förändringar inträffa
i afseende pä nya Nepubliker, hwilka den allmänna gemensamma sty-
relsen underordnas. Enligt senaste underrättelse woro de tonfedererade
Staterne eller Republikerue 26 till antalet, destutom ett Distrikt, som
stär omedelbart under kongressen, samt 3 Gebiet.

>) I nordöstra delen af landet:
1) New-Han» pshir (Nju-Hämschir) är uppfylldt af berg, sjöar

och stora stogar, men har ock fruktbara dalar och smä slätten De hwi-
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ta bergen och dest grenar upptaga medlerfia af landet, och norra
delen är ännu en fnllkomllg »vildmark. Inbyggarnes antal i denna Stat
stiger till 300,000; hufwudstaden är Goncord, men förnämsta staden
Portsnwuth, med 3000 inwänare och en ypperlig hamn.

2) Maine, omgifwet af Kanada och New-Hampshire, till större
delen ouppodladt, med 490,000 inbyggare. Förnämsta staden är Port-
land, med 13,000 inwänare samt »vidsträckt handel, men hufwudstaden
är Augusta, med 4000 inlvänare.

3) Vermont, gcnomkorsadt af dc gröna bergen, en fortsättning
af Albanykedjan, äger 330,000 inbyggare. Landet är föga uppodladt;
hufwudstaden Montpellier.

4) Massachusetts (Massctschusetts) »vid Apalachista bergen,
med 700,000 inbyggare och städernc: Boston, den tredje i ordningen
af Förenade Staternas städer, som har 80,000 inwänare, god och be-
fäst hamn, mänga fabriker och betydlig handel; Salem, mcd 3500
inwänare och ett Universitct.

5) Nh ode-Island (Rood Eiländ), med 110,000 inbyggare,
bestär af 3:ne större öar och twenne kuststräckor af fassa landet; är slätt
och utgöres helt och hället af uppswämmadt land. Ön Nhode prisas
för sitt sunda klimat och besökes derföre af mänga sjuklingar. Landets
hufwudstad och förnämsta stad är Providence, »ned 17,000 inwänare,
Universitet, betydlig handel och mängfaldiga fabriken

6) Connecticut, med 326,660 inbyggare, bestär af trenne
fruktbara dalar, »vattnade af floder. Hufwudstaden är Newhaven
(Nju-häwn), med 10,000 inwänare, och Hartford, med 7000 inwä-
nare, uti hwilka städer styrelsen ömsom sammanträder.

7) New-I or k, emellan sjöarna Ene, Ontario och Champlaiu,
har betydligt äkerbnck och fiera fabriker, och är bland de förenade Nord-
amerikanska Staterne den solkrikaste staten, indelad i södra och norra
distriktet, »ned sammanräknade 2,400,000 inbyggare. Städer: huf-
wudstaden i norra distriktet är Albany, med 24,000 inlvänare, samt
New-Aork i det södra, med 203,000 inwänare, Universitet, flera
»vetenskapliga inrättningar, förnämsta handelsstaden i Förenade Staterna.
Hit hör äfwen ön Long-Island.

8) New-Jersey (Dschersi), emellan hafwet och Delavarestoden,
med 360,000 inbyggare. Hufwudstaden Trenton, »vid Delavarestoden,
med en Akademi och 4060 inwänare, saint staden Newark, med 11,000
inwänare.

9) Pen syl vania, bildar en regulier parallelogram, hwars syd-
östra del bestär af uppswämmadt land, medlersia delen är bergig, och
den westra är ett fruktbart högland »vid Ohios källor. Denna statens
folkmängd stiger till 1,600,000. Hufwudstaden är Harrisbury, med
4300 inwänare. Städer: Philadelphia, wid Delavarefloden, en af
de wigtigaste handelsstäderna i Förenade Staterna, till är 1800 Kon-
gressens säte, med 189,000 inwänare, Universitet, Nationalbank och
mänga fabriker; Pittsburg, med 18,000 inwänare, steppswarf, be-
tydlig handel pä de inre provinserna.
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10) Delaware, sydwest om fioden af samma nämn, med 90,000
inbyggare; nordligare delen är ett högland, kusseu flack och uppfyld af
saltträst. Hufwudstaden är Dower, med 6600 inwänare, men dcn
solkriiaste staden är Wilmington, som har 10,060 inwänare.

11) Maryland (Merilcind), beläget omkring Chefapeakwiken
med 500,000 inbyggare och hufwudstaden Annapolis, liten och obe-
tydlig, samt den mera betydliga staden Baltimore, som har 81,000
inwänare, god hamn och högst wigtig handel.

V) Uti sydöstra delen af landet:
12) Virginia, med 1,360,000 inbyggare, sträcker sig frän

Che'apeakwiken ända till floden Ohio. Midt i landet framstryka de
blä bergen, men Ohiostätten äfwensom kusten, hwilken bestär af upp-
swämmadt land, är ganska fruktbar; bekant är dest tobak. Wid södra
gränsen är en stor snmpig »vildmark (Dismal Swamp), ctt tillhall för
Björnar, Wargar, Tigrar och rymdc Negerstafwan Hufwudstaden är
Nichmond, (Ritschmond), »vid den segelbara James- (Dschems) flo-
den, med 16,000 inwänare, och en marmorstod öswer Washington, som
i denna Provins blef född är 1732.

13) Norra Carolina, äfwen uti inre delen af Apalachista
bergen, med 800,000 inbyggare. Wid kusten, som är slätt land sin-
nes likaledes ett stort moras (Aligator Swamp), uppfylldt af Aliga-
torcr (eu art Krokodiler) ; hufwudstaden är Nalcigh (Räleh).

14) Södra Carolina till sin natur likt Norra Carolina med
650,000 inbyggare. Hufwudstaden är Columbia, men förnämsta sta-
den är Gharlestown (Tscharlst'n) med 36,266 inwänare och betyd-
lig handel.

15) Georgia, wio kusten, omgifwen af cn sträcka smä öar, »ned
620,000 inbyggare; klimatet är hett, gynnande för bomull, ris och
indigo. Hufwudstaden Milledgeville (Milledschwill); Savannah (Sä-
wänna) wigtig handelsstad.

16) Alabama, en widsträckt och fruktbar högstätt wid fioden afsamma namn, med 560,000 inbyggare och hufwudstaden Tuscaloosa.
Stora distritter häraf äro ätstillige Indiaustammar förbehällne.

(!) Uti medlersta delen af landet, inncfattandc till större delen
Missisippis fiodomräde.

Öster om Missisippi äro belägne:
17) Ohio (Oheio), som gränsar i norr till sjön Eric och i sö-

dcr till floden Ohio, hwilken bägformigt kringflyter denna siat. Deu
är cn hög statt, full af stogar, som först i senare ären wid floderna
blifwit upphöjda. Klimatat är det angenämaste och mest tcmpercrade
i hela Unionen; folkmängden utgör 1,306,600. Golumbns är huf-
wudstaden, men förnämsta staden är Cincinati, med 28,000 inwäna-
re, fabriker och handel.

18) Indiana, en widsträckt högstätt, wester om staten Ohio,
emellan sjön Michigan och fioden Ohio, till en del ännu cn »vildmark,



276

men jorden är fruktbar. Inbyggarnes antal stiger till 550,000 och huf-
wudstaden är Indianapolis, wid Ohio.

19) Illinois, emellan stöden Illinois och Ohio, wester om In-
diana, äfwen en fruktbar högslätt, men blott fä ställen i dest tjocka
stogar äro upprödjade; inbyggarnes antal stiger titt 320,000. Van-
dalia kallas hufwudstaden.

20) Kentucky, emellan fioden Ohio och Missisippi samt Virgi-
nien, ett fruktbart landstap, »ned 800,000 inbyggare; hufwudstaden är
Lexington, med 6500 inwänare och ett af de bästa Universiteter i
Unionen.

21) Tennessee (Tinncssi), emellan Norra Carolina och Missi-
sippi-fioden, ett skönt och fruktbart landstap, frän norr till söder genom-
skurit af Cutnberlandsbergen, mcd 900,000 inbyggare. Här märkes
hufwudstaden Nashville, mcd 6660 inlvänare.

22) Missisippi, emellan Missisippi-floden och Alabama, wid
hwars gräns Alcghany-äscn sänker sig till läga knllar, med 200,000 in-
byggare och hufwudstaden Jackson.

Wester om Missisippi äro belägne:
23) Louisiana, en widsträckt gansta fruktbar statt, kring MiS-

sisippis mynningar, hwilken flod ärligen öfwcrswämmar en stor dcl af
landet, som frambringar ris, socker och bomull. Inbyggarne äro
350,000 till antalet. Hufwudstaden är New-Orleans, pä östra stran-
den af Missisippi floden, med 46,360 inlvänare-, ncdcrlagsplats för
handeln pä Missisippi, har »vidsträckt utrikes handcl.

24) MiSsuri, »vid fioden Missuris förening med Missisippi,
en »vidsträckt gräsbewärt högslätt, som likwäl i söder upptages af Ozark-
bergen. Landet, som är glcst bcbodt, har dock 250,000 inbyggare,
är fattigt pä slog, mcn har outtömliga stcnkvlslagen Här märkes huf-
wudstaden leffersson, och handclsstadcn S:t Louis. Wid staden
Genevieve sinnas rika blygrufwor. I norr och wester sins det omät-
liga Mis sur i-distrikt et, som sträcker sig ända till klippiga bergen,
en tal högstätt, son» ännu endast bebos af Indianer, med hwilka drif-
wes en liftig handel med pelswerk.

25) Michigan, norr om Indiana, pä ömse sidor om sjön Mi-
chigan och i öster gr mande till sjöarne Huron och Ene, bewärt med
stora stogar, ouppodlade, till större delen bebodde af Indianstammar,
med hwilka drifwes listig pelshandcl. Folkmängden utgör öfwer 200,000.
Detroit är hufwudstaden.

26) Ar kanzas, cn högslätt, ännu föga odlad, till en del bebodd
af Indianer, mcd 70,000 inbyggare och hufwudstaden Litle-Rock.

27) Columbia utgör ett Distrikt, som omedelbart lyder under
Kongressen, med 50,000 inbyggare och staden Washington, wid fio-
den Potowmak, Förenade Staternas hufwudstad, säte för General-
Kongressen, Presidenten och högsta Domstolarne, med 19,000 inwäna-
re, stor och ödslig. Kongressen sammanträder hwarje ar första Män-
dagen i December mänad.
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Gebiet, som ännu icke säsom Stater erkännas äro
28) Florida-Gebietet. Halfön Florida som blifwit afträdd

af Spanien M Förenade Staterna och fördelas uti Medlersta Flo-
rida och Östra Florida, ofruktbare och sandige, samt Westra
Florida, eller kustlandet till Perdido-wiken, som är uppfylld af män-
ga trast, bewärta mcd Cypresscr. Florida äger Westindista produkter;
inbyggarnes antal stiger till 50,000. ..Hufwudstadcn Talahasse, belä-
gen i medlersta delen af landet; i Östra Florida är förnämsta staden
S:t Augustina, och i Westra Florida Peusacola, med en förträff-
lig hamn.

29) Wisc onsin-Gebietet. Indianerne hafwa till Förenade
Staterne afträdt detta Gebiet, innehällande 256,000 Acres land, med
en folkmängd af 25,000 personer.

30) Oregan-Ge biet et, mcd 5000 inbyggare; ett omwerlan-
de landskap, emellan klippiga bergen och Stilla hafwet, som ännu be-
bos nästan endast af Indianer, bland hwilka de fiathnfwade äro de
märkwändigaste. De äro dcls jägare, dels fiskare.

V. Republiken Mexico
gränsar i nordost till Nord-Amerikansta Fristaterne, i wcster och söder
till Stilla hafwet, i öster till Merieansta wiken, och sammanhänger i
sydost med Fristaten Guatemala. Widden utgör, inberäknadt de fria
Indianernes land norr om Mexico, omkring 36,000 qwadratmil. An-
desbergen genomlöpa hela landet frän sydost till nordwest; större delcn af
landct utgöres af cn ofantlig högstätt, 8060 fot öfwcr hafwet, som
sänker sig mot norden. De högsta bergspetsarne sinnas »vid gränsen af
Central-Amerika, af hwilka Popocatepetl är nära 18,000 fot högt;
äfwen sinnas fiera vulkanen Klimatet är, i anseende till landets olika
höjd öfwer hafwet, omwerlande; uti höglandet är det tempercradt; kust-
landet äter är ganska hett och har en förpestad luft, hwarföre gula fe-
bern här gör förfärliga härjningar. Produkter sinnas här af mängfal-
diga slag, t. en gnld, silfwer, jcrn, cn mängd färgst^fter, tobak,
gummi, china, kakao (som ingår säsom cn hufwudbeständsdel uti choco-
lade), jemte en mängd andra ekonomiska och medicinal-wärten Folk-
mängden stiger till nära 8 millioner, bland hwilka fiera eiviliserade In-
dianer, som styras af sina egna Kazikcr; andra af dessa ftröfwa än-
nu omkring i dc norra inre »vildmarkerna. Fabriker och industri äro
obetydliga. Landets Religion är dcn katholsta, till hwilken ocksä en stor
dcl af Indianerne bekänna sig; i spetsen för andliga styrelsen stär Erke-
Bistopen af Merico och 9 Biskopan Landets konstitution är en efter-
härmning af dcn Nord-Amerikansta. Kongressen eller lagstiftande mak-
ten är fördelad pä twä Kamrar, Senatens och Neprescntanternes kam-
mare; werkställande makten hwilar i Presidentcns händcr, som har en
vice President till biträde.' Republiken är indelad uti 20 UuionSstater
och 5 Distritter, som ännu icke utgöra egna stater, men dä dessa
UniouSstater äro mindre bekante anse wi ej nödigt bestrifwa hwarje sär-
stildt, utan bibehålla den äldre indelningen i Gamla och Nya Mexico.
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1) Gamla Mexico *), med städerna: Mexico, hufwudstaden
i Republiken, som har 170,000 inwänare, Universitet, cn mängd prakt-
fulla kyrkor och kloster, ätstillige inrättningar för »vetenskaper och kon-
ster, fabriker, samt är medelpunkten för kommunikationen emellan Ame-
rika, Ostindien och Enropa; Acapulco, wid Stilla hafwet med 5000
inwänare, ypperlig handel; Queretaro, i det inre höglandet, med
47,000 inwänare och fabriker; Puebla de los Angelos, pä hög-
slätten, äldsta Europeiska staden i Amerika, med 68,000 inwänare och
med de enda glasbruk i landet; Vera Cruz, derifrän Merieos rike-
domar utsteppades till gamla »verlden, nu i aftagande, mcd 16,000
inwänare (här landsteg Mericos eröfrare, Cortes, 1519); Oaxaca,
en wäl byggd stad, mcd 24,500 inwänare; Valladolid de Mechoa-
ean, i det inre höglandet, med 18,000 inwänare; Ouadalaxara,
med 60,000 inwänare, och Universitet; Gnauaxuato, med 41,000
inwänare, i en rik bergslag; San Luis Potosi, med 13,000 inwä-
nare, i hwars granstap finnas rika silfwergrufwor; Durango, med
20,000 inlvänare; Zacatecas, med 33,006 inlvänare, wigtiga guld-
och silfwerbergwerk, samt bctydlig handel. Pä halfön Aucatan, hwars
förnämsta produkt är mahogeny och campecheträd, ligga städerne Me-
rida och S:t Francisco; här hafwa Engelsmännen ett etablissement,
mcd rättighet att fälla mahogony och campecheträd.

2) Nya Mexico, hwilket till en stor del är ouppodladt. Stä-
der: Ghihuahua, med 11,660 inwänare, och betydliga silfwergruf-
wor; Santa Fe, wid fioden Rio dcl Norte; Guliacan, med 11,000
inwänare; Ginaloa, med 9500 inwänare. Hit hör äfwen halfön Ka-
lifornien , genomkorsad af en kal bcrgssträcka; södra delcn af landet är
af den starka hettan nästan förbränd; regn är högst sällsynt. Längre
mot norden blir landet fruktbarare-, uti hwilket Mericanerne endast äga
nägra missioner af munkar och militärposter wid hafwet; inbyggarne

*) Före Spaniorernes erinring af landet (1519) war detsamma fördeladt uti
flera stater, hwaraf Aztekernas rike (Montezuma), samt ritena Tezcnco
och Mechoachan woro de betydligaste. Inbyggarne hade hunnit titt en
icke obetydlig grad af kultur, hade byggt stora städer, hade inrättat guds-
tjenst, ägde astronomiska kunskaper och idkade åkerbruk. Aztekerna syms
srän Norden nedwandrat till Mexicos dal. Wid floden Gila finner man
ruiner efter en gammal Aztekist stad, som intar en betydlig landsträcka, i
hwars midt höjer sig lemningarne efter ctt betydligt slott, omgifwit af en
med torn försedd mur. Flerastcides, säsom »vid Choluia, i staten Oaxaca,
sinnes icke blott lemningar af fornmexikansta fästningswerk och wattulednin-
gar utan äfwen Konungagrafwar, som hafwa likhet med de Egyptiska
Pyramiderna och hwilkas zirater förliknas med de Grekiske och äldste Ro-
merske. I gransiapet af staden Tezcuco sinnas flera fornminnen och ett
berg, som fordom warit betäckt med tempel, palatser och grottor, hwilkahänwisa till ett folk, som längt före Amerikas upptäckande, hunnit en hög
Hrad af bildning, och hwars religion, seder, tlädedrägt och byggnadskonst
återkallar minnet af de äldre Egyptier. Landet war under Spansit wäl-
de kalladt vice Konungariket Nya Spanien, till 1823, dä det förklarade
sig sjelfftändigt.
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ä.o för öfrigt Indianen Här märkes Van Carlos de Monterey,
en liten stad, säte för en Kommendant, och San Francesco, Meri-
canarnes nordligaste besittning i Amerika.

Vl. Republiken Texas,
fordom en del af Mexicansta Republiken, som nu siiljt sig frän Mexico,
och uppträdt säsom en egen Stat, belägen »vid Mexicansta wiken, we-
ster om Förenade Nord-Amerikansta Staternas omräde. Folkmängden
uti den nya Staten, utgör ännu blott 65,000 personer. Regeringen
har sitt säte uti Hauston. Anledning är, att med den nya Republiken
ätstilliga Provinser af Mexicansta Republiken snart förenas.
VII. Republiken Guatemala eller Fören ade Stater-

na af Central-Amerika (fordna Spanska General,
Kapitanatet Guatemala),

gränsande i norr till Mexico, och i sydost till Columbia, innehällande
omkring 4500 c,»vadratmil, som utgöres af Unionsstatcrne: Guatema-
la, San Salvador, Honduras, Nicaragua och Costa Rica.
Landet upptages till större delen af Andesbergen, med mänga Vulcanen
I dest södra del finnes, pä knappt 4 mils afständ frän Stilla hafwet,
sjön Nicaragua, som utfaller i Honduras-wiken. Jorden är gansta
fruktban bäde pä deu inre högstätten och de läga kusisträckorna. Pro-
dukterna äro de samma som i södra Mexico; isynnerhet är dest Ma-
hogeny berömdt. Inbyggarnes antal stiger till omkring 2 millioner.
Hela westra och nordwestra kusten innehafwes ännu af frie och sjelfstän-
diga Indianer. Landets författning liknar för öfrigt Nord-Amerikansta
Staternas; lagstiftande makten ntöfwas af en President, en vice Pre-
sident och Senatorer, som utgöra Öfwerhuset, och Kongrestdeputerade,
hwilka utgöra Underhuset; werkställande makten utöstvas ensamt af Pre-
sidenten. Katholsta religionen är här den herrstande. De förnämsta
städerne äro: Nya Guatemala, Republikens hufwudstad, säte för Kon-
gressen, med 45,000 inwänare, Uuiversitet och fiera fabriker; San Sal-
vador, hnfwudstaden i provinsen af samma namn, med 39,000 inwä-
nare; Comayagua eller Nya Valladolid, hllfwudstaden i Hondu-
ras, med 15,000 inwänare; Leon, hufwudstaden i provinsen Nicara-
gua, som är synnerligen rik pä indigo, kakao och gummi, med 39,000
inw.; Earthago, hufwudstaden i Costa Rica, med 26,000 inwänare.

VIII. Westindien,
hwarunder förstäs de öar, som äro belägne utauför Mexicansta hafs-
wiken, emellan Florida vch Södra Amerika. De äro till större delen
belägne i heta zonen, men afkylas af den ständiga östanwinden, hwar-
före de hafwa behagligt klimat; de äro gansta fruktbara och wäl odla-
de. Der produceras eu stor mängd socker, kaffe, bomull, tobak, in-
gefära, peppar, kokosnötter, kakao, kanel, sago, ris, mais, yams,
maniock, indigo, fiera färg- och »nedicinalwexter; äfwen erhälles guld,
silfwer, koppar, salt, m. m. Handeln pä Westindien med kolonialwa-
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»or, är jemte den Ostindista, den betydligaste i hela werlden. Dessa
öar tillhöra fiera af Europas handlande nationer, men wi indela dem,
efter deras belägenhet, i tre samlingar af öar, nemligen de Lukayi-
ste, Antilliste och Karaibifke öarne.

1) Baha ma eller Lukayiske öarne, genom Bahamakanalen
stiljde frän fasta landet, äro under Engelskt öfwerwälde, belägne dels
inom dels utom norra wändkretsen, och sträcka sig längS efter kusten af
Florida och Kuba inemot S.t Domingo. De äro omkring 500 till an-
talet, af hwilka blott 12 äro af nägon betydenhet, och de öfriga för
det mesta nakna klippor. De hafwa fätt sitt namn efter den största
bland dem: Bahama. Inbyggarnes antal stiger till nära 17,000.
De wigtigaste bland dessa öar äro: Providence, med hamnen Fort
Nassau, säte för Guvernören: Lukaya; Guanahani eller S:t
Salvador, af Engelsmännen kallad Cat Island (Katt Eiland), det
första land som Columbus upptäckte (den 11 Oktober 1492).

2) Antillerne wisa mäng.» spär eftcr vulkaniska förödelser, och
hafwa en gansta het, fuktig och osund luft, hwilken likwäl är mycket
gynnande för jordens fruktbarhet. De odlas liksom trägärdar, för Eu-
ropeernes räkning, af Negerslafwar. De stora Antillerne kallas de fyra
öarne: Kuba, lamaika, Haiti eller Stt Domingo, och Portorico. 1)
Kuba, den största bland Westindiska öarne, är genomskuren af en hög
bergskedja. Ön tillhör Spanien, utgör ett Geueral-Kaptenstap, inne-
häller omkring 100 qwadratmil och har 850,000 inbyggare, »ned huf-
hufwudstaden Haväna, som är General-Kaptenens residens, medel-
punkten för Spansta Amerikanska handeln, har nära 240,000 inwänare,
Universitet, Ypperlig hamn, der öfwer 1000 stepp kunna ligga i säker-
het, samt wigtiga tobaksmanufakturer. Staden San Ingo de Cuba,
Med 20,000 inwänare samt en sior och säker hamn, men föga handels-
rörelse. — 2) lamaika, den wigtigaste bland de Engelske öarne,
innehällande 130 till 140 qwadratmil, genomskuren af en med ständigt
grönskande skog betäckt bergssträcka, är wäl odlad, men har osund luft.
lubyggarneS antal stiger' till öfwer 400,000, hwaribland 350,000
Negrer. lamaika är delad i 3 Counties (Surry, Midleser och Corn-
wall); här märkes städerne: S:t lago de la Vega eller Spanish-
Town, med 6000 inwänare och säte för Guvernören, samt Kingston,
med 33,600 inwänare, och hamnen Port Royal. Hit höra ock de
pa stöldpaddor rika Kaimanista öarne. — 3) Haiti eller S:t Do-
mingo, äfwen kallad Hispaniola, öster om Kuba och lamaika, in-
nehällande, med öarne Samana, Govane och Tortnga inbcrccknade,
emellqn 6 och 700 qwadratmil. Haiti anses för dcn fruktbaraste ön i
Westindien; den är bergig och har en mängd floder, af hwilka fiera
äro segelbara. Ön har alla Westindista produkter i största ymnighet
och tämligen sundt klimat. Inbyggarnes antal stiger till nära en million,
största delen Negrer och Mulatter, med en Statsförfattning, liknande
den Nord-Amerikansta, och en President, som sjelf har rättighet att
Wälja sin efterträdare. Lagstiftande makten utöfwas af twänne Kamrar:
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Senaten och Representanternas Kammare. Har märkes städerne! Port
au Prince, Presidentens residens, med en god hamn och 28,000 in-
wänare; Cap Haitien, mcd bctydlig hlndcl och 15,000 inwänare;
S:t Domingo, befäst, den första af Europeerne anlagda stad i nya
werlden, har l 2,000 inwänare. Ön war fordom delad emellan Frank-
rike och Spanien. — 4) Portorico, öster om S:t Domingo, en Spänst
ö, innehällande inemot 100 qwadratmil, och utgörande ett Gencral-
Kaptenstap, med 136,060 inbyggare, gansta frukibar och behaglig; har
märkes staden San Juan de Puertorico, med 30,000 inwänare och
god hamn, Guvernörens residens.

3) De smä Antillerne eller Kära ib i ska öarne, sä kalla-
de efter dessa öars äldste, nn mcra nästan utrotade inbyggare, Karai-
berne. Alla äro smä och östa blottställde for häftiga orkaner. Hit höra:
I) Virgiuisse eller Inngfru-öarne, omkring 60 till antalet. Tre
af dem tillhöra Danmark, nemligen Slt Thomas, mcd 8000 inbyg-
gare, hwaribland 5000 Negrcr; S:t Croix, med 32,660 inbyggare,
deribland 28,000 Negrer; och S:t Jean, mcd 5060 inbyggare, hwar-
ibland 3000 Negrer; dessa öar äro »väl odlade. Engelsmännen till-
höra: Spanish-Town eller Virgin-Gorda, Tortola och Aurgada,
med 8000 inbyggare. Spaniorerne tillhöra: Passage- och Orm-ön,
med öfwcr 3000 inbyggare. — 2) S:t Eustache, »ncd dcrtill höran-
de ön Saba, en Nederländsk besittning, med 22,000 inbyggare, som
drifwa siarl smyghandcl. — 3) S:t Martin, äfwenlcdes tillhörig
Nederländerne, med 4000 inbyggare. — 4) Anguilla och Barbuda,
med 3000 inbyggare, Engclst besittning. — 5) S:t Barthelemy, mcd
8000 inbyggarc och stadcn Gnstavia, tillhörig Swerige. — 6) Chri-
stoph eller S:t Kitts, Engclst besittning, mcd 24,660 inbvggare,
hwaribland 20,000 Negrer. — 7 och 8) Newis (Nius) och Mont-
serat, Engelsta öar, med 27,000 inbvggare, deribland 25,000 Ne-
grer, samt staden Charlestown (Tscharlstaun). — 9) Gnade-
loupe, den största Fransta ö bland Antillerne, med 130,000 inbyggare,
samt hufwudstaden Basse Terre; undcr Guvcrnörcn pä Guadeloupe
stä äfwen öarne Desirade, Marie-galante och Lcs Saintes. —

10) Domiuique eller Do»uinico, är gansta bergig, med 27,060 in-
byggare samt städcrne Portsmouth och Nosseau; tillhör England. —

II) Martinique, som tillhör Frankrike, har flcra tägclformiga kalk-
berg, och 106,000 inbyggare, hwaribland 88,000 Negrer; hufwud-
staden är S:t Pierre, mcd 30,000 inlvänare. — 12) S:t Lucie,
en Engelst ö, mcd 25,000 inbyggarc, samt hufwudstadcn Carenage
mcd Port Castries, en förträfflig och säcer hamn. — 13—15) S:t
Vincent, Barbados, Grenada mcd Grenadillerne, Engelsta be-
sittningar, med öswer 150,000 inbyggare; Guvernören öfwcr dessa öar
bor i hufwudstaden pä Barbados, Bridgetown (Bridschtaun). —

16) Tabago, en Engelst besittning, mcd 16,660 inbyggare. — 17)
Trinidad, med 48,000 inbyggare, tillhör Engelsmännen. - - 18) Mar-
guarita, med 17,000 inbyggare, samt ätstillige smä kringliggande öar;
tillhör Columbista Staten Ecuador i Södra Amerika. — 19) Ön Cu-
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rassao, med nära 14,000 inbyggare, tillhör Nederländerne, tillika
med de smä öarne Amba, Aves och Bonaire (Buen-Ayre).

Södra Amerika.
sammanbiudes genom Cordillererna mcd Norra Amerika. Nämnde berg-
gördel, som ätföljer hela dest westra kust, synes bestä af tre paralelt
löpande kedjor, hwaraf dcn medlersta är den högsta, sins emellan för-
bundne af sidoasar, emellan hlvilta äro förfärligt djupa bergsklyfter.
Denna Werldsdel innehäller följande länder: 1) Colombia, nu mera
utgörande tre Stater, nemligen: Nya Granada, Venezuela och
Ecuador; 2) Peru, utgörande, under benämningen: de tre Peru-
Boliviansta Republikernas Konfederation, tre Stater; 3) Re-
publiken Chili; 4) Argentinska Republiken ellcr de Förenade Sta-
terne wid la Platå; 5) Paraguay; 6) Republiken Uraguay
eller Vanda Oriental; 7) Kejsaredömet Brasilien; 8) Franska,
Nederländska och Engelsta bestttningarne nti Guyana; 9) Patago-
nien; 10) Fria Indianernes Land.

I. Colombia ")

innehällande nära 30,000 qwadratmil, innefattar Terra Firma, samt
en del af Guyana och Peru, gränsar i söder till Peru och Brasilien,
i sydost till Engelsta och Franska Guyana, och är för öfrigt omgifwet
af Stilla och Karaibista hafwet, med undantag af Panamanäset, som
sammanhänger med Central-Ameritas förenade Stater. Andesbergen,som sträcka sig genom hela westra delen af landet, uppnä i Quito de-
ras största höjd, nemligen uti bergstopparne Chimbarazo (Tschimbo-
rasso), Pichinga, m. fi., hwilka, fastän i heta zonen belägne, betac-
kas af en elvig snö; bland dest mänga vulkaner är Kotopaxi dcn frnk-
tanswärdaste och Prenadilla den märkwärdigaste, emedan den uppka-
star ur sina underjordiska hälor en egen fiskart. Landets hufwudftod,
Orinoko, hwars lopp bildar en spiral, är genom en gren förenad
med Nio Negro, som faller i Amazonflvden. Sistnämnde flod berör
endast landcts sydwestra gräns, mcn mänga af dcst tillfiödcn hafwa här
sina källor. Magdalenafloden flyter emellan Andcsbergens klyftor och
utfaller i Karaibista haswet. — Bland landcts sjöar böra wi nämna

") Colombia jemte alla de följande länderne af denna Werldsdel, med un-
dantag af Brasilien och Guyana, hafwa dels intill de senare aren warit,
dels bliiwit ansedde för Epansia Besittningar. Desse »voro indelade uti
I:ne vice Konungariken, nemligen: Nya Granada, Peru och Rio d< la
Platå, sM' 2:ne Gencral-Kapitcnsiap: otaraccas eller Venezuela och
<shili. Hr 181 l förklarade Nya Granada och Earaccas sig cafhängige af
moderlandet, och efter 8 ärs strid, under Volivars anförande, förenade
begge Rcpublikcrne sig (dcn 17 Dcc. lBl9> under namnet Colombia; 1816
frigjorde sig Pl.ta Provinserne; 1818 Chili; 182! fördnfwos Spanio-
rerne ur Nedra och 182) ur Öfra Peru, sä att Spanien nn mera icke
äger nägra besittningar pä Amerikas fasta land.
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sjön Maracaibo, som sammanhänger med Vcncznclawiken, och Pa-
rime, hwilken sannolikt icke är annat än en stor savann, som under
regntiden öfwerswämmas. Kring Orinoko och fierestädes sinnas stora
Savanner (här Pampas kallade) af ftere tnsende qwadratmils widd, som
siera månader af ärct bilda stora insjöar. — Klimatet tropifft, med
2:ue ärslidcr, den heta och regntiden, hwilken sistnämnda, i nägra trakter,
fortfar inemot 10 månader. Wid kusierne är under torra årstiden hettan
förfärlig, sä att sjelfwa Krokodilen och Boasormen försmäkta, men pä
högstätterne tempererad; uti Quitos dalar herrskar en bcständig wär.
lordbäsni.lgar och orkaner äro ganska wanliga, och ätföljas wanligen
af stora förödelser. Bland de otaliga produkter, som detta fruktbara
land, beläget under gansta olika luftstreck frän snögränsen till hafsytan,
frambringar, märkas: platina, guld, silfwer, ädla stenar, kakao, va-
nille, cochenille, kaffe, socker, indigo, ris, qwassia, tinabark m. st.
Pä högstätterna trifwas de fiesta Enropeista naturalster. Bland dest
otaliga djur nämna wi kondoren och wampyren m. fi. Inbyggarncs
antal stiger till nära 3 millioner, dels Européer, dels Krcolcr, Me-
siitzer, en del Negrer och en half million Indianer, hwilka sistnämnde
äro de talrikaste och till största delen frie. Fabrikerna äro gansta obe-
tydliga, men bcrgwcrkcn och plantagerna lemna de wigtigaste handels-
artiklar och boskapsskötseln är högt drifwen. Religionen är den kathol-
sta, regeringsformen demokratisk, säsom i de öfrige Amerikanske Fri-
staterne. Fristaten Colombia upplöste sig är 1831 uti tre särstildte
sjelfständige Stater, som antogo benämningarne: Nya Granada, Ve-
nezuela och Ecuador (Equator), men hwilka likwäl förenade sig till
gemensamt förswar emot alla anfall af utländska makter. Hwardera
af dessa tre Stater hafwa likwäl sin egen President, sin egen Senat
och sin egen Deputerade Kammare eller Kongrest.

Uti Nya Granada, med 1,700,666 inbyggare, märkes städcr-
ne: Panama, hufwudstaden, wid Stilla haswtt, »ncd 16,000 inwä-
nare och god hamn (kongrest 1825); Bogota, pä en högstätt öfwer
8600 fot öfwer hafwet, fordom hufwudstaden i Nya Granada, nu sä-
tet för republikanska regeringen, med Universitet och 38,660 inlvänare;
Popayan, belägen i en ston dal af Andesbcrgcn, wid foten af cn
vulkan, med 7000 inwänare; Carthagena, pa en ö »vid Magdalena-
flodens utlopp, med 13,060 inwänare och förträfflig hamn; Tunja,
med 10,000 inlvänare.

Uti Venezuela, som har emellan 7 och 800,000 inbyggare,
märkes hufwudstadcn Caraccas (pa trei ne sidor omgifwen af berg,
af hwilket det ena är 8009 fot högt) mcd 50,000 inwänare, Uni-
versitet, och hamnen La Guyara; samt.städerne Varinas, »ned
12,000 inwänare och wigtig tobaksodling; Cumana, med god hamn
och 12,000 inwänare "); Maracaibo, wid sjön af samma namn,
med 25,000 inwänare och god hamn.
") Byn la Vonccption di Uruana, wid kusterna af Cumana och Caraccas,

är bebodd af jordätande Otomater. Denna jord är en sort fet lera, fär-
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Uti Ecuador, som, mcd de i bcrgstrakierne boende Indianerne,
äger 550,060 inbyggare, märkes, hufwudstaden Quito, belägen nä-
stan midt undcr eqvatorn, wid foten af berget Pichiucha, i en herrlig
dal, 8772 fot öfwer hafwet, mcd 70,060 inwänare"), samt städerne
Loxa, nära Quito, mcn mer än 2006 fot lägre belägen, kring hwil-
ken dcn bästa china wärcr, mcd 10,000 inlvänare; Cuenza, mcd 20,000
inwänare, Guayaquil, nära wiken af samma namn, med 24,000 in-
wänare; medelpunkten for handeln mcd Peru och bergländcrne. Till
Ecuador här äfwen Gallopagosöarne i Stilla hafwet, omkring 200
till antalet, obebodda, mcn märkwärdiga för ett eget stägte af stöld-
paddor, hwilka äro gansta stora och lemn.» en närande och »välsmakande
föda, samt ätstillige af dc smärre Westindista öarne.

11. Peru ")

gränsar i norr till Colombia, i öster till Brasilien, i söder till Plata-
Provinscrna och i wester till Stilla hafwct, innehällande omkring 34,000
qwadratmil. Andesbergen, som ätfölja hela westra kusten, fördelar lan-
det uti treune dclar. Kuststräckan är brännande het, och en sandig statt,
men i »viss.» trakter genom den ymniga daggen gansta frnktbar, fastän
regn är högst sällsynt. Emellan Andernas tredubbla berggördel äro ota-
liga fruktbara och behagliga dalar och högstätter, bland hwilka senare
Caxamarca, ligger öfwer 12,000 fot öfwer hafwet. Klimatet är här
kallare, luften nästan ständigt töcknig och mänga ur är solcn i 9 mä-
nådar inswcpt uti tjock dimma. Mot öster sänker sig bergshöjden till
ytterst fruktbara slätter, bland hwilka den »vidsträcktaste är Pampa del
Sacramento, wid floden Ucayale, hwilken, jemte Maranon, är
landcts hnfwudfiod och omgifwes af ogenomträngliga stogar. Wid
södra gränseu är sjön Titicaca belägcn. Produkterna äro nästan de-samma som i Colombia, dock har landet mindre förräd af skog. Egna
djur för denna nejd äro Lama (en art kamel) och Vicunna (kamelfäret,
med sin rödbruna ull, liknande geten). Dest rikdon» af ädla metaller
är werldskunnig, fast grufwornas läge, i höga fjälltrakter ökar swä-

gad med något jernoryd. Samma födämne stall med begärlighet begag-
nas af inwänarne pä ätstilliga ställen i Guinea, Java, Nya Caledöniett
och Peru.

") I denna uejd äro äfwen Kotoparl och flera vulkaner belägne. lordbäf-
i,ingår gansta wanlige och »våldsamme. Hr 1728 steg eldfloden af Kotopart
2860 fot högt öfwer kratern. 1768 förmörkade den uppkastade astan luften
fä, att man mäste »vandra med lyktor midt pä dagen. En af de förfär-
ligaste dagar i detta land »var d. 4 Febr. 1797. En landsträcka af 30
mils längd och 20 mils bredd gungade i wagor, mänga städer störtade
tillsamman, och memnstör förlorade inom nägrä sekunder lifwet.

") De revolutionära rörelser som är 1811 yttrade sig uti alla Syd-Ameri-
tanfia Provinserne hade i början ingen framgäng i Peru, hwars vice
Kouung till och med förmädde att för nägon tid dämpa upproret i Nya
Granada och Chili; men är 1821 inträngde den chilesifie Fältherren S:t
Martin uti Peru, fördref RoMsterne, hwarefter Perns oafhängighet
proklamerades.
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tjgheten af bearbetning. Inbyggarnes antal stiger till omkring 2,500,000,
hwaribland ett stor del Indianer. Jemte dessa sinnas talrika wilda
stammar, blattd hwilka äfwen afkomlingar af fordna Peruaner, som
fiyktat undan Spansta tyranniet till Andista bergen, och bilda der en
sjelfständlg krigisk siat, under cn ättling af Inkas stam. Religionen är
den katholsta.

Under benämningen, de tre Peru-Vvliviansta Republikernas
Konfederation, är Peru fördeladt i trenne Stater, hwilkas Negerings-
form är bildad efter dcn, soin Förcnade Nordamerikanska Fristatcrne äger;
erecutiv, lagstiftande och lagstipande makt utgöra de tre clementer, hwar-
ifrän styrelsen utgår. Hivar och eu af dc trc Ncpublikerne, har sin
särstilta Kongrest, och hwart annat är sammanträder en allmän Kon-
grest, som bestär af 2:nc kamrar: Senatorerncs och Ncprescntanterncs.
För att kunna blifwa Senator eller Representant, »näste man äga sa-
ftighet, eller inkomst af rörclsc, som för en Senator är bestämd till
2000 Dollars och för en Representant till 1000 Dollars. Chefen för
Konfederationen wäljeS hwart tionde är af Allmänna Kongressen.

Republiken Norra Peru utgöres af Departcmentcrne: Li-
ma, Libertad, Innin och Pampas, och har nära en million in-
byggare, samt städerne: Lima, belägen i cn angenäm nejd, med 76,666
inwänare, Universitet (stiftadt 155l) och stark handel; dest hamn är
Callao, Spaniorernes sista besittning i Peru; Trnxillo (Truchilljo),
med 8000 inlvänare saint ruiner af palatser och lvattcnlcduingar frän
IntaS herrawälde. Guanca Velica, dcn högst belägna stad pä jor-
den, öfwer 12,000 fot öfwer hafwet, i cn bergslag rit pä qwicksilfwer,
silfwer och gllld.

L) Republiken Södra Peru, som bestär af Provinserne: Are-
quipa, Ayacucho, Gnzco och Puno(Pnnio), har omkring 500,000
inbyggare, och städcrne: Cuzco, wid cn af Pilco Mayos grcnar, Perus
fordna hufwudstad, Inkas residens, mcd mänga minnesmärken frän
denna tid, med Universitet (stiftadt 1692, äterförnyadt 1828) och 32,660
inwänare; Arequipa, belägen i en romantisk dal, lider ofta af jord-
bäfningar, »ned 25,006 inwänare, hufwudncdcrlagsplats för Enropeiik-
Amcrikansta »varor; Guamanga, med 26,000 inlvänare och betydlig
handel.

6) Republiken Bolivia ") det gamla Öfra Peru, mcd Pro-
vinscrnc: la Paz, Potosi, Cochabamba, Chuqnisaca,
S. Cruz de la Sierra, innchällandc, »ncd de wilda landsträckorne Moros
och Chiqnitos inberäknade, olnkring 10,000 qwadratmil. Inbyggarnes
antal stiger till nägot öfwcr 1 million, hwaraf 400,000 äro Indianer.
Städer: Chuqnisaca lKutfchukisuka), fordom la Platå, med 12,000
inwänare och föreningspunkten för handeln emellan Peru och Bucnos

») Bolivia hörde fordom till vice Konungariket BuenoS-Ayrcs ellcr Rio de
la Platå, men efter slaget wid Ayacucho förklarade den sig för oafhängig,
och kallade sig Noiivar, hwilket namn sedan förändradrs till Bolivia.
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Ayres; Potofi, med silfwergruswor och inwänare; Cochch.bamba, med 30,000 inwänare; La Paz, med 40,000 inwänare;
S:ta Cruz de la Sierra, med 8000 inwänare. — Öknen Atakama,
wid'^Stilla hafwet, är ett torrt och wattufattigt kustland, föga bebodt.

111. Republiken Chili (Tchili),
en läng och smal kuststräcka, som gränsar i norr till öknen Atakama,
hwilken utgör gränsen emot Republiken Bolivia , i öster till Nio Platås
Förenade Stater, i sydost till Patagonien och i wester till södra Ocea-
nen, innehällande omkring 1500 qwadratmil. Andesbergen, som ätfölja
hela östra gränsen, uppuä här en höjd af 18 till 19,000 fot och äro
öfwerarallt »ned snö betäckte, men »vid deras fot är landet i allmänhet
fruktbart, med undantag af den nordligaste delen »vid öknen Atakama.
Landet har endast kustfloder, som i norra delen äro ytterst »vattufattiga,
i anseende till regns sällsynthet, mcn söder om flodcn Viobio faller
ymnigare regn. Klimatet i läglandet är gansta angenämt och sundt,
med en ljuflig wärwärma nnder hela äret, endast i bergstrakterna kän-
ner man »vinter; frän owäder är man här fri. Landets produkter äro
adla metaller, koppar, ädla stenar, Europeiska sädesslag, win, samt
afkastuingen af bostapsstötsel. Inbyggarncs antal stiger till 650,000,
till större delen omwäude Indianer. Religion och regeringssätt äro lika
med de öfrige Syd-Amerikansta republikernas. Republiken utgör cn foe-
derativ stat, bestäende egentligen af tre Stater: Coqniinbo, S:t lago
och Conception samt gebietet Chiloe, hwilka hwardera hafwa sin egen
Provincialkongrest, men likwäl hafwa en särskild Republikens gemensamma
kongrest, som har sitt säte i S.-t lago. Landet är indeladt uti 8 De-
partementer. Städer: S:t lago de Chile, Republikens hufwudstad,
med 66,000 inwänare; Valparaiso (para-iso) omgifwen af höga klip-
por, wigtigaste stapelplatsen i landet, med 26,600 inwänare; Con-
ception, med 10,000 inwänare; Valdivia, med en af de bästa ham-
nar wid Amerikas westkust. — Hit höra äfwen öarne: Juan Fernan-
dez, twä obebodda öar i Stilla hafwet, hwilkas egentliga namn
är Masatierra och Masafuero, med ett skönt klimat, den först-
nämnda af dem är en förwisningsort för statsfängar; det war här som
den beryktade Robinson Crusoe, hwars rätta namn »var Alerander Sel-
kirk, blef för wisad olydnad är 1705 landsatt och uppehöll sig i 4 är.
Chonos- (tschonos) Archipelagen (Mussclöarne), 25 större och min-
dre öar och klippmassor; den största är Chiloe, med 25,000 inbyg-
gare, bewärt med cyprcst- och fruktträn.

I sydliga delen af Chili lefwer ett fritt Indianfolk, Araukanerne,
pä en landsträcka af omkring 2300 qwadratmil, utgörande en folkmängd
af 4 till 500,000, hwilka gifwit sig en sort aristokratisk Statsförfatt-
ning, och modigt förswarat sin frihet emot Europeerne. De regeras
af 4 Styresmän eller sä kallade Tokis.
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IV. Argentinska Republiken
eller

De förenade Staterne wid La Platå
utgöres af det fordna La Platå och Byenos Ayres, och omgifwes afChili, Republiken Bolivia, Brasilien, Republikerne Paraguay och Ban-
da Oriental, Atlantista hafwet och Patagonien, innehållande öfwer
24,000 qwadratmil. Dest westra och norra dcl är bergig, uppfylld af
Cordillerernas spetsar, hwilka öfwcrallt äro med snö betäckta. Södra
delen ntgöres as oöfwerstädliga slätter (Pampas kallade), »ned widsiräckta
ödemarker, mänga torra, fast med skog bctäckta sandsträckor, äfweufom män-
ga mcd salt och saltpctcr täckta fält, pä hwilka jorden efter regn färgaS
fullkomligt hwit af saltpetcr, liksom alla källor och floder äro salthaltiga.
Landets hufwudftod är Plataströmmen, som uppkommer af floderna Pa-ranas och Paraguays förening, hwilka bäda upprinna i Brasilien; nära
utloppet förenar sig Uruguay med Plataströmmen. Klimatet är pä
slätterna hett, eljest är luften tempererad, fuktig, fastän himlen nästan
alltid är klar. Alla ärstider är man blottställd för swära owäder.
Södra Amerikas rikedom af metaller, tillhör äfwen detta land. Bland
dest öfriga produkter märkes isynnerhet afkastningen af landets orätncli-
ga hjordar, samt mänga landcts egna wärter och djurstag. Inbyggar-
ncS antal stiger till nägot öfwcr 2 millioner. I det inre af landet
lefwa omkring 30 särstildta stammar af Indianer, öfwer 700,000 till
antalet. Ncligioncn är dcn katholsta. Rcgcringsformcn är bildad i
öfwercnsstämmelse med de öfrige Amerikanste fristaterne. Unionen be-
star af 13 Stater. Bland städerne märkes: Buenos Ayres, söder
om Plataströmmen, republikens hufwudstad och kongresseus säte mcd
90,000 inwänare, Universitet och wigtig handel. Sau Juan de la
Frontera, med 19,000 inwänare; Mendoza, mcd 16,660 inwällare;
Tucuman, mcd 12,666 inwänarc; Santa Fe, listig handelsstad,
med 4000 inwänare; Cordova, med l 1,000 inwänarc; Corrientes,
med 6000 inlvänare.

V. Paraguay,
omgifwet af Brasilien, Bolivia och Argentinska Republitcn, hwarifrän
den stiljes genom de stora fioderne Parana och Paraguay, innehällande
i widd 3 till 4000 qwadratmil, med omkring 666,000 inbyggare, till
större dclen Indianer och Kreoler, som af Jesuiter bliswit omwända
till Christendom och styras efter hierarkiste principer. Wid den allmän-
na rörelsen i Södra Amerika, dä detta land afstuddade sig Enropeista
öfwerwäldet, »valde Paraguays inbyggare luris Doktorn K aspar Fran-
cia (en lesuiternes lärjunge) till sin regent, och stiljde sig frän Bue-
nos Ayres, till hwilket vice Konungarike denna provins fordom hörde.
Diktatorn D.r Francia, som afled den 5 November 1837, efter att
hafwa styrt landet sedan är 1809, införde cn monarkist eller fast mera
patriarkalist regering. Enligt lagboken herrstar en fullkomlig likhet
emellan alla Statens medborgare, och en representantkammare, som be-
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stär af 42 ledamöter, mera ett Statsräd än en lagstiftande makt, ar
förordnad till biträde ät Diktatorn, hwars makt är oinskränkt. Alla
onera som tryckte landet under Spansta öswerwäldet äro bibehållna;
all handel är regeringens monopolium, och financerne mäste blomstra,
dä landet i anseende till dest läge icke behöft deltaga i frihetsstriden.
Under Francias regering war all förbindelse med den öfriga werlden
inbyggarne förbuden. Landet är indeladt i 8 Departementer. Hufwud-
staden är Assumpcion, »ned 9000 inwänare.

VI. Republiken Uruguay etter Banda Oriental,
(Landskapet Cisplatina), belägen norr om Platafioden emellan Argen-
tinsta Republiken, frän hwilken dcn skiljes genom fioden Uruguay, Bra-
silien och Atlantiska hafwet, med en areal af omkring 5000 qwadrat-
mil, men endast ägande 175,000 inbyggare. Genom den är 1828
emellan Brasilien och La Plata-Staterne slutne fred blef den erkänd
för oberoende. Staten erhöll demokratisk Konstitution 1830, uti hwil-
ken bland annat stadgas, att ingen stäende krigshär stall underhällas.
Säsom lagbok är Codc Napolcon, med några förändringar, antagen.
Landet är fördeladt uti 9 Dcpartemcnter, Nepublikeus hufwudstad är
Montevidco, bcfäst, har listig handel och 16,600 inwänare. S:t
Colonia del Sacramcnto, en stad med god hamn, midt emot Bue-
nos Ayres, bebodd af rika köpman. Maldonado, fästning och god
hamn.

VII. Kejsardömet Brasilien
utgör östra delen af Södra Amerika, och cn tredjedel af denna Werlds-
del. Det gränsar i norr till Guyana och Colombia, i »rester till Peru
och Plata-Provinscrne, samt är för öfrigt omgifwet af Atlantista haf-
wet. Brasilien innefattar säledcs, utom det egentliga Brasilien, hela
Amazonlandet, samt delar af Paraguay, Peru och sydöstra Guyana,
enligt den begränsning som i Fysiska Geografien är uppgifwen. Bra-
silien är ett högt liggande land, längs kusierne ätföljes det af en hög
bergskedja (Brasilianska åsen) och mänga bergssträckningar korsa
hwarandra i det inre af landet, af hwilka den, som stiljer Amazon-
fioden och Paraguayfiodcn (Chiquitosasen) är den märkwärdigaste.
Hufwudsioden är Maranon eller Amazonfloden, hwilken upptager
de högst betydliga bifloderne Rio Negro pä norra samt Madeira
och Xingu pä södra sidan, jemte en mängd andra. Tocantin utfal-
ler i Maranons mynning, och i södra dclen af landet upprinner den
betydliga Paranafloden. Landets norra del, omkring Maranon,. är
en stor stogbewurcu slätt, hwilken under de periodista öfwerswämningar-
ne nästan lilnar en öppen sjö. I Brasiliens westliga del sinnas stora
landsträckor, som äro gansta ofruktbare. Intill Brasilien gränsa de
wilda landsträckorne Moxos Chiquitos, hwilkas sydöstra gräns är
det i Brasilien belägna ofantliga trästet Xarayes. Det inre af lan-
det är föga ksndt, uppfyldt af ogenomtränglige stogar; blott ftränderne
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äro odlade. PH wilda djur och fåglar mcd oc mest prålande färgex
ar öfwerflöd. I anseende till produkterne är Brasilien ett af de rika-
ste land pä jorden; der framalstras guld, silfwer, koppar, jern, bly,
tenn, qwicksilfwcr, de »vackraste diamanter och ädla stenar, socker, kaffe,
kakao, tobak, ätstillige mcdicinalwaror, färgstoftcr, bomull, cochenille,,
m. »n. Pä kusserne idkas en riktande hwalsistfängst. Folkmängden räk-
nas till emellan 5 och 6 millioner, Européer, isynnerhet Portugisare,
Negrer, Mestizer och Indianer. Katholsta Religionen är den herrstan-
de. Regeringen är konstitutionel och ärftlig. Landet är indeladt i 18
provinser; de mest betydande bland städerne äro: Rio Janeiro, Bra-
siliens hufwudstad och Kejsarens residens, med 160,000 inwänare, Uni-
versitet, sjöarscnal, cn af de bästa hamnar i werlden, och högst wigtig
handel; Para, med 28,000 inwänare; San Luis, med 26,500 in-
wänare; Bahia eller S:t Salvador, till är 1771Brasiliens hufwud-
stad, med 120,000 inwänare, fästning, hamn, steppswarf och bctydlig
handel; Porto Seguro, »ned ypperlig hamli; Pernambuco (Fcr-
nambuco), mcd 62,500 inwänare, medclpunktcn för Brasilianska berg.
werken; Villa Imperiale del Oiro Preto, förut kallad Villa
Ricca, med 8706 inlvänare, rit pa guld och diamanter; Villa Bella,
med 25,000 inlvänare och guldgrufwor.

VIII. Guyana (Guajann»,
är ett af dc warmastc, osundastc, mcn tillika ftuMvnvisc as Amerikan-
ska ländcrnc, innehallande öfwcr 2000 qwadraimil, Kusierne äro läge
och blottställde för öfwcrswämningar. Här fraMalstras socker, kaffe,
kakao, bomull, tobak, kanel, peppar och tryddneglikor m. m. Landet
är fördeladt uti 1) Franffa besittningarne (Eavcnne), närmast Bra-
siliansta gränsen, emellan fioderne Oyapock och Maroni, med 22,000
inbyggare. Förnämsta orten är befästade stadcn Cayenne, som har
god hamn och är en bekant förwisningsort, — 2) Rederländssa
besittningarne (Surinam), uti medlersta delcn af landet, en otrolig:
fruktbar slätt kring floden Surinam, som frambringar alla tropiska pro-
dukter af utmärkt godhet. Inbyggarncs antal stiger till 60,060. För-
nämsia orten är Paramaribo, en befäst siad och Guvernörens säte,
med 26,666 inwänarc. — 3) Engelska besittniugarne, nordwcst
om Nederländska besittuiugarne, til! hwilka de ock hörde före 1804,
och afträddes först uti freden 1814. Här märkas kolonierne: Berbi-
ce, Gssequebo och Dcmernry. Folkmängden stiger till 147,000,
af hwilka 160,090 äro stafwar; i bcrgstraktcrnc s,'.inas 16,066 Ma-
ron-Negrer (förrymde stafwar), som bildat cn cgcn ftistat. — Dc:
öfriga af Guyana lyder u»»der Brasilien och Colombista staterne och
är i bestrifningen öfwer dcssa länder upptaget.

IX. Patagonien eller Magelhaens (Maghelljans)

sydligaste delen af denna werldsdel, endast i norr sammanhängande med
Plata-Staterne och i uordweft med Chili; en landsträcka af nära 12,060
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qwadratmil. Landet är genomskurit af flera bergsäsar, hwilkas hufwud
stam Andesbergen äro. Wid östra kusten sinnas siora torra sandhedar
och i det inre mänga moras. Luften är fuktig och skarp, kusterne mer-
endels inswepte i töcken, der förfärliga orkaner rasa. Hela landet sak-
nar stog, utom »vid gränsen ät Chili, »nen är uppfyldt af otaliga djur,
säsom wilda och tama hästar, Guanakos, Tapir, laguar, samt mänga
andra för ost okända djurstag. Inbyggarne äro alla wilda Indianer
af 2:ne hufwudstammar: Moluches (Molutsches), krigare, och Puel-
ches eller Patagonier, af reslig »värt och stark muskulös kroppsbygg-
nad, som lefwa af jagt och till en del af äterbruk. — Till Patago-
nien hör äfwen: Gldslandet, stildt frän Patagonien' genom Magel-
lansta sundet, utgöres af 11 stora och mer än 20 smä öar, hwilka
öro föga fruktbara. Deu norra sidan wid sundet är öde och ryslig,
betäckt med snö, äfwen i dalarne. Östra sidan är mildare, har gräs,
träd och nägra fruktbara dalar, likwäl midt under sommaren gansta
stark köld om nätterne. Här bo Peschheräherne (hwilket ord bety-
der wänner, och af desse öboar ständigt upprepas), och här nära intill
ligger det sä kallade Staatenlandet, (frän Eldslandet ätstildt genom
Le Maires suud), en ö der Engelsmännen hafwa en nederlagsplats
för hwalsistfängst. Pä ön l'Hermite är den sydligaste spetsen af
Amerika, Cap Horn. — I trakten omkring Cap Horn äro de af
Krusenstern upptäckte Orlows-öarne belägne, hwilka af inbyggarne,
som hafwa mycken likhet med Eldslandsboerne, kallas Mani Toualin.
— Falklands-öartte eller Malouinerne, midt emot Magellansta
sundets östra öppning, bestä af 2:ne stora öar, med fiera smärre, hwil-
ka ligga deromkring. De hafwa gräs och kryddor, men inga trän,
fyrfotade djur eller mennistor; deremot en oräknelig mängd gäst, ankor
m. fi. sjöfäglar, och rikt siste pä kusterne. Argentinska Republiken har
är 1829 tagit dessa öar i besittning.

X. Fria Indianernes Land.
Fria Indianer bebo stora sträckor uti det inre af Landet. Man

räknar deras antal till 100,000, största delen Nomader. De syssel-
sätta sig med jagt och siste, och regeras af Kaziker, hwilkas »natt är
gansta inskränkt. En del af dessa Indianer hafwa låtit döpa sig; de
fieste äro Fetisch-tillbedjare; nägra äro mennistoätare. De betydligaste
af dessa Indianstammar äro: Karaiberne, wid Orinokoftoden; Otoma-
kerna, bekanta för deras jordspisning; Arovalerne, Guarounoerne och
Amaguaerne i Guyana; Abiponerna längs ät Parana i förenade Sta-
terne, af hwilka en del antagit Christendomen; Araukanerne i Chili;
Topinamberue i Brasilien, ett talrikt folk, som stall wara deladt i
70 stammar, det mildaste och mest krigiska af alla Indianer.

Australien eller Polynesien
är den sist upptäckta och minst kända af alla Werldsdelarne. Man
känner hittills nästan eudast kusterne och om mänga öar endast deras
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läge. Inbyggarne i denna werldsdel räknas till nära 3 millioner,
och bestä af 2 hufwudklasser: Malayer, af hwilka en del till färg,
froppsbildning och seder närma sig till Européer, och Papuas, en ne-
gerlii folkstam, »ned swart färg och krusigt här, men till sin benbygg-
nad hafwa de med Negrer ingen närmare likhet. Dessa bada hufwud-
stammar hafwa blifwit med hwarandra blandade, sa att en mängd
variationer derigenom uppstätt. Dessa folkstag stä pä olika grader af
kultur, frän det räaste naturtillssönd (Papuas), till en icke obetydlig
grad af bildning (Malayerne). Att tatuera sig, eller att i huden läta
inbränna ätstilliga figurer, är nästan cn allmän sed pä Söderhafsöarne.

Wi hafwa öfwer denna werldsdel föga att tillägga till det i Fy-
siska delen af denna Geografi redan anförda.

I. Rya Holland eller Ulimaroa, innehåller omkring
70,000 qwadratmil, hwaribland likwäl inre delen är nästan alldeles
okänd. Ur-inbyggarne, af den negerlika folkstammen, äro bland de mest
räa och wilda Nationer, och stä i natur-anlag wida efter inbyggarne
pä Söderhafsöarne. De äga inga fasta boningsplatsar, ga nakne, och
lefwa mest utaf sist, men cn del förtära äfwen mennistokött. (Landets
olika delar och produkter äro redan upptagne i den Fysiska Geografien).
— I Nya Syd-Walcs och i Diemens land hafwa Engelsmännen an-
lagt kolonier för brottslingar. Af de der anlagde städer märkes: Sid-
neytown, med 14,000 inwänare, skolor, och den förträffliga hamnen
Port Jackson.

11. Nya Guinea, näst Borneo och Madagascar den största
ö pä jorden, mcd ön Papua eller Papuslandet i nordwest, och
öfiocken Louisiada i sydost, samt fiera smärre öar deromkring. In-
byggarne härstädes äro dels Papuer, som bebo kusterne, dels Håra-
foras, som bo inne i landet och dcls Badschus, kringwandrande fiska-
re, alla gansta krigiske, hwilka icke gerna tilläta främlingar att landsti-
ga pa sina kuster, hwarföre man ocksä om dessa öar icke har särdeles
kännedom. De förnämsta närliggande öar äro: Amiralitets-öarne,
Nya Britannien och Nya Irland, hwilka äro bewurne med kokos-
träd, palmträd, pisaug, brödträd. Inbyggarnc äro misttrogne och för-
rädiske (Papuer), af gulaktig färg med längt swart här. Salomons-
öarne, äswen Nya Georgien kallade, efter största ön med detta namn,
äro klippiga, men hafwa stöna dalar och mänga wäl odlade trakter;
produkterne äro de samme son» pä de föregående; inbyggarnc äro dels
smarte, dels topparfärgade, af stark byggnad samt styras under en de-
spotist Regent, och äro icke utan konststit och handel.

111. Nya Zeelands-öarne, twänne stora var, astiljde
genom Coo*s sund, med höga snö- och stogbetäckta berg, af hlviltaPic
Egmont är öfwer 14,000 fot högt. Inbyggarnes antal stiger till
150,000; de äro af gulbrun färg »ned sivarta här, krigiskes samt lef-
wa mest af sist och hundkött, men förtära äfwen sina slagne fiender.
Märtwärdigast är, att dessa wilda Nationer bland sig äfwen äga Adel,
liksom deras stamförwandter Malayerne.
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IV. De strödde Sarne äro snart sagdt otaliga. Mänga
hafwa icke ens erhällit namn.

De norr om 3Equatorn belägue föga tände Pelew- (Pelju)
öarne, Carolinerne och Pescadorerne, äro högländta, stogbewurna,
angenäma och fruktbara. Inbyggarne, som äro Malayer, stä under
egna Konungar och bessrifwas af nyaste sjöfarande som »vilda sjöröf-
ware. — Marianerne eller Ladronerne (Tjuföarne), äro vulkani-
sta, med en beständig sommar, hafwa öfwerflöd pä hornboskap och flera
tropiska wartcr; deras äldste inbyggare äro nästan utrotade. De nu-
warande härstamma frän Merico och Filippinerne, tala spansta och äro
christne. Desse öar tillhöra Spanien. — Mulgraves-öarne, talrika,
men smä och lagländta, bebos af topparfärgade starka och wäl bildade
inbyggare, som gä nästan nakna. — Sandwichs- (Sandwitsch) öarne,
äro en Archipelag af 13 öar, hwilka, utom höga klippor och korallban-
kar, innehälla ett förträffligt fruktbart land, som är wäl odladt, liksom
inbyggarne redan före umgänget med Europeerne woro de mest bildade
af stilla hafwets öboer, och hade upphunnit nn hög grad af konstfärdig-
het. De bilda nu en handlande Stat, och besöka med egna stepp Chi-
na och Ameriki. Inbyggarnes antal stiger till omkring 110,000. Ko-
nungen har en liten flotta och soldater exercerade pä Europeiskt »vis.
Här förfärdigas mänga tyger af pappers-mulbärsträdets bast med smak-
fulla teckningar, förträffliga mattor, fom i »varaktighet, finhet och elegans
öfwerträffa alla andra. I senare ören hafwa öboerne äfwen börjat
antaga christendomen. Största ön är Qwaihi, med 39,000 inbyggare,
hwilken har fiera höga bergspetsar, hwaraf den högsta är öswer 14,000
fot.' Pä Woahu har Konungen sitt residens.

L) De söder om AZquatorn belägne: Drottning Charlottas
öar, bergiga, rika pä kokosträd, brödfrukt och sago, samt wäl befolkade.
Öboerne äro starkt byggda, hafwa krusigt här, och äro gansta krigiska.
— Emellan dessa och Nya Kaledonien ligga Nya Hebriderne, hwilka
äro fruktbare, stogbewärte och wäl odlade. Inbyggarne lefwa till större
delen af vegctabilier, men förtära äfwen meunistokött. — Nya Kale-
donien är omgifwen af korallklippor, och bestar af ofruktbara kullar
famt sumpiga slätter. Inbyggarn? hafwa ett frän de öfrige öboerne
stildt spräk, och anwända mera omsorg pä sin klädsel. — Fidijöarne
är en samling af fiera ögrnpper, belägne öster om Nya Hebridcrna,
bebodde af negerlike inbyggarne, som hafwa plantager, och utmärka sig
genom sina konstrikt bearbetade fartyg, wapen och kläder. De äro
»vilda krigare och en sträck för de nästgränsande öboerne. — Wän-
skaps-öarne, eller ock, efter den största ön, Tonga-öarne kallade,
innestutne af korallbankar, sakna friskt »vatten, men äro fruktbara och
wäl odlade. Inbyggarne äro ljusbrune, med en öppen och blid karak-
ter samt högre kultur än de fieste nästgränsande öboer. Likwäl äro
mennistooffer här wanliga, och tillfångatagne fiender uppätas. De haf-wa prester, dyrka fiera gudar och tro pa själens odödlighet. — Seg-
lare- eller Skeppare-öarne äro vulkaniska, omgifne af korallklippor,
och behaglige. Inbpggarne öro af en stor och siön wäxt, men deras
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dllck utwisar wrede, wildhet och mordbegär; oemotständlig är för dem
lusten att stjäla. — Sällfiaps-öarne äro de mest bekante Söderhafs-
öar, de hafwa ett högt läge, angenämt klimat, och äro omgifne af ko-
rallklippor. Brödfruktträdet är här i hög grad bördigt. Inbyggarne
är cct godsinnadt, gästfritt och wälbildadt folk, nästan hwita till färgen.
De förfärdiga allahanda tyg af pappers-mullbärsträdet, älsta musik och
dans, och hafwa i senare aren blifwit omwända till christendomen;
mänga hafwa lärt att läsa och strifwa. — De Laga öarne bestä af
korallklippor, öfwerswämmas till större delen undcr fiodtiden, och in-
byggarne lefwa titt dct mesta af siste. — Marqnesas- (Markesas)
öarne äro mera wattufattige, men för öfrigt lita de förut bestrifne,
äfwen i anseende till sina inbyggare, fastän desse äga mindre bildning
än inbyggarne pä Sallstapsöarne. — Påsköns inbyggare utmärka sig
genom sin laga wärt och stora öron. De föra ctt uselt lif, bo till
en del i jordkulor och dricka sjelfwa hafswattnet.

6) De i Indista Oceanen belägne öarne Amsterdam, Kergue-
lens Land m. fi. äro obebodde. Kusterna äro betäckte af stalhundar,
hwalfistar och sjöfägel.

V. Södra Polaröarne. Södra Georgien, en sam-
ling af klippor, som midt i sommarn nästan till hafsytan äro begrafna
i snö och is; man har der blott funnit twänne fullkomliga wärtarter.
Ännu sydligare har »nan nyligen upptäckt fiera landsträckor t. er. Nya
Sydshetland, en grupp af 12 öar och otaliga klippor, der »vid vege-
tationens yttersta gräns, blott nägra lafwar ätcrsiä pä de fläckar, som
blottas frän det sekelsgamla isswallet; fastan stenkolslagcr och fosila
ben af fullkomligare djur, lika nya Siberieus, »vittna om cn lyckligare
»verldsälder. Ännu ödsligare är Sandwichslandet, som bestär af 5
större och fiera smärre öar, der endast nakna klippor, utan all vegeta-
tion, uppskjuta ur den cwiga is- och snössvrpan, endast hwalar och sjö
foglar bebo dessa rysliga trakter, ständigt inswcpta i tjockt töcken. Det
upplysts likwäl i nattens mörker af dct ftammandc Sydficnet, som
under tusenfaldiga rörliga skepnader, bryter sig i alla regnbägans skö-
naste färgor och äterspeglas af dcn ewiga is, hwilken betäcker, mera
än nordpolens, en omätlig sträcka kring Södra Polen.
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Auerstadt 162.
Augsburg 149.
Augusta 274.
Augnstenborg 130, 2iis.
S:t Augustina 277.

Sidan.
Augustowo 217.
Aunis 182.
Aurich 152.
Aurillac 184.
Aurungabad 244.
Austcrlitz 168.
Australien 82, 290.
Autun 185.
Auvergne 184.
Aurcrre 185.
Auronne 185.
Ava 247.
Avane 265.
Aveyron 189.
Avcllino 205.
Avcs 282.
?lvesnes 177.
Åvila 192.
Avignon 186.
Awestad 118.
Arewalla 118.
Arum 262.
Aylesbury 136.
Azoriskc öarne 198.
Azow 214.
Azowsta sjön 55.

B.
Baalbck 233.
Bab-cl^Manbeb 62.
Bac Kinh 248.
Vadajoz 193.
Baden 153.
Bcerum 126.
Baeza 194.
Baffins-sund 74.
Bassins-wiken 74.
Bagdad 232.
Bagneres 189.
Bahama öar 75, 280.
Bahar 242.
Bahia 289.
Bahra öarne 235.
Bahr.el-Abiad 261.
Bahri 256.
Baikll-sjön 63.
Baircuth 150.
Vairut 233.
Vaktschisarai 214.
Baku 228.
Balaghaut 243.
Balasore 243.
Balaton 59, 168.
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Sidan.
Baleariste öarne 195.
Balfrusch 237.
Balbarn 243.
Bali ' 249.
Balt 239.
Balkan .57, 220.
Balrasch 63, 252.
Baltimore 275.
Bambarra 263.
Bamberg 150.
Bambuk 263.
Bqnatct 169.
Banda-öarnc 244.
Bangalore 245.
Bänka 64, 248.
Bankok 247.
Bar 213.
Bar le duc 181.
Barbados 281.
Barbuda 281.
Barcelona 195.
Barcelonetta 195.
Bari 205.
Barka 73, 259.
Barletta 205.
Barmen 164.
Barnaul 229.
Baroda 245.
Barotsch 244.
Barah 2«3.
S:t Bartbclentt) 281.
Bas Rhin 184.
Basel 174.
Basman 238.
Bassano 171.
Basscs Pyrenees 189.

— Alpcs 187.
Bassessund 83.
Basseterre 281.
Bahra 232.
Bastia 189.
Batavia 249.
Bath 136.
Batuecas dal 193.
Bauzen 151.
Bayern 149.
Bayonne 189.
Bayeux 178.
Bearne 189.
Beaune 185.
Beaucaire 187.
Beauvais 174.
Beeder 245.
Behrings Sund 74.
Bejapoor 244.

Sidan.
Beira 197.
Veit-cl-Fakil) 235.
Bela 238.
Belfast 140.
Belgien 144.
Belgrad 224.
Belurtagh 65.
Belle Isle 182, 271.
Bellcnz 175.
Belludschistan 238.
Bclluno 171.
Benarcs 242.
Bender 213.
Ben der Abassi 237.
Bencvento 204.
Bengalen 242.
Bcngaliffa wiken 62.
Bengucla 266.
Benin 265.
Benin, Flod 72.
Benkulen 248.
Ben NeviS 132.
Bcrar 245.
Berdera 262.
Berberict 257.
Bcrbice 289.
Bercsow 228.
Bcrgedorf 157.
Bergamo 171.
Bergen 128, 168.
Bergen op Zoom 144.
Bergqwara 117.
Berkshire 135.
Berlin 160.
Bermudas-öarn? 272.
Bern 174.
Bernburg 156.
S:t Bernhard 172.
Verry 183.
Berthelsdorf 151.
Berwick 137.
Bcsan«,'on 18^.
Beharabic» 213.
Bethlehem 233.
Bezieres 18^.
Bbadrinath 243.
Biala 218.
Bialolenka 217.
Bialystock 213.
Biberach 153.
Biberich 156.
Bilefeld 163.
Bielersjön 172.
»ilbao 146.
Bttedulgrrid 259.

Sidan.
Villingen 118.
Billiton 64, 248.
Bingcn 155.
Vinghöl 65.
Biobio 286.
Birkenfeld 157.
Birmingham 136,
Birma 247.
Birmanista riket 246.
Birnie 262.
Vissao 264.
Bissagos-öarne 263.
Biscaya 196.
Biferta 258.
Björkö 113.
Björneborg 212.
Björn-öanlc 229.
Blackburne 138.
Blankenburg 156.
Bleking 120.
Vlighs-öar 84.
Bloiö 183.
Boal 263.
Bodensjön 59, 172.
Bodö 127.
Bog 59.
Bogota 283.
Bohus Lan 118.
Boitzenburg 155.
Bolivia 285.
Bolmcn, Sjö 117.
Bolmsö 117.
Bologna 203.
Bolton 138.
Bolvig 126^
Bombay 244.
Bonaire 282.
Bonarpshed 120.
Bonavista 26.'^.
80-Nin 255.
Bondu 263.
S:t Bonifacio 201.
Bonn 164.
Bordeaux 188,
Borg 130.
Borgo 212.
Borgholm 117.
Borisow 213.
Borneo 64, 249-
Bornholm 56, 129.
Bornli 262.
Boromäiffe öarne 20l).
Boras 118.
Bostaven, Ö 84.
Bosna . .224.
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Sidan.
Bosna Serai 224.
Bosnien 223.
Boston 137, 274.
Bottniska wiken 55.
Bouches du Rhone 187.
Bouillon 144.
Boulogne 177.
Bourbon Vendce 182.
Bourbonnais 183.
Bourg-Mahe 268.
Bourg 185.
Bourgcs 183.
Borholm 116.
Bozen 167.
Bozka 65.
Braoford 136, 137.
Braga 197.
Braganza 197.
Bragnäs 125.
Brahehus 118.
Brahestad 212.
Bra ila 224.
Brandenburg 160.
Brasilianska' Åsen 79.
Brasilianska hafwet 79.
Brasilien 288.
Braunau 166.
Braunsberg 159.
Braunschweig 156.
Brava 262.
Bravo, Flod 77.
Brazza 170-
Breda 144.
Breisach 153.
Bremen 158.
Brescia 171.
Breslau 161.
Brest 181.
Bretagne 181.
Brian^on 186.
Brianst 210.
Brieq 161.
Brienne 180.
Brighton 135.
Brigthelmstone 135.
Bridgetown 281.
Brieux 181.
Bristol 136.
Bristol-wiken 74.
Brives 184.
Briren 167.
Brody 168.
Broek 143.
Bromberg 162.
Bruchsal 153.

Sidan.
Brugge 145.
Brunbisi 206.
Brunn 168.
Brunnen 174.
Brussa 230.
Brusscl 145.
Brzesc 217.
Bräwiken 116.
Buali 266.
Buchara 239.
Bucharest 224.
Buchariet, Lilla 252.

— Stora 239.
Buckeburg 157.
Buckingham 136.
Budwcis 168.
Buenos Ayres 287.
Bug, Flod 216.
Bukowina 168.
Bulaka 257.
Bulgarien 223.
Bunpur 238.
Bunzlau 161.
Burrcmputer 66, 240.
Burgos 192.
Burgund 185.
Vurhampur 241.
Burb-lalof 263.
Buro 64.
Bursali 263.
BiischingsG 83.
Butau 254.
Buxtchude 152.
Byrons Ö 84.
Båstad 120.
Backaffog 120.
Vöda ' 117.
Böhmen 167.
Vöhmcrwald 146.
Böhmista Bergen 58.

C.
Cabo Corso 265.

— di Sopra 201.
— di Sotto 201.

Cadiz 193.
Eaen 178.
Caqliari 201.
Cahors 189.
Calais 177.
Calatayud 194.
Calatrava 192.
Calix-Elf 122.
Callao 265.

Sidan.
Calmar 117.
Caltanisetta 206.
Calvados 178.
Cambray 177.
Cambridge 137.
Camerino 204.
Campo Formio 171.
Candia 55, 226.
Canea 226.
Cannä 205.
Cannes 187.
Cantabrista bergen 190.
Cantal 184.
Canterbury 135.
Canton 251.
Cap Aiguilles 70.
Cap S.t Antonio 79.

del Arni 57.
Augustin 79.

— Bada 63.
— Bassaro 56.
— Blanco 70, 79.
-^ Bvjador 7y.
— Bon 79.
— Bretton 271.

Catoche 75.-- Coast 265.
— Code 75.
— Corrientes 70, 79.
— Creux 51.
— Dclivrance 83.
-?- San Diego 79.

Deseado 79.
-» Farevell 75.
— Finisterre 56.
— Formoso 70.
>^- Francisco 79.
— Frio 79.
— Gibraltar 56.
— Gracias-a-Dios 75.
— Guardafui 70.
— de la Hague 57.
-- Haiticn ' 281.
-- Horn 79.
— la Hogue 178.
— Hudjong Tana 63.

Kamschatstoi 63.
— Kantin, 70.
— Komorin 63.
— Lizard 57.
— Lookout 75.
-^- Lopatka 63.
— Lopez Gsnsalvo 70.
— Lorenzo 79.
— S:t Lucas 75.



298
Sidan.

Cap Mandagan 79.
— S:ta Maria 79.
— Matapan 59.
— Negro 70.
— del Norte 79.
— d'Orange 79.
— Ortegal 57.
— Palmas 70.
— Raz 75.
— Raz-al-Ghad 63.
— Rasat 70.
— Rocca Sintra 57.
— Romania 63.
— St. Roque 79.
— Sandy 82.
— Serrat 70.
— Severe 63.
— Spartivento 57.
— Stadt 57.
— Trafalgar 194.
— Tres Puntas 70.
— Tschelatstoinos 63.
— de la Vela 79.
— Verd 70.
— St. VinfGt 57.
— Virgines 79.
— das Voltas 70.
— Wilson 62.
— York 82.
Capo d'lstria 167.

Capri 205.
Capua 205.
Capverdiste öarne 265.
Carcassonne 188.
Carenage 281.
Carlberg 112.
Carleby Gamla 212.

— Nya 212.
Carlisle ~.

138.
Carlow 140.
Carlowitz 170.
Carlsborg 118.
Carlshamn 120.
Carlskrona 120.
Carlsruhe 153.
Carlstad 115.
Carlsten 119.
Carlsthalerbad 156.
Carmagnola 200.
Carolinerne 292.
Carpentras 186.
Carrara 201.
Carracas 283.
Carron 139.
Cartago 279.

dan.
Cartagena 1?4.
Casale 200.
Cassano NI.
Casserta 205.
Castres 188.
Castro 231.
St. Catalina 79.
Catania 206.
Catanzaro 206.
Cattaro 170.
Cat Island 280.
Caxamarca 264.
Caxo 226.
Cayenne 289.
Celebes 64, 249.
Celle 152.
Ceram 64.
Cerigo 207.
Cervera 195.
Cesena ZO3.
Cette 188.
Ceuta 259.
Ccvennerne 57, 176.
Ceylon 245.
Chalons sur Mar-

ne 180.
— Saone 185.

Chambery 200.
Champagne 180.
Ehamplain 75, 273.
Chandernagore 246.
Charente 182.
Charente Inferi-

eure 183.
Charkow 211.
Charlemont 180.
Charleroi 145.
Charlestown 275.
Charlottenburg 160.
Charlottenlund 129.
Charlottas Ö 75.
Charlottas Öar 292.
Chartres 183.
Chatam 135.
Chateaurour 183.
Chatellerault 182.
Chaumont 180.
Chelsea 135.
Cheltenham 136.
Chemniz 151.
Cherburg 178.
Cherso 167.
Cherson 214.
Chesapeakbay 74.
Chester 137.
Chewiotshill 132.

Sidan.
Chiavari 201.
Chichester 135.

Chihuahua 178.
Chili 286.
Chiloc 286.
Chimbarazo 80, 282.
China 67, 250.
Chinchilla 194.
Chiquitos-äsen 283.
Chonos Archipela-

gen 286.
Chotym 213.
Chovaresm 238.
Chrebel lablonnoi 65.
Christiania 125.
Christiania fjorden 123.
Christianopel 120.
Christiansborg 265.
Christiansfeldt 130.
Christiansand 126.
Christianstad 120.
Christiansund 127.
Christiansö 139.
Christinehamn 115.
Christinestad 212.
Christoph 281.
Chuquisaka 285.
Chur 175.
Cimbritshamn 120.
Cinaloa 278.
Cincinatl 275.
Circars 243.
Ciudad Real 192.
Ciudad Rodrigo 193.
Ciudadella 195.
Civita Vechia 203.
Clermont 184.
Clifton 136.
Clonmel 140.
Clyde 139.
St. Cloud 179.
Cobbe 260.
Cochabamba 285, 286.
Cochin-China 248.
Cognac 182.
Coimbatore 243.
Coimbra 197.
Colchester 135.
Colmar 185.
Colombia 282.
Colombo 246.
St. Colonia del

Sacramento 288.
Colorado 77.
Columbia 275.
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Comayagila 279.
Comino 206.
Como 171.
Compiegnc 179.
Conception 266.
Concord 274.
Conde 177.
Connaught 140.
Connecticut 274.
Connecticut, Flod 273.
Constantinopel 223.
Cooks sund 83.
Coquimbo 286.
Cordillererna 79.
Cordova 193, 287.
Cork 140.
Cornwall 135.
Cornwall Bergen 132.
Correze 184.
Corrientes 287.
Cortryk 145.
Coruna 193.
Corvo 198.
Cosenza 206.
Costa Rica 279.
Eostellon de la Pla-

na 195.
Cote d'Or 185.
Cotrone 206.
Covcntry 137.
Cremotta 171.
Creuse 184.
St. Croix 281.
St. Cruz 260.
S. Cruz de la

Sierra 286.
Cuenza -192, 284.
Culiacan 278.
Culmbach 150.
Cumana 283.
Cumberland 137.
Cumbre de Mulha-

cen 190.
Cuneo 290.
Curassao 282.
Curzola 170.
Cuxhaven 158.
Cuzco 285.
Cypern 230.
Czenftochowa 217.
Czernowitz 168.

D.
Dabul 244.
Dadel-landet 254.

Sidan.
Daghestan 227^
Dagö 56, 212.
Dahome 265.
Dagoa 82.
Dakka 242.
Dalarne 111.
Dalarön 113.
Dalerne 126-
Dal-Elfwen 107.
Dalsland 118.
Dalmatien 170.
Dalmatista bergen 57.
Daman 244.
Damafcus 233.
Damiette 257.
Dampiers Kanal 83.
Dampiers öar 83.
Danmark 127.
Danmora 114.
Danville 83.
Danzig 160.
Dardanellerne 223.
Darfur 260.
Darien 79.
Darmstadt 154.
Dauphine 186.
Davalagiri 66.
Davis Sund 74.
Deal 135.
Debreczyn 169.
Dekan 66, 240.
Delavare 275.
Delevare, Flod 273.
Oelft 143.
Delfzyl 143.
Delhi 242.
Delmenhorst 157.
Delos 220.
Delta 256.
Dembea 70.
Dtmerary 289.
Demmin 161.
Demotica 223.
Dender 144.
Dendera 257.
Dendermonde 145.
Denncwitz 160.
St. Denis 180, 268.
Deptford 135.
Derbent 227.
Derby 137.
Defima 255.
Desirade 281.
Dessau 156.
Detmold 157.
Detroit 276.

Sidan.
Deventer 143.
Devonshire 135.
Dholagir 66.
Diarbekr 231.
Dibbie, Sjö 70.
Diego Garcias 268.
DKmens land 83.
Diepholtz 151.
Dreppe 178.
Digne 187.
Digoa 262.
Dihalawan 238.
Ditkemark 126.
Dijon 185.
Dinan 181»
Dinant 146.
Ditmarsten 131.
Diu 246.
Dniper, Flod 59, 208.
Dniester 208.
Döberan l"^'
Dole 165.
St. Domingo 280.
Dominique 281.
Don, Flod 59, 208.
Donau 59, 147.
Donauwörth 149.
Dongola 261.
Doornik 145.
Dorchester 136.
Dordogne 168.
Dorpat 212.
Dorsetshire 135.
Dortmund 163.
Dortrecht 143.
Dospuda 217.
Douay 177.
Doubs 185.
Dower 135, 275.
Dowletabad 245.
Dowrefjäll 123.
Draguignan 187.
Drammen 125.
Drau, Flod 59, 168.
Drehjeh 235.
Drenthe 143.
Dresden 151.
Drina 224.
Drogheda 140.
Dröme 186.
Drottningholm 113.
Dschagatai 238.
Dschaggrenath 243.
Dschehol 243.
Dschidda 234.
Dssumnah 66.
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Dublin 140.Dubno 213.Dudley 136.
Duero, Flod 190.
Duisburg 1«4.
Dulcigno 225.
Dumfries 139.
Dumfermline 139.Dundee 139.
Durango 278.
Durazzo 225.
Durham 137.
Durlach 153.
Duna, Flod 60, 208.
Dunaburg 213.
Dunamunde 213.
Duntirchen 177.
Dusseldorf 164.
Dwina, Flod 59, 208.
Dnlta 115.
Döda hafwet 63.
Döderhultswik 117.

E
Eaheinomauve 83.
Obro, Flod 190.
Ecija 194.
Eckernförde 130.
Ecuador 284.
Edam 142.
Edastans 115.
Edelsiand 63.
Edinburg 139.
Gdo 255.
Eftt 262.
Ggeland 126.
Eger 168.
Egmontsberg 85.
Ggmonts-ö 84.
Egribos 56, 220.
Egypten 255.

— Ofra 257.
— Medlersta 257.
— Nedra 256.

Ghrenbreitstein 164.
Ehrndal 114.
Eichstadt 150.
Eider, Flod 128.
Eidsfost 126.
Eidswold 126.
Eimbeck 152.
Eimeo 84»
Einfiedeln 174«
Eisenach 155»

Sidan.
Eisleben 162.
Ekenäs 212.
Eksjö 117.
Elba 202.
Elben, Flod 59, 128.
Elberfeld 164.
Elbing 160.
Elche 195.
Eldslandet 290.
Eldsön 71.
Elephanta 244.
Elephantine 257.
Eleuthera 75.
Elfdalen 116.
Elfenbenskusten 264.
Elfkarlcbn 114.
Elfsnabben 113.

Emden 152.
Emillon 188.
Enaratrast 59.
Endrachtsland 63.
Engelberg 174.
Engelholm 120.
England 134.
Enkhuyzen 142.
Enköping 113.
Gnos 223.
Ens 166.
Ens, Flod 59.
Entré Douro e

Minho 197.
Eperies 169.
Epernay 180.
Epidauros 209.
Epinal 181.
Erfurt 163.
Griesjön 75, 272.
Erivan 228.
Erlangen 150.
Erlau 169.
Ertholmarne 129.
Erzerum 231.
Erzgebirge 146.
Escorial 192.
Eslingen 166.
Eskilstuna 114.
Gssimalanderna 269.
Esseg 170.
Essequebo 289.
Essex 134.
Estlingen 153.

Sidan.
Esthland 212.
Estremadura 193, 197.
Ctienne 186.
Etiopien 266.
Etiopiska hafwet 70.
Etiopiske öarne 70.
Etschmiasin 228.
Eupen 164.
Eure 178.

— Loire 183.
Euripus 60.
Europa 54, 106.
St. Eustache 281.
Eutin 157.
Euwi 84.
Evora 198.
Evreux 178.
Ereter 136.

F-
Fachingen 156.
Faenza 203.
Fahlun 116.
Falaise 178.
Falkenberg 119.
Falkirk 139.
Falklands öar 290.
Falköping 118.
Falmouth 136.
Falster 56, 129.
Falsterbo 119.
Famagusta 231.
Fano 203.
Fanö 130.
Farellon 84.
Faro 198.
Farsistan 236.
Farsund 126.
Fayal 198.
Feliba (Felibia) 225.
Feltre 171.
Femern 130.
Fehrbellin 160.
Fermo 204.
Fernando 195.

— del Po 265.
Ferrara 203.
Ferro 260.
Ferrol 193.
Feuchtewang 150.
Fe; 259.
Fezzan 73, 260.
Fichtelgebirge 146.
Fidii-öarne 84, 292.
Figueras 195.
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Sidan.
Filippinffe öarne 250.
Finis Terre 181.
Finland 211.
Finmarken 127.
Finska wikcn 55.
Finspäng 116.
Finsteraarhorn 172.
Fiume 170.
Flandern 149, 177.
Flectefjord 126.
Flcnsburg 130.
Fleurus 146.
Florenz 202.
Flores 64, 249.
Florida, Östra 277.

— Westra 277.
Flyinge 120.
Fogdön 114
Foggia 205.
Foir 188.
Fokhan 251.
Fokschani 224.
Foldalen 126.
Foligno 203.
Follwiig 125.
Fontainebleau 180.
Fontenay 182.
Forchheim 150.
Forli 203.
Formentera 195.
Formosa 64, 252.
Formoso, Flod 72.
Forsmark 113.
Forswik 118.
Fort Fran<,ois 265.
Fort Nassau 280.
Fosen 127.
Fossano 200.
Fossum I2ti.
Fourneaux 83.
Francisco, Flod 80.
Franchc Comte 185-
St. Francesco 278.
Franken, öfra och

nedra 150.
Frankenstein 161.
Frankfurt am Mayn 158.
— an der Öder 160.
Frankrike 175.
Franska Bugten 55.
Frascati 203.
Frät, Flod 66.
Frauenfeld 175.
Fraustadt 162.
Fredensborg 129.
Fredericia 130.

Sidan.
Fredritstown 272.
Fredriksberg 124.
Freoriksborg 129.
Fredrikshall 125.
Fredrikshamn 212.
Fredriksnagor 246.
Fredriksstad 125.
Frcdrikssten 125.
Fredrikswärn 126.
Freetown 21i4.
Freiberg 151.
Freiburg 153, 174.
Freising 149.
Frejus 187.
Friaul 167.
Friedland 159.
Friedrichstadt 130.
Frieöland 143.
Frische Haff 158.
Froeland 126.
Frontignan 188.
Fudsiamma 66.
Fuegoön 265.
Fukaswiten 74.
Fuliernes land 263.
Fulda 154.
Funchal 260.
Fundybay 74.
Funfkirchen 169.
Fur 260.
Furca 172.
Furth 150.
Fuschuan 248.
Fyen 56, 129.
Farön 121.
Famundsjön 123.
Farröarne 131.
Fohr 130.
Förenade Nordame-

rikansta Staterne 272.
Försristningsöarne 269.

G.
Gabinde 266.
Gadamcs 258.
Gaota 205.
Gagra 66.
Gaidronisi 226.
Galam 263.
Galacz 224.
Galicien 193.
Galizien 168.
Galway 140.
St. Gallen 175.
Gallipoli 206, 223.

Sidan.
Gallopagos öar 264.
Gambia, Flod 72, 263.
Gamron 237.
Ganges, Flod 66, 240.
Gangutri 243.
Gap 186.
Gardelegen 163.
Gärd 187.
Garonne 176,
Garpenberg 116-
Gascogne 188.
Gastuni 220.
Gatschina 211.
Gattan 65.
Gaza 233.
Gefie 121.
Geldern 143.
Genevieve 266.
Gens 175.
Genfersjön 59, 172.
Genne 263,
Gent 145.
Genua 200.
Genuesiffa wiken 55.
St. Georg 196.
George della Mina 265.
Georgia 275,
S:t Georgs ö 272,
Georgien 227.
Georgctown 247.
Georgicwst 216
Gera 154,
St. Germain en

Laye 179.
Geroldstein 167,
Gers 189.
Gerona i9s<
Gestrikland 121.
Ghats Berg 239.
Ghilan 236.
Gibraltar 194.
Gibraltarssund 56.
Giessen 155.
Gijon 193.
Gilolo 64.
Gimo 114.
Girgcnti 206.
Gironde 188.
Givet 180.
Giurgewo 224.
Gizch 257.
Gladhammar 117.
Glan 116.
Glarus 174.
Glasgow 139.
Glatz 161.
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Glauchau 151.
Glocester 136.
Glommen, Flod 123.
Gluegueh 265.
Gluckstadt 131.
Glänsande bergen 76.
Gmiind 153.
Gnesen 162.
Goa 246.
Godavery, Flod 66.
Godt Hopps-Udden 70.
Goeletta 258.
Goes 143.
Goldberg 162.
Golkonda 245.
Gonave 280.
Gondar 262.
Goplosjön 216.
Goree (Gorea) 71, 264.
Goflar 152.
Gosport 136.
Gotha 156:
St. Gotthard 57, 172.
Gottorp 130.
Gottland 56, 120.
Gouda 143.
Gozzo 206, 246.
Graciösa 198.
Grampianberg 132.
Granada 194.
Gran Sasso 58.
Graubunden 175.
Graudenz 160.
Gravclines 177.
Graves 188.
Gravesand 135.
Grcenock 139.
Greenwich 135.
Greifswald 161.
Greitz 157.
Grekiska Bergen 57.
Grekland 218.
Grenada 281.
Grenadillerne 281.
Grenna 117.
Grenoble 186.
Gripsholm 114.
Grislehamn 113.
Grochow 217.
Grodno 213.
Groh Beeren 160.
Grossenhain 151.
Grotz Gloqau 162.
Grost Wardein 169.
Grunberg Ili2.
Grätz 167.

Sidan»
Gröna Uddens öar 265.
Gröna Ön 64.
Gröningen 143.
Grönland 270.
Guadalarara 192, 278.
Guadalcanal 89, 193.
Guadalquivir 190.
Guadeloupe 281.
Guadiana, Flod 190.
Guahan 84.
Gualior 241.
Guamanga 285.
Guanahani 280.
Guanaxuato 278.
Guanca Velica 285.
Guastalla 201.
Guatemala 279.
Guayaq«il 284.
Guayaquilwiken 79.
Guben 161.
Gudhem 118.
Guerct 184.
Guernsey 56, 140.
Guinea 264.
Guineista wiken 70.
Guipuzcoa 196-
Guldbrandsdalen 125.
Guldkusten 264.
Guldnäs 126.
Gulö 127.
Gumel 263.
Gumbinnen 160.
Gundava 238.
Gundwana 243.
Gurien 227.
Gurval 243.
Guselhissar 230.
Gustavia 281.
Gustrow 155.
Gusum 117.
Guthwald 121.
Guuledalen 127.
Guyana 289.
La Guyara 283.
Guyenne 183.
Guzuratte 244.
Görlitz 162.
Göksholm 115.
Görz 167.
Götha Kanal 107.
Götha Elf 60, 107.
Göthala 118.
Götheborg 119.
Göttingen 152.

Sidan.

H-
Haag 143.
Haarlem 142.
habcsch 73, 261.
Habsburg 175.

Hadcland 125.
Hadcrslcben 130.
Hadramaut 235.
Hadschar 235.
Haga 113.
Hagenau 184.
Haimburg 166.
Hainan ' 64, 251.
Haiti 280.
Hakkedal 126.
Halberstadt
Halcb 232.
Halifar 137, 272.
Halmstad 119.
Hall 153.
Halland 119.
Hallandsås 120.
Halle 162.
Hallingdalen 125.
Hamadan 237.
Hamah 233.
Hamburg 157, 158.
Hamcln 151.
Hamm 163.
Hammcrfest 127.
Hampshire 135.
Hamptoncourt 135.
Hanau 154.
Hangtschau 251.
Hanniah 248.
Hannover 151.
Haparanda 122.
Harburg 152.
Hardanger 126.
Hardangerfjord 123.
Hardcrwyt 143.
Harg 113.
Harlingen 143.
Hartford 274.
Harwich 135.
Harz 152.
Harzbergen 147.
Hassel 126.
Hausa 263.
Hauston 279.
Haut Alpes 186.

Garonne 188.
Loire 187.
Marne 180.
Pyrenees 189.
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Sidan.
Haut Rhin 164.

Saone 185.
Vienne 184.

Havana 280.
Havre de Grace 178.
Hebriderna 56, 139.
Hebron 233.
Hechingcn 151.
Hekla 58, 131.
Hedemarken 125.
Hedcmora 116.
Hedschaö 234.
Heidelberg 154.
Heilbronn 153.
St. Helena 268.
Helicon 218.
Helgeandes land 84.
Helgoland 140.
Hcllefors 114.
Hellesponten 56.
Helmstedt 156.
Helsingborg 119.
Helsingfors 212.
Helsingland 121.
Helsingör 129.
Helvoetstuis 143.
Hems 233.
Hennegau 145.
Herat 237.
Herault 188.
Herisau 174.
Herjeädalen 121.
Hermanstadt 170.
L'Hermite 290.
Hernösand 121.
Herrewadskloster 120.
Herrnhut 151.
Hertford 136.
Hersftld 154.
Herzcgowina 223.
Herzogcobusch 143.
Hespericn 55.
Hessen 154.
— Homburg 155.
Hjelmaren 107.
Hiercs 187.
Hieriste öarne 56.
Hikarkor 263.
Hikura 260.
Hildburghausen 156.
Hildesheim 152.
Hillah 232.
Himalaia 65.
Himmelstalund 116.
Hindukosch 65, 237.Hindostan 68, 240.

Sidan.
Hindö 56, 127.
Hinzuan 268.
Hjo 118.
Hirschberg 161.
Hisingen 119.
Hispaniola 280.
Hoangho 62,66,250,252.
Hoborg 121.
Hochheim 156.
Hof 150.
Hofwa 118.
Hofwyl 174.
Hohenlinden 149.
Hohensaltzburg 166.
Hohenzollern 157.
Holmsirand 126.
Hslstein 130.
Holum 131.
Holland 142.
Homburg vor der

Höhe 155.
Honduras 279.
Honduraswiken 74.
Honfieur 178.
Hoorn 142.
Horeb 234.
Horn 142^
Hornavan 107.
Hostalrich 195.
Hoval 263.
Howes Ö 63.
Hoya 151.
Huddcrssield 137.
Huditswall 121.
Hudson, Flod 273.
Hudsons sund 74.
Hubsons-wiken 74.
Huelba 194.
Huesca 194.
Hull 137.
Humber 132.
Hundsruck 158.
Huntingdon 137.
Huronsjön 75, 273.
Husaby 118.
Husqwarn 118.
Husum 130.
Hwen 120.
Hwita bergen 76.
Hwita hafwet 55.
Hydra 220.
Hydrabad 241, 245.
Hätuna 114.
Höganäs 120.
Hörningsholm 114.

Sidan.
I.

Jackson 276.
laen 194.
Jassa 233.
St. lago 265.
St. lago de Chile 286.
— di Compostella 193.
— de Cuba 250.
— de la Vega 280.'
laik, Flod 59.lakobstad 212lakutsk 229
laloferncs land 263^lamaika 280.
James ö 264, 270.
lamcsbay 74.James Island 75
lana, Flod 66^
landro 253.langtsekiang 66, 250.
lanina 225.
lankowitz 168.
Japan 67, 245.larlsberg 125.
laroslaw 210.
Jassy 224.
lawa 64, 228.
laxtkretsen 153.
Iberista bergen 190.
Idria 167.
St. Jean 281.
St. Jean d'Acre 233.
leddern 126.
leddo 255.
ledzan 214.
leffersson 276.
lekaterinoslaw 214.
Jemappes 146.
lemen 235.
lemtland 122.
lena 56 155.
lenischehr 225.
leniseya, Flod 66, 208.
leniseist 229.
lerrasch 234.
Jersey 56, 140.
Jerusalem 233.
lesd 237.
Jesus 84.
lesso 255.
Iglau 168.
St. Ildefonso 192.
Ille Vilaine 181.
Illinois 276.
Illyrien 167.
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Sid an.
Ilmen 59, 208.
Ilän 252.
Imbro 225.
Imereti 227.
Inagua 75.
Indals-Elfwen 107.
Inderö 127.
Indiana 275.
Indianopolis 276.
Indien 239.
Indigirka 66, 208.
Indre 183.
Indre Loire 183.
Indus 66.
Ingermanland 211.
Ingolstadt 150.
Inhambane 267.
Inn, Flod 59.
Insbruck 167.
Inverneh 139.
lohannisberg 156.
St. Johns 271.
loniska öarne 56, 207.
loliba, Flod 72.
Jordan, Flod 67.
Ipsara 231.
Ipswich 137.
Irak Adjemi (ad-

schemi) 236.
Irak Arabi 232.
Iran 236.
Irawaddi, Flod 66,246.
Irbit 228.
Irkutsk 229.
Irland 55, 139.
Irländska Sjön 55.
Irtisch 66, 208.
Isala 116.
Iser, Flod 59, 149.
Isefjord I<!6.
Isere 186.
Iserlohn 163.
Ischia 205.
Ishafwet s^.
Iskap 75.
Island 55. 131.
Isle Bourbon 268.
Isle de France 178.
Ismail 214.
Ismid 230.
Ismir 230.
Isnik 230.
Ispahan 237.
Istrien 167.
Italien 55, 198.
Itschil 230.

Sidan.

Itzehoe 131.
luanncs ön 79.
Juan Fernanbez 286.
Juan de Puerto

Rico 281.
lubbulpur 243.
luleta 114.
lulich ..

163.
lungfru-Öarne 76, 281.
lura 185.
Jungfrun 172.
lurabergen 57, 172.
luterbock 160.
lutland 55, 129.
lagerspris 129.
Jönköping 117.

K.
Kabenda 266.
Kabul 237.
Kabulistan 237.
Kachao 264.
Kaffa 214.
Kaffern 72.
Kafweläs 118.
Kajana 212.
Kaimaniste öarne 280.
Kajor 263.
Kairo 257.
Kairwan 258.
Kakongo 266.
Kalabrien 206.
Kalamata 220.
Kalavrita 220.
Kalifornien 278.
Kaliforniska wiken 74.
Kali sch 217.
Kalikut 244.
Kalkutta 241, 242.
Kalkas Mongoliet, 252.
Kaluga 210.
Kallundborg 129-
Kama, Flod 39.
Kamba 263.
Kambodscha 248.
Kaminiez 213.
Kammcnoi Ostrom 211.
Kamschatka 229.
Kamschatka-hafwet 62.
Kanada 77.
Kanalen 55.
Kanara 244.
Kanaria 260.
Kanarie-öarne 260.
Kandahar 237

Handesch 244.
Kano 263.
Kaotsisin 68.
Kap 267.
Karafta 255.
Karaibista hafwet 79.
Karaibista öarne 75,281.
Karahissar 230.
Karakorum 253.
Karaman 230.
Karelen 212.
Karlsbad 168.
Karlsburg 170.
Karmen 126.
Karnatik 243.
Karpaterne 57.
Karpentarien 82.
Karpentarista wiken 82.
Karroos 267.
Kars 231.
Kartago 258.
Karun 230.
Karybdis 60.
Kasan 215.
Kaschan 237.
Kaschau 169.
Kaschmir 237.
Kaschgar 252.
Kaschna 263.
Kassy 247-
Kasscl 154.
Kaspiska hafwet 55.
Kastilien, Gamla 192.

— Nya 192.
Katalonien 195.
Katharinenburg 228.
Katif 235.
Katmandu 241.
Kattegat 55.
Kaukasus 208.
Kavalan-öarne 229.
Kecschemet 169.
Kedsche 238.
Kefalonia 56, 207.
Kelat 238.
Kempten 149.
Kendal 138.
Kenne 257.
Kensington 135.
Kent 135.
Kentucky 276.
Keresun 230.
Kerguelcns land 293.
Kerman . , 236.
Kermarschah 237.
Kew '. 135,
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Sidan.

Kexholm 212.
Key 83.
Khokhand 239.
Khoschot 252.
Kusistan 236.
Kidderminster 136.
Kihwa 239.
Kiel 131.
Kielce 218.
Kiew 211.
Kilkenny 139.
Kimoli 220.
Kinesista Sjön, östra 62.

— — westra 62.
Kingkitao 253.
Kingela 266.
Kingston 280.
Kingtesching 251.
Kingtsching 254.
Kinnetulle 118.
Kinsale 140.
Kio 255.
Kirgisernes land 239.
Kirin-Ula-Chotong 253.
Kischencw 213.
Kisil Ermak, Flod 67.
Kifliar 216.
Kistna, Flod 66.
St. Kitts 281.
Kitzingen 250.
Kiusju 64, 255.
Kiächta 229.
Klagenfurt 167.
Klausenburg 170.
Klausthal 152-
Klcve 164-
Klintehamn 121-
Klippan 120-
Klippiga bergen 271-
Knäröd 119-
Kobi 67, 252-
Koblenz 164-
Koburg 156-
Kohestan 236, 238-
Kohrasan 236-
Kodjak 271-
Koeverden 143-
Koko 252.
Kokonor 252.
Kola 211.
Kolberg 161.
Kolding 130.
Koleroon, Flod 66.
Kolgow 56.
Kolyma 208.
Kolyvan 229.

Sidan.
Komoriste öarne 268.
Komorn 169.
Kongelf 119.
Kongo 266.
Kongbergen 71. .
Kongsbacka 119.
Kongsberg 125.
Kongslena 118.
Kongsteen 265.
Kongswinger 126.
Koma 230.
Konkan 68.
Konrat 239.
Konstantine 258.
Konstantinogorst 216.
Konstantz 154.
Konung Georgs öar 84.
Koppargruf-fioden 77,

271.
Korbach 157.
Kordofan 261.
Korea 258.
Koreanska sjön 62.
Korfu 56, 207.
Korinth 219.
Koromandel 243.
Koron 220.
Koruka 55, 129.
Korsöarne 229.
Korsör 129.
Kosel 162.
Kostahl 117.
Kostroma 210.
Kotchin 244.
Kotopari 80, 282.
Kotschinchina 248.
Kouka 262.
Kovyma 66.
Krabla 58, 131.
Kragerö 126.
Krain 167.
Krakau 218.
Krcfeld 164.
Kremnitz 169.
Kreta 55, 225.
Kreutznach 164.
Krim 214.
Krimska Sundet 56.
Kroatien 170.
Kronach 150.
Kroneborg 129.
Kronoberg 117.
Kronstadt 170, 211.
Krossen 161.
Krotozyn 162.
Krydd-öarne 64, 249.

Sidan.
Kuama, Flod 72.
Kuba 280.
Kuban, Flod 203.
Kuddapah 243.
Kufstein 167.
Kulang 245.
Kulm 160.
Kullaberg 120.
Kumri 71.
Kungsör 115.
Kungui 215.
Kunnersdorf 181.
Kuopio 212.
Kur, Flod 67.
Kuratschi 241.
Kura 253.
Kurdistan 231, 236.
Kuriliskc öarne 229.
Kurische Haff 158.
Kurland 213.
Kurs? 210.
Kustrin 160.
Kutahia 230.
Kutsch 244.
Kuttak 243.
Kyrkostaten 202.
Källandsö 118.
Kärnthen 167.
Kölen 58, 107.
Köln 164,
Königsberg 159.
KönigShofen 150.
Königslutter 156.
Königsstein 151.
Köpenhamn 129.
Köping 115.
Köslin 161.
Köthen 156.

Laaland 56, 129.
Labrador 270.
Lachsa 235.
Lak-tho 248.
Ladikiah 232.
Ladoga 59, 208.
Ladronerne 292.
Lacken 145.
Lagan, Flod 119.
Lago di Como 193.

— Gärda 193.
— d' Iseo 193.
— Maggiore 193.

Lagoa 267.
Lagos
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Sidan.

Laholm 119.
Lahore 240.
Lahr 153.
Lakediviste öarne 84,246,
Lam 82.
Lamego 197.
Lampedusa 206.

Lancaster 138.
Landau 150.
Ländes '89.
Landrecy 177.
Landskrona 119.
Landsberg 161.
Landsend 57.
Landshut 150.
Landsort 130.
Langclanb 129.
Langensalza 163.
Långres 18 l.
banguedoc 187.
Laos 248.
Laon 178.
Lappland 122.
Larasch 259.
Laristan 236.
Larnaka 231.
Lassa 254.
Lauban 162.
Lauenburg 131.
Lauffen 60, 174.
Laurwig 126.
Lausanne 175.
Lausitz 151.
Laval 182.
Laxenburg 166.
Laybach 164.
Lebeda 258.
Leaotong 253.
Lecce 205.
Lech, Flod 59, 141.
Leckö 118.
Leeds 137-
Leer 152-
Leicestcr 137.
Leinster 140.
Leipzig 150-
Leipzigertretftn 151-
Leith 139-
Lemansjön 59-
Lemberg 168-
Lemgo 157-
Lena, Flod 66, 208-
Lennep 164.
Leoben 167.
Leon 192, 279.
Lepanto 219.

Sidan.
Lerida 195.
Lesghistan 227.
Lessina 170.
vessö 126, 129.
Leszno 162.
Leucathe 207.
LeUk 175.
Lcuwarden 143.
Levanten 230.
Lcwis 56.
Lexington 276.
Leyden 143.
Libanon 65, 66, 232.
Liberia 264.
Lichtenstein 157.
Libau 213.
Libyska öknen 73.
Lidköping 118.
Liegnih 161.
Lierre 146.
Liffland 212.
Liffländika wiken 55.
Likeo-öarnc 64, 254.
Lilla Balt 56.
Lille 177-
Lima 285.
Limburg 144, 146.
Limerick 140.
Limfjorden 128.
Limoges 184.
Limousiu 184.
Lindau 149.
Linde 115.
Linderödsäsen 119.
Lindesnäs 57.
Lindholmen 113.
Lingen 152.
Linkoln >37.
Linköping 116.
Linz 166.
Lionffa wiken 55.
Liverpool 137.
Lipari 206.
Lipariste öarne 56, 206.
Lippc 157.
Lisieur 178.
Lissa 170.
Lissabon 197.
Lister 126.
Litäku 266.
Litoralen 170.
Ljungan, Flod 107.
Ljusnedal 122.
Ljusnan, Flod 107.
Livadien 219.
Livadia 319.

Sidan.
Livorns 202.
St. Lo 178.
Loango 268.
Locarno 175.
Lobenstein 157.
Lodi 171.
Lofoden 127.
Logbur 244.
Loire 186.
Loire Cher 183.
- Inferieure 181.
Loire, Flod 59,176.
Loirct 193.
Loka 115.
Lokeren 145.
Lombardict 170.
Lombok 64.
London 134.
Lomnitz 58.
Lomza 217.
Londonderry 140.
Long Island 274.
Lons le Saulnier 185.
Longvy 181.
Lop, Sjö 63, 252.
St. Lorenz, Flod 77.
St. Lorenz-wiken 74.
Loretto 203.
Lot 189.
Lot Garonne 189.
Lothringen 181.
Lougen 123.
St. Louis 276.
Louis 264.
Louisiada öar 291.
Louisiana 276.
Louviers 178.
Lowen 123.
Lowicz 217.
Lorca 194.
Lowisa 212.
Lowositz 168.
Lora 194.
Lozere 187.
Lublana 167.
Lublin 217.
San Luca» de Bar-

rameda 194.
Lucca 202.
Lucena 194.
Lucern 174.
St. Lucie 281.
Lucknow 242.
Ludwigsburg 153.
Lugano 175.
Hugo 193
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Sidan.

Lukaya 280.
Lukayistc öarne 280.
Lukian, Flod 66, 246
Luleä 122.
Luleä Els 122.
Luleå Lappmark 122
Lund llls
Lunel 168.
Lupatabcrgen 71
Luvek 248.
Luxemburg 144, 146.
Luzon 64, 250.
Lubeck 158.
Luneburg 152.
Luneville 181.
Llittich 146.
Lutzen 162.
Luz 238.
Lyckeby 120.
Lyon 186.
Lyonnais 185.
Lys 144.
Laga öarne 293.
Läveut 117.
Lächow Archipclag 220.
Löbau 151.
Löberöd 120.
Löfsta 114.
Löwen 145.
Löwens land 83.

M.
Maas, Flod 5!», 141.
Maas 181.
Maastricht 144.
Macao 251.
Macassar Sund 63.
Macedonien 224.
Macerata 203.
Maclessield 137.
Ma^on 185.
Madagascar 268.
Madeira 260.
Madera, Flod 80.
Madras 243.
Madre de Dios 79.
Madrid 192.
Madschi-Kossima-

öarne 254.
Madura 249.
Mafra 197.
Magadoro 262.
Magdalena floden 80.

— öarne 271.
Magdeburg 162.

Sidan.
Magelhaens land 219.
Magelansta sundet 60.
Magerö 127.
Magindanao 64, 250.
Mahara 235.
Mahe 246.
Mahe öar 262.
Mahicrnes land 265.
Maidstone. 135.
Maimatschin 253.
Mailand 171.
Main, Flod 59.
Maina 220.
Mainabergen 218.
Maine I^2, 274.
Mainz 155.
Majo 265.
Maires sund 80.
Makassar 249.
Makassar-Sundet 63.
Maktenzie, Flod 77,271.
Makran 238.
Malabar 243.
Malabriga 84.
Malacheri 244.
Malaöetta 58.
Malaga >94.
Malaghetta 264.
Malakka 247, 248.
Malakka-Sundet 62.
Maldonado 288.
Maldivistc öar 64, 246.
Malemba 266.
Malin es 146.
Mallcollo 84.
Malmaison 179.
Malmedy 164.
Malmköping 114.
Malmö 119.
St. Malö !81.
Mallorka 56,195.
Malplaquct 177.
Malströmmen 60, 127.
Malouinernc 290.
Malta 56, 206.
Malvah 244.
Man 56, 138.
La Mancha 192.
La Manche 178.
Le Mans ,82.
Manchester 137.
Mandal 126.
Mandingos land 263.
Mandschuriet 258-
Mangalore 244.
Manhcim ..^, 154.

Sidan.
Manica 267.
Manila 250.
Mani Toualin 290.
Manilistc öarne 250»
Mantua 171.
Manö 130.
Maracaibo 283.
Maracaibo-sjön 283.
Maranon, Flod 284.
Maravi 70»
Marburg 154.
Marche 184.
Marengo 200.
Margarita 281.
Margate 135.
Margaux 188.
St. Maria 198.
Marianerne 292.
Mariboe 129.
Mariefred 114.
Mariegalante 281.
Marienburg 160.
Marienlust 129.
Marienwerdcr 160.
Marienzell 167.
Mariestad 118.
Marignano 171.
St. Marino 204.
Mariza, Flod 221.
Marly 179.
Marmorasjön 55.
Marmora ö 64.
Marne 180.
Marokko 258, 259.
Maroni 289.
Marosch, Flod 59, 169.
Marquesas öar 293.
Marsala 206.
Marseille 187.
Marstrand 119
Martaban 247.
Martignac 175.
Martin 259.
St. Martin 281.
Martinique 281.
Martos 194.
Maryfloden 273.
Maryland 275.
Masafuero 386.
Masalquivir 258.
Mastarenerne, öar 268.
Maskat 235.
Masowien 217.
Massa 201.
Massachusetts 274.
Masatiera 236.
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Sidan.
Masulipatam 243.
Mata 195-
Matera 206.
Matsmai 255.
Maubeuge 177.
Mauritius 168.
Mayenne 182.
Mazenderan 236.
Meaur 180.
Mccheln 146.
Mecklenburg Schwe-

rin 155.
Mecklenburg Stre-

litz 155.
Medelhafwet 55.
Medelpad 121.
Medewi 116.
Medina 234.
Medoc 188.
Meiningen 156.
Meissen 151.
Meissenheim 155.
Meisinerkretsen 151.
Mekincs 259.
Mekka 234.
Meldalen 227.
Melfi 206.
Melinde 234.
Melun 180.Memel 159.
Memel, Flod 158.
Memmingen 149.
Menamkom,Flod 66,246.
Menan 66.
Mende 187.
Mendoza 287.
Meppen 152.
Merasch 230.
Mercia 136.
Mergui 247.
Merida 193, 278.
Merim 79.
Merseburg 162.
Merve 141.
Messina 206.
Messinska sundet 56.
Messurado, Flod 72.
Mesurata 258.
Metelino 231.
Metz 181.
Meurthe 181.
Mexicanstå wiken 74.
Mexico, Gamla 278.
Mezieres 180.
Miako 255.
Michael 264.

Sidan.
Mechigan 276.

— Sjö 75, 273.
Middelburg 143.
Middelfart 129.
Middelsex 134.
Middletons Ö 83.
St. Miguel 198.
Milano 171.
Milford 138.
Milit 170.
Milo 220.
Milledgeville 275.
Mindanao 250.
Minden 163.
Mingrelien 227.
Minho, Flod 190.
Minorka 56, 195.
Minst 213.
Miquelon 271.
Mirzapur 242.
Misitra 219.
Missisippi 276.
Missisippi, Flod 77,273.
Missolonghi 219.
Missuri 276.
Missuri, Flod 77, 273.
Mistissiny-sM 75.
Mitau 213.
Mjösen 223.
Modcna 201.
Modlin 217.
Modon 220.
Modstadmarken 127.
Mogador 259.
Mogan 228.
Mohacz 169.
Mohilew 213.
Mokaranga 267.
Mokattam 257.
Mokka 235.
Moldau 224.
Molde 127.
Moluckiste öarne 64,249.
Mombaza 267.
Monaco 201.
Mondovi 200.
Mongolien 252.
Monmouthshire 136.
Monomotapa 267.
Möns 145.
Montauban 189.
Montbeillard 185.
Montblanc 58, 172.
Montbrisson 186.
Msnteleone 206.
Mont de Marsån 189.

Sida».
Montelimart 186.
Montenegro 225.
Montevideo 288.
Montferrat 200.
Montpellier 188, 274.
Montperdu 58, 175.
Montreal 272.
Monte Rosa 58, 172.
Monte Rotondo 58.
Monte Santo 224.
Montferrat 195, 281.
Mora Stenar 114.
Morava, Flod 59, 221.
Morbihan 181.
Morea 55, 219.
Morgarten 174.
Moritz-ön 268.
Morlaix 181.
Mors 129.
Mosaisk 209.
Mosel 181.
Mosel, Flod 59, 176.
Mostau 209.
Most 125.
Mossul 232.
Motala 116.
Motalaström 107.
Moulins 184.
Mounster 140.
Mozambik 267.

— Kanal 70.
Muhr, Flod 59, 168.
Mukden 253.
Mulgraves öar 292.
Multan 238.
Mulltorp 118.
Muhlberg 162.
Mi-hldorf 149.
Muhlhausen 163, 185.
Muhlheim 164.
Munchen 149.
Mundlah 243.
Munster 163.
Munden 152.
Murcia 194.
Mursuk 260.
Murten 174.
Murtnersjön 172.
Murviedro 195.
Murschidabad 242.
Mustag 85.
Mykoni 220.
Mysore 245.
Mytilene 64.
Manbergen 71.
Mähren 186.
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Sidan-
Mälaren 59, 107.
Maotiden 55.
Möckeln 117.
Möcn 129.
Mollen 131.
Mönsteräs 117.
Möris 256.
Mösscberg l 18.

N.
Nagpoor 243.
Nakstow 129.
Namur 146.
Nancy 181.
Nansi 226.
Nangasaki 255.
Nankin 251.
Nantes 181.
Napoleons land 83.
Napoli di Malvasia 219.
Napoli di Romania 219.
Narbonne 188.
Narew 216.
Narwa 211.
Nashville 276.
Nassau 156, 249.
Natalkusten 267.
Natolien 230.
Natuna öar 64-
Naumburg 162.
Navarino 220.
Navarra 189, 195.
Naxos 220.
Nazareth 233.
Neapel 204.
Neckar, Flod 59.
Neckarkretstn 152.
Nedenäs 126.
Nederlanderne 141.
Nederhen 164.
Nedra Guinea 266.
Nedsched 235.
Negroponte 56, 220.
Neerwinden 145.
Neisse 162.
Nelsons flod 77.
Nepal 241,
Nerbudda, Flod 66.
Nerike 115.
Neschin 211.
Nertschinst 229.
Nestwcd 129.
Neu Brandenburg 155.
Neuburg 149.
Neulnburg 175.

Sidan.
Neuenburgersjön 172.
Neufchatel 175.
Rcu-Ruppin 160.
Neusiedler Sjön 168.
Neusohl 169.
Neustabt 166.
Neustrelitz 155.
Nevers 183.
Newis 281.
Newa 60, 208.
New-Aberdeen 139.
Newark 274.
New-Castle 137.Newfoundland 271.
New-Hampshire 273.
Newhaven 274.
New-Jersey 274.
Newis 76.
Newmarket 137.
New-Orleans 276.
Newry 140.
New-York 274.
Niagara 272.
Nicaragua 279.

— Sjön 279.
St. Nicolas 145.
Nid-elfwen 123.
Niebla 194.
Niemen 208.
Nieuwport 145.
Nievre 183.
Nifon 255.
Niger, Flod 72.
Nigritien 262.
Nikobariste öarne 64,247.
Nikopoli 223.
Nikosia 231.
Nikolajew 214.
Nil, Flod 72.
Nimfo 251.
Nio 220.
Niort 182.
Nischnci-Nowgorod 210.
Nischnei Kamfchat-

ka 229.
Nismcs 187.
Nissa 224.
Nissan, Flod 119.
Nivernais 183.
Nizam 245.
Nizza 201.
Nola 205.
Nora 115.
Norbergs Grufwor 115.
Nord

"

177.
Nordborg 130.

Sidan.
Norden 152.
Nordfjord 126.
Nordhauscn 163.
Nordhordlan 126.
Nordkap 56, 83.
Nordkyn 56.
Nordlanden 127.
Nordmöer 127.
Nordsjön 55.
Nordstrand 130.
Norfolk 137.
Norfolk-ön 84.
Normandie 178.
Norra Amerika 269.

— Afrika 255.
— Brabant 143.
— Carolina 175.
— Dewon 271.
— Oceanen 55.

Norrbotten 121.
Norrige 123.
Norrköping 116.
Norrland 121.
Norrteljc 113.
Northampton 137.
North, Flod 273.
Northumberland 137.
Norwich 137.
Nottingham 137.
Novara 200.
Nova Zembla 55, 211.
Nowgorod 210.
Nowgorod Weliki 210.
Nowoi-Tscherkast 214.
Nubicn 261.
Nurnberg 150.
Nukian, Flod 66.
Nummedalen 127.
Nuyts land 83.
Nya Albion 78.
— Amsterdam 293.
— Britanien 271.
— Braunschweig 271.
— Cornwales 272.
— England 78.
-- Georgien 291.
— Granada 283.
— Guatemala 279.
— Guinea 291.
— Hanover 272.
— Hcbriderna 292.
— Holland 83, 291.
— Irland 291.
— Kaledonien 292.
— Kastilien 192
— Mexico 278.'
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— Navarra 7y.
— Sibirien 229.
— Skottland 271.
— Spanien 78, 278.
— Sydshetland 293.
— Valladolid 279.
— Wales 270.

Zeelandsöarne 291.

Nyeköbing 129.'
Nyköping 114.
Nyland ' 212.
Nymwegcn 143.
Nystcd 129.
Nystad 212.
Nafel 174.
Näs 126.
Näsijärfwi 212.
Nördlingen 149.

Oberhessen 154.
Obi, Flod 66, 208.
Oberhaus 149.
Obista wiken 62.
Ocana 192.
Ochotst 229.
Ochotsta hafwet 62.
Odense 129.
Öder, Flod 60, 147.
Odessa 214.
Oedenburg 169.
Oels 161.
Oeta 218.
Ofen 169.
Offenbach 155.
Offcnburg 153.
Ofir 66, 248.
Ohio 275.
Ohio, Flod 77, 273.
Ohiwaroa 85.
Oise 179.
Oka, Flod 59.
Oldenburg 156.
Oldeslohe 131.
Oldham 138.
Olenst 229.
Oleron 183.
Oliva 160.
Olivenfa 193.
Olmutz 168.
Olonez 210.
Olstorp 118.

Sidan.
Olympus , 225.
Oman 235.
Omberget 116.
St. Omer 178.
Omst 228.
Onega 59, 208.
Oneida 273.
Ontario sjön 75, 272.
Oporto 197.
Oppeln 162.
Opsio 125.
Oran 258.
Orange 186.
Orange, Flod 72.
Oranien 249.
Oranienbaum 211.
Oregan 277.
Orcl 210.
Orenburg 215.
Orenst 193.
Orihuela 195.
Orfa 232.
L'Orient 182.
Orinoko, Flod 80.
Orissa 243.
Orkney-oarnc 56, 139.
Orleannais 183.
Orleans 183.
Orlows öar 290.
Ormön 281.
Ormus 237.
Ormussundet 62.
Orne 178.
Ornas 116.
Ortles 172.
Oruba 79.
Oroust 119.
Orvieto 203.
Ossero 167.
Osnabruck 152.
Ossa 225.
Osfunna 194.
Ostangeln 137.
Ostcap 63, 83.
Ostende 145.
Osterodc 152.
Ost-Preussen 159.
Ostrolenka 217.
Otaheiti 84.
Otterelfwen 123.
Otschakow 214.
Oudalen 126.
Oude 242.
Oudenarde 145.
Ourthe 144.
Duessant, O 131.

Sidan.
Ouse, Flod 132.
Owaihi 292.
Övar 197.
Overnssel 143.
Oviedo 193.
Oxford 136.
Oyapock, Flod 289.

P.
Paderborn 163.
Padua 171.
Paisley 139.
Palavan 250.
Palencia 192.
Palermo 206.
Palma 195.
Palmaria 201.
Palmas 260.
Palmyra 233.
Palästina 68.
Pampa del Sacra-

mento 284.
Pampelona 195.
Panama 283.
Panamawiken 74.
Panncch 242.
Pantelaria 206.
St. Paolo de Lo-

anda 266.
Papua 291.
Papus-öarne 83.
Para 289.
Paracels-öarne 248.
Paraguay 287.
Paraguay, Flod 60.
Paramaribo 289,
Parana, Flod 80.
Parchim 155.
El Pardo 192.
Parime, Flod 80.
Parime, Sjö 79.
Paris 179.
Pärma 201.
Parnassus 218.
Paros 220.
Pas de Calais 177.
Paftwalk 161.
Passau 149.
Passage-ön 281.
Patagonien 289.
Patna 242.
Patras 220-
Pau 189-
St. Paul 268, 271.
Pavia 17l>
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Paxo 207.
La Paz 285, 286.
Pegu 247.
Peipus 59, 208.
Pejanesjön 59, 212.
Peking 251.
Pelew-öarne 292.
Pellworm 130.
Pemba 266.
Pembroke 138.
Pensa 215.
Pensacola 277.
Penfylvanien 274.
Pepparkustcn 264.
Perche 182.
Perekop 214.
Perignac 188.
Perigueur 188.
Pcrlekusten <»8.
Perm 215.

Pernambuco 289.
Pernau 212.
Perpignan 188.
Persbergs-grufwor 115.
Persien 236.
Persiska wiken 62.
Perth 139.
Peru 284.
Pcrugia 204.
Pesaro 203.
Pescadorcrne 292.
Pesth K'9.
St. Petersburg 211.
Petcrshof 2!!.
Petcrwardein »70.
Petropawlowst 229.
Petrosawod;k 210.
Petrowst 215.
Petschora, Fl. 59, 208.
Pfaltz 150.
Pforzheim 153.
Pharsala 225.
Philadelphia 274.
St. Philip de Ben-

gucla 266.
Philippevillc , 146.
Philippinsta Öarne 64.
Pilippopel 223.
Philipstad 115.
Piaeenza 201.
Picardie 178.
Pic-Egmont 291.
Pichinga 282.
Pico, ö 198.
Pico de Orizava 77.
Pico be Hfid^ 71.

Sidan.
Piemont 200.
St. Piere 271.
Pilcomayo, Flod 80.
Pilica 218.
Pilica, Flod 216.
Pillau 159.
Pilsen 168.
Pindus 225.
Pinerolo 200.
Pinncberg 130.
Piombinö 202.
Piotrkowo 217.
Pirna 151.
Pisa 202.
Pifhaur 237.
Pistoja 202.
Piteä 122.
Piteä Lappmark 122.
Pittsburg 274.
Pittcairns 84.
Pityusista öarne 195.
Plataströmmcn 80.
Plätten 59.
Planen 151.
Plestow 210.
Plombiercs 181.
Plozk 217.
Plymouth 136.
Plöen 131.
Po, Flod 60, 198.
Podlachien 218.
Poitiers 182.
Poitou I^2.
Polarlandcrnc 270.
Polen 216.
Polikandro 220.
Polozk 213.
Polynesien 82, 290.
Pommern >61.
Pondichcry 246.
Pontccorvo 204.
Pontoise 179.
Ponza öa'.- 205.
Popayan 283.
Popocatepctl 277.
Porla 115.
Port d'Addy 260.
— Bourbon 268.
— Castries 281.
— Jackson 291.
— Louis . 268.
"- Mahon 195.
— au Princc 281.
— Royal 260.

Portendik 260.
Portici 205.

Sidan.
Portland 136, 274.
Portorico 281.

— Ferrajo 202.
— Longone 202.
— Santo 260.
— Seguro 289.

Portsmouth 135, 274.
Portugal 196.
Posen' 162.
Posorofdscha 224.
Potenza 206.
Potozi 285, 286.
Potowmak, Flod 273.
Potsdam 160.
Poz;uoli 205.
Prag 167.
Praga ' 217.
Praslin 268.
Prato 202.
Pregel, Flod 156.
Prenzlau 160.
Prenadilla 282.
Pretzburg 169.
Prcston 131.
Prcusisch Eylau 159.
Preussen 158.
Prevesa 225.
Prindsenstecn 265.
Prinsen af Wales

öar 75.
Prinsen af Wales

udde 75.
Prins Wilhelms

sund 270.
Prins Wilbelms

öar 84.
Prinsön 265.
Privas 187.
Procida 205.
Propontiden 55.
Prosna, Flod 216.
Provence 187.
Providcnce 274, 280.
Pruth, Flod 59, 221.
Psiloritbergcn 226.
Puebla de los An-

gelos 278.
Puerto de S:ta Ma-

ria 193.
Puerto Rcal 193.
Puhnah 244.
Puhra 238.
Pulawy 218.
Pulo Pinang 247.
Pultava 211.
Pultust 217.
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Punta del Gaba 198.
Purbonder 244.
Putala 254.
Puy en Vclay 187.
Puy de Domc 184.
Pyrenéerna 57, 190.
Pyrcnees Orienta-

les 188.
Pyrmont 157.
Pastallcwik 117.
Pästön 84.

Quebeck 272.
Quedlinburg 162.
Quelus 197.
Qucntin 178.
Queretaro 278.
Q.uesn«y 177.
Quiberon 182.
Quikne 126.
Quiloa 267.
O-uimper 181.
Quito 284.

R.
Raab 169.
Raab, Flod 168.
Radom 217.
Raqusa 170.
Raka 231.
Raleigh 275.
Rama 233.
Rambouillet 179.
Ramlösa 120.
Rampur 242.
Ramsgatc 135.
Randers 130.
Rangun 247.
Rankhyttan 116.
Ranzau 130.
Rafchid 256.
Rastadt 153.
Ratan 122.
Ratibor 162.
Ratzeburg 131.
Rauböjdelaget 126.
Raumo 212.
Rava 217.
Ravcnna 203.
Ravicz 162.
Re, O 183.
Recreation 84.

>» Sidan.
Redonbo 76.
Regensburg 150.
Rcggio 201, 206.
Rcichenbach 161.
Reichenstein 161.
Reikiawik 131.
Rendsburg 131.
Renncs 181.
Repulsewikeu 74.
Resina 205.
Rcunion, Ö 268.
Reus 195.
Rcust 157.
Rcutlingcn 153.
Reval ' 212.
Rbeims 180.
Rhen 59, 147, 176.
Rbode Island 274.
Rhodez 189.
Rhodos 64, 231.
Rhone 186.
Rhone, Flod 59, 176.
Nibe 130.
Ribcira grande 265.
Richmond 275.
Riesengcbirge 146.
Riga 212.
Rimini 203.
Ringerige 125.
Ringkiöbingfjord 128.
Ringsjön 119.
Ringsted 129.
Nio del Norte 77.
Rio Janeiro 289.
Rio Negro 80.
Riom 184.
Ritzebuttcl 157.
Rivoli 171, 200.
Roanne 186.
Rochdale 138.
Rockefort 183.
Rockelle 183.
Rockester 135.
Rocroy 180.
Rodrigucz 268.
Roer, Flod 141.
Roermonde 144.
Rom 203.
Roma 121.
Romanien 223.
Romeleklint 119.
Romerigerne 125.
Romsdalen 127.
Romsdalsfjorden 123.
Romö 130.
Ronda 194.

Sidan.
Ronneby 120.
Rosenberg 150.
Rosendal 126.
Rosersberg 113.
Rosette 256.
Rostild 129.
Roslagen 113.
Rosbach 162.
Nosseau 281.
Rostock 155.
Rostow 210.
Rotas 242.
Rothenburg 150, 153.
Rottenburg 150.
Rotterdam 143-
Rotweil 153.
Roucn 178.
Roussillon 188.
Rovercdo 167.
Rovigno 167.
Rovigo 171.
Roxen 116.
Rudköbing 129.
Rudolstadt 157.
Rusta, Flod 218.
Rustschuk 223.
Rutland 136.
Rugen 56, 161.
Rugcnwaldc 161.
Rupel 144.
Rydboholm 113.
Ryfylke 126.
Ryswick 143.
Ryssel 177.
Rvtzland, Europei-

sta 207.
— Asiatiska 226.
Räföarne 229.
Ränningc 114.
Räzan 210.
Röda hafwet 62.
Rönne 129.
Rörstrand 112.
Röräs 127.

S.
Saalfeld 156.
Saarbruck 167.
Saarlouis 167.
Saba 281.
Sabia 267.
Sachalin 255.
Sachscn 150, 162.
Sachsen Altenburg 156.
— Koburg Gotha 155.
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Sachsen Meiningen

Hildburg-
hausen 156.

— Weimar 155.
Sagan 162.
Saghalien Ula 66.
Sahra 72, 259.
Said 257.
Saigun 248.
Saimcn, Sjö 59, 212.
Saintes 183.
Saintonge 182.
Les Saintes 281.
Sakkatu 262.
Sala 115.
Salamanca 192.
Salambria 225.
Salavatty 83.
Sale 259, 265.
Salem 243, 274.
Salerno 205.
Salins 185.
Salisbury 136.
Salomonsöarne 291.
Salona 219.
Saloniki 224.
Salsette 244.
Saltzwedel 163.
Saltzburg 166.
Salum 263.
Salvages öar 260.
St. Salwador 266,

280, 289.
Samana 280.
Samarang 249.
Samarkand 239.
Sambre 144.
Samos 64, 231.
Gamotraki 225.
Samsö 129.
Sanaa 235.
San Carlos de Mon-

terey 279.
— Francesco 279.
— lago de Chile 286.
— Juan de la

Frontera 287.
— Louis Potosi 276.
— Lucia 265.
— Luis 289.
— Nicolo 265.
— Sebastian 196.
Sandomir 217.
Sandwichs öar 292.
Sandwichs land 293.
Sandwichs sund 74.

Sidan.
Sanssouci 160.
Santa Fe 278, 287.
Santa Maura 207.
Santander 192.
Santarem 197.
Santorin 226.
Saone, Flod 59, 176.
Saone Loire 185.
Saragoza 194.
Saratow 215.
Sardinien 55, 201.
Sarawan 238.
Sarepta 215.
Sark 140.
Sarnen 174.
Sarthe 182.
Sassari 201.
Satarah 244.
Sau, Flod 59, 168.
Saumur 182.
Sauterne 188.
Savannah 275.
Savannah, Flod 273.
Savi 265.
Savigliano 200.
Savona 201.
Savoycn 200.
Sawolar 212.
Saxköbing 129.
Schaffhausen 174.
Schagerak 55.
Schamo 67.
Schaschin 252.
Scharra Mongo-

lien 253.
Schaumburg Lippe 157.
Schat-al-Arabi 232.
Schelde, Flod 141.
Schemnitz 169.
Schersor 231.
Schiedam 143.
Schindia 241.
Schinjang 253.
Schiras 237.
Schirwan 228.
Schlesien 161.
Schlcitz 157.
Schleswig 130.
Schlusselburg 211.
Schmalkalden 154.
Schneebcrg 151.
Schoa 262.
Schoutens ö 83.
Schouwen 143.
Schreckhorn 172.
Schuf 233.

Sidan.
Schumna (Schumla) 223.
Schumulari 66.
Schwabach 150.
Schwaben 149.
Schwarzburg-Son-

dershausen 157.
— Rudolstadt 157.
Schwartzwald 146.
Schwartzwald-kret-sen 153.
Schweionitz 161.
Schweitz 171.
Schweinfurt 150.
Schwerin 155.
Schönbrunn 166.
Schöningen 156.
Scilly öar 56, 136.
Sechellcs öar 268.
Sedan 180.
Sego 263.
Segowia 192.
Segura bergen 190.
Seikernas Stat 240.
Seine, Flod 60, 176.
Seine Inferieure 178.
— Marne 180.
— Oise 179.
Seland 55, 129.
Selaön 114.
Selenga 252.
Selinginst 229.
Selters 156.
Semendria 224.
Semgallen 213.
Semlin 170.
Sempach 174.
Sena 267.
Senegal, Flod 72, 263.
Senegal ö 264.
Senegambien 263.
Scnjen 56, 127.
Senaar 261.
Sens 185.
Serampore 246.
Sereth 59.
Seres 225.
Serfo 220.
Serika 67.
Seringapatam 245.
Serra da Gerez 196.

— da Estrella 196.
— da Monchi-

que 196.
Servien 224.
Setuval 197.
Sewastopol 214.



314
Sidan.

Deux Sevres 182.
Seweberget 58, 107.
Severn, Flod 132.
Sevilla 193.
Sevres 179.
Shannon 132.
Sheffield 137.
Shetlands öar 56, 139.
Sheernest 135.
Shields 137.
Shrewsbury 137.
Shrop 136.
Si-ajuthia 247.
Siam 68, 247.
Siamista wiken 62.
Sibirien 228.

— Nya 64, 229.
Sicilien 55, 204.
Sidney 272.
Sidney Town 291.
Sidon 233.
Sicbenburgen 169.
Siedlec 218.
Siena 202.
Sieradz 217.
Sierra Leona-Ber-

gen 264.
— Leona-Kusten 264.
— Morena 190.
— Nevada 190.
Sieverz 218.
Sihwa 260.
Sigmaringen 157'
Sigtuna 113.
Sikoko 64, 255.
Silberberg 161.
Siljan 107.
Silistria 223.
Simbirst 215.
Simbu 82.
Simferopol 214.
Sinai 234.
Sind, Flod 66, 240.
Sindhi 241.
Singopoor 247.
Sinigaglia 203.
Sinub 230.
Siphno 220.
Sir, Flod 67, 238.
Sireth, Flod 221.
Sirdschan 237.
Sistow 223.
Sitten 175.
Siuth 257.
Siwas 230.
Skagen 57, 129.

Sidan.
Skagern, Sjö 118.
Skalholt 131.
Skandinawien 95.
Skanör 119.
Skara 118.
Skarpanto 226.
Skeen 126.
Skelleftea-elf 107, 122.
Skenninge 116.
Skeppare-öarne 292.
Skiato 220.
Skio 231.
Skokloster 114.
Skopelo 220.
Skottland 138.
Skultuna 115.
Skutari 225, 230.
Skyro 220.
Skåne 119.
Sköfde 118.
Sköldpaddön 84.
Slafkusten 264.
Slaffioden 77.
Slafsjön 75, 271.
Slagelse 129.
Slawonien I7y.
Sligo 140.
Slätbaken 116.
Smaalehnen 125.
Smedjebacken 116.
Smolenst 209.
Smyrna 230.
Smaland 117.
Snäsen 123.
Snöhättan 58.
Soongariet 252.
Soest 163.
Sofala 267.
Sofia 223.
Sogd, Flod 67.
Sogn 126.
Sognedal 126.
Sokotorah 71, 235.
Solikamst 215.
Solingen 164.
Solothurn 174.
Somen 116.
Somme 178.
Sommersetshire 135.
Sondershausen 157.
Sooloo-öarne 250.
Sophia 211.
Sorrento 205.
Soria 192.
Soristan 232.
Sottoventoöar 79.

Sidan.
Southampton 136.
Southwark 135.
Spaa 146.
Spalato 170.
Spandau 160.
Spanien 190.
Spanska Sjön 55.
Spanish Town 280.
Spencerswik 82.
Speier 150.
Sperlingsholm 119.
Spetsbergen 270.
Spezzia 220.
Sphachia-bergen 226.
Spithead 136.
Spoleto 203.
Staatenland 290.
Stablo 146.
Stade 152.
Stafsjö 114.
Stafford 136.
Stalimene 225.
Stampolia 226.
Stanchio 231.
Standia 226.
Stans-Vorland 75.
Stan; 174.
Stargard 161.
Starkenburg 154.
Stawanger 126.
Stawangerfjord 123.
Stawropol 215, 216.
Stege 129.
Stegeborg 117.
Steiermark 166.
Stendahl 163.
Stettin 161.
Steyer 166.
Sticklestad 127.
Stjernsund 115.
Stilla hafwet 62.
Stirling 139.
Stockholm 111.
Stockport 137.
Stolberg 162.
Stolpe 161.
Stora Britannien

och Irland 55, 131.
Stora Bält 56.
Stormarn 131.
Storsjön 59, 107.
Straat Sunda 62.
Stralsund 161.
Strasburg 184.
Straubingen 150.
Strengnäs 114.
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Vtrinden 127.
Stromboli 58, 206.
Strcmsholm 115.
Gtrömsholms Ka-

nal 107.
Strömstad 119.
Strömsö 125.
Stubbeköbing 129.
Gtubbenkammer 161.
Gtuhlweisenburg 169.
Stuttgart 152.
Städjän 107.
Stördalen 127.
Suakim 261.
Sudan 262.
Sudetista bergen 58,156.
Suera 259.
Suez 257.
Suffolk 137.
Sulitelma 107.
Sultzbach 150.
Sulmona 205.
Sumatra 64, 269.
Sumbava 64.
Sunda öar 64, 248.
Sunderland 137.
Sundfjord 126.
Sundhordlän 126.
Sundswall 121.
Surakarta 249.
Surare 244.
Surrey 135.
Sus 259.
Susdal 210.
Susquehannah 273.
Sussex 135.
Sutscheu 251.
Swanfea 138.
Swarta bergen 71.
Swarta hafwet 55.
Swartsjö 113.
Sweaborg 212.
Swendborg 129.
Swerige 106.
Swinemunde 161.
Sydcap 83.
Sykino 220.
Sylt 130.
Syltoppen 107.
Syra 220.
Syrakusa 206.
Syrien 232.
Syrmien 170.
Syrten 70.
Sysran 215.
Szegdin 169.

Sidan.
Safstaholm 114.
Sälbodalen 127.
Sallskaps-öarne 293.
Säther 116.
Satra 115.
Söderfors 114.
Söderhamn 121.
Söderköping > 116.
Södermanland 114.
Södertelje 113-
Södertelje Kanal 107-
Söderåsen 119-
Södra Afrika 265-

-— Amerika 282-
-— Brabant 145-
-— Carolina 275-
-— Georgien 293.
— Oceanen 62.
— Thule 85.
— Wi 117.

Sölwitsborg 120.
Sönderborg 130-

Tabago 281.
Taberg 107.
Tadmor 233.
Tafelbergct 71.
Tafilelt ' 259.
Taganrog 214.
Tajo, Flod 60, 190.
Taiwan 64, 252.
Talahasse 277.
Talawera de la

Reyna 192.
Taman 214.
Tambow 210.
Tamerfors 212.
Tana-elfwen 123.
Tanafjorden 123.
Tanger 259.
Tången 125.
Tangermunde 163.
Tangustan 244.
Tanna, ö 84.
Tarablus 232.
Tarabosan 230.
Taranto 206.
Taras 239.
Tarbes 189.
Targowitz 213.
Tanfa 194.
Tarku 227.
Tarn 188.
Tarn-Garonne 189.
Tarnopol 168.

Sidan.
Tarragona 195.
Tarsus 230.
Tarudant 259.
Tawoy 247.
Taschcnd 239.
Tasos 225.
Tassisudon 254.
Tatarict 67, 238.
Tatta 241.
Taumago 84.
Taurien 55.
Taurus 64, 230.
Tauris 237.
Taurista sundet 56.
Tavay-poenammo 83.
Tawastehus 212.
Tawastland 211.
Tavira 196.
Tehcran 237-
Tellemarken 125, 126-
Telitscheri 244-
Tcmeswar 169»
Tempedalen 225-
Tenasscrim 247.
Tenedos 231.
Teneriffa 260-
Tenesse 276-
Teramo 205-
Terceira 198-
Terek 67-
Terkiri 63, 253-
Ternate 249-
Terracina 203»
Terra di Lavoro 204<

— dos Fumos 267»
— Firma 81»

Terreneuve 271»
Teruel 195-
Teschen .168-
Tessin 175-
Tetuan 259-
Teras 279-
Thabaristan 236-
Thames, Flod 60, 132-
Theaki 207-
Thebe 257.
Theissc, Flod 59.
Theresianopel eller

Theresienstadt 169.
Thermopylce 218.
Thermia 220.
Thcssalien 225.
Thiers 184.
Thionville 181.
Thiva 219.
St. Thomas 265, 281.
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Thorn 160.
Thurgau 175.
Thuringerwald 146.
Tiber, Flod 198.
Tibet 67, 253.
Tifiis 227.
Tigris, Flod 66.
Tigre 262.
Tilburg 144.
Tilsit 160.
Timbuktu 263.
Timor 64.
Timorlaut 83-
Tine 220.
Tinello 201.
Tinian 84.
Tino 201.
Tirol 167.
Tirolsta bergen 57,146.
Tissulumbu 254.
Titicaca-sjön 79, 284.
Titteri 258.
Tivoli 203.
Tjörn 119.
Tlemsen 258.
Tobol, Flod 66, 208.
Tobolst 228.
Toboso 192.
Tocantin 80, 288.
Tokat 230.
Tokai 169.
Toledo 192.
Tomst 228.
Tongatabu 84.
Tonga-öarne 292.
Tonkin 248.
Tonkinsta wiken 62.
Topolja, Sjö 218.
Torgan 162.
Tornea 212.
Tornea Lappmark 122.
Toro 192.
Torre del Greco 205.
Torres 84.
Torressund 83.
Torshälla 114.
Tortola 281.
Tortona 200.
Tortosa 195.
Tortuga 280.
Toscana 202.
Toten 125.
Toul 181.
Toulon 187.
Toulouse 188.
Touraine 183.

Sidan.
Tournay 145.
Tournon 187.
Tours 183.
Traciffa Bospho-

ren 62.
Tracy 75, 272.
Trankebar 246.
Trapani 206.
Trapesunt 230.
Trawnik 224.
Travancore 245.
Trawe, Flod 128.
Trawcmunde 158.
Trawenthal 131.
Tras-os-Montes 197.
Trelleborg 120.
Trent, Flod 132.
Trenton 274.
Trcwiso 171.
Trianon 179.
Trident 167.
Trier 164.
Tricst 167.
Trinidad . 281.
Trinkonomale 246.
Tripoli 73, 258.
Tripolizza 220.
Tristan d'Acunha 269.
Trogen 174.
Trois Revirres 272.
Troizkoi-Serwiew 209.
Trollhättan 60.
Trollhätte-Kanal 107.
Tromsö 127.
Trondhiem 227.
Trondhiemsfjord 123.
Troppau 168.
Trosa 114.
Troyes 180.
Truxillo 285.
Tryssel-elfwen 123.
Tsaitsan 63.
Tsaad 70.
Tsana 70.
Tschataldscha 225.
Tschangtscheu 251.
Tscherkast 214.
Tscherkcssien 227.
Tschernigow 211.
Tschoka 255.
Tsiampa 248.
Tsitsikar 253.
Tudela 196.
Tubingen 153.
Tucopia 84.
Tucuman 287.

Sidan. »

Tula 210.
Tulle 184.
Tullgarn 114.
Tungusien 253.
Tunja 283.
Tunis 25^.
Turcoing 177.
Turfan 252.
Turin 200.
Turkestan 239.
Turkiet, Europeiska 220.

Asiatiska 230.
Turkomanien 231.
Turnhout 146.
Tus 237.
Tuscaloosa 275.
Tuttlingen 153.
Twer 209.
Tyrifjord 123.
Tyrus 233.
Tystland 146.
Töndern 130.
Tonningen 130.
Tönsberg 125.
Töplitz 168-

-u.
Übeda 194.
Ucayale 80.
Uddewalla 119.
Udine 171.
Udschin 241.
Ufa 215.
Ukran 211.
Ulefotz 126.
Uleaborg 212.
Ulietea 84.
Ulimaroa 82, 291.
Ulm 153.
Ulojarwi 59.
Ulricehamn 118.
Ulriksdal 113.
Ulster 140.
Ulussu Mudam 253.
Ulutau 85.
Umeå 122.
Umeä Elf 107, 122.
Umeä Lappmark 122.
Umerapura 247.
Unden 118.
Ungern 162.
Unterwalden 174.
Upland 111.
Upsala 113.
Ural, Flod 59, 208.
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Sidan.
Uralst 215.
Uralsta bergen 58, 208.
Urbino 203.
Uri 174.
Uruguay 288.
Usedom 161.
Usbekistan 239.
Ustsjug-velliki 210.
Utrecht 143.
Utö 113-

V.
Valengin 175'
Valders 125'
Valdivia 286'
Valen<,ay 183.
Valence 186.
Valencia 195.
Valencicnnes 177.
La Balette 207.
Valladolid 192.
Valladolid de Me-

choachan 278.
Valparaiso 286.
Valö 126.
Vancouvers Ö 75.
Vandalia 276.
Van Diemens land 83.
Vannes 181.
Var 187.
Vardari 224.
Varmas 263.
Vaucluse . 186.
Vechte, Flod - 141.
Veglia 167.
Velletri 203.
Vellore 243.
Venaissin 186.
Vendee 182.
Venedig 171.
Venezuela 283.
Venloo 144.
Ventotena 205.
Vera Cruz 278.
Vcrcelli 200.
Verben 152.
Verdun 181.
Vermont 274.
Verona 171.
Versailles 179.
Verviers 146.
Vervins 179.
Vesoul 185.
Vesuvius 58, 198.
Vicenza 171.

Sidan.
Vienne 182, 186.
Vierwaldstädter-

sjön 172.
Vietnam 248.
Vigeland 126.
Vigo 193.
Villefranche 189.
Villa Bella 289.
— Imperiale del

Oiro Preto 289.
— Ricca 289.
Vincenncs 180.
San Vincent 265.
St. Vincent 281.
Virgin G orda 281.
Virginien 275.
Virginista öarne 281.
Vitterbo 203.
Vittoria 196, 249.
Vliessingen 143.
Vodina 225.
Vogeserne 176.
Volcano 206.
Volta, Flod 72.
Vonizza 225.
Vos 126.
Vosges 181.

W.
Waadt, Waadtland 175.
Waal, Flod 141.
Wadstena 116.
Wagram 166.
Wagrien 131.
Wahlstadt 162.
Walchern 143.
Waldeck 157.
Wales 138.
Walesbergen 132.
Wallachiet 224.
Wallis 175.
Wampo 251.
Wan 231.
Wan, Sjö 63.
Warasdein 170.
Warberg 119.
Wardö 127.
Wardöhus 127.
Warna 223.
Warnhem 118.
Warschau 217.
Warta, Flod 60, 216.
Wasa 212.
Washington 276.
Wassanah 263.

Sidan.
Waterford 140.
Waterloo 145.
Waxholm 113.
Waygeuw 83.
Waygatssundet 56.
Wedewäg 115.
Weichsel 59, 158.
Weichselmunde 160.
Weimar 155.
Weissenfcls 162.
Weisenburg 150, 170.
Wels 166.
Wenden 213.
Wenern 59, 107.
Wenersborg 118.
Werder 160.
Wermland 115.
Nerningerode 163.
Wertheim 154.
Weftl 164.
Westr, Flod 147.
Westcap 83.
Westerbotten 121.
Westergöthland 116.
Westerwik 117.
Westeras 114.
Westfjorden 123.
Westindien 279.
Westmanland 114.
Wcstfalen 163.
West-Preussen 160.
Westsex 135.
Wettern 59, 107.
Wetzlar 164.
Wexford 140.
Weriö 117.
Whitehaven 138.
Wiborg 129, 212.
Widdin 223.
Wien 166.
Wiesbaden 156.
Wieprz 216.
Wigan 138.
Wight 56, 136.
Wiken, Sjö 118.
Wilhelmshöhe 154.
Wilhelmsöar 84.
Wilmington 275.
Willmanstrand 212.
Wilna 213.
Wiltshire 135.
Wilzburg 150.
Wimmerby 117.
Winchester 136.
Windau 213.
Windsor 135.
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Sidan.
Winipegsjön 75, 271.
Winterthur 174.
Wisby 120.
Wischnei Wolot-

schock 209.
Wisingsö 117.
Wistan, Flod 119.
Wismar 155.
Witebst 213.
Witgenstein 163.
Wittenberg 162.
Witts land 83.
Wittstock 160.
Wiatka 215.
Wladimir 210.
Woahu 292.
Wola 217.
Wolfenbuttel 156.
Wolga, Flod 59, 208.
Wolgast 161.
Wolhynien 213.
Wollin 161.
Wolmar 212.
Wologda 210.
Woolwich 135.
Wolwerhampton 137.
Wombsjön 119.
Worcester 136.
Wordingborg 129.
Wormen, Flod 123.
Worms 155.
Woronesch 210.
Wostani 257.
Wretakloster 117.
Wulli 263.
Wunsiedel 150.
Wurtemberg 152.
Wurtzburg 150.
Wutschang 251.
Wä 120.
Wänstaps-öarne 292.
Wärnanäs 117.

X.
Xarayes 228.
Xeres de la Frontera 193.
Xingu 80, 288.

I.
A 141.
Yap 84.

Sidan.
Yarmouth 137.
Yany 263.
Yarkand 252.
St. Ybes 197.
Yeh 247.
Yerken, Flod 67, 252.
Yezd 237.
Yonne 185.
York 137, 272.
Yorks ö 84.
Ypern 145.
Yri, Flod 218.
Yssel, Flod 141.
Ystad 119.
Yucatan 278.
Yuma 75.
Yvha 56, 195.

3»
Zaardam 142.
Zacatecas 278.
Zaid 233.
Zaire, Flod 72, 266.
Zambeze, Flod 72,267.
Zamora 192.
Zamosc 218.
Zanguebar 267.
Zangebariste öarne 70.
Zante 207.
Zara 170.
Zarstoie Zelo 211.
Zea 220'
Zeeland 143.
Zeila 262.
Zeituny 225.
Zeitz 162.
Zentha 169.
Zerbst 156.
Ziegenhain 154.
Zieriksee 143.
Zirknitzersjön 167.
Zitomir 213.
Zittau 151.
Znaym 166.
Zofingen 175.
Zorndorf 161.
Zug 174.
Zugersjön 172.
Zuid Beveland 143.
Zullichau 161.
Zur 233.
Zurich 174.

Sidan.
Zurichersjön 172.
Zutphen 143.
Zuwalki 217.
Zuyderzee 141.
Zweibrucken 150.
Zwickau 151.
Iwolle 143.

Ä.
Hbo 212.
Ahus 120.
Äter 114.
Åland 56, 212.
Hhlborg 129.
Alleberg 118.
Amäl 118.
Hngermanelfwen 121.
Ångermanland 121.
Arestutan 107.
Hrhus 130.
Hsele Lappmark 122.
Asnen, Sjö 117.
Atwidaberg 116.

Ä.
Ädelfors 117.
Ägina 220.
Ätna 58, 198.
Ätran 119.

Ö.
Öde Ön 84.
Ofta Guinea 264.
Öswedskloster 120.
Öland 56, 117.
Örbyhus 114.
Örebro 115.
Öregrund 113.
Öresund 56.
Ösel 56, 213.
Österbotten 211.
Österby 114.
Österdalen 125.
Östergöthlcmd 116.
Östersjön 55.
Österrike 165.
Öster Risöer 126.
Östersund 122.
Östhammar 113.



Rättelser:

Sid. 59 rad. 10 stär Palatten läs: Plätten
— - - 22 - Iser, - Isar,
— 65 — 20 — Ulatan, — Ulutau,
— 66 — 41 — Dsjumma — Dsiumnah
— 75 — 6 — Wallis Udde, — Wales Udde,

76 — 7 — Newis Rodonda, — Newis, Redondo,
— 79 — 38 — Sarta Catalina, — Santa Catalina,
— 182 — 34 — Bourbon, Vendee, — Bourbon Vendee,
— 195 — 1 — Ternel, — Teruel,
— 240 — 18 — Waifis — Waisis
— 273 — 4 — Sevannah — Savannah
— 280 — 39 — Govane — Gonave.





Gamla Geografien.

i<)c Gamle, Greker och Romare, tände endast tre werldodelcir,
Luropu, och sl.il,)'» eller hwilta derföre äf»ven fatt
namn af Gamla Werlden, till skillnad frän de nya ländersom man senare upptäckt pä andra sidan af jordklotet. Af dessa
tre werldsdelar woro länderna »vid Medelbafwet samt »vid floder-
na Tigris och Eusrat mest bekanta.

LIIKOP^.
Gränsor: i norr, Oceiii>uB Bl.^ienillcinnllB, liorcliliz eller

nrcloug, äf»ven kallad oi-cwiui,! eller mnr-
luum; i öster: floderna Kl,» (Wolga) och I^NN!!, lDon), I'u-
luz I^l».>c)tiB ('Azowska sjön), Pontus Hnxinl,B Sivarta hafwet),
Ll)Bpor<rz 11»rnl.iu8 (Constantinopolliansta sundet), I>!oj>nntis
(Mannorasjön), llel!eB^nntu3 (Sundet »vid Dardanclllrna); i
söder: inieinum eller (Mcdelhaftvct) »ned
deh bäda wikar: >Il,>e (Archipclagen) och Z^. Ilixllinli-
cum (Venctianska »viken), U«ll.ill6l,ln eller t-:><1llc>l!l!!n
(Gibraltars Sund); i »vestcr: ocsBnuB oc^i<!l:lN!,!i8
eller Ile.^eriuz »ncd deh wikar: sVlare l-e,M3l,icl,m (Nordsjön)
och sil,uz doltänuz (Östersjön).

I. Westra Europas Länder.
HlB?^^l^,

äswen kalladt IdSlil,, Nezpsril, ulti «n » eller ("<.'! t7li 3-
till, omgafs i öster af Mare internnn», som här kallas 11i1.17.
cum, i »vestcr af Oceanus Atlanticus, och i norr af dcsi »vik
Mure dgnial»7culi,. För ösrigt afstänqdc ?^lel,a:i iVlontt:^ frän
Gallia och lle,c!,lnrniln frän Africci. -— Verg: ?^,enHl,
!Ml)s6» (Sierra d'Oca), 01-og^scl^ (Sierra Morcnc») som ut-
går ät söder frän föreg.; Hl:l,nil!!l>8 (Sierra d'Estrclla) i »vestcr.
— Uddar: plomonioliuin (C. Drtegal);
(C. Finis terre); Bc,cl-un» (C. S. Vincent); (C. Tra-
salgar); <I!»Ipl: (Gibraltar). — Floder: Ilieius (Ebro); L^tis
(Guadalquivir); (Guadiana); liiZu» (Tajo); lluriug (Du-
ero); K!ln7uB (Minho); sucro (Xucar). Landet »var, isynnerhet
i södra delen, fruktbart och rikt pä metaller. — Ur-inwä-
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nare: «5/ne/«? i wcster; i sydwcst; /be/v j östcr. —

Nyare woro rkwniceB, soin hade talrika kolonin- pä Medelhafs-kusten, och deltN soin inkommo öflver Pyreneerne och siutligen
sammansmälte med Iberi till ctt folk (O/i/ö^l). — Sedan hela
landet, under Kejsar Augusti regering, kom under Roms »välde,
delades det af honom i följande 3 Provinser, af hwilka äter
hwardera delades i wissa C onven tus luridici.

1. I.USII^M^, westra delen as landct mellan floderna Du-
rius och Anas, sal. nästan hela Portugal med cn del af Spanien.
— Folk och Städer: Hmsrits, hufwudort,
anlagd af AUgustus och befolkad »ned Veteraner; Ko, b» CX^re'
«n». (Alcantara), Romersk koloni wid Tagus, öfwer hwilken Kej-
sar Trajanus här lät uppföra cn wacker brygga; LKöl» (Evora),
äfwen kallad I^lier2lit3B B<.illilbiB (äfwen I',«sic!i!,nl sn-
ljum). IglLdjj^il. — /^e/iöneH: B«lm»ntici, (Salamanca);
tzUBtobrigll. — : IVlellodliFg. — ?'«/s/e/a«/.- I'ux
Romerst koloni; 8a!n8,3,' olisipo eller I1li3!ppo; (äsiven
t2B sulia) (Lissabon ellcr ätminstone i dest granstap), dcn enda
Municipalstaden i provinsen.— ?'^c/tt/i'.- lVlylMis, Latinsk koloni.

2. L^lic^, sydligaste dclen af landet omkring Backs, mel-
lan och war genom klimat och produkter ctt af
ganila werldcns lyckligaste länder. — Berg: Klm-iimnB och 117-

- Folk och Stader: i söder: Nizpkliz, en-
ligt nägra författare dct gamla 'In, teBBUB (Sevilla), hwarpä Phoc-
nicierne redan i äldsta tider drcfwo handel; Munck,, i granstapetas 01-teji,, bekant genom Caesars afgörande seger öftver Pompeij
söner "15 är f. Chr.; 0«6e8 (Cadir) pä cn ö af samma namn,
Phoenicist koloni och hufwudpunkten för detta folks handcl pä Eu-
ropas och Afrikas westkuster; Klä!»c3 (Malaga), Phoenicist kolo-
yi. — ?'«^M/i, i norr: Italien, byggd as Romarne i andra
Puniska kriget, municipalstad; sKitpon, afsatte silfwer och zino-
ber; Coiäöl)» (Cordova), en Patricierkoloni, säte for cn Conven-
tus luridicus, bäde Seneca's och skalden Luccmi födelseort; I!7-
-turgjz, förstörd af Publ. Scipio. I midten af provinsen bodde

3. I^Kll^dO^^ls, norr och öster om de bäda föregå-
ende. — Folk och Stader: a) i norra delen frän wester till öster:
Aa//or«, som delades i F,aca,sH och längst i nord-
west; 81-l,c»l-I (Vraga), I^ucuß Huguzti (Lugo), 6»le,
god hamn; Lri^antium. — .' (Astor-
ga); LrigNcium, (sedermera kallad I^egjo VII l^eminn, i anled-
ning af de 2 Legioner der woro förlagda); I.ucu3 —

t^ilniab^l.' suliobriF2. /^l^ciii/l och /^«H<?ö«eH.' l^lnviolxlFa
(Vilbao); seZ7»3ma ?omptzl«n (Pampelona). — b) midt
i Landet: /^accarl'.' ?a!nnt,'2. — 0'«?-/)eMni.' IMstum (Toledo);
segVvin. »— o^eiss«e: Olvwm Qermnnorum; (!28lMon, mcd
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silswergruswor. — (>////»?,/.- (^lunil, (Valladolid), hufwudort;
sum«nlil>, bekant sör sitt rytteri och sitt tappra förswar mot No-
marne; Llll)i!>8, der skalden Mattialis »var född, Be^oK,i^.-,,
(sannolikt Cucn?a) Celtidcrernas hus»vudstad; sVucll,»gußta ellcr Xu-

— O/c ac/e.?: t^l-iiljn, förstörd af Hannibal. —//s^-
eeieH.- tlerck,, Romersk koloni. — c) »vid kusten: Con7es/«n/.-
clinrtu^n novl, (Carthagena), anlagd af Haodrubal, Hainilcars
mag, bekant för sin handel och rika'silfwcrgrufwor, war Nomar-
nes wigtigaste sad i Hispania; vilinium »vid en udde af samma
namn. Valentin (Valenzia), förstörd i Sertoriansta kriget; ZAe-
/c7«l ellcr Fec/^/<7«/.- 88Zl,ntum (Murviedro), en af landets be-
tydligaste städer, hwars eröfring af Hannibal 219 f. Chr. gaf
utbrott ät 2:dra Pimista kriget; c^nnliZnzii, (Zaragozza), statt-
fti koloni, stiftad af Augustus, säte för en Conventus luridi-
cus. — //e/'F«önt?s.' (^linl ln^o Velng; Oe, tozn (Tortosa), No-
»ncrst koloni. — 'I^lllicon (Tarragona), den första
punkt Nomarne »vunno i Spanien och en af dcras förnämsta stä-
der i detta land. — /<<7/eM/ii.- L-n^ino, koloni. — /,il/eFIVeH.'
Hmpolinm Grekisk koloni frän Phocis och Maösilia.

Oar: a) i Marc internum eller Idciieui»: i;i>!,"i»o8 ii!8„I«:,
af hwilka dcn störrc, (Malorca), »ncd I^»ln>.» och IV>!lcniii,,
Romersta kolonier, dcn mindre, Klion,-, »ned Städerna och
l>l^!^<,; ?11)'!.I8« i1!5!,1^, största I^I)N^UB (Z)vi9i>) med stad afsamma namn; den mindre O^lnu!,» (Formentcra). — b) i Marc
Atlanticum: I)^olu>n in3u!« eller I^nlt^l^i^, Norr
om Tagi utlopp.

6^ 1.1.1^,
äfwen 6^1.1.1^ Vl.lNlllOll cllcr?K^B^l.?liV^,

omfattade dct nnwarandc Fralikrike, eil del af Ncdcriändcrna och
Tystland samt dct mcsta af Sch»veil). — Gränsor: i norr l>c-
tum (^llicui,! (Kanalen); i öster, floden Kl>cnns mot Gcrmailia
och Italia; i södcr, iutelrnnn mcd dest »vit Biiiv,B (^.illi-
c»B och I^l'«'l,^i !Vlonl^B »not Hispania; i »vestcr, <)cl-u,,n5 /N-
--!anticuß »ned dch »vikar; l>l. (^llilal)l-7cnm cllcr och
Oce3inlß Vl'!ti,snn^iiß. —Berg: I^vi^n^i; l^lmniiL, l^,a-
jN (^uiti«, pä sydöstra gräl'.sen; Oli^lilN! (Scvenncr-
nc); Vi)g6>n>> (Vogcscrlle); s>!vi, ll ivion» (Ar-
dennerne). — Udd^r: ?lnm. Qnli^nm, den wcsiligastc; ltlnm
wid Frctuin Gallicum ; Bttium (Cttte). —Floder: a) till Ocean:

(Adour); O^lumnu (Garolinc); I^i^<,>- (Loire); B<,'<lii^!i^
(Ecinc); B^lcliß (Sclclde); Bi>Kiß (Sambre); (Maas);
VÄl^li. (Waal); IVluzellu (Mosel) och 11!.i?>n,., (Ncbn), som acnom
cn kanal, I'o«8^ Dl,ißi«nX, gräfd af Drusus, Gcrmanici
förenades med Issel. b) till Medelhafwet: Nl.NcMi,,^ (Nhone),
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fom gär genom I>M»NUB (Geneversjön) och förenar sig med
(Saone). — Ur-inwänare: och /^i^u^es.Inwändrade: t?e//iV eller <3a//l, och Landet delades

under Kejsar Augusti regering i följande 4 Provinser:
1. 6^1.1.14 Aä.KVONLNBIB, äfwen rilovmciä IlO^l.V.

NH., säsom Nomarncs äldsta besittning i Gallien (eller 6^1.1.14
VK^c^^.l'^, i anledning af folkets ilädedrägt) begränsades i sö-
der af Medelhafwet och Pyreneerne, i wester af Aquitania, i norr
af Gallia Lugdunensis och en del af Rhodanus, i öster af Al-
perne och Italien: berömmes säsom omsorgsfullt odladt. — Föll
och Städer: a) wester om Rhodanus: /^o/ocv som delades i

och ?'<3<?i«HaF-e.5 - Heb/'^ceH; och S täderne: HuBei-
no, bekant genom Hannibals täg; lolciBll (Toulouse), under Ro-
marne medelpunkt för handeln, d»l^so <Carcasonne); af
hwars inwänare Romarne mötte ett wänligt mottagande, sedan
provinsens hufwudstad; Nem3UBUB (Nismes), ännu »nera blo»n-
-strande än Narbo. — b) öster om Rhodanus: Ha/^sF eller «sa/>
/ul^«; m. st. Städerne: Nll3Bi!ii, (Marseille), en
af Grekernes mest blomstrande kolonier, hitförd af Phoceer 600 f.
Chr., war städse Nomarne tillgiftven och st»)rdes som en aristo-
kratisk fristat af 600 Senatorer; l>l»liiu8, (sannolikt Tou-
lon); I^orum sulii (Frejus), Nomerst koloni; (Arles),
Romerst koloni, genomsiurcn af en graf (^o^n Nulilln,:), kom
isynnerhet under Constantin den Store i anseende; H.<^,« Bexti«
(Air) anlagd af Cn. Sertius t22 f. Chr., bekant genoin Marii
seger ös»ver Teutotterne 102 f. Chr.; Vnlenti» (Valence); Or».
tianopol!B (Grenoble), bygd af Kejsar Gratianus; Vit?nn» (Vi-
enne), Allabrogcrnes hufwudstad, sedan Pnrtorernes residens.

2) »vester om föregående »vid Mare Canta-
briculn eller Aquitanium, genom Liger afstildt frän Gallia Lug^
dunensis i norr och nordost. War föga fruktbart och mindre kändt
af Romarne. — Folk och Städer: a) wid kusten: /^S^ez-:
601-biilo, berölnd sjöstad; I^imonium (Poitiers). »5a«i3«6«:
Hlediolgnum (Saintes). Hl?«^eF,- /^l'bl>ol': LulltiZiila (Bour-
deaur), urgaminal, ryktbar sjöstad, Ausonii födelseort,
/e.' H.(ZUN H,uFUBtN, med goda bad. — b) in i landet: 6l?«^l-
Fes t?«bl'.- (sannol. Bourges), rik hufwudstad. />?-

-/?l3^tHoH.' (Limoges), (>erzlivil, Ver-
cingetorir' hem, hwars fästning I. Coesar förgäfwes belägrade,
/luie^l.- Bez;oa!unuln (Nhodez).

3. 0ä1.1.1^ I.UODUiV^BIB, norr om de bäda föregående,
hade floderna i^lstlöna (Marne) och Be<zuäi>n till gräns i norr
mot Gallia Belgica, och sträckte sig frän Oceanus Atlanticus i
wester till fioden är»»- i öster, egde ansenliga stogar och ymnigt
siste. — Folk och Städer: a) wid kusten: Hilmn?/oe eller
?sees.- Vr»vAtes (Brest?). DartVlNum (Vannes), hus-



5

»vudstad. OslF^lii.' Vorg«lnum. />e^ob«.' I^«Bmilguz. t?a/t»
ie«.' s»lißdtin» (Lillebonnc). —b) in i landet: /l/lel/ö«6H.- 6on-
clilte (Nennes). snlißmäguß (Ångers).
oN«3lo<lun!,m (Tours). Rovödunum. l?e»
/lö^l<7/?l. IVlellioliinum (Evreur). .- /^e/o-
caHHe.?.- ItMNlniig„B (Nouen). /'a?-lH«: I^utvti» (Paris). t7a^>
nii/es.- Oennlilium (Orleans). (Troyes).
<se«ö/1i?.5.' .^genllicum (Sens). He^lislVlNl'.' I^u^ciunum (Lyon),
näst Narbo den solkrikaste i hela Gallien, säte för en Proetor;
härifrån ledde Agrippa wägar ät alla kanter af Gallien,
Zlblnrte eller (Autun); (^»dilunum (Cha-
lons »vid Saone); MvivcMnum (Ncvers).

4. Käl^lH. LRl.ol^^. Norr om föreg. wid Fretum Galli-
cum, oingifwet i norr och öster af Rhenus, hwartill Kejsar Augustus
lade landet mellan Ärar (Saonc) och Alpcrne norr om G. Narbo-
nensis. Mcn omkring 100 är c. Chr. afsöndrade sig nägra Ger-
manista folkstammar i landet längs Rhen, undcr namn af KNK-
öläMä ciBKlH^Nä, som delades i KLKM^Mä r^M^ och
O^H^i. BLciIAI)ä, äftvensom Helvetiernes och Sequanernes
land sedan fick namn af Wä.xiki4 B^UäAOkIM. Det äter-
stäcndc delades slutligen i LLl^icä. 1:m» och LNI.6. 2:ö2. Lan-
det »var uppfyldt af berg, stogar (Vog^u», «^lv.) och
moras. — Folk och Städer; a) i LLLOI^ 1:m» och 2:6a:
He/F-n kallades hufwudfolket, soin utgjordes af flera stammar,
neml.: (!NBci, «Mlil;u3 (Beauvais). 83»
mälödlivn (Amicns). Kömstacum (Ärras),
Nl. ?V//7^^/: Me^n/ill. LiijZcum (Bavay) ;

(Tournay); (^iimäi-ncum (Cambray). /^e^o^l<2«c/ttl.
«s«eLHl'ö«eH.' BueBBl<3num (Soissons). /?eml.' vuroeor-
torum (Rheiins). (^a/a««l pä hivilkas omräde Attila förlorade
den blodiga striden 451 e. Chr. /^e?oc/ii«e/lHss.' VerocMnun»
(Verdnn). ?>epl,'l': lie vilorum (Trier).
Hett,/n«/: VsBonliV (Vesan?oN). Vin6ttn>BB»; 88lU6u-
rum (Solothurn); (Avcnchcs); (-enZvs (Gens.) — b) i
QLKM4M4 M^^^io^ cllcr 2:^: H«/«Pl. c7i«««
ölc.: I^uz^unum Lall,vo,um (Leyden); liZjectum (Utrect); L3-
-t»vB<lulum. sednare Nvvioms^u» (Nimwegen). H?F-a/7lb^l'.' <^B-
luni Illislln»; (Åsberg). l^bll'.' OVlonia Hgrip-
f»inn, förut .^>2 Ulliioi-um, (Cöln); lolbiacum (Zulpich); Lönn»
(Bonn), en fästning, anlagd af Drusus, jemte en bro öfwer
Rhen; contl!,t>l,»eB (Coblenz) »vid Mosels förening med Rhen;
här slog I. Ccrsar cn brygga öswer den sednare; Lin^ium (Bin-
gen). — c) i c^KU. 8l)^L1iI0H eller?Rl!VI^: /^nF-röneF.

?>l'boec/.- Städerna: (Maynz), ur-
gammal; Bicli2 (Sicklingen), der Alerander Severus mördades
af sina soldater; Lorbsiöm^uZ (Worms), (Speyer);
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H.i'^ntol'lllum (Stratzburg); K««/«c.i (af Galliskt ursprung),
Non3 LliBNlc.'"B (Vreisach), Ulluriiooium.

Oar rvid Gallia: i Sinus Gallicus: BtcecB^l<:3 5 st. (Hie-
riste Öarne); —i M. Atlanticum: VsnslicN, bland hlvilta
8316» (Jersey).

Lll II ?fI eller I. LI 0 N
»ncd kringliggande Öar.

1. LKII^IWIä. eller äI^LION war dct nuwarande England
och Skottland. Det omgifwande hafwct kallas i öster Oceanuz
Oerm»liicuB (Nordsjön), i söder Ocean. LriwnnicuB, i wester
Ocean. Hit)t:rni<.u3, i norr Occsn. (!3le6oninB. I^retum Olllll-
cum stiljde landet frän Gallia. — Berg: o,3mpiuB i norr. —

Uddar: daniium promont. »vid Kanalen: eller Lo-
leiium (Landsend); vamnonium ellcr Ocl-mum (C. Lizard). —

Floder: I'3msBiB (Thames); äbuB (Humber); 'lin» (Eden); 8a-
Krln2 (Severn), hwars utlopp kallades BaKl-inl, vN^tu», ium (Vri-
stolwiken). — Landct rikt pä inetaller, synnerligen tenn, frukt-
bart i södra delen. — Hufwudfolk före Romarnes inträktning:
F/-I7Sn6H, af Celtistt ursprung, i söder: och tA/ei/o^l, ett Ger-
manistt folk, uorr om berget Grampius. Caledonierne kallades
sedermera ?icii, derföre att de målade kroppen; södcr om dem
bodde Bcoti. Efter I. Ccesars och Tib. Claudii eröfring, delades
ön i LKl^^Ml^ KON^sX^. eller BUSLKIOK dcn södra och
Z^II. V^KLH.H^ eller mrNHIOK den norra.

LMl^^^l^ KOIVI^IXH.: Gränsen mot norr »var, i Kej-sar Claudii tid floden Sabrina; uuder Hadrianus V»llum Ua-
6i-i3ni, uppförd twcrtöftvcr landet frän Tinas utlopp; under Kej-sar Alltonius Pius flyttades Romerska gränsmurcn längre upp,
och undcr Kcjsar Severus till det smalaste af landet, wid Uudo-
tria (Firth of Forth). — Folk och Städer: <?««/«.-

Vulöveruum (Canterbury); vubri« (Dover). N»znuB
?oituB (Portsmouth); Vents (Winchester). /)a/7l«o«il,- ViMK»
(Fallnouth). /',l//öb««isH.' I^onclillium (London), redan tidigt
bekant för sin handel. /)o/»u,tt.- (!!evnm (Gloucc-
stcr). H//«^sH. Ds^^itV. Oö^u«/.- VnlöbrivN
(Brigh Casterton); Lmclum (Lincoln). 6'a/'/2«^«: vev» (Chcster);
Nen6uesBs(ium (Manchester). H^7^.a«i6H.- Eort),
den wigtigaste och skönaste as Vritanniens städer; här lcfde och
dogo Kejsarne Sept. Serverus och Constantius. War No»nerst
koloni och medelpunkten för norra Vritanniens »vägar.

L) LKII'. L/^KZ^H^, innehades aldrig af Nomarnc och
war dem föga bekant; beboddes af de krigisia ?icii, Bcoti och
<H»lsciBnii. (^rl»mpiuB och (^»ledoniu B^lvn omtalas.

2. NILNK^I^ (äfwen I^lne eller Iverns »»»»»varande Irland.
Föga kändt af Roinarne. — Uddar: Notium prolu. i söder och
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s^»nln pr. i sydost. — Floder: Valnuna (Blakwater m. st. —

Befolkningen synes hufwudsakligen hafwa bestätt dels af Bri-
tannicns gamla inwänarc, dcls af Cclter frän Gallien. Säledes
träffas bar 6,^a«/eH af dc förra, af de sednare m.
fi. — Städer: Lblana (Dublin?); (Wcxford?): H«-
gia (Limerik).

3. Mindre Oar: V6cl»B (Wight); <^as>>N6l t<leB (Scilly);
vittna (Anglesea); Klttninina (Man); (Hcbriderne); Or-
c»<leB lOrkneys); ll,u!e kallades ctt land längst i norr frän Bri-
tannia; »nan har tivistat om dermed stall förstas Shetlandsöarne,
Island, Norge eller nägot annat land.

11. Länder Norr om Donau.
(^LKN^^I^

kallades äfwcn Oerm. KlaZna, Larbal-a, I'l2NBlnen2N2 till stil-
nad frän Germania cisrhcnana i Gallien. — Gränsor: i norr,
Binus <^o6cinnB cllcr Bv«vicum (Östersjön); i öster, fioden
Viztula mot Sarmatia Europcra; i söder fioden VanubiuB mot
Noricuin och Vindclicia; i »vester, fioden N.l,enuB »not Gallia,
och Ocean. OelmanicuB. — Berg: Kli6lico, 'lauuuz
wid Rhen; (Blocksbcrg); llel-c^nii !VI:t88 (hela bergs-
kedjan frän Schwarpvald genoin Thuringer- och Böhlnerwald wi-
dare ät öster); Buct«ti (Fichtel- och Erz-Gebirge). H.BciburBlu«

— Skogar: Ncrc^nia B^lva som närmare Vöh-
men kallas: Oal),6ta 8. eller Hlarlin» 8. (Schwarz-
wald); I.nn2 8. (pä gränsen »nellan Österrike och Mähren); L3-
-c6niB 8. (westra delen af Thuringcrwald); leutodurgen^z 8.
(Tcutoburgenvald i södra Wcstphaleu); c«Bia 8. »vester om föreg.;
I.ucuB MclUKcnnN nännare hafwct i nord»vest. — Floder: vä-
nudiuB eller lBtei- (Donau); KKenuB (Rhen), som upptager
cei- (Neckar); >lcenuB (Mayn); Lnppia (Lippe); V3lläliB, som
faller ut »vid llelium Oztium; frän högra arlnen eller egentliga
Rhen ledde ko88« lli'UBil,n« till Issel och t'lievum 08tlUlu;

(Ems); ViBnlBiB (Weser); (Elbe); Viildl U8 (Öder);
Vlslnla (Weichsel). Landet, som ansägs uppfylldt af wilda stogar
och trast, kom aldrig fullkomligcn uadcr Roms wälde. Hufwud-
folk: /«F-ir^o/I6H, och /Hice^ö/leH. — Folk och
Städer:

a) »nellan Rbcnus och Al bis: CaBtel-
Inm; (!o,liulc)nl3 Nonumentum (Gröningen). t7/ca««
/7l«/o/-6H 6/ ,Nl'«t)?-eH. H/a^Hl, inom
bwilkas onirädc läg Tanfanas berömda tempel, som Gcrmanicus
förstörde. H/-«c/e,/, en stor nation. (?/ia^l«^l. l/s/l/i^eH eller
t/Hl/)//, H,^n,7l/,// etter H/ca^lb,/, soin ofta kämpade »not Ro-
marnc, tills flutligen en del mäste flytta öfwer Rhen: (We-
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sel), i hwars granstap Herman slog Bari legioner; I'eutoKu, gum
(.'««/ eller (Via/i/.- Klatium (3Narburg); l^latNacX (Wis-
badcn); (!aBtt:l!um (!attolum (Cassel). t)'/ie^«H<?i) ett »näktigt
folk, inom hwars land läg llliztavizus <^»mpuB, der Drusus be-
segrade Herman, och B^lva lierculi Bacl2.

b) mellan Al bis och Vistula: (Alla här boende folkstag
kallades af Romarnc <s«e<^' eller H'«ebl').- Ha.vö,le.,. t?l'm/>^lsom bodde pä 6KerzoneBUB l^imdlica (Schleswig och Holstein),
hwars spets kallades sarlriB (lutland). ?^i^ö«6H pä Dansta
öarne. i trakten af Hamburg, /^a^l/11.- I^ncldurgium
(Lubeck eller Lauenburg). Hen/iöne^, det »nättigaste bland de
Swewista folken. ./.«/l^o/»«/'c// ellcr />o«^obti, c//. Z?^//, (i Pom-
mern och pä Nugen). />e^ö^i'/. /^F-iV. /^a/lc//?//,- ctt allmänt
na»nn för följande och flera Nordtysta folk. H«^«,lc/io««H.
t3ö^il'/) eller OuttöneB (Göther) som flutligen blefwo
ett »näktigt och cröfrande folk och delade sig i O^rttgtttl,,, hwilka
eröfrade Italien, VeBigttilij, som undcrkufwade Spanien och sö-
dra delen af Gallien.

c) i södra Germanien: ()««c/l (i nu»v. Mähren) I^lM-
inm (Olilnutz); Klittbullnnum (Brunn). Hsa^ömannl' bodde
mellan och Donau, men inwandradc i Böhmen och byggde
der (Budweis), sedan de förjagat Lojeine, hwars
hufwudstad »var Nnjol^mnm. //e^^ltt^c/u^i. mellan de
bada föreg. i 3:dje seklet ctt gemensamt namn för
flera smä folkstammar i sydwest utmed Rhen:
ellcr (Vaden); slavin (Rothwcil).

d) i Ger»n. t rånsvistulan a »»ämnas följande folk: Ha-
H/l7vna3 /^e«t>il. ////-/-/ eller el^er //e^»//.

e) i Gcrm. trän sm ar i na, hwarmed förstods länderna
pä andra sidan M. Svevicum eller Sin. Codanus (äftven kallad
Bin. Vsi!s(l^nB) näinnas några land, hwilka ansägos so»n öar
hörande till Germanien: Bcanclinavia eller Bcanllia, äfwen Bcan-

Laltia, (Swerige) »ned bcrgct 8evo; bebodt af BuiuneB, Bl-
töneB, lli!!evilint!B (?), OutX. I^ellgon eller MB. (Nor-
ge) »vestcr om Scandinavia, hwarifrän man kunde segla till Thule.
Nninzia ellcr (Finland).

Har rvid Gerniania: Ole.^aria eller >uBteiävia (Ameland),
hwarifrän bernsten hemtades; liez inBB. Baxonum Ba-sen och Helgoland); Kirgia (Rugen), der Hertha dyrkades; I^alriz
(Seland); Ires in«B. (Moors, Thye och Welidsyssel).

s^KN^^l^ LUKOI'^^.
Gränsor: i öster, fioden lanaiB mot Sarmatia Asiatica, i

söder, ?aluB lVlNOtis, ?ontUB NuxinuB, fioden l^ras och 621-P2-
-tbi montes, i wester Vistulg, i norr obekanta länder och Oce-
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anu« »e^tenl, lonaliz ellcr BarmalicUlj. — Berg; V^nsclici i we-
ster. Nncllnuz wid Bor»)sthcnis och HipliXl iVl:tes »vid Thanais's
källor, »vid Pal. Macotis. ll^peldoiöi längst i norr. "-

Floder: VlBtnla; 1?)la8 (sedan OauaBl,lB, nu Dniester): n>p""
»»8 (Bog); Lo,-^stl,sneB (sedan vanapljz nu Dniepr): l^nai»
(Don). Landct »vildt och ofruktbart, bcboddes af no»nadista folk.
Säsom HllfwUdfolk Uppgistvas, Utom Vensli, ?enclni och L»>
ztarnN, soll» nämnas wid Germania, följande: och
H>S/u«l »vid »vcstra sidan af Palus Mcrotis; IlamaxNl'7i längre in
i landet; eller Ho///ltV, brcdwid de föregäendc.
Dessa alla woro delade i smärre stammar. Wid Vorysthcnis ut-
lopp läg Olbia, en Milcsist koloni; längre i W. 01-6eBBUB. Ud-
den öster om Borysthenes kallas V,ttmoB c»ncdan enligt
sagan, Achilles stall blifwit begrafwcn pä en Ö nägot i wester
frän denna udde.

6NISKBONjSBUB I^VUKI(^
hen Taurista eller Krimsta halfön, omgifwen i Ö. af?aluB
«ti«, i S. af Pont. Eurinus och i W. af dest wik Bin. Qil-cini-
tes, »var genom landtuugan förenad »ned fasta landet
och genom Uo8po»n8 (simm6i'lUB siild frän Asien. Uddar: !>,.

I^l»ll6nium, n»cd ctt bcrölndt tempcl ät Artcn»is Taurica, dcr
alla främlingar offrades; I'r. K, in NeM^on i S.; !'<-. (^o,ax i
Ö. Halfön »var rik pä »vin och säd. — Folk: /'««// !.

7-l'scl iS. och Hc^//io/a«^l l. ?V7«/oHc/n/cr i N. — Städer:
Nnnato, ia, anlagd af Mithridates Ellpator, i kriget mot Ecy-
thcrne; l. 6Kei-BUI,, betydande koloni frän Hcraclca
i Vithynicn; Il,eocloBia (Caffa) »ncd förträfflig hamn och blom-
strande handcl; panticapZeum l. Lo8po!08, Tauriens galnla huf-

rvudstad.
O 1(^1/V

bcgrättsades i Ö af fi. Nie,aBn«; S. af lzlei ; W. af lit)iBcuB
i norr af <^alpatll^B IVlonteB och Sarlnatia Europcea, och omfat-
tade säledes det nuwarande Siebcnburgcn, Moldau och Walla-
chiet, jemte en del af Ungern och Galicien. — Berg: (^»pailie-,.
— Floder: IlliiBcnB (Theis) och (Marosch), (Olt),
N16128U3 (Pruth) falla alla i lstel- ellcr I)ttnl,l»iuB (Donau). Lan-
det war rikt pä säd, »nctaller och salt; undcrkufwades af Kejsar
Trajanus, och gjordes till Nomerst provins, dcn enda norr om
Donau. Som sådan indelades den i vacia llipt-n-ns i S.; Oaci»

i norr och Dacia ZVlellitel»nnea »nellan de förra. In»vä-
narne uttnärkte sig genon» tapperhct, egna seder och klädcdrägt.—
Stader: BarmrxegctliuBa »egia, Kejs. Dccebali residens, sedan
kallad Dlpia I?l'njäna; LiKi«cum; scderlnera su-
lia. I'rajani, Arkitekten Apollonii »nästenverk, »var cn sten-
bro pä Trajani befallning uppförd öfwer Donau.
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Öster om Dacia, N. om Donau läg »nellan floderna Mera-
-BN3 och I^laB (enl. nägra sträckte den sig ända till Borysthenes)
en landsträcka kallad 80l.lI'U0O OLI^KUK!, som af Romarne
räknades titt iVlwBia ins^ior. Här märkas Danubii sju utlopp,
af hwilka det sydligaste, 08iium Bac,nln »var det största — Folk:
Hl^i/itV; (^eicV och /'s/ici^/. — Stad: O^lnuza.

Wcster om Dacia bodde ett folk af Norolanernas stam, /a-
-2^F-es , som inwandrat frän Sarmatia u»der Kejs.
Claudii regering, men af Dacicrna undanträngdes hit i Siebcn-
burgens bergj, h»varifrän de ofta oroade Romarne mcd krig.

? NNO N 1
Gränsor: Danubius i N. »not Germania och i Ö. mot la-

zygcs Metanastcr; i S. Moesia supcrior och Illyris; i W. berget
Cetius mot Noricum, och omfattade alltsä Untenvicnerwald, ne-
dra Ungern, Slavonien, en del af Krain; Bosnien och Kroatien.
— Berg: (^stiu3 (Kalcnberg), <^lau6iuB. —Sjö: ?e,Bo
(Plätten). — Floder: Biivn« (San), I),avuB (Dräll),
(Mubr), (Raab) som alla flyta titt Vän«l»iuB. — Först
under Augustns fulländades cröfringcn af detta och de 3 följande
Södra Donauländerna, af hwilka hwart och ctt för sig kon» att
bilda en särMd provins. Hufwudfolk: t?o/<2/?7/l/,- />c7i(wsd/,-
Hln^/so/. — Städer: a) i I'^lViXO^l^ BD?LkIOK eller
?M!Vl^, (W. om Arabo): Vincis^na l. I^laviana c«B,,a (Wien),
redan i Romarnes tid en ansenlig stad; (!«lnnntum, der Licinius
och Severus utropades till Kejsare; Biscia (Sissck),;
(Laybach); b) i pä5M. I^^KlOK l. 86(^NU^, (Ö. om Ara-
bo); Zieg6tlo, der Kejsar Valcntinianus förlorade lifwet;
duna (Raab); (Altofen), Nom. koloni; ;
'laurnnum (Belgrad); 81, mium, der Kejs. Probus mör-
dades af siua truppar.

N 0 K I 5 UU
i äldre tider ett af egna Konungar styrdt rike. Som Nomerst
provins »voro dei) Gränsor: i N. Danubius mot Germania, i
Ö. Pannonia, i S. Itatta, i W. fl. OcnuB »not Nhatia och Vin-
delicia, säledes delar af Österrike, Stcyermark, Kärnthen, Krain,
Bayern, Tyrol och Salzburg. — Berg: Nolie» »not Ita-
lien; (^6i!UB (Kalcnbcrg) pä gränsen »not Ö> — Floder: I)anN-
diuB (Donau); OennB (Illll); (Ens); lVtn,nB; vllivl,B,'
BävuB, gränsfi. mot S. — Folk: /tti//-/«o/. Hö//, som likwäl
redan 86 är f. Chr. tillbakaträngdes af Dacierne till Vindclicia.
— Städer: urgammal, der Nom. Consuln Carbo 113
f. Chr. förlorade ett stort slag mot Cimbrerne; .luvnvia (Salzburg),
anlagd af Hadrianus; I^auriiienm (Lorch), Ro»n. kol.; dsiium
(St. Pölten), Municipalstad byggd af Hadrianns.
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v InO K l. ll> I V
»var under Augustus en särstild provins, »nen namnes sedan såsomförenad »ned Nh.rtia. — Gränsor: i N. Germania, iÖ. Oenus
n»ot Noriculn, i S. Nhcetia, i W. Hclvcticrnas land, (säl. cn
del af Bayern). Floder: I)änndiuB med Vindo (Wcrta); 1.,cu8
(Lech); lBiirnz (Iscr); Ilalgl^ eller Hin-"8 (Illcr); ot.»nB (Inn).
— Sjö: 1»c. Urigantinl^ (Vodcnsjön). — Folk och Städer:
H,'A-il/?i//. Liigiinliuln (Bregenz). .- (^am^odnnum
(Kcmpteu); Vimania. /,7t.'t766H.' Vlndöllcoinm (Augs-
bulg); västra H^lna (HatiBddna, NU Ncgcnsburg). /?«/'/:
Oeni (Alt Octtingcn); Latäva caBtia (Passau).

Il n "l I ,

söder om föregäende. Gränsade iÖ. till Noricum, iS. till Ita-
lia och i W. till Gallia; (omfattade en del af Bayern, Schwa-
ben , Salzburg, Schweitz och Tirolcn m. m.). Berg:
tl«; pennina. — Floder: 11.1,6nn8 (Rhen); IlcinuB (Tcs-
sino); (Adda); (Mincio); (Etsch). — Sjö-
ar: I^ac. Vel-danuB (Lago Maggior); I-.ac. 1.2, INB (Lago di Co-
mo); I^. L6nacnB <Lago di Gärda). — Folk och Stader: 6ä-

IVlugia (Mcyenseldt); (^Nlia (Chur). /^e««ö/I6H.- (!lil-
venna. H^/.va^icv cllcr 3/-/.v6«/e.5. /V/r/sn/In/: 1 liden tum
(Tridcut), Nom. kol., förstörd af Attila. /^e//?l,«': L«llnnn,u
(Velluno); Lauzcinum. (Bozzen). <??««««/ dc som tapprast för-
stvarade sig »not Romarne. H/e««/.- Veldid^na, Nhcrtiens gamla
hufwudstad; 1'o«8 Oeni (Inspruch).

111. Il^ll^.
Italicnsta halfön, som äfwcn förckomincr ulldcr namn as lie-

-Bps,ia, O^ca, ,
Batu,nla och o«nMl'ia, omgafs pä Ö.

sidan af I>ia,e Bu^>e, n,n eller ; pä W. sidan af Klare
Intslum eller "I^lll,6nu,n eller l^izeu», hlvars stora »vik
i N. kallades I^nBiicn3 B,nnB. I NW. gränsade dcn till Gallia
Transalpina, i N. till Nha^tia och Noricum i NO. titt Illyris.
— Berg: (Alpcrnä) förckonuna undcr mänga olita bc-
nämningar, ncml. längs cftcr norra gränsen i cn bägc frän Sin.
Ligusticus titt M. Adriaticum: malitiina: (!VlunB VsBN-
luB), (bottin, (^,äj«, I't!niNl,H: (IVI. /Vdnlti), KlilVtiea:, (!iN!nc«,

Vsnstse cllcr I'diu:, son» gär gciloin hcla
halfön. — Uddar: i M. infcrum: I',-. Pos)u!u,nuln-/(liic6ju,n;

; Bn,'l'entll,nin ; I^^linn, »nn ; 26^l,v,in,n , den sydligaste;
i M. supcrum: >la^)/gn,ln och — Hnfwudflodcr:
I'iiduB (Po): (Etsch); 17d8,i8 cllcr (Tiber); 1.i,i8
(Garigliano); BrlaruB (Silaro); /<ns,duB (Lofantc). Landct kunde
ej nog prisas af de Gamle för dch fruktbarhet och herrlighet. Det
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indelas i 3 Afdelningar: lialia supe,iur, Itali» p,op»j« och Ii»-
-lia mserior eller Oi-Xcia IVlazna; hwartill kan läggas som den
4:de: Öarne.

1. i'i^i.i^BvrLiliok
frän Alperne till floderna Klaei-a och Knbicon,- innefattade <^1,1!,i,
(!>Bal^lna och I^siria.

1^1.1.1^ ciB^l.?l^^ (äfwen c,. NI'ISKIOK cllcr Io>
0^1^). — Floder: pÄduB (Po), som upptager fr. norr r,ei.
nuB (Tessino) ur l^nc. Ve,d2nuB (Lago Maggiore), ur
Lac. I^2linB (L. di Coino), Ol!iu.8 (Oglio) ur I^nc. BevinuB (L.
d'lseo), KlinciuB (Mineio) ur 1.20. Lenäcu» (L. di Gärda), frän
söder liin2lUB, Iledia, Bcullenna, H1,6N!,8 (Rhen). Till M.
Adrictt. flyta: (Etsch), KledKiicnB minor et mnjol- m. st.
— Folk och Städer:

a) i 0H.1.1.1/V I^^^P^V^lV^, N. om?adus:
och /Vl«/7/l/.- Lli^antiunl (B»ian9on); Innl!no,um (Tu-
rin), No»n. kol. H«/iiH.,//.- piXlUlin (Aosta), Roll», kol.
/>lbld/.- Vercelle (Vercelli), i granstapet af l^ampi Kaudii,der
Cilnbrerna blefwo slagna af Manns och Catulus. /,e/?o«^//. t)/-ö-
-b//- cumum, sedan den af Julius Ccrsar erhällit uya kolonister
kallad (Como); Ze,gN,num (Bcrgamo). /n>,tt^6H.-

(Milano) »var ett wcttcnstapcrnas he»n, tidtals Kej-sarnes residens. /)iV^/.- licinum (Pavia). t?F/lö^la«/.» b,,xia
(Brescia); (^»smttna (nu samma namn); iVlaniua (n. s. n.) och
nära derwid Virgilii födelsebygd Ve,ona, Catulli födelse-
ort; Nedl-i^um, der Kejs. Otho blef slagen af Vitcllii armee 69
e. Chr. Z?i,L«n<3/. /^e,l?i/.- I>2tav»um (Padua), Livii
födelsestad; Vicentia (Vicenza); (Treviso). <?a^n/:

(n. s. n.), Roll», kol. med god handel, Romarnes bäl-
»verk mot Varbarcrne, förstördes as Attila 452 dä en del af in-
wänarne flydde och grundlade Venedig; lergezte (Trieste). /«i//
eller ///s/,/ pä halfön Ni»nia: I>ö!a (nu s. n.) urgainmal Col-
chist, sedan Roin. koloni.

b) i Käl^l^ c^r^v^^^, S. om Padus: .-I>lB-
-centi» (Piacenza), wigtig mu icipalstad; t?identia. Ho/'/^ ?ai-
ma (nu s. n.), Nomerst kol.: (Modena), Noll», kol., li-
kasoin föreg. bekant genom Mutinensista kriget »nellan D. Vrutns
och M. Antonius 44—43 f. Chr.; Lononia (före Gallernas in-
wandring ?<;lBinl,, nu Bologna), Vojcrnas huf»vudstad, blef Nom.
kol. och wigtig under Kejsareperioden; L,-ixe!lum, der K. Otho
slutade sina dagar. /^F-ones och He««"6.,.- Ilavenna (nu s. n.),
Thetzalist kol. med förträfflig hamn; här uppehöllo sig stcra Ro-
merska Kejsare, slutligen intogs den af Theodorik 463 e. Chr.,som gjorde den till Östgötha-Konungarnes residens.
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L) 1.1611K1^, S. o»n föreg. mellan floderna Va, u8 och !>la-
er«, wid Sin. Ligusticus. — Floder: (utom de nämnde) I«nBru3
och 'ivsdia. — Folk: />Ai//-6H, det ansenligaste. — Städer:
Aie^a (Nizza), kol. fräll Matzilia; Könna (nu s. n.), tidigt bekant
genom sin handel; ?o,iuB Vene,is, troligt»v»s densa»n»na so»n ?«,--

-INB I.unensiB, i hwars granstap dcn Cararista »narmorn brytes.
In i landct läg pttlenti» (Polcnza) ansenlig Municipalstad.'

2. i^!.i^ r^o^iii^.
eller Medlersta Italien, frän floderna Klacra och Iludicon i
N. till floderna 8ilalu« och ?»ento i S.; innefattande följ. 6 Lälider.

a) »vid Mare Tyrrhenun» eller Inferum:
1. r^IWKl^ cllcr 1(18cl.^ eller IVKKN^XI^. — Grän-sor: i N. Macra »not Liguria och Apcnnincs »not Gallia Cispa-

dana; i Ö och S. Tiberis. - Berg: Bimin„B och
Bu,äcte i S. — Udde: ?opui<miu<n. — Floder: >lac,a;
(Arno); lrd6,jB (Tibcr), som upptager cisniB. — Sjöar: I.ac.
I>2!inn6nuB (Lago di Perugia); Ll'c. VolBinienB,'B (Lago di Bol-
sena); Lac. Vtidlmun,B (Lago di Bassano). — Landet bergigt, mot
kusten statt, beboddes af Z^-ttHc/ eller /'//,^/l?n/, ett gammalt,
sannolikt genom blandning af flera, uppkommet folk, utmärkt fördest praktbegär, rikedom, egna konstfärdighet och kultur. Ursprung-
ligen funnos i landet 12 förbundsstäder, men deras förening »var
icke beständig. Af Romarne nndcrlufwades landct 370—283 f.
Chr. -- Städer: I^nna, (ej längt frän nuw. Carara), med mar-
morbrott; !'««»: (Pisa), grnndadt af Nestors följeslagare; l^iul-ia
(Pistoja), bekant genom Catilinas död; (Florenz), Nom.
kol.; r^NIH (Fiesole), Rom. kol.; Vulatln-,»: (Volterra), mcd
förträffliga bad, starkt bcfäst; VötMunia; Unsel!^; Vol^m, (Vol-
zcna); (!luBiuln (Chiusi), Kon. Porscnnas residens;
(Arezzo), urga»n»nal, »var Mceccnas hc»n; (nu s. n.), en
af de betydligaste. Närmare sjön Trasimcnus läg dcn dal, der Fla-
minius med Nomcrsta hären blef slagen as Hannibal; I>ö,uBi» (Pe-
rugia); I^iilslij (Falari) inom Falisccrnas omrädc;
Ilu-qumii, Tarquinicrncs stainort; V6ji (Isola Farncsc), rik och
mäktig', intogs först efter en 10-ärig belägring af Camillus; t^en-
tumctdlN (^ivita Vechia); ciXle blo»nstrande stad, stod i nära för-
bindelse mcd Rom.

2. I>^W>l, Italiens wigtigaste landstap, »var i äldsta ti-
der säsom Kon. Latini rike, af instränkt omfång (fr. Tiberis till
Circamm), »nen erhöll uudcr,.Republikens tid till gräns: i N. Ti-
beris; i S. fioden Liris, i Ö. sEqucrnas och Hermernas omräde.
— Berg: IVlonz Aldanus; N:88 'I'ußcu!ani; Nonß Ba-
cer; (!i,c:6>ui, »Ned Uddarne: llil-cNum och <I!ajetN. —Floder:
Lldsrie (Tiber); (Teverone); lVumic,uß;
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liills (Garigliano). Sjöar: 1.2cn8 1.. KeZilluz; ?a-
--lude,B pomplins, Ponlillsta trasten, pä hwars uttorkande fiera
Kejsare och sedan Pafwar anwändt all möda; ?ul. lVlintu,nenßeß.
—- Folk: /,att/71, /^/«HF-/, /itt/N//, /?öm««/, Fa-
blNl, //e^n/o/, /^o/ät/, m. fi. — Städer:
Kuma, Laticns och för en läng tid nästan hela dcn kända werl-
dcns hufwudstad, byggd pä 7 kullar, (deraf I^dß Beptico!li3),
Klon» ?2>atlnNß , l^2s)ltollnn8, (^N'!lliß, l)unlna!iß ,

Viml!!a!>3 och IsßczuÄi„uß) omflutna af Scrvii mur, hwartill un-
der K. Aurelianus lades IVlonz <^ol!l3 Ilnltulorum l.

?>nc7uß och Vati(^nu3. Stadcn delades af Augustus i 14
regioner; dest herrlighct och storhet kan man föreställa sig, da man
wet att der funnos 215 större gator, 19 Fora cller torg; lika
mänga Campi, eller öppna platser; 400 tempel; 5 Naumachicr;
14 Aquaducter; 36 Triumfbågar; nära 50 Kolosser, förutan en
stor mängd Odccr, Theatrar, Curicr, Stodcr och praktfulla bygg-
nader in. m. Staden ägde 37 portar, (I'o,»a I^lnlninw, <I!2p6na,
darmenla!iß etc.), hwarifrän 31 lands»vägar utgingo ät alla de-
lar af Italien (Via ä^im, I^tina, l^lan,jni2 etc.). Öfwer Ti-
bern suunos 8 bryggor, (?o„8 Klnlviuß, Bnd!iciuß »n. fi.)

Laticns öfriga Folk och Städer: a) i L^^IUN Vl^-
-11)8: /><7i/n/.- 08i,n, Romarnes första koloni wid Tiberns ut-
lopp, anlagd af Ancus Martius; I^anieniun,, äldsta Latinsta
Konnngarnes rcstd.; I.avilnnm, uppkallad ester LCneas' geinäl;

ds^,, enligt sagan fordom Rululcrnes hustvudsiad; Hilcia (I.a
Kiccii»), »ned Dianas tempel och sjö samt Egerias lund; .^ld»
I.onga, Noins moderstad; Lnnuvnnn, »ned ett ryktbart tempel ät
luuo Sospita; In.^nlum, pä toppeu af Mono Tusculanus, om-
gistvcn af de skönaste landtställcn, h»varib!and Ciceros luBculn-
nun, (Grotta Fcrrata); Oadi,, med stenbrott. H'^«/. S:t ?,-n-
-neBte (Palestrina), starkt befäst, »ned Fortnnas ryktbara tempel;
lidu,' (Tivoli) i en tjnsandc skön trakt »vid Anjo, der Mcrccnas,
Brutus och Cassius cgdc lustställrn, och Hcrcnlcs ctt tempel, //e^-
/lic/.' ined Ciccros /^«/^c/.' »vig-
tig sjöstad, »ncd präktiga tcmpcl och palats; Hix^ji, gainmal No-
merst koloni »vid Circes uddc »ncd hamn och lustställcn; l.
I'el-l^ina, »ned Illpitcrs och Apollos tclllpel och Feronias lU!',d,
8ue88» ?um3tia, »vid pontinsta trästcn. — b) i I^I'III.VI i>iO-
VDIVI l. plnu.n ; I^nndi;

dcr Ciccro hade sitt c«j6ta (Gacta); iviil!-
lurnN; BueB3a .^nrnnca.

3. (Hll'Xm^, ett af jordens siönaste och fruktbaraste län-
der; sträckte sig frän Liris i N. till fl. 8il!»,u8 i S., omgaft i Ö.
as Samnium och Apulia. — Berg: Hlc,B>icu3 Kl. pä I^a-
le»-nuß, bekanta för ett ypperligt »vin: Kl. (^,,-»8 jemte de swaf-
welrika, men fruktbara campi ?lde^,^i; V^Nvn,^ fastan eld-
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sprutande, betäckt mcd de stönaste winplantager. — Uddar: ?,-.

i>liB6,!UM och Uinel-VX. — Floder: I^ill8; Vu!lurnuß; (^läniß och
8i!3lN8. — Sjöar: I^ac.

, h»vars giftiga utdunstningar
dödade foglar, som fiögo för när; Lac. I.uclinn3. — Folt:
sö/les. t.'a/i,/ii/l/. t?a,/i/i«^/. — Städer: a) wid kusten: vinter-
num, der Scipio Asricanus lcfde och dog i friwillig landsflykt;
OnmN, kol. fr. Chalcis i Euboca, bekant genom Sibylla Cumana;
IVlißen„ln, »ned halnn; Uaj»:, hwars stöna läge och warma bad
lockade Noins Store att här anlägga präktiga landtställen; lN-
tsuli, äf»ven med bad och landtställen, deribland Ciccros Acade-
mia; !Xeapsliß, förut ?a,id6nupe (Neapel), Romarnes favorit-
ställe; i dctz granstap »vid ?ozi!ippo »var Virgilii graf; Ne,cu!ä-
U6N„^ ?omp6>i och Blädi«, begrasna »mder Vcsuvii lava 79 ar
e. Chr. och sedan ej ätcrfunna förr än i flutet af 1600-talet; öf-
wcr Herculanum stär nu stadcu Portici; grcifningarne dcrstädes,
h»vilta ännu fortsättas, haswa lemnat de »vigtigastc upptäckter;
Bul,e,.tuln (Sorrcnto). Landct »nellan Pr. Mincrvce och Fl. Si-
larus hörde i äldre tider till Campania, »nen befolkades af Ro-
marne efter Samnitista kriget med /^en/?/?/, hwilkas städer»voro
?lceni,a och Biilei num (Salerno). Deras land räknas af mänga
till Samnium. — b) in i landet: VsnKtVum, berömd för dest ol-
ja; (^,5,6, landets hufwlldstad, kunde cn tid mäta sig mcd Car-
thago och Nom, »var bekant för in»vanarnrs ritcdom och weklig-
het; »närbvärdig geno»n Hannibals »vistande här under 2:dra Pu-
nista lrigct; der klockor först uppfnnnos.

b) »vid Marc Adriaticum ellcr Supcrum:
4. UKILKI^. Gränsor: i N. floden Kndicon mot Gallia

Cispadana; i S. fl. »not Piccnun» och fl. Na,- mot Sabiner-
ncs omrädc; i W. Apcnninns och Tibcris »not Etruria. — Floder:
KlelauluB och dc redan anförda. Landct »var slätt »not kusten.
Folk: l»«^/, Ur-inwänare. Hennes, ett Gallistt folk, so»n gaf
landct namn af (;allicuB. — Städer: (Nimini),
förträfflig handelsplats; ?l8»nl-um (Pesaro), Nom. kol.; BsnB-
-gallia, (Simgaglia), Senonernas hnftvudstad; 8a,8,n3, Plauti fö-
delsestad; B^ol6tium (Spoleto), Nom. 101. och Munieipalst., be-
lägrades förgäfwes as Hannibal; Intsramna; (Alnelia);
?<«,,!il, (Narni).

5. PI^LAIM, S. om föreg. fr. fioden till
(Pescara); i S. mot Samnium; i W. Apcnnincs »not Sabiner-
nes omräde. Landct delades i ?i<.6nu3, stogig bcrgsträcka i
N.; äge,- Pl-Zelul,2nuB och Nad,il,nnB, mera frugtbart slätt-
land. — Folk: /'e/«HF/. /.lb///«/. /'/c^l/es. — Städer:
cuna (s. n.), byggd af flyktande Syracusancr, »ncd ctt tempel ät
Venus; äsciilum ?ic6num (Ascoli), starkt bcfäst; lnteramna (Ta-
rano), Taciti födelseort; Nad,ia, der K. Hadrianus »var född.
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6. 8^Kl!>ll(M, ftän floden ä.ternu3 i norr till fioden?,««-
to i S.; gränsade i W. till Etruria, Latiu«n, Campania; iS. till
Lucania och Apulia. — Floder: (Teveroue); BaBruz
(Sangro). — Sjöar: V«linnB (Lago di Rieti); 1..

— Folk och Städer: i N. eller O/iid/.
/^3H/7/l/. 71/«^/v/i7/l/.- I^lte (Chieti). /p^/iF-^/.- (San
Perino); Bnln,o (Sullnona), Ovidii födelseort. I W. H/«^o/. I
S. Hil,/l»l/<3.?, ctt mäktigt bergfolk: Zovianum
Samnitisie Fursten Pontii hem; llsnsventum (Benevento), äfwen
kallad Naleventum för sina heta, stadliga »vindar; Caudium, nära
de bekanta Caudinsta passen, (^andinN, der hela Romer-
sia armcen »näste gä under oket 321 f. Chr. />/csn//,1/(sc i Ca»n-
pania). I Ö. /">e/lil7«/.

N. om Samnium, d. »v. s. i midtcn af Italia propria bodde
eit i Noms äldsta historia »närk»värdigt folk: Hnb?^/.-
när.i No:n; I'ld6n« (Casttll Gillbilco), nära Möns Saccr, in-
togs af Nomulus och gjordes till Rom. koloni; On-es, Sabiner-
nas hnfwlidstad; K<Zie (Rieti).

3. II- VI.I/V I^?N^I0I^,
som för de mänga Grekiska kolonier bär funnos äfwen kallas
OKHN4 iVlä.ONä, innefattande södra delen af Italien frän flo-
derna B?lti,nB och och bestod af följande 4 Landstap:

1. I^lic^lä, frän fl. Silarus till fl. Laus. — Gränsor:
i N. Campania och Apulia; iÖ. Biuus'la,entinu3; i S. Lrutti-
um: i V. t>l. intei-um. — Berg: utom Kl.
»>uB. — Udde: I'»-. ?alinu,u,«.—Floder: Bila>n,, I^au.B, flyta
ät W.; BlliB och B^da,iB ät Ö. Landet »var genomkorsadt af
berg. — Folk: H'«/««7/6H. (^,c>°o/. /,//<!«/!/. — Städer: a)
»vid M. infe rum: 1'«8tu„, (Pesto), »ned lunos och Ncptuns
telnpel, grundlagd af Sybaritcr, men Nom. kol. före I:sta Punista
kriget; eller Vslia cllcr Nl^a, Phoccist kol., bekant af Par-
»nenides och Zeno, soin föddes här, och säso^n sätc för den Elea-
tista stolan. — b) »vid Sin. Tarcntinus: Meliipontum, kol.
frän Crotone, bekant genom stadens grundläggare, dcn mythistc
Epcus och genoin Pythagoras; NSiacl^a, kol. frän Tarcntnm,
»ned hamnen Bi,iB; B)d^,iB, kol., af Achaer och Troczenier hit"
förd 720 f. Chr., hwars inwänares rikedom och »vällust blifwit
till ett ordspräk; efter 210 är, under dest högsta makt, förstördes
den af Croton, »nen äterbyggdes af Athcnienser, under na»nn af
Idul-ii, och bloinstradc länge, tills dcn flutligcn blcf cn Rom. kol.
under namnet 6oni« (Terra Nuova).

2. LH1I1"lW^I, sydligaste delen af Italia, genom fl. t.»n>
stildt frän Lucania. — Uddar: Lencu^tia (C. del Arni); !>»-.

t!erc:uliß (C. Spartivento); Xepl,)',inm (C. Berzano); l^a<inium,
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med ett tempel ät luno Lacinia. — Wikar: Bm. 'is,"nNU5 eller
NipponiaiEß pa W. och Bc)däcius 8i». pä Ö. sidan. — Flod:H.eds,on. Landet uppfylldt af stogbcwurna berg. — Hufwud-
folket war de wilda H,«////. — Städer: kandözia (Ang^ona),
kol. frän Platcea, bekant genom Pyrrhi strid med Romarne 280
f. Chr.; BcvllXum, gent c»not den bekanta klippan 8^!!;,; r.lig-
gium (Ncggio), kol. frän Chalcis pä Euboca; Locli l^pixspl,)!,,
(Gierace), tol. af Ozolista Locrcr, bekant genom dest Lagstiftare
Zaleucus; <^,ttton (Crotonc), kol. af Achceer 710 f. Chr.; bekant
genom den as Pythagoras här stiftade Orden; förstörde Spbaris
och tom, efter kriget »ned Pyrrhus, under Rom 277 f. Chr. In i
landct märkas 6onßentia (Coscnza), Bruttiernas gamla huswud-stad, och Klamertum (Oppido).

3. äp(ll.l^. Gränsor: i N. floden Frento mot Samni-
um; i Ö. Kl. Bupe,um; i S. Calabria och Sin. Tarentiuv; i
W. Lucania och Samnium. — Berg: och 01,,^i,i,n8
i NO. Landet »var slätt och fruktbart'; delades i: a) I>^D-
M^, »nellan floderna Frento och — Fo k: /)<?«,?/.

/'e/^ei//. /<7/)^eH. — Städer: I>uctz,-ia, bekai.t för sm ull och
Minervas tempel; eller slippa, säges wara grundlagd
af Diomedcs; Bipnntnm; (Ascol!), bctant af
Pyrrhi seger öswcr Nomarne 279 f. Chr.; t^nnn, der Nomarne
bleftvo slagna af Hannibal 216 f. Cbr. (xninHu!,, Grekisk kol.
V«nuBi», Horatii födelseort. — b) i H.P. ?Nlic^l'l.^: Städer:
La,inm (Vari), gaminal hufwudstad, Municipalst.; I^nalia m. fl.
mindre betydande, som förekomma isynnerhet hos Horann?.

4. O^I^LKIä, äfwen 1^1"»^!^ cllcr NHBB^pl^, en
halfö »nellan M. superum och Sill. Tarentinus, begränsades i N.
af Apulia och slutades i S. med Udden lap^ginm. — Folk: /«-

-/))"F-6H <?«/ab//. Städer: 13,-nndnBium (Brindisi), mcd blomstrande
handel; härifrån war »vanliga öfwerfartcn till Grekland; detzutom
bekant deraf att Pacuvius föddcs och Virgilius dog här: U)d,uz
eller Il^druntnm (Otranto), äfwen härifrän »var en »vanlig öswcr-
fart till Grekland; en tum (Taranto), kol. af Parthenier frän
Sparta, 707 f. Cd., cn af Italiens rikaste och yppigaste städer;
kom 273 f, Chr. undcr Noms wäldc.

4. Öarne omkring Italien.
1. 81511.1/^ äswcn kallad 'IKl^cm^ cllcr Bic^?.'l^,

stiljdes genom Bicnli,m fr. Italien. Dct omglslvande haf-
»vet kallades IVI. Bicnlnm. — Berg: vLtnl,, redan i äldsta..tider
kändt so»n eldsprutande; Ile,Xi och >1:le8, gä frän Ö. till
W. nästan genoin hela ön; 15'vx, i W. delen, bekant genom den
dyrkan här gafs ät Venus Erycina. — Uddar: l^lurnm i NO.
päcdvnum i S. och I^N^d«um i NW. hwilka bildade öns 3 börn;
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Vl-sp3num Ö. om den sistnämnda pä ötts norra sida. — Floder:
s?m«tduB pä Ö. sidan; Uims» 2, namn pä 2:ne floder, af hwilka
den ena flyter ät N. den andra ät S.; N?p3a ät S. — Sjöar:
<^2mm2lM2 ?21u3 i SO., hwars utdunstningar »voro giftiga;
?erguB2 i den romantista dalen Lnna, »nidt pä ön. Landct war
frugtbart, en förrädskam»nare för Nomarne. — Folk: (^c/ö^eH.
/)orH^y^ö^eH. H/06/l/. Hiou//, förutan inflyttade Carthager,
Greker och Nomare. Städer: a) pä Ö. sidan: Xancle, kol.
fr. Naros, sedan befolkad af Messenier 664 f. Chr. soin kallade
staden UeBB2na (Messina); af Nomarne hette den iviamertina di-
vitas, sedan Mamertinerne kort före I:sta Punisia kriget hade ta-
git den i besittning: laulömsnium; Oiitäna (Catania), kol. fr.
Naxos (730 f. Chr.); Leontlni, äfwen kol. fr. Naros (730 f.
Chr.), Syracusas medtäfiarinna, läg pä dampi 1.X8t,-)^onii; l>le-
tzära eller n^bl» minor, kol. fr. Megaris; B^l2cu3« (Siragossa),
kol. fr. Corinthns (735 f. Chr.), »var en af gamla werldens stör-
sta mäktigaste och stönaste städer. Den delades i 5 afdelningar,
hade dräktiga teinpel och byggnader. — b) pä S. sidan: dä-
msrma, kol. fr. Syracusa; osla, kol. fr. Rhodus (690 f. Chr.),
här föddes bröderna Gclon, Hicro och Thrasybulus;
(Girgenti), kol. fr. Gela, (582 f. Chr.), näst Syracusa öns wig-
tigaste stad; Be!mUs. — c) pä W. och N. sidan: I^il^dNnm,
i lulii Ccesars tid öns andra hufwudstad; vispanum (Trapani),
bekant genom Anchises's död; Be^6Bt» eller ?ano,mli3
(Palermo), med stor hamn, en af Carthagernes största städer pä
ön; sedan Rom< kol. —d) i det inre af landet: N^dla ma-
jor; Diodori Siculi födelseort; l!nna, der Ceres hade
sin förnämsta dyrkan.

2. B^KVIM^, wida inindre wigtig än föregäende och föga
känd. — Hufwudberg: I^l. Insänt/—Uddar: Nrsdantium i
N.; (^olditanum i W..; 6a,a!itanum i Söder wid inloppet till cn
wik af samma namn. Ön war icke ofruktbar, »nen afsträckande ge-
nom dest osunda klimat och wilda inbyggare, /o/^snHSH. En mängd
Carthagista, Romerska och Grekista kol. både nedsatt sig här. Ön
kom under Roms wälde 238 f. Chr. — Städer: 6ä,-ä!,5 (Cag-
liari), Punist koloni, öns hufwudstad; Oldia i NW., Grekist ko-
loni; 6o»nu« i W., gammal hufwudstad; Bulei ?ortuB i S.

3. COK8l(^, genom sundet 1^0852 siild fr. Sardillia. —

Berg: ivi. i N. och S. — Udde: ?r. Bac,um, den nord-
ligaste. Ön war föga odlad, beboddes ömsom af Grekista, Ita-
lienska, Hispanista och Carthagista folkstag. — Städer: 415,?1<,
Phoccrist koloni, förstörd i första Puniska kriget; sedan Rom. kol.;
Klariaua, Rom. kol., ditförd af Marins, öns största stad.

4. Smärre Öar: a) iM. Inferum: 6a9,-2,-,» (Ca-
praja); liv» eller cktdäliu (Elba); rlanÄsia, dit Posth. Agrippa,
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Augusti dotterson, förwistes; pontia och pandkimia, likaledes för-
wisningsorter för Kejsarens anhöriga, som fallit i onäd; 6ap,-e«
(Capri), bekant genom Tiberii 7:äriga wistande här; Bi,enußN,
enligt sagan, de lockande Sirenernas hem; H^a eller O^^^ia,
Calypsos Ö. "- b) i M. Siculum: Inßs. etter lll^»;.
Btiilde3 eller I^l9Bsenßeß etter Vulcäni, cn grupp af 7 öar N. om
Sicilien, bland hwilka 1.192, a med kol. fr. Cnidus »var den största;

lnz., 3 öar utanför Pr. Lilybcrum, i hivilkas granstap
Romarne genom cn sjöscgcr gjorde slut pä I:sta Puniska kriget;
UslNe (Malta). — c) i M. Adriaticum: Ilizul-» Vönöioium
(eller pä hivilka Venedig blef byggd; 1n33. Oioo.t-
de«, 5 st., af hwilka endast den största, I,,mstnß, »var bebodd.

IV. 6i^ci^.
Landet mellan /Nz;Num och IVI. luninm. Namnen 111^1^'

1./V8 och »voro antingen obestämda ellcr inskränkta till
wissa landskap. Grcccia delas i 4 hufwudafdelningar.

I. ?NI.0?0N5«K8O8,
halfön, nuwarande Morea, genom Corintbista näset sannnanhän-
gande med fasta landet, hwarifrän den för öfrigt assön'radcs gc-
nom 8in„8 C.o,int!»!2cuB och 83lumcn8; omgafs i O. af IVlare
N)'«IUU!N mcd »vikarne: 82lX)mcn8 Biu. och i S. och
W. af lVla,e mcd »vlkarne: Bin. I.2l.unicuB, Bin. 1V1c556-
-macu.B, Bin. (^^9a,i^!,lNB och samt i N. af Bin. 6oi in-
tdiacus. Här funnos följande 8 Landskap:

1. I^«6l>'l^, omstutct iÖ. af Mare Myrtoum med dest
»vit Sin. Argolicus; i S. af Laconicus Sin.; i W. afMcssenia-
cus Sin.; begränsades i W. af Meosenia, i N. af Arcadia ochArgolis. — Berg.: I^c^u!» mot N. mcd dcst grenar "la^Mns i
W. och ?»,-non i Ö. — Uddar: M»l6-, i SO.; i SW.
— Floder: NurStaz, som wid Sparta upptager Landet
bergigt, med fruktbara dalar. Inbyggarnc: H/^,-/u,i/ eller /^n-
cö^?/, af Dorist stam. — Städer: a) in i landet: 89a, ta eller
I^ac«demon, hufwudstad och medelpunkten för landets historia, hade
i äldre tider inga murar, och kunde i byggader icke jemföras med
dest medtästarinna, Athen. Be!läBia, bekant genom dcn seger An-
tigonus Dofon här »vann öftvcr Cleomencs 222 f. Cbr.; Xm^l lc-
»ned ett ryktbart Apollotempel; — b) »vid kusten:
I^3» (^^tdinm, Spartas Arsenal och hamn; 1le!o5, luvars inwäna-
re af Spartanerne gjordes till staftvar; l^im^u. Xa,ax.

2. W. om föreg.; gränsande i N. titt Arcadia
och Elis; i W. till Mare lonium och Cyparissius Sin. i S. till
Messeniacus Sin. — Berg: ltdume och liva, utgrcningar fr.l^c«!,8. — Udd ar: i S.; 6)9lilißsium iW. Flodcr:
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?zlwlBUB mgjor, segelbar, deu största pä halfön; Md«, gränsflod
mot Elis. Landet högst frugtbart, kom 668 under Spartanerna.
Messenierne »voro af Dorist stam. — Städer: C^ärizzia; ?^-
--luß, sannolikt Nestors hem; lVleldöne; 6o,une; IVle3B6ne, anlades
först sedan Epaminondas beftiat Messenierne frän Spartanernes ok,
blef landets hufwudstad; ltl,ome, I,a och gränssästningar.

3. NI.IB. wid lonisia hafwet; gräns, i N. till Achia; iÖ.
till Arcadia; i S. till Messenia. — Berg: pdölöe i NO. mot
Ardia; BcolliB i N. mot Achaia. — Uddar: 6Kelunatus, den
westligaste pä Peloponnesus; i N. — Floder: lXeda,
gränsflod i S.; 8ellM3; ?6n6uz. Landet, ett af de
lyckligaste pä halfön, beboddes af och delades i 3 delar.
— Städer och Orter.

a) i NI.IB 64VH. eller rkO?KIH.: 6^llsne, hamnstad; Lliz,
med utmärkta byggnader, saknade i äldre tider murar, emedan sta-
den likasom hela landet ansägs helig; I^lu«.

b) i ?I8^1l8: Ol^m^ia, wid Alpheus, »var icke nägon stad,
men ett af de ryktbaraste ställen i Grekland genom lupiters tem-
pel med Gudens bildstod af Phidias, och de Olympiska spelen,
som här firades hwart 4:de är; ?i3a, bekant i äldre tider.

c) i 1KIl'lI^lä.: I>9an6a; BcilluB, egdes en tid afXeno-
phon; P5l"«, detta, likasom det i Elis propria belägna af sa»nma
namn, täfiade med Pylus i Messenia om äran att wara Nestors hem.

4. i midten af Peloponnesus; gränsande i N.
till Achaia; i Ö. till Argolis; i S. till Laconia och Messenia; i
W. till Elis. — Berg: (^llsne, 1.2M9e, L,^maniduß och I'l>B-
-löe mot N. och W.; !->eXuz, södra hufwudsträckningen; Bt^m-
pl»2lus och pä Ö. gränsen; I^a,td6niu3 och l^NNliluz
i midten. — Floder: som upptog I^l^mnntdus, Bt)^x;
Bt^m9d2lus som flyter genom cn sjö af samma namn, bekant ge-
nom ett af Herculcs's storwerk; In3cduß; I^ulßta3. Landet, ber^
gigt »ned stöna dalar, passande för jagt och bostapsstötsel.
cac/e^«e, ursprungligen /^/«.sFe^, sörswarade sig ino»n sina berg
wid Dorista folkvandringen. — Städer: Orcd"msnoß, urgam-
mal; I>lanlm6a, bekant genom Spartanernes seger 418 f. Chr.
och Thebanernes under Epaminondas 362 f. Chr.; ?alaniium,
hwarifrän en koloni säges hafwa flyttat till Möns Palannus i
Rom; l^gsa, urgammal och mäktig, i dest granstap »var ett
teinpel i storhet och prakt det första pä halfön, hclgadt ä Atdene
Alea; lVtegalß9ul,3, anlagd först efter slaget wid Leuctra och be-
folkad »ned inwänare frän 38 af Arcadiens städer, blef landets
hufwudstad och wigtig i den följande tidens historia.

5. längs efter Sin. Corinthiacus;.. omgafs i W.
af Mare lonium; i S. af Elis och Arcadia; i Ö. af Sicyonia.
— Berg: ?2N2cdtlicuz, jemte Arcadiens gränsberg. — Udde:
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Ndinm pr. med Neptuni tempel. — Floder: plrus m. fl., alla
obetydliga kustbäckar, som till det mesta uttorkade under sommarn.
Landet slätt mot kusten och frugtbart; beboddes af och

och utgjorde ett förbund mcllan 12 städer, som länge
styrdes under en fri demokratist, sedan en aristokratisk sorm. — Stä-
der: ?ellsne, med bergfästningen OltilN8; Nel^ce, den
förnämsta bland de 12 staderna, förstörd genom jordbäsning, hwar-
efter blef hustvudort; pnirN, v^m», ?dä>-N; Ilit«a.

6. Bic^Ö^l^, ett litet landskap Ö. om Achia, hwartitt det
ursprungligen hört, stiljdes genom fl. Kem6» fr. Corinthia; be-
boddes af /o,?/e/-, och /)o^/e^. — Städer: B?c^on,
här blomstrade tidigt mätare- och bildhuggarekonsten, och stadens
handtwerkcner täfiade med Corinths; (pd!i<,3 förnämsta staden in-
om omrädet: pldi^ia), bekant för sitt goda win och sina tempel
ät Ganymedes och Hebe m. st.

7. äK(;oi.I8, till en del en halfö i Mare Myrtoum mel-
lan Sin. Argolicus och S< Saronicus; gräusande i S. till Laco-
nia; i W. till Arcadia; i N. till Sicyonia och Corinthia. — Berg:
1'2r«o» mot S. samt Arcadiens gränsberg.—Uddar: Bt,utt,uns
i SW.; lin^oi l,l!N8 i S.; Bcvl!«um i SO. — Floder: K,ii-
-81NN8; !nacl,nB; uB, alla obetydliga. — Sjö: Le, na I>a-
-luB, wid hlvilken Hcrcules dödade den bekanta Hydran. Landet
bergigt »ned förträffliga hamnar. — Folk: />e/««F-e^,
sedäll och /)o//e,-. — Städer: .^,-^oB, »lrgammal, näst
Sparta dcn största och foltritastc pä halfön, mcd borgen La, ,332

och hamnen Aan^ia; I^Smea, bekant genom de spel här anställdes
till ära ät Zcus; i äldre tider en blomstrande hufwud-
stad i ett eget rike, förstörd af Argos's inwänare; 1«-yn5, skyddad
af starta murar, förstördes af Argos; llln-»?um, med Heres ryktbara
teinpel och kolossala staty af guld och elfenben, ett vyert af Polycle-
tus; Hermwne, med blomstrande handel, bildade en egen stat, lika-som 1,«!?.6,>, hwars tempel och konstwerk prisas, och Tzndaulu^

8. cOKIAIMä, ett litet, men genom sitt läge wigtigt land-
stap, pä landttungan (IBidmu3) mellan Sin. Corinthiacus och La-
conius, som förenar Peloponnesus »ned fasta landct; gränsande i
W. till Achaia; i S. till Argolis; i NO. till Megaris, och war
genomkorsadt as läga berg. Äfwen här hade /)o^e^ns nedsatt sig.
— Stad: 60,int1,u5, genom handcl och konstfiit den rikaste och
praktfullaste bland Greklands städer, mcn icke mindre bekant för
yppighet och sedeslöshet, war nyckeln till Peleponnesus, förstördes
af Nom. Consuln Muminius 146 f. Chr., men äterbyggdes afJul. Ccesar. Pa en höjd läg borgen 6encdr6H
och BclicennB woro hainnar wtd Saronista och Lecdienum wid Co-
rmthista »viken. Sjelfwa näset är bekant af de Isthmista spelen,som sirades till Poseidons ära.
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2. l^ll^ci^ ?K0?tlI^ eller HLI.I^B,
dct nuwarande Livadien^ mellan ivlare N^lMum och eller
l',etum I^ndotculii i Ö. och Bin. 60, intdiacuB, IVlare lonium
samt Bin. i W.; innefattande följande 8 Landsiaper:

1. 51150^1118, en fortsättning af Corinthista näset; omgafs
i N. af Sin. Corinthiacus (hwars innersta del kallades
nium Ua,e) och Voeotia; i Ö. af Attica; i S. af Sin. Saroni-
cus; i W. af Corinthia. — Berg: Oe,^n6a i W.; Oneia; 6e>
räta i Ö. — Uddar: Wnua och Bell-onide.3 petli» pä S. sidan.
Landet, det minsta i Grekland, war bergigt. — Inbyggarne:
ursprungligen och ./on/s?-, sedan /)c)^/e,-. — Städer:
lVlsZiii-a", »var i stort anseende, »nen mästc efter Pcrsista kriget wika
sör Athen. Dest hamn »var wid

2. ä.i^iOV, bildade en halfö mellan Sin. Saronicus och
Mare Euboicum, och gränsade i N. till Voeotia; i W. till Me-
garis. — Berg: ?a,neB, bekant för dest jagt; ?entelicon, för
dest hwita marmor; ll^mettnB, för dest honung; I^amion, för
dest sllfwermalm. — Uddar: 601ia3 i W. och Bunium den sydli-
gaste, »ned Athenes praktfulla tempel. — Floder: 6e9diBBuB N.
och IliBsuB S. om Athen. Landet »var bergigt och ofruktbart, men
»ned yttersta flit odladt. Inbyggarne af /o«/H/- stam. — Huf-
wudstad: uppsteg frän en obetydlig borg (Cekropia) till
en af gamla »verldens mäktigaste och stönaste städer, med en mängd
präktiga tempel och statuer, portiker och andra byggnader, (^,c,o-

I>lo9^leelN3, ?a,tdenon, Oion)?8ii I?deate,- m< fl.), afhwilka de förnämsta uppfördes under Perikles's tid; efter Pelopon-
nesiska krigets slut, och ännu mera efter slaget »vid Chcrronea,
äterwann staden aldrig sitt fordna anseende och förstördes slutligen
i grund as Alarik. Dest hamnar ?i,XNB, ?d216,eu3 och slun/-
-edia, förenades af Themistocles genoin murar mcd stadcn. — —

Sinar re städer och orter: vscslia, intogs och befästades afSpartcmerne under Peleponnesista kriget; Nä>-^tdon, pä bwars
stätter Miltiades wann den ärofulla segern öfwer Perserna 490 f.
Chr.; Ocntte; pd^le; NN; NleuB!3, bekant genom Demeters
tempel och dest Mysterier; IldamnnB; Llauron; I'l23iN; Buninm;
I^auiium m. fl.

3. LO^O^l^., »nellan Sin. Corinthiacus och Fretum Eu-
boicum; gräns, i N. till Locris och Phocis; i S. till Megaris och
Attica. — Berg: 6nFmiß i N., längre mot S. kalladt ?toon;
Nt»!icon, ined sina källor 11>'99oc,6ne och Apollos och
Mllsernas favoritställen; I.id6tl»rius; 6iidN,on, wigtig i Mytho-
logista geografien; I'enme3BUß i SO. — Floder: 6691,i38U8; IBm3-
NUB; XBV9UB. — Sjöar: 609Zi8 och U)drce. Landet, ehuru ber-
gigt, lit»väl fruktbart. H<Vo//e^ns, en blandning af Phoenicier
och landets äldre inbyggare, ansägos för de dummaste bland Gre-
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kerne. De mänga Städerna egde egna omräden och bildade sjelf»
ställdiga stater. Dcn förnämsta war »ned sina 7 portar
(byggd »vid den gamla borgen 6adm6»), som icke blott besegrade
de öfriga Boeoticrna, utan äfwen för en tid ryckte Hegemonien
frän Sparta och Athen; egde fiera kostbara byggnader och konst-
arbeten, tills Alerander den Store förstörde allt, med undantag
af Pindari hus. Dc öfriga Städerne woro: 0,-cdom6nu3, som
i äldre tider bildade ett oafhängigt rike; 6l,X,un6a, Plutarchi fö-
delseort, bekant genom Philips seger öfwer Grekernc 338 s. Chr.;
Ledade;6l)l-0n61,) der ett slag stod 394 f. Chr. »nellan Spar-
tanerna och Thebes allierade; Nali«rtus, förstörd af Xerres och se-
dan af Nomarne; le^Ze, folkrik och mägtig, »ned hamnen 6,-eu-
-Ba, Leuctl-a, bekant genom Epaminondas lysande seger öfwer
Spartanerne 371 f. Chr.; plåt»»?, Thebes medtäflarinna, i hwars
grannskap de af Xerres qwarlemnade Perscrne blefwo slagne 479 f.
Chr.; 'lannZra, som ofta deltog i krigen mellan Athen och Thebe;
velium, hwarifrän Grekista fiottan utgick emot Tröja.

4. PIIO6IB. Gränsor: iÖ. Locri Epichnemidei och Opun-
tii saint Bocotia; i S. Sin. Corinthiacus och 6,i88!«u8; i W. Lo-
cri Ozotcr och Doris; i N. Thessalia. — Berg: samma as som
genomgår. Boeotien, under följ. namn: 6orax i N., der Oeta
utgär ät Ö. pä Thessaliens gräns; ?a,naBBUB. i midten, helgadt
ät Apollo, Diana in. fl. gudomligheter, pä hwilket 6»Bwlias källa
uppsprang; 6i,9>,i8 i S. — Floder: ce9l,i«BU3; ?leistoB. Lan-
det bergigt »ned högst fä fruktbara dalar, nen omsorgsfullt od-
ladt. /V/o<?6NHe/-«e utgjorde en blandning af Aeolcr och flera in-
wandrade folk. — Städer: Knticill-da eller med för-
träfflig hamn »vid en wik, som fältnamn efter staden; 6i>,da,
äfwen »ned hamn, förstörd redan tidigt, emedan dest inwänare för-
gripit sig mot Delphi; 6,i88», rik genom sin handel, undergick
samma öde af samma orsak; Oelzdn, liten stad wid foten af Par-naesus, men högst märkwärdig genom det tempel Apollo Pytdius
här egde, Grekcrues nationalorakel, och genom de Pythifia Spe-
len, som här sirades, i början hwart 9:de, sedan hwart s:te är;
?nno96«, vanlig wid den beqwämaste wägen öfwer Parnassus;
Llatsa, den wigtigaste stad näst Delphi.

5. DOKIB, ett af Greklands minsta landstap. Gränsor:
i N. Thessalia; i Ö. Phocis; i S. Locri Ozolce; i W. Aetolia.
— Berg: Fortsättning af ?a,-naBUB och Oet.-,. — Floder: pin-
duB, som faller i Cephissus. Do,/i?^s bleftvo märkwärdiga ge-
no»n den stora utwandringen till Peloponnesus under Heracliderne.
Landcts 4 städer: (vorica 1«t,a9oli8) woro I!lincum, Loium,
?ind„B och 6^tinium.

6. Loci<iB, delades efter de olika Locrista folkstammarne i
följande 3 delar:
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H) LO6KI NPI6N«NIVIII)I!I wid Thessaliens gräns, Bm.
MalaicuB och Euboeista sundet. — Berg: Oeta, gränsberg mot
Thessalien med det genom Leonidas hjeltedöd ryktbara passet l^r-
mttp^ie; 6n6mi3, en sydlig gren af Oeta. —Städer: Idrttni-
um den förnämsta, förstörd i Heliga kriget och dest inwänare sälda
till staswar; 6nemideB.

L) LO6KI OPIIiXIII, S. om föreg. »vid Euboeas fund, med
Phocis i W. och Voeotia i S. — Städer: O9UB, huftvudstad i
bäda Locrista Landskapen wid Euboeista sundet (Locri 8 Or i-
en tal i 8); 6^NUB, »ned hamn.
' 6) LO6KI OXOL^L, wid Corinthista »viken, omg. af Aeto-

lia, Doris och Phocis, kallas äfwen Locri 8 occidentali»
till Mnad fr.de bäda föregäende,. — Städer: ga»n-
,nal hufwudstad »ned en fast borg; l>lau9gctu3, der Heracliderne
bpggde sin flotta, hade en förträfflig hamn; lemnades af Atheni-ensarne ät Messenierne, kom sedan under Aetolierne.

7. H^OLI^, wid inloppet titt Sin. Corinthiacus. — Grän-
sor: i W. Acarnania; i N. Epirus och Thessalia; i Ö. Doris
och Locri Ozoloe. — B erg:..l?m9d!-68tu8 och ?an«tl)lium mot
N.; 60,-ax och 6dalciB mot Ö.; i midten. — Udde:

gent emot Nhium i Achaia. — Floder: äcdewuii,
cn af de största i Grekland, gränsflod »not W.; Lv6nuB. — Sjöar.:
MeMe; I,icdunis. Landet, uppfyldt af wilda stogar och berg,
delades i H710L14 ä^K)!).^ och beboddes
ursprungl. af flera folkstammar, hwaribland t7«^e/<?H den största;
sednare tilltommo .A//e/^, .^o//e/- och Haeo/ZeT-. —Städer: OK-
l^don, i äldsta tider bloinstrande, men förföll sedan Augustus grund-
lagt Nikopolis; ?leurun, »ned ett tempel ät Athene, hufwudstä-
der. Il^l-mon, i bergen, war Aetoliernes tillflyktsort wid fiendt-
liga öfwerrumplingar, och samlingsort wid deras wigtigare öftver-
läggningar.

8. (fordoin 6n,6tj3, likasom Aetolia) W. om
föreg. »vid lonista hafwet; gräns, i N. till Bin. och
Epirus. — Berg: Id^2muB. — Uddar: Leucaw pr. pä halfön
Lcucadia (hwilkcn sedan genom gräfning afsöndrades frän Acar-
nania), frän hwars lodräta klippor Sappho störtade sig i hafwet;

wid inloppet till Ambracista wikcn; Ö. om
förcg., bekant genom Augusti seger öfwer Antonius 31 f. Chr. —

Floder: gransst. i Ö.; In2cdu3. — Land och Folk
lika med Aetolia. — Städer: kol. fr.
Argos pä Peloponnesus; Corinthist kol.;
»ned ett af Augustus sörstönadt Apollotempel; LeueaB, ursprungl.
Corinthist kol.; OeniadN, ständigt i fiendtligt förhällande till- Acar-
nancrne; Bt,ätus, der landets folkförsamlingar höllos.
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111. Norra Grekland.
Hit höra följande 3 Länder:

1.
Gränsor: i S. Grcecia propria; i W. Epirus; i N. Macc-

donia; i Ö. Mare Aegceum mcd dest »vikar: 'Il>e,mXNB, l^a^a-
-BXUS eller ?e!»z^icuB och ÄlallacuB Bin. — Berg: Otte, hwars
östliga del kallas (!al!idri)mnB, mot S.; mot SW.,
h»varifrän Otdi-^8 utgår i Ö.; pii.du.B mot W.; Omdunii mot
N.; Ol^m9UB, 088a" och ?6lion wid östra sidan, alla märkwär-
diga i Mythologien. — Uddar: ?oBidi»„,, wid mynningen af
Sin. Maliacus; B«9iaB eller , dcn östligaste. — Flo-
der: ?6N6UB, upptager och I^ui9eu3 och flyter mellan
Olylnpus och Ossa genoin den stöna dalen 'lem9<; till ThermE»'-
sta wiken; Oncl,cBlu3, 89e,clnuz längre mot S. Lan-
dets herrliga fruktbara dalar och stöna berg beprisas allmänt hos
de Gamle. Det indelas i 5 regioner.

ä) i S., utmed Sin. Maliacus. — Folk: /)ö-

-/ö/ie3 ; Hs/l^ii/ö^eH,' ; m. fl. — Städer:
ldtdia, sordolN hnfwudstad; l^dsd^e; L2,i33a (^liljil^te; Lamin,
bekant genom Lamista kriget; ll.lacl^» (förut
Iracdin); ?dalB2luB pä hwars slätter Jul. C'cesar slog Pompcjus
48 f. Chr.

V) INLBB^LIOIIB, W. om föreg. — Folk: _H',l/u«es, —

Städer: Nel!a3, Hufwudstad; llv92ia, stod i rykte för trolloom.
c) NNB^l^ÖllB eller?NKKll^L,4, N. om föreg. — Folk:

/'e^/Zltr/'/,' >^</iloeH. — Städer: Oomzidi, befäst,
förstörd af Jul. Coesar; pSlinna, ,»,. fi.

v) ?LL^BolO^lB, Ö. om föreg. — Folk: />e/a.,F-/. —

Städer: Lari^a, dcn största i landet; Beotus», nära ww kul-
larne der Maced. Kon. Philip ll blef stagcn af
Romarne 197 f. Chr.; Oonni; pdc,^, näst Larissa den wigtiga-
ste, »ned hamnen 1^232e; 6,-anon »n. st.

N) S. om föreg., mellan Aegccista hafwet och
Pagasaista »vitcn. — Folk: H/<?F-«e/eH. — Stader: IVla<;n6Bia;
Ocmet, iaB, anlagd af Dcmetrius Poliorcctcs, uppstcg pä de ösri-
gas bekostnad; lolcuz, lasons födelsestad och Argonautcrncs sam-
lingsplats.

2. N?1IiII3.
Gränsor: iN. Illyris och Macedonia, iÖ< Thessalia; i

S. Grcecia propria och Sin. Ambracicus; i W... Mare lonium.
— Berg: mot N.; I>induß mot Ö. — Floder:

och (!oc^tduß, bekanta mythologista namn. Landet, ber-
gigt, isynnerhet i norra delen, mindre odladt än Thessalia. —
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Folk: t?/lllc>«es; ?VlsH/i^ö//; H/o/o^/; /)/^B/isH,' /10/ö/ies,
m. fi. Efter de 3 första delas Epirus i 3 regioner.

ä) cnloniz, z NW. wid hafwet. — Städer: Orlcum,
kol. fr. Colchis; ?alNßte, der Jul. Cwsar landsteg pä sitt täg inot
Pompejus; I^ano, mn3, l^:,Bßiö9e, Oncd6Bmuß, ined förträffliga
hamnar.

b) 'IK^kKOIIä, S. om föregäende utmed hafwet. —

Städer: Vutlnutum, »ned hmnnen?eludeB, l>licB9öl,s, anlagd
af Augustus efter scgren wid Actium och försedd med stöna bygg-
nader; kol. fr. Corinthus, war Aeacidernas (Pyrrhi)
Residensstad. -

O) NOLOBBIB, N. och Ö. om de bäda föreg. med en liten
del as kusten »vid Ambracista »viken. — Stad: vocwn», med
lupitcrs tempel och ryktbara Orakel, det äldsta i Grekland.

3. U^KVONI^.
Gränsor.: (efter Philips eröfringar): i N. Mocsia supcrior

och inscrior; i Ö. Thracia; i S. Mare Acgceum med dest »vikar:
Bin. 811-^n>Bn>cii<l, Bin^N>'^NB, och ldeimaieuB, samt
Tbessalia; i W. Illyris Grcrca. — Berg: Pl,nl;inuB »not Ö.;
Bctt!ninB och 0^l)6ll!8 »not N.; Bea,du3 mot NW.; (^lindavii mot
W.; Cllmdunl och OI)'M9NS mot S. —Halföar och Uddar:
<?.l,2lcidice, h»v arisrän utgä 3 andra: med berget
och uddarne i Ö. och i SW.; Biil,unia,
med udden De>,iB i SW.; I>a!l6nt-, med uddcu ?allene eller
(!ane3t!^nnl i S. — Floder: Mz»uB, gränsfi. »not Ö.; Bti/-
-mo n, förut gränsfl. mot samma sida; .^xiuB, hwars watten sa-
des giftva s»vart färg ät dc djur som badade deri; HMa^mon.—
Sjöar: L^elmlti^, pä Illyrista gränsen; Loldt-, nära Strymons
utlopp. Landet on»»verlade »ned »i'f<! stätter och »vilda berg. Ma-
cedoniernc räknade sig titt Doricrne. Macedonicn delades i
fiera provinser, hwaraf de wigtigaste »voro: I>is«^ wid Thcssa-
liens gräns; I^läi-ni.v eller v(,oö«,^; Lvnce»?!-,; p^ö>,^; 000-
Kl^el-rier m. fi. — Städer: a) W. och S. om Arius. vinm;
Ltn-oea; ?^dl,a, bekant genom dct slag, 168 f. Chr., hwari Ro-
merska Consuln Aeinilius Paulus »vann Maccdonicn frän Konung
Perseus; IVleidune, fästnilig, »vid hwars belägring Kon. Philip
förlorade sitt ena öga; pella, Philips och Alerander den Stores
residensstad; H^n (Edessa), Konungarnes residens före Philip. —

b) mellan Arius och Strymon: , (sedan
lNnice cfter Cassanders gcmäl), bekant i Christna kyrkans äldsta
historia; Poinl«a (sednare (^88andl»); Ol^niduB, bekant genom
Philips angrepp och Demosthenis tal; bekant genom Pe-
loponnesiska kriget; 'lorNne och Bingu3 pä Sithonia; Bta^i>-2,
Aristoteles's födelsestad; nära den kanal som Xerres
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gräfde genom Acte. — c) Ö. om Strymon: (i Kl^crv.
omfluten af sistn. flod, kol. ft. Athen,

blomstrade ännu undcr Nomarne. Dest hamn »var Lion; ?di-
li9pi, bekant genom Vruti och Cassii uedcrlag 42 f. Chr. och
Apostelen Pauli Vref till den Christna församling här fans.

ILLVHIB OH^ä. eller S. delen af I!!?,^ wid lonista haf-
»vet lades äfwen af Philip under Macedonien. Har märkas Stä-
derna: Ollcum, kol. fr. Euboea; I'9>damnu3, kol. fr. Corcyra,
af Nomarne kallad O/,-,l,äcdium, wanliga öfwcrgängsorten till
Italien; kol.fr. frän Corinthns, ett hem för »vetenskaper-
na; (hwaraf namnet Albanien) in i landet. Frän
Dyrrhachium förde en af Romarne anlagd wäg (Via I^^nntei»)
genom Macedonien till Thracien.

IV. Grektste Öarne.
sä wäl kring Grekland soin wid Mindre Asiens westra och södra kust.

1. Uti HI^KL 1o?liv!u: (^orc^l-a (hos Homcr eller
l/»u,//xco^ /'uitt), nu Corfu, med handelsstäderna (^ic^ra och
0»8^o9e, kol. fr. Corint^us. B^duta, Ö. om Corcyra; Leuciidia
(S. Maura), förut halfö, ..(se »vid Acarnania); lA9l,ii« ellcr'ls-
lsd9ideB, flera smä öar, Ö. o»n föreg.; ltdaca (Theati), Ulysse's
hem, med stad af f. n. och berget Ae,N„3; d!s9lia!l«nia, förut
83M08 (Kefalonia), ined 4 städer, af hwilka en med samma, namn
som ön synes hafwa »varit den förnämsta; 15e!,made5, Ö. om
söreg., bland hwilka märkes vnlj^clnnm; (Zante), »ned
stad af s. n.; Btitt9ll2deB, bekanta glnom Virgilii saga om Har-
pyerne; kl ute, bekant i Peloponnesiska kriget; eller
891,25;,'»; Oenu8l«, 2:nc sma öar; (^ranac i Lalonista »viken; dv-
tdö,a (Cerigo), »n.d en stad af s. n., der Venus Urania egde sitt
i hela Grekland ryktbaraste tempel, pä öns högsta berg. Ön in-
nehades i äldsta tider af Phenicier, sedan af Argiver/ Spartaner
och Athenienser pä olika tider.

2. Uti Klznr Klv«-r3u« , (frän udden Malea till södra spet-sen pä Enboea»; a) W. om Pr om. Scyllceum: 'li9>,sl,uB
(Spezia); ll^drtza (Hydra). — b) i Sin. Saronicus: (^lau-
sia (Poro) med Poseidons tempel, som »var cn Asyl för flyktin-
gar, bekant genom Demosthenes's död; H^ma, (n. s. n.) bebodd
af H/V^^lic/c^eH', ständigt Athens fiender, »nen blefwo slutligen
skattskyldiga och »vid Peloponnesiska krigets början förjagade frän
ön. Den war destutom bekant för en egen Konstskola, och ett
märkwärdigt tempel ät Zeus Panhcllcnios; 82!2in,8, bekant genom
Aiar, Telamons son, och den seger Themistoclcs »vann öfwer Per-
sista stöttan, 480 f. Chr.
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3. Uti Kl^r H) cvcL^vl^B. en Ögrupp, i SO.
fr. Attica, bland hwilka mä nämnas: 6sn3 (Zeo), Simonides's
födelscö; 0)sro3; d^,os; t>tln!Ns; Be,'i9duB (Scrpho); 819!,.
NU3 (Sifanto); dlm3luB, bekant för sin t.rita; >IZlos (Milo),
med underjordisk eld; ?»ros, hwars hwita mannor skattas för den
stönaste, war skalden Nrchilochi födelseort och är bekant genom
den i marmor ristade Grekiska krönika (Chronicon Parium eller
Marmora Arundcliana etter Orfordiana), som i senare tider blif-
wit funnen; llaxoz, den största, helgad ät Bachus, som här fann
den af Theseus öswergifna Ariadne, hade en stad af s. n.; Deloz,
ehuru liten, den wigtigaste as alla, ansägs hafwa »varit simmande
i hafwet till dest Apollo och Diana föddes här; wid den förres
praktfnlla tcmpel i staden Delos anställdes hwart s:tc är högtid-
liga Spel till Gudens ära, stiftade af Theseus; här war ock den
gemensamma skattkammaren för Athens bundssörwandter; ön an-
sågs sä helig, att ingen död fick bcgrafwas der; ivi^el3nuB; Is-
no», skaldinnan Erinnas hem; helgad ät Bachus. Längst
i S. lägo 'lllSl-a, 108, och hlvilta
räknas till 3POK.XDSB.

L) »vid Greklands kust, N. om Cycladcs:
(Negroponte), genom sundet Enripus skild fr. Voeotia; här mär-
kas: Udden eller rättare knst en iN. — Folk:

m. st. — Städer: Ol<nB (förut l^tina); (^dalci^, den
förnämsta pä ön, wigtig i Grekiska krigshistorien; härifrän förde
en brygga, ett forntidens mästerwcrk, öftver sundet till Boeotien;

ie, »nägtig genom sin handel och kolonier, förstördes af Per-serns under Datis; (^,s^stn3, i hwars granstap fanns förträfflig
marmor och asbest; Ot!!^3i„8, — Ö. om Euboea läg Bc)>o3 (Skl-
ro); längre i N. Beial!n!s, Bco9i?ln.';, IlalonSsu», l?e9a,«tduz
m. st. som woro ctt titthäll för sjöröftvare.

C) mellan Chalc idi ce och Chersonesus Tra c i ce;
Lemnos (Stalimcne), helgad ät Vulkanus, »ned städcrne 1Ie9l,«.
»ti» och IVI/,ina; '1'1,2308 (Tasso), rit pä guldmalm; Bämötl,,2ce
(Samotrati), »ncd en stad af s. n.; lmd,oB (Embro).

v) wid kusten af Mindre Asien, fr. Hellespon-
tustill Samos: 'Isnsdo3, »ned cn stad af s. n. och ett be-
kant tempel ät Apollo Smintheus; Le8l»o3 (Metellino), ryktbar för
sitt win saint för inwanarncs bildning och sinne för litteratur,
hwarföre en mängd af Greklands berömdaste Skalder, Filosofer
och Historiestrifware (Alccrus, Sappho, Tcrpander, Pittacus, Tco-
phrastus, Thcophanes »n. st.) utgått härisrän. De förnämsta af
dest 5 städer woro: U^iilZne och lVl6tdvm,m. llecatonnssi, en
grupp af smä öar, helgade ät Apollo, i NO<; i SO.
frän Lesbos, bekant genom Atheniensernes seger öfwcr Spartansta
flottan 406 f. Chr.; Kdloz (Scio), berömd för dest win och mar-
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mor, med ett ryktbart tempel ät Zeus och en stad af samma namn.
Här föddes Theopompus, Theocritus m. fi. lärde; Oenuz», Ö.
o»n Chios.

4. lVläkr Icakli/^l (mellan Cycladerne och M. Asiens kust);
Ica,ra, benämd efter den förmätne Icarus, hwars kropp upptogs
ur hafwet och begrofs här; BgmoB, med stad af s. n. och ett rykt-
bart tempel ät Iuno; öns lyckligaste period inföll under Polykra-
tcs's regering; I'atmos, bekant genom Apost. lohannis »vistande
der; »var en förwioningsort för Nomcrsta förbrytare; cu3, här
föddes Hippocratcs och Apclles; den srdnares mästerstycke, Aphro-
dite Anadyoinene, stod i Aesculapii ryktbara tempel »vid staden
6uz, pä ön tillwerkades präktiga purpurtyger. De 2 sistnämnde
öarna, jemte flera smärre kringliggande, räknades till 8?0K^.-
VLB; ltl,BduB, blomstrande genom handel, »vetenskaper och ston
konst, (Aristophanes, Aesckines, Cleobolus, Chares m. fi.), hade
4 större städer: LmduB i W.; 1a!)31,3 i N.; Hl,udu3 i NO., i
hwars hamn stod dcn 70 alnar höga kolossen, arbetad af Chares.

5. Uti Klä«L Cns-rrcvn: Ossta (Kandia), h»vars tidiga kul-
tur hade stort inflytande pä hela det öfriga Greklands religion och
lagstiftning. Här märkas: B e.rg: Ida, bekant genom lupiters
födelse och uppfostran; Oicte i Ö. — Uddar: Bai„Bninm i Ö.;
011l !Uetti9on i W. — Flod: Letd«nB pä S. sidan. — Ön,
ehuru bergig, berömmes för sina produkter. Dest lyckligaste period
inföll under Kon. Minos omkring 1300 f. Chr<; sedan kom den
under Athens och slutligen under Roms »välde. — Städer: (de
Gamle omtala icke mindre än 100 sådana): 6n085U8, Minos re-
sidens, der man äfwen »visade lupiters graf och den bekanta La-
byrinten; Oo,t/n», i makt tästande med Cnossus och (^disni»s
bekant bland annat genom en frukt, Mala Cydonia (Qvitten); vi-
ctvnn» eller Nictamnum, längst i »vester.

6. Uti UznL (^»rä^mum: (!a,9atduB (Scarpantho), med
S:t NiB^roB.

7. Uti >IHNL I^lL^xuzi: ddellduniN ln<>B. ntanför Lycia i
M. Asien; c)9in3 eller (Cypern), en af Medelhaf-
wets största och frugtbaraste öar, rik pä olja, »vin och koppar; ut-
gjorde 9 smä stater till dest den tufwades af Alerander den Store,

f. Chr. Högsta spetsen af öns berg »var 01^m9„3, pä hwars
topp Aphrodite hade ett tempel, det ingen qwinna fick nalkas. —

Städer: pä N. sidan: 8oli; La9itt!»nB; cl,,9a3ia. b) pä S.
sidan: 8»lami8, med en förträfflig hamn, förstörd af ludarne
under Trajani tid, äterbygd af Kejjar Constantin den Store under
namn af 6onBtl,ntia; llnsni; Idalfun, ; ditlNNl , bekant genom
Zenos födelse och Atheniens. Cimons död; helgad ät den
Phoenisista Aphrodite; r^dos vetuz och nov2 med rykt-
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bara tempel ät Kärleksgudinnan; Ig m3Buz, wid Olympus, med
rika koppargruftvor.

V. Länder Norr om Grekland, Söder om
Donau.

I. lI.I^KI3>
ett bergigt land, utefterz östra kusten af Adriatiska hafwet; grän-
sande i NW. till Gallia Cisalpina; i N. till Noricum och Panno-
nia ; i Ö. till Moesia Superior och Macedonia; i S. till Epirus.
— Berg: Ledn i N.; Bcai-duB i S. Landet delades
i ILLVIUB Z.vm^li^ eller r.OM^^i^. N. om fioden Drcilon,
och ILL^KIB S. om samma flod. Dct sednare förena-
des af Konung Philip med Macedonien och sinnes der upptaget.
Il!v»'is Komana delades efter hufwudfolken i följande 3 delar:

a) l^l^Ol^, beboddes as /«/>)/c/e^, med St. lVletulum.
b) LILD6.MH. (/^H«,vl/), med St. ladsl-a (Zara), Bco,duna.
c) o^LN^il'^ (^)tt/mai^V), »ned St. Ba!sna, bekant ge-

no»n Kcjsar Dioclctiani »vistande pä sill här belägna lcmdtgärd, se-
dan han nedlagt regeringen; velminrum; Bco<i,a, Konung Gen-
tius's residensstad. Till Illyrien hörde Öarne: Lidu,--
-uideB; l^dalio (Lcsina); cio,c)',a I>ilBla (Curzola); NelNe (Melede).

2. NolsBl^,
äfwen MVBl^ NUROI'^^. Grûsor: iN. fioden Ister eller
Danubius; iÖ. Pontus Eurinus; i S. Thracic» och Norra Grek-
land; i W. Illyris och Pannonia. — Berg: Bca,duB; CandZvi
M:t«3; o,dSlu3 och I!^mn3; alla pä S. gränsen. — Floder:
DanudiuB cllcr lBie,- (Donau), som upptager 51a,giu8 (Morava)
och 'l'imac,!3 (Timaf); ciiadluz, som delade landet i NOISBIH.
BU^LHIOI< mot Ö. och Iwr^KIOK mot W.

I>lo^3l.^ 81I?LKlOH. — Folk: /)a^c/««/,
(deras Daidania ,-egio); H',:o?'i//6t?/. — Städer: Bjngidunum
(Belgrad), fästning pä gränsen »not Pannonia; lVla,gum (Passa-
ro»viy), »vid fi. Margus, bekant gcnom Cariin nederlag 285 efter
Chr.; Vimsn2cinn,, W. om 1'0n.3 I',ajani eller den berömda pä
20 stenpelare hwilande bryggan, som Apollodorus uppfört pä Tra-
jani befallning; Katlari» (Oreava), alla wid Donau;
Constantln den stores födelsestad, in i landet.

L) >101I8I^ IX^LKIOK. — Folk: ?>iöa///,-
icr,- /^«oln/. — Städer: I>lieo9B!i3, »lppbyggd af Hadricnms
efter Daciernes besegrallde; Vo,oBts!um eller Voln3te, um (Silistria)
och (Nossawa), wid Ister; Bca,dic2 (sedan Ulpia);



31

Uerciänt^oliz (Prebislau), uppbyggd af Trajanus och benäind ef-
ter hans syster Marcia, hufwudstad i M. inferior; saint »vid Pont.
Eurinus: 15t,u5; iomi, Milesist kolo»u, bekant genom Ovidii
landsflykt; Ode.BBUB, Milesist koloni, IVl^emdlia; alla »vigtiga
handelsstäder. Den nordöstra delen af M. inferior. »nellan nedra
delen af Ister och Pontus Eurinus, kallades BCVIHI4 MNOK.
— Moesia inferior sträckte sig äswen N. om Ister.

3. "INK^I^,
genom L0390ru5 'ld,-2ciuB och Ill!l!e89ontu8 stiljdt frän Asien;
gränsade i Ö. till Pontns Euriuus; iS. till Propontis och M.
Aegcrum; i W. till Macedonia och i N. till Moesia inferior. —

Berg: N»muB, gränsberg »not N.; Bcomi„3, P2n^eus och deras
fortsättning. 0,d«!n8 i W.; Hl»uda9e i SW., till cn del parc^
lelt »ned Haemus. — Uddar: wid Bosporus Thra-
cius; Ba,'9edunin,n, gent emot ön Ju»bros. — Wikar: lVltda,,
S. 0M halfön dde,Bon^3N3 Ilnacia:; Bin. I^elintdii^, i P»oPoN-
tis; Bin. Ba!m^dt!3BU3, i Pontus Eurinus. — Floder: lXe3tn3.
gräusfiod mot Macedonien (fordom gjorde Strymon gräns); lie-
druB (Maritza), landets huswudflod; 9nu>mo3, obetydlig
kuststod, som pä Chcrsoncsus faller i Propontis, mcn bckant ge-
nom Spartanerncs scgcr öftvcr Atheniensista flottan 406 f. Chr.,
den sist afgörande under Peloponnesiska kriget. Thracien är i Eu-
ropas äldsta kulturhistoria högst »vigtig, och sängen och »vetenska-
perna blomstrade här längt förr än i Grekland; »nen sedan Gre-
kerne uppnätt höjden af bildning, bestrifwcs landet säsom kallt och
föga odladt, bebodt af räa folkstammar. Bland dessa mä näm-
nas : ?Vi/ <7ceH, 01/ö//1«,i^.,, Oc/^car, t^'e/^V, Oidö^sH, He«H/,
— Städer: a) »vid M. Aegcrum: kol. fr. Clazome-
ne; dest inwänarc stodo i rop för sin enfalvighet, ehuru utmärkta
snitten, säsom Democritus, Protagoras, Anararchus m. fi. här-
stamma häriirän; Bcn9ieB)lX, mcd silf»vcrberg»vcrk, här dog Thu-
cydidcs; Na,ont:ia, helgad ät Bachus; 00,i3cu3, pä h»vars stät-
ter Xerres mönstrade sin talrika här; med Polydori graf.
— b) pä Cbcrsonesus, som genom cn »nur (LonznB
»var afstängd frän det öfriga Thracien: L^^ima^lna, <2al!i9Nlis,
c38l„8, »nidt emot Abydus^i Asien. — c) wid Propontis och
Pontus Eurinus: I>s,intdns, förut lVl^donia, scdau Ht-,»-

-cl^a, toloui fr. Samos, känd för sin handel och rikedom; Bslvm-
d.ia; Nvlantium, förnämsta handelsplatsen »vid Poiitns Eurinus,
sedan under nainn af ConBtl,ntino9ol!s af Kejsar Constantinus den
Store gjord till hufwudstad i östra Romerska riket; Bclm)dez'UB,
gammal Milesist koloni; Milesist koloni med Apollos
teinpel och kolossala staty. — d) in i landet Hebrus: I',aj2nu9B>
li«, ?lotmö9oli«, llad,ianS9t;lis (sörut OleBtia3), rl>ili99U9sli§.
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351
Gränsor: i N. OcsanuBll^9e,dB,s<,« ellerBc?tlncus (Norra

Ocean); i Ö. obekanta länder och haf; i S. Ocsa>,nB I^uu3 eller
Ind,"euB eller f^,vtln^nm (Indiska Ocean), med dest wikar:
Oangetieu» Bin. (Bengalista »viken), Bin. ?e, Bicu3 (Perststa wiken)
och Bin. (Röda hafwet); i W. internum eller l>!e-
ditell-anenm; Ma,e H^XNM (Archipclagen); Hc!!eB9ontu«: p,ö-

-90n1i3 (Marmorasjön); lio39UlUB I^ontuB HnxlnuB
(Swarta hafwct); Lo398,!!8 simmsliuB (Slllidet wid Kassa);
?aluz Hl^uijz (Aso»vsta sjön); 'lanaiB (Don) ock KI,Ä (Wolga).

I. 4814 N!>cM.
Denna bellämning pä halfön Anadoli eller Natolien uppkom

först i 4:de seklet e. Chr. Den förekommer deremot hos de Gamle
stundom under namnen: 4814 1'HO?11I4 eller 511'KKION, 4814
518 vol lA^tt4 l4(/^(I>1, L> I'kl4 I^LVIV. Den omgafs af
Poiltus Euvinus i N.; Propoutis och M. Aegcru»»» i W.;' Mare
Internum i S. som längs efter kusteu sär namn af !Vl. L^cium,

l^:,!N9l>vl!!,,n, N. l^l^cium, 133,cu3 8il!U8. — Huf»vudberg:
lan, 1,8, utgick frän p,o,n. Bal'l-nm i Mare Pamphyl. mot Ö;
4ntNain-1,3, utgrenade sig frän Taurus i NO.; 41N2N1,8, i NO.
frän Issicus; ?al)2d,e«. närmare norra kusten. — Floder: H2-
l)'3 och BanZa,'iuB, flyta till Pontns Euriuus; NeiM!,B och IVlNan-
d«, flyta till Mare LCgcrum; Bl>,uB och P?,a«nn3 flyta söder ut
till Mare Internum. Mindre Asiens Länder, lyckliga genom sitt
läge och sin kultur, frambringade de ädlaste frugter, äfwen salt,
metaller och de stönaste marmor- och andra stenarter. — Folk:
Hv// (/<t?iic.-«H///) och /Vicr/lioeH, samt en mängd sednare fränEuropa inflyttade folkslag, säsom ?7i,«l'tH, /^/n.s^/, och
andra Grekista stammar, som isynnerhet nedsatt sig pä westra
kusten, samt slutligen 6«///. Destutom benämndes nästan alltid
hwart och ett lands inbyggare efter landet; säledes bodde 6«, es
i Caric», />>^// i Lycic», /^^/i/i//// i Pampbylia 0. s. »v. —

Här förekomma 14 särstilda Länder".
Wid M. Aegcrum:

1. >I^BLV. Gränsor: iN. Hellespontus och Propontis;
i Ö- Vithynia och Phrygia; i S. Lydia. — Berg: Ol^m9UB;
Ida, h»vars topp kallades Oa,-Za!-ii«; Ic'mnn3. — Uddar: 8i-
Zgum, wid hwilken Grekerncs flotta läg under Trojanska kriget;
Lectnm (Cap Vabc») längre i S. — Floder: Kl,vndacuB, gräns-
flod mot Bithynia; HBS9NB, den största; 0,-anicnB, bekant genom
Alerandcr den Stores första seger öftvcr Perserne; Br,nuiB, so»u
förenar sig »ned Bcamand,u3 (äfwen bäda besjungna af
Homerus, saicu3; falla i M. Aegcrum.
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Stader: a) i KlVBl4 OL«PML eller IINLLVB?ONI'I4
eller I^l^Bl4 NMOK (wid Propontis); syxicuB, Milesist koloni,
starkt befäst och med god hamn, war af wigt för Romarne i kri-
get mot Mithridates; ?,i29UB, Milesist, och Lam9Bäcu3, Phoceist
koloni, bekanta för deras ypperliga »vin, den förra äfwen för Pri-
api dyrkan. Uti Propontis lag ön ?roconn6BU3 (Marmora).

b) i 1K048: (fr. Hcllcspontus till Lcctum prom.); 4d^du3,
midt elnot Sestus i Thracien, bekant genom saqan om Hero och
Leandcr; Va,danus (kring hwilken landet kallas vH»o.v.mä nrkio);
Ilium eller I,3ia, ryktbart genom Grekernas tioåriga belägring
och Homeri Sånger, läg ett stycke in i landet, mcd borgen ?e,--
tziimum; närmare kusten uppstod sedan Ilinm novum; 4lexan-
d,-I» I>k)a3, grundlagd af Antigonus; Bce93i3, Milesist koloni:
NamaxNu-i, i h»vars granstap lag sd,)sBg, bekant genom Homeri
stöna Chryseis och ett tempel ät Apollo Smintheus.

c) i KIVBI4 PLHo4l>l^^ eller !VI^BI4 IVI4IOK (fr. Cai-
cus till Lcctum): ?e,gämuB eller hufwudstad i Åtta-
lernes rike; Pcrgamus, bekant för dest stora Bibliothek, som se-
dermera af Antonius bortfördes till Alcxandric», som stänk ät Cleo-
pcttra, och icke mindre för uppfinningen af pergament, hwärigenom
forntidens litterära statter kunnat bewaras; har föddes Läkaren
Gallenus och Apollodovus, Augusti lärare; 4d»-amv<t>nm, wid en
»vik af s. n.; 4ntand,u3, Grckist koloni.

g) i HOLIB eller : (Acolista förbundets städer »vid
kusten); svme ellcr suma, Hcsiodi födelseort, gaf namn ät hafs-
wiken, »vid hwilken staden läg; s,)nium, mcd Apollos tempel och
Orakel; I5!«a, n:ed hamn för Pergamus; La,-i33a m. fl.

2. LVDI4 eller IVI^O^I4, S. om föregående; gransande i
O. till Phrygia; i S. ull Ccnia. — Berg: 819) lu3-, ImMus,
rikt pä guld; lVleB^gis; U^eale, bekant genom Grekernas ftqer
öfwer Persernas flotta 479 f. Chr. — Uddar: Uel^na 9,0m.
(Cap Burum); 5e,-^cuB: I,l3Z,!inm. — Floder: Neimu3, upp-
tog den guldförande ?actuluB; sii^Bt,'UB,

Stader: a) uti egentliga Lydia: Ba, deg, residensstad
för Lydista rikets Konungar, af hwilka Croesus »var den siste, se-
dan för Persiska Satraperne; LZri^a, laq pä sav3t,ianuB s»m-
-puB, med ett tempel ät Apollo; IVlagn^ia ad 8?9)?Ium, der L.
Scipio besegrade Antiochus den Store 190 fr. Chr.

b) uti lom^ (den »ned lonistc» kolonier befolkade kusten):
?docN2, utmärkt för sin handel och de kolonier den utstickat;
8m?l-n2, ursprungligen Aeolist koloni f. Thessalien, förstörd af
Lydista Konungen Sadyattes, men ätcrställd af Antigonus; är
ännu cn af Levantcns benMgaste handelsplatser; slaiVmtzne,,Ana-
xagoras's hem; N,^tdr«; 'ls^z, hwars inwänare ull större dclen
flydde undan Persernes förtryck till Thracien; har föddes Anacre-
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on; Lsdsdus, 58189d3n, med god hamn och förträffligt rytteri;
nära derwid läg Apollos berömda Orakel 5!31-o8; I>aniunium,
samlingsplats för alla lonistc» stadernas ombud: I^Ktzsuz, ryktbar
genom sin rikdom och Dianas understöna tempel.

3. 54K14 , S. om föregående; gränsande i O. till Phrygia
och Lycia; i S. till Mare Lycium. — Berg: sadmu» i O.;
?d(«nix i S.; Latmuß i W. — Uddar: ?o3id3um f»,om., med
ett ryktbart tempel ät Apollo Didymcrus, ?l-om. Iliß9,'um, pa
W. kusten. — Floder: Klander, kom frän Phrygia, stingrande
sig i otaliga bugter och »var i äldsta tider gränsflod mot Lydia;
snldiß; Olaucuß.

Städer: a) lom3«^ kolonier »vid »v c st ku sten (loxlx,
en fortsättning sr. Lydia): I>ri6ne, bekant genom Bias cn af Grek:
lands Wise, som war född här; N^u^, i en sumpig trakt, öfwer-
gafs stutligen af sina inwänare; Nil3tu3, redan frän äldsta tider
en af Greklands mest blomstrande stader, den rikaste i hela M.
Asien, ägde 4 hamnar och utskickade omkring 80 kolonier; förstör-
des 496 af Perserne, till straff för dest deltagande i Aristagorc»s's
uppror, och kom sedan aldrig till sitt fordna anseende; Thales,
Anaximander och flera utmärkte män härstammade härifrän;laßsUs,
wid en »vik af s. »i.; Omsända, Scylax hem.

b) voßlBn.^ kolonier wid westra kusten (Ilo^is):
Nällcarna33U3, Herodots födelseort, den största och stönaste af Ea-
rlens städer, starkt befästad; här fanns den präktiga grafwärd.
Mausoleum, som Drottning Artemisia uppförde ät sin gemäl och
broder Mausolus; snlduz, med Aphrodites urgamla tempel och
herrliga staty, ett mästerstycke af Praxiteles; derutanföre siog Co-
non Spartanska fiottan 393 f. Chr.

c) KnooiB«.> kolonier wid sydkusten: saunuB, der Sys-
sitier eller gemensamma maltider först infördes; säl?mna; v^däla.

d) sznlB!k^ kolonier (i det inre af s^kix): ad KlN-
andrum, med ett tempel ät Artcmis Leucophryene, hwilket ansägs
for det stönaste i hela M. Asien; 4lBd2«ta:
Btratdonic3», anlagd af Antiockus Soter; N^I»88a, fordon» den
wigtigaste och stönaste uti inre Carien; 4linda; 1e!me88u«.

V) wid Mare Internum:
,

4. L^sl4, O. om Caria; gransande iN. till Phrygia; i
O. till Pisidia och Pamphylic». — Berg: 52dmu« i N. ;Ol^m-
pu3; 5,-28U8 i 0., dit de gamlc förlade dct bekanta widundret
sKimei2. — Udde: l^r. 82crum, hwilket namn tillades bäde den
sydöstra och sydwestra. — Flod: Xantnus. — Städer: lelmez-
«u«, bekant för sina teckentydare; X2ntnu», fordom Lyciens störstastad; ?3tii,2, med ett Apollo-Orakel, som stod i lika anseende som
det Delphista; N^r«, der Apost. Paulus landsteg, blef under Kej«
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sar Theodosius ti Lyciens hufwudstad; pl^Mig, med god hamn, ctt
näste för Cilicista sjöröfware; ?t,Xnicuß, pä berget Olympus.

5. ?4^l?lt^Ll4, ett smalt kustland, O. om föregäende;
gransande i N. till Pisidia: iO. till Cilicia; men utwidgades un-
der Syrista Konungarne och sedan af Romarne till norra Pisidien.
— Berg: lau!'Uß. — Udde: ?r. Leucolla. —Flod: llui^ms-
don. — Städer: ?erge, med ett uråldrigt tempel ät Artemis;
äfwen bekant genom Apostelen Pauli resor; 48pendu5, wid den
segelbara floden Eurymedon, der Cimon stog Pcrserne bäde till sjös
och lands, 469 f. Chr.; Blde, Aeolist koloni fr. Cuma.

6. 51L1514, O. om föregående; gränsande i NW. till Pi-
sidia; i N. till Lycaonia och Cappadocia; i O. till Syric». —

Berg: laui-r^, pä norra gränsen, med ett past, lauii ?vIN el-
lcr i^ln silicile, h»varigenom Alexander den Store inträngde i
Cilicicn; 4m2nnß, som bildar en gränsmur mot Syrien, med pas-
set B^,-iN I^lN, nära hafwet, hwärigenom nystnämnde Konung
förde sin armee till Issus, och 4mamdes ?^lle, längre i N., ge-
nom hwilket Darius undkom efter staget. — Uddar: Te^^i-jum;
82,9^0,, och 4nsmu,ium ?,. — Floder: s^dnu3, h»vars kalla
watten nära hade kostat Alexander den Store lifwet; Ba, U5,- ?^-
--rämu3. Landet delades i t»vä regioner: sii.ioiH. 4.3i>nnH, cllcr Ina-
ciusH,, dcn westra, och sii<. s^.«?i!B'i'Ni3 eller ?kurni.v, dcn östra.

Städer: a) i sii<. 48i»i!Rx: BellnuB, i hwilken Kestar Tra>
janus dog, (i anledning häraf sedan kallad I',aigno9oliB); Beleu-
cl» 11-acli6a, anlagd af Seleucus Nicator; 50,)cu8.

b) i 5u.. puorßl^,: 86Ioe, Grekist koloni, men hwars inwä-
nares förderfwade spräk gifwit anledning till uttrycket Soloecismus;
Nallus, urgammal, lag pä 416,u8 SZM9US; IzBuB, ryktbar genom
Alexander den Stores seger öfwer Darius Codomannus 333 f. Chr.
Längre frän kusten lägo: la,-BUS, landcts huftvudstad, har föddes
och uppfostrades Aposteln Paulus, har dog Kejsar lulicmus Apo-
stata; No9Buestia; 4n2?.iii-I>us (sedan SXB2,Sa ad 4naxl>,'lium),

5) wid Pontus Euxinus:
7. 31111^14, gränsande i W. titt Propontis ock Mysia;

i S. Phrygia och Gallatia; i O. Paphlagonia. — Berg: Ol^m-
-9«3 M^Biuß. — Uddar: 4c11t25) i Propontis; lVl<lXna acra och
?oßidium, i Pontus Eurinus. — Floder: Kl^ndäcu^ gränsflo-
den mot Mysia; Bang2,iuß, dcn största; L^cuß; ?a,tl,6niu3,
gränsfl. i O. — Städer: a) W. om Bosporus Thracius: O2-
Lc^lium, säte för en Persist Satrap; l^uz» ad o!)'M9um, sades
wara byggd af Hannibal, ännu under namn af Bursa, en stor
handelsplats; NicZea, bekant genom de Kyrkomöten har höllos i
4:de och 6:te ärhund.: Nicömsdia, (Ismid), Bithynista furstarnes
residens, bekant som Aricmi hem; Lil)^sß2, med Hannibals graf-
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monument; Cllalcsdon, Äiegärensist kolon», midt emot Byzantium,
war under de Christna lejsarne hufwudstad i provinsen (dä kallad
ko^icx rki»x). — b) O. om Bosp. Thracius: Nelliclea in ?ON>
to, Megarensist koloni, stor handelsstad, bcherrstade hela kusten
»nellan floderna Sangarius och Parthenius, förstörd af Nom. fält-
herren Cottt», som bortförde mänga herrliga konstwerk. In i lan-
det läg LilK/nium, (sedan slaudio9olis). — Af Oarne märkas
i Propontis; vsmön^i 1u53.; wid norra ändan af Bosporus:
O^ilntzN ellcr bekanta genom Argonautista tägct.

8. ?4?NL^5,0^14, O. om föreg.; gräns. ,i S. titt Ga-
latia; i O. lill Pontus. — Berg: O!^^, i O. och W. —

Udde: sä,2ml»iz, (Kcrembe), M. Asiens nordligaste pu»»kt. — Flo-
der: ?2rtKsniuB, gränsfloden i W., och Näl?8, i O- — Stader:
4m2stris (förut 868ilmo8) ock) s^t^i-u3, förekomma hos Ho»nerus;
4b<3ni liclioB ('^//st^ov T^ö^os), bekant af Guden Glaukons
Orakel, som en bedragare, Alexander, under Kejs. Antoninus Pius,
här anlade; 8M093 (Sinub), Milesist kol., den wigtigaste staden
wid Pont. Euxinus, war i besittning af landet ända till Halys, och
moderstad till »»länga blomstrande kolonier »vid Pont. Euxinus; in-
togs af Kon. Pharnaccs i Pontus och blef sedan residens i detta
rike; destutom bekant genom Cynikern Diogenes. Wid södra gran-sen lag 02ngra, de gamla Paphlagonistc» Konungarnes residens.

9. rONIII6 (eller 54??4V0514 41) rO^llM, ur-
sprungligen blott landct mellan Halys och Prom. lasonium; mcn
sedermera, dä det blef ett eget rike, »voro Gr än for na i W. Pa-
phlagonic» och Galatia; i S. Cappadocia; i O. Armcnic» och i NO.
Colchis. — Berg: ?arfad,eß; Bcwd,se3 och 4ntitaurus. — Ud-
dar: ?r. Nai-acleum (C. Tschcrschcmbi); l2svuium (C. Bona.) —

Floder: 112178 (Kisil Ermcck), den största i M. Asien, gränsfl.
mot W-; Il!8; Ilie,m3don; I^l^2siß, grällsfi. mot Colchis. Lan-
det, säsom Rom. provins, likwäl undcr egna smäkonungar, inde-
lades i ?oKi'VB O^xiicus, ?o!ll. ?oi>e«oxiilcv3 och !?««?. s^?-
-l>^voc:ii7B; af Constantin dcn Store delades det i A provinser: Nr-
i^-o-po^riz i M. och ?o?»r. I>oi.i:>lo?ußcus i O. — Städer:
a) »vid kusten: 4m?BU3, gaf namn ät wiken »vid hwilken dcn
ligger; inom Amazonernas omräde; 50t^51-2, kol.
frän Sinopc; s^,aßN3, hivarifrän körsbärsträdet (Prunus Cera-
sus) först fi»)ttades till Europa; (Trebisonde) kol. fr.
Sinope, rik genom sin handel, (kom i särdeles anseende, nar Ale-
xius Comncnus, förjagad af Latinerne frän Constantinopel 1204,
gjorde den till residensstad i ctt nytt rike); ?li2Biß, Milesist kol.
— b) in i landet: 4msßia, Strabos hem, hufwudstad i Pont.
Galaticus; 2ela, bekant genom Mithridates's seger öfwer Romar-
ne, och lulii Ccrsars seger dfwer Pharnaces, i anledning hwaraf
han afiemnade den bekanta rapporten: veni, vidi; >ici; som3n«
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eontic», »ned ett ryktbart tempel ät dcn Assyrista Mylitta; 6»-
--dll«, här segrade Lukullus öfwer Mithridates.

v) i det inre af halfön:
10. ?IIKVSIK, hade pä olika tider olika gränsor. Under

namn af ?NKVOI4 MAOtt innefattades äfwen cn del af Mysicn
(deraf rNK^OI4 40 IIISLLNBI'OI^IIISI, till stilnad frän r«K.
41) 0LV>I?1Ii>I cllcr I!?l5^l!I'l)8). — ?UI^VOI4 N4SON ha-
de, efter Gallcrnas imvandring, följande Gränsor: i N. Bithynia
och Paphlagonic»; i O. Galatia och Lycaonic»; iS. Pisidia ochLy-
cia; i W. Caria, Lydia och Mysia. — Dcrg: 015M9U5 Oalatl-
«.>U3 i N.; vid^wu.3 ellcr I)ind)/mu« i O.; sadmu« i S.;
B>B i W. — Floder: Ne,-mu3; jVlNande,-, som upptager 51215)5»5
och L^cuB, fiyta ät M. ZEgcrum. — Städer: a) i södra de-
len: 5el»m»:, »vid Marsyas källor, med Cyri residensslott; 492-
-m««2, mcd tillnamnet sil,ut«s, anlagd af Antiochus Sotcr, »var
genom sin »vidsträckta handcl en af M. Asiens wigtigaste städer;
501035X, bekant genom den Christna församlingen, till hwilken
Paulus stref; Niel-i^ol^, med »varma bad och ett heligt tempel
ät Cybele; LäudKsa ad L^enm, bekant för sin handcl, sina swarta
fär och ypperliga konstwerk; sib^l-a maFN2, känd för sina manu-
fakturer, lag i en fruktbar och ston trakt (Nll^B nL«iu). — b)
i norra delen: voi-^lNum; lVlidnum; I'cltX; I9BUB, ryktbart
genom Antigoni nederlag och töd i striden mot Alexander den Sto-
res öfriga Generaler 301 f. Chr; 4nc),a ?I,l^ile.

11. 04L4114 (eller O4LLOOKVSI4), utgjorde en dcl af
Phrygia Major, »nen betraktades sednare som ett eget land, och
fick namn efter Gallerne, som Kon. i Bithynien Nicomcdes inkallat,
och som här nedsatte sig, söndrc.de i 3 hufwudafdelningar: ?>oc.
nl/, och ?^//Hil)böi/. Gränsor: i N. Bithynia
och Paphlagonia; i O. Pontus och Cappadocia; i S. Lycaonia
och Phrygia. — Berg: Ol^m9U3 OäläticuB och Did^muB. —

Floder: Banga,iuz och Na!^, flyta ät N. —Stader: 4nc^i»
(Angöra), urgammal, blef Tectosagcrnas.hufwudstad, och under
Romarncs tid cn hufwudstapclplats för Osterländsta karcwcmhan-
dcln; 'I'2vium, Troc»»»crnes hufwudort; ?eBBmu3, Tolistobocrnes
hufwudort, der Cybele hade ett tempel mcd cn staty, som fördes
till Rom; Om-dium, dc fornphrygista Konungarncs sate, bekant
genom den Gordistc» knuten, hwilken Alexander den Store sönder-
högg, da han ej förmäddc lösa dcn.

12. S. om Phrygia; gräns, i O. till Lycaonia
och Cilicia; i S. till Pamphylia; i W. till Lycia och Phrygia. —

Berg: l^uruz. — Flod: — Sjöar: L»c. 48c3-
--nius och 50r21,'8.^— Städer: a) i westra delen: (Klii^z el-
ler sz»ili.iH »Lan som beboddes af <50/^ml).' lermes«us eller 1el«
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m«zuß, starkt befästadt; l^inda eller Isionda. — b) i midten
af landet: s,smn2, stark fästning; Be!ge, bekant för den olja
här frambragtes. — c) i nordöstra delen (I^vnix): 182u,-2,
hwars inwänare uppbrände sig sjelfwa och sin stad dä Maccdoni-
erne belägrade dem; 82Zä!a35U3 eller Be!gasßU3, hwars inlvänare
berömde sig af att härstamma frän Sparta.

13. L^540A14. Gränsor: i N. Galatia; i i). Cappado-
cia; i S. Cilicia och Pisidia; i W. Phrygia. — Sjöar: Lac.
lätta och L. 50,21i5. Landet saknade floder och berg, med un-
dantag af nägra grenar frän 4ntit3uruB, och »var af »vnlkanist
natur (deraf namnet sxi-Hcrc^v!«si<i! eller so«»vB^^, Nr«io). —

Städer: Icönium, hufwudstad; l^riXum; Laodic3a somvuBta,
wid stora »vägen mellan westkusten och Euphrctt; ve,de; Läranda.

14. 541?r41)0514, sträckte sig i äldsta tider ända till Pon-
tus Eurinus, afsöndrades sedan som. eget rike, hwars Gränsor
woro: i N. Galatia och Pontus; i O. Armenia; i S. Syric» och
Cilicia; i W. Lycaonia och Phrygia. — Be rg: 4ntitaurus; 8c«-
-dl3e8; ?ar^2d,eB; 4rgNU5; 4mannB, mot Syria. — Floder:
Näl)?8, flyter till Pont. Euxinus; Nu9ni-2teB (Phrat), till Sin.
Persicus, samt Ciliciens floder, som alla börja här. Som Romcrfi
provins delades landet i följande 4 hufwuddelar:

4) s^r^v. ?korkiz: Städer: Ulaxäca (sedan sNBB,ea ad
4,-gXum), de fordna Cappadocista Konungarnes residensstad; 1^-
Nna, Rom. kolonistad, bekant genom den ryktbare undergöraren Ap-
pollonius, som föddes här; M,-a, ett fast bergstott, der Eumenes
länge förswarade sig mot Antigoni här.

Z) sÄi'äBiii.^, i S., med Städerna: k2U3tlnö9vlis, byggd
pä det ställe der Marci Aurelii gemäl Faustinc» dog; VBna; so-
mana, folkrik hufwudstad, der den Assyrista Gudinnan Mylitta,
här kallad Comana, hode ett tempel med stora egendomar och Pre-
ster af stort anseende.

5) IVILi^eKL, i 0., med Staden IVlelitUne, hela provin-
sens hufwudstad, blef under Rom. Kejsarne bctydligcn förstönad och
utwidgad.

v) 4»I»UM4 Mnon, med Städerne: VaBciiBa; BabuB;
4,'auraci m. fi. gränsfästningar, längs efter Euphratcs; Mctt9N-
liB, anlagd af Pompejus den Store pä det ställe, der han wann
sin första seger öfwer Mithridates.

N^sott.
Denna benämning, hwarmed har förstäs alla Asiens Länder

utanför Taurus och Medelhafwet, uppkom först i 4:de seklet e.
Chr., säsom motsats till Asta Minor. Benämningarne: 48m 8u-
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verior, Dlterior, extra eller tl-21»5 laurum, «xtr» Nal^n woro
icke heller allmänt kända och antagne af de Gamle.

11. Norra Asien.
Länderna mellan Pontus Euxinus och Mare Caspium, N. om

fioderne ?Ka3^«, 5^,u3 och 4,axe«, »ned obestämd gräns »not N.
— Hufwuoberg: saucaBU3, med bergpassen: Idsricoe,
?. och I'. BarmäticN. Frän Caucasus utgä följ. berg:
Klonte« lVloBcbici mot SW.; so,'2»ici i W., norr om P. Euri-
nus; se,i,unii mot O-, h»vi!ka fortsättas mot N. »ned Kl. Ni99?ci;
längst i N. omtalas KKi^lNi cllcr N^erbulsi M:te3. — Uddar:
?,. 4ct,il!^um och simmerium i Palus Mcrotis. — Sjöar:
?ontus Hux,nus, förenad genom sundet 80390, U3 simms,ius med
?aluB lV!a:oti8; IVlale da^ium ellcr N^rcanium (Caspista hafwet).
— Floder: I3näiB (Don), gränsflod »not Europa; Aa,d2nu«
(Kuban); ?3vcl„uB; ?I>äBi3; K1,2 (Wolga) jemte Ddon, 410nt2
och B^,us, som förenar sig »ned Armenista floden 4,»xeB, flyta
till M. Caspium. Landet bergigt, men mcd srugtbara dalar »vid
hafsstränderna, indelades i följande 4 länder:

1. 601.6N18,
»vid östra ändan af Pont. Euxinus; gränsar i N. till Caucasus,
i O. till Iberia, i S. till Pontus, och utgjorde tillika med de 3
följande länderna det nuwarande Mingrelien och Circassicn. In-
wänarne, 6'o/e/i/, sagas härstamma frän Egyptcn. Stader:
a) wid kusten: V?oBcuriaB, (under Rom. Kejsarne: sebalt^V-
liB), gammal Grekist kol., handelsplats för dc kringboende bergsfol-
ken. — b) in i landet: Kon. Aetes's, Medcas faders, resi-
dens; 4rctiZett9t;li3, sednare landets hufwudstad.

2. IVLKI4,
öster om,föreg.; gränsar i N. till Caucasus och Sarmatia Asia-
tica; i O. till Albanic»; i S. till Armenia. — Folk: /b?^/. —

Stader: N»,mo2ic», wid Cyrus; Beum3ra.
3. .VI.L^NI4,

mellan föreg. och M. Caspium; gränsande i N. till M:tes Cerau-
nii och Sarmatia Asiatica, i S. till fi. Cyrus och Araxcs mot Ar-
menia. — Folk: — Städer: 4!bana, wid en flod afs. n.; sal»alaca, »vid Pylce Albaniccr.

4. B^KN4l'l^
läg N. om föreg. 3 länder; begransadt i O af M. Caspium och
fioden Rha; i W. af Pontus Euxinus, Palus Mcrotis och Ta-
nais mot Sarmatia Europcra »ned obekant utsträckning mot nor-
den. — Folk: Bland de mänga som af Geograferne omtalas, och
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stundom »ned ett gemensamt namn kallas Sarmatcr eller Schyter,
wilja wi blott nämna naqrc» fä: Ha.,//id/eller Ha^/ns/a?,
nära Nhas ursprung; Ha^/na/cV,- /'/l///-ö/?/isF-/,som fatt namn deraf att de äro lotz, ellcr, enligt cn mcra irowär-
dig uppgift, en slags tallkottar af 71/>sl^ /'e^/e/'-
--b/c//, wid Tanais; 2Vl«sHaeF-e^ck') 3//^<?cV, först i sednare tider
bekanta; i granstapec af Mare Caspium, dem man ansett
wara de sednare bekante Hunncrne; H/a?o//c/, ett gemensamt namn
för flera smärre folkstammar i trakten as Palus Mcrotis, hwaribland:
L/e/a/lr/i/a?/?/; Fe^b/; H«c//«/ m. fi. Pä norra kusten af
Pontus Euxinus hade nedsatt sig. — Städer: lan»iß
(nära nuwarande Assow), stor handelsplats; ?l,anßgv,-ia, huf-
wudstad i Bosporansta riket, med betydlig handel; 56pi, likasom
föregäende, Milesist koloni.

111. Nordöstra Asien.
Länderna O. om Mare Caspium, N. om ?aro9BmkuB (Hin-

dukub), och I!modus (Himalaya). Hufwudberg: utom de an-
förda: Imaus (Mustag). Landet »var iS. bergigt; i N. funnos
slätter och stepper. Hlt räknas följande 6 Länder, af hwilka de 4
första hörde till den stora Persista Monarkien.

1. H^K64NI^,
wid sydöstra hörnet af Kl. s»39ium eller N^rcanum; gransande i
N. till fioden Ochus; i O. till Margiana; i S. till berget 50,3-
-nus mot Parthia; i W. titt Media, och innefattade säledes delar
af nuwarande Korasan, Masanderan, och Daghestan. Landet hade
frugtbara dalar, men war föga kändt. —Slädar: Xeudr2-c2,t2,
landets hufwudstad; N^,c2ni2.

2. N^H^l.^^^,
öster om föreg.; grans, i N. titt Scythia inträ Imaum; i O. till
Bactricmc»; i S. till lVl:te8 82,i9ki mot Aria, säledes östra delen
af nuwarande Korasan. — Floder: OcKuz; Oxu8; NarguB, hwaraf
landet stall erhällit namn. — Folk: /)««?; HVI/iu/-/,-
F-^/as. Städer: 4lexand,ia, anlagd c»j Alexander dcn Store, men
förstörd af landets inwänare; äterbyggd af Antiochus Soter, under
namn af 4ntiucl,ia lVlargiana; Ni3«a, i cn frugtbar dal.

3. L^c^Kl^^4 eller V^^^Hl^./
öster om föregäende; gränsar i N. till OxuB mot Soqdiana, i A.
till samma stod, och ?a, 092M13U5; i S. till 831-19!,! IVl:tez, (nuw.
Khanatet Balkh i Tatariet). Landets läge gjorde det »vigtigt
för östra Asiens karavanhandel. — Folk: m. fi. —

Städer: Laetra (förut Xaria^e), hwarest karavanwagar frän 4
hall stötte tillsammans; 4orni, med fästning.
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4. 806VI^N^.
genom s»ucasii Kl.-teg och fi. OxuB stildt frän föreg.; grans, i W.
tlll samma flod och Oxii Kl:te8; i N.^ till flodcn laxarteii (Syr-
Daria) mot Scythia inträ Imaum; iO. till samma flod och so-
medN K!:tcs mot Sacarum Regio, (säledes nuwarande Usbeker-
nas land i St. Buchariet samt Belur och Lilla Tibet). — Folk:
O^/un/; (Viö/-«H/?l// m. fi. — Städer: 5^,-eBc!,ata och 4lex-
-2ndi-escl,ata (eller 4lexandria ultima), anlagda af Cyrus och Ale-
xander den Store, säsom gränsfästning »not N.; Na,-Bc2nd2 (Sa-
markand), »ned blomstrande handel, gjordes sedan af »verldseröfraren
Timur till hufwudstad i hans stora rike.

5. 3(^'l'lll^,
kallades landct N. om India och de redan anförda. Dest gränsor
»voro i N. obestämda; i W. M. Caspium och Sarmatia Asiatica;
iO. Serica. Laudct beboddes af nomadista tappra folkstammar.
De största och wigtigaste bland dessa woro: <s«c>n/ /)a/lor;
Hl^i/lt»; H/«HH»^/iV. Scythia indelas i 3 hufwuddelar:

4) B^c2»vu BLolo, »nellan saxa,teB, som6d» och Lmodi
— Folk: t?onl?c//; en tapper nation m. fl.

— det enda bebyggda stället, läg wid stora
karavanwägen till Serica.

L) Bcu^rnlH. ii,rn> I«au«, norr o»n föreg., sträckte sig frän
Imaus ända till M. Caspium och Rha, eller Sarmatia Asiatica.
— Floder: Il.l,a; viiix; laxa,teB. — Folk: Hc/i^Z/liV;

H'«eb/ eller ?^o/öHa^6H,- /a^raz/cV,-
/ae/l/ö/i/iNF-/ m. st.

5) Bcu^rni^ rx?nH. Lv,^v«: O. o»n berget Imaus, stiljdes
genom Nm^di N:teB frän India. — Folk: //i/i/?ö/?HaF/ <3c/-
<e/l<V; m.^fi. — Genom landskapet sasi», sördc stora kara-
wanwägcn mot O. — lssTdon Bc^tlrica uppgif»ves som stad.

6. 3NK154,
öster om Schytia; gr. i S. till Sina; i N. och O. titt obekanta
trakter. — Folk: Hi^es,- m. fl. — Städer: 1836d0n
Be,-ica, »vid gränsen af dcn guldrika öknen (Cobi), genom hwilken
karawanwagen förde; Bera Net,-09u1i5, huf»vudstad, den östligaste
punkten för dc Gamles handcl och Geografi.

IV. Sydöstra Asien.
Länderna A. om Asta Minor och Euphrates, S. om 52u-

ea8U8, Ulai-e saB9ium samt ?ai'li9ami«u3 (Hindukuh) och I^modi
»lonteB Afwen dessa länder inalles 16, hörde, med
undantag af Armcnia, India och Sincr, till den stora Persiska Mo«
narkim.



42

i.
äfwen 4IMNM4 U4ON4, till stillnad frän Armenia Minor pa
andra sidan.Euphrates. — Gränsor: i N. Pontus, Iberia och
Albania; i O. Mare Caspium och Media; i S. Assyria och Me-
sopotamia; i W. Cappadocia i Asta Minor. — Berg: frän detta
lands bergstam utgä i N.: IVl:te8 parMdl-e8 och IVloBc!,ici; i O.
saB9ius och sKo2t,'a3; i S. Ki9li2teB och i W. 4nti-
taurus, som fortgär inåt M. Asien till Taurus; och i midten:
00,-d^XUB eller sa,duc!iii U:tk3 och 4buB. — Floder: Tu-
-9n,-2tes, gränsflod i W. och lig^, fiyta till Sinus Persicus;
4,-2X68, till M. Caspium. — Sjöar: Kl2l-e sa39ium eller N^i-
canium; lVlantiana eller 4,'5i55a. Ehuru uppfyldt af berg egde
landet likwäl fruktbara dalar, särdeles omkring Araxes, och bildade
ett sjelfständigt rike bäde före och efter Persiska cröfringcn; war
sedan ett beständigt twistamne mellan Romarne och Partherne.
Delades i fiera Regioner t. ex.: 4«xx6«vB s>!urvB, Born6«N,
Ooßv^Fitt: m. fl. Inwänarne woro <s^e?°. Städer: 4,-taxiita,
hufwudstad, anlagd pä Hannibals räd af Antiock>us den Stores
fältherre Artaxias; ligränocerta, sednare hufwudstad, byggd af
Artaxias's son Tigrancs; 4,8am032ia, nära Tauri bergpast, 51i5-
-SU,N ?^IN; I'lieodoBiB9v!iB och !Vlalt)'l'tt9<)lis anlades i sednare
tider.

2. NN80?0llNI.4,
lnellan floderna Nu9n,-ateß och l^gl-iz (Biblens 4,-2m
gränsande i N. till Armenia; i O. till Assyria; i S. till Baby-
lonia; i W. till Arabia dcscrta och Syria. — Berg: IN^ius i
N. med dest gren Bin^a,a3. — Floder: uto»u de anförda, s!ia-
du,-aB, faller i Euphrates. Landet »var i N. frugtbart, »nen i S.
funnos endast sandöknar med spridda oaser. Bland provinserne war
den wigtigaste: 4Ki-L«ußi^ eller lVlv^vuKix, (sedermera kallad 0«.
KO6NL) sedan Ärabista Fursten Osroes satt sig i besittning af den).
— Folk: /^e^-HtV; (,Va?c/, o. s. »v.
— Städer: 493mea, wid »vanliga öfwergangsstället öftver Eu-
phrates; Tdeßsa, med tillnamnet 5a1!i,!,8c, (cn tid kallad 4ntio-
cllia), war hufwudstad i Osrocnssa riket; sai-l-X, wid hwilken Ro-
maren Crassus blef stagen af Partherne, 53 f. Chr.; 5i,-c6Bium,
bekant geom Pharao Nechos nederlag 606 f. Chr.; MBib,B, Myg-
doniens hufwudstad.

3. V4V^l.o^l^,
genom Mediska Muren (^i^a^ M?,^/«s) flildt frän fö-
regäende, gränsade i O. till Susiana; i S. till Sinus Persicus;
i W. till Arabia dcscrta (nmvarandc Irak Arabi). — Floder:
Tu9nrätes och Ilzrj3. Babylonia war ett stattlaltd, särdeles »

»rorra dclen frugtbart, genomsturct af flera kanaler, för att afie-
da Euphrats watten. De wigtigaste bland dessa woro: Klaarsii-
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res, som utgick norr om Babylon och förenade sig söder om den-
na stad äter »ned Euphrates; lallaeS^, som utgick söder om
Babylon in ni öknarne i wester till fiera sjöar; (I?lu-
men ReZium), so»n sammanband Euphrates och Tigris. — Folk:
Fi,b//ön» och (Aa/c/or/, ester hwilka landet delades i 2 huf-
wuddelar:

4) V^vvi.c»i«i^. ?«or»i^: Stader: Zad^lon, (i Bibeln Ba-
bel), gcnomfiutcn af Euphrat, war en af Gamla »verldcns stör-
sta och praktfullaste städer (Semiramis trägärdar, Veli tempel,
o. s. »v.), men förföll genom Selcucias uppkomst; stsBi9!,on, an-
lagd af Maccdonicrne wid Tigris, war Parthistc» Konungarncs
residens, förstörd i 7:de ärhundradet af Bagdads Kalifcr; Beleu-
ci^ ad li^l-im, anlagd af Seleucus Nicator, som uppbragte dcn
till werldens största stad pä sin tid; den förstördes af Trajanus;
srinax», bekant gcnom Cyri den Vngres fall i enwiget m?d sin
broder, 401 f. Chr.

L) suäi.i)^, W. om Euphrates, in ät öknen. — Städer:
0,-c!,öe och Lo,-Bi99a, bekanta hem för Chaldeistc» Astrologerne,
h»vilka efter dcn förra äfwen kallades Orcheni.

4.
»vid östra stranden af Tigris; gräns, i N. till AihKat^ lVl:teg
mot Armenia; i O. till 28Z,-u3 lVl:8 mot Media; i S. till Susiana,
(nu»v. Turkista Kurdistan). — Floder: 2ad3t!»us cllcr I^cuz
m. fi. falla i ligri^ Landet »var frugtbart men hade äfwen
sandfält; klimatet beswärande hett. — Provinser: 4i-uni^;
4oi.<»U«e, m. st. — Städer: MnuB, N. om floden Lycus, upp-
byggd af Ninus, sägcs hafwa warit större än Babylon. (Ett annat
»vida yngre Ni„uB, wanligen kallad Wnive, läg wid Flumcn Re<
gium i Babylonien); OangamZla eller Oaugamela, bekant genom
Alexander den stores sista seger öfwer Darius Codomcmnus 331
fr. Chr. Nära derwid läg stadcn 4it)Ma. Längre ned lägo ?il-
i)Bätido3 ?agi.

5. NNVI^,
wid södra andan af M. Caspium; gräns, i O. till Hyrcania och
Pcmhia; i S. till Persis och Susiana; i W. till Assyria och Ar-
menia, (nuwarande Irak Adfchcmi). — Berg: IVI.-5 saB9iuB med
passet saB9i« I^ortN, 2äZ,'U3, o,BnteB, so,unu3 i N.; l^aia-
c!,oalla3 eller sa3iuB. Floder: samdvse3; s^ruB, som st»)ta
lill IVlare sa39iun,. — Folk: (?««/)/; s'a/'r/uc:/l/; Hs«/-l//,-

m. fi. Landet bergigt, »var i början Assyrist provins, se-
dan sjelfstandigt rike, tills Cyrus lade dct under Pcrsista wäldet.
Sedan Alexander den Store hade stänkt sin fältherre, Atropcttes,
norra delen af Mcdien, delades det i Klem^ 4i»Qr.5?3« cch IVly-
MX
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Stader: 4) i lMviz Oili«, Konungarnes som-
marrcsidens, »ned kolossala byggnader; 1^22592, Kongl. familjens
winterresidens eller snarare tillfiygtsort i krigstider; 82^15^2 41-
t21-6N2 (^lli/sttlot /310/tt>/), pä en udde wid Caspistc» hafwet, der
en ständig naphtaeld frambröt ur jorden.

L) i lVlöo,^ M^ox^ : Lc!,bättin2, Medicns hufwudstad,' ur-
gammal, stön gcnom sitt läge pä cn höjd med 7 afsatser, hwar
och en omgifwcn »ned en mur. Det fasta citadellet, dit alla Me-
dlens ssatter sammanfördes, och Anaitis temptl mcd guld- och
silfwerpelare, »vittnade om ofantliga rikedomar. Blef sedan Par-
thista Konungarnes residens; Kliä^N pä saw9u« der Per-
sista Konungarne hade sitt förnämsta stuteri, läg nära 52«9i«
?oltN.

6. BUBI4N^,
södcr om föregäende, gräns, i O. titt Persien; i S. till 8i„u8 ?«,--

-sicuB; i W. till Badylonia och Assyria. (Nuw. Khusistan eller Kurdi-
stan i Persien). —Berg: 6agruB. —Floder: NuINUS ellcr 51,0-
-23968, h»vars rensmakande watten alltid hemtades för Konungarnes
behof; ?»Bitiz,-i8 eller 509,ata8 (Smutsfloden) förenar sig mcd
den förra. Landet iN. bergigt och frugtbart, i S. uppfyldt af
»noras och sand. — Folk: ('/Hs/,- F/v/nn/; l7^r//; (.'o^cr/,
efter hwilka landct delades i 4 regioner: 5,881^,, N^mäiB, Hxi^
och 5085H^. — Stader: BliBa, en af Persiska Konungarnes resi-
densstäder, florerade isynnerhet undcr Darius Hystaspis; 4?in-a;
Beleucia.

7. ?NKBIB,
stamprovinsen i det stora Persiska riket, läg »vid östra sidan af Bm.
?erBicu3 och gränsade i W. till Susiana; i N. till Media; i O.
till Caramania (nuwarande Farsistan). — Berg: Xazl-u», i W.
och ?a,-acl,k)atl'aB, i N. — Floder: 4iax6B, och 5)5,u3.
Landet i A. bergigt, i S. ställ. — Folk: stamfolket, som
efter landct sätt namn af /^nHa/-^«c/tV,- On/; Ma,c//
»n. fl. >— Provinser: U^nniSAi: och iHöc^r. —

Städer: ?e,-369tt!i3, hela landets huf»vudstad, och sednare residens
för Persiska Konungarne, der Alexander den Store »vid sin plun-
dring wann ofantliga rikedomar; förwänande ruiner och klippgrottor
wittna ännu om dest fordna prakt; Pa^al-Hade, äldre Konungare-
sidens, mcd anläggaren Cyri borg och grafwärd; OKb^, äfwen re-
sidensstad.

8. 5411^14^1^,
wid Sin. Persiens och Kl2re Hl-^llnNnm eller Indicum grans, i
W. till Persis; i N. till Parthia; i O till Ariana och Gedrosia
(nuw. Kerman och Laristan). — Berg: ?arBii, gränsberg mot
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H.; Lagtzus, »not NO. --> Uddctr: Narmdxon och 521'pe112, pä
hwar sin sida om Ormus. — Flod: LaZräda. Landet slätt, ge-
nomkorsad! af lägc» bergskullar, delades i s^»^»!. ?«oi>»l^ och s>«x«.
v^^»^. — Städer: 5a,-m2na (Kerman eller Sirdschan); Nar-
MU22, »vid Persiska wiken.

9. ?^K^III4.
Gränsor: i N. Hyrcania; i A. Ariana; i S."Caramania

deserta; i W. Media (nuw. Kohestan). — Berg: 50,-önu3, gräns-
berg »not N.; 5339!! och I'ai-2c!,o2ti'aB i W. och S. — Flod:
51,03t1,1-28. Landet ofrugtbart, uppfy.dt af berg, som gjorde det
nästan ointagligt. — Folk: /^,-//5/. — Stad: Necittom^lon,
staden med 100 portar, utwldgades af Alexander dcn Store; war
Arsaccs's residens och hela landets hufwudstad.

10. /VKl4l>^,
O. om föreg.; grans, i N. titt Margiana och Bactrianc», i O. till
Paropamisadce; i S. till Drangiana ock Caram. deserta (nu delar
af Khorasan,, Kohestan och Sistan). — Berg: Ba,i9l>i i N. ?2-
-ro9clmizuB i O; i W.;LaguuBiS. — Flod: 4»-iuB,
flöt till sjön 4,-i2. Landet mycket frugtbart, frambragte »)pperligt
win. — Folk: m. fi. — Städer: 4,taco2na, landets
äldsta huftvudstad; 4!exandlla 4riäna, anlagd af Alexander den
store »vid stora karawanw.igen till Indien.

11. 1)K4N(;i454,
söder o:»» föreg.; gränsade i O. till Arachosia; i S. till Gedrosia;
iW. titt Caramania (nu delar af Pistan ock Makran). — Berg:
liaZU',3 i N.; Lnliuz fr. W. till O. Landet bergigt, föga kändt.

Folk: H«e,'^/t<?,- /),««^-s m. fl. -Städer:
I'rv9l,t33ia ock) Xri:,B9c

12. (^DKO3I^,
wid Mare Erythrcrum; gräns. i^W. till Caraluania deserta: i N.
till Drangiana ock Arachosia; i O. till Indoschythia (nu Makran).
— Berg: L«tiuB i N.; I'a,zici !Vl:teB i W. — Flod: 4räbi«.
Blott dcn norra bergiga delen bebodd,, det öfriga war en sandöken,
gcnom hwilkcn Alerandcr dcn Store förde sin bar tillbaka frän
Indien. — Folk: /c/ii^a/i/l^F-/; (?ec//-ö5//. — Hufwudstad:pura.

13.
norr om föregäendc; gränsade i W. till Drangiana; i N. titt Pa-
ropamisadce; i Öster till Indoschythick. — Berg: Vtl^u, i N.;
M«otiu3 i Söder. — Flod: 4räcliMus, flyter till en steppsjö
af samma namn. Genom landet, som för det mesta bestod af step-
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per, förde stora karawanwagen till Indien
—- Städer: 4ruc!lutuB; 4iexand,ia.

— Folk:

14. ?^K0?^NI8I78 l. ?^Il0?^^I8^I)H,
lag mellan grenarne af Paropamisus; o»»lgif»vet i N. af Bactriana
och Sacernas land; i O. af India; i S. ak Arachosia; i W. af
Aricma. Folk: /'tt^s// m. fi. — Städer: 0,-tBB9ilnn, der kara-
»vanwägen delade sig ät norra och södra Indicn; sa9ilB»;4lexan-
dlia »9ud l?al-o9am,5ada8.

IV II>OI4.
Landet utmed Oceanu.B Indic„s eller Naie Dl^tlii-Zeum och

dcsi »vik, B,n. OanMicu3 (Bengalista »viken), O. o»n Gedrosic»,
Arachosia och Paropamisus, S. om Scythia och Serica.

Indicn, nästan endast kändl genom Alexanders och Selcuci
täg samt, efter Egyptens eröfring af Romarne, genom handels-
förbindelser frän denna sida, ansågs af de Gamle wara uppfylldt
af uuder och rikedomar. Dessa sednare spriddes dels genom kä-
ra wanh andel, dels genom kusthandel pä Arabien och Egyp-
tcn till Medelhafwcts stränder och derifrän till werldcns alla bekanta
delar. Landet delades i 2 afdelningar:

4) INDI4 I!X^K4 O^'OIM, W. om flodcn Ganges. —

Berg: ?aro9iimißUß^ Imaus, I!m3duß, gränsberg mot N. »ned
grenen 4900892, O. om floden Indus, pä gränsen »not öknen;
'Bardun)"x, SO. om föreg., hwarifrän Grekista köpmän hcmtade
ädla stenar. — Floder: Induß eller Bindu3, som genonl 7 myn-
ningar^ utföll i hafwet, upptog frän W. 51,833968 och Co^ien,
frän O. Ilvda39es, wid hwilken Alerandcr dcn Store slog Kon.
Porus, ll>d,aut6B^ och N)/'9lici3lß, som satte en gräns
för Alexanders cröfringar i O.; 4damas (Dia»»»antstodcn); Oan-
F6B, »ned 5 cllcr 7 mmmingar, »n. fi. — Folk, Provinser och
Städer: Ixowcn^i-nl^, (sä kalladt efter Parthernas inwcmdring),
kring Indus. Släder: eftcr sägen byggd af Bachus pä
hans Indista täg; laxila," der Alexander dcn Store eftcr slutadt
förbund »ned Kon. Taxilcs gick öswer Indus; I^icZea, byggd af
Alexander till minne af hans seger öfwer Kon. Porus, och Vuce-
pkala, benämnd efter hans hast, Buccphalus, som dog här. Län-
gre ned, wid Hydraotes, bodde ett tappert folk, Ä/a///, med
staden Illalla, hwars eröfring nära kostat Alerander lifwet; 4le<
x»ndl-ia, wid Acesines utlopp i Indus; H/«H/c««/, längre i S.;
?»tt2l2, i provinsen p^-r^LU^, som läg likt dct Egyptistc» Delta
mellan Indusfiodens mynningar. Wid kusten pä West-Indista
halfön mä nämnas: Krom mer stadcn 32,-^222, wigtig
plats för Europeernes sjöhandel pä södra Indien, gaf namn ät
wiken S. om Guserat. 1.1.^10^, med betydlig handel,
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sniß Kroia. ?HN^I.I.X och U^«ol.l>, pä O. sidan. Mellan Gan-
ges utlopp bodde <3««F-a/-lc/tV med staden Oange. In i landet
wid sistnämnde flod bodde /Vas// »ned den stora stadcn?2li!,Btl,i-2;
längre upp lägo städcrne 4921-2 och 52>ini92xa, yttersta punkten
för Scleucus Nicators täg. Hit hör ön laplöbäne, (Ccylon)
»ned berget Klalsa.

L) MVI4 LXIK4 04lV0^VI, O. om Ganges, »var ännu
mindre kandt af de Gamle. I N. war berget I^muduB, iS.
»vikarne Bauä,äcus pä westra och Bin. (Siamista wiken)
pä östra sidan om 51,,^8a eller 4u,-ea 51,e,-Bone3UB (Malayista
halfön). — Floder: Vo,iu3 (Pegu); 86,-1,3 (Menam). — Re-
gioner: 4««L^'rr.x Ile«io, wester om.Sinus Sabaracus; sa^i.-
-cui^iB; 1.^,-r«UKi7!« K^«io, 0. s. »v. — Oar: laliadii in.3ul« (Tu:
inatra); IN3U>X Vonce b'ol-tunN (Andamanste öarne).

Ni. 81 N/N,
lmrdet O. om India, S. om Serica pä halfön Kambodja, föga
bekant, dock nämnas Uddarne: ?mlinin och Bat^i-o,um 9,-. samt
en stad, "lliina?.

V. Södra Asien.
Länderna »nellan Medelhafwet, Bin. 4i-abicu3, l>lar6 D,^-

-t!,,-i»um, Bin. P6,3icuB, Nu9n,ates och »nindre Asien. Hit räk-
nas följande 5 Länder:

1. BVKI4.
som äfwen kallades BVKI4 I'KO?KIä, till skillnad frän Coele-
syria, (nu Soristan); läg »vid östra ändan af Marc internum;
omgifwet i NW. och N. af Cilicia och Cappadocia; i O af Me-
sopotamia; i S. af Ärabista öknen, Coelesnria och Phoenicia. —

Berg: 4männß, pä grällseil mot Cilicia; 538>u8, pä h»vars topp
stod ett berömdt tempel ät Zeus Casius; Libanon och 4ntilidanon
i S. — Floder: !su9l„ätes, gränsflod mot Mesopotamia; o,eßn-
te3, som upptager och fi»)tcr till Mare internum. Lan-
det »var i N. bergigt, i S. statt. — Provinser eller Regioner
och Stader: l. so«!u^(,^L KrQio i N.: St. Bamëata, för en
tid residensstad, Lucicmi födelseort; 4ntiocnia ad luu,-um. 2.
p,r«,.v Ilrciio i NW. ; ia nd lß3u>n, nära B^,-iN ?)!«;

med god handel. 3. Bri.roc,B Ilr«,o i W. Btdeu-
ela, starkt befäst, cn af de 9 städer Scleucus Nicator anlagt och
gifwit namn cfter sitt eget; sjclf läg han begrafwcn här. 4. 5^3-
--B,o^-18 Kroio i W.; I.äßdic6a, blomstrande handelsstad, anlagd af
Scleucus Nicator, bekant genom Dolabellas längwariga förswar
efter Ccrsars död. 5. 4?ai«6ifL Kr«io O. om föregäende: 4ntio-
el»?» »d Oi-ontem, anlagd af Scleucus Nicator till hufwudstad icke
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allenast i Syrien, Utan i hela Seleucldernes stora rike; blef ett f«^
te för wetenstaper, egde praktfulla byggnader och cn stola för Christ-
na; kallades äfwen 4>,tiocliia 2d vagnen,, efter ett närbeläget
lustställe; 49am3a, »ned fästning; 1.2,i583; llmsß3, bekant genom
Solgudens (Heliogabali) dyrkan och dcn seger Kejsar Aurelicmus
här »vann öfwer Drottning Zcnobia. 6. s»^l.cinicN Il^c^lo O. om
föregäende: sl,a!ei3. 7. svnkneßi'is!^ Knoio: N. om föregäende:
Xeugma, wid öfwergangen öfwcr Euphrates; 11i6,-o9oli« (äfwen
Zamb^ce), der Crassus fann i den Syristc» Gudinnan Dercetos
tempel en sädan mängd af guld- och silfwcrkärl, att han bchöfde
nägra dagar till deras upvwagande; verw». 8. sn^i.vno«i^ls Kr-
»lo: 11,a983cu8, wid ett af Euphrats mest begagnade öfwergängs-
ställen. 9. K,L<;iu, fordom ett frugtbart land, nu en
sandöken, der herrliaa ruiner ännu uppstiga af l?alm^,a, Odcna-
thi och Zenobias mäktiga och praktfulla rcsideusstad, cn hufwudstc»-
pclplats för kara»vanhandeln mellan sydwestra Asien och Phoenicien,
förstördes af Kejs. Aurelicmus.

2. (^ONI.NBVKI4,
läg i dalarne.»nellan Libanon och 4ntilibanon; bcgransadt iN.
af Syria; i O. af Arabia deserta; i S. af Palcrstina; i W. af
Phoenicia. Landct hörde i äldre tider till riket Damascus, intogs
sedan af Konung Dawid och förenades »ved hans rike; kom slutli-
gen under Romarnc, soin i början förenade dct med Palcrstina,
tills slutligen Kejs. Anrelianus gjorde Coelesyrien, under namn af
rNOKMSI4 1.164^1^818 ellcr 841.H14K18, till cn Provins
med Phoenicia. — Flod: 51i,-)Bu,-l!,0a8. — Folk: //«^ar/,-

— Stader: Neliu9oliB (Syr. Baalbeck) , med
präktiga tempel ät Zeus, Phoebus och Aphrodite; .^liaca; Ds-
M286U8, bekant för dest stalarbcten (Damascenerklingor), kom i
synnerhet eftcr Kejs. Diocletiani tid i stort anseende, och blef i 7:de
ärhundr. e. Chr. för cn tid Kalifernes residens.

3. ?UoNNici^,
wid Mare internum; gräns, i N. till Syria: i O. till Coclcsyria,
i S. till Palcrstina. — Berg: I^iKunon; 4nlillKanon och Ner-
mun i O. — Floder: Isleutl,s,-ÜB, gränsflod i N.; I3eluß. Lan-
det bergigt, mcn med frugtbara dalar. -- In»vänare: /Vios^»-
oes, sF7c/ön//, ?A)/,'//, äftven /Vi/Z/H/cv/, t?u«ancV/) utgjorde
gamla werldens största handelsnation, och äro dcrjemte ryktbara
för deras wetenstaper och de mänga nyttiga uppfinningar de gjort
och utspridt titt andra länder. — Städer: 4,-ildu.3, grundad af
flyktingar frän Tyrus, »var under Syriska Konungarne en fri-
stad för flyktingar af alla partier; 11-Htl!^, egentligen 3 stader
»nom en mur, anlagda af inwänare frän landets 3 förnämsta
städer, Sidon, Tyrus och Aradus, hwilkas fullmäktige här sam-
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lades att afgörc» ge»nensamma ärender; b^blu3, bekant genom den
dyrkan Adonis här erhöll; L^,^tbus, sednare bekant för en luri-
dist stola; Bldon, gcnom sin handel och sina mänga utsända ko-
lonier länge den förnämsta stadcn, mcn mäste slutligen wika för
sin dotterstad I^,-üB, som lag först pä fasta landet, men flytta-
des under Babyloniska Kon. Nebudkadnezars belägring till en O,
der den länge blomstrade under namn af Nya 171-U8; 82169!»,
»nellan Sidon och Tyrus; ?tolemai3 cllcr (under korstagen,
4.6,-6, nu St. Jean d'Acrc), starkt befäst, med den bästa ham-
nen pä hela kusten, läg egentligen inom Palcrstinas omräde i As-
sers stam, mcn Israeliterne kunde aldrig eröfra den; Tcbittäna,
der Cambyses dödade sig mcd sitt swärd, wid det han stulle stiga
till häst.

4. ?^H3I?IN4,
(hos Hebr. san2an), wid östra ändan af Mare internum; gräns,
i N. till föregående och Coclesyria; i O. till Arabia deserta; i S.
till Arabia petrcra och Acgyptus. — Berg: Libanon, 4ntilib2-
non och Ne,-mBn, gransberg i N.; 0i162d, gränsberg i N6bo,
i SO., pä h»vilket Moses dog, sedan han derifrän sett det utlof-
»vade landet; »vestcr om floden genomkorsades landct af ett bergs-
nät, hwars enskilda toppar förekomma under namnen: 5a,-msl,
'I'abo,-, pä hwilket man tror att Christi förklaring ssctt; Lilla
lie, mBn, Oilboa, Oarlxim, Nbal, Bilo, (^uaranlania (frestelse-
berget), Oljobei-get, samt lVloria och 2ion, alla bekanta i Gamla
eller Nya Testamentets historia. — Sjöar: lVleiom, längst i N.
obetydlig; 06ne8a,-etb (äfwen Galilcriska hafwet eller Tibe-
rias); Lacu3 439lialtili5 kalladt Salta eller Döda hafwet,
för dest bittra och gcnom jordbcck tröga watten. —Flod: lordan,
fiyter genom de 2 första sjöarne frän N. till E. och förlorar sig
i Döda hafwet. Smärre bäckar woro: 4,-non, K.i3c!ion m. st.
Landet beffrifwes i äldre tider fason» "flytande af mjölk och ho-
nung." Efter ludarnes slutliga förjagande blef det ökenlikt. —

Inbyggarnc, förc Hcbreernas inwandring, ehuru utgörande
flera stammar: (/e/»»5/^l, /Vl///H/se?- »n. st.), kallades »ned ett
allmänt namn: OanlincVe^. Sedan Hebrecrne inwandrat frän
Egypten, delades landet efter Jacobs och Josefs söner i följande 12
stammar: a) W. om Jordan fr. S. till N.: luda, Bime-
on, Z6njamiN) Dan, Hallva IVlanaB3e, IBaBcbai', 48-
-86,-, Aasibtnli, X6bulon; —b)O. om Jordan frän N. till
S.; llaltva IVlan3BB6, Oad och Kuben. Efter Kon. Salomos död
delade sig dessa i 2 riken: 11104 (luda och Benjamins stam),
och IBK4NL (ve 10 öfriga stammarne), af hwilka det sednare er-
öfradcs af Assyricrne, det förra af Babylonierne, som bortförde
folket i fängenstap. Wid Christi tid war landet, under Romerskt
wälde, deladt i 4 Provinser:
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Wester om Jordan:
4) 1110^4. Städer och orter: a) in i landet: Ms-

i-858!)'ma (Jerusalem), Palcrstinas heliga hufwudstad, byggd pä
4 kullar: Xion, 4Kra, Uo,-ia och Ilexetba, med lehowahs herr-
liga tempel, uppfördt af Salomo, samt Dawids och Ealoinos Ko«
nungaborgar; förstörd af Titus, 70 är e. Chr. blek den slutligen
förwcmdlad till en Nom. koloni, under namn af sa9itolina.
N. om Jerusalem lägo: Letbel; K3ma, gränsfäsininq mellan ri-
kena Israel ock luda, (sednare 4,-lmKtbia); le,icl,o, l!mauB. Sö-
der ut lägo: Vet!,l6li6m, Jesu födelsestad, Neb,nn, för en tid Kon.
Dawids residens; Rn^adda ellcr Dnzeddi, i cn öde trakt wid Dö-
da hafwet; alla bekanta i Biblistc» historien. — b) »vid kusten:
5«8ä,-3a, näst Jerusalem den största, säte for Stathällaren i ludcra,
med ständig Romerff besättning; 10996 (Jassa), ludarnes enda
hamn; 53MN12; I^cron; Oatb; 43dod; 4,8(H10n, der Derceto
(Bibelns Dagon) egde ett berömdt tempel; 0222, i äldre tider be-
kant genom Simsons död, sedan i Romarncs tid gränsfästning
mot Egypten; K^bia, bekant genom den seger Ptolomcrus Philo-
pator här wann öfwer Antiochus den Store, 221 f. Chr.;lllnnB-
-clll-ul-2, »vid norra stranden af Aegypti bäck. — Obs.: kusten frän
Gazc» till ofwanom Jämna kallades 8e9!,e12 (fiätten), och bebod-
des jemte de här uppräknade 5 städerna af Philistcrcrne; N. om
loppe kallades kusten Ba,-on.

L) 841V14K14, N. om föregäende. — Städer: Bicbem
(scdan , under Icrobeam för en tid konungasäte,
blef efter templets uppbyggande pä det närbelägna berget Garizim,
medelpunkten för Samaritancrncs gudstjcnst; Bams,ia, hufwudstad
i. Israels rike (928—722 f. Chr.), förstörd af Assyricrne och se-
dan af Johannes Hyrcanus; äterbyggdes af Herodes den Store,
undcr namn af Beb2Bte; Ne^iddo, i hwars granstap Konung Usias
blef fiagen af Pbarao Necho; 1i8r661, räknas af nägra till Galilcrc».

5) 04LIL/^4
, nordligast. — Städer: a) i örn^. s>i.,i.^-

Lx: Oabäi-a; sana, bekant genom Jesu underwerk med bröllopswi-
net. — b) i Nrn«z o>i.n.«i!?«: 8699^8, i3, Galilcrens huftvudstad
till Hcrodcs Antipas, äterfick stdan af Kejs. Nero, under namn af
vio 5XBä,-ea, satnma »värdighet; Lib6i-ia3, af Herodes Antipas
gjord till hufwudstad, blef efter Jerusalems förstöring säte för en
Judisk högssola; Aa/äiet!,, Jesu föräldrars hem. Andra, genom
Frälsarens och hans Lärjungars historia, bekanta stallen äro: 5»-
-nernaum, lVlagdala, m. fi.

Öster om Jordan:
V) ?ISKA4. — Regioner: l^cLolliris, I^v««^, 4v»^-

Ul-riz, L^i^««^, Oll.r^o, ?r»«^ rnorkiz m. fl. — Städer:sl«-
--83, sa l^bilj^i eller ?an625; Z6tbßaida (det östra), i hwars gran-
stap Jesus spisade 5000 man; Oadin-a, ansenlig och starkt befästad;
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Oei-332, hwars praktfulla ruiner kunna jemföras med Baalbeks och
Palmyras; ?ella, dit de Christne flydde kort före Jerusalems be-
lägring, den sydligaste af de sä kallade Tio städerna (I)6ca9o-
li8), till hwilka äfwen hörde de redan anförda Gadara och Gerasa,
äfwensom Dcnnascus i Coclesyrien m. fi.; Ilabbatb (sedermera

, fordom Ammoniternas hufwudstad, en af werldens
äldsta städer; !Vlacb!6l-üB, en af landcts starkaste fästningar, der He-
rodes höll Johannes Döparen fängslad, och slutligen dödade ho-
nom. S. om fioden Arnon bodde Moab/Ze^ne.

5.
Ärabista halfön mellan Bin. 4i-abicuB, (mcd dest bada wikar i

N. Bin. H6roo9olit6B och Bin. Dlaniticus), lVlaie Ni-^tblleum och
Bin. re,'Bicus; gräns, i NW. till Palcrstina och Syria; i NO.
till Mesopotamia och Badylonia. — Berg: Ue!3neB (i NW.),
hwars westra topp kallades Nor6b, och den östra Binai. — Udde:
B^2Z,-ium 9,-., den östligaste. — Flod: öNt,3, flyter till Sin.
Arabicus. Landet delades i 3 Regioner:

4) 4n.vviz. ?e-r»^^, (Steniga Arabien), dcn nordwestra delen.
— Folk: ; /c/«.'«cr/,' Tl^oa^l/iV,-
c//ii«/itV m. fi., sednare — Städer: ?et,-a, befäst
hufwudstad gas regionen namn; Ulana; llxionZSbel- m. st.

L) 4»^»,^ v^n^, (Ode Arabien), i N. och NO. bebodd
af Koen/ior, Nomadistc» folkstammar.

5) 4nH.»i4 1-Li.ix, (Lyckliga Arabien), utgjordes af södra och
westra delen af landet, som war frugtbart och lemnade isynnerhet
rökelse, hwaraf den södra kusten kallas eller lV^,-, b i lera
Ke^lo. — Folk ock Städer: Hab»?/, det mäktigaste, i nuw.
Vemen. Stader: Baba, lVleriaba.

, »ned hufwudsta-
den 839!,»!-. o'/l«i^«^loi//<V eller , St.: Babat!,a.

bekanta för sin handel med rökelse och kryddor; Huf-
wudstad: 51ac8l'2ba (Mekka). (^6^/-/icr/, »vid Persiska wiken,
med Stadcn: Oer,-l,a, särdeles »vigtig för handeln mellan Indien,
Arabien och Medelhafskusternc».

45K154 eller LILV4.
Den tredje bekanta »vcrldsdelen, omgafs iO. af Binus 4,2»

l,icu3 och lVlare Nr^tblNUm; i N. af IVlaie internum, som här
äfwen kallas 45,-icnnum eller Lib^cum; i W. af Oc6anu3 4t-
laniicu3; i S. af Uare Htio9icum; men de Gamle kände huf-
wudsakligen endast länderna pä norra kusten.

1)»
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1. H^^?l'UB.
Gränsor: i N. lVlare int6,-num eller i A. Pa-

lcrstina, Arabia Petrcrc», Binus Ileroo9olit6s och Bin. 4i-abi6U3; i
S. Aetiopia; i W. Libya och Marmarica. — Berg: lVI:5 4laba-
-Btlit6B ?o, pb^rit6s, och Bma,-aFduß pä östra, och !Vl:t6B Lib)^6i
och K:5 'I6nud6B eller 41-eno3UB pä westra sidan mot Libyska ök-
nen. — Flod: Mluß, hwars källor sattes wid Monte.B Lnn«, i
Aethiopien; wid Kerkasorus delades den i 2 huftvudarmar, hwilka äter
grenade sig i fiera smärre, sä att fioden hade 7 särskilda utlopp,
nemligen: Ostium sanubicum, Lolbitinum, Bebenn^ticum, ?bat-
nieum, Hlendeznum, laniticum eller Baiticum och k6lu3i3cum.
— Sjöar: IVlw,-iB, gräfd för att afiedc» Nilens wattcn; IVIä,-eutiß,
nära Medelhafskusten; Lac. 4ma,-i, genom hwilken Ptolomeerne
ledde en kanal frän Nilen till Arabiska wiken. Landets stora frugt-
barhet war en följd af den gyttja som afsattes wid Nilens ärliga
öfwerswämning, (frän Augusti till flutet af Oktober), hwarwid
wattnet genom kanaler leddes äfwen till afiägsnare ställen. In-
byggarne, som inwandrat frän Aethiopien, efter all sannolikhet
frän Meroe, woro indelade i wissa kaster, eller ärftliga ständ.
Aegypten delades i äldsta tider i wissa sednare i 3 huf-
wudrcgioncr: 1. VKLI^, landet wid Medelhafwet, mellan Ni-
lens bäda hufwudgrcnar, som till formen liknade Grekiska bokstaf-
wcn (Delta). 2) ?'o Medellandet, och 3) INK-
L4IB, den sydligaste.

4) DLLI4 ellec Nedra Aegypten: (omfattade det egent;
liga Delta och landet pä ömse sidor). — Städer: a) W. om
Delta: 4!exand,la, grundlagd af Alexander dcn Store, 331 f.
Chr., pä näset mellan sjön Mareotis och Medelhafwet, uppblom-
strade undcr Ptolomcrerne, säsom Aegyptens hufwudstad, till cn
af werldens största och stönaste städer, med 300,000 fria inwä-
nare, ctt bibliothek pä 400,000 volumer, ett Museum, der »veten-
skapsmän lefde fritt pä offentlig bekostnad; blef medelpunkten för
gamla werldens handel. I hafwet derutcmföre läg ön ?!,a,05,
med cn ryktbar syrbak; Mco9«liß, anlagd af Kejs. Augustus till
minne af hans seger öfwcr Antonii troppar; sanu9Uß, som, en-
ligt Grekerncs dikt, sätt namn af Menelai styrman, hwilken här
stall hafwa blifwit begrafwen; Kei-Kgßu,-08, dcr Nilfiodcn först de-
lar sig. — b) uti egentliga Delta: Aauc,-Btiß, af Konung
Amasis lcmnad ät Grekernc till cn stapelplats för deras »varor;
Baiß, Nedra Aegyptens fordna hufwudstad, med en kunglig begraf-
ningsplats; Luto eller Lutoß, med Latonas bekanta Orakel; Lu-
-siriß, med ett tempel ät Isis; N6nde3, der Pcm dyrkades; l2nis
(i itzibeln 202n), der Moses wisade Pharao sina nndcrwerk. —

c) O om Delta I^M-num, starkt befäst, nyckeln till Aegyp-
ten; Lub2Btuß, der Bubastis (hwilken Grekernc kalla Artemis) ha-
de ctt Orakcltempcl; Neliu9olis eller On, mcd Solens tempel, läg
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i landet 0056n; 116i8v901i5, wigtig stapelplats för Indista han-
deln, gaf namn ät nordligaste delen af Sinus Aradicus.

L) m^?l4i^O^lB eller Medlersta Aegypten, (frän
Kerkasoros till Hermapolitanc Phylake. — Städer: IVl6M9lii3,
gammal huftvudstad i Nedra och Medlersta, om ej hela Aegypten,
utmärkt stor mcd praktsulla byggnader, hwaribland ett af Kon. Me-
nes uppfördt och af Moeris förstönadt teinpel ät Hcphaistos; i
NW. härifrän »vid Lusi,-i8 stodo de tre utomordentligt stora Py-
ramid erne: (5be098, 51,69>6n och N^c6,inuB); 1X,!0901i5, der
den unge Apis föddcs i 30 dagar innan han fördes till Memphis
för att intaga den bortgängms ställe; 5,-ocodilo9oliB, sedan 4i'si-
noe, der Krokodilen dyrkades, läg nära Moeris och den bekanta
Labyrinten; Ne,-2c160901i8 M2ZN2, dcr Ichneumon, och s^no-
-9«1i3, der Anubis tillbads; Ilermu9Blis m2Zna; Lesa, sedan af
Kejs. Hadrianus kallad 4ntinou9oliB, ull minne af hans här drunk-
nade älstlmg Antinous; Nermo9olitane ?b^lal(6, grällsstott, der
tull crlades för alla »varor, som fördes ned frän Osrc» Aegypten.
— Wester ut lägo flcrc» Oaser, d. ä. frugtbara jordsträckor, likt
öar uti Libyska öknen, hwaribland särskilt nämnas OäBiB paiva,
W. om Moeris, och OäB,B M2gna, W. om Ab»)dus i Afrc» Aegypten.

5) 111158418 eller Ofr a Aegypten, (frän gränsen af Hep.
tanomis till Nilens fall, sat!,a,-act6B Mli minor wid Syene). Sta-
der, a) W. om floden: L^co9oll8; IbiB, sedan ?t016M2i5;
4bydoB, Mcmnons residens, mcd en konglig borg (lVl6mnonium);
l6nt^l-2 och 49011in898981i8 ma^na, hwars inwänare woro kän-
da som Krokodilljägare; Tl^bantine, pä en ö af samma namn
»vid Aetiopiens gräns. — b) O. om floden: 4nt«0981i5, bekant
af Grekernes fabel o»n jätten Antcrus; I>ano9BliB eller sbemniB,
beboddes af handtwerkare; här d»)rkades Pan och här war Skalden
Nonnus född; 50vt05, märkwärdig stapelplats för karavanhandeln
frän Bercnice wid Ärabista wiken; IbsbZe, (sednare VioB9BliB mag-
na) "staden mcd 100 portar," Aegyptissa Konungarnes äldsta resi-
dens, bland hwars spridda »väldiga ruiner man, utom mycket an-
nat, ännu ser lemningar af Wemnons stod, som wid solens
uppgång gaf ett klagande ljud ifrän sig; BMn6, pä gränsen »not
Aethiopien; I^bilX, pä en ö af samma namn, der Dsiris och Isis
sades wara bcgrama.

Pä kusten af Sin. Arabicus bodde 5/>öF-/ö<A^iV och /c/^li-
/?/l<7F-/; här lag längst upp »not Aegyptens södra gräns Lei-snice^
cn stor och wigtig handelsstad, emedan de »varor, som blifwit förda
öfwer Röda Hafwet, harifrän fortställdes med karavaner till Cop-
tos och widare ned ät Aegypten.

2. H^uiori^
war ett allmänt namn för hela det inre Africc». Det egentliga
Aethiopia, kalladt 8111^4 innefattade
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landet frän Aegypten, mellan Nilen och Sin. Arabicus till Indista
Oceanen. — Berg: Klont6s Lun« (Manbergen). — Floder:
Mlus, som upptager 45tä9U8 (Abawi) och 45tabui-28 (Tacazzc)
och längre ned mot Aegyptens gräns gör ett fall (sata,actes ma-
joi). Landet rikt pä ssog och bete. Dcn märkwärdigaste statcn
war IVI^KON, (mellan Nilus och Astaboras), med cn stad af sam-
ma namn, hwarifrän Aegyptierne anses härstamma. Deiiutom
märkas: KNOAIM 4UXi).^N i O.; I^I^OIO 51^4^0^»?^-
-I^4, wid Mänbergen; L4K64K154 cller 4X41V114 (Ajan) wid
kusten af Oceanen. — Folk: H/e/nm^ss;
semb,-l^cV; H/ac/-obl^; »n. fl.

3. I.IL^.
Med detta namn förstods stundom, såsom redan är anmärkt,

hela Africa, stundom kustlandet frän Aegyptus till Syrtis, i in-
skränkt mening äter, blott närmaste landet intill Aegyptus, (Lib^-
cuB lVomoz). Wi taga det här i den andra bemärkelsen, dä det
begränsades i ,W. af Asrica propria; i S. af Aethiopic, och Liby-
ska ökncn; i O. af Aegypten. Landct delades i 3 Regioner:

4) Llö^sUB NONOB, närmast Aegypten. — Städer: ?i«-
-tBnium cllcr 4mmonia, med ha»nn; satabatbmuB maFnu.B.

L) 1V14K^14H154, W. om förcgäcnde. — Folk:
c^it/^, som liknade Aegyptierne i seder, drogo sig undan Grekerne
längre och längre in ät landet; längre i S. »»»ed staden
4mmon, i en Oas, der det ryktbara lupiter Ammons tempel och
Orakel befann sig; äfwen fanns här cn källa, hwars watten om
dagen war kallt och om natten kokhctt. Ännu sydligare bodde
Hn/nönes, (3a^anl«nieH m. st. föga kända folk.

5) SVKLA4IS4 KHSIO, W. om föregående, (äfwcn kal-
lad ?N^I4?ÖLIB). —Städer: hufwudstad, koloni
frän ön Thera, hwarföre Cyrencerne utgäftvo sig för Spartaner,
kufwades af Macedonierne, hade sedan cn tid cgna Konungar, men
kom stutligen under Romarne, som formade landet »ned Crctc» till
en provins; härifrän utgingo Callimachus, Eratosthencs, Simon
och Aristippus, stiftaren af Cyrenaissa stkten; ?tbolem2iB, (förut
V2,-K6); 4i-sino6; Ls,snic6 eller 116596^3, dit Hesperidcrnas
trä gär dar förlades.
4. ?^O?Kl^ cller c^H^N^(;i^^^Bl3.

Det^ gamla Chartagos o»nräde gränsar i N. till Mare infe-
rum; i O. till Libya; i S. till Gcrtulia; i W. till Numidia, och
delades i följande 3 regioner:

4) NNOIO 8VK1154
, (nu Tripoli), mellan 871^5 IVlajor

och ett sandigt, mindre bebodt land. — Städer: N629U-
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li3 eller Le9tiB I^la^na, Phoenicist koloni; Oea, (Tripoli), »ned god
hamn; Bäbl-ätl,a, med betydlig sjöfart. Af dessa tre städer fick re-
gionen namn af 1HI?0LI8. Pä gränsen mot Cyrencr stod 4r«
?1,i1«n0,-nm, ett monument, npprättadt ät 2:nc bröder frän Car-
thago, son» genom list »vunnit denna landsträcka frän Cyrcnecrnc,
och här lätit begrafwc» sig.

Z) Itl^OlO LVX^sl^l^4, (nu Tunis), ett frugtbart land,
W. om fbregäende; gränsade i N. till Rcgio Zcugitana; iW. till
Numidia. —> Stader: 4d,um6tum eller Nadrum3tum, Phoeni-
cist koloni, hlvarför dest in»vänare kallades , huf-
»vudncderlag för Moderlandets handel; L,69tiB 9»rva; Iba9sUB,
märkwärdig genom lulii Ccrsars seger, 46 f. Chr., öfwcr lubc» och
öfwer Scipio, Pompeji swärfar. In i landet lägo L^acm eller
>l2mm» och 5.1933, lugurthas stattkammare.

5) Il^OlO (Tunis), äfwen ett frugtbart land,
N. om föregående; gränsade i N. och Ö. till Mare internum; i
W. till Numidia. — Uddar: ?i-om. ö16,-cu,ii (C. Bon); 490!-
-lin,B (C. Zcbib); sandidum (C. Blanco). — Floder: Lagiädaz
(Mejerda); I„sca, gränsflod i N. — Städer: 48^8 ellcr Ol^sa;
iuns3 eller luniB, redan i äldre tider ansenlig; sai-tb3Zo, Phoe-
nicist koloni frän Tyrus, hitford af Dido, blef genom handel och
erölringar cn af gamla werldens mäktigaste städer, och war Roms
farligaste medtäfiarinna; uti borgen L^i-za lag 48cle9iou (Aescu-
lapi tempel), i hwilken Hasdrubals gemäl brände sig inne dä staden
cröfrades af Scipio och jemnades »ned marken, 146 f. Chr.; Au-
gustus äterdyggde staden (sartbaZ« nova eller Komana) pä nägot
afständ frän dcn gamla; Dtica, bekant gcnom Cato Uticensis och
hans död.

5. NU^IDI^.
Gränsor: i N. Marc internum; i O. Africa propria; iS.

Libya interiör ock Gcrtulia; i W. Mauretania. — Floder: lu-
-Bc2, gränsflod i O-; i W.; 4m9Ba^a, delade landct i 2
delar, af hwilka den östra, Masinissas arfrike, äf»ven kallad KD-
MVI4 ?KOPKI4 eller NIM. beboddes af Hsa^//, —

dcn westra, Syphar's rike, beboddes af H/aHHorH///. — Städer:
111990 Kcgius, Numidista Konungarncs fordna residens; sii-ta,
Masinissas och hans efterträdares residens; 23m3, starkt befäst;
bekant gcnom dcn äldre Scipios afgörande seger ofwer Hannibal
201 f. Chr.; Kladaui-a, der Apulejus, ock l3ZaBt6, dcr den helige
Augustinus »var. född; Ibiila och Ibirmida, bekanta i lugurthin-
sta kriget.

6. IVI^DHI^I^I^,
(nu Fez och Marocco). Gränsor: i ,N. Mare internum; iW.
Oceanus Atlanticus; i S. Gcrtulia; i O. fioden mot Nu-
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midia; men Kejs. Claudius lade till Maurctania äfwen westra de-
len af Numidia, under namn af U4UKLI. 5^84KIN«8I8.
— Berg: 4t!aB lVlinor; BoliB i S.; 4b^la eller solumna
N6i-cu!is, pä den nordligaste spelsen wid Fretum Herculeum, midt
emot 5a<96 i Hispania, hwilka bäda kallades Herculi Stöder.
Udde: Uslagunium, gcnt emot Carthago Nova i Hispania.

4) KI4UKNI4NI4 s^B4^l^BlB. Städer: 5«83,-62
(förut 101, nu Algier), förstönad af luba, af Claudius upphöjd
till Rom. kol. och hufwudstad i provinsen Maurctania; 85Z2, resi-
dens för Kon. Syphax, sedan Rom. kolom.

L) M4UII^I4IVI4 11^5114^4, dct egentliga Maurctania,
— Städer: linZiB (Tanger), sedan som Rom. koloni kallad 11-2-
-duct2 luli2; Lix2 (Larachc); Locanum Ucmeiun, m. fl.

Söder om Maurctania bodde t?SV/i///, hwars land kallades
OHIULI4. De delades i 2 stammar: a) O^er wid berget 4t-
-125 — b) eller wid floden NiZi-i., (Ioliba),
som siil^ide nordliga Africa frän Aethiopia. Pä kusten af nuwa-
rande Ofta Guinea bodde inom hwilkas
omräde märkas uddarne: U68961-U och lVotu Xei-25 samt berget
Ill6oN 06ll6M2,(I)60l U M su, l U3).

Öar wid Africa.
a) uti Mare internum: Neninx (Zerbi) och 56i-cin2 (Ker-

kinc), wid Syrtis minor.
b) uti Oceanus Atlanticus: In3B. pur^i-aii»: (Lan-

celotte och Forteventura), sä kallade af dc Purpursnäckor som luba
fann, dä han upptäckte dessa öar; InBs. V'o,-tunatX, sedan kallade
s»na,-iX, i anledning af de stora hundar »nan stall hafwa träffat
pa en af dem; 56,n6 och NeB96rideB; 4tlantiB, omtalas som cn
stor okänd längt i »vester belägen O (kanste Amcrica?).
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<^2p1852 46.
(^pitnllNUB m:8 14.

38-
-— — — l?nn?lvi4 38.
— — All ?05III» 36.
o»pr2ri2 »NB. 3, 18.
OapreZe i«8. s9-
-(!2P82 55.
6»PU2 15.
t?a/iua«<' 15.
darali» 18.
(^2llit2uum l»r. 18.
(!2r2lnlii3 pr. 36.
del,«li2 re^io 37.
d2tc2la 4.

3i6»n
t^rsinites Bin. 9.
<?a»</u<:^,' 43.
l^2r6ucii m:te« 42.

32.
c^KIX 34.
l^2rlU2N2 45.
c^KHIX?iIX 44.

p»or»lx 45.
— V>s3rni4 45.

darniel in:3 49.
(!2rment2liB port» 14.
t?a/'«at'tl 6.
t^a?'/»»' 12.
(^aruuutuin 10.
i^nuteH 5.
(!2rp28»2 29.
(!lu-p»tlle3 w:te» 9.
Oa,p2tl,uB inB. 29.
(!21pe112 pr. 45.
t?a»/)eian« 2.
t^arrl» 42.
OartejÄ 2, 3.
ll^rtllÄtz" 55.

no^» 3» 55.
— vetuB 3.
<Ha»tliB 8.
<^2>'^2N<l2 34.
<H2l^BtUB 28.
(!28i2 41.
d»llU3 43.
l^23pile P^lZe 43.
t?a^/il'» 43»
<H2BplU3 w:« 42, 43.
(^2832nc1r2 26»
<^288iope 26, 27.
<^5310118 Krkl« 47.
<^283l3eli<le8 INBB. 7.
l^:»8t2ll2 23.
<^23tellulN (!2tturum 8.
<^2«tl» iezlN2 11.
(!ÄBt»llun 2.
plitad» t1,1N!13 lU»^-

UUB 54.
t^lacecaumene re-

38.
t?al,l/aun/ 5.
lutans 18.
(!^i^o«i^ 38.
i?««t 8.
d2UC2BUB m:« 39.
l^2Ullin« surcu!» 16.
d2uäiuin 16-
-(!2unuz 34,
o»^,tr^2uuz c2in-

pu« 33
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8l<!!«ll.
Cg?,truB 11. 33.
d»benn2 in:» 3.
<^el»N!« 37.
t?«/ia> 2. 4.
6e/t«öe« 3-
cLi^^lvNilix 1.
dencnre» purt. 21.
Oenomanl 5, 12.

13.
(^ec»B in«. 28.
oepl»2lleni2 inz. 27.
cepliiB3UB 11. 22. 23.
cepi 40.
<Her23U3 36.
ceruta m:z 22.
der2unii ui:te» 39.
t^elcin2 inB. 56.
derue i«8. 56.
t^!e3tuB 31.
<^etiuB iu:3 10.
cietiuiu 10.
<^112d0123 42.
(!li2erone2 23.
(!l,2lce6uu 35.
t^nxi.cul?l3 4".
ddulci^ice penins. 26.
du^i.c:l!)iel: Vrcio 48.
Cl,2lciB 26. 28.
cill2!ciB lu-.8 24.
C!.l»läl»» 43.

43.
dll4i.vLNAl?is Lroll) 48.
t?/,ama<>i' 7.
i?/!«one.f 26.
cUXO?fIX 26
(!1,2r26l U3 11. 21.
<Aae/'«m<»s»'l» 51.
<?/<«««' 8.
tA««HI' 5.

(!l,eliäonilN il>3B. 29.
<^l,elnn»t2s pr. 20.
<^I>eluu2tcs «in. 19.
(Il,einniB 53.
t^l,eopB 53.
t^l,epl,ren 53.
t^lier3s»n 9.
(^KerB<iue3UB 9.
dl,erB«n. dimdricg 8.
— — — lauric» 9.

I'lir2ei» 31.
8.

cl,io« in§. 28.
CKo»3pe« 11. 44, 46.

Bl<l2N.

dlia2t»2s 42.
c!liotr»8 11. 45.
t?/<o?'«5Nll 41.
c!dr7B2 33. 47.
dl,rvBncer2B 31.
<I!lll^8c>llll028 11. 48.
c!ii.bru3 11. 30.
Cill»ll8 10.
(!il»ow8 (Xp2ine2) 37.
(lid^r» lu2»n2 37.
t?l'c»/ieH 31.
Cll^iciX 35.

35.
, — e^>lpl!3?niB 35.
— — — i»knrni4 35.
— 'lnzcllrz 35.
<^iliciN i>^la: 35.
t?«'mö^l 8.
t^imini>3 M!3 13.
(^immerium pr. 39.
dimuluB M.B 28.

LIN 54.
(^irceji 14.
dircejuiu pr. 13.
dircejuB m:s 13.
(^irce3ium 42.
dirpli>s in:« 23.
dirrll» 23.
Oilla 55.
di8312 44.
t^ni' 44.
(^itl>«ron in.s 22.
citium 29.
<^12N13 11. 13.
dl2ruB 34.
tllaucliopolis 36.
dl!lUlllU8 m'3 10.
(32venn,'» 11.
(!>22ulnene 33.
(!levum 6.
dllB3ui2e ?/l« 42.
(!luni2 3-
(^lupe» 55»
(3u3ium I3>
dncmicleB 24.
Oueml3 w:s 22, 24.
<^nic!uB 34.
(!n083U3 29.
<I!c>e^tllUB 11. 25.
doclanu»! »in. 7.
(^OLI.LBVRIX 48.
(sc>eliu3 m:z 14.
<70/«/,l>tt' 10.
co/c/</ 39.

Bi»IÄN.

Col.cnl3 39.
(!a1123 pr. 22.
(!cilli3 llortulorum 14-
-dolaniu 5.

— "lrajana 5.
duloplzon 34.
(!c»la38!« 37.
kolumn» Nerculi3 55-
-<H<)IN2NH 38.
—

—
— Pontic2 36.

dc»lul>UBt» rc^io 38.
<?<im«/» 41.
lamell» m:le8 41.
(!c>«2l,<«r.»e Lraic, 47.
(!oinulil 12
<^on<i»te s-
(!nnlluenleB 5.
(!onBent>2 17.
<I!c»nst2ntl2 29-
-<l!onBt2ntinnpc>llz 31.
l?a«le.ftan«' 3.
dop2iB lac. 22.
(^npl»en 11. 46.
t^o^il» 16.
c!oi>r2t2B 11. 44, 51.
t^optUB 53.
(!nr3li3 lar. 37.
thorax m:8 23, 25.
— pr. 9.
Onr2xiciB »n:le8 39.
dordulo 4.
dorl)ulaniB monu-

menrum 7.
dorB^r» i»3, 27.

url»8 27.
— ni^r:» in«. 30.

(!u!clu62 2.
dahlin iuin 16.
co^i^^nix 21.
<I!c»l intlii»cu3 Bln. 19.
l^orintlluz 21.
O^etllNl 6.
dnrNUB 18.
(!orune 20.
(!nr«nell 23.
<I!orc)uu8 m!8 43, 45.
cokBicx MB. 18.

lnn:« 13.
l^c>l^eu3 35.
(^ar^cu3 pr. 33.
dc»3 inB. et urks 29.
(^OBBX2 44.
t?aF^a?l 44.
<?oLFetani 3.
(!nt^or, 36.
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Biclun.
(!r»FUH «:, 34.
drauon 25.
dremu» 38.
dremonll 12.
dKL^X lliB. 29-
OeuB2 port. 23»
CrisB2 23.
OrI3BHUS BIN. 23.
driu Aletopun 29.
<Hrococlilopoli« 53-
-proton 17.
(ste3ipl>ou 4?.
<^uiu2 33.
dum» 15.
dumerium pr. 11.
duu2X» 43.
dureB 16.
t?u^eie^ 24.
(!nkr.'t>« 24.
duria 11.
(^2ne«e in«3. 36»
C^ci.XDLB MB. 28.

<^NUB 11. 35-
-d^6uni2 29.
t^llene 20.

— m:« 20.
(!^ml« 33.
d^nocepdale 25.
d^nonoli» 53.
(!/uu« 24.
(!)sp2rlB»l2 20.
<^p2riBBlum i>r. 19.
d^p2rizBlUB Btn. 19-
-d)sl>ru« i«3. 29»
t^krnxicz Kroio 54.
d^reno 54>
<^/reBell2t» 41.

inB. 28.
d,»«NLBrice Krc-.10 48.
C7ru3 11. 39. 43.
(Alliera in3. 27.
<^t1,n.18 28.
d^tinium 23.
datorn» 36.
(^TiicuL 33.

n.
/)a« 40.
D»liron» 11. 7.
VXciX 9.
— X.lpenziB 9-
— Hleäiter2ne» 9.
— Kipen^is 9.

Bicl2n.
V«ll2l2 34.
/)a/<n 41.
/)«« 44.
I>2lX 11. 41.
/)a/mata' 30.
Dxi.«^lx 30.
1)21N23cU« 48.
/)an«7<an«'l 6.
Damnonium pr. 6.
v2n 49.
V2N2 38.
I>2n»priB 9.
V»n2Blri3 11. 9.
VanuniuBll. 7.10.30.
/I«,w 56.
/)«,-</«»< 30.
I)^»i>^iiix Keaio 30,33.
D2rä;uB 33.
D2rtoritum 4.
I)28c»3l» 38.
V.'i3c^liuln 35.
V»uliB 23.
/)aun«' 17.
Deceli» 22.
velium 23.
velminium 30.
I)elo« in». 28.
Velpl.i 23.
Dei.?x 52.
/)emela> 6.
Veluetri2B 25.
DemoneBi in3. 36.
Veorum l«3«. 3.
verlie 38.
VerriB pr, 26.
Verto32 3-
De v» 5.
Dillnium pr. et u» l)8 3.
Victamnum 29.
victe ln.B 29.
Vict^mn» 29.
Vi3^mu» MI3 37.
Vincl^lnu3 ni'3 37.
Dio (!i«32re2 50.
DiomecleN inB3. 19.
DioBc:uri2s 39.
DloBpolis M2^NÄ 53.
viurn 26.
/)aiun« 6.
Doclou2 26.
/)o/o/71-^ 25»
Doric2 I'etr3p«li3 23.
/)«"'^ 21. 22, 23.
VOLIB 23. 34.
Norizcu« 31.

3icl«lu.
vorlug 11. 47.
Doro3terum 30.
I)oro8taluln 30.
Dor^lZeum 37.
/),-«.<Fn 45.
VLXl>f^l^^X 45.
vI2VU3 11. 10.
vreilou 11. 30.
Drepanum pr. 18.
— — «. „rli« 18.
Dromo3 Xcllilliz 9.
/)^i/o/,e,f 26.
Dul»ri3 6,
Dulicllium in«. 27.
Duriu3 11. 1.
Dnrobriv» 6.
Vurocorturum 5.
Duroveruum 6,
V^MN 21.
V^rrl»2cl»ium 27.

Ndal m:8 49.
LdlanH 7.
Ndora 2
Ndoracum 6>
Nl,U<t« INBB. 7,
/^iuT-a^/ceH' 5.
Nburum 8.
NI,U3BUB INB. 3.
Ncl,l)2t2NÄ 44, 49.
Lellinaclc» inB3. 27.
Ncron 50.
N6e3B« 42.

3-
Ae/om/t<r 51-
LBe3t» 18.
NFnateia via 27.
L^nllti» 17.
Lion port. 27.
Inlåna 51.
Islaniti<:u3 3in. 51.
NIN» 33.
Nl2tcll 23-
Lle2 16.
Llectricle3 inBB. 19.
Nlepli2ntine 53.
Lleutl,eru3 11. 43-
Lle«3i3 22»

24.
LI.IB 20.

20.
—

— I>KO?NI4 30.
L1.,«i1, 44.
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Bi<i»u.
L/z,m»i 43, 44.
k«^iick 26.
Nm»u« 50.
Lmes» 48.
Lmaclu3 m:« 41, 46.
Nmporium 3.
NnAlnlä» 50.
N«IFUI4 8.
Nnipeu, 11. 25.
Nun» 16.
Hptie«u3 34.
L^icl»mnu« 27.
Npiä2uruB 21.
——

— I^imer» 19.
NI>MHl> 25.
Lr»,inu3 11. 21.
Lred»ntium pr. 18.
Nretri» 28.
Lrineum 23.

8.
Lr^M2NtNU3 11. 20.

m:« 20.
Nr^lKr» 33.
Nr/x m:« 17.
Aoullinul m:« 14.
/^tt'n«« 11.
RikUllix 13.
i,'l,«.«c< 13.
Ni)»ol:x in«. 28.
Nuboicum sret. 22.

LuersseB« 45.
Au^a«« 12.
NulZeu» 11. 44.
Nuo2tori» 9-
Lupnr»teB 11. 43.
Nuripu!! sret. 22.
NUVDI'^ 1.
Nurot»B 11. 19.
Hur/meclon 11. 37.
Nv» m;8 19.
LvenuB 11. 24.

s>.

kZiBull« !3,
?»lerii 13.
?»lernu3 »Fer 14.
L»uBtinoi»ul>« 38.
I'elicil23 2.
relein» 12.
/^e/i/','n< 11.
le»ceni>i» 13.
kl6en« 16.
l'»llenti» 12.

Biä»n.
klxi^llix 8.
ll»mini» pörl» 14.
— — — vi» 14.
kl»vil» Nenpoli» 50.
?l2vi»n» c23tr» 10.
kl»viodritz2 2.
?levum o«tium 7.
klevum o»!itcllum 7.
klorenti» 13.
lormi» 14.
?ormi2num 4.
kortun»!» in««. 56.
korum 4.
?o38» sret. 18.

Dll,3i»N2e 3» 7.
-— — l>l»ri2n» 4.
rrc^ellH 14.
/><?nt««, 16.
?rcntn 16.
/>/>// 5, 7.
kucinuz l»c, 16.
kunlli 14.

c:»d» 44.
<»2l>2ru 50.
(»21,il 14.
l^2l>ret2 8llv» 7.
t»»l!2r» 50.
(^»cle3 2.
(»»llit2num sret. 1.
(,H?ni.lx 56.
<?«H<c/<ln/,/«^l' 4 l.
(^41.41i4 37.
O^I^II^HX 50.
«3a//<rc< 2-
-6a//«' 4, 32.
d^I.I,IX 3.
— — Xyliii^liiz 4.

— Vr1.0164 5.
— — »KX<NX'IH 4.

— c>BHi.ri!»x 12.
— 0l8?4I)XXX 12.

— —^ cire»lon 12.
— — I^U0NlI?!558l3 4.
— — SI4NI!U!«?>'LXSIB 4.
— — 100X54 12.

— ?KXl»Bl>>!).<Kä 12.
l^2l!leum srel. 3, 6<
(i»2llicuB »zep Is>
(»xl.l.o<:««c!x 37.
t^2litz2mell» 43.
t^2ng»riä«: 47.
6I2NF» 47.

8ul«n.

Qllnsse» tl. 46.
(^»n^eticu' 3»n. 32.
t^2n^r» 36.
ti«7-aman^e^ 54-
-t^2rFgnu3 m;s 17.
(,2><;2ru3 32.
dllrixim m.« 49.
l^arumn» 3.
6»tli 50.
(I»u^»mcl» 43.
6222 44, 50.
6Ll)K08Iä 45.
6e<//o«V 45.
de!» 18.

11.
t^eneB2rctli 49.
(!enev» 5.
denn»oum 5.
(»enu» 13.
t^er»uc» m:« 22.
(^er»l» 51.
Qere3tu3 28.
(»ertzovll» 4.
dLVMX?iIX 7.
— — 84»»z«z 7.

ciB»»L!>'Hl»x 5.
— — l«rr»m» 5.
— — »xo»^ 7.
— — rki«4 5.
— — 3Lci!?!o4 5.
— — SU?«N!NK 5.
— — inxK^nnrK^lix 7.
— — IKXSSVI«?III.HI<4 8.
i^errl,» 51.
t^e?-,/<«>«' 51.

10, 36.
dildo» m:« 4!^.
killen 50.
(^ile»3 ««:» 49.
(^>2niB 11. 15.
l^l»ucu3 11. 34.
<^le3«2ll» in» 8.
(»oUNUm pr. 3.
(Fumpdi 25.
donni 25.
<^or6it»uum pr. 18.
(^urllium 37.
t^OIMV!S»e 42.
dortl^VUB m:z 42.
t!ort)'»» 29.
<^o3en 53.
601/«7 8,

<?,-^/ 16, t»c, 42,
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Bi<l»u.

KKHici^ 19.
— — «40«X 16-

-— — — rkornlz 22.
(»rampinz m:8 6.
<^r»nicuB 11. 32.
(lr»ti2napoll« 4»
(ir/nium 33.
l^utw 8.
t?«FHOneF 9.
(^2l-03 inB. 28.
d^tbium 19.

H
N2tlri2 15.
H2<lri»nnpoli3 31.
H»äri»uuB »^er 15.
N2<irumetum 55.
NNMUB m:5 30.
N2li2cmon ll 26.
U»li2llU3 23.
U»lieÄrn»B3UB 34.
H»lone8U8 il»3. 28.
«»173 11. 32. 36, 38.
H»M2xiBU5 33>

9.
N2rmo2ic» 39.
H2rmo2on pr. 45.
ll»rmu22 45»
Uedron 50-
Nel,ruB 6. 31.
Uec2tump)lau 45.
Hec»tone3Bi in3B. 28.
Neli» 16.
Uelice 21.
UeliupoliB 4", 52.
Nelicon m:8 22.
llelium oBtium 7.
HLI.I.^B 19. 22.
— — — u>liB 25.
NelleBi>ontuB 1, 32.
Nelo3 19.
/fe/l>ell7 5.
lleplll»zti» 28.
U«!pl,N3tl»äeB iUBB. 19.
Nl!?i4!la»l3 53.
Ueraele» 16, 25, 31.
— — in ponto 36.
ller»cleopali3 53.
ller»cleum pr. 36.
llercul»uenm 15.
Nerculeum sret. 1.
Nerculi3 pr. 16.

— — 8?!v» 8-
Ue,s?nnm:te«et3llv. 7.

Bi<!»n.
Ncr«i m:te« 17.
HerZeum 21'
Ilerminiuz m:« 1.
Nermione 21.

7>
Herman m:3 4?» 49.
Hermopoli3 m»FN2 53.
NcrmopolitÄne l?l»/-

-l»l^e 53.
8.

Nermu3 11. 32. 33-
-//e^'»7/ 14.
HeroopoliB 53.
Heroopulite, «in. 52.

8.
NeBI>NKIX 11.

UI/llNä 1.
Nespericle3 i«88. 56.
HeBperiB 54.
Ne«peru 56.
//e.ttt<Vi 25.
Nr81IH:N1I8 25.
lllLllll^lX 6.
llier»poli3 37>
Nier»BUB 11. 9.
NieropollB 48.
NieroBol/m« 50.
AV//el>/t??les 8.
II imer» 11. 18.
Hippie! m:t«8 39.
Hippocrene souB 22.
Ilippo N.eziu3 55.
Hip^oni2te3 Bln. 17.
//i'/i/?o/i/<a^i Hc/i^llv 41.
— —

—- Fal-mal/iw 40.
//«>/««/ 16.
//«>/«' 8.
lli8P»ll8 2.
NI8I^V?lI^. 1.
N/Fi/l 12.
Ui3i»lx 12-
-//ome^i <ce 51.
Harel» m:5 51.
N^bl» mujor 18.
— — minor 18-
U)>62Bpe3 46
N^är»oteB 46.
H^clre» inB. 27.
N/6runtum 17.
ll^6ruB 17.
U^liee 1»c 22.
U/mettu3 m:s 22.
N/p»niB 11. 9.
N)sp»8» 25.
N/perborei m:tB 9, 39-

8l«i«li.
N^pliuBl» 46-
H/P32 11. 18.
IIVK(^Mä. 40.
— — — — urt»B 40.

I.
iu3». 47.

52äer» JO.
29.
50.

F»mno 3.
m:« 14.

/u/i^</« 30.
30.

FxrvLix 17.
17.

lup^zium pr. 11, 17.
H»3onium pr. 36.

34.
/«^r«^« 41.

11. 41.
9»

—
'— H/ei«naHla 10.

/öe^' 2. 39.
IVLKI.4 1, 39.
Il>ericl« p/IZe 39.
IKeruB 11. 1.
Ic»ri» inB. 29.
/c/ii^/n/i/iaF-i 45, 53.
Icunium 38.
läl> M!8 29, 32.
lä»lium 29.
lä>Bt»niBU3 c»mpu« 8.
Idulieä» m.B 1.
/</ufn<ei 51.

49.
50.

6.
li3reel 50.
II»rFU8 11. 11.
Il»ru3 11. 11.
Ilcrcll, 3.
//e^tto/leH 3.

Ilipul» m:» 2.
lIIBBU3 11. 22.
IliturziB 2.
Ilium 33.

novum 33.
H.I.VKIB 30.
— — — »xn»xk4 30>
—

—
— <^k«cz, 27.

— — — Lomxl,^ 30.
Ilv» in,. 18>
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Bicl»u.

Im»u» m:5 40, 46.
Imdro3 in«. 28.
In»cliu3 11. 20, 24.

I«DIä. 46.
— INIKH. <^x»0^»l 46-
-— LXINX (^»LLIU 47.
lislloscli^ilx 46.
lu6u3 11. 46>
/n^ir^>on« 7-
InB»ni m:te3 18-
Inter»mn» 15-

-
!lolcuB 25-

-

21, 22, 32-
-

sorcl2N 11. 49
in«. 28

IpBU3 37-
Ir» 20-
Ir>B 11. 36-
Iz»Bcd»r 49-
-lB2ur» 38-
-lB^ll^ix 38-

- 11.
I8ionä» 38.
IBmenu3 11. 22.
133e010n Bc/tl»l2 41.
— — Beric» 41.
/HFe«ion« 41.
IsicuB 8»n. 32.
ISBUB 35.

I3ter 11. 7.
I«tNMU3 21-
-lBtiN» 28.
/Ht^l 12.
IBtruB 31.
11-^l.l^ 11.
—— — illrr.kiok 16.
— — I>KO?KIX 13.
— —

— Bvi>rklok 12-
It»lic» 2.
ItK»e» in3. et urli3 27.
Illiome m:3 20-
Itium pr. 3
liv^H^ 50.
/<«?-<?, 48
Ivern» 6.

49.
50.

5.
2.

Biä»u.
5.

pr. 1.
M!8 3.

10.

Il.er^2Boro3 52.
X.iBcl,on 6. 49.
Il.riu Netopon pr. 9.

1..
I^aceäZemon 19.
I^cidurtzium 8.
I^»cinium pr. 16.
/.Aconi 19.
I.^c0?ll^ 19.
I^»conicu3 Biu. 19.

18.
I^lLBtr^^onii c»mpl 18.

12,
/.a/etani 3.
I^»ml» 25-
I^»mpe m:8 20.
I^2MPB»eUB 33.
I^2n^oliri3 in3. 3.
/.ann-nött^t/l' 8.
I^»nuvium 14.
I^»0llice» 47.
— »ll I^/cum 37.
—

— domnu3t» 38.
I,2PNtI>UB 29-
-I^.»r» nä» 38.
I^xnier Vroin 46.
I.uriBB» 21. 25. 33, 48.
— — drem»Bte 25.
I,»rj„8 l»c. 11, 12-
-1.28 19.
I^2Bin» vi» 14.
/^all'«l 14, 15.
1.^7-111^1 ,3.

—
— äniscili»! 14.

— — novlim i4.
— VKIVB 14.
l^,2tmuB m:8 34.
/.«<««'«' >s>.
I^»trl8 inB. '!.

I^xikol!lizl Vro!n 47.
I_.»ureiisum 14.
I^»url2cum 10.
I^uurion m:s 22.
I^aurium 22.
I^2U3 11, 16.

Bicl»n.
I^aviniulu 14.
I^et»»cle» 23.
I^eKe<lus 34.
I^eclieum portug 21.
I^ectum pr. 32.
I^e^io VII l^emin» 2.
I^em»nu3 !»<:. 3.
I^emnc>B inB. 28.

4.
I^eontini 18.
I^eptiB M2FN» 55.
— — plirv» 55.
H.ern2 p»1u8 21.
I^eBl»a3 in3. 28.
I^etlil«uB 29.
I^euc2lli» inB. 27.
I^euc23 24.
I^e>ic»te pr. 24.
I^eucall» pr. 35.
I^eucopetr» pr. 16-
-/.euco^^l 32.
I^euctr» 23.

5.
I^il>»non M!8 47.
I^il>er»lit2B 2.
I^il>etllriu3 m:5 22.

/.lili^nl' 15. 30.
I^ILVK»!^ 30.
I^il)urniäe3 in 8. 30
LIVV^. 51, 54.
I^id/ce m:teB 52.
I^!LV0ll3 54.
/,l'^^o/i/<oe«l'ceF 55.
I^id/382 35.
I^icu3 11. 11.
Li^r tl. 3.
/./LU^e.s 4, 13.
i.ic;i^ki^. 13.
I^izuBtieu3 Bin. H.

pr. 17
I^il/dlrum urdz 18, 20.
I^imllnium 4.
I^ii«vivle.< 46
I^iudum 6.
I^inlluB 29.

5, 12.
I^internum 15.
I^ip»r» in3. 19.
I^ip»ren3eB inB3. 19
I^iriz 11. 11, 14'
I^,itliinoB P)'lFo3 41'



n
8i<l»«

l^ix» 56.
L^c^i L?i?.re»l»n 17.
__. Nelcn«i'«w!l 24.

Orn^n» 24.
— 0iol.« 24.
1.0(^^18 23.
— Oceiclent»li« 24.
— Orient»liB 2'.
I.on«linium !.

/<l)n»oitt,</,' 9.
/^ueane' !6.
i.vc^?ii^ 16.
/,U«N«F 2.
Luceri» 17.
I^ucrinuB I»c. 1 .

I^ucus 2.
—

— 2.
I^ueu3 Vuciulienn» ?

ll.voi,vl!r«3l.<! 4.
I^uzäunum 5-

L»t»vorum 5-
I^un» 13.
Lun» 3llv» 7.
I.UNN m:t» 54.
Luppi» ll '.

/.«H«eanl 2-
-I^Bll-^M^ 2.
I^uteti» 5.
!^c»uB m:« 19, 2^.
I.^c:Xo?il^ 38.

l»e. 26.
34.

/>^cl'« 32.

I^7cuB 11. 35, 43.
I.VVIä. 33.

I^,«0rii»l8 2l».
I^v«im»eKi» <1

N.
Hl»»r3»re, 11. 42, 4,!.
N^LVOMX 26.

27.
/l/aoe<ion«'«'' 26.
Il»cl,eru« 51.
Hl»<:or»n2 51.
Vl»cr» 11. 12.
H/ac^oölV 54.
Vl»ä»ur» 55.
N»»näer 11. 32, 34.
N«n»lu3 m:« 20
ÄI«0?!I4 33.

/V«<,l,ei 40-
Hl«oti8 p»lu» l» 32, 39.
NNotiuB m:« 45.
NZeBoli» 47.
NI»^»!» 50.

11.
HIä«?l!58l4 25.
— — urdB 25.
> »cl 34.
— »cl Bipulum 34.

I^l»FneBiZe pr, 25.
H/aF-neteF 25.
l«23o 3.
Hlntznu» portus 6.

BINU3 47.
M»jor in«. 3.
Hl»l2c» 2.
N»l»ieuB sin. 24.
N2lc» pr. I<>. 47.
N»leventum 16-
M»!i» 25.

Blu. 25.
/1/«/<e/,.»e<f 25.
N2ll» 46.
MM' 46<
Nl2lll>B 35.
!^l2mertin» civ. U.
l>I»mm» 55.
N»n»88e 4!^.
M»ntl2NÄ l»e. 4?»
N2ntiue» .20.
N»ntu» 12.
N»r»c:,nä» 41.
N»r2tl>on 22.

16.
N»r<:i2N2 8ilv» 7.
I>l2rei2uopol>B 31.
M/>'c»»lan«e' 8.

44.
M«^' 43, 44.
N2re 11.
— 51.

- Htz^""' 1' 19- -8.
— Hl^ptium 52.

22.
— 3.

(!»nt2nriculn !> 3.
— <^,rp»tliium 29.
- (!»Bpium Z9.

— dilicium 32.
— dreticum 29.
— Oonium I.
— Nr?tKr»um 32.
-^ (^ermÄnicum 1.

Bi6«u.
— <^l»ci»le <-

- ll»clri2tieum 1.
- 11/rezuium 39.

IKericuln l.
le»rium 29.

— iuterum 11.
— internum l» 29» 32.

- 19, 27.
—- I^/cium 32.

meäiterruneun» 1,
32.

— mortuum 1,
-- IVI/rtoum 1?» 27.
— l?»mpl»^lium 32.
— pi^rum 1.
— Bicul»m 17.
— Buevicum 7»
— 11.

I»e. ,'>2.
N^K<^l^?i^ 40-
Nl2rz„m 30-
NiirFiu, 11. 3l> 40-
M»ri»!>» 18.

M!8 2»
Hl»r!3u» tl. 9'
Nxl^!«/!,«l0X >'<4-
N»ral,ullum 8.
Marnnei» 31>

M«/-/uc/n/ 16 -

M/»e' 7-
Hlnrsv»» 11. 37»
lVlnrti»» 8ilv» 7-
Nnrl/rnpnliz 42-
-l>l»8>l!» 4-
N2«iuB m:s 42»
/1/««uL-et^ 40, 41»
N.iB«icuB m.-« 14.
Ma^,'^^^/«' 55>
H/«H^/« 55.

8.
Al»tron» 11. 4.
M.4.^LNl^?il^ 55.
— — d««4kir»B,B 55.

1'l»0l14?>'4 s<>.
Ml,xim» Be-^l,»!,0-

N»2»c» 38.
.1/^// 42.
Neviä 4.j.

— 44.
— N^««H 44.
Nleäiol2num 4, 12.
Me<ii'an«t<» 51.
Neûeu» U. 12-
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Bi^»Z»

Meäonriz» 2.
I«eäus 11. 44.
Hlez2lopo!i« 20.
I«ez»i2 18, 22.
NL(^K!B 22.
Uej>i<lllo 50.
.lVlel:»ne3 m-.z 51.
Ä>l«l»:u!> pr. 3!^.
IVIellLN» »cru 3".
.l/^<«c/i/^«i 4'.
Nel»» »in. 3!.
Nelidocuz m:« 7.
lVlelite iu3. >9, 3'.
Melite l»c. 24.
Hl!>,i.lik?l« 38.

url>« 38.
in». 28.

Nempl»»B 53.
Neu^lpi» 7.

5.
IteutloB 52.
Meuduegzcclum 6.
Neniux 56.
Mc-rcuri pr. 55.
Ner i» du 51.

54.
Ncrom l»e. 4!'.
Hl«Beml>ri2 31-
N<.-»<ltziB lll!8 37.
NNBol'ol^Nl^ 42.
Uezs»u» 18.
MrBBX?I4 17.
IVle»zene 20.
ML5BL!>lI^ 19.
3ll<?88l:ni»cu8 Bin. 19.
Nelllzuuium 56.
Hletapontum 16.
Hletl,ur»3 11. 15.
Metl.one 20, 26.
Uet!i)mi»2 28.
Hletulum !l.
Hlill«utu 37.
MAeun/<cr 51.
Hliletu» 34.
HI,I.VXB Kl^o»n 37.
Hlinciu» 11. 11.
s/,'ntrl 5<.

Hlinerv« pr. 15.
Hlinciu» ti. 1.
Hl inn» pr. 22.
Hlinor in«. 3.
Minturnee 14,
Hlinturnenlez pul. 14,
Zlisenuln pr. 11, 15.

urhl» 15,

Bi<l»n
51.

Noerl3 1»e. 52.
N«ui» 11. 7.

IKOLBI^ l!«rr»lo«
«UI>LKIO« 30.

Nozunti»cum 5.
.4/c»/».«/ 25.
>I0I.088!3 21.
Hlon2rlN2 >N3. 7.
Nu»B IU3. 7
Nons LriBl»cuii !j.
Ilop3ueBti» 35.
Nori» m:8 49.
M<,/-l'ni 5.
Klo."» 11. 3.
HIu8cl»i<:l m:t«8 39, 42.
Mo8<1or»nu8 m:8 45.
No3ell, 11. 3.

11. 55.
Nulviu, pon» 14.
Munll» 2.
Ulun/clii» portuz 22.
Hlurzi» 11. 2.
Nuru» 10.
.l/ttH,e«n«' 46.
Zlutin» 12.
N/cule m:« 33.

21.
Zl)scerinus 53.
Ät)'conuB in». 28.
Nvovo!»x 26, 42.
— — — url>3 31.
N?l»382 34.
N^r» 34.
N^ri»n6ruB 47.
N^rin» 28.
.1/v^»l/e/<?«e.< 25.
Il^rrliiler» Kegio 51.
Hl>rtilis 1.
HIVBIX 42.
Hl^sl^ LlilmrHH 30.
— Nri.i.rB?o»iix 33.
— Hlxioz 33.
— Äli^o^ 33.
— Dl.vilrrxr 33
— I>rkoH«rl»e 33.
Zl/tilene 28.
!>I^U3 34.

sl»nrm»l«:l,o 11. 43.
51.

?i»?ymazuh

8lll»n«
?i»in 50.
1>l»i»8u« 30.

4'
49.

N»r 11. 15.
U»rdu 4.
?f>»l,0!«r,!'8>« 4.
R»rll»nu8 U. 39.

?i»rni» 15^
54.

l^»ucr»tiB 52.
?i»up»ctu« 24.
I»I»upli» port. 21.
?i»xo« inB. 28.
?l»2»retk 50.

48.
?le»poliz 15.
Kedo m:« 49
?i<:t»ro6eB lu^te» 17.
Neä« 11. 20.
?iem»uzuB 4.
?leme» 21.

11. 21.
?iemet»eum 5.

5.
lierizon 8.
Nerizoi in». 8.
?lerituB m:» 27.

>?.

N«tus 11. 26. 31.
Vlic»» 13- 35, 46.
Ricer 11. 7»
Ricome«li» 35.
?isicopoli« 26, 30, 38.

52.
56.

?iizri» 11. 56.
56.

?filopo1i» 53.
«ilu3 11. 52.
?i»nive 43'
AinuB 43.
Nipl,»teB m:, 42.
NiB2°» 22, 40.

45.
NiBibiB 42.
ÄiB/ro« 29.
Nol» 15.
Nor» 38.
Aord» cze«»reH 2.
?iorej» 10.
No^icum 10.
Notium pr. 6.
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sicl»n.
Roviaeouum 12.
Movioclunum 5,
?loviom2FUB (Rimv.) 5.
— (Bpe^er) 5.
/VuöeV 54.
Vium»nti» 3.
Uuiniciu3 11. 13FI^NIVI^ 55'

Novz 55.
— ?KNI>NI4 55.

F^mpliNum pr. 26.N?««» 34, 46.

0.
D»8i8 M2FN» 53

p»rv» 53'
Oee»nu3 2rctouB 1.
— »tl»nticu« 1
— t>ore»liB
— Lrit2nnicuB 3, 6.
— (^»leclnniuB 6.
— eouB
—» (lerm»nieuB 6.
— HeBperiuB 1.HiliernieuB 6.
— n^perbnreu» 32.
— InäicuB 32.
— oeci<lent»li3 1.
— B»rm»ticuB 9.
— Bc?t6icu3 32.
— «eptentriun»li3 1.DoliuB 11. 40.Ocrinum pr. 6>
D<leB3UB 11.
l></n,n«nie^ 31.
t)noi»äniier 26.
6^<// 31
De» 55.'
Oeni»clZL 24.
Deneo >2.DL^OIKI^ 11.
OenuB 11. 10.
DenuBZe insB. 27, 29.
Det» m:8 23, 24.
D^zi» in». 19.
Dlni» 9, 18.
0/c«t/e.l 3.
D18»33U8 m;8 36.
DliBipo 2.
Dljnberzet 49.
olliuB 11. 12.
Dluru» 21.
Dl^mpiy 20.

Biä»u.
l)I)'mpu» m:» 25, 26,

29. 32. 34.
—

— (^»l»ticu3 37.
— N),3iuB 35.
O!^ntKuB 26.
0n 52.Onclie3muB 26.
onclieBtuB 11. 25.
Dnei» m:« 2^.
oric^ ii.

16.
Oplliu!» 10.
— — INB. 3.
0p»8 24.
Orl»elu3 m;8 26, 30.
Drc»cle« inBB. 7.
OrcKue 43.
orellomenu3 20, 23.
016e38U8 9.
O^lia^leeH 6.
OreBti»B 11
Dretum l^ermano-

rum 2.
DreuB 28.
oricum 26, 27.
t?,aöl'l 12.
OronteB m:3 43.
DronteB 11. 47.
Oro8pell» m:3 1.
OrtoBpan» 46.
08ll0l:l»l! 42.
038» m:3 25.
08ti» 14.
(>Btium B»crum 10.

Voloilinum 52.
—

— (!2nol>icum 52.
— — ?2uiticum 52.
— — Nen6eBium 52.

PeluB>»cum 52-
-—

— ?li»tuieum 52.
—

— B»itieum 52.
— — Bet>enu^ti-

cum 52.
c>Ft,OL-<ll/il 8.
DtKr^B m:» 25.
O^r/iiNl 41.
Dxii m:tes 41.
oxuB 11. 40.

r.
?»cs)snum pr. 17.
?»<:tulos 11. 33.

Biä»n.
I?»«Iu8 11. 11.
?H:a«ix 26.1?«8tUM Ifj.
P»^»BN port. 25.
?»z»B3euB Bin. 25.
?»ll«8te ')<j
I^I.HIBIM^ 49'
I^»I»nti» 2.
I?»l»utium 20.
I^»l»tinUB M!8 I^.
l?»lil,ot6r» 47.
l?»linurum 11.
I'al!2cap»3 11, 43.
?2llene penin3. 26-
--^ — pr. 26.
l?»!m» 3.
?»Im^r» 48.
I?^I.I«^IlL!iI!! Kl!0I0 48.
?»miBUB ti. >0.
I'^NI>NVI.I^ 35.
/'»nl/,/^/// 32.
?»u»cliÄicuB m:» 20.
I?»n«taliu,n m:3 24.
l?»ncl28»ri» in». 19.
?>»v>o!>«i3 lir«ia 4<)—7»
?»n<le«i» 17.
l?»ne»8 50-
-?»azNUB m:8 2<i, 31.

34»
I^?i^oM^ 10.

— — IKI-LKIOK 10.
— rkinz 10.

— -^ «20U!»N^ 10.
BU?LKION 10.

?2NopBee 23.
I?»nnpaliB 53.
I>»nnrmu3 18, 26.
?»uBie»pl>eum 9.
1>äI'III^60«I^ 36.
?2plloB NOV2 öc ve-

luB 29.
I'»r»clio»tr»8 m:3 43,44.
I?^«Hi.i^ 47.
l?LNHiH0k:»!: 44.
/'»?'/«'«' 5.
?2!M2 12.
?»rn»88U8 m:8 23.
?2rneB M!8 22.
I?2rnan M!8 19, 21.
I?2rop»miBU3 m!8 46.
P^KOP^.NIBDB 1.

r^Kol'^NlB^..
D^ 46.

?»lUB in». 28.
I?»r8ii m:te3 45.
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Blä,n.
/'«»'«'« 46.
?»rtlienium pr. 9.
P»rtt»eniu3 m:8 20.

11. 35.
p»rtkenope 15.
/'a^i 45.
PAKTNIA 45.
P»r^»clreB m:teB 32,

36, 42.
I?2r^32ti«laB p»^i 43.
/'a^a^a</er 44.
p»«itiFriB 11. 44.
I?2t»r» 34.
l?»t»vium 12.
I?»tlimu8 inB. 29.
?»tr»: 21.
p»tt»I» 46.
Vxr^l.rnr. 46.
I?»x 2.
PelBo I»e. 10.
/'e/u^i' 14, 15, 20, 37.
l?el»8^ieu8 Bin. 25.
PLI.AB6IOTIB 25.
l^ei/^NI 16.
?elinu» 25.
?eliun m:« 25.
pel!» 26. 50.
Vellene 21.
?eloäeB port. 26
I'Ll.ol'oU?fi:.

BDB 19.
pelarum pr. 17.
?elt«: 37.
?eluBium 52.
I'eneuB 11. 20, 25^
?ent»pn!iB 54.
I'enlnelicou m:3 22.
Pep»rentnu3 i«8. 28
I'LKHA 50.
— — — rnnpniz 50.
I?erg»mum ncropol. 33.

urnB 33.
I?er^2muB 33.perze 35.
perFUB» l»c. 18.
/^e^le^öliil 40.
?erintniuB Bin. 31.
?erintliu3 31.
?r«»n«Li4 25.
i'e/'//tteöl 25.
I'erBepoliB 4.
/'e^w 42, 44.
?erBicuB «in. 3^.
?LKBIB 44.
?«ru«i» 13.

Bis«n.
I?«ssinu3 37.
l?etr» 51.
Z'e«eee» 17.
/'eunm 10, 30.
I?K»!erNUS part, 22.
l?I»»n»8ari» 40-
-?Ii»rl« 21»
?I>»ro» 52.
?K»rio in3. 30.
?li»r8»Iu8 25.
?I»28eIi8 35.
I?t>»8i8>
Vli»8i8 11. 36. 39.
PKer» 25-
-1'liil»llelplii» 51.PKile 53.
I?llilippi >7.
?liilippopaliB 31.

48.
PKle^rZei c»mpi 1^!.
pl»Ii»8i» 21.
1'l»Iiu8 2i.
PKoeZe» 33.

13
r»0CI8 23!
/'/<oenl'c« > 4^
rUDL^iciA

' 48'
I<le>i,6Nsi« 49.?lienieuB

?Koenix m:8 34.
plioloe m;8 >o
I»IIK^6IA 37.

io« 37.
— äo Oi.viupi?sl 37.
—» V?ielNiii« 37.
— M4IOK 37.
— «i»ok 37.plitKi» 25
rUTIOTIB 25.

I^le 11
I'ICL^DZI 15.PicenuB »zer 15.
/'l'oeni« iZ
I?iceuti»
/VcenliNl 15.
/'leii 6.
/'/clons^ 4
I?is»i4 26, 42.
?inciu3 m:5 14.
Pinäus 23

11. 23.
M!8 23.

l?ir«u, port, Z2.

Biä»u.
piruz 11. 21.
rl«» 20.
I'iBZe 13.?IBATIB 20.
I>iB»urum 15
PIBIDIA 37.
I'iBinä» 38.
PiBtori» 13.
l?it^UBZe inB3. 3.
placeuti» 12.
1^I»n»3i» inB. 18.
ri»teN 23.
PleiBt«B 11. 23.
I?!euron 24.
I?lotinopuli8 li.
?o1» 12.
PalenBl» 13.
Pollen8i» 3.
Pompeji 1H
pompelon >>.

pomptinN p»Iu«1e8 i^
I?on8 Tr»j»ni 9, 30.
— Deni (Altoett.)
VonB Oeni (InBpr.)
PDVITICA I'KINA 35'
ponti» inB. <o
I'O?fTVB
— CHi>r^ooen'B

(^HI<>I'IOIIB <l«,
— HLliLHovomuz 3«

— pnL.l)!»0»I^ev8
I'ontU3 DuxinUB 1, 32

39.populonium pr. 11, 13Porp!,^rite3 m:8 52.PortuB I^unen3iB 13.
—

— VeneriB i^I'aBiäeum pr. 34, 35'I'aBiclium pr. 25, 35.p08,llpp«,
potiû 26.
Vr»»Bp2 ««

Prl»neBte
prl«Biclium 2!prZetonium
prWtuti»nuB »Zcl- 15,pr»8i!« 2?

priene
praconeBUB inB. 33.?ropl,t»Bi» 4^I>roponti3 1 32.prote in«. 2?.
provinyi» Raman» 4,
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Bi6»n.
I>ru,» »cl Dl^mp. 35.
I'3>cl,r„3 11. 39.
I>tulaml,i3 49, 53, 54,
I>3OON m:8 22.
?ur» 45.
I^urpur»ril« in3. 51».
I'uteoli 15-
I^3n» 26
I^to3 2».
I^r»mu3 11. 3?, 35
p^renNi m:te3 1, 3

0.
(>««ti<7 8.

m:3 49.
<)uirin,lli3 m!3 14.

K»!»b»tl» 51.
I^» m» 50.
li»plii» 50.
I^2ti2ri» 30.
K2ti3bou» 11.

I^2vc»n» 12.
Ke»te 16
Nezi2 7.
Ke^ll Ftt^mttt^ 3, 49.
Retzil!uB I»c. 13.
/ten» 5.
K1,2 11. 1, 39, 41.
KN^TIA 11.
Kll2g!V 44.
K!,2MNU3^ 22.
/l/te^«e^ 5.
KKe^ium 17.
K!>enuB 11. 3, 7, 11.
INle3ico m!8 7.
KKinocurur» s<!,
KKium pr. 31.
Kliuooclunum 8.
I^llu3»nu3 11. ,'.

KI»0llope m.3 31.
I^Ko6u3 in, et u. 29-
K^oFa/uni 9-
Kl!?nä.>cu3 11. 3?» 35-
KipliNi m:teB 9, 39.
Kom» 14.
/lomttNl 14.
Kutom»Bu» 6.
Kubieou 11. 12.
Kutziy inz. b.

Biä»n

Kuiciuo 4.
Ru3ell»: 13-
-/iuteni 4.
/iutu// 14.

8.
8»l>» 51.

8»d»t>!» 51.
B»li»r»euz Bin. 47.
.^«ö/«» 14.
B»t>i3 11. 3.
8»t»in» »3tu»r. 6,

11. 6.
8»Iir»tl,» 55.
8»IlU3 3^.
F«e« 41.
B^ex>vu« I^LLlo 41.
B»cer m:3 13.
B»crum pr. 1, 7, 18,

34.
B»erum o3tium 19.
82z»1»33Ul 38.
B»Bru3 ti. 16.
B»Fuutum 3.
8»i8 52.
82l»ci» ?.

B»l2dri« 29.
in,. 27.

F«/a««' 12.
B»lernum 15-
Hll/a»>l'i' 4.
B»lm2ntic» 2.
3»lm^lle33UB 31.

— — Bin. 31.
B»lo6urum 5-
-8»I<'n» 30.
F«/</«^ 4.
8A»l^IiIA 50.
B»m2ru!iri?» 5.
F«7nn/t<e

BASINIDM 15^
B»monium pr. 29.
3»mo8 iu3. 27, 29.
8»mo»»l» 47.
B»motnr»ce ins. 28.
B»ng»riu, 11. 35.
.s«n<onez 4.
8»pl,»r 51.
B»räe3 33.
BAKVMIA M5. 19.
B«»ävn^» m,«> 4ö,

3iä»n
B»rept» 49.
B»riplii m:te» 45.
Fa^mul/ha? 40.
BAKÄIATIA ABl-

ATicA 29
L^KDPHA 8.

B»rm»ti» p^l» 39.
B»rmixe^etu«» I^e-

-8»2 9-
-8»ron 50.
B»ronicuB «in, 19.
B»rpe<lon pr. 35.
B»rpeäaniu» pr. 11.
8»r8in» 15

8»ru« 11. 32, 35.BATDK^IA ii.
B»tornrum prom, 47.
8»vu8 11. io.
H«H'»N« 8.
B»xonum in». 8.
8e»l»dri8 2.
Be»lcli3 11. 3.
Bc»m»näru3 11. 32.
Be^i»l)i^ 8.
Be4«»i!»4vix 8>
Be>i»ll^ 8.
Bc»pte3^l« 31.
8c»r«1ic» 30.
Bc»r6u3 m:3 26, 30.
Bcep3iB 33.
Hcli«enu3 port. 21.
8cl»i»tliu8 in«. 28.
BcnilluB 20.
Beironi<le« petr» 22.
Fel>,-l 8.
Bcou<lr» 30.
Bc«äiteB m:le« 36» 38.
Bcolli3 m:8 20.
Bcomiu3 m 3 26, 31.
Bcopelu3 inB. 28
Hco/</,'ck« Il^ 30.
8cor<Ion» 30.
Fcot/ 6.
Bcotu»2 25.
Bcultenn» 11. 12.
Bc^l»ciuB »in. 17.
8c^II» 17.
Bcvll»uin 17.

-- - pr. 21.
Bc^roB in». 28.
Fc/^ln 10, 41.
Bcvn^ 41.
„ — rXl»^ I»^ll« 41.
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8ill»n.
Bc^tl,i» «!k>n^ 31 >

Fc^^oiau»'l' 9.
Bel,»3te 50-
-sel>2Btopoli3 39.
F<?</e<an« 3.
Besse«t» 18-
-8e8!«»m» Fuli» 2.
BeFal,riz2 3.
Be»o<luuum 4.
BoFovi2 2-
Fe^«.«'«««' 5, 12.
Beleuei» 44, 47-
-—— ad Ti^rim 43-
-— — Tr»cl,e» 35.
BLi.rlic:l« Kr.«io 47.
Belss»33u« 38.
Belze 38.
BelinuB 18, 35.
3ell»ci2 19.
Bellei3 11. 20.
Bel^mbri» 31.
Femin't<r 54.

5eno8»lli» 15.
Henone.s 5, 12, 15.
Bepi»3 pr. 25.
Bepp!^ori« 50.
Be<iu»i>2 11. 3.

Ber» metropnli» 41.
F<^il 40.
.^e^e^ 41.
SLKICA 41.
BeripliUB in». 28.
Beru3 N. 47.
5e8»m03 36.
Betium pr. 3.
3eum»r» 39.
8evill» 3.
sevinu« l»c. 13.
Bevo m:8 8.
Hloamö^i 7.

Bic4«iz iuB. 17.
Bicliem 50>
Bicil» 5.
BICII.IA inB. 17.
F.'eu/.' 18.
Biculum sret. 17.
Bic^on 21-
-BicVo^!A 21.
Bi^« 35-
-Bi<lou 49.
F«<i!l»n»< 48.
si?» 56.

B><l»n.
Big«um pr. 32.
F,'^«möf«' 5» 7.
8i!»ru8 11. ,«. l''. 16.
Bilo m:« 49.

6.
simeou 49>
BimoiB N. 3?-
-3in»i m:, 51-
-Binä„B 11. 46-
-BIN^ 47.
Binss»!23 11. 4?.
Binssiticu» Bln. 36.
Binssi6unum 30.
Bintziticu<! Bin. 26.
BiNFU3 .'6.
B>napc 36.
Bipl»nuB in« 28.
B>pnntum 17
Bip^ll!3 M!3 33.
BirenuBN in^>B. 19.
BiriB 11. 16.
— 16.
Birmium K».
3iB2PNI! 2>
BiBci» 10.
8itlion!» peuinB, 36.

Bm»r2^<luB M!3 53.
Bm^rn» 33.
Bn?nri,l: 4^-
-BDDDIANA 41.
Boli 39.
Bol>B m:« 56.
8o!ituo'o Det2r»m 10.
3oloe 35.
Fo/^ml' 37.
Bnr»cte m:« G 13.
Bp»rt» 19.
.Hutt^ltt/lt 19.
Bperel, ius N. 25.
Bpl^»eteri2 inz. 27.
Bpll2ssi» inB. 37.
Bpoletium 15.
BPOKADESI^BB. 3^.

29.
8t»l»i!N 15.
st2z;!r» 26.

Btr»tonice2 34.
Btr»tuB 34.
Btropl,»6eB i«88. 27.
Blrutl,un« pr. 21.
Btr^mon 11. 26.
sl»^monicu3 »in. 26.
Bt^mpi»»lu« m:» 11. 20.

Biä»n.

Btyx l>. 20.
8»lili0iul pan« 14-
-Bucro ll 1.
Bu«leti m:l«8 7.
Fue/« 8, 41.
3uc882 Aurunc» 14.
— — I>ometi» 14

5

Bulci portu»
3ulma
Bunium 22.
— — pr. 22.3urrentinum pr.
Burreulum <r
BuB2 4^3DSIANA
3^»zrium prom. 5^
8)'l)»ri5
— - 11. 15.
B^liot2 inB. 27.

53.
B^mp!e^2lle« in»B. 36.
B^m°etl!N3 11. I^.
.'»i/ncV^ 2.
3^r2cu3?e i?-!.
■^'/' 33.
BVKIA 47.
—

— I^»o?k<4 47.
3^riZe p^l» 35, 47.
3^KTICA IlllsilO 54.
3^rti3 Miijur s^.
— - I^linor ',4.

T.
r»l^ur m:8 49.
Tlen»rum pr. 19.
T23»3t!« 55.
T»^UB 11. 1.
T»!»l»ri^2 2.
T2M.IBUB 30.
T»M2«iB 11. 6.

T2N2813 49.
11. 1. 9, 39.

T»n»ru3 12.
T»niB 52.
T»ocene 44.
T»plii» in«B. 27.
T»pl>roB 9.
Tuprol>2ne iu». 47.
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Bi<l»n.

TVi^u^e 49.
4.

T»rentinuB Biu. 16.
T»rentum 17.
TÄrczuinii 13.
T»rr»co 3-
TAKKACO^NIf3. 2.
T»rBU5 35-
-7'a^s^e 2.
T»rte3Bu« 3.

: T»rviBium 13.
Tätt» I»e. 38.
T»unuB m:3 7.
Tan?^ 9.

13.
T»uri p^lle 35.

9. 11.
T»uromenium Il°<.

T»uruuum 10.
T»uruB m:8 33» 35.
T»vium 37.
Taxi!» 46-
T»^etu3 m!8 19.
Te»te 16.
?'eet<,Ha^e.s 4, 37, 41.
Te^e» 30.
Tele!,oicleB in«3. 37.
TeleBi» 16.
TelmeBBUB 34, 37.
Telo N»rtiu.B 4.
TemiBc^r» 36.
Temnus m.B 33.
Tempe 35.
TeneeloB inB. 38.
Tenol!eB inBB. 53.
Tent^r» 53.
Teuo3 in«. 28.
TeoB 33-
TerzeBte 13.
TerinZeuB Bi'n. 17.
TermeB3U3 37.
Termop^lZe 34
Terr»cin» 14.
TeBpiZe 33>
TeumeBBUB m:8 33.
Teutoburzium 10.
TeutoOurgen3iB 8il»

v» 7.
Teutoburzium 8.

8.
Tb»1» 55.
Tli»pB»<:u3 48.
TII2PBU3 55.
Tn»3oB in». 28.

8lä»n.
TNNVAIB 53.
Tt,eli«° 23. 25. 53.
Tlleoclo»!» 9.
Tlleo6oBiopali3 42.
TKeon DeKem» 56.
Tlier» inB. 28.
Tner»pne 19.
Tnerm» 26.
TKermZeuB Bin. 25.
Tnerm»icuB Bin. 26.
Tnermuäon 11. 36.
Tkermon 24.

26
TNEBI>KOTIA 26^
TNEBBAI.IA 35
TULBBAI.IOTIB 25.
T6eBB»louice 26.
TliinZe 47.
Tkirmiä» 55.
'ri,i3 53.
TV^ace^ 31, 3?
TNKACIA 31.
TKroul 29.
TKronium 29.
Tkule inB. 7.
Tl^uriler» re^. 51.
TKurii 16.
7'/iu^«L-st<r 40»
Tli^»muB m:,B 24.
7'/^^»' 48.
Ti»8» 11. 19.
Tiberi»B 50.
TiKeriz 11. 11.
Til>iBcum 9.
TidiBcuB 11. 9.
TiKur V 14.
Ticinum 12-
TicinuB 11. 11.
TlFr»noeert» 43.
Tizri3 11. 42, 43.
Tim»cu3 11. 30.
Tin» 11. 6.
TinziB 56.

Tir^»B 21.

Tolni»oum 5.
Toletum 3.

Tolo«2 4.
Tomi 31.
Toron»ieuB sin. 38.
Torone 36.
Trllenin 25.
T»4cnoul?i« KLeio 50.

Bi<l»n.
Tr»äuel» Fuli» 56.
Tr»j»nopnllB 31, 35.
Tr»ieclum 5.
Tr»l!e8 34.
Tr»pe7!U3 36.
Tr»Bimenu» I»e. 13.
Tiebi» 11. 12.
/'/'e^l'?'/ 5.
?>löa//i 30.
/'»löoocl 5.
7>/caHFt' 5.
Tricc» 25.
Tricl»uniB lue. 34.
/'/'ee/e/lilNl' 11.
Triäentum 11.
Trileucum pr. 1.
TrimetuB inB, 19.
T»ils^eilix 17.
Trinod»nteB 6-
Triopium pr. 34.
Tripoli» 48, 55.
TKII'IIVI.IA 20.
Tritl»» 21
TKOAB 33.

37.
Troe^en 31.
Tro^ilium pr. 33.
7><,L/o</^n 30, 53.
Troi» 33.
TunL^l 5.
Tuni3 55.

40.
7'«?-</sta«,' 2.

2.
Turn»cum 5.

Tuze» N. 55.
TDSCIA 13.
TuBcul»ui m:te» 13.
Tu3cu!ÄNUm 14.
TuBeulum 14.
TuBeum H^uor 11.
T^»n» 38.
T^mplire,BtuB m:8 24.
T^p»nN» 20.
T>r»B 11. 8, 9.
T7IUB 49.
T^riZeum 38.
7'<//?/«e«l 13.
T?««nBi»i^ 13.

11.
c/öIV 5.
Däon 11. 39
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Bi<l»N.
Dlpi» Tr»i»n» 9-
Il!^3ippu 3.
l/m^l 15.
DNLKIA 15.
l/,f.v^i^te.f 7.
l/^i'/,! 7.
I) lic:, 55.
Dxl.4 44.
N«7 44.

V.
Vu^lMoN!B l»e. 13.
V»I.»!i8 11. 3, 7.
Vulenti» 3, 4.
V»llum Haclriani 5.
/^a»c/«/,' 8.

5.
Vln-cluli 3.

8.
V»rus 11. 13.
V»tie»!!U3 M!3 14.
VectlB iuB, 7.
Veij 13.
Veliu 16.
Veliclen» 11.
VelinU3 I:lc. 16.

Venlllrum 15.
Venelliei m:te> 9-
VeneclicuB zin, 8.
/'^Ns^'.»' 4.

Bi<l2!i.
8, 13.

Veneticne inBB, 6.
Venetorum inB3. 19.
/^ennone^ 11.
Vent» 6.
Venu3i» 17.
Verl)»nuB I»c, 11, 13.
VereellZe 1?.

5.
Veroclunum 5.

5.
V^ron» 12.

VeB«nlnio 6,

VeBnlU3 M!8 11.
VeBuvi»3 m:3 14.
Vetulani» 13.
Vi»3ru3 11. 7.

4.
Vicenti» 1 ?.

Vienn.l 4.
Vim»ui» 11.
Vimin»eium 30.
Vimin»liB m:8 14.
VINDNI.ICIA 11.
Vinäo 11. 11-
VincloKou» 10.
Vinlloni88» 5.
Viroäunum 5.
Vi3Bula 11. 7.
Visurtzi3 11. 7.
V«Ze3U3 m.B 3,

8i«lÄll,

Volaterrw 13,
4,

Volili» 6
14

VolB>'n!enBi3 I»e. 13,
Vol3inii . 13,
VorFllnium 5,
Vule»ni inBB. 19.
Vl>lturnuB 11, 15-

X.
X»ntl,u3 34

11. 32, 34.

2»d»tIlU8 11. 43.
X»e^l>ttius inB, 27,

m:« 4, 44-
A»m» 55
X»nc!e 18.
X»r»x 19
2»ri»Bpe 40

49,
Tel» 36.
Aepli^rium pr. 11,

16. 35.
?/e»<lr»-l:»rt» 40.
XLD6ITANA KN-

DID 55
XeuFm» 48.
Aion M!8 49,




