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F öret al
A)a denna Lärobok för åttonde gängen lemnas i den Stude-
rande Ungdomens händer, sker det till följe af det enhälliga
wttsord om densammas utmärkta förträfflighet wid underwis-
ningen.' Knappast lära wi i någon af de wetenstapsdelar, som
höra, till den allmanna, underwisningen, kunna uppwisa en Lä-
robok pä wärt modersmål, författad med klarare kannedom af
ämnet, med mera warma och lif i framställningssättet. Förfat-
taren har icke blott med den största redighet uppfattat planen
Dill det arbete han företagit sig; utan han har helt och hållit
försatt sig inom Ungdomens tankegång, och derigenom förblifwit,
öfwer allt lika, enkel och'lockande; han har» pa ett högst owan--
ligt satt upphunnit det sw.ara mäl, att pä en gäng wara lä-^
rorik och angenäm.

Det wigtigaste inkast man gjort emot detta arbete är, att
j den dclen af Fysiffa Geografien,, som afhandlar Jordens sär-
skilda Sander, haf, hafswikar, berg, fioder, sjöar o. s. w.
sarstildt uppräknas och icke sammanbindas till en allmän beskriv-
ning af landets consiguration och yta, hwarigenom det hela sy-
nes likna ett skelett; men denna behandling är sa sammcmwux-
cn nv^ arbetets hela plan, att redigt åtskilja hwarje föremal,
liksvnl af de särskilda delarnes bestrifning det hela alltid klarast
framstår, att man hämti omöjligen kunnat tillåta sig någon
forändring. De mest erfarne Skollärare hafwa detzutom försäk-
rat , att i saker, som i alla fall blott blifwa minnets / detta pä
det högsta underhjelpes af denna analytista method: att dcrige-
nom förwexling af olikartade föremal glattast föredygges,, samt
att större färdighet wid hwarje ställes anwisning pä Rartorne
minnes. Det ar just genom desse sistnämndes begagnande, icke
genom någon,bestrifning, det hela antager en lefwcmde -bild.
Utom Kartor är allt Geografiskt studium dödt.

Den Mathematista och Fysiska delen kan begagnas, som
första eller elementar-kursen i Geografien; den synes måhända



något widlyftig, men detta ligger i sjelfwn föredragningssattetl;
dest lärande och fattande torde just derigenom fordra mindre tid
an om den blifwit hopträngd i manlig compendii stil (som i
war tanka mera gagnar i arbeten för repetition, än elementar-
underwisning); uti sin närwarande form torde den, ett par gån-
ger genomläst, wara både fattad och förstådd. Den.innehåller
witzerligen föga, som icke är nödigt att känna, innan man före-
tager studium af den speciella eller Politiska Geografien, som ut-
gör en senare kurs, ämnad för de högre asdelningarne inom
lärowerken.

Wi förutse, att mangen torde finna det mindre passände
att de lägre klatzerne blott skola läsa den Fysiska Geografien;
mängcn hade säkert önskat för dessa ett kort sammandrag både af
den Fysiska och Po itiska — och sen äter en utförligare badc
Fysisk och Politisk Geografi för de högre klafserne. Men wi
dela icke denna astgt. Wi tro, att just detta hopblandande af
mänga ämnen uti de lägre klafserne hindrar fortskridandet; att
det är bäst wäl lära något i sänder. Man will östa genast
hafwa nybörjaren till smäkännare utaf allt, men det gagnar mera
att uppskjuta lärandet uf en del,, M dctz hanbliwit riktigt hem-
mastadd i en annan; sedan denna blifwit någorlunda fullständigt
undangjord, öfwergar man lättare till den andra, och säkerligen
winner derigenom det hela. '.

Den Politiska delen har ånyo blifwit genomsedd, hwarwid
de nyaste förandringarne blifwit upptagne och anmärkte; man
har anfört det intressantaste och wigtigaste eller sa mycket, som
kan wara nödwandigt äfwen för den högre underwisningen.



Författarens Förord.

TiVllqggaren af Hartmans Lärobok i Geografien har till sina redan stora
förtjenster af detta arbete welat lägga en ny genom meddelandet af ett
supplement innehållande gamla geografien. Det förtroende stzm lemnades
mig, att utarbeta ett sådant, emortog jag sa mycket hcldre som några
äts sytzelsättnillg med ungdomens undcrwisning tillräckligt lärt mig inse
behofwet deraf.

Min önskan har warit att har lemna en lärokurs i gamla geogra-
fien, som i fullständighct ungefärligen kunde motswara dcn politiska delen
af Hartmans Lärobok, således tvära inrättad för begynnare, men derjemte
sä utförlig, att den innehöll det wigtlgastc, som en hwarmed anspråk pä
bildning och någon bekantskap med de gamles litteratur och historia be-
höfwcr känna af deras geografi. Med afseende pä dess begagnande soni
undcrwisningsbyk will jag blott anmärka, att den gamla geografien lika
olämpligt inhämtas genom lerlasande som den nya. Jag skulle wilja
föreslå att läroboken till en början endast begagnas som lexicon, pä sä
sätt att lärjungen, sedan han erhållit någon muntlig -underwisning om
läget af de gamles länder pä kartan, alägges att, sa snart ett geogra-
fiskt namn förekommer wid läsningen af äldre historien eller en klatzisk
författare genast uppsöka det, först i läroboken och sedan pä kartan, ifall
han ej direkte kan ga till den sednare. Sedan han- pä detta sätt sä små-
ningom blifwit bekant icke blott med de flesta länder och landskap, utan
äfwen med en mängd enssilta ställen, stall det sedermera icke medföra
någon swärighet utan twertom blifwa ett nöje för honom, att genomgå
dcya länder efter läroboken, hänföra det nya, som wisar sig, till punk-
ter, Milka förut warit bekanta, icke blott till läget utan äfwen till den
historiska betydelsen, samt sålunda samla och ordna förut spridda och
ofullständiga kunskaper till ett helt. Med hänseende härtill och pä det
läroboken ej förofta matte förgäfwes rådfrågas, har det synts nödigt att

sä widt möjligt war intaga alla namn, som ega en större märkwärd^-
het, äfwen om utrymmet ej alltid medgifwit att utförligare angifwa den-
na. Närwarande kurs är ej widlyftigare än att den bör kunna wara'full-
ständigt genomgången och inlärd, innan lärjungen lemnar Gymnasium



eller nägon dcremot swarande underwisningsanstalt, sä framt lärarne sjelft
wa wilja lemna mera uppmärksamhet ät geografiens studium än hittills
pä de flesta ställen skett, en uppmärksamhet som äfwen synes wara på-

kallad genom de strängare fordringar, hwilka nu mera aro förenade med
studentexamen.

Det ar naturligt att läroboken aldrig mä begagnas utan att kartan
ligg:r till hands. För dem som ej äga tillgäng till större kärnverk, will
jag gifwa anwisning pä den förträffliga kartsamlingcn afRarcher, äfwen-
som pä en annan utgifwen i Weimar efter Mannerr, Ukert, Reichard
m. fl. Dcha erhållas för billigt pris och af dem twra flcre eremplar
finnas i hwarje underwisningsanstalt till begagnande för de ynglings
som icke sjelfwa kunna anssaffa sådana.

Wid utarbetande af denna lärokurs har jag isynnerhet begagna^
Sicklet-s förträffliga Handbuch der alten Ge ograpH ie fur
Gnmnasien und zum Selbstun terri cht, utgifwen i Cassel
samt Handbuch der alten Geographie fur Echulen v.
Schierlly och t^nnB^kc:t»B t^eozru^tiicuz iliBi^niuiuni lucni-um.
Bcliroeäc>r, Bun(t,W ziocccxxxi; widlyftigals Wktk hafwa, der det WNNt
af nöden, blifwit rådfrågade.

Ofwanstaende stress som Förord till första Upplagan af denna Lä-
zobok, hwilken för ett ar sedan utkom, och intages har oförändradt,
emedan mina tankar om arbetets plan och desi anwändande ännu är»
desamma. De cnstilda omdömen, som af flera agtningswärde män blif-
wit mig meddelade, hafwa antingen stnrkt mig i min öfwerwgelse, eller
ock utgätt frän asigter, dem jag ej kunnat dela. Jag har derföre, ehuru
'öfwcnngad att mänga brister widlada detta försök, icke företagit andra än
de nödwändigaste ändringar Äf!v<?i! torde jag böra anmärka, att jag
wid denna, likasom wid förra upplagan, icke sjelf warit t tillfälle att
besörja korrekturläsningen.

Stockholm i Maj 1834.
Tror Em. Hildebrand.

Rättelser:
Gidai» 3 raden 1 stär läs Sid. 3 rad. 5

ftär <338ti!!nn l. <^.zl„!un - Sid. 1Z r. 19 siar I^'iz l. I.ni«;
<3 r. 2 nedifr. står Lliliatilim l. v,!eantjuln; Eid. 14 r. 8 stär
Kll.nt.ul, sn. s. n.) och (^t!,!!i, l. och nära derwid Wirgilii
födelseby Veronu Catulli födelseort, etc.
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Inledning.

horden är det, hwarpä wi alla bo och tvistas, och hwar-
pä finnas sa mänga Land och Ejöar, sä mänga stora och
smä Berg, Floder och Städer, Mennistor och Djur, Träd
och Waxter,.Stenar och sä mänga andra saker.

En Vok, hwari bcstrifwcs, hurudan Jorden ar och hwadsom fins pä den, kallas Geografi eller lordbeskrlf-
ning. Derföre kallas ocksä den här boken en Geografi, eme-
dan den är en bestrifning om Jorden.

Jorden bestrifwes pä tre satt: antingen bestrifwer inan
hwad stapnad Jorden har, hnrn stor den ar, oin den stär
stilla eller rörs, och mera sädant, dä bestrifningen kattas
Matematisk Geografi, — eller ock bestrifwer man hwar-
af Jorden bestar och hwad som fins pä densamma, säsom land
och watten, berg och dalar, waxter och djur, och mera dylikt,
dä bestrifningen kallas Fysist **) Geografi; eller ock bestrif-
wer man de Riken och Stader sons mennifforna inrättat pä
Jorden, och den bestrifningen kallas Politist ***) Geografi.

, ") Ordet Matematisk betyder matande och räknande: MatematiskGeografi betyder derföre en bestrifning om Jorden, som mäter och
räknar ut, huru stor Jorden ar, huru stor hon ar stapad, huru
hon rörs, och huru längt det ar till solen och mänen, och andra
sädana förhållanden.

**) Ordet F^stst betyder sådant som angär naturen: Fysist Geografi be-
tnder derföre en bestrifning, som talar om Jordens naturliga be-
skaffenhet.

***) Ordet Politist betyder sådant, som angår riken och stader.
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Första Velen.
Matematisk Geografi.

Om Jordens stapllad.

horden är icke flat som hon synes wara, utan hon är rund
nästan som ett klot, som en boll. Egentligen är ett klot li-
ka mycket rundt öfwer allt och har säledes en fullkomligt jentn
yta. Jorden är ett nägot ojcmnt klot, som wi längre fram
skola förklara, men ojemnhcten är sä obetydlig, att wi ändä
kalle jorden ett klot. När wi i denna bok kalla jorden ett
klot, tänka wi off hafsytan, som dest jemna gräns.

För jordens ofantliga storlek ssulle wi endast kunna öf-
werstäda en liten fläck af densamma. Derföre synes den ost
platt. Men man har mänga tydliga bewis för att jorden är
rund. Sä, för exempel, 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 stepp eller kommit nära en fyrbäk, sä baf<
wa de i början, eller sä länge afständet war större, först
blott sett toppen eller spircn, sedan pä närmare häll mesanseg-
let och siuteligen, dä de kommo närmare, sjclfwa sseppct, el-
ler berget, som fyrbäken stär pä. Detta kommer sig deraf,
att wid det större afständet ssymmcr jorden bort med sin kull-
righet den nedre delen af stevpet; alldeles säfom om man stic-
ker en näl uti en boll, och först wänder den sidan hon sitter
uti ifrän sig, dä man ej ser nälen, och sedan smäningom
wrider bollen med nälen uppät, sä fär man först se knappen,
sä midten af nälen och slutligen sjelfwa stället, der hon är
instucken.

Derför gör man sig klot, som kallas Glober, och ritar der-
pä figurer, när man will wisa huru Jorden är stapad, och
huru det är land och sjö pä henne.

Och när man ej har Klot eller Glober, s3 ritar inan tw3
ringar eller cirklar pä papper: och pä den ena ringen ritar
man den ena sidan af Jordklotet, och pä den andra ritar
man andra 'sidan, och dessa kallas Globkartor. -> När
man stär ett klot som ock kallas spher, midt i tu, sä
uppkommer derastwänne halftlot eller hemispherer. Pä hwar«
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dera af de nämnde cirklarne afrital man en'af jordens helyi-
spherer.

När man nu wet att Jorden är rund, sä kan man ock-
sä lätt begripa huru det kommer till, att det är folk, som pä
andra sidan om jorden gär med sina fötter rätt emot wära.
De falla derföre icke bort ifrän jorden; ty pä alla sidor faller
allt ner titt jorden, just säsom hos oss. Liksom flugorna spas-
sera pä alla sidor pä ett klot, som man hänger opp, scl gär
der folk pä alla sidor pä Jordens klot. Men om man lägger
en liten sten pä klotet och wänder det, sä hälls den icke der u-
tan faller derifrän. Men hwart faller 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 det land eller watten pä alla sidor om Jor-
den, likasom hos ost: och pä alla ställen ser »nan himmelcn
ratt dswer sig, och jorden under sig och sä hafwa de öfweralit
tyckt, som seglat omkring jorden, fastän de warit pä alla si-
dor om henne.

Dä jorden är ett klot gifwes det tnidt uti densamma en
punkt, hwarifran det ar lika långt till hwarje ställe pa
dest yta. Den kallas medelpunkt pä hwarje klot, och pä jor-
den Jordens medelpunkt. Tänker man sig ett streck eller en
linea dragen frän medelpunkten af ett klot till detz yta
sä kallas den radie och pä jorden lordradie. Drager man en lineasom gar genom ett klots medelpuukt, sä kallas den dia-
meter och pä jorden Jordens diameter. En diameter är sä-
lcdes twänne radier, och en radie halfwa diametern. Uti sam-
ma klot äro alla radier och alla diatnetrar lika länga, ty om
nägon wore kortare, sä wore icke omkretsen lika jemnt böjd
bfwerallt.

Om Jordens storlek.
Jorden är mycket sior. Dä man är oppe l ett högt torn

eller pä ett högt berg, och ser sä längt omkring som inan nän-
sin kan se, och ser stogar och berg pä längt och astägset häll,
att de se helt smä och dunkla och blä ut, sä att man knapt
ser dem; stl ser man ändä bara en liten del af Jorden icke
en hundratusendedel en gäng.

Och de, som hafwa seglat omkring Jorden, hafwa seglat
en läng wäg; och fastän de fatit natt och dag med mycket stor
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fart, sä hafwa de ändä fätt segla mer än ett helt är, öfwer
ofantligt stora watten, innan de hunnit omkring Jorden till
samma ställe igen.

Jorden är sä stor, att det wore omöjligt att gräfwa ige-
nom henne. Man stnlle icke knnna fä ett sä längt snöre en
gäng, som stulle racka igenom henne, om der wore bal. Blott
ifrän jordens medelpunkt titt desi yta (eller en jordradie) är
wid paff 6(D mil *); twart igenom jorden (eller jordens dia-
meter) nära 1200 mil och rnndt omkring ar hon mer än tre
gånger sä mycket, etter 3750 Sw. mil. Dä man. wet hnru
läng en mil är, sä tan man lätt tänka huru mycket tio mil
är, huru mycket 20 mil, och huru ofantligt läng wäg flera
hundrade mil äro *).

För det att Jorden är sä ofantligt stor, gör det intet till
saken, att det fins berg och dalar pä henne: man hon är än-
da rund. Om man tar och strör nägra sandkorn pä ett klot
och sticker smä gropar i det med en näl, nog är klottt rnndt
för det: och just sä är det med Jorden och hennes största berg
och dalar.

Om Jordens läge i Werlden.
Men hwad är wäl det, som bär ett sä ofantligt klot,som Jorden är, med alla hennes stora sjöar och land, och hen-nes stora berg och allt annat som fins pä henne? — Hela det-

ta stora och tunga klotet stöder sig pä ingenting: utan det är
tomt omkring det pä alla sidor. Det swäfwar i toma rymden,
liksom en bott swäfwar i lnftcn, när man har kastat den. Det
bläa är ett tomt rum som aldrig har ända, och det ser säblätt ut, derför att det gär sä oändligcn längt bort. Om en
fägel stnlle flyga dit, skulle den aldrig finna annat än tomt,
fastan han stulle flyga i tusen är: och sä är det pä alla sidor
om Jorden.

*) En mil är 18000 alnar läng. Således är en fjerdedels mil
4500 alnar, eller 1500 famnar, dä man räknar 3 alnar pä en
famn. — De mil, som har omtalas, äro sädane som jag nu sagt,
och de kallas Swenska mil. Andra folkslag räkna wal ocksä mil,
me»^ deras äro icke sä länga. 2 Tysta mil aro lika sä länga som
2 swenska, och mer an 6 Engelska mil rymmas pä en Swenss.I Rysiland räknar man med Werst, och 10 Werst aro lika med
en Swenss mil i längd.

**) Rundt omkring Jorden ar der 3760 mil. Man kan dä tänka
huru läng wäg den mäste resa, scm seglar omkring Jorden; t» han
siippcr icke rätt fram, utan mäste fara krotwagar för landcns skull.
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Men Jorden är icke ensam i denna oändliga tverldsrym-
den; utan det fins ännu mänga andra sädana stora Klot, som
swafwa i det tomma rummet, just säsom Jorden, fastande
äro mycket längt borta ifrän henne. Solen, Mänen, och alla
Stjcfnorna, som äro sä mänga att man icke kan räkna dem,
de äro allesammans sädana der stora klot, somliga ännu myc-
ket större än Jorden.

Alla dessa stora kloten kallar man Himlakroppar eller
N)erldsklot, och när man med ett namn' will nämna dem
alla, säger man hela N)erlden.

Stjernorna se smä ut, för det att de äro sä oändligen
längt borta, att man icke kan begripa deras afständ, — Som-
liga Stjernor, som wi se, aro närmare; andra Stjcrnor äter
äro mycket längre bort. De, som lysa klarast och se störst ut,
aro närmast till Jorden. De andra deremot aro allt längre
och längre bort, i den män som de se smä och otydliga ut.
Det är blott en synwilla att de förekomma oss säsom warande
pä lika afständ, och himlahwalfwet, som ett ihäligt halfklot.

Solen och Mänen se större ut, för det att de ej äro säläng borta som Stjernorna.
Man har genom uträkning knnnat fä weta huru längt

det är till Mänen och Solen *). Mänen är alldranärmast
Jorden af alla Werldsklotcn; men derföre ar icke Mänen nära
till Jorden. Wi hafwa nämnt huru längt det war midt ige-
nom Jorden, och anda är Mänen 30 gänger sä längt borta **).
— Om en fägel stulle flyga dit — sä 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 sä stor som Jorden. Om Jorden sstrle de-
las, sönder i femtio delar, sä stnlle en del wara sä sto.- som
Mänen; men när man wet att Manen är sä stor, sä förstär
man lätt att Mänen icke heller är sä liten.

Solen är mycket längre bort än Mänen: hela fyra hun-
dra gånger längre bort; och när man will saga huru mänga mil
det är, sä är det hela 14 millioner mil: ehuru wal det när man ser
pä Solen, icke ser sä ut som hon stnlle wara sä längt borta
för det att hon är sa oändligcn klar och lysande.

*)En bok hwari man far weta, pä pä bwad sätt man räknar ut hu-
ru längt det är emellan Jorden och de andra Werldskropparna, så-som Solen och Mänen, och huru stora de äro, med flera sådana
saker, kallas Astronomi.

**) Afständet emellan Manen ach Jorden ar 35,660 mil.
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Solens afständ är ofantligt: men sä är ocksä Solen stor.
Om man stulle lägga tillsammans i en klump lusen sä stora
klot som Jorden och sen sätta tusen sädana ofantliga klumpar
tillsammans, sä stulle det ändä icke blifwa sä stort som Solen
är. Hon är mer än 1,400,000 (en million fyrahundra tusen)
gänger större än Jorden, och mänga Stjernor lära äfwen
wara sä stora som hon.

Werldskropparne äro af twä slag: sädane som lysa, och
sädane som icke lysa, utän stulle wara mörka, om inga an-
dra upplyste dem. Solen och de flesta synliga stjernorna lysa
sjelfwa, och hafwa derföre en sä stark och brinnande glans.
Men Jorden och Mänen, och nägra stjernor som kallas Pla-
neter och Kometer äro mörka och kalla, och dlifwa ljnsa och
warma endast igenom det att Solen lyser pä dem. Nar So-
len icke lyser pä Jorden, är hon mörk och kall.

Jorden är ocksä en Planet, och flera af de andra Plane-
terne hafwa Mänar säsom Jorden, churuwäl wi ej se dem
med blotta ögonen, för det de äro längt borta, och icke äro sä
stora som de Himlakropparne, hwilka wi se *).

Planeterne sade wi nyst af sig sjelfwa wara mörka, men npp,
lyste af solen hafwa de för ost samma utseende som stjernorne. Dä
man ser den klara och stöna Morgon- eller Aftonstjernan, sä
ar det en Planet man ästädar. Planeterne äro ej sä längt
borta som de öfrige stjernorna med eget ljus, hwtlka kallas
Fixstjernor.

*)Planeterne äro till antalet Elfwa. Den, som är n2rmast till So-
len heter Merkurius dernast är Venus, sä horden, N?ai o, Ve-
sta, luno, Ceres, pallas, Ittpiter, Saturnus och Utanni',
som ar den yttersta af alla, sä wida wi bafwa otz dem bekanta.
lupiter är den största af dem, och är inncmot 1400 gänger sä
stor som Jorden.

Kometerne äro ganssa mänga, och bafwa wanligen en ljus strim-ma efter sig, som kallas Kometens swans; men man ser dem myc-
ket sällan. Ett par ser man dock ratt ofta, ncmligcn den ena lnvar-
je 3^ arv och den andre bwart 7:de är; dock äro de sä smä att
man ej kan se dem utan god kikare.

En del af Planeterne bafwa Mänar. Jorden bar en, lupitcr
liar 4, Saturnus 7 , och hos Uranus bar man redan upptäckt 7 stnc,
ken. Ju längre de äro borta ifrän Solen, desto flera Manar bar
Gud satt dit, för att lysa pä dem. Dlrföre liar han ocksä satt en
stor ring omkring Planeten Saturnus, att ban stulle fä sa mnckct
mera ljus, efter han ar sä längt borta ifrän Solen. Och derföre
mäste man tro, att det fins lefwande warelscr pä alla de andra
Hla«eter«e, «if«e«som pä Jorde».
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Solen och Fixstjernorna. stä stilla, ehnruwäl det ser ut
som de stulle 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 Mänar, som under det samma löpa omkring dem
i större och mindre cirklar.

Mänen är äfwen mörk, och behöfwcr ungefär 294 dygn,
för att en gäng fullända sin bana omkring Jorden. Sä snart
wi dä se honom pä den sidan, som Solen lyser pä, sä ser
han äfwen klar ut, och dä är det Fullmäne; men när den
sidan är wänd ät off, som Solen ej lyser pä, dä är han helt
mörk, sä att han icke lyser alls: och dä säger man att Mänen
<lr i Nedan, och när han stär sä, att wi se endast hälften
af den upplysta sidan, sä ser han half ut, dä kallar man det
Halfmane.

När Mänen kommer mellan Solen och Jorden, sä alt
den stymmer bort Solen för ost, sä säger man att det är Sol-
förmörkelse, ehmuwäl Solen aldrig blir mörk sjelf: och när
Mänen kommer sä bakom Jorden, att Jorden stymmer bort
Solen för Mänen, sä att Jordens stngga faller pä Manen,
dä blir Manen utan ljus, och dä kallas det Manförmörkelse*>

Om Jordens rörelse.
Jag har nu bestrifwit huru Jorden hwilar pä ingenting.

*) Den som tydligare will weta huru detta gär till, kan ställa ett brin-
nande ljus pä bordet, i ett mörkt rum , och föreställa sig att det är
Solen, och sedan taga ett litet klot eller en boll i banden ock stäl-
la sig pä golfwet, sä, att man ar näyot längt ifrän ljuset. Sedan
Kalles bollen, sä längt armen räcker, midt framför ansigtet och man
låtsar att bollen ar Mänen och att man ser ifrän Jordenpä honom.
Vrider man stg sedermera omkring sä att bollen gar ett slag om-
kring, sa fär man fe nägonting, som liknar det jag bestrifwit om
Mänen: t» när dollett kommer pä den stdan som ljuset ar, fä ser
man blott den mörka sidan af honom, likasom af Mänen, när det
är nedan; träffar bollen komma midt för ljuset, sä stymmer ha»
bort det, likasom Mänen wid en Solförmörkelse sinmmer bort
Solen: när bollen kommer pä sidan om oh, sä ser man bonom en-
dast till hälften ljus, liksom när det är balfmäne: och när ban kom-
mer än längre fram, sä ser man hela den upplysta sidan, säsom
wid fullmäne. Händer det sä att han kommer i wär skugga, sä blic
bollen mörk, sä länge ban gar igenom »luggan; alldeles som Mä<
nen blir mörk af Jordens skugga, nir det är Mänförmörkelsc,
Men för man bonom sä högt, att han gär ofwanför wär stugga.sa blir han icke förmörkad den gängen: och sä händer det oftast med
Manen, sä att Förmörkelser inträffa endast ett par gänger om aret.
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och att det är tomt pä alla sidor om den, likasom äfwen
omkring de andra Werldskropparna, som äro i Werldsrymden
jcmte henne. Men Jorden stär icke stilla der hon är. Lilsml
när en stark karl kastar en boll sä att den far med stor fart i
luften, sä far Jordens stora och ofantliga klot fram i det tom-
ma rummet.

Men det är sä konstigt tnrättadt, att Jorden ej löper i
sin fart rätt fram; ntan hon löper rundt omkring Solen. När
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. Inst sä böjer Jorden sig ocksä smäningom till Solen,som är sä ofantligt mycket större än jorden, men jorden har
sä stark fart att hon ej faller till Solen, utan far allt förbi
den, och löper derföre rundt omkring densamma.

Jorden har sä stark fart, att hon hinner ett slag' rundt
omkring Solen pä trehundrade scrtiofcm dagar och nära ser
timmar, ehuruwäl Jorden är sä längt borta ifrän Solen, som
wi förut, hafwa bestrifwit, och fastän hon säledes har en sä o-
begripligt läng wäg att fara, innan hon hinner slaget fullt.
Sa 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 stag kring Solen, gär
Mänen flera stag kring Jorden: och man kallar den tiden som
Manen behöfwer för att göra sitt stag fnllt kring Jorden, en
Manad.

Ja, Jorden har sä stark fart under sitt lopp kring Solen,
att ingen fägel kan flyga fä fort icke en gäng en kula som man
stjttter kan fara sä fort: ty pä en liten stund far hon flera tu-
sen mil, hon far mer än 10>000 (tiotusen) mil pä en timma *),

och således ,10,000 gänger fortare än en häst trafwar.
Deraf att Jorden sä rörcs kring om Solen kommer ärs-

tiderna eller winccr, Wär, Sommar och Höst. När Jorden'
har ena ändan ltttad mot Solen, dä är det warmt och sommar,
och wid andra ändan kallt och winter; och när Jorden kommer
pä andra sidan om Solen, sä Intar andra ändan mot Solen,
och dä är det sommar, och der som fornt war sommar är dä
winter **), och sa uppkommer Sommar och Winter och Höst

") Jordens fart är sa stor, att bon binncr öftver twä hela mil pä en
sekund, eller under det pendeln pä ett wanligt wägg-ur stär ett slag.

**) Den som will se huru detta gär till, kan taga en boll, och träda
midt igenom den en stälträd, till exempel en strumpsticka. Sedan
ställes ljuset pä bordet, och bollen hålles ett stycke ifrän och alltid
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och Wär pä alla ställen pä Jorden: ty när Sommaren är
siut och det stall bli Winter, sä är dct Höst, och nar Vin-
tern byts om till sommar, sä är det Wär. Och igenom den-
na rörelse händer nu, att när man har winter wid ena ändan
afelorden, sä har man sommar wid dm andra. Mm om ett
ställe alltid hade sommar, sä stulle dct alltid wara winter pä
de andra ställena och dä stulle ingen mcnnista och inga djur
kunna bo och lefwa der, och inga träd och gräs eller andra
'waxter stnlle dcr kttnna wäxa. Mcn nu dä ärstidcrna byta
om, sä kunna warter och^träd och djur och mennistor finnas
nästan pä alla ställen pä Jorden.

Nu'hafwa wi fatt weta huru det blir sommar och winter:
lät ost nu äfwen se till, om inan kan wisa huru wi fä dag
och natt. Man tycker wal att Solen gär opp om morgonen
och ner om aftonen, men det ar likwäl icke Solen som gär,
utan det är Jorden som wrider sig omkring. Huru stnlle den
ofantligt stora Solen pä en enda dag kunna löpa cn sa för-
skräckligt läng wäg omkring Jorden, när Jorden, som är sä
liten emot henne, dchöfwcr ett helt ar för att hinna omkring
Solen: säsom wi redan hafwa bestrifwit. Wistt synes det för
ost som solen ginge; men om man far ut att äka eller segla,
och scr omkring sig pä land och hus och träd, sä ser det ut som
landen stulle röras och gä bakom hwarandra, allt efter son»
man far fram; och likwäl stär landet stilla, och wagncn eller
siäden eller bäten far framät. Sä gärdet äfwen till med Jor-
den och Solen. Wi tycka att det är Solen och hela himla-
hwalfwet 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 wändcr sig.

Ibland när man kastar en boll, sä snurrar han äfwen om-
kring, under det han far fram i luften, just som dä man ka-

lika bögt mcd ljusct: men den bör sä hallas, att stickan .icke' stär
rätt opp och »cr, utan lutar med ena andan mot bordet, nngefärsa mycket som timwisaren va klockan lutar pä sned, när den wisar
elfwa. Man scr dä att ljusct lyser pä ena andan af bollen, men
icke pä den andra. Föres sedan bollen omkring ljuset, och stickan
alltid hålles pa samma sätt, sa att den aldrig kommer att luta an-
norlunda än dcn i början lutade, utan alltid pekar ät samm^.Häll,
t. e. ät en witz punkt i taket; sä far man se, när bollen kommer
päcmdra sidan om ljuset, att den är upplyst wid andra an'd^, el-
ler der som förut war mörkt, och att det nu ar mörkt der, som för-
ut wnr ljust - och sä widarc. Likaså rörs Jorden omkring So-
len, och sä blir dct sommar och winter an pä den ena an pä den
andra ändan af Jorden.



10

siar en trista Pä Jorden eller längs ntät gosfwet. Den rörs
dä pä en gäng pä twä sätt: först far den framät, och sen,
under det den far framät, rullar den omkring tillika mst ont

det stulle wara en axel igenom den,amma, 1"!om nar ett HM
wänder sig omkring sin axel. Dä man nu forltär huru det

aär till med bollen när den sä wänder sig om mig under det

att dm far framät i luften, sä kan man äfwm första huru
d aär till med Jorden. Jorden rör sig just sä,om bollen pä

twä sätt- hon far framät, sä att hon pä ett är hmncr om-
tting Solm och under det hon far framät, sä rnllar on om-
kring, liksom omkring en axel. Hon har Derföre en dubbel i-ö-
--r se sä wäl som hjnlet pä wagnm, .när man äker hwilket
bäd aär ikring och framät. Dct är jemnt pä tmgufyra t.m-

mar eller ett dygn, hwilket är detsamma som en dag och en
natt, som Jorden wänder sig ett stag omkring.

Ock, iust deraf, att Jorden wänder sig, kommer dag och
natt Ty när Jorden wrider sig pä det sättet omkring, sa ly-

?er Solm än 5ä den ena sidan än pä dm andra sidan af
3nm och d n sidan, som Solen lyser pä, har dag, medan

d pä den sidan som är wand ifrän Solen är mörkt och na t:

ock 'dä set dc tit sm Solen stnlle gä opp och ner, allt eft r

Kt I^en wänder sig öster ut emot Solm: derföre ar

det alltid daq och natt inom 24 timmar. Om dagenar läng,

ä ou. ndt om soinniaren, sä är natten.i desi ställe kort; och
mn natten är läng, säsom om Jul, sä ar dagen sa mycket

kortare.

Om jordens axel, poler och wäyerstreck.

Wi hafwa nysi wisat hurtt jorden alltid ror sig pa sam-
ma sätt. Derwid föreställer man sig en liztea twart igenom

jorden, kring hwilken under den dagliga rörelsen 3^ of-
r^aa delarne swanga eller niända sig, hwilket man kallar

Nens axel När man derföre säger att jorden wänder

sta wng fin axel, bör man icke tro att jorden har axel som
Atle utan efter jorden wänder sig liksoni bollen ibland gör

är dt ksom den hade en axel att wända sig trnig. Yä
fordgloben kan man ej afrita den, emedan den stulle ga twart

igenom klotet.
Ändarna pä Jordens axel, eller de ställen pä lordytan,

>-~ l^en söm jaq bestrifwit och kallat Jordens axel, stMer
« f^ az^o^ens poler. Man finner dä lätt att Polerna
äw twä7Sr7a polen och Södra Polen. Pä lordkartan
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ser dct nt, som de woro fyra, för det Jorden der är afrltad
pä twä sidor.

Norra Polen, eller det ställe på Jorden som kallas st,
wisar ratt opp emot Nordsijernan, sä att den som »vet hwar
den är pH himmeln, wet ock huru längt som ungefär är ifrän
Polen pH Jorden; ty om man kunde resa sä längt, att Nord«
stjernan syntes midt öfwer hufwudet, sä wore man just wid
Polen pä Jorden. Men utom det, att det är läng wäg dit,
sH stipper swsrligen nägon dit, för is nch fnö. Den fodra Po«
len ar midt emot den norra, nemligen pä andra sidan af lorderi.

Angeläget är ock att meta hwad Norr och Söder och öste?
och Wester är. Solen gsr opp i Öster och gär ner i N?ester,
och när det är middag pä dagen, fä är hon för ost rätt i Sö»
der, och om man dä wänder ryggen till henne och ser dit,
som ens stugga wisar, sä ser man rätt ät Norr *). —

Om man ännu dertill wet, att Sydwest ligger midt imel»
lan söder och wester, Nordrvest midt imellan wester och ,")rr_.
ITordost midt eincllan norr och öster, och Sydost midt imel-
lan söder och öster; fä känner man alla de förnämsta N?ader»
strecken: — och dä kan man lägga sina kartor fä att' norr
pä kartan liager emot norr i werlden, ty pä kartan stär det
alltid ssrifivit bwartut norr är, eller ock är der en figur som ser
ut ungefär fHfom den, hwilkcn finnes tecknad här bredewid.
Den famma wisar dä alltid med den länga
spetsen hwart Norr pä kartan är. Och nar
man lägger sina kartor sä, att norr pä den
swarar emot Norr pä Jorden, sä sär manse landen pä kartan i samma läge till hwar-
andra, som de ligga pä Jorden, och dä
kan man bättre begrira huru land och siö
och mera sädant ligger till hwarannat pä
Jorden.

*) Tag ett ark papper och rita derpa med twa raka strck ett rätt kors,sä att strecken gä rätt öfwer bwarandra och icke sncdt. När nuklockan slår tolf pä dagen och Solen skiner, sä lägg papperet pä ettbord i solskenet, och sätt sedan en läng näl i punkten der streckengä äfwer bwarandra: men laga sa, att nälen ar rak och stär rättovp, sä att den icke lutar ät nägondcra sidan. Man ser dä att enskugga faller af nälcn pä papperet: wrid derföre papperet sä attstugc
gan faller utåt ett af strecken, sä wisar dct strecket at Norr med den
ändan, och med den andra ändan ät Söder. Det andra strecketäter wi'ar rätt i Öster och Wcster pä det sättet att när manser norrut, sä har man Öster till höger och Wester till wenster —
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är midt öfwer när hon för oss är högst pä himmeln, och hwil-
ket händer midsommarstiden, sä är man jnst wid norra Wänd?
kretsen, hwittm kallas Rraftans N)ändkrets, för det att
Solen, sedan den hunnit dit, icke gär längre mot norr, utan
wänder smäningom om tillbaka mot söder, och tycks gä bak-
länges liksom kräftan, sä att hon äter för ost med hwar dag
synes lägre och lägre. När man äter är pä det ställe söder
om Equatorn, der Solen ar rätt ofwanför hufwudct dä hon
är längst söder öfwer, hwilket händer dä hon för ost är lägst
om middagen, sä är man wid södra wändkrctsm, hwilken kal-
las Stenbockens wändkrets, för det att Solen dä börjar
äter att med bwcuje dag komma högre liksom Stenbocken klätt-
rar uppför bergm. De kallas Wandkrctsar, för dct, att L-o-
-len, nar hon kommer öfwer dem, tycks wända om och draga
sig tillbaka; fastän det egmtcligm kommer deraf att Jorden
fär olika ställning emot Solen. ,

Efter Solen icke nänsin kommer midt öfwer hufwudct pä
ost, der wi bo, sä bo wi ej wid nägondera Wändkrctsm, utan
längre i norr pä Jorden än norry Wändkrctsm är.

När Solen är öfwer Kräftans Wändkrcts hafwa wi Mid-sommar. När hon äter sänkt sig sä längt mot söder, att hon
kommer midt. öfwer Equatorn, sä är det Hr ost Höst, och dä
är dag och natt lika länga öfwer hela Jorden, sä att dagen
är tolf timmar och natten tolf timmar och derförekattas Equa-
torn Dagjemningslinie. När Solen är öfwer Stenbockens
Wändkrets, dä är det midtuti wär winter, eller Inl och Ny-
ärstidm, och dä Solen äter, under dct hon ä nyo wänder sig
emot norr, kommer titt Equatorn, sä blir dct Wärdagjmming.

Man kan nu häraf lätt första, att Solen hwart är ar en
gäng wid norra Wändkrctsm, och en gäng wid den södra;
men twä gänger gär öfwer Equatorn, nemligen en gäng om
hösten och en gäng om wären; och att Solen alldrig kommer
rätt öfwer nägot siälle pä Jorden, som är mom Wändkrct»
sinne, 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:
vch derföre kallas den ena Norra Polcirklen, och den andra
Södra polcirklen.

Men huru kan man ds weta när man pä Jorden är pä
de ställen, som swara emot Polcirklarna pä Globen och Kar-
tan? Wi stola förklara det. — Dag och natt byta .om p.H
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Jorden inom 24 timmar; men ju längre man kommer frän
Dagjmmingslinien, eller Equatorn, desto längre blir dagen
om sommarn och i samma män kortare am wintem. När
Solen ont middagen är bögst, sä är dagen längst och natten
kortast; och när solen är lägst, sä är dagen kortast och natten
längst; men tillsammans gör dag och natt ända alltid jemnt
24 timmar. När man kommer nära mot den trakten pä
Jorden, som swarar mot Polcirklarna, sä är Solen om som-
maren endast en liten sinnd nere, och om wintren endast en
liten sinnd 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 Midsommarnatten, utan rör endast
wid stogcn eller horisonten, och gär siraxt smäningom opp igen:
och midt om wintem kommer hon icke opp dä det stall wara
dag; och när sä händer, dä wet man att man är der Polcir-
kel» 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 wintem: och wid sjelfwa Polerna är Solen oppe
ett hälft är och nere den andra hälften af aret. Der är pä
ett helt är icke mer än en läng dag och en läng natt.

Wändkretsarne Polcirklarna fördela jorden i wissa de-
lar, som man kallar Luftstreck eller Zoner. Man bör weta,
att det är warmast wid Eqnatorn, cmcdan Solen häller sig
mcst dcröfwcr, och kallast wid Polerna. Derföre kallas de de-
lar af Jorden wid Polerna, som Polcirklame innesluta, de
Ralla luftstrecken: men den del af jorden, som ligger mel-
lan bada Wändkretsarne, och som gär omkring Jorden som ett
bälte, kallas dct Heta Luftstrecket: och emellan Wändkretsarne
och Polcirklame ligga de säkallade tempererade Luftstrecken.
Det fins sälcdes pä Jorden twä kalla luftstreck, ett hett, och
twä tempererade.

Nu komma wi till ett annat stag af cirklar, som beteck-nas med de linicr, som äro dragne twärs öfwer Equatorn
och alla paralell-cirklar. De äro alla storcirklar dragne i norr
och söder igenom bada polerne och kallas middagscirklar eller
meridianer af latinsta ordet inei-iäiez, som betyder middag,
emedan alla orter under samma meridian hafwa middag widsamma tid. För att bcsiämma graderne för Parallclkretsarne
hade wi en gifwen utgängs-cirkel uti Equatorn, men icke s8
för Meridianerne. Dct mäste bero af öfwerenskommelse, att
nägon meridian antages sot» den första och frän den bestäm»
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ma de öfrigas lä^e i öster och wcster (wanligen beräknar man
den första frän en ö, som kallas Ferro). ,

Genom Parallcl-kretsarne bestämmer man en orts läge
i norr eller söder frän Equatorn, hwilket kallas dest bredd
eller latitud. Nu kan en orts läge antingen rvara norr
om Equatorn, dä den säges wara belägen under nordlig
bredd eller söder om Equatorn, dä den har sMig bredd.
Frän Equatorn till hwardera polen ar en fjcrdedel af m cirkel,
sälcdes dä cirkeln har 360 grader, har ingen ort högre latitnds-
grad än 90 ", som är af 360. Nittionde graden samman-
faller med Poleme. »

Pä samma sätt bestämma Meridianerne en orts läge i
öster och wester ifrän den säsom första antagna meridia-
nen) hwilket kallas deff längd eller longttud. Harwid böra
wi likwäl än ytterligare gifwa akt uppä, att dä Paralcll-cirk-
larne alltid bidehälla samma afständ fränchwarandra 10^ mil,
men emot polcrne blifwa allt smärre och smärre, sä äro Me-
ridianerne, säsom Storcirklar, alla lika stora, mm närma sig
hwarandra allt mer och mer, tills de slutligen sammanflyta
wid polerne, ehuru afständet emellan hwarje grad är wid E-
quatorn nära 104 Sw. mil. <-

Allt hwad wi nu hittils talat om, hör till det stags be-
strifning om Jorden som kallas Matematisk Geografi. Man
finner säledes att den Matematiska Geografin handlar om
Jordens stapnad, storlek, läge i werlden, rörelse och cirklar.
Wi komma nu till den delen af Jordens bestrifning som kal-
las Fysisk Geografi.

Andra Delen.
Fysisk Geografi.

Horden är ett ofantligt stort klot; men hurudant är detta
klotet? hwaraf är det sammansatt? hwad fins pä detta klotet?
pch hwad är närmast omkring det? Lät oss försöka att beswa-
ra dessa frägor, och kunna wi det, sä bestrifwa wi dä Jor-
dens naturliga beskaffenhet, och dä heter den bestrifningen Fysisk
Geografi.
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Om det som ar inuti Jorden.
Mmnistoma hafwa icke kunnat gräfwa djupt ner i Jor-

den, och likwäl borde man komina hela 600 (sexhundra) mil
ner i henne, för att kunna komma midt i Jorden. Man har
icke kommit mer än nägrct tusende alnar pä djupet; ty sedan
man har gräfwit ctt stycke ner, sä hindras man af wattcn
att gräfwa djupare.

Pä Jorden finnas likwäl ätstilliga' djupa häl, som icke
hafwa watten uti sig, och sädana häl kallas Grättor eller Hå-
lor. De flesta finnas i berg, och tyckas hafwa blifwit stapads
tillika med Jorden. Der har warit mmnistor, som klifwit och
histat sig mcd rep ner i mänga sädana hälor och haft ljus
med sig, och sedan de kommit ett längt stycke ner, sä hafwa de
ibland funnit stora rum inne i bergen och Jorden, ock der haf-
wa de ibland sttt i de mörka hälorna hwita figurer af en stags
hwit sten, som med watten smäningom droppat ifrän' hwalf-
wen, och som derigenom sätt mänga besynnerliga ssapnader,
för öfrigt jord, stenar och watten.

Mmnistoma hafwa wäl ocksä pä mänga stallen sprängt
djupa häl i berg, när de brutit opp malm till jern etter kop-
par eller silfwer, eller ock wiffa stags stenar, säsom till exem-
pel marmor. Sädana häl, som ibland äro flera hundrade el-
ler tusende alnar djupa och bestä af mänga gängar och manin-
gar inuti berget, kallar man Gruftvor. Men att man t dem
ej fär se nägot annat än sten och berg, kan hwar och en lätt
första.

Wi weta derföre icke med wisihet huru det är bessaffadt
djupt in uti Jorden, eller hwaraf dm der är sammamatt': och

man kan icke weta det, när man ej kommit djupare in i densamma
än som jag nu bestrifwit, sä att man kunnat fä se hwad» der är.
Sä längt man kommit ner, har man blott funnit stenar, jord
och wattcn. Derwid har likwäl det anmärkningswärda wisat
sig, att warman beständigt tilltagit ju djupare man kommit
ned, sä att man trott sig kunna antaga att jorden pä större
djup än det till hwilket mmniffor nägonsin kunna komma är
glödhet, sä att sjelfwa jernet stulle smälta.

Om det, som ar närmast omkring Jorden.
Luften är rundt omkring Jorden pä alla sidor, likasom

hwitan är omkring gulan i ett agg. Man ser wal icke lustm,
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tp man scr igenom den, likasom igenom ett klart glas eller
mycket klart watten, men man känner att den häller emot om
man stär med handen eller med en fjäder mycket hastigt, och när
det bläser käns luften alltför tydligt. Man fär dä ibland se
huru stark luften är. När wädret eller luften trycker pä qwarn-
wingama, sä drifwas de med mycken styrka omkring. —I-
bland 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 stär eller sitter stilla, när det icke bläser.

Utan luften stulle inga mmnistor och inga djur kunna
lefwa; tp wi andas luften, och utan att andas stulle wi snart
dö. Ingen eld stulle kunna brinna om luften wore borta; ty
endast man kan stänga wäl omkring, sä att elden ej fär frist
lnft, sä slocknar den snart. Inga träd eller blommor eller
gräs stulle kunna wäxa, ty om man sätter dem i ett sä till-
slutet rum, att luften ej fär fritt komma ät dem, sä wisina de
bort.

Likasom fistarna lefwa ! wattnet, O lefwa mcnnistor och
djur och fäglar 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 den ännu tunnare, och sen fins ingen luft
mer, utan der ofwanför är blott ett tomt rum, ett mycket
stort tomt rum; och luften följer med Jorden under det hon
far fram i det tomma rummet. Twertom blir luften tjockare
allt efter som man kommer djupare ner, och i de djupa hälor-
na är den sä tjock, att man knapt kan andas dm. Den är
lagom endast pä jordytan, der mennistorna^ och djuren stola
andas och lefwa.

När man kommer högt opp i luften, sä ar det mycket
kallare än här nere pä Jorden. Derföre fär man se, att det
midt om hetaste sommarn ännu ligger snö och is ofwanpä de
högsta bergen. När man nere pä läglandet 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 manse att den sjnnker till botten i största hast. Ju tyngre den är,
desto hastigare far han 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, sä kommer det siraxt opp igen och
flyter. Tar man en kork och sätter dit, sä flyter han nästan
alldeles ofwanpä. Detta kommer deraf, att sten är tyngre än
wattcn, och derföre sjunker dm; men trä är lättare än wat-
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ten, och derföre flyter det opp; korken är ännu lättare och der-
före flyter den ännu bättre. Stenar finnas äfwen, som äro
sä lätta att de flyta, säsom till exempel Pimssim. Det stora
trädet flyter lika wäl som dct lilla, och den lilla sten sjunker
likawäl som den stora.

Nu kan nian ock första hurn det kommer till, att röken
stiger oppät i luften, och huru dct kommer till att de stora mol-
nen fara sä lätt i luften, ncmligm derför att de äro lättare än
luften, som bär dem. Allt, som är tungt, faller siraxt ner
till jorden: likasom stenar falla ned i wattnet, sä falla mycket lät-
tare saker ned i luften, för det att luften sjelf är mycket fin
och lätt. Men jnst som trä flyter i watten för det, att det är
lättare än det wattnet, som bär det; sä flyter röken och mol<
nen i luften för dct, att de äro lättare än dm.

Molnen synas wara gansta tunga, mm de äro icke an-
nat än tunna och fina wattensngor, som flyta oppe i lnften.
Man ser det helt tydligt dä man kommer opp pä höga berg,
der man kommer in i molnen tp man finner dä att molnen
äro endast en tunn dimma: mm dä det regnar blifwa motnett
till smä droppar, som straxt falla ned till jorden, när de blif-
wa sä tunga, att luften ej kan bära dem mer. Desia watten-
ängor hafwa alla uppstigit frän jorden. Warman har i syn-
nerhet den egenskapen, att upplösa watten uti ängor säsom
wan ser imman, som är bara wattmängor, stiga opp af ko-
kande watten, mm häller man ett lock öfwer wattnet sam-
las dessa ängor pä locket i wattmdroppar och pä samma
sätt flyta wattmängorne tillsamman titt regndroppar. Ju fle-
ra wattmängor, som finnas upplöste i luften, desto fuktiga-
re säges den wara. Som warman är störst under Equatorn
och aftager emot Polerne, sä är ock den mesta fuktigheten i luf-
ten under Equatorn och aftager allt mer och »ner ju närmare
man kommer emot Polerne; hwarföre det wanligen regnar dub-
belt luer t de heta än kalla länderne.

Molnen kunna icke komma mycket högt opp i luften; ty
luften är sjelf sä lätt der oppe, att den ej kan bära dem hög-
re. Derföre ser »nan molnen nedan för sig, dä man är op-
pe pä mycket höga berg, sä att dä de komma nära till berget,
stpmma de bort landet eller marken som är nedanföre, sä att
man ej kan se den. pch fastän det ser ut för ost, likasom
stulle Mänen icke wara längt ifrsn molnen, utan siraxt bak-
om dem, när de gä fram för honom, sä är Mänen ändä
mänga tusen gänger längre bort, och Solen är änntt mycket
längre bort, och Stjernorna änntt längre, säsom jag förut
har bestrifwit.
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När luften stär alldeles stilla, sä säger man att det är
lugnt; men när luften strömmar eller liksom rinner ifrän det
ena stället till det andra, sä kallar man det N?äder, tvind,
och säger att det bläser. Ibland rinner luften sä hastigt, att
wadret danar och bryter omkull träd och hus, och stjelper om-
kull stora fartyg, och dä kallar man wadret för Storm, en
starb' Storm, en Orkan.

Jag talte nyst om', huru Regn kommer af molnen; men
om regndropparne frysa tillsammans i luften, medan de ännu
aro helt smä, sä komma de'ner säsom smä hwita fjun, och
dä kallar man det Snö, och säger att det snöar. Men om
droppame, som frysa i luften äro stora, eller om mänga fry-
sa tillsammans innan de hinna ner till Jot^dm, sä blir dcraf
Hagel. Man har ibland fatt se sä stora hagel som ägg, och
nägongäng äfwcn smä isstycken falla ner ifrän molnen, och
som de äro tnnga och falla ined stor fart, sä ktmna de stä sön-
der fönsters stä ner gräs och säd: ja de falla ibland med sädan
fart, att de stä gropar i wägarna och i marken.

När Solen lyser pä molnen, dä den stall gä opp om
morgonen, sä fär man se Morgonrodnad, och dä Solen ly-
ser pä molnen när den gär ner, sä sär man deri se Afton-
rodnad; och när hon pä ett wisit satt lyser pä wattcndroppar-
ne, som falla ner i luften dä det regnar, sä 'fär man se den
stöna och mängfärgade Regnbagen. För att kunna se Regn-
bagen, mäste man alltid hafwa Solen rät bakom ryggen pä sig.

Ibland fär man se liksom stjernor flyga, omkring i luften
och falla ifrän det ma stället till det andra:' den, som icke
wet, att stjernorna äro sä oändligm längt borta och stora,
tror äfwen att dct är stjernor, som han scr falla, mm det är
blott smä eldar som äro högt oppe i luften, och fara der li-
kasom eldpilar. De kallas Fallstjernor eller Stjernfall, för
dct, att de se ut säsom stjernor, som stulle falla. Dct förstas
lätt, att man icke ser dem, utan endast när dct är mörkt: i
synnerhet ser inan dem om höstnätterna.

Stundom ser man uti Luften bilder af torn, palatfer,
ssogar, klippor eller hela landstap, Msom afspeglade. De wi-
sa sig ispnncrhct wid hafskuster (t.ex. wid Neapel), och sand-
fält (t. cx. i Pcrsicn och Tatariet), morgonstunden, samt kal-
las k^ltii moi^ÄNÄ.

Ibland scr man äfwen, om wintcraftnama, när dct blif-
wit mörkt, ljusa ock) swäfwande strimmor pä himmelens norra
sida. Mest äro de hwita; mm ibland äro de röda och gula,
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och flamma som lätta eldslägor opp ät himmelen. De swäfwa
mycket högt oppe i luften, och man kallar det Norrstsn, e-
medan wi se detta sten alltid ät norr och det blir allt starkare,
ju längre man kommer ät polen, sä att dct till stut lyser un-
der de länga nätterna liksom det wore dct klaraste Mänj/cn.
När man kommer längt ät söder, emot södra polcirkeln, fär
man äfwen se sädant sten söder ut.

När det om sommaren warit länge torrt och warmt, sahänder, att man fär se, huru tjocka och mörka moln samla
sig tillsammans pä himmelen, och göra att allt sär ett mörkt
och rysligt utseende. Snart fär man dä se, huru klara eldar
i ett ögonblick glänsa till mot de swarta molnen, och siraxt
derpä hör man huru det dundrar, sä att Jorden darrar under
föttcrNa. — Man kallar elden Blixt eller ljungeld, och
d'undret heter Asta. Slutligen, under dct att dct blixtrar och
dundrar, kommer regn; derpä stingras äter molnm, luften
ljusnar opp. Solen stiner äter klart, om det är om dagen,
och Jorden, som förut war torr, ser sä grön och glad ut,
nar den nu blifwit wattnad af det nyttiga regnet.

Under Equatorn är, som jagförut berattat, icke blott war-
mast pä jorden, utan ock warman nästan lika hcla ärct igenom;
ju närlltare man kommer Polerne desto större omwäxling af
warma och köld; desto störte stillnad emellan sonnnar och win-
ter. Men härwid finnas likwäl mänga undantag, som bestäm-
mas af flera andra orsaker. Jag har ofwanföre nämnt, att
ju högre man kommer opp i luften ju kallare är det; derföre
ar ett land kallare ju högre det ligger öfwer Hafwets watten-
)>ta. (Det är alltid efter Hafroets watten^ta-, som man
räknar ett ställes höjd). Pä samma sätt kan granstapet af
större bergshöjder, stogar och moras, astyla ett land, liksom
dess sluttande läge emot norr; deremot om landet sluttar emot
söder blir dct warmare. Stora wattensamlingar och isynnerhet
Hafwet hafwa den egenskapen att mildra häftigheten i klima-
tets omwäxlingar, sä att kustländer, eller de som ligga nä-
ra desta, hafwa mindre köld om wintren och mindre hetta om
sommarn, dä deremot Länder, som ligga längt frän Hafwet
hafwa häftigare sommarhetta och wintcrköld. Man säger dä
att warman i desia är mera ojemnt fördelad pä olika
ärstider.

Om det, som ar pä Jorden.
Sedan jag nu således bestrifwit huru Jorden inwertes är

bessassad, och hwad son: finnes och ster i luften, som är om-
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ring henne, sä bör jag nu äfwen bestrifwa hwad som finnes
pä Jorden, och hwilket är sä oandeligen mänga saker. .

1. Om Land och watten i allmänhet.
Det första, som man pä Jorden bör lära känna, är den

allmänna fördelningen af Sjö och Land, ty hela ytan af Jor-
den är intet annat än Land och Watten. Somliga land äro
sä ofantligt stora, att man fick resa i läng tid, ibland mer än
ett helt är, innan man stulle hinna ifrän den ena ändan af
landet till den andra, somliga äter äro mindre, sä att man
pä kortare tid kan fara öfwer dem, och somliga äro helt smä.
Alla land äro omgifna af watten, sä att hwart man wänder
sig, kommer man till slut till watten eller sjö, endast man
far rät 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
nägondera sidan kallar man en it>: är det ännu mindre, sä
heter det en Holme: och när blott ett berg stär opp ur watt-
net , sä kallar. man det en Rlippa eller ett Skär; och om
mänga öar och Holmar och Klippor finnas utmed hwarandra
uti hafwet, sä säger man att det är en Skärgård. Ett land,som är omgifwet af watten, likasom en ö, men som likwäl pä
en sida, med ett smalt land, hänger fast wid ett större land,
kallas en Halfö: och ett sädant smalt land, som likasom sam-
manbinder twä^större land, kallas en Landtunga eller ett Ed,
och ibland äfwen ett Näs> fastän inan rättare kallar Näs ett
smalt land, som stjuter längt ut i sjön. När ett hörn af ett
land gär ut i sjön, sä kallas det utskjutande hörnet, en Udde,
en Landtudde eller ett Rap. Den delen af ett stort land,som ligger utmed en stor sjö, kallas Rust och den yttersta
randen af landet, som wattnet stöljer med sina wägor, kattas
Strand.

När man will rita af ett land pä ett papper, sä bör man
rita det, ehuruwäl det blir i smätt, med alla fina Uddar, Näs,
Holmar, Ed, Halföar och Stränder, just som dct är pä Jor-
den. Men för att kunna fä alldeles samma stapnad derpä,
sä mäste man först rita ät sig ett litet mätt, hwarefter man
stall mäta dct lilla landet pä papperet, stisom man med mil
och alnar mäter det stora landet pä Jorden. Man läter ett li-
tet stycke af mättet heta en mil: och sä mänga mil ett land däär längt och bredt pä Jorden, sä mänga sädana der smä mil
gör man sitt lilla land pä papperet. Man kan lätt första,
att ju mindre man tager sina smä mil, desto mindre bild af
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landet, som man afritar, fär man: och när man stall pä ett
ark papper, eller ett blad, rita as hela ena sidan af Jorden,
sä mäste man rita efter ett gcmsta litet mätt. En mil kan der
knappt stbnjas med ögat. — Ett papper, hwarä man har Land
och Sjöar afritade, kallas Rarta, och mättet, hwarefter man
pä Kartan ritar landen och sjöarna, har man gifwit namnet
Skala *).

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 färgade, antingen ljusrödt,
eller ljusgult, eller grönt, dä man plär säga att det är illu-
mineradt eller kolorerade; men sjön lemnar man antingen hwit,
eller ock har man den helt ljusblä. Man kan säledes, sä snart
man fär se en Karta, se hwad som pä den är land eller sjö:
huru stränderna gä i uddar och bugter: huru barna och lan-
den äro bildade: huru de ligga utmed hwarandra, och huru
floderna stingra sig till dcst de falla ut i sjöarna och hafwen.
Desiutom brukar man antingen strifwa namn pä hwart ställe
pä Kartan, sä att man der kan läsa hwad den sjön, eller dct
landet, eller det stället heter, som man har för sig; eller ock-
sä utmärker man dct med en siffra eller en boksiaf, eller nägot
annat tecken, dä namnet stär med samma märke eller tecken
t boken, sä att man pä det sättet fär reda pä, hwad orten he-
ter — i Boken, och hwar den ligger — pä Kartan.

När man will mäta huru längt det är ifrån ett ställe till ett annat,
eller huru längt och bredt ett land är, sa brukar man sädana mil,
som jag förut, har bessrifwit, och sädana alnar ock famnar; men
när man will weta widden af ett land eller huru stort falt det in-
nehåller, sä mäter man det med Qwad.atmätt, säsom qwadratmil,
qwadratalnar och sä wibare. En qwadrmaln betyder dä 'en fyr-
kant eller ruta, som är en aln pä hwar sida: och en C_n»ftdratmil
är en ruta, som är en mil pä hwar sida. Man bör dä an-
märka att rutan bör hafwa räta hörn rch icke sneda, ty den sneda
rutan är alltid mindre än den räta, fastän sidorna äro lika stora,
såsom du kan se af de twenne
figurer a och e som stä här
bredewid. — När man der-
före säger att ett Land är 20
qwadratmil stort, sä är me-
ningen den, att pä det lan-
det skulle rymmas utn ed hwar-

____/^
andra 20 sädana rutor, som hade en mil pä hwar sida. -— Om
golfwet i wär kammare ar 8 alnar längt och 6 alnar bredt, sä ar
det 48 qwadratalnar stort; tv om man delar det i rutor, med en
aln pä hwar sida sä fär man 8 rader rutor, med 6 rutor i hwae
rad. En qwadratfamn innehåller 9 qwadratalnar: och hela ilotd-
klotets yta innehåller 4,478,000 qwadratmil.
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Om man tar en Globkarta för sig, ser man twä ofant-
ligt stora land pä Jorden, det ena pä den ena hälften eller
rundeln, och. det andra stora landet pä den andra. Det stör-
sta af drm sträcker sig ifrän första Meridianen öster ut ända
in pä det andra halfklotet, gär med sin norra kust allt inom
norra Polcirkeln, sträcker sin södra udde längt ner om Sten-
bockens wändkrets, 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 mm-
nistoma, under 3 till 4 tusen är. Dct andra stora, landet
deremot kallas 1T)?a rverlden, för det att 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. Den-
na 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 stutas, emedan ingen har rest sä längt opp t dessa
okända land; men mot söder sträcker landet sig nästan intill
södra Polcirkeln, sä att dct upptager nästan hela Jordens bredd,
hwaremot det i öster och wesier icke har en sä ofantlig widd;
ehuruwäl det näst söder om Equatorn är nära 400 mil brcdt.
Man kallar wanligm hela detta landet med ett namn Ame-
rika. Utom dcffa twä stora landen, scr man en mängd af
större och mindre öar kringspridda pä ytan af Jordklotet; men
i synnerhet finner man en mängd öar pä sydöstra sidan om
Gamla Werlden, och deribland en, som kattas Ulimaroa el-
ler Nya Hottand, och som är sä ofantlig, att den är öfwer
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 Wcrlben,
sä finner man, att den bestar af 2:ne mycket stora halföar,som med ett smalt ed hänga tillsammans litet norr om Kräf-
tans Wändkrcts. Den mindre af dem, öfwer hwilkm ocksä
Equatorn gär fram, kallas Afrika: den större synes bcsiä af
twenne delar, hwaraf den wcstra och mindre kattas Europa,
och den östra och större Asien. Pä samma sätt innefattar Nya
Werlden ellcr Amerika twenne halföar, hwilka med en smal
landlunga hänga ihop; den norra halfön kallas ,tTordt2lmeri<
l-a, eller ibland Columbia, och den södra S^d-Amerika.
Nar man nu härjemte betraktat den stora dn, som ensam ar
nästan sä stor som hela Europa, sä har man funnit, att allt
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Land pä Jorden, kan lämpligen fördelas i fem delar, och dessa
delar har man^allat N)erldsdelar. Werldsdelarna äro såle-
des fem: 1) Europa, 2) Asien, 3) Afrika, 4) Amerika,
(Norm och Södra Amerika), samt 5) Australien *) eller
Polynesien "*), som utgörcs af den stora samlingen af dar
söder om Asien. — Det Edet, hwarpä .man landwägen kan
fomma ifrän Afrika in t Asien, kallas Sueztsta Näset, eller
Edet wid Suez; och den Landtungan, som sammanbindel:
Norra och Södra Amerika, heter Panama-Näset. .

Asien är den största af alla werldsdelarna. Den ar hals?
annan gäng sä stor som Afrika; nästan dubbelt sä stor son:
Nord-Amerika, och mer än twä gänger sä stor som Syd-Ame-
rika, den är tre gänger sä stor som Polynesien och fyra gän-
ger sä stor som Europa, hwilken sälcdes är den minsta af dem
alla. Och om wi wända om denna jemförelse, och börja med
Europa, s»m är 12 gängcr sä stor som Swerige och Norrige
tillsammans: sä är Polynesien nästan halfannan gäng sä stor.
Södra Amerika nästan dubbelt. Norra Amerika mer än twä
gänger, Afrika inemot tre gänger, och Asien fyra gängcr sä
stor som Europa.

Asiens norra del, i synnerhet mot öster, är rysligt kall:
den medlersia deremot är tempererad, och den södra, som gär
ner ända till Equatorn, är gansta warm, men äfwen mycket
angenäm. Med Europa förhäller det sig pä samma satt,
fastän den icke hinner sä längt emot söder. Afrika har en tem-
pererad wärma bäde wid norra kusten och södra udsm; men
midt i landet, i synnerhet norr om Equatorn, är det gansta
hett, sä att landet sakrlar wäxter och inbyggare. I den trakten
bläser ibland en wind, som är sä brännande, att den kan dö-
da mmnistor och djur om man kommer för den. — Norra A-
merika har äfwen mycket kallt emot nordett, tempererade emot
norra wändkretsm, och längre söderut mot näset, är wäl gan-
sta warmt, mm tillika mildt och behagligt. Södra Amerika
ligger wäl under equatorn: men der är likwäl icke pä längt
när sä hett som i Afrika, utan mycket mildare, och mot söder
blir det allt. kallare, och kallare, sä att dct wid södra udden,som heter Rap Horn, är mycket kallt. Hwad Polynesien äter.
angär, ligger största mängden af dess öar i heta luftstrecket,
men den stora wattmmassan, som omger dem, swalar af luf-

") Ordet Australien betyder: Landet söderut, eller Söderländerna,
ty latinska ordet »'iztializ betyder: hwad om ar söderut.

**) Namnet Polynesien kommcc af grekiska orden i>al?3, mänga, ock
n«505, y^h betyder derföre: lverldsdelen med mänga öar.
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ten, och gör dem till de ljufwasie wackraste länder p3 Jorden.
De delar äter, som ligga längre mot polerna, blifwa i stuft-
ma män kallare: och de, som ligga längst ät söder, hafwa
nästan en oupphörlig winter.

Sädant är i korthet det Land som fins pä Jorden. Lätoss nu kasta en blick bfwer ds stora wattenrymdema, som om-
gifwa alla dessa land, och som stilja dem ifrän bwarandra.

Wisserligen finnas 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 bctäckt med wattcn. Nu
äro tre delar af Jordens pta under watten, och endast en fjcr-
dedel dcraf är torr. Ja det fins sä stora sjöar, att man fär
segla rät fram i stera mänader med mycket stor fart, utan
att man ser annat än himmeln bfwer sig och wattnet under
sig, utan minsta stymt af land. ögat söker förtzäfwcs un-
der all den tiden utät den stora wattmytan, att sinna 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 nian har till bekanta
land: och sä har man äfwen Kompassen, som alltid wisar hwart
norr är**), sg att man pä den an se i hwad wäderstreck
man seglar.

De största sjöarna, som äro s3 ofantligt stora, som jag
nyss bestrifwit, kallas Oceaner eller N)erldshaf. Alla stora

*) Art räkna ut hwar man är pä Jorden, är detsamma som att räkna
ut Longituden och Latituden för det ställe hwarpa man är.

**) Efter jag nämnde Kompatzen, sä mäste jag äfwen i förbigående sä-
ga hwad det är. -— Kompatz kallas en liten lada, i hwars botten
man satt en spetsig näl, eller en stift: sedan bar man tagit ett smalt
stalstycke, och gjort ett häl i ena sidan midt pä densamma, och sen
har man afpatzadt det sä, att när man lagt skaltraden pä nålens
udd, wäger den jcmt, och kan swänga omkring i ladan. När man
dä pä ett witztsätt strukit stälträden med en sten, som kallas mag-
net; sä fär stätet den underbara egenskapen, att det alltid wrider
den ena ändan mot norr, sä länge dct pä nälen fär swänga fritt:
och om man fäster pä stälträden ett rundt papper, bwarpä man ri-
tar linicr i kors, för att utmärka Väderstrecken, säsom jag förut
har wisat, sä kan man pä papperet, som stälträden wrider med sig,
se hwart norr och söder och öster och wester är, och således äfwen
wcta, i bwad wadcrstreck man seglar. KompaHcn wisar lilwäl icke
pä alla stallen pä Jordenratt ät norr, utan pa somliga ställen mera
wcstcntt, och pä somliga mera österut, och det qr det, som kallas
Nompasielw mistwisning, hwarom talas i Resebcstrifningar och
andra böcker.
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sjöar, eller alla sjöar, som icke ät alla sidor omslutas af land,
kallas Haf, och säledes äro Oceanerna det samma, som de
allrastörsia Hafwen. En Sjö, som till det mesta är omgtf-
wen 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, alt en
stor wik kan hafwa mänga smä wikar, och har det ock werke-
ligen, 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 omsiängd af land, en Insjö; och sak-
nar den utlopp, sä att dess watten nedrinner i sanden, kallas
den Steppsjö. En liten Insjö, mcd stillastämde och derföre
osundt watten, kallar man ett Lrast; och ett Träst, i hwil-
ket fins sä litet watten, att tttfwor och jord sticka opp pä
mänga ställen, kallar man ett Rarr, eller ett Moras, som
man wet. Ett smalt watten, eller en smal stö, 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, dä den blir stör-
re , fär namn af Back. När flera bäckar sä flyta tillsammans
att deraf blir ett större rinnande wattcn, kallas detta watten
en Ä, och dä flera äar förena sig, sä att det blir ännu stör-
re, sä kallas det en Ström eller Flod, och de största Flo-
der kallas Elfwer, som ibland äro sä ofantligt stora, att de
äro flera hundra mil länga, och sä breda, att man ej frän
den ena stranden är i ständ att kunna se den andra. Ett så-
dant ställe i en flod, der wattnet, som rinner, faller branta-
re ncr, sä att det der brusar och strömmar hastigare, kallas
en Fors: och en mycket brandt Fors kallas N?attenfall.
Det fins Wattenfall som pä en gäng äro mycket rysliga och
stöna. Man fär se stora floder störta sin ofantliga watten-
masia utföre branta klippor med en försträcklig fart, och mel)

sädant dän och brusande, att det hörs mänga mil omkring,
och att wattnet stänker, som en rök högt opp mot styn. Det
fins äswen sä branta wattenfall, att man kan gä fram emel-
lan det nedrusande wattnet och klippan, som dct faller ifrän:
och det fins wattenfall, som äro sä höga, att wattnet som
faller, blir endast som en dimma eller ett duggregn, innan
dct hinner ner till marken.

Mm det är icke nog med det, att wi weta, att det fins
stora sjöar och strömmar och strömfall pä Jorden; wi böra
äfwen lära oss känna hwilka och hwarest de äro. Om man
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kastar sin blick öfwer ytan af Globen, sä finner man snart,
att de stora Werldshafwm synas wara fyra, ehuru alla sins
emellan äro sammanhängande: 4) westra Ocean eller Atlan-
tista Hafwet, som ligger pä westra sidanom gamla Werlden och
sträcker sig i wester titt Amerika: 2) Östra Ocean eller Stil-
la Hafwet, som äfwen ofta har blifwit kalladt Söderhafwet,
ligger t öster om gamla Werlden, och wester om dm nya;
kallas äfwen Stora Ocean, för det, att den är det största
af alla haf: 3) Södra Ocean eller Indista Hafwet, ligger
söder om gamla Werlden, mellan Afrika, Asien och Polyne-
sien : 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 stall leda din blick öfwer dem i följande
ordning:

Östra Oceanen. Betrakta först den Stora Ocea-
nen eller Stilla Hafwet. Man ser dä för sig ett ofantligt
haf, som intager nästan hälften af hela Jordklotets yta. En-
dast m myckenhet af smä öar ligga längt ifrän hwarandra
kringspridda pä dess omätliga rymd. Pä westra sidan om den-
na Ocean ser man Asien, pä hwars kust hafwet bildar fyra stora
hafswikar: af hwilka dm nordligaste är den största, och kallas

eller Tungusista Hafswiken. Den andla, som man
ser dernast,» sedan man kommit söder om nägra stora öar, är
äfwen riktad mot norden, och kallas Hoanghai eller Gula
hafwet. Den tredje ligger siraxt söder om norra Wändkretscn
och heter Tonkinsta Nliken: och dm fjerde, som är nära
Equatorn och nära Asiens sydligaste udde, kallas Siamista
TViVen. Ostindista öarne widtaga här, och utgöra sedan
gränsen pä sydwestra sidan, för den Ocean, hwarom wi nu
tala. En oändelig mängd af Sund äro här emellan varna,
genom hwilka man kan komma in ät Indiska hafwet, ochcn
Hafswik, kallad Rarpentarista N)iken, bryter in'pä norra
kusten af ön Ultmaroa. Mot söder förlorar Stilla hafwet sig
i Söderpolcns istrakter och pä östra sidan deront ligga beg-
ge delarna af nya Werlden, med en jemnare strand, om man
undantager Panamista tviLen wid Equatorn, kaliforni-
ska N)iVen under norra Wändkretsm, och en stor men myc-
kct öppen, wik, längre i norr. Litet norr om Equatorn, eller
tmellatt Siantista och Panamista wikarne, är hafwets bredd
nära twä tllsen mil; men mot norden draga Asiens och Nor
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ra Amerikas kuster sig trängre mot hwarandra tillsammans
och först när man kommer nära mot Polcirkeln, finner man
Sundet Anian (af mänga kalladt Berings Sund), hwar-
igenom ,man kommer opp i Norra Ocean, och hwilket således
stiljer Asien ifrän Nord-Amerika.

Norra Ocean. Ungefär midt i detta haf ligger norra
polen och det hinner nästan pä intet ställe ner till Polcirkeln
engäng. Du kan dä lätt föreställa dig, huru stark kölden stall
wara der. A?an har wäl gjordt flera försök, att segla härige-
nom 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 stepp om sommam, för att fån-
ga hwalfistar: och i allmänhet fins här otroligt mycket fist af
mänga stag. Af Hafswikar, som komma ifrän Norra Ocean,
är en i Europa, kallad Hwita Hafwet, och en i Asien, som
sätt namn af Obista Tviken, temligen stora.

N) est ra Ocean. Utur Ishafwet koinmer man ner i
Westra Ocean eller Atlantista hafwet. En stor ö, wid namn
Island, ligger här under Polcirkeln midt i hafwet, och ut-
märker skillnaden mellan Norra och Westra Oceaneme. Se-
dan man kommit ner i den sednare, har man pä östra sidan
werldsdelarne Europa och Afrika: och här tränga i synnerhet
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 gte-
nar mot norr ock öster: och den andra gär in imellan Europa
och Afrika, och kallas Medelhafwet. Denna är den största af
alla wikar pä Jorden. Den gär ända opp emot Asien, och
grenar sig i flera mindre wikar, i synnerhet pä norra sidan.
Under Equatorn gär en stor bugt inät Afrika, hwilkm kallas
Suineista N)ib'en, och här sttanföre kallas hafwet Gthiopista
hafwet. Pä westra sidan om Atlantista hafwet ligger nya
Werlden, och der scr man, norr i Nord-Amerika twenne ofant-
liga hafswikar som kallas Baffins och Hudsons N)ikar.
Wid norra Wändkretscn gär en annan wik inät landet, mellan
Norra och Södra Amerika, och denna wik, som heter Mexi-
kanska NAken, är näst Medelhafwet den största pä Jorden.
Utanför den östra kusten af Alnerika kallas Oceanen Brasili-anska Hafwet — och emot söder sträcker denna Ocean sig
fram, ända till Polen. Man kommer ur Westra Ocean till
Stilla Hafwct, förbi Amerikas södra udde, som kallas Rap
Horn, och till Indista Hafwet förbi Afrikas södra udde, som
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fatt namn af Goda Hopps Udden, för dct att den Man,som första gängen seglade till densamma, ändteligen här säg
landet slutas, och wika österut, och man säledes fick godt hopp,
att komma sjöledes in i Indista Oceanen, dit »nan önstade
finna en wäg.

Södra Oceanen, eller Indista Hafwet, gär öster
om Afrika norrut, och möter, ett stycke pä andra sidan om
Equatorn, stränderna af Asien, der flera stora hafswikar till-
skapas och tränga längt in i landet: säsom Röda hafwet, el-
ler Arabista Wiken, mellan Afrika och Asien: Perststa N)i-
ken och Bengalista N)iken. Pä östra sidan stänges denna
wattmrymd af Polynesiens öar, och söderut möter äfwen här
Söderpolens 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 Jor-
den, eller söder om Equatorn, och att Södra Polen ligger midt
i ett alldeles ofantligt haf.

Pä de stora hafwen mellan Wändkretsarne bläsa windama
icke sä ombytligt, som hos oss, att det dm ma dagen bläser
nordan, den andra sunnan, den tredje östan, och ofta flera
wäder pä en dag. Nej! östanwädret fortfar utan uppehäll pä
Stilla och Atlantista hafwen, samt söder om Equatorn i In-
dista Ocean, sä att aldrig nägon annan wind bläser ute i dessa
haf: och t norra delarne af Indista Oceanen, äfwensom i
hafwet näst utanför Siamista och TonkitM Wikame, byter
winden om endast twä gänger om aret, sä att der bläser en
ständig nordostwind under det halfwa aret, som Solen är sö-
der om Equatorn och under andra halfwa aret en ständig syd-
wesi. Sädana ständiga windar kallas pastad-windar; men
man bör icke förgäta, att de finnas endast imellan Wändkret-
sarne, och ute pä Oceanerna; ty wid landet byter winden i
det heta luftstrecket sä besynnerlige» om, att den om dagen,
när hettan ökes, bläser ifrän sjön till landet för att afswala
luften, och om natten twertom ifrän landet till sjön, för att
bortföra öfwer hafwet den af Solen pä landet upphettade luf-
ten. — Sä underbart är allting inrättadt i naturen.

De som segla omkring Jorden, fara derföre gemmligen
alla westerut: s^ att de kunna betjena sig af de ständiga win-
darna, i synnerhet i Stilla hafwet. Den wäg de mäste taga,
när de komma ifrän Europa, är den:. att de igenom Atlan-
tista hafwet segla till Amerikas södra udde, der de dä, an-
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tingen gä omkring Kap Horn, eller igenom ett längt sund,som är nära derintill och kallas Magellansta Sundet, för
det, att dm som först seglade den wägen hette Magellan;
men de räka der nästan alltid ut för stormar och owäder.
Sedan de hunnit wäl förbi denna farliga udde, stora de norr
ut mot Equatorn, och följa dä med östanwindm öfwer Stilla
hafwet, hwarest de under wägen pläga gä i land här och der
pä de sina, men stöna öarna, som ligga i detta haf. De
segla sedan igenom sunden mellan öarne som äro mellan A-
sim och Ulimaroa, in ät Indista Oceanen, och igenom den,
förbi Goda Hopps Udden, tillbaka in i Atlantista hafwet: der
de äter wända 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 är.

Utom de redan omtalade Sunden, Anian och Magcllans
Sund, will jag ännu här nämna Gibraltars Sund, hwar-
igenom man kommer in i Medelhafwet: Öresund, hwarige-
nom man kommer in i östersjön: Babelmandeb, so>n leder
in i Arabiska wiken: Straat Sunda, som sammanbinder In-
dista hafwet med östra Ocean: Hudsons Sund, som utgör
inloppet till Hudsons wiken, och Dawis Sund, hwarigenom
man kommer in i Vassins wik.

De största och märkwärdigaste öarna pä Jorden, utom
Ulimaroa, som för sin storlek häldre bör kallas fastland, will
jag äfwen här uppräkna. De äro följande: Vorneo söder
om Asien: Nya Guinea i Polynesien: Madagaskar öster
om Afrika: Sumatra söder om Asien: Britanien wester
om Europa: Celebes söder om Asien: Nipon öster om Asien:
Nya Felands öarna sydost om Ulimaroa: Järva, wid Straat
Sunda: Stora Papus ön öster om Celebes: Nowa Sem-
las öar norr om Asien: Island; Luzon nordost om Borneo:
Newfoundland (Njufoundland) *), öster pä Nord-Amerika:
Ruda i Mexikanska wiken: Irland wester om Britanim: Die«
mens Aand söder om Ulimaroa: Domingo eller Hayti nära
till Kuba: Magindanao söder om Luzon: Cellon söder i
Asien: Simbu öster om Nya Guinea: Spitsbergen längt
oppe i Norra Ocean: Dagoa nära till Simbu: Gilolo, eller
Halemahera, öster om Celebes: Rar/swans ö i Hudsons

*) Nar ett namn icke läses efter wanlig Swenss innanläsning, sä har
jag, bredwid namnet inom parentes, utsatt huru man ungefär dör
läsa det, emedan denna boken, efter sin inrättning och stnl, bör
komma i händerna pä barn förr än man kan wanta af dem, att
de kunna läsa Franska, Engelska o. s. w. inantill.
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wiken: Sicilien, Sardinien, Rorstka, Rreta och Cypern
i Medelhafwet, Jamaica söd^er om Kuba, och porto Rico
öster M« Hayti: Magellans Oarna eller Eldslandet wid Kap
Hyrn, och otaligt mänga andra.

Stora Insjöar finnas äfwen, och jag will här nämna de
märkwärdigaste: säsom Swarta och Raspiga Hafwet pä
gränsen mellan Asien och Europa; en samling af flera stora
insjöar i Norra Amerika mellan Hudsons och Mexikansta wi-
karne: Mararvi i östra delen af Afrika: Aral litet öster om
Kaspiska hafwet, och BaMl in i landet af Asien: Parime
i Syd-Amerika, mellan Equatorn och nordöstra kusten, och
Titikaka wid westra kusten af chmma werldsdel, nära Sten-
bockens wändkrets: samt Ladoga och Onega i Europa, söder
om Hwita hafwet.

- De största Elfwema som finnas pä Jorden äro följan-
de "): 1) Apurimak eller Amazonfloden i Amerika, som
rinner ut i Westra Ocean nära Equatorn, och är om största
af alla floder: 2) Nil, som i östra delen af Afrika faller ut
i Medelhafwet: 3)Angara eller Jeniseja, som i Asien faller
ut i Ishafwet. 4) lanl-tsekiang eller Kiangstoden, som fly-
ter i Asien öster ut till Stilla hafwet, och hwilka fyra äro
alla mer än 400 mil länga: — 5) Hoangho eller Gula Flo-
den, norrom langtsekiang: 6) Obi, som flyter norrut i
Asien och faller i den wikcn, som af denna floden kallas Obi-ssa wiken: 7) Missuri eller Wsisippi, som i Nord-Ame-
rika, faller söderut in i Mexikanska wiken: 8) S:t Lorenz-Flo-
den, som t samma werldsdel faller öster ut, och är dm flo-
den, hwarigmom wattnet rinner utur de mänga och stora
Insjöarne, hwilka ligga i den trakten af Nord-Amerika: 9)
Menankom eller Kambodja, som faller i Zafwet wid ändan
af det landet, som är emellan Tonkinsta och Siamista wi-
karne: 10) Lena, som i Asien faller i Ishafwet öster om
Angara: 11) Paraguay, som flyter i Syd-Amerika ät söder,
öfwer Stenbockens Wändkrcts, och faller igenom en 15 mils
bred mynning ut t Westra Ocean: alla öfwer 300 mil i
längd: —12) Amur eller Scghalimflodm, öster i Asien:
H3) Ganges eller Pudda, som är en mycket ryktbar flod, och
flyter ut i Bengaliska wiken: 14) Burramputer, som ar

") När man pä Kartan funnit den flod, som man söker, sä bör man
följa med den under hela sin bana, ifrän deh källor, till detz ut-
lopp, pä det att man mä se hwariftan den kommer, huru den sling-
rar sig, hwad grenar den har, och hwar den Mer ut i hafwet.
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näst österom Ganges: 15) Irawaddi eller Awasirömmen,som är i samma del af Asien ännu litet längre österut: L6)
N)olga som flyter igenom östra delen af Europa, och faller
ut i Kaspiska hafwet: 17) Orinoko, som faller i Westra
Ocean pä norra kusten af Amerika: 18) Frät, som flyter ut
i Persista Wiken: 19) Donau, som rinner igenom södra de-
len af Europa österut till Swarta hafwet, och 20) loliba
eller Nigerfloden, som flyter midt i Afrika österut, och slutli-
gen förlorar sig i den omätliga sandöknen, sä att den (säwida
man wct) icke hinner pä nägot ställe till hafwet: hafwa alla
en längd af mer än 200 mil. Hwem stulle dä kunna upp-
räkna den otroliga mängden af floder, om finnas pä Jorden,
men icke äro sä ofantligt stora som dessa?

De märkwärdigasie Wattenfall pä Jorden äro: Niagara
i Norra Amerika, der S:t Lormz-ElfwM, under det den fly-
ter mellan de stora Insjöarna, störtar sin ofantliga wattm-
mängd utföre en brant af 27 famnar, och hwilket är det
wattenrikaste af alla Wattenfall. — Det högsta i Europa, är i Pp-
reneistct Bergsäsm, der flera bäckar falla utföre en brant sienwägg
om 230 famnars höjd. Nilen gör äfwen flera stora wattenfall om-
kring norra Wändkretscn, och närmare opp emot dest ursprung.

Alla öfriga.märkwärdiga Sjöar, Wikar, Sund, och
Strömmar, och öar och Uddar och mera sädant, komma att
längre fram t denna bok omtalas, jemte de werldsdelar hwari
de finnas och till hwilka de höra. Sedan wi nu omnämnt
den allmänna fördelningen af land och watten pä Jorden, sä
ssola wi företaga ofi, att omtala hurudana sjöarna och landcn
äro, säwida wi här kunna och böra göra detsamma.

Bottnen i Sjöarna är icke jemn som golfwct, utan som-
liga ställen äro djnpa och somliga äter grunda. Der fins stäl-
len 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 stnlle
räcka ifrän den ena milstolpen lsygö ät wägen till den andra.
Andra ställen äro mycket grundare sä att man ej behöfwer
mycket längt snöre för att räcka till deras botten. somliga
ställen äter är det sä grundt, att stepp ej kunna komma fram;
utan om ett stepp kommer med fart, sä stöter bottnen eller
kölen eller sidan af steppet emot, och gär sönder, dä steppet
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sjunker ner och brptes sönder af wagorna, och folket drunknar,
om de ej kunna med bät eller bräder, eller med simmande,
komma i land. En sädan olycka kallas skeppsbrott: derföre
äro sädana grunda ställen mycket farliga för sjöfarande, och
derföre mäste de wäl akta sig för dem; men i de stora hafwcn
äro icke mänga sädana ställen, ty der är mycket djupt. Om
ett sädant grundt ställe har pä bottnen stenar eller berg, sä
kallar man det ett Grund; mm har det endast sand, sä kal-
lar man det en Sandbank. Finnas nära knsterne, liksom
wallar, den ena utom den andra af sandbankar, uppkastadeaf
Hafwet, kallas de Duner. Vestä dessa grund af Koraller
(est stags djur, som bo uti wäxande hus af kalk) kallas de
Rorallbankar *). Pä somliga ställen gä berg och stenar med
sin topp under wattnet, och nar wagorna sen gä öfwer dct
stället sä brusa de derpä, sä att wattnet stänker högtopp, att
det danar och fradgas: och sädana ställen kallar man Brän-
ningar eller Hafsbranningar: och när man scr sädana dä
man seglar, sä mäste man akta sig för dem och fara ifrän
dem; ty stöter fartyget mot dem, sä lider man skeppsbrott.
Pä somliga ställen äter gä bergspetsama opp igenom wattnet,
och dä ser man klippor och stär och öar ofwan om watten-
ytan.

Wattnet, som är i Sjöarne, stär icke stilla. När det
bläser helt sakta, sä blir wattnet ofwanpä krusigt, och da sä-
ger man att det gär smä wagor; men när det bläser starkt,
blifwa wagorna äfwen större, och pä hafwen blifwa de dä sä
stora som stora hus; och dä wältra de sä stora efter bwar-
andra, och steppet, som seglar der, är ibland oppe pä den
höga wägen, ibland äter nere imellan wagorna. När de sto-
ra wagorna wältra mot stranden, sä att de icke komma län-
gre, sä är det likasom de der stulle brytas sönder, och da da-
nar det härdr och brusar starkt; man kan dä icke komma i land
pä sädana ställen, ty wagorna stnlle stä sönder båten emot
stranden och folket stulle drunkna; men will man komma i
land, mäste man dä uppsöka nägon wik eller sund, der wagor-
na icke gä sä stora, der det är lugnare och stillare *"). Nar
det bläser mycket härdt, sä att det är stark storm, sä gär wä-

*) Nu för tiden finnas dessa endast uti de warmare Hafwcn, men
flere öar, t. ex. Gottland i Swerige, hafwa ursprungligen warit
korallbankar.

**) Ett sådant ställe i en wik eller ett sund, der stepp och andra far-
tyg kunna ligga, utan att de stora wagorna kunna städa dem, kal-
lar man en Hamn.
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gorna pä hafwet ännu större, och dä se de gröna och swarta
ut, och dä fradgas de ofwanpä topparna, sä att der ser utsom der wore snödrifwor, och dä yr och stänker wattnet om-
kring ; wädret sliter dä ofta sönder seglen och folket kan icke stö-
ta och styra steppet för stormens stull, utan är i fara att kom-
ma i sjönöd och lida skeppsbrott.

Ännu märkligare är wattnets lopp i en bestämd riktning
uti wiffa Haf, oberoende af winden, hwilket man kallar Hafs-
strönl. Sä flyter genom Behringssnndet en dubbel Hafsström;
en ifrän Ishafwet iu i Stilla hafwet, en annan twärtom.
Stundom strömmar wattnet pä ytan och pä djupet ät motsat-
ta häll, såsom i Gibraltars sund. Af sädana Hafsströmmar
är Golfströmmen i Atlantista Hafwet dm märkwärdigasie.
Den börjar i Mexikanska wiken ock) efter att följa Norra A-
merikas knst, wänder den sig ät öster, och derefter ät sydost
till Azorista öarne.

Wid stränderna i de stora hafwen fär inan se en under-
lig sak, som man aldrig sär se i de smä sjöarna. Man sär se,
att der steppet den ena stunden kan segla, der är helt torrt,
sä att man kan gä der pä bottnen, den andra stunden, ochsen kommer der äter wattcn, sä att man äter kan segla der.
Man kallar denna underliga sak för Ebb och Flod. Det gär
sä till. När det är sä gmndt att skeppet endast jcmt flyter
fram, säsom i en wik, som icke är mycket djttp, sä ser man
der, hnrn wattnet minstas eller rinner utur wiken sä, att der
efter 6 timmar är helt torrt, sä att man kan gä pä bottnen.
Straxt derpä börjar wattnet komma tillbaka, och ökas allt mer
och mer nnder 6 timmar, och dä kan steppet äter segla der.
Sen minstas wattnet äter i 6 timmar,,-sä att det blir torrt,
och stiger äter i 6 timmar att man kan fara^med fartyg, och
faller äter, och sa allt oafbrutit. När wattnet faller eller
minstas, kallas dct Ebb, 'och när det stiger eller ökas äter,
heter dct Flod *).

Det Watten, som fins i goda källor, har ingen färg och
ingen smak. Det är helt klart och helt rent: men i hafwet är
wattnet hwarken sä klart eller sä rent; utan det är ofta grum-
ligt och smakar salt och bittert. I gansta mänga insjöar och
träff och floder är wattnet icke salt och bittert, fastän det icke
alltid är klart, utan ibland grumligt; men det fins ocksä nägra

*) Ebb och Flod kommer deraf, att Mänen och Solen werka pä
wattnet i de stora hafwen: huru det gär till, far man weta af
Astronomien.
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insjöar och källor och strömmar, hwamtt wattnet är salt.
Wattnet är icke lika salt pä alla ställen i de stora hafwen j
utan der det är warmast, der är ocksä wattnet allrasaltast och
allrablttrast, och det är mycket wäl att det sä är; ty derige-
nom häller wattnet sig siändigt fristt, sä att det ej ruttnar
och stäms i warmen, som det eljest stulle göra.

Uti det heta luftstrecket pä Jorden fins ingen winter, och
derföre fins der ingen is och snö heller, utom pä de höga
bergen: och derföre ligger aldrig is pä deras sjöar eller snö
pä deras land. När man berättar för dem, som bo der, att
det händer hos ost, att man kan den ena tiden pä ätet, nemli-
gen om wintem, gä och köra pä wattnet, som dä är ofwan-
pä sä härdt som en sten, och att marken under den tiden är
alldeles hwit; ss undra de s5 mycket derpä och weta icke huru
det gär till. Men det weta wi wäl! tp när wintem kommer
och det blir kallt, sä stelnar wattnet ofwanpä till is, och dä
lägger watten sig pä landet säsom snö, sä att landet som
förut roar grönt om sommarn, blir nu helt snö-hwitt. När
en man, som war hemma ifrän en ö i det heta luftstrecket,
en gäng kom till ett ställe, der det snöade, undrade han myc-
ket derpä att det regnade hwitt, som han kallade det. Men
det är mycket wäl, alt snön, som täcker Jorden om wintern,
är hwit, ty man ser dä, när det är länga nätter och korta
dagar, bättre i mörkret, emedan den hwita snön lyser ifrän
sig, sä att man ser tydligare: man wet gansta wäl huru myc-
ket ljusare det är ute om aftnarna, sedan snön gjort marken
hwit, än förut om hösten, dä ännu ingen snö kommit. Snön
hindrar ock kölden att sä djupt nedtränga i jorden och städa
wäxter och rötter; men när wären kommer, när dagarna ä-
ter bli länga och Solen wärmer starkare ifrän höjden, sä smäl-
ter snön och isen opp igen, och sedan börjar gräset och allt an-
nat wäxa: och dä blir det sommar igen.

Salt watten fryser icke sä snart till is, som det som icke
är salt; och de stora hafwen frysa aldrig fil, att man pä isen
kan fara öfwer dem. I Ishafwet eller Norra Ocean fins
mycket is, nästan; hela äret igenom, sti att den icke engäng
hinner smälta opp midt om sommaren; men den flyter der och
far fram och tillbaka säsom wädret för den, i stora hopar och
stycken, och kallas dä Drif-is. Sä gör det äfwen wid södra
polen och der ännu mer; ty der är ännu kallare än wid den
norra, och till polerna slipper ingen för isens stull. När isen,som flyter i hafwet icke hinner smälta opp, sä ökas den allt
mer och mer i ofantligt stora mastor, som ofwan wattnet se
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ut som berg, och gä gansta djupt ner i wattnet. De kallas
dä Isberg: och när Solen stiner ps dem, glimmar isen med
mänga färger, och wattcn rinner utföre sidorna, säsom forsiar
utför ett berg: och det är sä kallt omkring dem, sä att, när
man kommer seglande, känner man pä längt häll, att det blir
kallt, och dä bör man söka undwika att möta dem. Om wä-
dret drifwer sädana isberg emot warmare luftstreck, smälta de
äter opp; men stanna de inom Pol-cirklarna, kunna de ligga
der i mänga är. Sä ligger en is, som kanste aldrig smälter,
pä norra kusten af Nord-Amerika, och när Kapten Cook seg-
lade mot fbdra Polcirkeln, säg han der omätliga isfält och is-
berg i länga sträckor bakom och öfwer hwarandra, sä längt ö-
gat kunde hinna, fastän det roar i den tiden pä aret, dä det
skulle wara sommar.

Men jag bör äfwen omtala att Källor finnas, som äro
warma eller innehälla warmt watten: 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. Sädana
källor finnas till exempel pä Island, pä Sicilien, och pä gan-
sta 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 aldcles stilla säsom andra
källor. De Fallas ofta N)arma bad, för dct att man brukar
bada i det warma wattnet, som man tager ur dem, emedan
det är mycket helsosamt. Man kan lätt begripa att det mäste
wara eld nere uti Jorden pä sädana ställen, der wattnet i käl-
lorna blifwer sä warmt.

När watten kommer i wärme, sä stiger det opp som en
rök i luften, och dä säger man, att wattnet dunstar bort. Af
dttnsierna, som uppstiga ifrän sjöarna och hafwen, blir sedan
moln, som wädret drifwer bfwer landet: och af molnen blir
regn, som wattnar Jorden, att den blir fruktbar: och sen
rinner wattnet genom floderna äter i sjöarna och hafwen. Pä
detta sätt är wattnet jemt i rörelse, för att göra Jorden stön
och fruktbärande.

Ett stätt land kallas det, hwarpä icke finnas nägra ojcmn-
heter.. En Hed är en torr och ofruktbar stätt. En stätt kal-
las Oken, när den är ofruktbar och obebodd af mennistor;
Sandöken, dä dess yta betäckes af sand: Stenöken, dä dcn
underliggande bergarten öfwer allt framsiär i dagen. Stepper
kallas slätter, som hafwa brist pä watten (det wattnet som dcr
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finnes är wanltgen salt), för äkerbruk ötjmlige och lemna en-
dast bete. Uti öknar finnas kikwäl har och der bördigare fläc-
kar, försedde med friskt watten och listigare grönsta, desta kal-
las Oaser.

Minsia delen af Jorden är likwäl statt och jcmn, utan
höjder, dalar, berg och slätter byta om med bwarandra öfwer
allt. Att det sä är, är oändeligen wäl, ty eljest stnlle Jorden
nästan pä alla ställen wara ofruktbar, och ingen stulle kunna
bo pä densamma. Bergen se wäl ofruktbara ut, och mänga
äro det; men de hjelpa till att göra det öfriga landet fruktbä-
rande. Utom bergen stulle inga källor, inga strömmar eller
rinnande watten finnas, ty sädana komma alltid frän bergen,
och utom dem stulle Jorden ej bli wattnad, utan bli helt torr
säsom en öken; och om dct ocksä regnade, stulle, wattnet icke
rinna bort, om icke landet wore ojemnt; utan dct stulle bli
som ett kärr alltsammans. Utan berg stnlle allt hafwa ett
tomt och enformigt utseende; men nu ser allt sä mängfalldigt
ut, allt är nytt och wackert, när berg och dalar, och kullar
och slätter, och sjöar och strömmar omwaxla med hwarandra
pä Jorden. Skogar waxa äfwen pä de flesta bergen; mänga
af dem äro äfwen täckta med mull, sa att der waxcr gräs och
allehanda andra saker pä dem säsom pä marken. Bergen in-
nchälla äfwen en mängd dyrbara saker, säsom guld och silfwer,
koppar och jern, och präktiga stmar, som mcnnistorna sota opp
och bryta ut, och anwända till sin nytta och prydnad.

När man scr ett och ett berg i sänder, sä ser det nt som
bergen icke stnlle wara i nägon ordning pä Jorden; mm wid
närmare betraktande finner inan att dct ar helt annorlunda.
Pä somliga ställen ligga berg i länga rader, det ena efter och
bredwid det andra, sä att de hänga tillsammans nedantill, och
utgöra t hela längden icke mer än ett enda berg med mänga
spetsar. En sädan rad af berg kallas Bergstracka, eller
Bergsrygg, eller Bergs-as. Dct gcs bergsryggar, som äro
ofantligt länga och stora, ibland flera hundra mil, och ifrän
dem gä sedan mindre bergsryggar eller rader ät sidorna, lika
som grenar ifrän en stam. Sä gär en stor bergsrygg, som kallas
Andista Hsen, igenom hela Syd-Amerika, allt ifrän desi södra
udde, längs ät westra kusten, ända till och igenom Panama-
Edct inät Norra Amerika. .En sådan bergsrygg gär äfwen
imellan Europa och Asien, och kallas Nral eller lugorista
Bergs-äsen. Twä sädana ofantliga bergssträckor gä östcruc
genom hela Asien, nära hwars östra kust de stutligen räkaö^
och gä sedan ännu widare i nordost: och mänga ofantliga gre-



39

nar gä derifrän bäde ät norr och söder. ÄfwcHlsä gä flera sä-
dana bergsryggar ifrän wester till öster i Afrika, hwaraf densom är närmast Medelhafwet kallas Atlas, och man brukade
fordom saga, att Atlas stödde Himmelen och bar den PZ sina
spetsar. En widstrackt bergsrygg gär äfwen igenom samma
werldsdel ifrän norr till söder. Likasä stryka flera sädana bcrgs-
äsar genom Norra Amerika, — men alla dessa stola framde-
les närmare bestrifwas.

Det finnas ocksä berg, i synnerhet uti de stora bergsryg-
garna

, som äro mycket höga. De äro sä höga, att om man
stulle kunna mäta dem rätt ner ifrän spetsen eller öfwersta
toppen titt marken, stulle somliga gä ända till en half
mil i höjd. Det högsta berget, som fins pä Jorden, är en af
spctsarne af bergskedjan Himalaya uti Asien, som ar omkring
tre fjerdingswäg öfwer hafwcts wattenyta.

De höga bergen äro sällan, som de laga, runda och kull-
riga ofwanpä, utan deras spetsar äro branta och hwassa, och
säd.tna berg kallar man Fjällar, t. ex. Norrsta fjällarne, som
utgöra en rad med höga berg pä gränsen emellan Vwerige
och Norrige.

Bergen sträcka ofta sina toppar högt opp igenom molnen
emot himmelen, sä att dä man är ofwanpä dem, sä ser man
molnen ncdanföre kring om berget, och när man gär ner eller
opp, och kommer in i molnen, sä scr man att de äro endast
wattmängor eller en dimma, säsom jag förut har bestrifwit.
Ofwanpä de höga bergen ligger is och snö, som aldrig hinner
smälta opp, churuwäl de äro i det heta luftstrecket; emedan
det alltid är kallt högt oppe i luften, fastän det är warmt
nerc i däldcrne. Sädana flerärigc samlingar af snö och is,
kallas Glacierer. Nedrulla frän bergen stora snömassor, kal-
las de laviner. Den märkwardigasie punkt pä hwarje Fjäll
ar den, hwarest den ewiga snön widtager, och kallas Snö-
gränsen. Under Eqnatom, der warman är störst, är Snö-
gränsen omkring 7500 alnar öfwer Hafwet, mm den sänker
sig sedan ju närmare man kommer mot Polerne, sä att Snö-
gränsen i norra Europa infaller ner wid Hafwcts yta wid 80
graden; flera 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 wattcn: dels samlas wattlmängoma
kring om dem, och bliswa der wattcn, fastän det ej regnar.
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och dels sä stannar wattnet, när det regnar i bergshälor och
remnor, och rinner smäningom bort, ock icke pä engäng sä-som pä fläta marken.

Somliga ställen af landet äro högre än de andra, fastän
der ej är berg, och de kallas dä Landthöjder: och om de hös
ga ställena äro länga, kallas de j^andtryggar. De bestämma
ock wanligen Nlattustillnaden, eller de ställen, hwarifrän watt-
nets aflopp ster till olika Haf. Ifrän de höga ställena pä landet,
säsom berg och landtryggar, komma floderna: och när man
pä karta ser pä floderna hwar de börjas, sä förstär man
straxt, att der gär fram antingen en bergsrad eller en landt-
rygg , emedan wattnet icke stulle rinna, om det icke bar utföre.
Twenne sädana landthöjder äro märkwärdiga i Europa, nem-
ligen en i östra delen deraf midt emellan Hwita och Smarta
hafwen, och den kallas Alaunista Höjden. Ifrän densamma
rinna floder bäde till östersjön, Hwita hafwet, Kaspiska haf-
wet och Swarta hafwet, och den förut omtalade Wolgafloden
har der sin källa och sitt ursprung. Den andra är i södra de-
len af Europa, wid en hög bergsrygg, kallad Alperne, och
derifrän falla strömmar bäde till Nordsjön, Medelhafwet och
Swarta hafwet. I den trakten upprinner äfwen Donatt och
mänga af dess grenar. Sädana höjder finnas äfwen i de an-
dra werldsdelarna.

Det finnas ocksä berg, som äro brinnande eller eldspru-
tande. Pä dem är det wanligen ett häl oppe i toppen, hwar-
igenom rök utkommer 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 buller, och dä
stakas hela landet, sedan uppstiger utur öppningen en eld,
högt opp emot himmeln: stora glödheta stenar kastas opp med
sädan fart, att de flyga längt bort ifrän berget: en swart
swafwclrök sprider sig omkring liksom stora moln, och frän
den utgär ljungeld med äffa. Sedermera kommer opp ur ber-
get liksom en ström af smälta stenar, foiit flyter eldröd utför
bergets sidor, och tänder eld pä allt hwad dm rskar, och stan-
nar i gropar och dälder liksom brinnande sjöar, eller rinner
ner i hafwet med ett fbrsträckligt dan. Om man stär litet
smält tenn i wattcn, sä sär man höra huru det fräser:
man kan dä tänka hwad m hel ström af den flytande eldmas-san stall göra, när den rinner i hafwct. Dmna eldmassa
kallas L.arva, och när den stelnat och blifwit kall, blir dm som
glas cllcr som flagg. — Sedan lawan runnit en tid, kommer
wanligm mpckct asta och pimssten opp ur berget, och sedan
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stillar sig berget äter, och ryker endast säsomförut. Man kal-
lar 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. I Asien är en wid ändan af Medelhafwet, och en ps
ön Sumatra, samt flera i östra delen. I Nord-Amerika fin-nas eldsprutande berg till ett stort antal pä Panamanäset, och
i Syd-Amerika finnas i Andiffa äsen mänga sädana. Kfwen
Polynesiens öar bära flera Vulkaner, och nägra äro pä öarne
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 slocknat, somliga för sä läng tid tillbaka, att man icke
en gäng wet när de brunnit. 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 Jor-
den. .Om den elden bränner stora häl, sä händer det till slut,
att marken der faller in: eller om elden rätar sädan luftsom brmner, eller att watten kommer 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; och en
sädan förfärlig händelse kallar man lordbäfning.

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
Natur-alster, kunna hänföras till trenne stag: och de tre
slagen, hwartill höra sä mänga och nästan oräkneliga saker,
hafwa blifwit kallade Natur-Riken. Derföre fins det tre
Natur-Riken, nemligen Stenriket, N)axtriket och Djur-
riket. Men för att riktigt första deras skillnad bör man weta
att djurens kroppar besiä af en oändlig mängd liksom samman-
flätade ihäliga strängar eller ädror, hwaraf somliga äro stora,
och somliga helt smä och fina, och att i dessa rören eller
ädrorna flyter en wätssa, som ibland är röd, dä den kallas
blod, ibland äter och pä andra ställen är den pä annat sätt
beffaffad; tp spotten kommer ocksä ur sädana der smä ädror
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söm öppna sig i wär mun; och sä pä mänga satt. Pä sam-
ma satt är det med waxtcrua. Om du tar en rotting eller
ctt spanssrör och står den af pä ändarnc, sä att dm blir ren,
och water pä den ena andan,, cch sedan bläser 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 med smä
fina ädror gcnoin kappen, och sa gar det igenom alla träd sch
wäxter som finnas, fastan de i somliga äro mycket sina: och
medan de wäxa äro de smä ädrorna fulla med saft, hwarige-
nom waxten litwm födcs, 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 waxternas wara, kal-
las organista. De organista hafwa inre rörelse och lif,
samt tillwaxa inifrän, nä snart sin högsta utbildning, aftaga
derefter och dö ut.. De oorganiske deremot hafwa ingen inre
rörelse, ingen egen lifskraft, utan blott naturens allmänna
osynliga krafter, som bestämma dem att draga till sig smä
likartade delar utifrån, hwarföre deras tillwäxt ster blott uti-
frän eller genom nya hopade delar pä yttre sidan, och de kun-
na derigenom blifwa hnrn stora som helst — samt hafwa mera
waraktighet än de organistc. De ting som höra till Stenriket
äro oorganista och de äro deri olika alla de som höra till
de andra Naturens riken; ty alla dc andra äro organista.
Till Stenriket räknar man säledes alla stags Stenar, Jord,
Ler, Watten, Salt och all(, som icke uppkommer genom inre
lif såsom waxtema och djuren. Till Wäxtriket höra alla or-
ganista naturalster, som wal inträn tillwaxa, mcn sakna
känsla ock friwillig rörelse, säsom Träd, Orter, Gräs, Swcun-
par och mera jadant: och till Djurriket räknar inan alla lef-
wande warelser med kansta och friwillig rörelse. Man kan sä-
ledes lätt weta, till hwilkctdera Niket ctt ting hör. En fiinta
har intet lif, intet inre omlopp af watstor, och hör således till
Stenriket. En rofwa tillwäxer inifrän och i dess blad ser man
tydliga ädror, men dm har ingen känsel eller friwillig rörelse
och hör säledes till wäxtriket. 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
i sitt ursprungliga tillständ, och icke dä de af mennistohänder
blifwit bearbetade eller förändrade, ty dä fä de namn af konst-
produkter ; men ämnet till dessa är alltid hämtadt ur natu-
rens riken. Man kan lätt finna hwaraf hwarje konstprodnkt
är bildad. Hwatifrän ar numer till m pmnknif med benstaft?
knifwen hör till Stenriket, ty stålet ar tagit ur bergen, och
staftet hör till Djurriket, ty benet har tillhört ett lcfwande djur.
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Stenriket.
Till Stenriket hör, säsom jag nyss sade, alla oorganista

t'nig, som äro ntan lif, utan frö, och utan att wäxa ini-
frän, säsom wäxtcrna och djuren. Jag sade äfwcn att de
blott utifrån tillsätta de delar, hwaraf de sammansättas. Ctt
sadam mineralistt tillwaxandc scr man wid kokandet af sal-
peter, när man sätter den starkt inkokta lutcn att swal-
na och, som man oegmteligt kallar, wäxa; man kan sjelf ef-
tergöra detta om inan tar nägra lod salpeter och siar kokande
wattcn derp.t eller ocksä lägger salpeter i litct kokande watten,
t. ex. i en thckopp öfwer ljuset, sä länge nägon upplöses, och
sedan sätter detta wattnet att swalna, dä man fär se stere
länga nälar uppstjuta. Tar man en och ser nogare'pä, sä
stall man finna att den har 6 siäta ytor pä sidan, och för
andan wid pass 6 andra dylika, som stöta ihop i en spets.
Dc kallas derföre Salpeter-Kristaller; och i allmänhet kallas
hwarje stenart, som sä af sig sjelf inneslutit sig inom fläta
och jemna ytor, för 'Kristall. De fleste af drsft samt mänge
andre stenar äro af sig sjelfwe innan till bildade i släta ytor,
som framkomma nar man stär sönder dem, och ligga jcmte
hwaraudra säsom bladrn i en bor. De stigas hafwa en eller
fiere genomgångar, allt efter som cn sädan delning kan gö-
ras ien eller sicrc riktningar, t. cx. kalksten har 3 gcnom-
gängar.

Ibland de ting, som höra till Stenriket, will jag först näm-
na Jord eller Jordarter; säsom Kalk. Kalken fins iblandfin sä?som mjöl eller pulwer, ibland säsom mjuka och lösa hwita stenar,
dä dm kallas Rrita, och ibland i härda stenar och bcrg, som dä
kallas Ralksten. Af sädan kalksten bränner man wanligen
den kalk, som brukas till att mura med: 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 kalk-
sten, dä den redan är helt kall, blir den likwäl mycket het,
sä att den äfwen kan tända eld pä trä och andra sädanasaker.

Om kalksten är wacker, ren, korning och tät och blir
glansande när man slipar och polerar den, sä kallas den
Marmor. Man har Marmor som är helt hwit säsom mjölk.
Andra slag äter äro swarta, grä, röda eller spräkliga, och
pä mänga 'alt färgade. Man brukar den dä till bilder och
bord, cch till wäqgar i sädana hus, som man will hafwa
mycket granna och präktiga. Af en sort kalksten som kattas
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Droppsten eller Stalaktit, äro äfwen de htvita figurerna,som finnas i djupa underjordiska hälor, säsom jag redan be-
strifwit.

Gips är kalk- blandad med en sort sur wätsta, som kallas
Swafwelsyra. Af Gips gör man gipsbilder och gipsade tak *).

En annan Jordart är det, som man kallar Lera eller
Ler. Af dm, när den är fin och hwit, gör man Postlin:
och af den wanliga leran, när den blandas med sand, gör
Krutomakaren simkärl, och pä tegelbruken släs och brännes
deraf tegel, som man brukar att bygga med.

Lerjord ingär till mer eller mindre mängd i de flestasienarter; isynnerhet i förening med Risel, säsom i den man-
liga Faltspathen, som deffutom innehäller litet potasta (Kali).
Fältspathen förekommer som bladige rödaktige korn i den man-
liga grästenm.

talkjord finnes dels i wissa källor upplöst, under form
af Bitter-salt (Engelstt salt, som bestar af swafwelsyra och
talkjord) dels i wissa lätta stenar, sHsom Asbest, som stun-
dom för sin tradiga byggnad kallas Berglin.

En annan Jordart, men som mest fins i härda stenar,
kallar man Risel. Flera säkallade ädla stenar, säsom den
fioletta Ametisten, den klara och kantiga bergkristallen, den
lnängfärgade och stiftande <l)palen, den randiga On^xen, den
gräa Ralcedonen, den kbttrbda Rarneolen, och den med
mänga färger blandade Agaten, och ännu flera andra icke
ädla, innehälla den Jordart som wi kalla Kisel. Till dem
hör äfwen Flinta, som man brukar att stä eld med; O.uar;
(kattsten), som är mera klar och halfgenomstinlig. Utom min-
dre eller mera kiseljord innehälla de öfrige ädla stenarne,
talkjord, säsom den röda Spinellen eller Rubinen och den
gröngula Chr)>soliten; dels lerjord säsom den blä och dyrbara
Safiren, som kommer närmast Diamanten i härdhet, samt
den gula Lopasen; dels ber)?lljord, säsom den gröna Sma-
ragden; dels zirkonjord, säsom den röda Hyacinten. Den
härda, hwita och genomstinliga Diamanten bestar af Kole och
är det dyrbaraste och härdaste ämne, som finnes. Sand är
m samling af mycket smä kiselstenar. När man blandar sand

»)Gips sinnes stundom i kegelforynga Berg eller Kullar, ibland af
ett par hundra fots höjd» —Ar den ren och finkornig kallas den
Alabaster och förarbetas mycket till bilder, bordstifwor o. s, w. —

Den Nådig» klara Gipsen kallas Marienglas.
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och asta tillsammans, och sätter i stark eld, fä blir deraf
Glas: och deras gör man pä glasbruken alla stags glas till
fönster och kärl, och mänga andra nyttiga och wackra saker.

För det andra räknar man Salter till Stenriket. Ittom
det wanliga saltet, söm brukas till att salta mat, och kött-
waror sä att de ej ruttna och förderfwas, som kallas Roksalt,
fins det mänga andra stags salter, som dels äro sura, och
dels bittra: säsom Vitriol *), Alun **), Salmiak ***),

Borax f), Engclfft salt, och flera andra, hwarom jag här
icke will taln; ty om jag stulle tala om allt, stulle jag fH
ssrifwa en mycket widlpftia bok. Jag will derföre endast
nämna hwarifrän nian far det saltet, som mest brukas i
werlden.

Enligt hwad jag redan nämnt, är wattnet i hafwen, i
synnerhet ide warmare länderna, mycket salt. När man nu
der stäpper in watten 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 der-
ifrän, dä har man salt: och detta saltet kallas dä Hafssalt.

Det fins ocksä hela berg, som bests 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 läter man wattnet dunsta bort i solwärmen
etter med eld, dä man sär rent salt. Sä fär man äfwen salt
ur salta källor; och sädant salt blir finare och hwitare än hafs-
saltet. Hos oss kallar man det fina och hwita saltet Lunebur-
gersalt, för det, att man mest sätt det ifrän staden Läneburg.

För det tredje höra de sä kallade I ordsetmor eller
brännbara ämnen (Inllammgdilier) till Stenriket. Man fär
wäl mänga ja de mesta feta och brinnande saker ur Wäxt- och
Djurriket, säsom Olja, Harts, Tjära, Beck, Trän, Talg
och Ister; mm det är icke om dem som här är fräga. lord-
fetmor komma ur Jorden och Bergen, fast dock en stor del af

*)Den wanligaste nr sernvitriol, som fas wid beredningen af swaftwcl och begagnas att göra bläck, färger o. s. w.
**)Fas ur en swafwelaktig lerjord eller sä kallad alunssiffer.***)Fäs wid eldsprutande berg eller genom destillation af djuramnen;

brukas i medicin säsom ett wigtigt lösande medel.
5) Finnes i witza bergsgropar och källor i Italien och Indien; bru-

kas att löda med.
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dem (etter nästan alla, med undantag af swafwcl) tyckas haf-
wa ctt organistt ursprung

, som dock gar sä längt tillbaka, att
ingm mmnista wct när cller huru det tillgätt wid deras
bildande.

Det finnas flera stag af dem, mm jag will här endast
onttala de allmännaste. Ibland dem är wäl Swafwcl det
första, som brukas att taga eld med, och till flera nyttiga sa-
ker: swafwcl finnes ock uti wrra w.tnliga grofwa Blyertspen-
nor. Den egentliga Blyertsen bestar af Icrn- och Kolämne:
men gros.va blyertspennor göras af fint sönderstbtt blycrts,
som blandas till smält swafwcl och gjutes i formar. — Am-
bra är ockst cn lord,'ctma„ och luktar wäl när den branncs:
den brukas till rökelse, och den blandas i lack, och ger dä
dcn angenäma lukten, som fint lack har dä det brinner. —

Bernsten, hör ocksä till lordfetmorna, och brukas till smä
prydnader, säsom Hjcrlan, öringar, ni. m. Stenkol höra
ocksä dcrtill. De se ut nästan som andra sotkol, äro swarta,
glänsa när man bryter s-mder d.m, och brinna nästan som
andra kol, men gifwa nästan alltid cn obehaglig lukt af swaf-
wcl. De finnas uti somliga berg i stor myckenhet, och brytas
opp derur, i synnerhet i de land, der dct är ondt om wcd.
Stenkolen finnas i länga gängar, sä att dc som ssola bryta
dmi, komma till slut längt in i bergen: och det fins Sten-
kolsgrufwor, som gä ända under hafwet. — Vergdeck (asfalt)
är swartbrunt, och glänsande likt beck; brinner mcd stark la-
ga. Bergolja är flyktig, lätt antändlig, stall af Egyptierns
blifwit l)>,'ga^!tad att inbalsamera lik med, som derigenom för-
waras öfwer 1000 ar;-sädane lik kallas Mnmicr.

Men wi komma nu till en wigtigare del af naturalstern
utaf Stenriket: jag menar Metaller ne. De äro de tyng-
sta af alla kroppar 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 lata smälta sig i eld till
hwarjehanda saker, ehuruwal somliga behöfwa liten wärma
för att smälta, och andra deremot en mycket stor hetta. Me-
tallerna äro af twä stag, Hdla och Oadla Metaller. De
ädla metallerna äro mycket fina, och brinna icke opp till assa
i elden, säsom de oädla göra; ty om »nan smälter silfwer,
som är en ädel metall, sä fär man alltid lika mycket igen,
utan att det igenom hettan förminstas; men om man smälter
tenn, som är en oädel metall, sä bräns det ritt stut opp till
ett grätt pulfwer, säsom man lätt kan försöka.
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Bland de ädla metaller, äro de mest kändc Guld, Silf-
wcr, Platina och Ouicksilfwer. Ma de andra äro oädla,
nemligcn Tenn, Bly, Hoppar, Jern, Zink, Wismut, Kobolt,
Antimonium, Arsenik, Niclel, med stcre, som i senare tider
blifwit upptäckte.

Gnidet är, som bekant är, gult och glänsande. Det
är näst Matinan tyngst af alla metaller, ncmligcn 19-^ gänger
sä tungt som wattcn, dä Platina är 21 gängcr sä tung;
dct, rostar aldrig, hwar man ock mä lägga det; fastän man
stulle gräfwa dct ned i Jorden, endast det är rent och
oblandadt: dct bräns icke opp i elden, dct ar sä smidigt, att
man lan smida ut det sä tunnt, som mail wct att bladgnld
är. Det anses derföre dyrbarast af alla metaller, men anwän-
dcs nästan endast till prydimdcr. — Den metallen, som fallas
Platina, är gansta litct allmän; ty dct fins icke ännu myc-
ket af den; och den ar swar att arbeta, emedan den fordrar
den starkaste hetta Nian någonsin k.m ästadlomma, för att
smälta. Man har kallat den bwilt Guld, för dct att den är
sä tung och sin, och oföränderlig i luft, wattm, eld och jord,
som gnldct: mcn dcn kan icke smidas sä tunn som guld. —

Silfwcr är, som man wrt, hwitt och glänsande. Dct är icke
sä tlmgt, ncmligcn blott gängcr sä tungt som wattnet,
elltr sä smidigt som gnld, mm lika oförgängligt, dä det är
rent: och dct är den nyttigaste af de ädla metallerna, emedan
man brukar dct till kärl, som pä cngäng blifwa bäde mycket
wcckra, starka och goda, — O.wickstlfwer är ocksä en ädel
metall. Om Platina är sä swär att smälta, att en cld swär-
ligm kan göras st stark, att den förmär smälta densamma;sa är Qwicksilfrct deremot sä lättsmält, att det till och med
ar för warmt undcr wär wiutcr för detsamma att wara o-
smält. Dct är derföre alltid flytande liksom smält tcnn: en-
dast dä,'när dct blir owanligt stark köld, har man sctt det stel-
na, och dä blir dct just som tenn, och läter smida sig som
tcnn; men sä snart det blir litct mindre kallt igen, sä smälter
dct äter opp. Om man blandar qwicksilfwer och smält swaf-
wcl tittsammans, sä sär man <sinober, som är en wackcr
röd färg.

Tenn är wäl ocksä lätt att smälta, sä att man icke bc-
höfwer stark cld, förr än det blir flytande, men förwandlas i
starkare cld till ctt grätt pnlwcr. Bly är tungt, nästan som
silfwcr, och är mjukast af alla metaller; men det är icke sä
scgt som gnldct och fordrar litct starkare hetta än tenn, om
dct stall smälta. — Roppar är röd titt färgen, och mjuk och
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seg, men smälter icke sä lätt som blyet, utan fordrar mycket
starkare hetta. Om nägot surt kommer ät koppar, ss ergas
den, och dä blir af kopparen Erg, som kattas Spanstgröna,
hwilkm är en blägrbn färg. Alla sura saker lösa opp bly
och koppar, och det, som dä kommer'af dem, är mycket gif-
tigt.—lern är den nyttigaste af alla metaller, och det finsocksä mest af den pä Jorden. lern, npplöst, ar icke skadligt,
utan snarare stärkande för mennistokroppm. Derföre kan
inan ock utan fara koka mat i kärl, som äro gjorda af jern.
Man gör äfwen Stal deraf, som är nyttigt till allt, som
stall wara hwasst och härdt, säsom knifwar, yxor, borr och
mycket annat — och som blir sä wackert, när det ar fint och
poleras wäl, att nästan ingen metall kan bli sä wacker. Men
jernet rostar snart, och blir dä till ctt rödt pulwer, som kallas
Brunrödt, och som brukas till att rödfärga trädhus med, och
mänga andra trädsaker, som stola stä ute i fria luften: tt)
träd rutnar icke sä snart, sen det blifwit mäladt med denna
färgen, som eljest.— Ett stags jernaktig sim som är swart-
glänsande, bladig, kallas Magnet, och har den underliga
egenskapen, att dm drar annat jern till sig, sä att, om den
kommer nära titt filspän, etter nälar, etter smä spikar, etter
annat smätt jern, sä skyndar det siraxt till magneten och fast-
nar pä den. Man kan ocksä af jern och stal förfärdiga mag-
neter, som dä göra pä samma sätt; mm hwad som är ännu
underligare är det, att magneten will med ma ändan alltid
wända sig ät norr, och med den andra ät söder, säsom jag
berättade dä jag talade om Kompassen. Man brukar derföre
säga, magneten har twä poler/säsom Jorden, nemligen norr-
pol och söderpol. Dess cmwänvcmde 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 som Tenn, och är nästan lika tung men mycket
härdare, och dä den blandas med koppar, blir af blandningen
Messing: — N?ismut, som är hwitgnl, och smälter mycket
lätt, nästan som tenn: — Robolt, som är hwitgrä, säsom
fint stal, när man bryter det, och om man blandar kobolt
nägot syrsatt i glas när det smältes, sä fär glaset en wacker
blä färg deraf: — Antimonium, som har nästan samma färg
som silfwer, 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 Arsenik-
sprlighet, hwilkm liknar ett hwitt pulwer och mest är bekant
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under bet oriktiga namnet Merkurium, som egenteligen till»
hör Qwicksilfret.

Metallerna finnas wanligen t Berg, dels rena etter pä
sin höjd blandade med hwarandra, dä de kallas gediegna, dels
förbrända till asta (oxid) eller blandade med ämnen säsom
Swafwcl, Arsenik o. s. w., dä de sägas wara mineraliserade.
Som Gediegna finnas Antimon, Arsenik, alla ädla metaller:
Tellur, Wismut, Bly, Koppar, Nickel, (samt Jern, dock
blott uti ur luften nedfallna sä kallade Meteorstenar.) Mi-
neraliserade finnas de fleste, utom nägre ädla metaller, <A«som Platina: de äro alla mer eller mindre färgade och tunga,
samt stundom metallglänsande, dä de kattas för glänser,
sssom Antimonglans, Wismutglans, Roboltglans, o. s.
w. De härdare, ofta swafwelhaltigct, kallas Riser, säsom
swafwelkis (d. ä. jernAs, af swafwcl och jern), tennkis, o.
s. w. — De icke mctallglänsande eller swarta fallas Erzer —

andre äter Blenden, säsom Zinkblend« (af swafwcl och zink).—
En sicnart som pa nägot af desse sätt innehäller en metall
kallas Maln/, och det stället i berget, hwarnr nian bryter
och spränger malm, kallas Grufwa. Ifrän grttfwan för
man malmen till en ugn, hwari man smälter ut metallen ur
malmen, och den ugnen kallas Masugn, dä det är jernmalm
som smältes. De andra metallernas smältugnar hafwa andra
namn, säfom Ropparhytta, der koppar smältes. Sm man
pä dett sätt fatt metallen renare, sä handtcrar man den pä
flera olika sätt, för att fä den sädan den bör wara, allt efter
metallens olika beskaffenhet. Tp annorlunda handtcrar man
jern, än silfwer eller koppar. Det är märkwärdigt att man
finner guld, säsom smä sandkorn, i somliga strömmar, och
det plockas dä derifran. och smaltes ihop, och det guldet ar
siraxt rent. Platina förekommer merändels säsom sand.

Alla hittills bestrifna sienarter äro enkla d. ä. bestämde
af alldeles likartade delar, sä att man icke engäng ined för-
storingsglas kan märka nägon skiljaktighet; de deremot som
man wanligen finner i bergen är sammansatta af dessa enkla,
hopfästade i större eller mindre kom. Sädant märker man i
wära berg och grästmar som äro sammansatta, säsom man
lätt kan se, af en mängd smH korn af stere stags stenar,
som fastnat härdt tillsammans; men man wet icke, när de
warit stiljda, eller huru här dä sett ut pä Jorden; tp dä
kunde inga mmnistor ännu finnas här. — Det är besynnerligt,
att fistar, snäckor, och flera stags wäxter, kunna förwandlas
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till sim, igenom det, att ett stenämns tränger öfwerallt ige-
nom dem. Sädana till sten förwandlade saker har man ibland
funnit djupt i bergen: och man kallar dem med ett namn —

petrifikater. Men säsom nägot ännu besynnerligare, mä
anmärkas, att^man in i härda stenar finner ibland smä kräk,
utan att det fins nägon spricka pä stenen. Man kan bästse dct i stenar, som äro genomskinliga, säsom i bergkristaller.

En del berg innehälla icke nägre pctrefakter, och tyckas
derföre hafwa warit till längt förr än nägra organista wa-
relser funnos; derföre indelar man bergen, som i allmänhet
aro sammansatte af enkla Mineralier, efter deras förmodade
olika älder uti 1) Uråldrige eller Urberg, som ntgöra
jordens inre massa, af hwilkm nägra hörn stjuta ut här och
der öfwer jordytan. Dit anser man den wanliga gräsimm
eller säkallade Graniten, som är sammansatt af Quarz,
Fältspath och Glimmer, att höra. Stundom finnes Glim-
mern, som är bladig och glänsande, sarstildt utbildad, och kal-
las Glimmerstisfer, (bland allmänhetenär en>art känd under
namn af Rattguld). — 2) Medelaldriga, som finnas i
schachter öfwer de förre, 6ch innehälla pctrefakter; som P.or-fyr, Lerstisser, Stenkol, Sandsten, Kalk, Krita. 3) Of-wersw ammade eller jordytans lager, ligga öfwer de
förre, bestäende dels as lösryckta stycken af gamla berg, sä-
kallade lordstenar; dels af ler och sand, som efter nägon
öfwcrswänming, säsom syndafloden, stadnat qwar pä ytan.

Den swarta Mullen, som inan wanligen kallar Jord,
kommer af wexter och djur som rttttna, och derföre fins den
alltid öfwerst pä Jorden, och den är swart för det, att dm
är litct fet och oljaktig och innehäller Kol frän de organista
ämnena. Det fins ocksä derföre ett stags mull bestäende af
halfruttnade Kärrwäxter som man kallar T,orf, hwilkm bru-
kas att bränna i stället för wcd.

När watten rinner i Jorden, igenom sädana ställen der
metaller finnas, si blir wattnet blandadt med nägot, af dm
metallen, och när sädant watten kommit fram i källor, kallas
det Mineral-N)atten. Hr dct blandadt med koppar eller ar-
senik, sä är dct giftigt, och dä mä ingen dricka deraf; men
är det blandadt med jern, sä är det icke farligt, ntan man
brnkar dä titt och med dricka dct som ett mycket nyttigt läke-
medel, dä man dricker brunn, säsom man brukar säga.

Den wettenstap, som endast beffrifwer Stenriket, kallas
Mineralogi.
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tyäxtriket.
wäxter kallar man sädana natur-alster, som öro orga-

nista, och igenom sin organisation eller organista sammansätt-
ning, utweckla sig, wäxa, och frambringa frö till sina likar,
etter titt andra wäxter.' af samma stag; mm som icke hafwa
känsla, friwillig rörelse eller medwetcmde af sin warelse, ty
wäxter känna icke om man rör wid dem, och kunna icke rö-
ra sig af sig sjelfwa, säsom djuren *).

Wäxtema äro af gansta mänga siag: ifrän dcn stora och
resliga Eken, som räcker sin topp högt opp emot molnen, och
stär i flera hundrade är, ända ned till det fina och knappt
synliga Möglet, som wäxer i en brödbit, och som förgäs om
man bläser derpä. Men alla äro de lika deruti, att de waxa
af frön, och att hwart och ett stag ger frö till andra wäxter,som äro lika med dem.

Wäxtema sitta wanligen fast wid Jorden, och den delen,
hwarmed de sitta fast, kallas Rot. Dct är bekant huru
trädens rötter gä ned i Jorden, och tränga sig widt om-
kring: man wet, huru ett stort träd ofta wäxer opp ur en
liten spricka i ett berg, i hwilkm spricka det fästat sina rötter:
det finnas äfwen wäxter, som äro fästade wid andra lefwande
waxter och ur dessa hmtta sin näring. Dessa kallas Parastt-
waxter. I watten finnas ock nägra wäxter, som äro allde-
les fria och icke widfästade nägon annan kropp, men dä är
hela waxten att anse som en rot.. De fullkomligare hafwa
wanligen ntom roten. Stam eller Stjelk, Grenar och Blad;
men alla hafwa de Blommor, ty i blomman beredes fröt till
andra wäxter af samma art, hwilket icke kan saknas, emedan
dct wäxtstaget snart stulle utdö, som icke satte frön. Till och
med de'ofullkomligare wäxterne, eller säoane, som sakna
tydliga blommor, bland hwilka eljest de fullkomligare wäxter-
nes delar allt mer och mer förswinna eller sammanflyta, att
man icke mer kan älstilja rot, stjelk, blad o. s. w., sakncf al-
drig frö, ehuru detta är wida ofullkomligare än hos de full-
komliga wäxterne, och liknar ett stoft. Dct fina stoft, som

*) Eburu warter icke äga egen känsel eller rörelse, wisar sig ho< nät
gra fä en egen retlighet, sä att t. e. bladen widrörde draga ?ig till-
samman, såsom pä nägra Mimoser, en Oxalis^art m. st. Det
gifwes cn annan wöxt (DiuuN» muzcizioiH), som nndrörd af en
spetsig tropp omfattar den, bwarföre dä flugsr widröra den, fångar
och qwarlMer dcn dem. En annan wäxt (iieä^zuruia tz^rnn») har
smä biblad, som äro i beständia rörelse. Men detza rörelser hos
wäxterne aro icke friwillige som hos djuren.
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liksom ryker frän mossor, swampar o. s. w.., är deras frön.
De oftlllkomligasie wäxtcmc, f. e. Mögel, som för blotta ögat se
gansta orediga ut, wisa, sedda genom ett microscop etter för-
storingsglas, en underbar syn liknande i smätt m gräsrik äng,
samt en regelbundenhet i deras bildning med tydcliga frökorn,
fom tillräckligen utwisar att de icke, som de okunnige tro, äro
frambragta af blott tillfälliga orsaker.

Man wet, att wäxtema äro till en oändlig mängd pä
Jorden. Hela marken är nästan betäckt af dem. Hwcm kan

räkna träden i stogen, gräset pä ängen, eller sädcsständm pä
äkren? Mm de blefwo sä mänga, dels för att pryda marken
med sin grönsta, sina blommor och sin lukt, och dels till att
nära djuren och mmnistoma. Ty alla lefwande djur pä mar-
ken föda sig ytterst af dem — ifrän Fjärilen, som sugcr ho-
nungssaft ur blommorna, ända till Oxen, som äter gräs, och
Lejonet, som äter andra djur; ty dessa djuren, som Lejonet
äter, hafwa äfwen lefwat af waxter.

Alla wäxter trifwas icke pä alla ställen; utan Gud har
liksom gifwit hwart och ett stag sin boningsplats. Somliga
wäxa endast i wattcn: somliga i solsten, somliga i stngga,
somliga i fuktig och wät jordman, och somliga i torr. Nägra
wäxa i dalar; andra äter pä berg; somliga cndast i heta kli-
mat, och andra endast i kalla o. s. w.; — sä att hwart ställe
har sätt wäxter, som finna sig bäst der. —Läran om wäxter-
nas fördelning pä jorden kallas tvaxt-Geografi. — Likwäl
kunna mmnistoma flytta ganska mänga ifrän det ena stället
a/ 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 stapade wid tidens början.

Wäxtema suga igenom rötterna sin föda ur jorden, och
bladen ur luften. Utom luften stulle de icke kunNa fortfara,
att wara wid friskhet och lif, och som ljuset är dem nödwän-
digt förlora de uti mörkret sin färg och blifwa klena och dä-
liga. Det är förundranswärdt att se, att pä de torraste stäl-
len, wäxa ibland de saftfullasie örter: och i hcta och torra
länder, fins det wäxter, som äro sä saftfulla, att dc, för dju-
ren, som wisias der, tjma i stället för dricka. Om en wäxt
fär mera föda, än den behöfwer, sä waxcr den wal frodiga-
re, dess blad blifwa större, dess färg mörkare, dcss blommor
ofta dubbla; men den ger mindre ellcr ingen frukt.

Liksom bland djuren, finnas hannar och honor bland wäx-
terne. D3 Enbusten eller Hampan blommar finner man.
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«tt wissa bustar eller ständ ryka af ett fint stoft; dessa äro
Hanständen. Dcssa sätta aldrig bär cller frön; dct göra en-
dast de, som icke ryka. Man finna aldrig en Enbuste
med bär, som rpscr. Men ofta sitta hannar och honor pä
samma wäxt och ofta i samma blomma. Om man betraktar
en sädan finner man i midten smä spetsar uppsticka; de som
hafwa i toppen smä knappar med mjöl uti äro hannar; de
som äro utan knappar honor.

Wäxtema frambringa wanligtwis en gansta sior mängd
af frön. En enda wallmoknopp innchäller flera hundrade:

ett ständ tobak kan gifwa 40,000 (fyratiotusen) frön, och en
22 ärs gammal alm femhundrade tusen. Likwäl äro icke alla
sä rika pä frön. Ett sädesständ frambringar ungefär 50 till
100. Mm det är icke nog med det. De flesta wäxter kunna
äfwen föröka sig pä andra sätt. Om man tager en liten qwist
Äbrodd och sätter dcn i mull, som ej är torr, stär den rötter
och wäxer: och af hwar bit af roten pä wissa wäxter, till
exempel pepparrot, kan wäxa opp en ny wäxt: sä att natu-
rens medel till arternas bibehällcmde äro outtömliga.

Somliga wäxter wara länge, äfwen i flera hundrade är.
Man har sett Ekar, som warit 4 eller 5 hundrade är gamla.
Deremot fins det waxter, som pä nägra timmar wäxa opp
och förgäs igen, säsom wissa swampctr.

Gnd har lätit Wäxtriket frambringa de wälsmakligasie och
ljufligaste frukter till läckerheter för de lefwande, säsom mänga
stags bar, nötter, 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 dess. Träden bära sina frukter högt ifrän jorden, att dju-
ren ej räcka till dem: och de falla dem först, sedan de blifwit
fullkomligt mogna. Dct gcs wäxter, som äro försedda med
starpa taggar, hwilka bcwara dem;, men när frukten blir mo-
gen, öppna de sig, och likasom bjnda sig ät de förbigämde.

Om man särar barken pä wissa wäxter, isynnerhet wissa
bustar och träd, sä kommer der ut^en saft, som stelnar och
härdnar, och hwilkm, dä den kan upplösas i wattcn, kallas
Rada eller Gummi, men nar den är olöslig i wattcn och
brinner i cld wanligen kallas Harts (Kesina). Andra träd
deremot gifwa en saft ifrän sig, som icke hårdnar, säsom björ-
ken och lönncn om wärcn och flera andra.

Men wi stola gä att närmare betrakta wäxtema särstildt.
Jag stall likwäl cndast nainna de allmännaste, de nyttigaste
och märkwardigaste ibland dem.
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De fullkomligare wäxterne hafwa antingen twä eller ett
hjeMad. Hjertblad kallas de blad, som först uppsticka,
dä ett frö gror och äro olika de följande. Man kan lätt fä se
denna olikhet om wärm, dä frön gi-o. Nästan alla wära
trädgärdsfrön (f. e. Käl) uppskjuta ined tws 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:

bräden och de mest omtyckta Fruktträden, för deras
saftfulla merendels ätliga frukter, säsom Appletrad, Päron-
träd, Oxel, Rönn, Rörsbarstrad, Plommonträd, Apri-
kostrad, Mandeltrad; i warmare klilliater finnas ock mäng-
falldiga fruktträd, som lncd wära ätminstone öfwerensstämlna uti
saftfulla frukter, säsom Granattrad, <llitrontrad, Pommerans-
trad mcd sina förändringar; Apelsin, som har en sötare frnkt och
pompelmus, hwars frukt är stor nästan som ett mennisto-
httfwud; Fikonträd, Mulbarstrad, hwilkas bär sinaka wal
och bladen tjena silkeslnastarno till föda — och bland flera
andra mera främmande: säsom Lmntetradet, som sprider si-
na grenar sä widt omkring, att ett enda träd, mcd tiden bil-
dar m hel stogslnnd, tmdcr hwars löf tusende mmnistor kun-
na pä en gäng finna stugga, och hwars frukt s^r ut som smä
fikon, och är röd, söt och angenäm: Nankaträd, som bär
frukter, hwilka äro de största afalla, ty hwar frukt wäger fle-
ra lispund och är mycket saftig ock wälsmaklig: Rakaotrad,
hwars frön cllcr kärnor kallas Rakaobönor, hwaraf Schotlad
tillredes, och flera andra.

Andra Löfträd, utan saftfulla frukter, äro af mänga stag.
De hos oss allmännaste äro Hangeträden, sä kallade cfter de-
ras otydliga blommor, som wanligen sitta hopgyttrade pä ctt
utdraget hängande fäste och blomma tidigt om wärm innan
lbfwcn utwuxit. De lemna wirke till byggnader och andra
flögder, såsom Eken, Boken, hwilkas flnkt kattas Ollon,
(^astanietrad, som lemnar äkta Castanicr, bwilka äro ätliqe,
Hatzel, som Immar oss nöttcr. Al, Björk, Asp mcd sina
darrande lbf, pil af flera arter, rvalnöttrad, Alm, Ast,
likna i sitt blomningssätt HangetrH»t. — Bland andra löf-
träd will jag nämna den stnggrika Lönnen; Linden, som
ger oss dast — och bland främmande, träslag, som likwäl an-
wandas hos oss, will jag anföra Mahogeni, som är brunt,
EdeOholz, som är swart och brukas till de dyrbaraste snickare-
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arbeten. — RampeschetrHdet, hwars wed ger siolctt färg;
Brasilieträdet, som ger den röda färgen, som kattas Fembock:
Acacia, hwars käda kallas gummi arabicttM; Drakcblodstra-
det, hwars käda är dm brungula färg som kallas Drakeblod; Bal-
samtrad, hwars saft kallas Balsam; Ramfertträdet, hwars kä»
da kallas Kamfcrt; Negliktradet, hwars ännu outstagne
blommor torkade kallas Kryddneglikor; Rinkina, hwars bark
är den' säkallade Kinabarken, som brnkas säsom läkemedel i
frossa och feber; Mustottradet, hwars frukt är Mustot; Ra-
neltradet, hwars bark är Kanel; L.ager, hwars blad och bär
»yttjas; Rautschuk, hwars käda kallas Kautschu eller Gum-
mi Elasticum, och ser ut som läder, samt brnkas, ibland an-
nat, att taga ut blyertsdrag med, när man ritar; Mansche-
nill, hwars saft är sä giftig, att om den stänkes pä kroppen,
blir deraf sär, likasom brännsär; Bohon-Upas, som innehäl-
ler dct försträckligaste gift i naturen, ty pä längt afständ frän
trädet, städar ännu ängan deraf, och om man doppar en
näls-udd i dess saft, och dermed sticker en mmnista litet, sä
dör dcn inom nägra minuter.» — Men här är icke rum att
uppräkna och bestrifwa alla träd som aro märkwärdiga.

Bland de utmärktasie trädstagm äro Barrtraden, lätt
kände af sina wl-lika ständigt grönskande blad, som kallas
Barr. Frukten rallas Kottar. Stammen, som hyser harts,
lemnar det allmännaste byggnads- och stögde-wirke. Sädane
äro Tall eller Furu, Gran, Cederträd och (s)?prester, hwil-
ka wäxa till ofantlig storlek, i synnerhet Cedern-, som när fle-
ra alnars omkrets. Idegranen, som-är giftig, och Enbars-
busten, med wälltcktande 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 straxt wid roten, sprida sina grenar om-
kring. — Ibland dem will jag nämna Verberisbusten, hwars
högröda bär brukas till sylt; N)inbarsbu!?en, hwaraf finnas
twenne arter, swarta och röda de hwita äro en art-
förändring af de röda; krusbärsbusken; Hallonbusken;
Törnbusten, som bär de stöna rosorna; Jasmin, som har
blommor ined sä angenäm Inkt; S)>ren, mcd stöna wällnk-
tande blommor; Miv, af hwars frukt, kallad Oliver, man
tillreder matolja eller bomolja (som betyder trädolja), eller o-
mogne inlagde i Ättika brukas som Sallat; Fläderbusken,
Thebusten, af hwars blad Kinesistt The tillredes;"— Raffe-
busten, hwars bär hwardera innehälla twä Kassebönor: —

Rällerhalsbusten, som blommar tidigt om wärm och hwars
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bär äro giftige; Bomullsbusken, som i fröhusen' har sina
frön bäddade i bomull, och hwarifrän man tager dm länga
och bästa bomullen.

Rankor, kallar man sädana wäxter, som hafwa sä
smal och läng siam, att de ej knnna bära sig sjelfwa, utan
slingra derföre sig omkring andra wäxter och träd, cllcr stan-
ger, som de krypa till, och fäsia sig wid; likasom de stnlle
weta hwar nägot fins, som kan lemna dem det stöd de bchdf-
wct: — sädan är tvinrankan,' hwars frukt wäxer i klasar,
liksom winbär, och kallas Drufwor, hwilka, när de läggas
in med socker t krukor, blifwa det som man kallar Rruk-
rutzin, och när de endast torkas, blifwa de wanliga Rusttn;
mm när saften prässas ur drufworna och fär jäsa, blir der-
af N)in, hwaraf fins sä mänga olika stag, allt eftcr som
drufworna wäxa pä särstilta orter: — sädan är äfwen Hum-
len, hwars refwor eller rankor slingra sig omkring höga stän-
ger i wära hummclgärdar: sädan är Murgrön, som stingrar
sig opp för murar och waggar. Nägra Ortfruknr, säsom
Pompor, Meloner, Gurkor, komina Rankorne i sitt wäxe-
sätt närmast.

Arterne äro af mängfalldiga stag; jag will här endast
nämna nägra de hos oss mest bekante. Om man nogare be-
traktar deras blommor finner man snart hnrn olika dessa äro;
mm hemför man mänga, sä ser man m dcl likna hwarandra
mycket, and^ stcr wara mera olika. Wid deras upprälnan.
de brtckar man derföre sätta tillsammans de, som mest likna
hwarandra, och säger att de utgöra en flock cllcr ctt stägte *).

Sädane äro: 1) Orter med Artblomstcr, lätt kända af sin
egna oregelbundna form, nägot liknande en fjäril, och, sin
frukt, som en ärtstida. När man betraktar wanliga Art-
blommor äterfinnes hos dem samma stapnad som hos Bönor,
Nlicker, linser, hwilka lemna födande frön, och Rlöfwer,
som lemnar godt foder för bossapen. Ingen af dessa waxter
är giftig. 2) Hallonltka örter hafwa ofta wä.lsmakandc bär
säsom Hjortron, Hkcrbar, Smultron. 3) Orter med fle-
ra fröskidor, säsom Stormhattar, Akelejor, Smörblom-
mor m. fl., äro ssarpa och giftiga. Nära dessa siar N)all-

*)lag bör säga att skillnaden emellan de redan anförde ssag, säsom
Träd, Bussar, Rankor, icke alltid ar grundad uti naturen, .ty
bland de mest närssägtade förekomma bäde Träd, Bussar och Or-
ter; ofta förekommer samma art bäde säsom Träd och Busse; till
och med bäde mcd trädstam (en stam, som warar fiere är) och ört-
stam (hwilkm ärligen utdör).
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mon, af hwilkm erhälles Opium eller saft af fröhusen , som
i mindre mängd är rusgifwandr, i större äter dödande. 4)
Orter med korsblommor eller 4 emot hwarandra sittande
blomblad och frössida, Dessa lemna flera nyttiga wäxter, tje-
nande dels till föda, säsom Ral, Rofwor, Rattikor; dels
till kryddor, säftm Senap, pepparrot. N?eide lcmnar en
stön blä färg. 5) Orter med blomflock, lätt kände af de-

ras i toppen sittande blomkransar, stsom pä Dill, Rörfwel,
Rummin, Morötter, Palsternackor, 2lnts, Fenkol, hwilka
nyttjas dels till mat, dels till kryddor. Nägra wildt tväran-
de arter, som likna dessa, äro gansta giftiga, säsom Odört.
6) Orter med sammansatta blommor igenkännas siraxt af
de flera smärre blommor, som finnas inom hwarje blomma,
säsom pä den stickande Tisteln, dcn wälsmakande Artstockan
och Sallaten, den praktfulla Solrosen, den wackra T-usen-
stön, den bestå Malörten; Saffior, hwars blommor gifwa
en stön röd färg. 7) Orter med trattlika blommor, säsom den
giftiga Bolmörten; Tobaken är ock en giftig ört; örtständet af
potater, har en widrig lukt, men födande och wälsmakande rötter.
8) Orter med gapande blommor, liksom en mun, bland hwil-
ka flera tjena till kryddor, säsom .Timjan, Me^ram; an-
dra till läkemedel säsom den wällnktande Salvia och Mynta;
mm andra med slutna blommor äro giftige, säsom Flugblom-
man. 9) Bland waxter utan färgade blommor, som sägas
sakna Blomkronor, mä nämnas Rödbetor, hwars rötter
man äter; dcn wälsmakande Spenaten; den nyttiga Rhabar-
bern; dcn stickande bastian; Hampan, hwilken, liksom de
med fullkomligare blommor försedde K.in och Bomull, lcmnar
oss de bästa ämnen titt garn och kläder ur wäxtriket. Utom
dessa gifwas i synnerhet i främmande länder, ctt gansta stort
antal bäde nyttiga och underbara waxter, som man fär lära
känna, när man studerar dcn stöna wcttmstaxen om dem.

Bland wäxter, som blott hafwa ett hjertblad, och man
äfwen lätt igenkänner pä deras blott med enkla längs efter gä-
cnde ädror försedde blad, som nedtill omgifwa stjelkm, böra
wi ihägkomma palmtraden, Pepparbusten, som ger oss Pep-
par, Liljorne och Gräsen.

palmtraden likna wäl de andra träden i sina höga
stammar; men de hafwa inga grenar, utan endast stora blad,
som ofta äro flera alnar länga, och sitta i stora klasar i top-
parne af dcm. Ibland Palmerna will jag endast nämna Sa-
go-Palmen, hwars stam har en födande mcrg eller kärna,
hwaraf Sagogryn göres, och hwilkm tjcnar flera folkfiag till
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föda: Rokos-Palmen, hwilkm bär de sä kallade Kokosnöt-
ter, som äro sä stora som ett barns hufwnd, och utanpä haf-
wa en sort lin, sedan ctt härdt stal, hwilkct blir liksom twä
stälar, om man sägar det twärs af, och sedan inom stålet en
söt saft, hwilkm slutligen stelnar till en wälsmakande kärna,
fä att man kan fä bäde föda, och kläder, och kärl af detta

N)in-Palmen, hwarur en lätstande saft rinner,
när man sticker i stammen, och hwilkm saft kallas Palmwin:
Dadel-Palmen, hwars frukt kallas Dadel, och sillakar för-
träffligt: Ral-Palmen, hwars topp är mör, som ett Käl-
hufwud, mm smakar ännu bättre än täl. Palmer wäxa en-
dast i warma länder.

Liljorne hafwa wanligen lökartade rötter, stöna sexbla-
diga eller sexdelta blommor, och pryda wära trägärdar, säsom
Tulpanen, Narcissen, Kejsarkronan, H)?acinthen, Swards-
liljan: den wälluktcmde konvaljen känner du nog. Andra
anwändas i matlagning, säsom Sparris; Saffran
lemnar en dyrbar krydda. Aloen tjenar till läkemedel. I
warmare länder finnas luäxter som likna Liljorne och hafwa
dels de läckraste frukter, säsom Ananas, Bananas, Rara-
tas,.Pisang, — dels rötter, som lemna oss kryddor, säsom
Ingefära, Kardemumma.

Gräs., Ehuruwäl man tycker att Grässtagen med sina
smala Pipiga strän och oansenliga blommor, stulle wara min-
dre betydande, än de stags wäxter, som wi redan talat om,
sä kan nian snart märka, att de äro ibland de attrawigtigaste,
ty all stags säd hör till dem. Jag fär säledes här nämna Hwe-
te, Rorn, Rag, Hafra, Hirs, Ris och Majs, som ocksä
kallas Turkist Hwete. Alla dessa äro grässtag och likwäl ut-
göra deras frön, som wi samla och kalla Spanmäl och Säd,
den förnämsta födan för menniffostägtet: hwar och en wet,
pä huru mänga sätt man anwander dem, säsom gjorda till
mjöl, gryn, malt, o. s«°w. Derföre sär och Minerar man
dem nu med mycken omsorg pä äkrarna; men i början waxte
de säsom gräs af sig sjelfwa ä särffilta ställen pä Jorden. —

De finare grässtagen äter, ätas af en stor del af djuren, sä-som hästar, bostap och sär, och de gröfsta grässtagen anwän-
das till andra nyttiga saker: Bamburör, som äro sä stora
och tjocka, att de brukas till byggnader och andra arbeten:
Sockerrör, hwaruti fins en lös massa, som kallas Socker,
af hwilkm Socker och Sirap kokas: Pap)>r-röret, hwars
blad man fordom nyttjade i stället för papper att ffrifwa pä:
och wära wanliga Rbr, som kallas N>ast, brukas till taktäck-
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ning, och dess ax eller blomma brukar man att dermed stoppa
sängkläder, när man icke har dun.

De ofullkomligare wäxterne, som sakna blommor och hwil-kas frön blott likna ctt fint stoft äro af fyra hnfwudslag:
Ormbunkar, Mosior, Alger och Swampar. Ormbnn-
karne likna mest de fnllkomligare wäxterne, mm hela waxtm
är ofta blott ett blad, med frdstoft pä ttndra sidan, säsom
Bräken.— Mossor, som träffas öfwer allt pä mager jord
och tjena spädare waxter till stygd, äro allmänt bekante; ser
man nogare pä dem finner man att de hafwa egna stjelkar
och smäblad samt knappar i toppen, som innesluta deras
fröstoft. Sädane äro waggmossan, som man anwänder till
stoppning mellan stockar i trädwäggar, att göra husen warma.
Björnmossan, hwaraf Björnen bereder sitt ide eller winter-
läger. Alger likna nägot Mossorne, men hafwa inga tydli-
gen stiljda stjclkar eller blad, utan äro nästan likartade öf-
wer allt. De som wäxa i luften kallas K^afwar, bland
hwilka Islands-^afwen som tjcnar mcnistor till föda och
läkemedel, Ren-L.aswen, som är Renens begärligaste föda,
äro de bekantaste. Af de mänga stag-af Lafwar, som wäxa
pä berg och stenar, som storpor, sär man färgämnen att fär-
ga tyg och garn mcd. Af N?atten-Alger äro de mänga ar-
ter i hafwet, som tjena till äkrars gödning, de nt-
märktaste. Liksom Gräsen bekläda wära ängar, sä betäcka
Tängartcrne klippor och ofta bottnen i hafwet. — Srvampar-
ne äro af otaliga stag; de bcstä mest af en köttig eller träd-
aktig massas ock» wäxa nästan alltid pä förruttnade etter dö-
ende wäxter, af hwilka de hämta sin näring. Nägra äro
ätligc, säsom Morkler; flere giftige, säsom dcn wackra Flug-
srvampen. Af Fnöstswampen erhälla wi tvärt fnöste.

Dm wrttenstap, som bcssrifwer wäxtema sä att man
lär att känna igen dcm och wcta hwad de heta, samt huru-
dana de äro, och hwattill de äro nyttiga, med mera sädant,
kallas Botanik.

Djurriket.
Djuren äro de lcfwande warelsema-här pä Jorden, som

aro begäfwade mcd känsel och friwillig rörelse. De likna
wäxtema i dct, att deras kroppar äro organiserade; mm de
hafwa ctt helt annat lif än wäxtema. Växternas lif bestar
blott dcri, att wätfforna löpa fram i deras ädror, efter deras
inrättning; mm utom detta som hör äfwen till djurens krop-
par, hafwa djuren ett lif, af ett ädlare och helt annat stag,
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De weta af sig och andra saker; ty de känna när nägon rör
wid dem, de se, de höra, och sä widare. De känna afwm
att det ena är behagligt for dem, och att det andra är obe-
hagligt. Nar man siar dem, känna de att det gör ondt,
och när man smeker dcm cllcr ger dem god mat, sä tycka de
dcrom, och känna att det smakar wäl. Dc kunna gä hwart
de wilja och röra sig, och förffaffa sig det som är behagligt
och undwika, cllcr drifwa bort dct, som dc icke lycka om: men
allt sädant kunna icke wäxtema.

Om man mcd uppmärksamhet tänker efter, huru djuren
äro lika eller olika, sä finner man snart, att de äro af sex
alldeles olika stag. Tet är sä mycken stilnad emellan Hunden
och Gäddan, och cmellan Grodan och Swalan, och cmcllan
Fjärilen och Snäckan, sä att man wisst icke kan säga att de
äro af samma slag, fastän de allesammans äro djur. —De
äro: 1) Daggande Djur, såsom hnndm: 3) Fåglar, säsom
swalan: 3) Amfiber, säsom grodan: 4) Fiskar, säsom gäd-
dan: 5) Insekter, säsom fjärilcn, 6) Mastar, säsom den
som bor i snäckan. — Wi ffola litet tala om de märkwärdiga-
sie af hwardera staget.

1) Daggande Djur. — Somliga djur ge sina ungar
di, och föda dem, medan de äro smä, med sin mjölk, säsom
hunden, katten, färct o. s. w., kycklingarne äter, sä snart
hönan kläckt dem ur sina ägg, äta korn och andra saker, som
hönan plockar ät dem; mm mjölk har hon icke att gifwa de
smä ungarnc. Säledes gifwa blott en del af djuren sina un-
gar di, och dct är desse som man kallar däggande djur.

Mennistan gcr sina barn di, och derföre är h,on ett af
däggande djuren, om wi kalla hcnne för djur; mm wi stola
icke göra det här. Hon är förmer än alla djuren. Hon
äger förnuft, som de sakna, och frän alla däggande djur
ssiljer hon sig dessutom genom twenne händer. Wi stola der-
före särstildt tala om henne.

Ibland de däggande djuren bör jag först nämna de djur
som mest likna mennistan. Somliga hafwa fyra händer
eller bäde framföttcr och bakfötter delade i fingrar, som men-
nistcms' händcr. Sädane äro Aporne, som äro af mänga
arter, dä meritlistorna blott utgöra en art. — Markattan,som gör allehanda lustiga konster. Deref»r följa Rofdju-
ren, som hafwa spetsiga tänder, klor pä fdttcmc och lefwa
af andra djnr, som de fänga. Sädane äro.lejonet, som är
sF starkt och wigt, att dct öfwcrwinner alla andra djur: —
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Tigern, som är det grpmmasie djur, och äter opp till och
mcd sina egna ungar: —dm smekande och likwäl klösande
'Katten: — tVargen, som är mycket snäl: —Rafwen, som
lurar listigt pä höns och gäss, och andra smä djur och fäglar:
— Hunden, som är wänlig och sä trogen emot sin husbonde:
— Björnen, som ligger om wintren i sin, koja, man att be-
höfwa mat. Widcirc Gnagaredj ur: säsom den snabbfo-
tade Haren, den klättrande Ekorren: — Igelkotten, som
har hwassa taggar öfwer hela kroppen, och drar sig tilllam-
mans som en rnnd boll, när han blir rädd. — Bafwern,
som bygger konstiga byggnader med sicra mm i äbräddar och
de smä Mösten, som gnaga häl pä kärl mcd sina tänder,
och mcd dem stära sönder kläder och andra saker. Nötkrea-
tur kallas de som hafwa twä delta hofwar pä föttcme, trnb-
bigct tänder, och idislar fin föda, som bcsiär i gräs och örter.
Sädane äro Oxen, som är ftt Mg och stark, och plöter opp
wär äker tillika med Kon, som ger oss mjölk till mat: —

Geten, som helst klättrar bland klippor: — Faret, som ger
oss ull 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: — Kamelen, som har sin puckel
pä ryFgen och sin langa hals, och som kan i mänga dar wa-
ra utan dricka, för det, att han wistas pä sädana ställen, der
wattcn sällan fins. — Men äfwen andra däggande djur lefwa
af wäxter, utan att idisla, säsom Hästen, som springer i>l
fort och för sig si rastt och stolt: — det smutsiga Swinct:

Noshörningen, som har ett horn pä fin na,a: — Ele-
fanten , som är dct största af alla djur pä landet. Han ar
öfwer 5 alnar hög och 7 alnar läng, och utomordentligt ttock,
samt besynnerligt stapad. Han kan icke böja sin hals, utan
hcuts näsa, som kallas snahcl, är mycket läng och böjlig, och
med dcn kan han taga opp ifrän marken hwad han will, och
föra maten i sin mun. När han stall dricka, stiger han äf-
wen wattnet opp i snabeln, och bläser dct sen i munnen pä
sig. Han har twä mycket länga och stora tänder eller betar,
hwaraf nian fär Elfenben. — Alla dessa gä pä marken; mm
nägra hafwa en hinna af tunnt stinn emellan fötteme, hwar-
mco de flyga, säsom den fula läderlappen, som lagar ef-
ter Inscctcr sedan dct blir mörkt om aftnarne: — den farli-
ga N?ampyren, som lefwer i warmare länder och sngcr blo-
det af de sofwandc; andre simma i hafwet med bakbenen hcv-
wäxta till fenor, säsom Skalhundarne; cllcr ock blott tenor
i stället för ben, säsom Hwalfisten, hwilket är det största
djur i wattnct. — Det fins Hwalfistar, som äro 60 alnar
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länga och mycket tjocka, samt otroligt feta. Man kallar demwal ftstar, och de wistas äfwen alltid i wattnet i de storahafwen, men de gifwa sina tingar di och andas säsom djnrm,
pa landet, och flera andra som jag nu ej bör nämna.

2) Fåglar. Fäglarna hafwa näbb, fjädrar pä krop-
pen och wingar, och gä pä twä fötter. De flesta kunna flyga
oppe i luften. Somliga tvistas pä wattnet, fara ibland ett
stycke nnder wattnet, och komma sällan pä landet, och dekallas Somliga äter wäga sig alldeles icke- i
wattnet, utan wistas endast pä landet, och de kallas Landt-
faglar. Du wct dä straxt att hönan är cn landtfägel ochgä,m en wattcnfägcl: och derföre har gäfcn fötter att simmamed, mm hönan kan endast gä och springa pä marken medsina.

Ibland fåglarna will jag tala först om Landtfäglarna,
säsom Kondorn, som är en stor fägel: ja han är sä stor,
att han kan flyga bort med ett sär, eller en kals: när hanräcker nt sina wingar, är det ätta. alnar ifrän den ma win-
gens ända titt den andra: — Örnen, som är mycket sioroch flyger ofantligm högt: — Falken, som man i synncrhct
förr tamdc och inöfwade till jagt af Fåglar: —Ugglan, somär en fnl Fägcl, och ssriker om nätterne, och derigenom skräm-mer enfaldigt folk. Dessa och mänga fler äro Rossoglar,
mcd stark näbb ock hwasa klor. Widare om Scrusien, somär dcn största af alla fäglar, mm kan icke flyga, utan sprin-
ger endast mycket fort, emedan han hjelpcr till med sina tvin-
gar: — Papegojan, som kan lära sig tala: —Göken, somsjnngcr Knku: — Rorpen, som är sä swart och fnl, och somkommer siraxt att spisa, när nägot djur dör; och dä ropar
han sitt fula ljud, att andra fäglar äfwen stola weta att
komina mcd honom pä kalaset: den gräa Kråkan: den skrat-
tande Skatan: den nätta Dufrvan: —dm lilla Swalan,som bygger sitt bo sä natt nnder taket: — den sjnngande
Siskan, och dm wippande Sadeserlan, och Kolibri, som
är den'minsta af alla fäglar, ty den är liten som en liten
fjäril, ock äter endast honung, som han mcd sitt lilla näbb
stiger ur blommorna; mm wi böra ickc glömnnr wära hem-
tamda fäglar^ såsom påfågeln, som har en stor och wid stjert,
och som är sä grann med mänga färger: — Kalkonen med
sitt röda hufwud: Hönan, som wärper ät oss sä mänga ägg,
och kuppen, som gar sä stolt, och sjunger sitt KnkttMtt alla
mornctr. Derefter följa bland TVattenfäglarnc: Swanen,som ocksä ar en sior fågel med läng hals, och är snöhwit,
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och scr fA wacker ut när dm simmar pä wattnet: — Gasen,som ger oss pennor att strifwa mcd: — Masan, som far som
en pil ncr i wattnet och sängar sig fistar: —Stormwaders-
fäglen, som wistas längt ut pä hafwen, men emot annalkan-
de storm orolig söker fristad wid kusteme eller pä stepp till sjö-
farandes förskräckelse: — dm längbenta tranan, och alla an«
dra stags fäglar, som äro gansta talrika.

3) Amfibier. Det fins mänga djur, som kunna lef-
wa bäde i wattnet ocss pä landet, och dem kallar man Amsi-
birr. Uttern, som ser ut som en hnnd med korta ben, wi-
stas wäl ocksä i wattnet, och sä gör äfwen Skalen; men de
mäste opp i luften för att andas, om de stola lefwa: de äro
sälcdcs inga Amfibier. Deremot igenkännas de werkliga Am-
stdierne af deras röda kalla blod, samt derigenom att de an-
das med ltmqor och icke mcd gälar som fistarne.

Alla Amfibier äro kalla och för oss rysliga, ehuruwäl
somliga af dem äro mycket granna. Mänga af dem äro gif-
tiga, sä> om Ormarna. Somliga af dcm hafwa fyra fötter,
säsom Qdlome och Grodorna, men de andre slingra sig fram

pä marken, säsom Ormen. Somliga äro likwäl ätliga, och
brukas af mmnistor till mat.

Jag will nämna nägra Amfibier: säsom Sköldpaddan,
som har twä bärda stal omkring sig, det ma pä ryggen och
det andra nnder bukm och sticker fram derntnr sitt hnfwnd och
sina fötter när hon behagar. Hon bär säledes sitt hus med
sig när hon gär: men hon hinner ock icke mänga sicg
om dagen; mangan derföre lätt fänga henne, och hon sma-
kar wal att äta. — Grodan har jag redan nämnt: — Kro-
kodilen är en förskräckligt stor Odla, ibland 20 alnar läng:
har stora fjäll pä kroppen, är mycket glnpst och snäl, sä att
han äfwen tar mennistor, och ser rysligt fnl nt. Dcn lefwer
i strömmar och pä landet nära dcm, i de warlna länderna: —

Salamandern, kan cn kort stnnd lefwa i elden, för det, att
när han kommer dit, kommer dct en saft ur hans kropp, som
gör att elden icke straxt fäster pä honom. — Kameleonten,
byter om färg. — Draken, som man sa mycket talat om,
är cn liten ödla med twä smä ssinnwingar, och gör ingen stä-
da. Men om Draken icke är farlig, sä äro Ormar det sä
mycket mcr. Det fins Ormar, som äro förskräckligt stora, sä
citt de pä en gäng kunna swälja stora djur: och somliga ormar
äro oändligcn giftiga, sä att man dör straxt, när man blir
biten af dem. SkallerOrmen är ocksä giftig, men han har
en stallra päsijertm, sä att man hör när ban kommer.
Men det ges mänga slags Ormar, som icke äro giftige, och
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som göra ingen städa; ja somliga ätas till och ined af mmni-
stor , likasom man äter fistar.

Fiskar. Fistarne lefwa i wattnet, och simma der
mcd sina fcnor, som de hafwa i stället för fötter. De andas
icke säsom landtdjuren, utan deras hufwnd är öppet pä sidor-
na , och igenom öppningarnc, som man kallar Gälar, stappa
de ut det watten, som de tagit in genom mtmnen och andas
icke pä annat sätt. De kunna derföre icke lefwa pä landet.
De hafwa inga här pä kroppen, ,utan i dess ställe fjäll, eller
ock ctt tjockt slem 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 stäva de pä tjcnliga stallen i wattnet, och när Solcn
warmer pä rämcn, sä blir deraf andra fistar: af hwart
rämkorn kan bli en fiff. >

Vland fistame mä här nämnas: Alen, som slingrar sig
som en orm: Gäddan, som sticker andra fistar: Aborren,
Gösen: L.axen, som fängas när han stall fara uppför for-
sar i floderna: Braxen, Siken, Iden, Mörten, dcn fula
L.aken: Torsken, hwilkm endast, som sä mänga andra, fin-
nes i hafwet, och flera andra, som äro besynnerligare, säsom
Simpan, som har stort hnfwud med fyra horn: Flundran,
som simmar pä ena sidan och har bcgge ögonen pä den andra
sidan: Strömmingen, som simmar i stora hovar, och Sil-
len, som hwart är kommer frän Norra Ocean till Atlantista
Hafwet i sä stor stara, att den uppfyller nästan hela watt-
net. — Men ännu cn otalig mängd af fistar finnas pä Jord-
klotet, som man icke fär se hos oss: och ibland dem äro som-
liga mycket besynnerliga. Somliga äro mycket granna, med
röda och gnla, och blä och gröna färger: säsom Guldfiskarne,
hwilka se ut som dc woro förgylde, och hafwa sä nätt och
wacker stapnad. Somlige äro underligt skapade: säsom den
ofantligt stora Hammarfisken, som h.ir ett hnfwud liksom cn
hammare, och ett öga sen pä hwar ända af det länga httfwu-
dct, och mun midt nnder halsen: "och Hajen, som har mänga
rader tänder i munnen, och kan bita af en mmnissa, och äta
opp den i twä mnnsbitar: och Sägfisken, som har liksom ett
längt horn, mcd sågtänder pä bcgge sidor fram i hnfwudct:
och Stören, som är ocksä en stor fist, lncd mun under hnf-
wudct, och tömmar. Af en sort Stör, hwilken i Ryssland
kallas Bäluga, fär man den ramen, som sedermera kallas
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Kaviar. Somliga fistar hafwa taggar öfwer hela kroppen,
jilst som Igelkotten. Somliga äro rnnda som ett klot, sä alt
det är alldeles som ett hnfwud stulle simma: och det fins
äfwen fistar, som hafwa den förunderliga egmstapcn, att om
man rör wid dem, medan de äro lcfwande, sä domnar han-
den eller foten bort pä cn läng stund: och ännu mänga andra
om hwilka man kan läsa besynnerliga saker.

5) Insekt er eller I^rfän. Insekterna äro af mänga
stag: somliga Insekter, säsom fjärilarne, äro mycket granna:
men ifrän början äro dc icke sädana. Sedan fjärilen har lagt
ägg, sä blir deras mastar, som kallas L.arfwer, och dessa
äro mycket snäla, sä att de äta opp löswen pä träden och
waxtcrna pä markcn, såsom Kälmastm plar göra med talen.
När Larfwen ätit och efter flera förändringar tillwaxt sä myc-
ket 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 mcd sina trädar liksom en
swcpning cllcr inncstnter sig inom cn stal som dä kallas pup-
pa. Men nar Pnppan har warit sin tid, sä kommer der fram
ur dcn, liksom ur ctt ägg, cn fjäril eller insekt, och breder ut
sina granna wingar, och suger sen endast honungssaft ur
blommorna. Men olika stag utbildas pä olika sätt, som här
blefwc för widlyftigt att anföra. ,

Af de särstilta insekterna will jag nämna: dcn smntsiga
Lorndyfien: — dcn gröna Spanska Flugan, som nppdrar
bläsor pä hndcn: — Koschenill, hwarmed luan färgar pur-
pnrrödt: — Gräshoppan, som man hör pä ängarne omsommaren: — lysmasken, som lyser som ctt ljus i mörkret:
— -Fjarilarne mcd sina granna smutsande wingar: — Sil-
kesmasken, som är en larf af en nattfjäril, och som spinner
silket, säsom ctt nystan omkring sig, när han stall förwand-
las till Puppa: — Gstingen, som sticks sä elakt: — Biet,som tillreder i sina konstiga bon honnng och wax: — M)?ran,som bygger sina stackar mcd mänga mm uti, der de ligga
om wintren, och der de förwara sin mat och stöta sina un-
gar:— Flugan, som wistas i wära rum, och ibland sticks
sä fbrtretligt: —Spindeln, som spinner sina konstiga nät
för att fänga flngor deri: — Skorpion, som har 8 ögon och
8 fötter, och i stjertm en tagg, hwarmcd han sticker sä gif-
tigt som cn Orm: —Kräftan, som man äter, och otaliga
andra.
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6) Maskar. Ds Mastar, som man här menar, äro
hclt andra än Insekternas larfwcr. De rätta mastarne äro
utan fötter, utan ögon, och till och med utan hnfwud. Som-
liga af dcm wistas nere i Jorden: somliga i wattnet och
somliga i andra djur till och med i mennistan.
liga äro sä sammansatta, att det ar såsom mänga särstilta
djur tillsammans: säsom Benikemasken, som har mänga le-
der , och hwar led är liksom ctt särskilt djur.— Hit höra äfwen
Igeln, som suger blod: — Metmasken, 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: —

Mustlan, som ligger mellan twä stal, och hwari dc sä kallade
äkta perlor wäxa: — Korallmajkaene, som do t hälen i
ett stags stenar, hwilka se ut som bustar och hwilka igenom de
smä djuren bildas, liksom stålet pä snäckorna; till och med
den wanliga Swampon, soM man brukar att torka bort wattcn
med, har warit djurs boningsrum. — En stor del af mästarna
äro äfwen oändligm smä, sä att man icke kan se dem mcd
blotta ögonen, utan man bchöfwcr mikrostop för att bli demwarse. De finnas, som äro sä smä, att mänga af dem kun-
na bo i ett häl pä ett sandkorn, som är sä litct, att man
knapt kan se detsamma —hwad stall dä'deras ägg och ungar
wara? —och hwad är det icke för ett omätligt afständ ifrän
Elefanten till dem?

Hwart och ett djur har sitt ändamål, och har af Alltings
Skapare fatt sitt rum, och sin syssla, sä att allt pä Jorden
stall wara i ordning. Jag will omtala nägot i detta afseendc,
som förtjenar uppmärksamhet. Nar titt excmpcl ett djur dör,
sä stulle dess kropp ruttna och stämma luften mcd sin stank,
om dct fick ligga: mm knappt är det dödt, förr än Korpen,
som har cn obegripligt fin lukt, känner dct pä läng wäg. Han
kommer dä, och ropar sitt, kor r, korr. Straxt weta rof-
djuren att samlas; och dä äta dc inom kort tid opp nsct.
Mm om det ligger sä, att fåglarna och djttrcn cj komma ät
det, sä komma insekterna. Dä lägger Spyflngan sina ägg
pä aset, och inom en liten tid lefwa der millioner mastar,
som snart äta opp dct. De spridas scdan ut, bli flngor, och
fängas scdan af fäglarna: och allt är säsom dct war fornt:
och hwar och en har gjort sin syssla, för att' hälla Jorden
ren, och tjmlig att bebo. Sä är det äfwm i allt annat. —

Hwarje djur har sitt sitt att lefwa, att föda sig, att stöta
fina ungar, och att undwika farligheter. 'Somliga hafwa fatt
ffarpa'tänder och klor att förswara sig med: andra äter horn
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att stängas mcd: andra hafwa taggar, säsom Igelkotten, an«
dra kunna springa mycket snällt, säsom Haren, etter flyga un-
dan mycket hastigt, säsom fäglarna och stugan. Jag nämnde
äfwen en fist, som gör att handen domnar, om män rör
wid honom. Somliga hafwa ett härdt stal, säsom Sköldpad-
dan, och med andra är det ännn annorlunda. Ja; somliga
djur ligga, liksom de woro döda om wintem, men wakna om
sommartt äter npp, säsoiii ur en sömn, sä att de'lefwa endast
den wackra och angenäma ärstiden, mm weta alldeles ej af
dcn katta och obehagliga. Man sägcr om sädana djnr att de
ligga i Ide om wintem. De bcböfwa dä hwarken mat eller
dricka: och det, som är allra besynnerligast, är, att fastän
de alldrig lcfwat om wintcrn, sä känna de likwäl när den
tiden stall komma, och laga derföre till ät sig bcqwäma bon,
och krypa dit in, och sollina der — och wakna scn icke förr
upp, än wärm kommer. —Sä underligt och wäl har Gud
anstaltat för alla lcfwande warel,' r.

Den wettenstap, som afhandlar djnrm, kallas Zoologi; man
har särstilta böcker om dc Däggande djureu, om Fistarna, om
Fäglarna, om Amfibierna, om Insekterna och om Mästarna:
ty de äro sä mänga af hwart stag, att inan ej stullekunna i
cn bok bestrifwa dcm alla, sä tydligt som man borde. Be-
strifning om Mineralier, Wäxter och Djur, eller om alla
naturens riken, kallas eljcst med ett allmänt namn Natu-
ral-Historia.

2. Om Jordens sarstilta Sander.
Wi öfwergä nn titt bestrifning af sjelfwa ländcrne, men

den af mina Läfare, som will med nytta göra med mig
denna stora resa kring om Jordens alla länder, hwilkcn wi nu
stola företaga, bör derföre pä sina Kartor uppsöka alla de
stallen och orter, som jag talar om, och noga gifwa akt pä
huru de ligga till hwarandra och hwad de heta, allt eftcr som
jag nämner och bestrifwcr'dem *). — Wi börja natnrligtwis
med den Werldsdel, i hwilkcn wi sjelfwa bebo.

*) Den som will minnas allt dct, som bar förekommer, han bör, se-
dan ban pä Kattan sett bwar allt det är och ligger, som ban laserom i boken, tillsluta ögonen och tanka efter. Om ban dä bar lan-
det, likasom afrimdt inom sig, sa att ban likasom set, buru uddar
och wikar och floder och mera sädant ligga till hwarandra; sä är
dct som det bör wara. Men kan ban icke dct, sä bör ban sa länge
betrakta bilden pä kattan, tills ban fär den sä klar och redig inom
sig, att han efter den kan räkna opp allt det, som han hör ochwill tomma ihäg.
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Europa.

Gransor Werldsdclen Europa gränsar i norr till
Ishafwet: i wester till Wcstra Ocean: i söder till Medel-
hafwet: i öster till Asien, mm som den dermcd bildar ett
sammanhängande land, uppdragas gräusome olika; allmännast
antages likwäl gränsomc wara Archipelagen, Marmorasjön
och Swarta Hafwet ända till mynningen af floden Kuban,
sedan följande Kuban och Terek, gränsflodcrne emot Kauka-
sien, och derifrän längs ät nordwestra kusten af Kaspista
Hafwet till floden Urals mynning, samt' widarc denna flod
uppät till Uralbergcn, hwilka scderlnera ända upp till Is-
hafwet, utgöra ett bestämdt rämärke emellan Europa och Asien.

Storlek. Europa är af alla Werldsdclar den min-
sia; största längden, ifrän sydwest till nordost är öfwer 500
mil; största bredden i söder och norr, 350 Swmsta mil; wid-
den är nära 160,000 geografiska *) qwadrat mil, eller i
Swmsta qwadratmil omkring 89,000 **).

Haf och Hafswikar som stöta till Europa, äro:
5) V7orra <l)cean eller Ishafwet, jemte dcsi wik Hwita Haf-
wet. 2) Nordsjön, och desi wik Kattegat eller Schagerak,
som gär i en kröming, först emot öster och sedan mot söder.
I) Östersjön, och dest wikar, Vottnista sviken, soin gär
opp ända till Polsirkeln, Finsta N?iken, som siräckcr sig
mot öster, och L.iffiandsta rviken, mot sydost, Atlan-
tista Ocean, jemte dess grmar, wikar och delar, säsom li-
landsta Sjön, mellan öarna Irland och Vritannim, Kana-
len, söder ollt Storbritannien, och Franska Bugten, än län-
gre söderut; utanföre sydwestra delen af Europa kallas At-
lantista hafwet Spansta Sjön. 5) Medelhafwet mcd dest
wikar och GenueMa Bugterna, Adriatiska Haf-
wet eller Vmetiansta wiken och 2lrchipelagen: Marmora
Sjön etter Propontiden förena Archipelagen och Swarta Haf-
wet. 6) Swarta Hafwet, och dcst wik Azowsta Sjön eller
Mäotidm: och 7) Rasptsta Hafwet. — Utom dessa tränga en

*) Femton geografiska mil eller en grad, swarar emot nära 10i
Swenffa mil (10 /^).

*^) Qwadrat-innebället tan af flere orsaker icke bestamdt ttppgifwas,
af bwilka den obestämda gränsen mot öster ar en af de hufwudsak-
ligaste. Wi hafwa derföre här liksom i det följande, utsatt det-
samma halst i ruuda tal för minnets underhjelpande, hwilket ock
torde wara mcst lämpligt i en Lärobok.
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sior mängd af mwdrs wltar in ät landet, isynnerhet pä ku-
sterna af Ishafwet, Nordstön och Archipelagen.

Halföar. De halföar i Europa, som här böra näm-
nas, äro 1) Skandinavien cllcr Nordista Halfön, som om-
gifwcs af Hwita hafwet. Norra Ocean, Nordsjön, Kattcgat,
östersjön och Bottnista Wiken: — 2) Hesperien eller Span-
sta Halfön, som utgör Enropas sydwcstra del: —3) Italien,
som stjuter säsollt ett längt näs, ned i Medelhafwet, och bil-
dar österom sig Venetiansta wiken: —4) Morea, wid Me-
delhafwet och Archipelagen: — 5) Taurien eller Krim, mel-
lan Swarta hafwet och Mäotidm: —6) lutland, som om-
gifwes af Nordsjön, Kattcgat och östersjön.

O ar. Stora öar i Europa, äro följande ätta: Norra
och Södra Nova Femla, som med ett sund äro stiljde frän
hwarandra; Stor«Britannien: Island: Irland: Sicilien:
Sardinien: Rreta eller (sandia: Rorsika, och Seland,
hwilkcn sista ligger mellan Kattcgat och Östersjön. — Ansenliga
öar äro Egribos etter Negropont i Archipelagen: Mallorka,
i Medelhafwet, pä kusten af Spanien: Ösel, utanför Liff-
ländsta wiken: Fyen, mellan Seland och Intland: Gottland
och Oland, inne i Östersjön: Hindöe och Senjen, nordwest
pä Skandinavien: Cefalonia, nordwest om Morea: Rolgow
eller Kalguea, nordost om Hwita Hafwcts öppning:
(Läland), söder om Seland: Rngen (Rygen), sydwest i
Östersjön: Dagö, norr om ösel: Minorka, nordost om Mal-
lorka: Rorfu: norr om Cefalonia; Man och Anglesey (An-

gelsä) i Irländsta sjön: 3?vi?a (Ivisa), sydwest om Mallorka:
Åland, wid mynningen af Bottnista wiken: servis, nordwcst
onl Vritannim: Falster, öster om Laaland: Shetland (Schet-
land), nordost ifrän Vritannlms norra knst: N)ight (Väjt), och
Jersey (Schärsä), i Kanalen: Bornholm, mellan öland
och Nägen: Guernsey, (Gärnsä), norr om Jersey: och Mal-
ta, söder om Sicilien, jemte flcra andra. — Säsom betydliga
Skärgärdar.böra märkas: Dansta Oarne, wid inloppet
till östersjön: Oarne i Archipelagen: Norrsta Skärgar-
den, nordwest om Skandinavien: Finsta Skärgarden, wid
östra och norra stränderna af Bottnista och Finsta wikarne:
Swensta Skärgärden, wid west.ra stranden af östersjön och
Bottnista wiken: Dalmaiista Oarne, wid östra knsten af
Adriatista hafwet: lonista Oarne, omkring Cefalonia och Korfu
Habnderna cll/r Hebriderna, söder och sydolt om Lcvis
Schetlandsta Oarne, olllkring Schctland: Orkney (Orkna)
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Oarna eller Drkaderna mellan Vritannim och.Schetländffa
Oarne och Island: eller Volkanista Oarna, norr
om Sicilien: Scilli Oarne, eller Sorlingerna, wid sydwcsira
udden af Stor-Vritannicn: Hieriste Oarna, pä kusten mellan
Lyonsta och Gmuesista bugtema; och flera andra.

Sund. De märkwärdigaste Sunden äro: iöresund,
mellan ön Seland och Skandinavien: Stora Balt, mellan
Seland och Fyen: L.illa Balt, mellan Fyen och Intland: ge-
nom hwilka tre sund man kommer ifrän Kattegat till öster-
sjön:—widare Sundet wid Calais, mellan Nordsjön och
Kanalen: Gibraltars Sund: Messinsta Sundet, mellan
Italien och Sicilien: Hellefponten, eller Sundet wid Darda-
ncllerna, mellan Archipelagen och Marmorasjdn: Tracista
Bosforen, eller Sundet wid Constantinopel, mellan Pro-
pontiden och Swarta hafwet: Taurista eller Krimsta Sun-
det, mellan Swarta Hafwet och Mäotidm, och N?a)?gats-
Sund, emellan Nowa Zemla och fasta landet.

L^andt uddar och Nas. De märkwärdigaste Uddar
af Europa) l.<md äro: Nordkyn, säsom den nordligaste af
Europas fasta land (vcordkap ligger wäl nordligare men pä
ön Mageröc); <sap finis terre *), säsom den westligasie af
fasta landet: (ap Gibraltar, wid Gibraltars snnd, der Ett-
ropa är närmast Afrika: <^apo Bagsaro söder om Sicilien,
och Rap Matapan söder pä Morea, säsom den sydligaste. —

Widare: Stadt, wester pä Skandinavien: i!.indesnäs, söder
pä samma halfö wid Skagerrak: Skagen, norr pä Intland,
der Kattcgat widtager: L^andsend och <t^ap Z.izard, sydwest
pä Stor-Vritannicn wid Kanalen: CapdelaHague (dölahag),
wid södra sidan af samma sjö: ön Ouessant (Uässang), we-
ster pä Bretagne, säsom westligaste ' ndden af Gallien: Cap
Ortegal eller di Ortiguera, nordwest pä Spanien: (sapo di
Rocca Sintra, och tap San 'Vincent, wester och sydwcst
pä samma land; Cap Creux (krö) öster pä Spanien, wid
Lionsta bugten: <sapo Spartivcnto och (sap del Arni pä
södra ändan af Italien. — De flesta af dessa Landtuddar äro
höga klippor, som kunna ses längt ut i hafwet.

' Bergsryggar. De största Bergsryggar i Europa äro
följande: 1) Pyreneerne eller Pyrcncista Bergen, som iträn Vap
Crcux sträcka sig westerut mellan Gallien och Spansta halfön, än-

*) Cap Lnis t«rre. betyder pä Swenffa: werldens anda. Man
kallade denna udde sä, för det, att man trodde att allt land fiutade
der, d» man älmu ej witztt af Amerika.
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da till Franffa bikten: och m fortsättning deraf, som längre fratn
kallas Asturista Bergen, stryker igenom hcla norra delen af
Spanien till Cap Ortegal och Cap finis terrc. I) Alperna,
cllcr Alpissa Bergen, hwars största klumpar finnas der Gal-
lien, Germanicn och Italien sammanstöta, eller norrut ifrän
Genuesista bugten, ungefär sä längt isrän stranden deraf, som
dct är ifrän samma strand till ön Korsika.' Htla trakten är
otroligt full af berg, och det är likasom flera stora bergsryg-
gar stullc der sammanstöta och korsa hwarandra wid en ofant-
lig bergsklump, som kallas Sanct Gotthardsberg.. Den
gren, som derifrän gär ät nordwest och sedan mot norr mel-
lan Gallien och Gcrmanim, kallas lura: den som gär ät
sydwest och sedan ät söder mellan Gallien och Italien, bibehäl-
ler namnet' Alperna, samt innehätter de högsta bergen som
finnas i Europa: och dcn grenen, som gär österut mellan
Italien och Germanim, förbi ändan af Vmetiansta wiken

kallas Tirolsta Bergen: och pä östra sidan om öfra delen af
Vmetiansta wiken Dalmatista Bergen. 3) Apenninerna
börja der Alperna gä titt Medelhafwet: de kröka sig sedan
österut omkring Genuesista bugten, och gä utföre hela Italien
till Capo dcl-Arni. 4) Balkan eller Hämus, som är en
fortsättning af Dalmatista bergen, gär genom Turkiet österut,
ända till Tracista Vosforen och Hcllespontm: och ifrän denna
bergsrygg gär, ibland andra, en gren söderut igenom Grek-
land ned till Morea, hwilkcn bör kattas de Grekiska Bergen.
5) Sevennerne, äro i södra delen af Gallien, och stilja de wattcn
solii falla i Medelhafwet frän dem, som falla till Atlantista
Ocean. — Ästurista bergen, Pyreneerne, Scvmncmc, Alperne,
Tirolsta bergen, Dalmatista bergen och Balkan, med alla deras
grenar, utgöra säledes, om man närmare Her akt pä dcm,
en enda ofantlig sträcka med berg, som bcgynner wid Cap finis
terre, och stntas med Hellesponten; och'som säledes utgör Eu-
ropas stora Äs. Mm hwad som är ännu märkwärdigare,
är det, att den äter höjcr sig pä andra sidan om sunden, i
Asien, och fortsätter sin ofantliga sträckning mot öster igenom
hela denna stora werldsdel, som wi framdeles fä sc. Widare
6) Rarpaterne, som gä i en böjning omkring nordwestra,
norra och östra sidorna af Ungern, och hwarifrän ansenliga
grenar gä in ät Tyskland, säsom Böhmista eller Sudetista
bergen, m. fl. 7) Nral eller lugorista Äsm, som utgör
gräns mellan Enropa och Asien. Den börjar wid Ishaswet,
och wiker norr om Kaspissa hafwet österut in ät Asien. De
tTorrsta Fjallarne cllcr Rölen cllcr Sevcberget, som äfwen
hcgynner wid Ishafwet litet öster om Nordkap, sträcker sig
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sedan ät sydwest efter kusien, och sedan den hunnit längre sö-
derut 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 Kattegatt östra strand. —En stor
Bergsrygg gär äfwcn öfwcr öarna Korsika och Sardinien i
norr och söder, och igenom Island stryker cn stor fjällrygg i
öster och wester. Utom alla dessa bergsryggar gä flera an-
senliga pä Spansta halfön, pä Stoi-Vritcmnim, pä. Sici-
lien, genom Grekland, genom Gallien och genom Tystland.

L.andr ryggar och K.andt höjder. Twä mycket
höga trakter finnas i Europa, af hwilka dcn ena är wid Al-
piska bergen; ty dcrifrän rinna floder till Lionsta bugten, till
Vmetiansta wikcn, till Notdsjön, och titt Swarta hafwet:
och den andra är i Nysiland ungefär rätt söderut ifrän Lado-
ga och rätt i öster ifrän Lissländsta wikens innersta del: deri-
srän komlna floder som flyta till Kaspiska hafwet, till Swar-
ta hafwet, till östersjön och Hwita hafwct. Igenom den-
na Landthöjd, som kallas Alaunista höjden, gär i nord-
ost och sydwest en Landtrygg alltifrän Ural till Karpa-
teme, och dcn stiljcr dc watten, som flyta söderut, ifrän
dem, som falla till Ishafwet och Östersjön. En stor
Landthöjd finnes äfwen i östra dclcn af Spansta halfön, der
de linjer gä öfwer hwarandra, som dragcs mellan Cap-San-
Vincent och Cap-Ermx, och mellan Cap finis terre och ön
Vvi?a: ty derifrän flyta floder ät alla sidor. En dylik fins i
östra delen af Frankrike, hwarifrän dc strömmar komma, som
falla till Kanalen och öfra dclcn af Franska bugten. För
öfrigt komma floderna frän bergsstrackorna sch de mindre
landtrpggar och höjder, som finnas i alla land.

Höga Berg. De flesta af de Bergsryggar, som wi
här ofwanföre bestrifwit, äro sä höga, att en cwig snö och
is ligger pä deras spetsar, som sträcka sig högt ofwanom
molnen: och de högsta af dcm som jag här bör nämna, för
att gifwa mina Läsare begrepp om deras höjd, äro: ibland
Alperna , Montblanc (mong-blang) och Monte-Rosa, jcmte
flera andra, hwardera öfwer 2500 famnar, eller nära en half
mil högt: — ibland Pyrmeerne, Montperdu (mong-perdy)
och Maladetta, mcd flera andra, omkring 2000 famnar: —

Htna pä Sicilien är 1818 famnar: — Monte Rotondo pä
Korsika, Lomniy bland Karpateme, Gran Sasso bland
Apmnincrne, Snöhattan bland Norrsta Fjällarne, och män-
ga andra, hwardera omkring 1500 famnar eller en fjcrdcdels
mil i höjd^?ch derutöfwer — allt räknadt ofwanom hafwtts yta.
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Vulkaner, eller eldsprutande berg, aro: Ätna: Ve-
suvius, i södra dclcn af Italien: Stromboli och flera an-
dra, pä Liparissa öame: Heckla och Rrabla, mcd flera an-
dra, pä Island.

I or,db afning ar hända oftast i destrakter der eldspru-
tande berg finnas, sisom i nedra delen af Italien, pä Island,
pä öarna i Archipelagen, pä Sicilien, och för 70 är sedan,
timadc äfwcn en försträcklig jordbäfning pä westra kusten af
Spansta halfön.

Insjöar. De siörsia och märkwärdigaste Insjöar i
Europa äro: ladoga: Onega: Peipus, söder om Finsta
wiken: Ilmen, söder om Ladoga: Wenern, öster ifrän Kat-
tcgat: Saimen, nordwest om Ladoga: Enaratrast, oppe
wid Nordkap: Mälaren, wid westra stranden af Östersjön,
gcnt emot Finsta wiken: N)ettern, sydost om Wenern: Plät-
ten eller Balaton, i Ungern: Pajäne, wcstcr om Saiinen:
Storsiön, mellan Bottnista wiken och Norrssa Fjällarne:
Mojarrvt, norrut ifrän Päjäne, mellan Bottnista wiken och
Hwita hafwet: Bodensjön och Aeman cllcr Gmffcrsjön i
sydwcstra hörnet af Gcrmanien.

Strömmar. De största och märkwärdigaste floder i
Europa äro följande: 1) Nlolga, som börjar sitt lopp midt
i Rysiland, och scdan den förenat sig med flera stora ström-
mar, säsom Oka och Rama, faller ut i Kaspiska hafwet.
Dess källor äro wid Alaunista höjden, wid dcn stora landtryg-
gen, och wid Uralsta bergen; dess längd är öfwer 400 mil. —

2) Donau, (nära 280 mil läng), ,som har sin källa i spd-
wesira delen af Tystland, och medan den flyger igenom detta
land, upptager, utom andra, strömmarna L.ech, Iser, Inn,
Ens och Morava; rinner sedan genom Ungern, och upphäm-
tar det flodcrne Drau, Muhr, Marosch och Sau:
gär widare genom Turkiet, och upptager blunder, ibland
andra, floderna Aluta (eller Olt), Sereth och Pruth,som komma frän Ungern och Polen; hwareftcr den flyter ut
i Swarta hafwet. Donau, och desi grenar, hafwa sina käl-
lor, wid Alpcrne, wid Karpatista äsen, och wid Balkan. —

3) Dnieper, som uppkommer wid Alaunista höjden: utgör se-
dan gräns mellan Nysiland och Polen: och upptager under
sitt lopp flera stora strömmar, och i synnerhet Bog, just der
den faller i Swarta hafwet. — 4) laik eller Uralfloden, som
upprinner wid Uralsta Bergsryggm, och flyter nt i Kaspissa
hafwet. — 5) Drvina, som faller ut i Hwita hafwet, och har
mänga widsträckta grenar i norra Ryssland. — 6) Don, sout
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äfwen har stn källa midt i Ryssland, och faller ut i ändan af
Azowsta sjön, sedan dm förenat sig lnedFera ansenliga ström-
mar. — 7) Rhen, som börjar med twä källor wid Sanct
Gotthards bcrg: flyter igenom Bodensjön, blir sedan gräns
mellan Germanicn och Gallien, och upptager strömmarna
Aar, veckar, Main, Mosel, och Maas, järnte flera,an-
dra, innan dcn hinner fram till Nordsjön. — 8) Petschora,
som, nordost i Ryssland, faller i Ishafwet. — 9) Elde,

' som upprinner i Vöbmista bergen, och faller ut i Nordsjön.
— 10) L.oire (loar), som flyter igenom Frankrike, och faller
nt i Westra Ocean strcipt söder om Bretagne. — 11) N3eich-
sel, som igenom Polen flyter till Östersjön. — 12) Rhone
(rän), som upprinner wid Alperna (wid S. Gotthards berg),
flyter sedan genom Gcnstersjön, och efter att hafwa rakat Saone-
(san) strömmen, som kommer ifrän norden, flyta de förena-
de rätt söderut till Medelhafwet. — 13) Öder, som kommer
frän Karpatista bergen, och sedan dm upptagit, jemte andra,
tVarta, som kommer ifrän Polen, faller den nt i östersjön,
icke längt sydost om Rägcn. — 14) som flyter igenom
Spansta halfön westerut, tills den wid Cap-Nocca-Sintra
faller i Oceanen. — 15) DKna, som har sin källa nära in-
till Wolgas, men rinner ät nordwest, och faller ut i Liffländ-
sta wiken. — 16) Götha Elf, som begynner sitt lopp i Norr-
sta fjällarna, flyter sedan genom sjön Wmem söderut, och
faller ut i Kattcgat. — 17) Seine (sän) som flyter igenom
Frankrike westcrnt till Kanalen. — 18) Po, som har sina
källor wid Alperna och Apenninerna , och flyter öster nt, genom
östa delen af Italien till Vcnetiansta wiken. — 19) sTerva,som ifrän Ladoga flyter till ändan af Finsta wiken och afbör-
dar säledes Saimms, Onegas och Ilmcns, jemte Ladogas
watten: och 20) Thames (täms) eller Tcmscn, som i södra
delen af Stor-Britannim flyter österut, och kastar sig slutli-
gen i Nordsjön.

Strömfall, som här böra omtalas, äro: ctt, som
Rhensirömmen gör, sedan den hunnit ett stycke ifrän Boden-
sjön och hwilket är 13 famnar högt, samt kallas Fallet wid
pausen: — ett, som Götha Elfwen gör litet nedanför We-
nern, hwilket fatt är 17 famnar högt, och hctcr Trollhättan:
— men det högsta wattenfall, som fins i Europa, och, sä
wida man wet, i hela Werlden, är dct underbara fallet om
230 famnars höjd, i Pprmeista bergen, som jag förut om-
talat.

Hafs hrvirflar. Dct händer pä nägra ställen pä
Jorden, att wattnet, som meb Ebb och Flod flyter igenom
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tränga sund, hwirflar der omkring med sädan fart, att dct dra-
ger äfwen stora stepp med sig, hwilka till slut, sedan dc kom-
mit midt i hwirfwcln dragas ner nnder wattnct och stäs sön-
der mellan klipporna pä hafsbottnen. Sädana underliga stal-
len kallas Hafshwirfiar, och dc märkwärdigaste i Enropa äro
Malströmmen i skärgarden wester pä Nordista halfön: Ra-
r)?bdis, i Mcssinsta sundet: och Euripus, i sundet mellan
ön Ncgropont och fasta landet.

Fördelning i Regioner. Europa kan, efter läge
och sträckningen af Sjöar, Bergsryggar och Floder, beqwäm-
ligast fördelas i följande 10 Regioner. 1) Skandinavien,som uti inskränktare mening utgöres af Nordista halfön; uti
widsträcktare innefattar äfwen lutland och Dansta öarne. —

2) Brittiska Oarne i Westra Ocean: — 3) Germanien
eller Tystland, mellan Nordsjön,' östcrsjön och Vmetiansta
wiken: — 4) Gallien eller Frankrike, mellan Spanien och
Germanien: — 5) Spansta halfön, eller Hesperien: — 6)
Italien: — 7) östra Europa eller Rytzland, som ifrän
Ishafwet och Östersjön sträcker sig till Asien och Swarta haf-
wet: — 8) Polen, mellan Östersjön och Swarta hafwct:
— 9) Pannonien eller Ungern, mellan Tystland, Polen
och Tnrkict: — 10) Grekland och nnwarande Tnrkict, mel-
lan Adriatiska hafwet pä westra sidan, och Archipelagen,
Propontidm och Swarta hafwct pä den östra.

L. and er, som här böra märkas i de 10 Regionerna,
hwari wi tillförme fördelt werlsdelen Enropa, äro följande':
1) Skandinavien: Swertge, dcn del af Nordista halfön,som ligger öster om fjellryggm; Norrige, som ligger wester
om fjellryggen; kappland eller landet norr om polcirkeln;
Dannemark, som ntgöres af lutland och Dansta öarne. —

3) Wid Oarna i Westra Ocean märkes, Irland, samt
södra och större delen af Stor-Britannim som kallas England,
och den norra benämnd Skottland, äfwensom westra delen
af England, kallad LVales. — 3) I Regionen Germanien:
Belgien och , som ligga wid Nordsjön, och
äro' sä laga att hafwct ibland öfwerswämmar stora sträckor der-
af; sVestfalen, landet öster om Nederlanderne; Sachsen,
i widsträcktare mening hela norra läglandet Germanien;
Böhmen, Mahren, Sehlesien och K.ausitz i östra höglandet
omkring Odcr och Elbe; Österrike, som ligger i sydöstra hör-
net mellan Mährcn och Italien, Hslrvetien, som ligger mellan
Vodensjön och Gcnssersjön, ibland Alpista bergen, och är dct
högsta landet i Europa; Bajern, som ligger wester om öster-
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rike; Franken, som ligger midt i landet, och Schwaben,
mellan Bäjcm och Rhenstrbmmen. — 4) Gallien: Elsast
och L.othringen, landet wester om Rhen, ätstiljda af Voge-
seme; Flandern wid gränsen af Nederländemc; Normandie
wid utlopp och Bretagne, yttersta halfön i notdwest;
Provence, sydöstra, och L.angt,edoc, sydwestra kustlandet,
ätstilde af Rhone. — 5) Pä Spanska Halfön märkes:
att sydwestra delen deras kallas Portugal och det öfriga
Spanien. — 6) Af Italien kallas öfra dclcn Lombardiet.
— 7) I Rysiland märkes: Finland, som är öster om Bott-
nista wiken; Ingermanland och Esthland, wid Finsta wi-
ken: LMand, mellan Lifflandsta wiken, Peipns och Duna:
och Lrlla wid Swarta hafwct, hwaitill äfwen Rrim
eller Taurim hör. — 8) I Regionen Polen, märkes: Rur-
land wid Liffländsta wiken, Duna och Östersjön: Preusten,
äfwen wid Östersjön: och Lithauen, söder om Kurland och
bsier om Preusien. — 9) Af Ungern och Pannonien he-
ter den östra delcn Siebenburgen (sibenbyrgm): den södra
mellan Drau-strömmm och Vcnctiansta wiken, Illyrien: och
den nordwesira och största dclcn kallas egentligen Ungern. —

10) Turkiets södra del jctnte halfön Morea och öarne der-
omkring, är det, som egentligen hcter Grekland.

Rlinrat. De norra länderna, säsom norra delen af
Rysiland och Skandinavien samt ön Island, hafwa länga och
kalla wintrar, som blifwa allt swärare ju längre man kom-
mer opp emot Ishafwet. De länder deremot, som ligga sö-
der om Europas stora äs, sssom Spansta halfön, Mcdclhafs-
kusten af Frankrike, Italien och Grekland, äro mycket warma,
sä att der nästan icke fins nägon winter. Den mcdlersta de-
len äter har köld och warma mera blandade: mm sä att köl-
den rader mer norrut, och warman mer söderut. I alla bergs-
trakter är kallt, sä att man oppe pä Alperna har sä kallt, som
wid Ishafwet. ' .

Fruktbarhet. De fruktbaraste landen i Europa äro:
Grekland och södra dclcn af Turkiet, Italien, Frankrike och
södra delcn af Stor-Britannim. Minst fruktbar är norra de-
len — men inga öknar finnas, fastän stora wildmarker äro i
norra delen, och nägra smärre hedar i nordwesira dclcn af
Tyskland och Spanien.

Alster. Södra delen af denna werldsdel har i synner-
het Salt, Wm, mänga stags Träd- och Jordfrukter, Säd,
Olja, Hotting, Silke, m. m. — Medlersta, delen: Säd, Frnkt,
Bostap, Metaller och nägot Win. — Den norra delen: Säd,
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Skogar, Pelswerk af wilda Djur; Metaller, säsom lern,
Silfwer och Koppar; Fist och Bostap: — och den nordligaste',
oppe wid Ishafwet, har wilda djur, Renar och Fist.

Wi gä nu till dcn andra Werldsdelm

Asien
Gransor. Asien gränsar i norr till Norra Ocean: i

öster till Östra Ocean: i söder till Södra Ocean: och i we-
ster till Afrika, som med Asim sammanhänger genom det 15
mil brcda näset Suez, och hwilket utgör gränsstillnaden, till
Medelhafwet samt Europa, hwars gränsstillnad wi redan här
ofwan uppdragit.

Storlek. Asien är störst af alla Werldsdelame: dest
längd, ifrän sydwcst till nordost, ellcr ifrän sundet Bab-el-man-
dcb till Behringssundet, är öfwer 1000 (tnsen) mil, och bred-
den, ifrän södra udden wid Equatorn, till den nordligaste af
fasta landet, inemot 800 mil: widdcn uppgifwes till öfwer
800,000 geograsista qwadratmil, eller nära 400,000 Swmsta
qwadwtmil.

Haf och Hafswikar, som stöta till Asien: äro: 1)
Nor^a Ocean, jemte Obijka N)iken: Anian, eller Vehrings-
smid, som äfwen af nägra kallas Cookssund. 2) Stilla Haf-
wet, hwars nordligaste wik är Ramtschatka-Hafwet, mellan
sundet Anian och en läng rad af öar, som stiljcr detsamma
frän stora Oceanen, och hwarföre dct äfwen kallas Stora
Werldshafwcts norra Archipelag; till detta Haf höra ock L.am
eller Ochotsta hafwct, Roreansta Sjön, nordwcst om ön
Nifon;. Hoangh)> eller Hoanghi, som ock kallas Gula haf-
wct; Östra 'Hineststa Sjön, sydwest om Nifon, eller siraxt
utanför Hoanghy-wikm; westra Ninesista Sjön, norr om
Bornco ända till fasta landet; Hafswiken; och
Siamiska N?iken, eller hafswiken wid Siam; Sundet Straat
Sunda mellan bama Sumatra och Java. 3) Södra Ocean
eller Indista wcrldshafwet, hwars dclar äro: Bengaliska wi-
ken och Arabiska Hafwet, hwarifrän man kolnmer in i Per-
sista Nliken genom sundet Ormus, och gmom Bab-cl-man-
deb in i Röda Hafwet, eller Arabista wiken. 4) Medelhaf-
wet mcd Archipelagen och Propontiden. 5) Swarta Haf-
wet och 6) Raspista Hafwet.

Sund. Utom de redan nämnde, Anian cllcr Beh-
ringssundet, Straat-Sunda, Ormus och Bab-el-mandcb,
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bör inan märka följande: Tracista Bosforcn eller sundet wid
Constantinorcl: Hellesponten eller Kanalen wid Dardaneller-
ne: Malakka-Sundet emellan ön Sumatra och fasta landet:
Makassar-Sundet emellan Bomeo och Celebes.

Halföar. Natolien, som ocksä kallas Anadoli och
Mindre Asien , är den wcstligaste delen af Asicn, hwilkm gär
fram mellan Swarta hafwet och Medelhafwet till Archipela-
gen: Arabien, omgifwes af Nöda Hafwet, Arabista hafwct
och Persista wiken: Indista Halfön, sträcker sig ner i Södra
Occan, mellan Arabista hafwet och BMgalista wiken, och har
sjelf wid nordwesira hörnet, dcn mindre halfön Gusarate el-
ler Guzurat: Östra Indista Halfön, af, nägra kallad Se-
rika, hwilken'ligger mellan Bengalista och Tonkinsta wikarna
och som som sjelf grenar sig i twenne mindre halföar, nemli-
gen Malaya eller Malakka, som sträcker sig längt i söder
ända till cqnatom, och 'Rambodja-Halfön, (sinnliga säga
Kamdodscha), som ligger mellan Siarns och Tonkins wikar:
— widare Rorea eller Kaoli, mellan Hoangby och Koreansta
sjön: och kamtsthatka . mellan Ochotsta hafwet och Stora
Werldshafwets norra Archipclag.

L^andtuddar, som förtjena att märkas, äro: Cap
Baba, wid Archipelagen, säsom Asiens westligastc udde: Cap
Raz al Ghad, öster om Arabien: Cap Romorin, soin är
Indista halfdns södra udde: Hudjong Tana eller Cap di Ro-
mania, soin är yttersta udden af halfön Malaya, och sydli-
gaste udden af Asiens fasta land: L^opatka, södra udden af
Kamtsthatka: Cap Ran-.tschatstoi, öster om samma halfö:
Ost-Cap, wid Bchringssnnd, stutar Asien i öster: T,schelat-
stoinos wid Ishafwet i nordöstra delen af Asien: och Cap
Severe (ftvar) eller Asiens Cap-Nord, som sträcker sig sä
längt mot Polen, att längsta dagen der, är hela 115 dygn el-
ler 2760 timinar, utom flera wcckors stymning om aftonen,
och dagning ollt morgonen af den ofantliga dagen: och hwilkcu
udde liggcr rätt norrut ifrän Asiens sydligaste udde, sä att de
bcgge ligga under samma meridian. — Afständet mellan we-
stra och östra udden af Asien är sä stort, att dct upptager
nästan halfwa Jordens rundel, sä att, när det är middag
wid dm ena, är det midnatt wid den andra.

Insjöar. Utom Raspista Hafwet, hwars wattenyta
är betydligt lägre än Swarta hafwcts, finnas flera stora In-
sjöar i Asien. De märkwärdigaste och största äro: Aral,
bwars wattcn äfwen är nägot saltaktigt, och saknar utlopp;
Kaikal, emellan 70 och 80 mil läng; Balkasch och Lsaitsan,
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midt i landet mellan Aml och Vaikal; n>an, sydost frän Swar-
ta Hafwcts östra ända; Terkiri, i Tibet, emellan Himalaja
och Mustag; Döda hafwet eller Mfaltsjön, icke läiigt ifrän
sydöstra hörnet af Medelhafwet, märkwärdig för sitt bittra
wattcn och swafwclaktiga utdnnstningar; L.op, wid norra än-
dan af öknen Kobi, samt sjön wid Kokonor i Mongolien; tit-
om flera andra, uti östra och mcdlcrsta delcn af Asien, fast-
an de flesta äro smä, i jemförclse mcd Ural och Baikal.

O ar. I Asien finnas gansta mänga öar, hwilka wi
till lättande för minnct wilja anföra färsiilt efter deras lägc:
1) I Medelhafwet: en stor mängd öar, Archipelagen kalla-
de, hwaraf de betydligaste ligga närmast Asiatiska kusten, sä-
som Cypern, Rhodus, Scio (af Turkarne Chio kallad),
M/tilene cller Metelino, Samos, — samt Marmora i
Propontiden. — 2) I Södra Oceanen: Cellon, .Stora 2ln-
daman i Bmgalists wiket», hwilkcn tnngifwcsaf en Skärgärd,
kallad Andamanste öarne, ntom hwilkcn Skärgård wi märka:
Maldiverne, AaVcdiverne, och vcikobariske öarne. — 3)
Indiska öarne, eller den stora Oflock, emellan Australien och
Malakka i Asicn, som derföre äfwcn blifwit räknade till An«
ftralim. Dessa öar ntgdra stillnaden emellan Södra Oceanen
och Stilla Hafwet, och knnna derföre icke lämpligen hänföras
till nägotdera af dessa Haf. Wi märke bland a) Sunda öar-
ne: Borneo, gamla Werldens största ö, tre gänger sä stor
som Stor-Britannien i Enropa; Sumatra; Celebes, hwilkcn
utgöres af 4 halföar; Java; dessa 4 öar kallas de Större
Sunda öarne: uti dessas granstap finnes en hel Slargärd af
öar, t. e. BanVa och Billiton, wid östra kusten af Sumatra
samt Limor, Flores, L^ombo^, Snmbava, ln. si., hwilka
utgöra en Skärgärd, kallad de Smä Sunda öarne; K) 'Rr)?dd-
öarne, en Skargård, bestäende af flera öar, af hwilla Ceram
ock Buro äro dc betydligaste och Amboina den mest kända;
c) Moluckerne, hwilka stundom äfwen räknas till Krydd-öar-
ne, och bland hwilka Gilolo ar den betydligaste, till utseendet
liknande Celebes; 6) Anambas och Nattuna-öarne, emellan
Borneo och Malakka. — 4) Uti Östra Oceancn cllcr Stilla
Hafwet; a) philippinste öarne, närmast Sunda öarne, cn
Skargärd af omkring 1000 öar, bland hwilka L.uzon eller
Manilla, Magindanao och palawan äro de betydligaste;
Ii) Rineststa öarne: Hainan i Tunkinwikm, söder onr hwil-
kcn Paracells-öarne äro belägne: Formosa eller kalvan, som
ssiljer östra Kincsista hafwet frän det westra, öster om hwilkcn
bildar sig en bäge af öar emot Japanska öarne, som kallas Lckeoj
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eller l^ikeo öarne, efter största ön af samma namn; c) Ja-
panste öarne, af hwilka t^ifon är den största, söder om
hwilkcn ligga Stkoke och Rjusju, ock lesso norr ut; c!)
Nordligast ligga Ruriliste öarne, solll sträcka sig frän udden
Lopatka söder ut till Japanska öarne, bland hwilka Gröna-
ön och Staaten-ön äro de sydligaste, och Behrings öarne,
sä kallade efter största ön af samma namn, och slutligen Cler-
kes-öarne ellcr öarne Sindowy, siraxt söder onr sundet Anian.
— 5) Uti Ishafwet: Nya Siberien, som utgörcs af 4 stör-
re öar, samt öarne utanför Lenas mynning.

Bergsryggar och L. andthöj,der. Hcla medlersia
Asien utgöres af en ofantlig Landthöjd, af nngcfärligen. 150
mils bredd, hwilkcn stryker i öster och wester midt igenom he-
la denna Werldsdel, och kallas derföre med stal Höga Asien.
Dcn börjas wid Swarta hafwct, innesinter Kaspiska Hafwet
och sjön Aral, hwilka derföre sakna ntlopp, och fortsättes med
otaliga utgreningctr, ända till Asiens östra kust. Denna Landt-
höjd omgifwcs af twcnne ofantliga bcrgsstrackor, dcn södra och
norra, som stundom sänka sig, mcn nä sin största höjd i Asi-
ens mcdlcrsta del. — Den södra dqrjar wid Marmora sjön,
stryker genom hela Natolicn öster nt och blef fordom kallad
Taurus; norr om sjön Wan förenar dcn sig, genom Moschi-
sta bcrgcn, med Kaukasiska bergssträckan, hröars riktning för
bfrigt är lika med Asiens centralberg. Der dessa bada, bergs-
sträckor sammanträffa, ligger det höga berget Btnghöl eller
Ararat; längre österut, sedan äscn hunnit förbi Kaspiska haf-
wet, heter den Hindukosch eller Hindukuh, de gamles Pa-
ropamisus, ock i detta granstap ligger en ofantlig bergsklump,
frän hwilkcn fjällryggar utgä i flera wäderstreck. Hufwudkäd-
jan eller Hög-Asiens södra mur, kattas Himalajä, fordom
Imaus och pä Swensta Snöbergen, hwilkcn fortlöper i ost-
sydost ända till Hoanghy och Koreansta Hafwet, ehuru desi
utgreningar icke äro fullkoinligen kände. Frän dct ofwannämn-
da Hindukosch tttgär Velurtagh, hwilket pä Swensta betyder
Töcken berget, som ett twärband, till Asiens norra as.
Mustag eller Karakurrum är en gren af Himalaja-bergm,
hwilkcn äfwen löper i norr till desi den möter en bcrgslänk,
som förenar den med högslätten Belur. — Den norra Asiati-
sta Zsen kallas med ett gemensamt namn Altai, som päSwen-
sta betyder G tillber ge t, ehuru detta egentligen endast tillhör
desi högsta trakter, och åtföljes wid norra sidan af en lägre
sidoäs kallad L.illa Altai. Den sträcker sig, i m nästan bäg-
formig böjning, frän Uralsta bergen, som utgöra Eutopeista
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gränsen, der desi westligasie gren kallas Mata», och sedan
Bozka, till desi den när sin betydligaste höjd emellan sjöarne
Tsaitsan och Baikal (egentliga Altai), hwarifrän det sedan wän-
der sig mot nordost och fär namn af Chrebel lablonnoi samt
ätföljcr derefter Ochotzsta Hafwet ända till Kamtschatka. —

Stora bergsryggar, hwilka sammanhänga med dessa twä, som
jag nu bestrifwit, stryka i flera »väderstreck igenom Asien. A-
rabista Hsen, som gär ifrän Taurus söderut, förbi ändan af
Medelhafwet, der det stora berget Libanon ligger, och seder»
mera längs ät westra kusten af Arabista halfön, hwarcst den
sammanhänger mcd flera lägre bergssträckningar inne i Arabien:
och Gattan, eller hellre Ghauts eller Gattes, som ifrän
trakten af Belurtagh gär söderut, icke läugt ifrän westra stran-
den af Indista halfön, och slutas wid Cap Komorin med en
hög klippa. En sior bergsrygg gär längsät ön Sumatra , hwar-
af en annan längs efter Java synes wara en fortsättning och
flera sträcka sig ntät den östra Indista halfön eller Serika, af
hwilka cn gär utföre Malaya och de öfrige utföre Kambodja-
halfön. En sådan stor bergsrygg gär äfwen utät Korea: en
annan öfwer lesso 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 Tschelatffoinos, och en
annan ända opp till Asiens Cap-Nord: och flera sädana gä äf-
wen genom Höga Asien, mellan de bägge siora äsame, säsom
exempelwis, den som gär fram emellan Kaspiska hafwet och
sjön Aral och i synnerhet den, som gär nordwest om Hoanghy
och är en fortsättning i nordostlig riktning af Asiens södra
bergmur.

Höga Berg. Afwer allt ide bergsryggar, hwarom
wi nu talat, finnas höga berg pä hwilkas spetsar cn ewig snö
ligger, fastän flera af dem äro belägna i det hetaste luftstrecket:
men isynnerhet finnas ofantliga klumpar och samlingar af berg
uti de trakter, der bergssträckoma korssa hwarandra, grena sig
eller eljest stöta tillsammans. I Himalaja och Mustag finnas
de högsta brrg pä jorden, säsom Schumulari, och Dawa-
lagiri eller Dholagir (pä Swensta Hwita Berget), hwilkas
spetsar äro omkring 13,500 alnar öfwer hafwcts yta. Der-
näst komma bergen kringom Belurtagh, oer Hindukosch grenar
sig, och cn bergsspets ! trakten af sjön Vaikal. Sä är det en
stor bergstrakt, kallad Armenista Bergen, omkring Binghöl,
der Taurus och Kaukasus sammanstöta. Ofantligt höga berg
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finnas ocksä i Altai och flera af äsarna i östra Asien, fasiän
deras höjd ännu icke är säkert besiämb. Jag will äfwcn sär-
skilt nämna Ofir pä Sumatra, Libanon, Fudsijamma pä
Nifon, och Adams pik pä Ecylon.

Vulkaner eller eldsprutande bcrg, finnas wid Liba-
non, pä Snmatra, Java, pä Lnzon, och af dem är den ena
som heter Mayon mycket stor, pä Magindanao, Molutlcme,
pä Kamtschatka, pä Kurilista öarne, pä Nifon och öatna
dergltlkring.

lordb afningar—hända oftast pä öarna i Östra
Ocean, isynnerhet pä Nifon. Döda hafwet har äswen upp-
kommit igenom en jordbäfning, dä flera städer sjönto in i
Jorden; fastän det är läng tio sedan.

Floder. Ifrän de ofantliga bergsiräckorna och landthöj-
derna konnna Asiens mänga och stora strömmar. Wi stola
uppräkna de största och märkwärdigaste. Ifrän Altaibergcn och
desi grenar komma isynnerhet följande stora floder: Obi, jemte
desi ofantliga grenar Irtisch och Tobol: leniseya ellcr An--
gara, som komluer igenom sjön Baikal: L,ena: lana: Indi-
girka: och Aow)?ma (sonl äfwen blifwit kallad Kolyma):
hwilka alla flyta norrut till Ishafwct. — Amur, som rättare
kallas Saghalien Ula eller Swarta floden, har sina källor
wid bergshöjder nästan midt i Landet, eller sydwest om Bai-
kal, och flyter österut, under det den upptager mänga stora
grcnar, samt kastar sig slutligen i hafswiken Lam midt for
halfön Tschoka, hwilkcn ö ocksä kallas Saghalien-ulcchata, eller
Swarta flodens ö. — Hohangh)? ellcr gnla floden och langt-
sekiang, komma ifrän södra dclcn uf höga Äsicn och flyta till
Osira Kinesista sjön. — Menam Rom eller Kambodjaflodm,
Menan eller Siamsta floden, luktan eller Pcguströillmen,
och som ocksä kallas Irawaddi cllcr Avasirömmcn,
flyta alla igcllom Serita mellan de höga bergs:yggarnc, som
der gä fram, och de flesta hafwa sina källor i Tidetansta ber-
gen. Burremputer och Ganges eller Pndda, soili ibland
andra grenar upptager de stora strömmarna Dsjumma och
Gagra, komlna ifrän Himalajabcrgm ock falla ut i Benga-
liska wikm. Godaver^, Ristna, Roleroon, mcd stcra,
komma ifrän Gattiffa bergsryggen, och flyta östernt till Bm-
galista wiken, hwaretnot elfwen ITerbudda faller derifrän ät
Arabista hafwet. Sind cllcr Indus flyter ifrän Hindukosch
till dcn wikcn, som är norr om Guzarat. Frät och "Cigris
eller Didschele, komma ifrän Armenista bergen, och förena sig
innan de falla ut i Persista wiken: Jordan, ar liten och
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faller i Döda hafwet: Risil-Grmak flyter i Anadoli till
Swarta hafwet;—Rur, som förenat sig med Äras, och

falla till Kaspista hafwct frän de Armenista bergen;
och ifrän lugorista äscn rinner Inik eller Uralströmmen tillsamma haf. Floderna Sirr eller Syr-darja, och Abi-Amu
(fordom kallad Gischon och Oxus) som upptager strömmen
Sogd, alla i höga Asien wester-ut till Aral: utom hwilka
flera ansenliga floder flyta i samma land till Stcppsjöarne,
säsom strömmen verken, och desi grenar, som flyta öster-ut
till sjön Lop.

Öknar och Hedar, som här förtjena att nämnas, äro
isynnerhet Arabista och S^rista öknen, som är en stor
sandhed, liksom ett haf, hwitten börjar mellan Frät och Jor-
dan, och sträcker sig sedan sddcr-tu igenom mcdlersia och östra
delcn af Arabien: och Robi eller Schamo, som är en ofant-
lig öken i sydöstra delen af höga Asien, hwilkm begynner ett
stycke norr om sjön Terkiri, och gär sedan mot nordost mellan
bergsryggarne i en längd af wid Pasi 300 mil. Dessutom
liggcr en tcmligc sior sandhed öster om floden Sind; norr och
nordost om Kaspista hafwet och Aral ligga stora Stepper eller
hedar, som äro sä salta, att nästan ingenting will wäxa pä
dem. Landet i höga Asien är derjemte pä mänga ställen ber-
gtt, stenigt, torrt ock sandigt: och till och med pä Kambodja
halfön finnas sandöknar. Längs ät kusten af det största delen
af ärct tillfrusna Ishafwet ligga ofantliga wildmarkcr, upp-
fyllda af kärr och hcdctr, som bära intet annat än mossa.

Indelning i Regioner. Naturen har indelat
hela Asien i tre delar: ncmligm Höga Asien eller medlersta
delen, Norra Asien och Södra Asien, hwilka äro mycket
olika till klimat, jordmän, fruktbarhet och alster.

Norra Asien kallas äfwen med ett namn Siberien.
Höga eller Mcdlersia Asien indelas bcqwämligm i fyra

Regioner: Raukasista landtungan, mellan Swarta och Ka-
spiska hafwet kring om berget Kaukasus; Latariet öster om
Kaspista hafwet till öknen Kobi: "Cibet: sydost om Tatariet,
mellan bergen Mustag ock Imaus, eller omkring sjön Ter-
kiri: Östra Höga Asien, som ifrän Kobi sträcker sig till Stilla
hafwet, eller hellre till Ochotzsta, Koreansta och Gula hafwen.

Södra Asien äter innefattar följande Regioner: Asia-
tiska Turkiet, mellan Swarta hafwct, Archipelagen, Medel-
hafwet och Pcrsista wiken: Arabien: Persien, mellan Persi-
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sta wiken och Kaspista hafwet, samt elfwerna Sind och Ti-
gris: Indien, som utgörcs af Indista halfön och landet norr
om densamma, och sträcker sig^frän Sind till ändan af Ben-
galiska wik/n, samt ifrän Cap Komorin till Mustag; Serika
eller det Östra Indien, som innefattar den östra Indista
halfön, och landet der ofwanföre: Ostindista öarne, hwilka
wi ofwan uppräknat; China (läses Kina,Tschina, Sina),
som stöter till Tonkinsta wikcn, Kinesiska sjön och Hohanghy,
so in sträcker sig opp till gränsen af Tibet, och ökncn Kobi!
och Japan, som bestar af Nifon och de deromkring liggande
öarne.

L.änder, som i dessa Regioner särskilt förtjma att har
anmärkas,, äro: Anadoli: Syrien, österom Medelhafwet.:
Palastina eller Förlofwadc landet, är den del af Syrien, som
ligger mellan Jordan om Medelhafwet: Armenien, ligger i
bergstrakten norr om sjön Wan: Äckliga Arabien, utgör
sydwestra delen af Arasiffct halfön: 2tssyrien kallades fordom
det landet, som ligger omkring elfwen Tigris: Medien war
det landet, som ligger söder om Kaspista hafwct; Hindostan,
utgör norra delen af Indien: Dekan, kallas södra delen af
Indien, eller sjelfwa halfön: Bengalen, kallas det landet,
som ligger pä nordöstra sidan om Bengaliska wiken, eller om-
kring nedra delen af Ganges: norra delen af Indista halföns
westra kust kallas Ronkan, och södra dclcn af samma kust
kallas Maladar: deremot kallas norra delen af östra kusten
Aoromandel, och södra dclcn, som wetter mot Ceylon,
fallas perlekusten, för dct att der ntanföre pä grunden, fins
mycket musilor, som innehälla de skönaste perlor: Siam, kal-
las landet norr om Siamista wiken: Kambodja, ligger om-
kring nedra delen af elfwen Menam Kom; Raotsisin (sonl
ocksä kallas Cochinchina) ligger wid knstm, öster om Kam-
bodja: T^unkin är nordwcst om Tunkinsta wiken: Mongo-
lien, kallas den del af Höga Asien, som ligger norr om
Kina, och Mantschuriet, dcn delcn som ligger norr om Ko-
reanska hafwet, och stöter till hafswiken Lam. — Men isyn-
nerhet bör man wcta, att namnet Ostindien bctyder alla de
länder af Södra Asien, som liggcr öster om Arabiska hafwet,
jemte alla öarne t»er utanföre. Eljest kallar man hcla Södra

Asien Orienten eller Österländerna, för det de ligga österut
ifrän södra Europa: 06) med förstär, man alla de
länder, som ligga omkring östra ändan af Medelhafwet.

Rlimat. Norra Asien eller Siberien är i all-
mänhet mycket katt: men isynnerhet oppe wid Ishafwet, der
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hett fwsna marken aldrig hinner upptina, utan en ewig is
ligger nere i jorden öfwer hela dm korta sommaren; hware-
emot klimatet i södra delen af Sibcrim är mildare. — Höga
Asien har äfwen mycket kalla wintrar, isynnerhet i de högsta
nejderna, säsom i öknen Kobi och i bergstrakterna: till och
med Tibet har gansta sträng köld, för det, att landet ligger
sä högt mellan bergen, ehuruwäl det är nära intill wändkretscn;
somrarna äro likwäl gansta heta. — Södra Asien äter,
som ligger till stor del inom den hcta zonen, har i allmänhet
gansta warmt: ja, det är sä hett och brännande pä flera
ställen mot söder, att ingen kan bo der under det Solen ar
norr öfwer eqwatorn. Isynnerhet är hettan odräglig i sadök-
narne, och der bläser äfwm ibland dcn winden, som kallas
Samum, och som är sä het att den dödar. I bergstrakterna
deremot är det swalt och pä mänga ställen i dmna del af
Asien, finner man de angenämaste nejder i werlden.

Fruktbarhet. Södra Asien är otroligt fruktbar,
utom ide trakter hwarest sandöknar finnas: ty der gör brist
pä watten det omöjligt för alla wexter att trifwas. Men
knappt upprinner en källa i öknen, förr än en grön holme
bildar sig deromkring midt i, det nakna och brännande sandhaf-
wet. Pä de öfriga ställena, der watten finnes, wäxa de här-
ligaste wäxter nästan utan odling; och emedan der är ingen
winter, sä ser man blommor och frukter om hwarandra pä det
skönaste och rikaste sätt. Isynnerhet är Ostindim utmärkt för
sin bördighet. — I Höga Asien äter, isynnerhet i östra de-
len, finnas mänga ofruktbara nejder, öknar, hedar, berg och
stcpper; fastän jordmanen i wissa trakter här och der, säsom
pä den Kaukasiska Landtungan, är mycket bördig.—Hwad
äter Norra Asien angär, sä är södra delen deraf gansta
fruktbar, utom pä de ställen, der stcpper och berg finnas;
mm mot norden blir fruktbarheten mindre, och närmare mot
Ishafwet finnas stora och ofruktbara kärr och wildmarker, der
icke en gäng en buske kan wäxa.

Alster eller Produkter:
1) Norra Delen eller Siberien. Nordligaste delen

har endast Fist, Renar, stora hwita Björnar och andra wil-
da djur: — dcn mcdlersia dclcn har stora Skogar, Boskap
och wilda djur, som lemna kostbara skin M pelsar: — dcn
södra delen Immar Säd, Skog, Gräs, Vostap och Frukter.
I bergen wid Ural och Altai finnas mycket Koppar, lern,
Bly, Silfwer och Mld.
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2) Höga Usi en—har isynnerhet Spanmäl, Win,
Trädfrukter, Honung, Boskap, Fär, Hästar, som der finnas
wilda, same mycket Silfwer och Guld, Stensalt och Kallsalt.

3) Södra Asien har de rikasie alster,, som t ett land
kunna finnas: de skönaste Perlor, dct finaste Guld och Silf-
wcr, de dyrbaraste adla Simar: de läckraste Frukter, säsom
Dadlar, Kokosnötter, Pomeranser, Pompelmnser, Windruft
wor, Granater, Ananas, Pisang, Citroner, Meloner. Frän
Indien och Indiske öarne erhällas de wigtigaste krydder, säsom
Muskot, Neglikor, Kanel, Peppar, Ingefära o. fl. — Färg-
stofter, säsom Indigo. Skogarne bcstä af de dyrbaraste träd-
stag säsom Ceder, Santal, Ebenholtz, Cypresser, Bamburör:
och af säd fins isynnerhet Ris och" Majs. Der wäxer Soc-
kerrör, Kaffe, The, Kakao, Sagu, Bomull, Mullbär, Oli-
ver, Gummi, o. s. w. Der fäs mycket silke. — Der finnas
ibland andra djur. Elefanter, Kameler, Oxar och Apor af
mänga slag; äfwen Strussar, Papegojor och Fasaner. En
art af swalor bygga bon, som i Orienten anses som cn syn-
nerlig läckerhet: och tusentals andra nyttiga och underbara sa-
ker i det rikaste mätt; men sä finnas der ock ofantliga Ormar,
Tigrar, Skorpioner och Krokodiler.

Afrika.
Granso r. Wcrldsdelen Afrika gränsar i norr till Me-

delhafwet: i öster till Asien, Röda Hafwet och Indista Occan:
i söder sträcker den sig ner mellan Indista och Etiopista haf-
wen; 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 geografiska qwadratmil eller nära 260,000 Swensta
qwadratmil.

Haf, Hafswikar och Sjöar, som stöta till Afri-
ka, äro: Medelhafwet, som sträcker sig utät hela norra
kusien frän Gibraltars sund till Suezissa cdet, och nästan midt
pä.denna kust bildas en bugt eller hafswik, som kallas Syr-
ten:'widare Atlantista hafwet; Guineista wiken; Etio-
piska Hafwet: Indista Hafwet, samt Röda Hafwet cllcr
Arabista wiken.
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Sund. Gibraltars Sund: Bab-el-Mandeb: och
Mozambiks-Ranalen, hwilkcn gär fram mellan On Mada-
gaskar och Afrikas fasta land.

I Afrika, som sjelf utgör en sior Halfö, finnas inga
Halföar af betydenhet.

-8. andtuddar. De märkwärdigaste Landtuddar t den-
na weeldsdcl äro: <sap-Bon, pä norra kustcn, sydwest ifrän
Sicilien: Cap-Nerd cllcr Gröna Ndden ellcr Mandagan,
säsom den westligastc: Godt-Hopps-Ndden wid södra ändan:
Cap-Guardafui, säsom dcn östligaste Udden af Afrika. Wi-
dare fortjenar att märkas: (sap-Rasat, wid Mcdclhafwct,
öster om hafswiken Syrtc: (sap-Serrat, gcnt emot Korsika:
Cap-Rantin, Cap-Bojador och (sabo-Blanco (hwita Udden)
pä westra,knstm, mellan Gibraltars smid och Gröna-Uddens
Cabo-de-Palmas (Palm-Udden): <sabo-de-tres-puntas
(Trcspetsadc-Uddcn) och (sabo-Formoso (Sköna^Udden), wid
norra stranden af Guineista bugten: <sap-K.opes-Gonsalvo,
Cabo-Negro (Swarta Udden) och Cabo das Voltas, pä
kusten incllan Gnincista wikcn och Godt-hopps-Udden: Cap-
des-Aiguilles (Capdasagil) eller Magnetnals-Udden, som är
den sydligaste Udde af Afiika: och Cap Corrientes wid södra
öppningen af Mozambiks-Kanalm.

Insjöar. De största Insjöar, som man t denna
werldsdel känner *), ä:o: Maravi, som ligger nordwcsi ut
ifrän Mozambiks-Kanalm, och som man ännn icke wet, huru
längt den räcker mot norden: Lsana eller Dembea, wester
ut ifrän Bab.el-mandeb, Dibbie och Lsaad, uti hwilka Ni-
gcrfloden fömiodas utgjuta sitt watten uti inre delarne af
landet: och Aquilunda, längt österut ifrän kusten, mellan
Cap-Lopes-Gonsalvo och Swarta Udden.

O ar. I Afrika fins en enda stor ö, ncmligm Mada-
gaskar. — Skärgärd ar, cllcr samlingar af öar, som böra
märkas: äro Azorista öarne i Atlantista Oceanen, rätt we-
ster ifrän Spansta balfön: Ranarie-öarne, i Atlantista haf-
wet, nordwest om Cap-Voja^dor: Gröna Uddens Oar, utan-
för Car-Verd: Etiopiska Oarne, i Guineista hafswiken och
Oceanen der ntanföre: Mastarcnerne, östcr om Madagaskar:
Romoriste Oarne, wid norra öppningen af Mozambiks-Kana-

*) Af alla wcrldsdelar känner man Afrika minst in i landet: ty man
kan icke utan mänga faror och beswärligheter resa genom detta land.
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len Zangebarista Oenme, wid kusten nordwest om de Komoriffe,
hwartill ännu kpmma de i Indista Oceanen, nordost om Ma-
dagaskar, widt och bredt kringspridde öar. — Ansenliga
öar äro: Nanaria och Teneriffa bland Kanarie öarne:
San-lago och ibland Gröna Uddens öar:
Bourbon och Isle de France (ildöfrangs) ibland Mastare-
nerna: Madeira, norr om Kanarie-öame: Sokotora, utan-
för Cap Guardafui: och slutligen märkas: S:t Helena och
Ascension, längt ute i Etiopiska hafwct: Gorea, straxt inwtd
Gröna Udden, och Ferro, som är den yttersta af Kanarici
öarne, och märkwärdig för det, att de flesta Geografer pläga
draga första Meridian genom densamma, för att pä kartan
knnna fä gamla werlden pä dcn ena hälften och nya Werlden
pä dm andra.

Bergsryggar. Afrikas bergsysiemer, med undantag
af kusierne äro föga eller blott giffningswis kända. Troligen
finnas i det inre landet ofantliga obekanta bcrgmassor, till
hwilka Rumri ellcr Manbergen torde närmast stnta sig. De
utgöra en ofantlig bergstrakt, hwars största klumpar ligga nä-
stan midt i landet, eller rättare midt emellan Arabiska och
Guineista hafswikarne och, enligt berättelser, sträcka sin ofant-
liga massa i öster ock wester igenom landet; mänga stora gre-
nar 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 Edct wid Suez: en annan äter gär norr ut, pä
westra sidan om Nilen, och ifrän denna, siräcka sig andra
grenar mot öster, och mot nordwest inät öknarnc. Obekant
är om och huru den stora bergskedja, som stryker frän öster
till wester, ofwanför Guineista wiken, och är känd under namn
af Rong-bergen, med Mänbergen sammanhänger. Det sö-
dra landet omgifwes af de östliga Lmpata-bergm, som pä
Swensta betyder Jordens ryggben, hwilka framstryka öster
om sjön Maravi, och fortlöpa sedan, i ätstilliga afsättningar,
allt intill Godt-hopps-uddm, och-i wester af föga kända berg-
sträckningar , hwilkas största höjd, mä hända, äro wester om
sjön Aquilunda. — Dcn stora bergsryggen Atlas gär i norra
delen af Afrika pä nägot afständ frän Medelhafwet, ifrän
Ocean ända mot Nilen. Pä Afrikas södra udde finnas flcra
lägre' bergskädjor, af hwilka Swarta Bergen äro de mest be-
kante. — En stor bergsttäcka gär äfwen längs ät Madagaskar—-
och ifrän alla dessa bergsryggar gä dessutom ansenliga grenar
Zt sidorna.
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Höga Berg finnas till stor mängd i alla de bergsiräc-
kor som jag nu bestrifwit; mm utom dessa märkas endast:
pico, pä ön Tmeriffa, som har omkrrng 2084 famnars höjd,
och stiger fäsoln ctt ofantligt torn högt opp igenom skyarna
och Tafelberget wid Godt-hopps-uddcn,..som är 760 fam-
nar högt.

vulkaner äro icke mänga t Afrika. Ett eldsprutande
berg ligger pä Tmcrissa, ctt pä Bourbon och ett pä en af
Gröna uddens öar, hwilkcn ocksä dcrföre kallas Eldsön
(del Fucgo).

Oknar. I Afrika finnas ofantliga öknar. Den största
i denna werldsdel,, och pä hela Jorden, är öknen Sahara
eller Sahra, som under Kräftans wandkrets, sträcker sina
omätliga och brännande sandhaf, med 150 mils bredd; allt
ifrän Hwita uddcn och Cap Vojador ända mot Nilcn, utan
att mera än nägra fläckar här och der, likasom öar i ett haf,
äro fruktbara. Mellan Swarta udden och udden Voltas ligger
äfwen ett siort ödeland; och likasä söder om Cap-Guardafui.
Hurudant landet är, uti inre delarne söder om Mänbergm,
wet man ännu icke.

Floder. De största och Märkwärdigaste äro: 1) Nit,
af hwars twenne hufwudarmar den westra börjar wid de egent-
liga Mänbergm och den östra kring sjön Tsana: scdan de
förenat sig och upptagit Tacazze-flodm, fä de namn af Nil-
flod, hwilkcn flyter mellan twenne bergsryggar till Medelhaf-
wet, dcr den faller ut igenom mänga grmar. — 2) loliba,
som ocksä kallas Fad och Niger, har sina, hufwudkällor pä
norra sidan af bergsryggen Kong, och rinner sedan östernt,
samt upptager under sitt lopp flcra ansenliga grenar, och faller
i sjön Dibbe, hwarefter man icke med säkerhet wet, hwart
dcn slutligen tager wägen; ty somliga gissa att den stall för-
lora sig t sandöknarna; andra tro att den mäste falla till den
ännu större sjön Tsaad inne i landet: andra äter tro, att den
slutligen gär söderut och faller t Guineista wiken, der man
har sett en mycket bred flod, som kallas Foxmoso (Sköna-
floden) eller Benin, falla i hafwet, utan att man wet hwar-
ifrän den kominer.— 3) Senegal, som har sina källor nära
till lolibas, mm rinner westcrut, och faller i Oceanen, norr
om Gröna udden. —4) Gambia, som kommer äfwen fränsamma trakt, som Smcgal, och skiljes derifrän endast mcd en
gren af bergsryggen Kong: Gambia faller i hafwet söder om
Cap-Verd. —5) Ruama eller Zambeze, som faller ifrän
Lupata-Vergm och dm föga kända landthöjdcn ösicrut i Mo-
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zambiks-Kanalen. —6) Faire, kommer ifrän Nquilunda, och
faller i Etiopista hafwet. 7) Mesurado, och 8) Volta, flyta
söderut ifrän bergen Kong, samt 9) Orange-floden i södra
delen af landet. — Ifrän Atlas flyta mänga floder söderut,som förlora sig i öknen.

Strömfall, som böra märkas, äro Nilens vat-
tenfall, hwarom jag redan talat. Alla Afrikas floder synas
hafwa dct gemensamt, att de först kasta sig, med stora fall,
ifrän Höglanden och scdan flyta sakta pä läga stättland.

Indelning i Regioner. Afrika indelas beqwäm-
ligen i följande Rcgioncr: 1) Berberiet, lllcllan Mcdclhaf-
wet och öknen Sahra, omkring Atlas. —2) Sahra. —3)
Sudan eller Nigritien, lnellan öknen och bergsryggen Kong,
omkring loliba-strömmcn, och desi grenar. —4) Nilens Om-
rZde, som i norr stöter till Medelhafwet, i öster till Arabista
wikm, i söder till Mänbcrgen, och som i wcster stiljcs igenom
en bergsrygg ifrän Nigritien. —5) Guinea, mellan bergs-
ryggen Kong och Wineista wiken, samt omkring nedra delarne
af floderna Senegal och Gambia. — 6) Ajan, som är Afri-
kas östra hörn. — 7) Sangebar, som utgör östra kusten, ifrän
Ajan, titt det smalaste stället af Mozambiks-Kanalcn. — 8)
Raffern, eller Kafferlandct, som upptager den södra sträckan
af östra kusten. — 9) Rap ellcr Hottentotrslandet, som utgör
Afrikas södra del. — 10) Nedra Guinea, som af somliga
kallas Etiopien, och som utgör wcstra kusten ifrän Gninea till
öknarna i söder. — 11) Etiopien, eller dcn inre okända dclen
af landet söder om Mänbergm, och 12) Afrikanska Oarne.

Sander, som särskilt böra märkas, äro Egypten >som utgör nedra dclcn af Nilens omräde, och som sträcker sig
ifrän Mcdelhafwct opp till norra wändkretscn: — Habesch,som wanligen kallas Abyssinien och Habcssinim, utgör öfwersta
delen af Nilens omräde, eller landet omkring sjön Tsana: —

Nubien, ligger mellan Egypten och Abyssinien: Nnbiens
kust wid Röda hafwct kallas Abex. — Barka kallas den de-
len af Afrikas kust wid Medelhafwet, som ligger mellan. Egyp-
ten och Syften: och söder om Barka ligger L.ib)?sta Öknen,som igenom bergsryggen skiljes derifrän. —-Kustcn längsät hela
sträckningen af Syrten kallas Lripoli, och i söder derifrän,
inät öknen, ligger landet Fessan eller Fezzan. — Wester om
Syften ligger Tunis: wester om Tunis, ungefär midt emel-
lan Cap Bon och Gibraltars sund, ligger Algier (Alschier):
och westra d'lm af Verbcriet mellan Atlas, Medelhafwet,
Gibraltars sänd och Atlantista hafwet hcttcr Marokko. —



91

Landet söder om Tunis och Algier, mellan bergsryggen och
öknen, kallas Belad-al-lerid (Biledulgerid) eller Dadel-lan-
det. — Senegambien ligger omkring nedra delarne af elfwcr-
na Senegal och Gambia. — Sierra-^eonakusten sträcker sig
frän Senegambien till strömmen Mesurado. — pepparkusten
ligger mellan Mcsnrado och Palmuddm. — Elfenbenskusten
mellan Palin-tlddm och Cabo di tres pnntas. — Guldkusten,
mellan Cabo di tres puiUas och Voltafiodm: — och Slafku-
sten, östcr om Volta tillbet innersta af Guineista wiken.
Mokaranga eller Monomotapa, utgör den delen af Kaffer-
landet, som ligger omkring södra wändkretscn: — och södra
delen af Kasserkustm kallas Natallandet (Terra-di-Natal.)

RI ima t. Största delen af Afrika ligger i dct heta luft-
strecket, och denna werldsdel är af alla den hetaste, isynnerhet
är hettan brännande i öknarna. Berberiet, norr om Atlas,
och Cap eller Hottcntottslandet äro de swalaste delarne:, och i
de trakter der de stora bergsryggarna gä fram, sprida de
swalka omkring sig. Pä somliga stallen, säsom i Ncdra Gui-
nea, faller rcgn nästan beständigt i 6 månader, och det tje-
nar äfwen att swala af luften.

Jordman och Fruktbarhet. Marken afwäxlar
mellan de ofruktbaraste öknar och de herrligaste länder, likasom
i södra Asim. I allmänhet är Afrika torrt: men der ström-
mar, källor ock wattcn finnas är landet otroligt fruktbart.
Egypten blir fruktbar igenom dct att Nilen en gäng om aret
öfwerswämmar landet, och wattnar dct; ty der regnar nästan
aldrig.

Alster. I Afrika finnes Guld, bäde i berg och floder,
i synnerhet nti Senegambien och Mokaranga. — Flera siags
Metaller finnas eljest i Berberiet, i Habesch och andra bergs-
trakter; Hafssalt och Bcrgssalt finnes i mängd. — Säd
wäxer i synnerhet i Barbariet och Egypten: de herrligaste Fruk-
ter af alla stag finnas pä de fruktbara ställena i största ym-
nighct: i synnerhet Dadel i de beta länderna mellan Atlas och
Sahra. Boffap af owanlig storlek finnes wid hafskustcma
och i synnerhet i Abyssinien: Fär med en mycket stor och fetswans, sä att dcn wäger nära ett helt pund, finnas i de fle-
sta delar af landet: stöna Hästar finnas i synnerhet i Berbe-
riet: Kameler trifwas bäst i ökenländerna: Wilda djur, sä-som Lejon, Tigrar, Wargar och flera andra stag, finnas i
skogarna och öknarna öfwer allt: Ormar, stora som timmer-
stockar, wistas pä landet, och Krokodiler t flodcrne. — Ele-
fanter finnas i myckenhet i Guinea, i Ajan, i Kaffern och
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pä de flesta stallen, och StruZsar och Päfäglar, och en otalig
mängd andra stags fäglar pryda stogame.

A m eri k a
bestar, som redan är nämndt, af twenne stora halföar: Nor-
ra och Södra Amerika.

I.) Norra Amerika.
Gransor. I norr Ishafwet: i öster Atlantista Oce-

an: i söder Syd-Amerika: och i wester Stilla hafwet.
Storleken är ej ännu fullkomligen bekant, emedan

wi icke känna stranden af Ishafwet, widare, än att resande
kommit till dcn pä twä ställen litet norr om polcirkcln. Läng-
den frän Panamanäsct till dcn sista udden i nordwest, som
man sjöledes har kommit till och som kallas Iskap, är wid
pasi 800 mil. Bredden är sä olika, att den under polcirkcln
är innemot 700 mil, och under wändkretscn icke mer än 120.
Widden är nägot bfwer 200,000 qwadratmil.

Haf, Hafswikar och Insjöar, som stöta till
Nord-Amerika, äro: Ishafwet, Atlantista Hafwet, Bas-
fins-rviken, som sträcker sig längt opp motpolen: Hudsons-
TViken, solit sjelf bildar mänga mindre wikar, säsom James
Bay (Diäntsbä) södernt, och Repuls-N?iken norrut: Sanct

, t hwilkcn Sanct' Lorenz-Floden faller, och
som utanföre stänges af Ncw-foundland: Fundy Bay (Fun-
di-wikcn), som bildar en halfö, siraxt söder om Sanct Lorenz-
wiken: Chesapeak Bay (Tschesapik-wiken), midt pä ö,tra ku-
sten: Mexikansta rviken: Honduras-N)iken, gär in ät landet
sydwest ifrän ön Kuba: Antillista Sjön eller Karaibista haf-
wet, kallas sjön mellan lamaika, Domingo och Portoriko pä
ena sidan, och Syd-Amerika pä den andra. -- Stilla Haf-
wet: panama-wiken, pä södra sidan om näset, der det ar

smalast: Ralifornista N)iken: Fukas-rviken: Prins NM-
li:ms ellcr Sandwiks-Sund och Cooks Inlopp längre opp
mot norden: Ramtschatka-Hafwet, med Bristol-wiken:
och slutligen Behrings-Sund och Ishafwet.

Sund. Dawis Sund och Baffins Sund, hwarige-
nom man kommer in i Baffins-Wikm: Hudson«-Sund och
Anian eller Behrings-Sund.
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Halföa». Grönland, nordost om Baffinswikm: La-
brador, mellan Hudsons- och Sanct Lormz-wikame: tTya
Brunswik, lnellan öfra dclcn af Sanct Lorenz-wikcn och Fun-
dy-wiken: Ralifornien, wester om Kaliforniska wiken: )?uka-
tan, mellan Mexikansta och Honduras-wirarne: Florida, ö«
ster oln Mexikansta wiken: Alaska, midt emot de Nleutiste
barne: Akadien ellcr Skottland, som bildar Fundy»
wiken: och Delavare, utanför hafswiken Chesapcak.

Landt uddar. <sap Farewell, söder pä Grönland:
Cap-Raz, sydost pä New-foundland: <sap-^ode (kod), och
Cap Lookout (lttk out), pä östra kusten, norr. och söder
om Chesapeak-wiken: <sap-<satosche (Katosch) pä Vukatan:
(sap-Gracias-a-Dios, Gud-ware-lof, söder om Honduras-wi-
ken: Cap-Sanct-^ukas, söder pä Kalifornien: Prinsens af
tvallis Udde, som bildar Vehringssund, och wisar mot A-
sims Ostkap; Iskap, dm sista udden wid Ishafwet, till
hwilkcn Kapten Cook för is kunde framtränga om sommaren 1776.

Insjöar. Ingen werldsdel har sä mänga stora in-
sjöar, som Nord-Amerika, och mänga af dem äro sä storasom haf. Wi stola nämna de största som äro kända: Trac^
eller Ofra Sjön, Huron, Michigan (mischigan), Erie,
och Ontario, ligga efter hwarandra, i landet mellan James
Bay och Mexikanska wiken. Widare: N)inipeg, nordwest om
öfra Sjön: Athapestow, Slafsjön och lnänga andra, ilan-
det wester om Hndsonswikm: Nikaragua, stder om Hondu-
raswikm: Mististnnys-Sjön i sydwestra delen af Labrador:
och Champlain (Tsamplän), mellan Cap Cod och S. Lo-
renzfloden.

O ar. Stora öar i Nord-Amerika, äro: Ruba, New-
foundland: Domingo cllcr Ha)?ti: lamcs-Island (Djäins-
ajland) i Baffinswikm, och en mängd andra stora öar mellan
Baffins- och Hudsonswikarne, hwilka ännu ej äro wäl kända.
— Widare Spetsbergen: Stans-Vorland (forland) och flera
omkring Spetsbergen: lamaika: Porto-Riko: 'Vancou-
vers ä (wankovcrs-ö), Drottning Charlottas ö. Prin-sens af N)ales (Wchls) och Ronung Georgs öar mcd
mänga andra pä westra kusten, norrut ifrän Fukas-wikcn:
Cap-Breton (Käpbritn), S. John (Samdjon), och Anti-
kosti, i S. Lorenz-wikcn: Long-Island (längäjland), pä
Swmsta, Längön, sydwcst olti Cap-Code: Rodjak eller
Rischtak, öster om halfön Alaska : och flera andra. —Skär-
gärdar, som böra märkas, äro: 1) tvestindien, som egentligen
bestar af 3 stora samlingar af öar, nemligcn Luka^iska eller
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Bahama Oarne, sydost om Florida: Stora Antillerna ellcr
öarne Knba, Domingo, lam.aika och Portoriko, med kringlig-
gande öar: och Raraibiste Oarne, som sträcka sig i en bäge
frän Portoriko till kusten af Syd-Amerika. — 2) Oarne i
Baffins- och Httdsons-wikarne. — 3) Oame utanför S. Lo-
renz-wikcn. — 4) Spetsbergen med kringliggande öar. — 5)
Bermuderne, i Atlantista Oceanen, 100 mil öster om Cap-
Lookout. — 6) Oarne pä westra kusten, norr om Fukas-wi-
km. — 7) Aleutista Oarne eller Catharinas Archixelag,
som sträcker sig ifrän Alaska wcsterut mot Kamtschatka, och
bestar af flera afdelningar, säsom Swarta Rafs-§)arne, när-
mast till Alaska, och dernäst de Andreanowsta Oarne och 8)
Clerkes Oar, som af somliga räknas till Amerika.— Ibland
alla dessa öar äro de Westindista de märkwärdigaste, och derföre will
jag särskilt nämna de flest? af dem ncntl.: ibland de Lnk ayi ske:
Bal ama, i!mka)?a. Andros, Providence, Eleuthera, I?u«
ma, Inagua och i synnerhet Guanahani eller Kat-Island
(Katajland), som war det land, till hwilket Kolumbus först
kom, när han seglade wcsterut att söka dcn nya werlden. —

Stora Antillerne har jag redan nämnt: och ibland de sina
Antilleme, eller de Kära ibi ske Har Ne, märkas: Sstnt-
Cxoix (Sängckroa), Saint-Thomas (Sängton>a), Saint-
lean (Sängsjang) , Tortola, Nirgingorda , Anegada,
hwilka alla med ctt namn kallas lungfru-öarne: widare, Saba,
Eustatius, Anguila, Sanct Martin, Sanct Barthelemi,
Barbuda, Sanct <^hristofer ellcr Kitts, iTewts Rodonda,
Montserrat (Mängserrat), Antigoa, Guadeloupe (Gade-
lup), som egentligen bestar af af twä öar, Grande Terre (grang-
terr) och Basse Terre (baffterr), Desirade, Mariegalante
(niarigalant), Dominica, Martinique (martinik), Sanct

(Sängt Lyst), Barbados, S. 'Vincent, Grenadiller-
ne ifrän S.> Vincent söderut till Grenada, och slutligen Ta-
bago. Till Westindien 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,
Newfoundland, och äro märkwärdiga, för dcn otroliga myc-
kenhet fist, som man sängar pä dem.

Bergsryggar: 1) Medlersta Nord-Amerikanska
Hsen, som är en fottsattning af dcn Andista i Syd-Alnerika,
ock gär ifrän näset mot norden midt igcnom landet, tills den
slutligen wikcr wcsterut till Prinsens af Wallis udde. Den
utbreder sig till den höga bergsslätten Mexiko, med 6 till
3000 fots höjd öfwer hafwet, och grenar sig mot norden i
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flera armar, af hwilka de klippiga Bergen äro de mest be-
kante. Dcn skiljer de watten, som flyta till Mexikansta wi-
ken , till Missisippi, till de siora Insjöarne inne i Nord-Ame-
rika, och till Ishafwet ifrän dem, som falla wcsterut till
Stilla hafwet. — 2) N)estra Nord-Amerikansta Åsen be-
gynner wid udden Sanct Lucas, gär genom Kalifornien längs
ät hela westra kusten, omkring Cooks inlopp, och sedermera
mät halfön Alaska och Aletltista öarna. — 3) Inra Ucord-
Amerikansta Hsen, gär ut ifrän den medlersta österut mel-
lan sjöarna Athapcstow och Winipcg, och wiker med ma gre-
nen mot norden emellan Slafsjön och Hudsonswikm, och med
den andra ät sydost emellan de watten som flyta till Hud-
sonswikm och dem, som flyta till de stora insjöarna, hwilka
höra till S. Lorenz-flodms omräde. ' Den gär slutligen in ät
de okända trakterna af Labrador. 4) Allegany-Hsen, som
gär ifrän S. LorenZwikm, pä nägot afständ ifrän östra ku-
sten, ned mot Mexikansta wiken, dä den hastigt wänder mot
wester till floden Missisippi, der den slutas. Södra delen af
denna bergsrygg, kallad Apalachilka Bergen, skiljer de wat-
ten, son, falla ut i Atlantista hafwet och Mexikansta wiken.
Utom dessa finnas siora bei gssträckor i Grönland, wid Ishaf-
wet, pä öarne mellan Hudsons-och Baffinswikarne, pä, Spets-
bergen, och i flera trakter af landet.

Höga Berg finnas wäl i alla dcssa bergsryggar, men
i synnerhet höja de sä kallade Glänsande Bergen, af somli»
ga Landthnfwudet kallade, midt i medlersta äsen, sina klintar
högt opp igenom styama: de sä kallade Hwita Bergen i nor-
ra delcn af Allgenay-äsm, flera af bergen pä Grönland, pä
Spetsbergen och flerstädes, äro äfwen gansta höga.

Vulkaner, eller eldsprutande berg, finnas till sior
mängd i den bcrgssiräckan, som gär igenom Panamanäset.
Man har räknat öfwer 20 styckcn i den trakten, och mänga
af dem äro ofantligt höga, såsom Pico de Orizava, som är
mycket öfwer en half mil högt. — I nordwesira delen finnas
äfwen Vnlkaner, af hwilka en ligger wid Cooks inlopp.

lordbafn ingår kännas ibland pä Westindista öar-
ne; men oftast i de nejder, der vulkaner finnas.

Öknar. Egentliga öknar finnas icke i Nord-Amerika,
utom i de kallaste nejderne wid Ishafwet; ty de ofantliga slätt-
marker, som ligga wester om Missisippi-elfwen oppe i landet,
bära gräs i ymnighet: men widsträckta wildmarker, uppfyllda
med kärr och moras, finnas i synnerhet i de inre och nord-
ligare delarna af landet.
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Floder finnas, liksom instöar, till sior myckenhet. De
största och mätkwärdigaste äro: 1) Sanct L.orenz-Floden,
som upptager sjön Ontario, Erie, Michigan, Huron och Öf-
ra Sjön, och utfaller i St. Lormz-wikm.' 2) Missisippi,
som npptager cn otalig mängd af mindre strömmar, och ibland
dem de stora elfwerna Missuri pä westra sidan, och Ohio,
som kommer frän Allegany-äsm, och utfaller i Mexikanska
wiken. 3) Rio del Norte ellcr Rio Bravo, som faller ut
i Mexikansta wikens innersta del. 4) Colorado, som faller
t öfwersta delen af Kaliforniska wiken, och är den enda betyd-
liga flod som utfaller i Stilla Hafwet. 5) Mac-Renzies-
Flod, flyter till Ishafwet och kommer frän Slafsjön samt upp«
tager Slaffioden, sjön Athapestows utlopp och flera floder
ur landet wester om Hudsons Bay; och 6) Roppargrufsfio-
den som äfwen faller i Ishafwet, längre mot öster. Utom
dessa flyta gansta mänga och äfwen stora floder igenom alla
delar af landet ifrän bergsryggame till hafwen och sjöarna, i
synnerhet frän trakten af sjön Winipcg till Hudsons Bay, sä-som Severn-stoden och Nelsons-stoden.

Strömfall. Det märkwärdigaste Strömfallet ar det
förut ointalade Niagarafallet, som Lormz-flodm gör, under
det den flyter ifrän sjön Erie till Ontario.

Fördelning i Regioner. Nord-Amerika indelas
bcqwämligm i tre stora Regioner, likasom de tre zonerna pä
Jorden: Ralla eller Norra Regionen, som ligger norr om
Sanct Larenz wik och flod, och de stora insidame, samt en
linje dragen frän sjön Winipeg till Fnkaswiken: Medlersta
cllcr Milda Regionen, som sträcker sig frän den kalla till
Mexikansta hafswiken och wändkretscn: och Södra eller Heta
Regionen, som ligger söder om wändkretscn.

Sander, som i dessa Regioner särskilts böra märkas,
äro: 1) i' Norra Regionen: Grönland: Spetsbergen:
Landet emellan Hudsons- och Vaffinswikama: Nya wallis,
pä westra och" sydwestra sidan af Hudsons-wiken: Labrador:
Newfoundland, med de öfriga öarne i St. Lorenz-wikm:
Ranada mellan laines Bay och S. Lorenz-elfwm: westra
Rusten mellan Prins Williams sund och Fnkas-wiken: och slut-
ligen — inre delen af landet. — 2) i Medlersta Regio-
nen: Nya Brunswik: Nya Skottland: Nya England,
som sträcker sig till Long-Islcmd och Ontario: Pensylvanien,
Virginien, Rarolina, Georgien ock Florida, alla wid ö-
sira kusten, mellan hafwet och Allegany-äsm: widare, -ä.uisi-
ana, wester ot» Missisippi: Nya Mexiko wcstcr otu Luisi-
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ana: Nya Navarra, öster om Kaliforniska wiken: Kalifor-
nien: Nya Albion, norr om Kalifornien: och — de inre
dclarneaf landet.— 3) i Södra Regionen: Nya Spani-
en eller Näset, och N?estindien eller öarne.

Rlima t. Södra Dclen är mycket warm, ehuru-
wäl den afswalas af höga berg, hafswindar och regn, som i
synnerhet pä öarne faller i försträckliga skurar, der förfärliga
orkaner härja. — I Medlersta Delen är klimatet mildt
och angenämt, fastän det emot norden blir kallare, än det
är i Europa i de länder, som ligga under samma Paralell-
kretsar. — I Norra Delen, i synnerhet pä dcn östra si-
dan, är mycket kallt; ja dct är sä kallt, att isen aldrig smäl-
ter opp pä östra kusten af Grönland.

Fruktbarhet. Fruktbarheten rättar sig efter klima-
tet. Södra Dclcn är mycket fruktbar, ehuruwäl den är ber-
gig; och i synnerhet äro öarne fruktbara, östra kusten af Med-
ier st a Regionen är äfwen mycket bördig. Den nord-
ligaste delen är full af berg, kärr och wildmarker.

Alster. Af Mineralier fins ymnig tillgäng pä
Guld i Mexcko, Silfwcr, lem och Stenkol. — Af Waxter
trifwas fä i nordligaste delen mot Ishafwet; men mera sö-
derut fins mycket Skog och Bete: nndlersta delen bär mycket
Gräs, Säd, Skog och Fruktträd: och dm södra har den stör-
sia ymnighet af dc läckrastc Frukter cch Wäxter, i synnerhet
mycket Sockcr, Kaffe ock Bomull. Tobak wäxer till utmärkt
godhet i Birginien och länderna deromkring. — Af Djur,
fins der Björnar, Wargar, Räfwar i skogarna: pa betesmar-
kerne beta cn oändlig mängd med Boskap af allehanda stag:
Renar finnas i nordligaste delen: af Fäglar fins Kondorn,
örnen, Päfägeln, Kolibri och tusentals andra: i hafwen och
sjöarna och strömmarna fins otroligt mycket Fist, i synnerhet
Kabeljo pä bankarne wid Newfoundland: och i strömntarne i
den warmare dclcn fins ett stags Krokodiler, som kallas Alli-
gatorer: Skallerormar ock andra stags Ormar finnas äfwen;
och af Insekter märkes Koschmill, Bi och Silkesmastar; men
inga Elefanter och Lejon och Tigrar, säsom i Afrika och södra
Asien.

II.) Södra Amerika.
Gransor. I norr till Nord-Amerika och Antilllsta

hafwet: i öster till Atlantista hafwct: i söder till södra polens
ishaf, och i wester till Stilla hafwct.
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Storlek. Längden rätt i söder och norr ar 700 mil;
bredden i öster och wester, nägot söder om equatorn, 450
mil; widden omkring 150,000 qwadratmil.

Haf, N?iSar och Sjöar, som stöta till denna werlds-
del, äro: Raraibista Hafwet eller Antillista sjön, med hafs-
wikarne Darien och Maracaibo: Atlantista Ocean, som
utanför östra hörnet af landet kallas Brasilianska Hafwet:
Stilla Hafwet, jemte panama-NUken och Guayaquils-
Nttsen litet söder om lusten (equatorn).

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

Lan dt udd ar. Cap de la Vela, wid Antilllsta haf-
wet : Cap. d'Orange (däransch), och Cap del Norte, pä östra
kusten norr om equatorn: Cap S:t Roque (sangt Räk), yt-
tersta udden mot Afrika: Cap Sanct Augustin, söder om St.
Roque: Cap Frio, litet norr om Stenbockens wändkrets: Cap
de Santa Maria, Cap San Antonio, Cap Blanco, Cap
de las 'virgines (Jungfru-udden) och Cap San Diego, pH
östra kusten: (sap-Horn, cllcr fodra 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 L.orenzo, norr om nämnde wik, samt Cap San
Francisco och Cap än längre motPanama-wiken.

Nas. panamanaset, som pä smalaste stället är endast
5 mil bredt: men längs ät detsamma gär Andista Osen, som
likwäl här betydligt sänker sig.

Insjöar finnas inga af betydlig storlek i Södra Ame-
rika. De märkwärdigaste äro: parime, Titikaka, och Me-
rim eller Mirin, norr om Cap de Santa Maria, nära in-
till kusten.

Oar. — Skärgärdar, som böra inärkas aro: 1)
Oarne wid norra kusten, som ocksä kallas öarne Gottovento,
och räknas till Wcstindim. 2) Magellans Oarne eller Elds-
landet, wid södra udden. 3) Maluinerne eller Falklands
Oarne, 50 mil öster om Cap de las Virgines. 4) .Oarne pä
westra kusten af södra halfön. 5) Gallopagos Oarne pä
westra sidan, under equatortt, pä 60 mils afständ ifrän ku-
sten. 6) Juan Fernandez Oar, pä samma sida, itte i Oce-
anen, men längt söder om wändkretscn, och 7) Oarne i Ama-
zmströmmen och wid dest utlopp i hafwet. — Qar, soln böra
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märkas; aro: On de luanes, wid Amazonsflodens utlopp:
Trinidad, söder om ön Tabago: nägra af Magellans-öarne:
twä af Falklands-öarne: Madre de dios, och Chiloe, pä
westra kusten, Curassao, Margarita och Oruba, bland
öarne Sotlowento: Santa Catalina, pä östra kusten söder
om wändkretscn: Staatenland, öster om Eldslandet.

Bergsryggar: 1) Andista Åsen eller Cordillererna
äe lc>B sotn sträcker sin ofantliga massa

allt ifrän Cap Horn, längs westra kusten, ända till och ige-
nom Panama-näset; samt utbreder sig i flera högstätter, sä-som Quitos pch Bogotas, hwardera öfwer 12,000 fot öfwer
hafwet, och nordligare skjuta flera grenar in ät landet. 2)
Brasilianska Hsen, som följer östra kusten allt ifrän Cap
Sant Roque till Cap Sauta Maria, och har mänga mindre
bekanta utgrmingar uti det inre.af landet. 3) En stor bergs-
rygg slingrar med widlyftiga grenar midt igenom landet i österoch
wester, och skiljer de watten som falla norrut till Amazon-
floden ifrän dcm som falla söderut. En ansenlig bergsrygg
stryker äfwen norr om sjön Parime ifrän sydost till nordwest.

Högaßerg finnas isynnerhet i Andista Äsm: ja, der
finnas sä höga berg, att mänga äro mycket öfwer en half mil
i lodrätt höjd ofwanom hafwet; och ibland dessa will jag
nämna: Chimborazo, nordost om Guayaquils-wikm, som ar
nägot öfwer 20,000 fot högt.

Vulkaner, förfärliga vulkaner finnas äfwen till sior
myckenhet i Andista Åsen. Jag will endast nämna Rotopa-
xi, som är öster om Chimborazo, och nästan lika ofantligt
högt som dct; pä cldslandet finnes äfwen en vulkan.

lordbafn ingår inträffa ofta i Andista bergstrcck-
terne. Det är icke mänga är sedan en förfärlig lordbäfning
tilldrog sig dersiädes, isynnerhet i landet ofwanför Guapaquils-
wiken.

Sund. Magellans Sund, eller det Magellanista sun-
det, som är mellan Eldslandets öar och Amerikas södra udde,
och är omgifwit af höga och branta berg: — och L.e Maires
(lömärs) Sund, som skiljer Staatmlandet frän Eldslandet.

Strömmar. 1) Amazonfioden, som ocksä kallas
Marannon (somliga strifwa Maranjon och Maranhon) och
äfwen Apurimak, är den största och wattmrikaste flod pä Jor-
den. Den kommer ifrän Andista bergens största massor, sä-
ledes frän de största berg som finnas t nya werlden, och den
faller genom den största slätt som finnes, uti Atlantiska haft
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wet: den är mycket bred, och innehäller en sior mängd af öar,
af hwilka somliga äro gansta stora: dm uvptager cn otrolig
myckenhet af grenar, som äro sä stora, att Wolga och Donau
knappt kunna liknas wid dcm; de största äro: Ucayale,
Madera, Xingu och Tocantines clfwerna pä södra sidan;
och Rio Negro samt Parimefioden, som kominer frän Pa-
rimesjön, pä den norra sidan, der den sammanstötcr ined
Orinokos wattmdrag. —2) Paraguay-Elfwen, som upprin-
ner ungefär midt i landet, der dm nnder dcn regniga årstiden
öfwerswänimar ett stort fält, och bildar dä en stor sjö, som
kallas Xarayes; den flyter sedan söderut och upptager äfwen
en oräknelig mängd af floder, af hwilka de största äro Pil-
comayo, som kommer ifrän Andista äsen, samt parana och
Nraguay, som kommer ifrän öster: hela strömmen kastar sig
slutligen i hafwet, mellan uddarne Santa Maria och San
Antonio, med en 15 nuls bred mynning, och kallas der la
Platå eller Silfwerströmmm. —3) Orinoko, som kommer
med hundradetals grenar frän bergen i norra delcn af landet
och faller ut, äfwm med mänga grenar, siraxt söder om ön
Trinidad. —4) Fondo eller San Francisco-Elfwen, som
har sina källor nära till Paranas, men flyter mot nordost,
och fallcr i Atlantista Oceancn, söder om udden S:t Augu-
stin. —5) Magdalena, som flyter ut t Antilllsta
h.ifwet mellan wikarne Darien och Maracaibo: utom mänga
andra ansenliga strömmar. Men pä westra kusten finnas en-
dast obetydliga kusifloder.

Strömfall finnas oräkneligt mänga och stora t ett
land, som har fä ofantliga berg; men jag will endast nämna
ctt, som är i en gren af Magdalena-floden, hwilkcn störtar
sig lodratt ncd ifrän en höjd om 1200 fot, samt ctt annat
uti Parana-ftodm.

Öknar finnas fä i Amerika, ty alla ställen äro wäl
wattnade af källor och floder. Dcn största öknen, som fins
der, ligger öster om Andista Hscn gmt öfwer ifrän ön Chiloe.

Indelning i Regioner. Södra Amerika indelas
bäst i följande 8 Regioner: ,1) Terra Firma, som utgör
nordwesira hörnet, och sträcker sig ifrän näset österut till Ori-
nokoflodens utlopp, och ifrän näsct i söder till granstapet af
udden San Francisco. 2) Guyana (Guayana), öster om
Terra Firma, mellan Orinoko och Amazon-strömmens myn-
ning, samt gär opp i landet närmare mot cqwatorn. s)
Amazon-landet, omkring Amazon-strömmen, sträckande sig
söderut till den bergsryggen, som öster och wester gär midt'
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igenom landet. 4) Brastlien, östra delen af hela landet och
stiljes ifrän Amazonlandet gcnom Tocatins-elfwen. 5) Para-
guay cllcr La Platå lcmdct, innefattande Platailrdnnnms
cnltädc. 6) Magcllansta bandet lllcr Patagonien, som ar
södra delcn, och sträcker sig opp till ön Chiloe och Plata-
strölnlncns ntlcpp. 7) Chili, som utgör,, westra lusten lemte
bergsryggen, ifrän Patagonien till wandtrctscn. 8) Peru,
som utgör dm dclen af westra landet, som ligger mellan
Terra Firma och Chili.

Rlimat. Denna werldsdel ligger till största dclcn i dct
heta luftstrecket, och ar fälldes gansta warm, der marken ar
läg, och dcrjemte gansta osund, sä att dct, till exempel, ar

brännande hett wid stranden af Pcru och Guayana, mm pa
högslätterna är, nnder sjrlfwa cqwatorn, det mildaste och W:f-
waste klimat, son, kan finnas i werlden: ofwanpä bcrgsryggcn
Cordillcra rcgnar dct nästan beständigt, och pä de höga bcr-
gcns spetsar ligger cn <wig snö. Högt läge, omätliga skogar,
stora wattcndrag och hafswindar afswala äfwen lnften pa
landet östcr om bergen: sä att Amerika alldeles icke har sa
brännande hetta som Afrika, fastan de ligga beggc i dm heta
zonen. Wid södra uddm är klimatct gansta kallt, sältan dcn
pä längt när icke hinner till polsiikcln. Det starka rcgnct i

bergstraktcrna lcmnar watten ät de ofantliga floderna, och
dessa öfwerswälnlna stora fält under wissa ärstider, wanligen
i December cch Juni, sä att de dä se ut som stora sjöar.

Fruktbarhet. Näsian hcla landet är mycket bör-
digt; endast mot söder finnas nägra ofruktbara trakter. — Pa
dcn ofantliga stätlen omkring Amazonströmnim är stogen sa
tät, att dct är omöjligt att komma fram igcnom dm, utan
man tan gä länga stycken pä dc sammanflätade grenarne,
högt oppe ifrän marken.

Alster. Bergen lemna mycket Gnld, det rikaste förrad
af Eilfwcr, Koppar cch Tcnn, isynnerhet i Peru och Chili:
Södra Amerika är ibland dc fä land, som lcmnar Platina:
marken bär de herrligaste wäxter i största ymnighet, såsom
Säd, isynnerhet Mais, angenäma frukter af alla stag, Vre-
siljeträd och flera andra färgträd, Manchmill, Ebenholz och
Ceder, cch Kakaoträd i stora skogar, samt mycket
Tobak, Kaffe och Socker; Kmkinaträdct, som gcr den sä kal-
lade Kinabarken, fins äfwcn cndast i Syd-Amerika. Potäter
h.ifwa allraföisi kcmmit frän Amerika. Pliraguay-Theet är
lika mycket wärdcradt i dm Nya Wcildcn, som det Kinesiska
i dm Eamla. Mänga slags djur finnas här, men de äro
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alla smärre till wäxten och swagare än deras fbrwandter i
Gamla Werlden. Elefanter, Tigrar, Lejon, m. fl. finnas
icke här, och ursprungligen hafwa Gamla och Nya Werlden
nästan inga Djurstägtm gemensamt. Men scdan Amerika blef
upptäckt, har man fört dit wära tama djurstag, och nu har
Boskapen sä ökat sig, att den pä mänga ställen är wild.
Mängfaldiga Ap«arter och de fiönasie Fäglar finnas i stogarnc:
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 Alligatoter.

Australien eller Polynesien.
Gransor. Häfwudländerna af denna Werldsdel ligga

sydost om Asien, mellan Indista och östra Oceanerna. De
bfriga äro öflockar, widt och bredt kringspridda i Stilla hafwct.
Banda-sjön skiljer Polynesien frän Asien.

Storlek. Australiens öar ligga längt ifrän hwaran-
dra pä Jordklotets yta. Man skattar dcsi qwadrat-innehätt till
omkring 170,000 geografiska qwadratmil, cllcr omkring 80,000
Swensta qwadratmil, dä man räknar Bornco m. fl. öar till
Asien. Södra Polar-landets widd äx allt för osäker, att upp-
tagas i nägon beräkning.

Haf, som omgifwa Polynesien, äro: Stilla Hafwet,
Indista Hafwet, Etiopista Hafwets sydligaste del, och
Södra Polens Ishaf.

Stora Oar finnas flera i denna werldsdel än i nägon
annan, emedan den bestar endast af öar. Wi stola här näm-
na de största: Ulimaroa, eller Nya Holland, som utgör
hufwudlandct i hela werldsdelm, emedan den ensam är mer
än dubbelt större, än alla de, andra öarne tillsammans: Nya
Guinea; Nya, Zeelands-Oarne: Diemens L.and: Nya
Britanniens Oar, hwaraf den största blifwit kallad Dagoa:
Nya Irland, nordost om Nya Vritannim: Nya Georgiens
öar, af hwilka den största heter Guadalcanal eller Simbu,
bsier om Nya Britannim: Nya Raledonien, straxt norr om
Stenbockens wändkrets, öster om Ulimaroa, och flera andra.'

Hafswikar. Rarpentarista IDiken, pä norra och
Spencers wik pä södra kusten af Ulimaroa.

Halföar, som förtjena att märkas, äro: Rarpenta-
rien, som utgör nordöstra delcn af Ulimaroa: och Louistada,
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som stulle utgöra ösira delen af Nya Guinea, om de eljest icke
äro sarstilta öar, ty man wet ej, om de inlopp man sett mel-
lan dem, äro wikar ellcr sund.

L^andtuddar, som förtjma att minnas: aro Cap
Zork, som är Karpmtarims norra udde: Sandy-<sap,
(sandiga udden) pä östra kusten af Ulimaroa, litet söder om
wändkretsen: <sap tvilson, södra udden af Ulimaroa, och
Sydcap, pä Diemens land. Widare Nordcap, Sydcap,
Ostcap och westcap pä Nya Zeelands-öarne: och slutligen
will jag nämna <sap-Delivrance (Cap deliwrangs,.pä Swen-
sta, Vefrielse-uddeu), sydost pä Louisiada.

Sund. De märkwärdigasie äro: Torres Sund mellan
Karpentariffa halfön och Nya Guinea: Dampiers Ranal,
mellan Nya Guinea och Nya Vritannim: Basses Sund mel-
lan Ulimaroa och Diemens land, och Cooks Sund mellan
begge Nya Zeelands-öarne.

Indelning i Regioner: 1) Nya Holland Aer
Ulimaroa, med. kringliggande öar. —2) t^ya Guinea med
kringliggande Oar. —3) Nya Zeelands-O arne. — 4) De
strödda Oarne, och 5) De land man upptäckt närmast
södra polen.

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

Södra Nlallis, som utgör hela östra delen: Rarpentarien:
Arnheims ö^and , som stänger Karpmtctrista wiken pä westra
sidan: Dismens l!>and, wester om Arnheims land: TVitts
Aand, som ntgör nocdwestra kusten: Eendrachtsland, eller
Concordia, som ar westligast: Edels L.and, söder om Een-
drachtsland: L^öwens H.and, som ntgör sydwestra hörnet: och
Peter Nuyts L^and, pä södra knstm. Mellan Peter Nuyts
Land och Cap Wilson ligger en läng kust, som kattas Napo-
leons L.and. —Af öarne omkring Ulimaroa märkas: Van
Diemens L.and: Fournsaux (furneä) eller Ungs-öarne, i
Vasses Sund:,Abel Lasmans O,,söder om Diemeus land:
Middletons O och L.ord Howes O, utanför,östra kusten:
lorks-öarne, norr om Cap Pork: Vuschings O, i Karpen»
tarista wiken, och en myckenhet smä öar wid kusten, nästan
pä alla sidor.

2) Nya Guinea mcd kringliggande öar; hwar-
till höra tre samlingar af öar, ncmligcn.'

papns-öarne, af hwilka Nlärkas: XVaygeuw (Waj-
gju), under eqwatorn, nordwest olu Paplta: Salavatty, sö-
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der om Wapgeuw: Rey, söder om Papua: syd-
west om Kep; och Arrow-öarne, öster om Key.

L) Nya Guinea, med halfön ön Dan-
ville (dangwitt) pä södra' knstm, och Schoutens H pä den
norra.

5) Dampiers Oar, som skiljas frän Nya Gninca, me-
delst Dampiers Kanal, af hwilka märkas: Nya Britannirns
bägge öar: Ny.a Irland: Nya Georgien etter Simbn: och
Admiralitetg Oarne, nordwest om Nya Irland, ibland hwil-
ka Nya Hannover är den största.

3) Nya Zeelands öarne, af hwilka dcn södra och
större kallas Tavay poenammo, och dm norra mindre Ea-
heinomauve.

4) De strödda öarne äro dcls ensamlna öar, och
dels stärgärdar. Man indelar denl i tre klasser: öarne norr
011l equatorn i Stilla hafwet: öarne söder om equatorn i sam-
ma haf: och öarne i Indista hafwet, eller wester om Ulimaroa.

Oarne norr om equatorn i Dtilla hafwct: — n) pa->
laos Harne, cllcr Pelew (pclju) Oarne, ligga öster om Ma-
gindanao ock) nol^r oln Papua. De äro mänga och smä. "-

K) Carolinsta Oarne, börja öster om Filippinerne och norr
om Palaos-öame, och sträcka sig österut i en längd af 300
mil: de största äro: 3?ap, norr om Pelew-öarne, och Torres
eller Hogolm, ibland dc östligaste. — c) pestadorerne ellcr
Fistal«öarne, ligga ctt styckc öster 011l dc Carolinsta, och äro
smä. — ä) Marianerne eller /!.adronerne (pä Swensta:
Tjuf-öame), ligga norr om de Carolinsta och söder om wänd-
kretscn : de största och förnämsta äro Guahan och Tinian.
— Mellan Mariancrne och Nifon ligga äfwen twenne stär-
gärdar med spridda öar, ibland hwilka man kan nämna Fa-
rellon och Alla Helgons O, i den wcstra stärgärden, och
Malabriga i dcn östra. — Öster om dessa bar man ute t
öppna Oceanen sett öar här och der, säsom Ode On (Isola
Descrta) und/r wändkretscn och flera. — e) Mulgravess
(ninlgrävs) Oarne sträcka sig ifrän Pascadorerne mot sydost
ända till cqnatorn. Den sydligaste kallas Byrons <ö. —s)
Sandwtchs-öarne, so:n ocksä af somliga kallas Cooks Oar,
för dct, att Coof blef ihjälslagen pä dcn största ön, som heter
Owaihi. De ligga straxt söder om kräftans wändkrets, midt
emellan Mulgraves öar och wcstra kustcn of Norra Allicrika.
- Mllan Sandwichs-öarnc och Kalifornien har man sttt äl-
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stilliga smä öar — och söder om dem wid equatorn ligger
Sköldpadd-ön cllcr lul-ön, helt allcna.

V) Aarne foder om cqnatom i Stilla hafwet: — a) Drott-
ning Charlottas öarne, öster om Nya Georgien: den största
heter Egmont cllcr Santa Cruz: Taumago och T,ucopia
ligga längst i östcr och söder af dem. — K) Nya Caledonien,
hwarwid äfwen mä nämnas Norfolk-ön, södcr om Nya Caledo-
nien, och östcr om Middeltons och Howes öar. — c) Nya
Hebriderna, nordost om Nya Calcdonim, och södcr om Dr.
Charlottes öar. Man märker: Hrlgeandeslanh; Mallicollo,
Sandwich och Tanna. — 6) Blighs (blejs) Oar, 100 mil
öster om Nya Hcbriderne, och Prins Wilhelms öar, sydost
om dem, som gemensamt kallas Ftdji-öarne. — c) sVan-
staps-öarne sydost om Prins Wilhcllns öar. De märkwärdi-
gaste af dem äro Tongatabu eller Amsterdam, och Euwi cl-
-scr Middelbnrg. — i) Seglarenas Oar, eller Skeppare-Oar-
ne, nordost om Blighs och Wänffaps-öarne. Omkring dem
ligga mänga ensamma öar, .säsom: Det stöna folkets O,
norrut: Hertigens,af I^ork O och Ensamma On mot nord-
west; Boscaven On mot sydwest, och Jesus längt nordost
ut. — F) Sallstitps-öarne cllcr Societets-öarne, östcr 011l
Wanstaps-dare och södcr om lul-ön, äro 11 till antalet: de
största och märkwärdigaste äro: Otaheiti, Eimeo och Ulietea.
— Mot nordost och öster ifrän Societets-öarne ligga stärgär-
darne Recreation, Ronung Georgs Oar, och det felslagna
hopbets Oar, i cn sträcka efter hwarandra. — K) De la-
ga Oarne, sydost om dem; längt ute i Oceanen ligger den sto-
ra klippan Pittcairns. — Öster om den sistnämnde, pä 200
mils afständ, ligger dcn säkallade Päst-ön. — i) Marquesas
cllcr Mendana Oarne, ligga nordost om Konung Georgs
Har, och olli Otaheiti. Den största af dcm hctcr Ohiwaroa
eller Dominica.

(^) Oarne i Indista Ocean, wester om Ulimaro.-. — ö-
arne Amsterdam, Sanct Paul, Rerguelens /!.and, med
nägra andra öar, äro upptäckta midt i Indista hafwet.

5) De Land, som man upptäckt närlnast sö-
dra polen, äro: Södra Georgien, en ö, sydost ut ifrän
Eldslandct, och Sandwichsland, än längre mot sydost,
hwars södra del kallas Södra Thule.

Bergsryggar. Vlä Vcrgen, cn brant bergsrygg
gär ifrän Cap söderut igenom Ulimaroa till Cap Wilson,
hwilkcn längc hindrat Euroxecme att intränga uti det inre af
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landet: van Dicmms land är gansta bergigt: en stor bergsäs
gär äfwen längs ät nordöstra kusten af Papua, Nya Guinea
och Louisiada: en annan öfwer Nya Zeelands-öarne: och de fle-
sta af de smärre öarne synas endast wara spetsar af ofantliga
åsar, som stryka fram nnder hafwen, säsom cxempclwis/ de
Ladronista öarne. Hwilka bergsryggar widare gä 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 pä
Tmeriffa. Pä Nya Guinea har man ifrän sjön utanföre sett
tre bergsiräckor öfwer hwarandra, och den högsta steg opp ige-
nom skyarna: afwensä pä Papua. —Pä flera ställen stiger,
en ensam himmclshög klippa opp ur Oceanen.

'vulkaner. Pä Nya Guinea, pä Nya Hcbrideme,
pä Ladroncrne, och öarne norr om dem, aro flera stycken;
norr om ön Egmont uppstiger eu hög vulkan midt utur haf-
wet: södcr om den nämnda Ode-ön är en dylik. Marquesas-
öame wisa tydliga spärr as stora förändringar genom under-
jordisk eld, och Päffön är en slocknad vulkan.

Floder. Man känner nästan icke mer än stränderna
af Ulimaroa, 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 watten i Hafwet,
hwaraf man förmodar, att de rinna till nägon siörre sjö i det
inre af landet.

'Rlima t. En del af Australiens öar ligga mellan wänd«
kretsamc, och säledes i det heta klimatet. Nya Guinea, m.
fl. hafwa derföre stark wärma, mm den tempereras af höga
berg, af regn, af landt- och sjöwindar, och af de stora om-
kringliggande hafwen, sä att de ljnfwaste och skönaste länder
finnas i dessa trakter. I synnerhet blifwa ds smärre.öarne
mildrade af kylan frän wattnet. Ulimaroa har ett mera blan-
dadt klimat, sä att dct mot sydöstra delen af landet är gansta
smalt; mm wissa landtwindar äro mycket heta, fä att det mä-.
stc wara myckK warmt inne i landet. Nya Zeelands-öarne
njnta en mild luft, utom i de södra bergstrakterna, der kölden
ar temligt stark. — Syd-Georgien och Sandwichsland deremot
äro ofantligt kalla, sä att marken pä dem ligger för cwigt be-
grafwm nnder snö och is, och man har i Södra Thnle sett
den ena sträckan af isberg bortom och öfwer dcn andra, sa
längt ögat kunnat hinna.
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Jordman och Fruktbarhet. De flesta af öarne
i Polynesien äro oändligm fruktbara. Allt opp till bergens
spetsar frodas alla wäxter, och cn cwig grönska, med en be-
ständig blandning af wär och sommar och höst, bekläder dcm.
De framställa dcn skönaste omwäxling af knllar och dalar om
hwarandra, som man nänstn stnlle kunna önska sig. — Uli-
maroa är icke sä jcmt fruktbar, utan man har fnnnit jord-
manen wara sandig och torr, pä flera ställm, der man stigit
i land; hwarcmot den dock pä andra siällcn warit gansta bör-
dig. Nägra fä öar, säfom Nya Caledonicn, har äfwen min-
dre fruktbar mark, och att inqenting kan wäxa pä det kalla
Södra Thnle, förstas af sig sjelf.

Alster. Polynesiens öar frambringa en mängd egna
natur-produkter. Desi Mineralier känner man föga. I afse-
ende pä desi natur-alstcr afwiker Nya Holland betydligt frän
öarne. Nya Holland har stort förräd af egna wäxter, mm
nästan inga äro ost ännu bekanta för nägon mera ntmärkt nyt-
ta. Desi Djurarter äro stiljde bäde frän Gamla Werldcns och
Amerikas, säsom Näbbdjuret, hwilket liknar däggande djur
och fäglar; Ranguruh o. s. w. Oarne äter hafwa flera pro-
dukter gemensamma med dc Indistc öarne, men ock flera eg-
ne. De märkwärdigaste bland wäxtcrne äro Brödfrukttradet,
af hwars frtckt bröd bercdcs, hwilket är inbyggarnes förnämsta
föda. Widare, flera arter af, palmtrad (säsom Sago-pal-
mm, Kokos-palinm, Käl-paimen m. fl.), )?ams, Pisang,
Bananas, jemte andra. Västen af Pappersmulbarsträdet
beredes till kläder, och pä Nya Zeeland fins en wäxt som lcm-
nar ett förträffligt Lin. Europeiska husdjur hafwa först i se-
nare tider blifwit ditförde och trifwas förträffligt. Före Euro-
péernas ankomst funnos af husdjur endast Swin och Hundar.

Säledes hafwa wi nu lärt ost att känna Jordens särstilta
Länder och hwad som finnes i dem; wi stola nu tala om mm»
nistan, och de af henne gjorde inrättningar pä Jorden.

4. Om Mennistan.
mettni skatts warde. Mennistan är det förnämsta

af alla de ting, som finnas pä Jorden, som wi nu bestrif-
wit. Wäxtcrna äro ädlare än Stmarne: Djuren äro ädlare
än Wäxtema: och Mennistan är till sin natur dct ädlaste af
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dem alla. Hennes kropp ar konstigare och fullkomligare bildad
an djurens kroppar, sä att hon kan lcfwa och finna sig wäl
bäde i kalla och warma landcr, och wänja sig nästan wid alla
klimat: och mcd sina händer kan hon göra oandligcn mänga
saker, som djnren icke kunna göra. Mcn det, som utgör Mcn-
nistans största företräde framför den, alla, är hennes förnuft
och eftertänka. Djuren hafwa wäl ocksä cn art af fdrsiäno sä
att de första att stilja tingen ifrän hwarandra, och wälja det
som är nyttigt för dem, och de knnna wäl ocksä pä sitt sätt
tänka; men de tänka aldrig efter, om det, som de göra, är
rätt och wäl gjort, ellcr icke, och om de böra söka att fä det,som de tycka om; utan blott huru de stola kunna fä dct *).
— Men en Mmnista kan äfwen tanka efter, om hon bör gö-
ra det, som hon ärnar göra, cch om hon bör hafwa dct, som
hon tycker om, cllcr om nägon annan bör hafwa dct fram-
för henne. Derföre rär ctt djur icke för hwad det gör; ty dct
gör endast det, som det är stapadt till att göra, utan att det
wct, om dct är illa eller wäl, cllcr, som man säger, det
följer sin instinkt (medfödda natur-anlag); men Mennistan,
som kan weta nar 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 ädlare natnr, och dsi är hon mycket sämre än dct sämsta
djur. En elak mmnista förnedrar sig derföre sjelf, sä att den
blir föraktligare än cn hund cllcr en warg, och cn osnygg
mmnista mycket sämre än ctt swM; ty wargen är skapad att
wara arg och snäl, och swinet har blifwit stapadt att wara
smutsigt; mcn Mennistan är stupad till att wara god, och
att wara ren.

Genom sitt förnuft äro Mmnistoma tillika i siänd att
icke blott mottaga nnderwisning af andra, utan ock sjelfwe
förwärfwa sig nya knnstaper, hwarigmom mmnistosiägtet äger
en förmögmhet, att stiga till allt högre och högre grad af full-
komlighet bäde i afsemde pä själs-odling och i kroppsfardigheter.
N.tgon sädan förmögenhet äga icke Djuren. Alla dercs för-
rättningar ste ännu pä samma sätt, som sedan deras skapelse.

*) Pä sädant satt bryr Wargen sig aldrig om det är wal eller illa
gjordt nar han biter, ihjäl andra djur, utan blott huru han stall
tunna komma ät dcm, dä ban will bafwa dem till mat. Nar en
stor Hund ser en liten Hund äta, sä bryr ban sig icke om den lille
är hungrigare än ban, utan ban rusar blott till, och tar ät sig
hwad han fär. Och sä göra alla djuren -. sä att hwart och ctt ssötcr
blott sig och sina ungar sä godt dct kan; mcn att tänka efter, hwadsom wore vätt och wal gjordt, kunna de icke.
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Väfwern och Biet bygga fina konstiga bon än i dag pä sam-
ma sätt som för ärtusendm tillbaka , och stola aldrig hinna till
högre fnllkomlighet, dä nicnnistostägtet cilltjemt uppfinner nya
medel för att förwärfwa sig sina bchof eller större beqwämlig-
hct. Mcnnistorna känna mindre af instinkten än nägot djur,
hivad som är dem gagneligt cllcr skadligt; mcn detta crsättes
rikligm af förnuftet, som de derföre aldrig böra förgäta att
anwanda efter dcn allwise Gifwarms afttgter. Intet djnr fö-
des titt werlden sä swagt som mennistan; hon mäste derföre
antingen omkomma cllcr gmom sitt förnuft beherrsta werlden.
Derföre kallas mmnistostägtet Skapelsens krona, ty det stär,
af synliga warelser, närmast Gud och säges derföre wara sta-
padt efter Guds belate.

Folkslag eller Nationer. Mmnistoma bo pä al-
la land pä Jorden, utom nägra smä öar här och der, och i
de allrakallaste pol-länderne, säsom Spetsbergen, Nova Zcmla
och Södra Thnle; — men de äro icke lika pä alla ställen. De-
ras kroppar hafwa slnäningom förändrat sig efter de siättcn
hwarpä de lefwa, sä att de mmnistor se annorlnnda ut, som
längre hafwa bodt i heta klimat, än de som bodt i kalla, och
annorlnnda än de, som bodt i.milda luftstreck. Min Läsare
kan lätt päminna sig huru äfwen ibland ost mennissorna fä
en mörk färg i ansigtet och pä händerna, om sommaren, när
de äro utsatta för solhettan; mcn att wintem äter gör dem
hwitare. Pä samma satt kan man lätt första, att de mmni-
stor, som bo i heta klimat, och som ständigt hafwa sommar,
mäste blifwa mycket mörka ock till slut äfwcn hclt swarta;
hwarcmot de som bo i swalare länder blifwa hwita cllcr Ijn-

sarc. Men icke blott deras yttre utseende bar förändrats, utan
äfwen deras själsförmögenheter, sinnelag, böjelser, lefnadssatt
o. s. w. hafwa i förening dermed blifwit ganska olika. Ide
betaste delar af jorden blifwa mcnnistorna mera swaga, hog-
löse, lätt retlige och wallustigc; i de tempercrade mera kraft»
fulle, dristige, eftertänksamma; i dc kallaste äter mera tröga,
sorglöse och tnngstntc. Om man derföre jemsör mcnnistorna, som
bo pä Jorden, med hwarandra, sä finner man, att de äro
olika sins emellan, att man .kan hänföra dem titt flera sär-
stilta förändringar, som man knnde kalla hufrvudstammaraf tNennistostagtet. Wi antaga här Fyra sädana hnfwud-
stammar, hwilka sedermera fördelas i flera grenar.

I) Till den första och största htifwndstammm, som inan
kallat den Raukasista, höra de folkslag, som hafwa ljns
hud, nägot aflängt ansigte, med upphöjd näsa, siora öppna
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ögon och länga raka här, utan framstämde kindben och kä-
kar. De äro de wackraste och bäst bildade af alla. I kallare
länder äro dc hwita till färgen med ljnsa här och blä ögon;
men allt som de bo i hetare klimat, blir färgen mörkare, si
att den till stnt är alldeles brungul ellcr olivegul, och dä äro
äfwcn hären swarta och mera krnsiga, och ögonen bruna. I
afscmde pä sina själsförmögmheter äro de äfwen dc öfrige huf-
wudstamnlame öfwcrlägsne. Dmna stam är ock den mcst ut-
bredda pä jorden, ty till den höra de folkstag, som bo i största
delcn af Europa, i Norra Asien, i wcstra delen af Medlersta
och Södra Asien, pä norra kusten af Afrika, och i Amerika
hafwa de pä de flesta ställen utträngt infödingame. De mest
bekanta af de mänga folkstag, som räknas till denna adla
stam, äro:

Germaniska Folkslag, hwilka härstamma frän
de fordne Germaner:

a) Scandinavier, som bo i Swcrige, Norrige och Danne-
mark. Deras spräk afwikcr icke mera än att de lätt första
hwarandra: Islandarne tala ännu stamspräket för de ofri-
ge. Af dessa finnas nägra i Westindien.

b) tystar, som bo i det egentliga Tystland, Hclweticn, och i
wcstra delen af Preussen. Tystar hafwa äfwen bosatt sig
pä nägra ställen i Ryssland, och i Ungern.

c) Holländare etter Nederla.-dare, som bo i Nederländeme.
De hafwa äfwen anlagt Nybyggm pä flera ställen af In-
dista halföns kuster'; pä Ceylon, Malaya, Sumatra, Java,
norra delen af Cclcbes, Sangir, Amboina, Vanda, med
flera af Molnckemct; pä Guldkusten och Godthopps<ndden:
pä öarne Enstache och Saba i Westindien, pä kusten af
Guayana, samt öarne Curassao och Ornba i Antilllsta sjön.

d) Engelsman, som äro hemma i England, och i södra delen
af Skottland. Engelsman hafwa i sednare tider äfwen flyt-
tat till Bengalen, och andra orter i Ostindien, till Guinea,
till ön S. Helena. — Pä östra kusten af Nord-Amerika,
ifrän S. Lorenz-wiken till Florida, i Kanada, pä Newfound-
land, pä lamaika och mänga andra af Westindiens öar,
bo mänga af detta folkstag. Nyligen hafwa de äfwen an-
lagt ctt nybygge pä östra kusten af Ulimaroa, pä Norfolkön,
och pä ön Balambanga.

V) Latinska Folkslag, som härstamma frän de ford-
na Romare eller med dem införlifwade folkstag, säsom Cel-
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ter , men sedan blifwit mycket uppblandade med inträngande
Germanista stammar. Hit höra:

a) Italienare, som bebo Italien och dess öar.
b) Spaniorer, som egentligen bo uti Spanien, mcn äfwen pä

nägra orter af Bcrbericts kust: pä Kanarie-öarnc: i Nya
Spanien, Nya Mexiko, Florida, och Portoriko i Nord-
Amerika. Widare bo Spaniorer i Terra Firma, Guayana,
Peru, Chili och Paraguay: samt pä Filippincrne och Mä-
rianerne.

c) Portugisare, som egentligen bo i Portugal: mcn hafwa
sedermera flyttat till andra länder, säsom till öarne Madei-
ra och Porto Santo, till, Gröna Uddens öar och nägra af
Etiopista öarne, der de redan blifwit nästan helt swarta:
till nägra ställen i Guinea,, i Nedra Guinea ellcr kusten
Kongo, i Kaffern och Zangucbar. Portugisarc hafwa äfwen
bosatt sig här och der pä kusten af Indien, pä ön Makao
wid södra stranden af Kina, och pä öarne Florcs och Timor.

d) Fransoser eller Fransman, som äro hemma i Frankrike;
mm igenom flyttning och nybyggen bo de äfwen pä nägra
af Westindista öarne: i Guayana: pä nägra smä öar wid
Newfoundland: pä Mastarenerne: pä Guinea-kusten, och pä
kusten af Indien. Pä S. Domingo hafwa bäde Fransoscr
och Spaniorer bott.

(!) Greker, som härstamma frän de fordne Greker, ett
systonfolk med Nomarne. De bo i Grekland, Archipelagen,
och i Mindre Asien: fordom ett mycket namnkunnigt folkslag.

V) Slawi sk a Folkslag, ncmligcn:
a) Ryssar, som bebo största delcn af Rysiland.
b) Polackar, som bo i den Region af Europa, som wi kallar

Polen, samt Letter i Lissland, Kurland och Lithanm.
c) Böhmrare och Mährare, som bo i Böhmen och Mähren

uti Tpstland.
d) Slawer, som bo i Slawonim, Kroatien, Serwim, Bos-

nien, söder om Ungern och Donau, samt i södra delcn af
Österrike.

c)Rosaker, som bebo landet wid Don och Dnieper.

N) österländske Folk, nära bestägtade med de Gcr»
maniste:
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a) Hinduer, som bo i Indien. Af dem kallas en siam, som
bor nästan midt i landet, Maratter. De Hinduer, som bo
pä Ceylon, kallas (singaleser, och ett annat föga bekant
Folk, som pä sannna ö lefwer i bergstrakten, kallas we-
dasser, owistt af hwilkcn folkstam. Figuenare, som finnas
utbredde öfwer en sior del af Europa, i synnerhet desi östra
länder, äro ursprungligen en gren af Hindueme.

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

c)Rurderne, afkomlingar af de fordne Mcder, öster om sjön
Wan.

d) perser, i Persien, och Bucharer, kring sjön Aral.
e) Osseter pä Kaukasus.
f) Armenier i Armenim.

?) Arabiska Folkslag:
Till dessa höra de fordua Chaldeer, Phomicier; äfwensoin

a) Judar, hwilka boddc fordom i Palcrstina, som war deras
egentliga hemwist, men ä^ nu kringspriddc i hela werlden.
De flesta bo i Polen, Ungern, Turkiet, i Afrika och uti
Indien.

b) Araber, som delas i Maurer eller Mohrer, hwilka bo
i städer ock ordentliga byar; och Beduiner (hwilket ord
pä Swensta betyder öknens Söner), som färdas om-
kring i ökenländerna mcd boskap, och bo i tält. Deras e-
gentliga hemwist är i Arabien': men de hafwa äfwen utbrcdt
sig igenom hela Berberiet, och till stor del pä östra kusten
af Afrika, till och med till Madagaskar; de bo äfwen ! Sö-
dra Spaniens bergstrakter, i Egypten, i Persien, pä ön
Sokotora, och fierastädes.

c) Abyssinier i Habesch: och
d)Fullerne (Fullahs), som bo i Smcgambim, äro äfwen A-

rabista folksiag.

Andra Afrikanska folk, säsom Koptcr i Egyptcn och Ber-
ber etter Breber i Atlas-bergen, föras af cn del till Kauka-
siska, af andra till Negersiammm.

Q) Tatariska^Folkslag:
a) tatarer, som bo i Lilla Tatariet wid Swarta hafwet, och

i stora Tcttarict norr och öster 011l Kaspista hafwet, samt
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utgöra flera mindre stammar, såsom Nogayer, Turko-
manner cllcr Trnchmmcr, Rirgiser, Baschirer, Rara-
kalpaker, Aralzer, Usbeker, m. fl. Bestaraberne bo
nordwest olli Swarta hafwet.

b) Turkarne, som nu inkräktat och bosatt sig i Europa ochAsien, samt i Egypten. De kalla sig sjelfwa Osmaner
ellcr Ottomaner.

c)Tatarista folkslag, säsom lakuter, Tschuwascher, m.
fl. bo äfwen i Siberim.

Il) Nägra smärre Berg-Folkstag, hwilkas för-
wandtstap är mindre säkert känd. De trenne förstnämnda
äro lemningarne efter de fordna Celler, som ursprungligen
bebodde sydwestra Europa.

a) Raledonier, eller det E ri ska folkslaget, som kallas Berg-
stottar, för dct de bo pä berglandet, eller norra delen afSkottland, och pä öarne deromkring, och dels Irländare,som bebo Irland.

b) Galer, de fordne Gallers efterkommande, som bo i Wallis
och Bretagne.

c) Baster eller Gascognare, lemningar af de fordna Iberer,
bo omkring Pyrmeeme, och längs ät norra kusten af Spanien.

d) Szekler, som bo ien del af Siebmburgm.
e) Morlaeker och Albaner, som bo pä kusten öster om Vme»

tiansta wiken, och pä de derwarande öarne.

f) Georgier, pä södra och westra sidan af Kaukasus.
g) Lscherkesstr och Awkasser, pä Kaukasista landtungan.

Uti Egypten kallas de Mamewcker.
h) Druser, bo t Libanons bergstrakt.

Wid alla dessa mänga folkstag bör man märka: 1) att
de som bo i heta klimat, sason, i Abyssinien, i Sencgambim,
i Egyptcn, i södra Arabien, Persien ock Indien, äro mycket
mörka, olivegula och brandgula; hwaremot dc, som bo i bergs-
bygder, eller i kallare klimat, äro ljusare, sä att de äfwen
aro helt hwita, säsom hos ost; 2) att de pä mänga stallen
äro mycket blandade om hwarandra., säsom i'Tnrkict, Egyp-
ten, Berberiet och Persien, samt att de äro blandade med
folkslag af andra stammar säsom i Indien, och 2) att de
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folkslag, som flyttat till exempel ifrän Europa till mycket heta
klimat, behälla wäl der, i en läng tid, sin färg och sitt ut-
seende; mm blifwa likwäl slutligen mörkare; sä att man icke
kan se att deras förfäder warit hwita. — Mett lätom ost nu
gä till de andre Mmnistostammame.

II) Den andra hufwudsiammm eller Mongoliska har
en gul ellcr nästan brungul färg, nästan fyrkantigt hnfwud,
flått ansigte, med smä platta näsor, smä insnnkna ögon, men
kinder och kindben mycket framstämde och öronen äro mycket
stora. De äro säledes gansta fnla, samt till wäxtm smä,
undersättsige med krokiga ben. Deras hemwist är egentligen
östra och medlersta Asien; liten bestägtade stammar finnas ock
kring Norra polcirklen. — Af en dcl anses denna utgöra tren-
ne hufwudsiammar, hwilka wi särskilt stola anmärka:

6.) Äkta Mongoliska stammen:
a) Mongoler, efter hwilka stammen erhällit sitt namn, aro

ett gansta talrikt folkstag, af fult utseende, räa och i sina
böjelser djuriske. De sä kallade Ralmucker eller Olöter äro
med dessa nära bestägtade. De bo egentligen i Mongo-
lim, norr om Kina, men ansenliga stammar deras finnas
pä flera ställen i Tatariet, emellan laik och Wolgafloder-
ne; och i Indien, hwarest de upprättat ctt nu mera förs
siördt rike, Stora Mogol kalladt.

b) Japaner likna i spräk och utseende närmast Mongolerne,
mcn i sina seder, flit och skicklighet i handastögder Kine-serne. Bebo Nifon och närliggande dar.

c) Rineser, ett af werldms mest flitige folk och i mänga slöj-
der beundranswärdt skicklige; bebo Kina, jemte en del af
Tunkin.

d) Lhibetaner, ett stilla saktmodigt folk, som bebor höglan-
det ofwan Himalaya-kedjan.

e) De flera folkstag, som bo i östra Indien, af hwilka jag
will särskilt nämna Siameserne och de krigiske Birmanerne.

L) Lschudiska stammen, aga de flesta Mongolemes kän-
netecken, och tafla med dem i osnygghet och glnpsthct, men
är^ mera swaga, stnäwäxte, säsom boende i de kallaste
länderna kring nordpolen.

f) Tunguser, utgöra en kringspridd nation, som förer ett
kringströfwande lif, mera liflige och raste än andre af den-
na stam. Deras egentliga hemwist är wester om Ochotsta
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hafwet, som efter dem kallas Tungusista wiken. Mant-
schu äro de mäktigaste bland Tungusiste folksiammame, som
eröfrat Kinesiska riket.

g) Roriaker wid Ochotsta hafwet, Ramtschatkadaler, pä
Kamtschatka, och Ruriler, pa Kuriliste öarne, och andra
Nordöstra Asiens folkstammar aro osnygge, fege, bo ur-
sprungligen i jordkulor och lefwa mest af fist; en del äga
Renar.

h) Tschuktscher, som bo öster om Lena, isynnerhet i traktett
af Tschelatstoinos, och Aleuterne pä Alcutisse öarne,'äro
af wackrare utseende, samt raskare och mera krigiske än sina
förutnämnde grannar, med hwilka de öfwerensstämma i
lcfnadssätt.

i) Samojeder, som bo tängsät dm ödsliga kusten af Ishafwet
mellan Hwita hafwet och Lena fiodcn. Ett osnyggt, trögt,
kringwandrande folkstag, som äfwcn lefwer af jagt, siste
eller Renar.

k) Finsta folkstagm höra afwen till denna siaM och flera as
dem, säsom Ostiaker wid Obi, N)oguler pä bada sidor
on, Ural, Mordwinner wid Wolga, Lapparna i Lapp-
marken, likna äfwen de redan nämnde i kringwandrande
lcfnadssätt och osnygghet: de ädlaste af denna stam Egent-
liga Finnar i Finland samt kring Finsta wikcn och Ung-
rare i Ungern öswercnsstämma med de wilda stammarns
endast i spräk, mm hafwa en ädlare bildning säsom dfrige
Enropcista folken, i religion, seder och lcfnadssätt.

y Grönländare, som bo pä Grönland, och
m)Gstimäer, som bo i Labradorlandet, pä wesira sidan om

Hudsonswikcn, aro räa foltstag, som leswa mest af fist och
stälhnndar.

6) Malayista stammen öfwerensställlmer ock med den
Mongoliska i de flesta wäsmtliga delar, säsom gul hy, bredt
hufwttd och platt näsa, framsiäende kindben, men afwiker i
andra delar och, säsom boende t ett hetare klimat, är desi
färg mera brungul, hatet krusigt, desi sinnelag mera het-
sigt och listigt. Dcn är derföre t allt afseende motsatsen
of ofwan anförda Tschudista stammen. Den bebor södra de-
len af halfön Malakka, Snnda-öarne, Molluckista öarne,
Magindanao-öarne, Filippinske öarne och de flesta smärre
Polynesiske öarne. Pä dessa widt ätstilda hemwister förän-
drar dcn sig mycket i utseende och flera pä öarne i Stilla



116

Oceanen tassa med Kaukasiska stammen i styrka och skönhet.
Flera likna dcn äfwen i sitt utseende, säsom Wanstaps-öar-
nes inbyggare.

III) Den tredje hufwudstammm kan lätt stiljas ifrän demsom wi hittills omtalat. De mcnnistor, som höra till dcn,
äro helt swarta, sä att bara ögonen och tandernc äro hwita,
och läpparnc purpurröda cllcr tjocka: när man känner pä
dem, käns deras hud fet och sä len som sammct: deras här
är helt kort och krnsigt, just som bcckswart Spänst nll: de
aro otroligt wiga. De kallas mcd ett namn Negrer *), för
dct att Latinska ordct Niger betyder swart.

Negrer bebo nästan hela Afrika, alltifrän Berberiet till
Godt-Hopps-nddcn, ifrän Eap-Guardaflst, till Cap-Verd, om
tllan undantager de trakter, hwari Araber och Européer bo,
säsom jag redan har nämnt. De indelas i mänga folkslag,
såsom Fezzaner, som bo i Fczzan, iTubiens inwänare,
Gallanerne i bergen n:idc i Afrika, och omkring sjön Maravi:
Schaggafolket, i cn dcl af Zanguebar, Raffrer, foin bo i
Kaffcrlandct, och af hwilka en gren kallas Borroros: Hot-
tentotter, som bcbo södra udden: och laloffer i Scnegaln-
bien. I hela det inra landct kallar inan dem blott Negrer.
Inbyggarne pä Madagaskar kallas Madekasser. Af de egent-
liga Negrernc hafwa Enropcerne köpt cn oändlig mängd pä
Guineaknsten i Afrika, och scdan fört dem öfwer till Amerika,
och nu fins det mycket Ncgrer pä Wcstindista öarne, i alla
delar af Syd-Amerika, och i en stor del af Nord-Amerika,
sä att Ncgrer nu äfwen äga hela Sanct Domingo. — Harwid
will jag nämna: 1) att emellan dessa Negcrfolk sä betydlig
skillnad finnes, att man äfwen trott sig böra antaga flcra
stammar; — 2) att dc swartastc af alla Negrer bo i Guinca
och i Nigriticn: mot söder och i mindre heta klimat äro dc li-
tet ljusare till färgcn; — 3) att de barn, som hafwa swart
mor, och hwit far, blifwa icke alldeles swarta, utan mera
ljusa, och dcm kallar man Mulatter: och sä är det äfwen
med dem, som hafwcr hwit mor och swart far, — och <1) att
hwita mcnnistor äro för dem lika besynnerliga och underliga,
som de swarta äro för ost.

En negerlik men sannolikt stiljd folkstam, Papua kal-
lad, men mera fnl och rä, bebor Ulimaroa, Andamancrne,
Nya Guinea, Buglos och flera andra öar bland Filippinöme,

*) Somliga hos oh kalla sädane mennissor Morianer, me» dct ar
oriktigt.



117

dcr de kallas )?geloter, Vomco, dcr de fä namn af Bja-
dios, samt flera af Australiens öar, hwars urinbyggare de
synas wara. Flerastädes hafwa dc si blifwit beblandade mcd
Malayer att dc swärligm stiljas dcrifran.

IV) Den fjcrde hufwudsiammm af mmnistor) som kal-
las sen Amerikanska, är brunröd till färgcn, nästan som
koppar, har krokig näsa, ntstäende kindben, djupt insjunkna
ögon, groft rakt här och wanligen wackcr ock kraftfull wäxt.
De steste af dessc äro wildar och mänga gansta grymma.
Sädane äro dc flcstc Amerikas inföddc inbyggarc, dem inan
kallar, med ctt namn, Indianer. Man märker dcraf:
Nord-Amerikaner, som ursprungligen bebodt hcla Norra
Amcrika med nndantag af Estimälandeme, llien äfwen utbredt
sig öfwer öarne i Mexikansta Wiken, Tcrra Firma och Guiana.
Jag will nämua nägra stainmar häraf, säsom Mexikaner i
nya Spanien, hwilka wid Europeemes ankomst till Amerika
cgde nägon kultur; Irokestr wid Allegany-äsm; Huroner
wid sjön Huron; Missuriter, soin bo omkring Missuriström-
tueu; Illineser wid Ohio och Missisippi, och Raraider, som
nu äro nästan utdöde pä Karaibijfc öarne, mm ännu finnas
ut! Guiaua. Z) Syd-2lmerikaner, hwilka bebo inre landet,
säsom Tupinamber och i Brasilicn, puelecheter i
Paraguay och östra Chili, samt för öfrigt folkstammarne otlt-
kring Orinoko och Amazon-floden, l^) patagonierne, som an-
ses för det största och resligaste meunistostag pä jorden, äro
föga kände, mcn hällas af flera för en frän öfrige Amerika-
ner betydligm stiljd stam. Man tror sig afwen bafwa funnit
att inbyggarne pä Amerikas westkust, frän Kalifornien till
Chili, stulle wara nära bestägtad med Malckyernc. Pä Elds-
landet bor ett sinäwaxt folkstag som kallas pescheraher, som
ätcrkalla i minnet Tschudista stammen wid Nord-Polen, ochanses för det sämsta som.fins, ty de lefwa pä ett gansta uselt
sätt. Man antager dem wara närmast bestägtade med inbyg-
garne pä Van Diemcns land.

Men fastän mcnnistorna äro sä olika, som wi nu be-
strifwit, sä att somliga äro smä, säsom Samojcderne: somliga
stora, säsom Patagoneme: somliga hwita, säsom Europeeme:
somliga swarta, säsom Ncgrerne: somliga olivcgula, säsom
Egyptier, Abyssinicr och Hinduer: somliga gulbruna, säsom
östra Asiens inbyggare: somliga kopparroda, såsom Indianer-
ne i Nya Werldcn: sä utgöra de likwäl blott ctt stagte, att
den cna folkstammen icke äger rättighet att misshandla eller
förtrycka dcn andra. Dc olikheter man emellan dem märker.
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bero wisserltgm till betydlig del af olika klimat, men alla
kunna icke derutaf förklaras. Snarare kunde man antaga att
olika böjelser, seder och lcfnadssätt nu mera intryckt outplän-
liga drag uti deras bildning och utseende.

Menni skornas behof. Hwad behöfwer Menni-
stan? Hon behöfwer Mat, blir första swaret. — Derföre
har ocksä Gud skapat sä mänga stags örter och rötter, och
sädesslag, och frukter, och fistar, och fäglar, och djur, som
mmnistoma kunna äta och bruka till sin föda. Der det är sa
warmt, att Mmnistoma ej orka arbeta, der är Jorden sä
fruktbar, att den, nästan utan allt arbete, bär de herrligaste
alster. Der det äter är kallare, och mennistan behöfwer att
arbeta mera, der har hon ocksä fatt krafter dertill; och i de kal-
laste länderna, der Jorden icke är fruktbar, sins en oändlig
mängd af fiskar och djur, som fängas till föda. Ja, i ds
kallaste länderna trifwas Renar, och i de warma ökenländer-
na Kameler: och med dessa djur, af deras mjölk och kött, har
mmnistoma i dessa länder sitt uppehälle.

Mennistan behöfwer äfwen Hus och Kläder, efter hon
är naken af naturen, och icke säsom djuren beklädd mcd här
eller ull. Äfwen i detta afsccnde har Gud ansialtat myckct
wäl. I de warma länderna behöfwer inan nästan inga klä-
der eller ordentliga hus; utan endast sädana, som gifwa skug-
ga emot Solens hetta: och dct kan mennistan der mycket lätt
fölstassa sig. Ocksä finner man der, att mänga folkstag gä
nästan helt nakna, och hafwa inga andra hns, än blott nä-
gra stolpar rundt omkring, hwaremellan de flätat lbf — och
bark eller stora palmblad till tak. Ide kallare länderna be-
höfwer mennistan wäl kläder och hus cmot kölden; men sä fins
det ocksH lin, och hampa, och ull, och bomull pä Jorden,
hwaraf hon kan göra sig kläder allt efter som hon behöfwer;
der fins äfwen skogar, hwaraf hon kan bygga trähus, och uti
jorden fins sim, och ler, och kalk, och sand, sä att wi kunna
bygga stenhus, som blifwa nästan oförgangliga. I de kalla-
ste länderna äter fär man pelswcrk af de wilda djuren, och
der fins äfwen skogar, hwaraf man fär wed att bränna och
wärma sina rttm med. I de trakter wid Polerne, hwarest det
ar sä fasligt kallt,att ingen skog kan wäxa, der finnas äfwen
mcnnistor, som älsta denna sin hembygd mer än de lyckligaste
länder pä jorden

») Det fins wal gansta mycket folk pä Jorden, ja sä mycket, att man
förmodar, att mennistornas antal stall stiga till öfwer 800 millio-
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Dessutom har Gud satt hit pä Jorden sii mänga saker,
och gjort sä mänga inrättningar, som mennistan kan anwän-
da till sin nytta: och har förlänt henne knnstapsförmäga och
krafter att anwända det efter som hon förstär och will. Han
har nedlagt metaller i bergen, och hwar och en wet till hnru
mänga nyttiga saker de knnna anwändas. Han har skapat
träden sädana, att man af deras wed kan förskaffa sig hus,
och husgeräd af alla stag, äfwen bygga deraf bätar och andra
fartyg, hwarmed man kan segla frän det ma landet till dct
andra. Han har för wär stttll lätit jorden och wäxtema blif-
wa sädana,' att wi kunna plantera och sä, och att örter och
träd scdan wäxa till wär nytta. För wär skull bär fätet sin
ull; för wär skull spinner silkesmasken sittMe; för ost tillre-
der det flitiga biet honung och wax. Djuren äro sä skapade,
att de kunna blifwa tama och hjelpa ost uti hwad wi behöfwa.
Kon, renen, kamelen och geten gifwa oss mjölk: hönan och an-
kan wärpa ät oss ägg: oxen plöjer opp wära äkrar: hästen
stävar wärt last, och bär och drager ost sjelfwa fram, nar wi
wilja: och sä gör Kamelen äfwen: ja sjelfwa dcn stora Ele-
fanten hjelper folket ide warma länderna, att bära och draga
hwad man will hafwa fraM ifrän det ena stället till det andra,
och han är tillika sä läraktig, att han sjelf sätter pä sig sin
börda, och lyfter ner den igen. Llcksä har Gud gifwit ost El-
den, hwarmed wi kunna uträtta sä mycket, smälta wära me-
taller, bränna ler till tegel och kärl och andra saker, laga ost
glas till fönster och kärl, wärma wära rum, och koka wär
mat, säsom wi behaga, samt lysa oss dermed i mörkret när
wi beböfwa det. Wattnet tjcnar icke allenast till att släcka
wär törst, när det är friskt och rent, och titt bad och twätt-
ning, hwarigcnom wi kunna hälla ost rcna och snygga; utan
det bär äfwen wära bätar och stepp: drifwer qwarnar och an-
dra wcrk, när det rinner i floderna: och hafswattnet ger ost
salt, hwarmed wi kunna krydda och bewara wär mat: — och
Luften, som wi andas, drifwer äftden wäderqwarnar, och
för wära stepp ifrän dcn ena sidan af Jorden till dcn andra.

Dä mcnnistorna dcrföre med förställd och eftertänka bruka
alla dessa saker, sä kunna de ocksä uträtta otroligt mycket; och

ner: men det ar anda icke pä långt rar sä mänga, som stulle kun-
na lefwa och finna sig wal pä jorden. Ty säkert stulle bar kunna
wara åtminstone tre gänger sä mänga, emedan man wet att bä-
de Nord-Amerika och Syd-Amerika kunde bafwa kanste tio gänger
mera folk, an som nu fins der, och sa i Afrika, i Polynesien och
till en del afwen i Asien och i Europa. De länder, som aro bäst
befolkade, äro Kina, Japan, Lombardiet, Frankrike och England.
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fastän en ensam mmnista förlitar litet, sä kunna de göra sä
mycket mera, när dc arbeta tillsammans. De kunna dä btigga
de präktigaste palatscr: göra otroliga och underbara konstwerk:
bygga ofantligt stora stepp, och styra dcm öfwer dc brusande'

och stora hafwcn till hwilkct land de wilja: de knnna dä upp-
odla jorden, och igenom det att de arbeta i den, och vlantera
och sä, kunna dc stapa om ctt fult ställe till dcn hcrrligaste
och skönaste trägärd. — Ja, Mcnnistorna äro sä stapc.dc, att
de stola wara tillsammans och hjelpa hwarandra,- om de stola
kunna wara rätt lyckliga och glada.

Språk. W dct att Mennissorua stullekunna lata hwar-
andra weta hwad de tanka och wilja, sä har äfwen Gud gif-
wit dem förmågan att tala. Dcrigcnom stulle de säledes kun-
na i godo komma öfwerens med hwarandra, om den ena gör
nägot, som den andra icke tycker om. Pä det sattet kunna de
lära och saga hwarandra hwad de weta: befatta hwarandra
hwad de sett och hört: och rädqöra med hwarandra om lnvad
de böra göra, för att kunna ställa wäl till för sig och för an-
dra. — De ord och talesätt, hwarigmom wi mcddela andra
wära tankar, kallas Spräk. När man w<'t, att icke menni-
storna allestädes hafwa samma namn pä sakerna som hos osi,
ntan att de, pä dct cna stället kalla till exempel ett barn för
Barn, såsom hos ost, pä ctt annat ställe för Kind, säsom
i Tystland, pä ett annat för In fante, såsom i Itatien, pä ctt
annat för Child, säsom i England, och sä med allt annat, sä kan
man lätt första att det kan finnas mänga stags spräk i werldcn:
nästan hwart foltsiag har sittsärjkilta svräk. — Det wore allt-
för öfwerftödigt att har uppräkna alla Spräk, emedan dc flc-
ste hafwa namn efter dc folkstag, som tala dem. Dct spräk
som Swmstame tala kallas Swensta, Danffarnes Danska,
o. s. w.; mcn man bör weta, att ftcra spräk, som nn synas
olika, härstamma ofta ursprungligen frän ctt gemensamt spräk,
fastän det bland dc olika folkslagcn sä förändrat sig, att de icke
nu mcra första hwarandra. Sä hafwa dc Folkstag, som wi
förnt hänfört till Germanista stammen, talat ett gemensamt
språk, som man kan katta det Germanista. Frän L.atinen^
ett spräk som de gamle Nomame talade, men nu är utdödt
(sä kallas ctt spräk, som icke talas mera af nägot folkslag),
härstamma Italicnffa, Spansta, Portugisista och Fransta sprä-
ken, ehuru uppblandade med inwandran^e folkstammars sprtk;
sä är ock Salroonstan moder till de olika spräk, som Slawi-
sta folkslagcn tala. I alla Finsta folksiags spräk finnes sä
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Mycket gemensamt, att man mcd sakerhct kan antaga, att de
ursprungligen utgjort samma spräk. Grekistan war fordom
ett mycket stönc svräk; nu talas dct mycket sämre af nuwa-
rande Greker. Turkiska språket är närbestagtadt med alla
Tatarista stammars spräk i Asien. Marwardigast är, att cn
dcl inbyggare uti flera Europeissa bergstrakter, hwilkas ursprung
man ej känner, tala alldeles, egna spräk, säsom dct Waskista
af bergsboerne i Pyrcnccrne, dct Erista eller Rimbrista i
Wales och Bretagne, det Galißa i Hög-Skottland och pä Hc-
bridcrnc, och Letti^a i Lissand, Knrland ock) Lithanm. Pä
detta sätt talas ofta mängfaldiga spräk ttti samma land. Utom
Europa finnas ännu flera spräk, som det blcfwe alltför wid-
lyftigt att här uppräkna. Dct märkwärdigaste är Sanskrit,
ctt längesedan utdödt spräk, frän hwilket alla nu lcfwande In-
dista spräk härstamma. Det har en icke otydlig slägtstap med
de spräk, som blifwit talade af Kaukasista stammen i Europa,
säsom Germanista spräkct och Latinen. Af desi nu lefwande
mun-arter är Taiunlissan den bekantaste. Medista, Persista
och flera spräk härstalnma frän Sanskrits syssonspräk. Se-
mittsta spräken strifwas frän höger till wenstcr, och till dessa
höra Hebräista, Syrista och Arabista, hwilket senare ännu ta-
las i mänga mun-arter, och är wida ntbredt äfwen i Afrika.
Tibetanska, Kincsista och flere spräk uti östra Indien hafwa
det egna, att de cndast bcstä af enstafwiga ord. Malayssa
språket talas af Malayer och pä flera af Ostindiens och Austra-
liens öar, och är säsom handelsspräk i Ostindiska ländeme myc-
ket ntbredt. De öfrige otaliga Asiatista spräken, liksom de A-
frikanste och Amerikanske, äro föga märkwärdiga eller bekanta.
I de länder, der Européer bosatt sig., nyttjas nu mest Eu-
ropeiska spräk.

L.efttadssätt. Nägra folkslag lefwa nästan alldeles
säsom de wilda djuren, och kallas derföre N)tldar. Somliga
af dem siröfwa omkring i stogarnc och söka fänga djur för att
äta, de kallas Jagare; hwaremot andra sänga fistar titt sin
föda, dä dc kallas Iktyofager cllcr Fistatare. Desse sist-
nämnde äro de räastc af alla folkstag. När Wildar äro mät-
ta, sä soswa de mest bort tiden; och först, när htmgren kom-
mer, skynda de sig äter ut att söka sin föda. Hcla deras om-
tanka och konst gär ut pä dct, att kunna mcd bäge och pilar
stjltta wal, eller att fänga fistar, och att-förswara sig emot
ficndcr, hwilka de uppäta, om de fänga dem. För öfrigt bo
dc mest i kojor cllcr tält eller bcrgskulor. — Sädana Jägare
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äro nästan alla Indianer i Nya Werlden, utom de, som bo
nära stränderna, hwilka dä äro Iktyofager, säsom Estimäer
och Grönländare, äfwcnsom Samojcderne i Gamla Werldcn,
och inbyggarne pä Ulimaroa, samt nägra NcgerstanmM uti
Afrika. Nägra Ncgerfolkstag äro äfwen Jägare.

Andra folkstag äter äro Herde-Nationer eller Nomader.
Sä kallar man dem som hälla boskap, med hwilkcn de flytta
omkring, allt efter som de behöfwa bättre bete. De bo wanli-
gen i tält, som de kunna flytta med sig, och deras mat bestar
mest af kött och mjölk och af wilda frukter etter rötter. Man
förstär lätt, att dct fordrar litct mera omtanka och förständ
att stöta boskap och wara Herde än att springa omkring i sto-
garne efter wilda djnr; Herdefolkstagen eller Nomademe kattas
ocksä derföre icke heller Wildar mera. — Herde-Nationer uti
Europa äro Lappar och Tatarer; i Asien Tatarerne, Mongo-
lerne, Tunguseme och, utom ännu flera andra, en sior del
af Araberne, som dä kallas Beduiner, för dct de flytta af och
an i öknen att beta sin boskap pä de ställen der gräs wäxer.
I Afrika finnas äfwen Hcrdefolkstag; men i Amerika och Po-
lynesien nästan inga.

Slutligen äro andra nationer Åkerbrukare, eller sädane,
som sä och plantera i jorden, samt bygga sig ordentliga hus
nära fina äkrar och ängar och trägärdar, hwilka de stöta och
ej mera .flytta omkring i landet ifrän dct ena stället till det
andra: de lefwa dä af de frukter, som joroen frambringar,
och af mjök och kött af den boskap som de äga. Sä lcfwa
alla de folkstag pä Jorden, som föda sig af det land, hwari
de bo, och dock icke mer äro Wildar eller Herdar. — Man
kan härwid lätt första, att de folkstag som stola wara Åkerbru-
kare och kunna föda sig dermed, mäste hafwa mera kunska-
per än Nomademe, för det att jordens stötset fordrar mcra
kännedom om ärstidcr och wäderlek, om de wäxters ans, som
de sä och plantera, och om sättet att bygga waraktigare hus,
och att laga sig allehanda wcrktyg, som de behöfwa uti sin
hushällning. — Men man bör äfwen weta, att i samma
män, som mcnnistorna föröka sig, sä mäste de bruka jorden:
ty der tio Jägare knapt kunna lcfwa, der lefwa hundra Her-
dar, och tusen Äkerbrukare gansta wäl.

Mcn ännu gingo Mcnnistorna widare. De började äf-
wen smäningom att uppsöka metaller i bergen, och att anwän-
da dem till hjelp och nytta. De lärde sig att af dem, och
af trä och Icr, och sim, och af det som jorden bär,
säsom lin och säd, och silke och bomull och windrufwor, och
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af allehanda andra ting, som naturen lcmnar, göra hwarje-
handa nyttiga och wackra saker till kläder, och mat och dricka,
och hus och husgcräd: och när wissa personer, för att knnna
göra allt sädant sä mycket fortare och bättre, endast sysselsatte
sig dcrmed, sä uppkommo pä det sättet Handtrverk eller Ma-
nufakturer, der man tillwerkade allehanda finare och gröfre
arbeten af hwarjchanda stag, säsom ylletyg, bomullstyg och
sidentyg, och saker af stal och jern och guld och silfwer, och
kärl, och mcra 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 som man
mera tyckte om, och derföre förde man äfwen sina waror till
andra länder, der man kunde fä tillbaka sädana som man wil-
le hafwa: och för att lättare knnna komma frän det ena lan-
det till det andra med sina waror, begynte man att bygga far-
tyg och segla öfwer sjöarna. I början byggde man blott smä
fartyg, och wägade sig icke sä längt ut ifrän landet; mm smä-
ningom lärde mennistorna att göra det allt bättre, och nu
hafwa flera folkslag, säsom nästan alla uti Europa, kommit
sä längt, att de segla till alla länder pä Jorden, utan att
fräga efter huru stora haf de mäste segla öfwer: ja det finnas
mcnnistor, som hafwa flera gänger seglat omkring hela Jor-
den. Dc deremot som bo oppe i landet, sä att de ej knnna
bricka fartyg och stepp, föra sina waror landwägcn, med hä-
star ellcr äsnor ellcr kameler: och för att pä sädane resor kun-
na wara säkra för rbfware och wilda djur, brukas det, i syn-
nerhet i Asiatiska Turkiet, Arabien, Persien, Egypten och an-
dra länder i Asien och Afrika, att de fara mänga tillsammans
i stora hopar, mänga tnsen pä en gäng, och en sädan der re-
sande hop med folk och äsnor, och kameler, och hästar, och wa-
ror, kattas en Raravan.

För att med ännu större beqwämlighet kunna förstassa sig
frukterne af andras arbete, eller sälja till andra sina egna
slöjder, hafwa mänga flyttat tillsamman pä ett ställe, och dä
der bo Köpmän, Handtwerkare och Konstnärer, sä kallar man
sädane smä samhällen Stader. Somliga Städer äro mycket
siora, ja Städer finnas, som innchälla en hel million mcnni-
stor, men de flesta stader innchälla blott nägra tusen; de som
bo uti en siad kallas Inrvanare, mm de som bo mera kring-
spridda kallas Inbyggare i det landet.

Men den som litet tänker efter, kan ocksä lätt begripa,
att sädane handlande folkstag, som stola anlägga stora städer',
bygga stepp och styra dcm öfwer wida haf, mäste nödwändigt



124

hafwa mycket mera kunstaper än de som blott' äro Jordbruka-
re. — Sädane, sinn pa dctta sätt rcsa med stcpp, kallas
Sjöman, och de som sticka waror ifrän det cna landet till
dct andra, och byta nt den, pä det sattet som jag bestrifwit,
kallas Röpman eller Handlande.

För att sä mycket lättare kunna drifwa handel uppfann
man penningar. Man tog nemligm wissa waror säsom guld
och silfwer och koppar, som man ansäg äga stort warde, och
brukade dcm sä, att man emot dem kttnde byta ät sig andra
waror: och "är man hade dem i smä stycken, pä hwilka man
satte wissa figurer och märkM, att de woro goda och rena me-
taller, och huru myckct hwardera biten innehöll, sä kallade man
deltl^Penningar cller M)>nt. Ibland har man brukat jern till
penningar, och pä flera ställen i Ostindien och i Afrika brukar
man äfwen en sort snäckor, som kallas Rauries: »nen nästan
hos alla folkstag gälla guld och silfwer säsom penningar; ehu-
rn man räknar det oändligm olika. Hos ost, och i hela Eu-
ropa, brukar man smä runda styckcn af guld och silfwer och
koppar, mcd päsatta figurer, som kallas Pregel.

Mm när man fann att dct war swärt och ibland äfwen
farligt att föra mycket penningar med sig dä man stulle fara
länga wägar, emedan metallcmc äro tunga, sä att några
riksdaler i kopxarpcnningar rcdan wäga mycket; sä uppfann
man ännu en annan konst, som man nu myckct betjenar sig
af; man ger in sina penningar i ett hus, som man har kom-
mit öfwerens om, och dcr far man dä betyg pä det, att man
har lemnat ditin sä mycket penningar, och den som sm kom-
mer och wisar opp det betyget, och will hafwa pmningame,
fär dem dä tillbaka, emedan dc endast ligga i fbrwar der.
Emedlcrtid gälla sädana betyg säsom penningar, för det att
man för dcm fär penningar när man will: och nar man kan,
emot ctt sädant betyg, fä en stor stimma penningar, och bety-
gtt är helt lätt att föra med sig, sä begriper man ju snart,
att handeln derigcnom mäste blifwa myckct lätt och beqwäm:
— ocksä är dct-cn nyttig inrättning, ty om betyget konnncr
bort, sä äro penningamc likwäl i säkert förwar. Betyget kal-
lar man Sedlar, och huset, hwari man emot sädana sedlar
sitter in penningar i förwar, kallas Bank.

Te folkstag, som nu mest sysselsatta sig med handel, äro
Eng<U'>u!än och Holländare, och derföre hafwa de bosatt sig pä
flera stä^n »ä Jorden, i synnerhet dcr landet frambringar
män ni harliga alster, till exempel i Ost- ock Westindien, s6-
som jag redan brstrifwit: mm Utom dcm äro de flesta na-
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tioner i Europa handlande, och segla werlden omkring. I
westra Asien och norra Afrika brukas mest Karuvanhandcl:
mcn i sydöstra dclcn af Asicn, i synnerhet i Kina, drifwes
äfwen mycken handel till sjös. Armenianer och Fezzaner äro
äfwen handlande folkslag, och fara längt omkring med'sina
waror, i synnerhet der de bruka fara i Karavaner. Att Wil-
dar och Herde-Nationer, eller sädane, sinn äro blott Jord-
brukare, icke drifwa nägon widsiräckt handel, kun hwar och
en lätt första.

Gdling. Dcn af min Läsare, som mcd uppmärksam-
het läst hwad jag redan strifwit om Mcnnistorna, har satert
funnit, att somliga mcnnistor anwanda mera sitt förstånd
än andra, och blifwa dcrigcnom klokare, och nträtta mycket
mera saker, än de som icke bry sig om att^ bruka sina form lä-
genheter — men att skillnaden är sä sior, som den wcrkligen
ar, lär han knapt förmoda. Det ges mcnnistor,. som äro sä
okunniga att de knapt kunna tala med hwarandra, såsom fol-
ket Pescherahs: andra första sig blott pä att jaga och
sista, säsom de flcstc Wildarne: andra första sig blott pä bo-
stapsstötsel, säsom Nomaderne: andra äter dcrjemte pä äker-
brttk och trägärdsstötsel, säsom de lordörukunde nationerne:
andra äter pä handtwerk, handel och sjöfart: och ännu andra
hafwa hunnit mycket längre i konster och wettenstaper. Allt
sädant kallas mennistors olika odling: och de nationer >om hun-
nit längst i kunskaper och förstånd kallar man Odlade Folkstag.

Ibland de nyttigaste Konster, som menmstormt upp-
funnit, war Skrifkonsten. Man ritade först figurer, som
liknade saken som man wille omtala; sä att, dä nnt^ wille
strifwa 011l en mennistav sä satte »nan d!t cn figllr, som lik-
nade cn liiennista, och sä uti allt annat; men m^ fann snart,
att det icke gick bra, emedan det war mänga saker, som man
icke fick nägon figur pä; ty huru wille man rita af en storm,
eller att man hade kallt, eller war hungrig? Man upptänkte
derföre andra figurer, som woro mindre konstiga, och stttte en
figur för hwart ord, och sä göra Kinestirne ännu, sä att de
hafwa lika mänga figurer som de'hafwa ord; mcn stntligen
fann man pä det, att göra en figur för hwar bokstaf eller
ljud, sä att man sedan, igenom det att man sammansatte s'^
dana figurer när man strcf, kunde alltid weta yuru man s'm-
le saga ut det när man läste; och sä göra wi nu: och crr^re
kunna wi nu med mindre än trettio bokstäfwer strifwa hwad
ord som wi nänsin wilja och bchaga. Man kan lätt första hu-
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ru nyttigt det war att man uppfann ssrifkonstm; ty nu kan
man genom bref tala med dem som äro längt borta ifrän ost,
och dct man strifwcr försvinner,icke såsom det lllan talar; ty
sä snart man sagt ut ordet, sä är det tyst igen; mm deremot
kunna wi ännn läsa hwad Nian stref för twä tusen ar sidan.
— Man uppfann äfwen Bildhuggerikonsten, igenom det att
man lärde sig att af trä eller sten eller ler göra bilder, som
liknade mcnnistor och djur och,andra saker: — och Mätare--
konsten, igenom dct att man fann pä, att sä rita figurer, och
sä lägga derpä färger och swart och hwitt, efter som man
wille hafwa skugga och duger, sä att det sen säg ut som mcn-
nistor och djnr, och hus ock) träd, och land och wattcn, och al-
la andra saker som man wille afmäla: — och B^ggnings--
konsten (Architekturcn) eller konsten att pä en gäng bygga bä-
de starkt och wackert, hwarigenom mcnnistorna sedan kunnat
bygga sä stora och Präktiga hus och palmser: — och Musiken,
och flcra andra konster: — och allt efter som mmnistorna blef-

wo mera kunniga och eftertänksamma, sä knnde de äfwen gö-
ra allt sädant der sä mycket bättre och fullkomligare. --- Det är
i synnerhet bland EuropeerNe, som konsterna hafwa stigit: -">

— likwäl wet man att konsterna redan för 2000 är woro i
Grekland och Italicn bragta till sin höjd, och ännu tillförene
woro de i Egypten och Assyrim och flera andra länder i Ori-
enten längt komna, fastän man nu mera her icke stort förstär
sig pä dcm..

Nästan pä samma sätt har det gätt mcd Wettenska-
perna. Man samlade tillhopa hwad man wistte om en sak,
och igenom det att man betraktade och gas akt pä samma sak
allt mer och mer, sä fann man till sint hurudan den war,/
och pä det sättet uppstod och utwecklade sig wetmstapcma/
Man säg till exempel att Solen och Stjernorna icke stodo stil-
la, utan rörde sig, och i början undrade man blott pä dem;
men när man sen gaf akt pä dem noga, sä fann man att
de rörde sig alltid pä wissa sätt: att Solen efter en wisi tid
alltid kom tillbaka, och hemtade wärm och sommaren med sig,
och efter en wisi tid äter drog sig bort och lät wintem fä öf-
werhand: och sä gaf man akt pä Mäncns stiften och rörelser,
pä förmörkelser och mera sädant: och pä det sättet uppkom den
wettenstapm, som kallas Astronomi eller Stjemknnnighet. —

Man började mäta Jorden, och afrita länderna pä Kartor,
sä längt man kände dem: och man samlade ihop allt hwad
man wisite om de särstilta landm och sjöarna, bergen och flo-
derna, och mmnistoma som bo i länderna: och sä blef deraf
smäningom Geografi: och för att tunna mäta och räkna rif-
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tigt och snart, sä funderade man pä, huru det gick till
att mäta och räkna, och deras uppstod Matematik ellcr Geo-
metri, som lär att mata, och Arithmetik, som lär att räk-
na. — Man samlade ihop berättelser om märkwärdiga händel-ser som skett i werlden, och när man sen satte dcm tillsam-
mans, sä blef deraf Historia, och sedermera när man stref
opp hwad som hände och skedde, sä blef Historien sä mycket
fullständigare och sannare; ty medan man blott berättade, sä
hände det, att man ibland satte till, och ibland glömde bort
mänga saker, i synnerhet när det angick sädant, som hade
händt för läng tid sedan: och derföre weta wi nu icke, huru
dct stod till här pä Jorden för längre tid tillbaka än under
ungefär 3000 är. — Det fanns äfwcn mcnnistor, som tänkte
efter, hnru wi fingo wära kunskaper, och hnru wi kunde we-
ta att nägot war sannt eller icke, och hwarifrän Werlden och
Mcnnistorna mätte hafwa kommit, och hwartill allt det som
fins i werlden kan wara ämnade, och mera sädant: och den
wcttmstap, hwari man samlade alla sädana betraktelser, sä
godt man gjorde dcm, kallade man Filosofi. — Sedermera
hafwa wettenstapema allt mera titttagit, sä att i synnerhet
Europecrne nu weta mycket mera än förr i werlden' ock än de
andra werldsdelarttes folkstag, och derföre äro' de oändligm
mycket bäde slugare och mäktigare, än alla de andra folkstagen.

Religioner. Nar Mmnistoma begynte gifwa akt pä
alla de besynnerliga saker, som funnos och skedde omkring dcm,
sä war wäl ocksä ingenting naturligare än att de tänkte pä

, detta sättet: Men huru kommer dct till, att allt är sä här in-
rättade? och hwem är wäl det, som kan göra allt detta, som
sä underligt händer och sker i werlden? Hwem har wäl gjort
Himmelen och Jorden och Mcnnistorna, och allt annat, som
fins uti dcn omätliga naturen? — De som dä woro förståndi-
gast, trodde att dct mäste finnas en sä sior och mäktig och wis
Warclse, att han kunde göra sädana der siora och könsliga sa-
ker; och dm warelsm kallade man Gud. Somliga äter trod-
de, att det stnlle finnas mänga Gndar, som rädde öfwer Jor-
den och Mcnnistorna och ställde till allt det som händer i werl-
den. — Nägra af dem trodde dä ocksä, att alla Gndarne wo-
ro tillsammans och rädde öfwer hela Jorden; mm andra äter
trodde, att hwart folkslag stulle hafwa sin sarstilta Gud, som
rädde öfwer detsamma. — I synnerhet war det mänga, som
trodde att Solen och Stjernorna woro sädana Gudar, för det
att de sägo, att Solen, när hon koin närmare om sommaren,
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gjorde Jorden fruktbärande och wacker; men deremot när hon
drog sig bort till wintern, fä blef det kallt och ofruktbart pä
jorden. Dcrfore bädo de äfwen Solen sä innerligt när hon
drog sig bort, att hon stulle komma tillbaka och hjelpadem ä-
ter, och tackade henne nar hon kom tillbaka om wären. Nar
de okunniga mcnnistorna sago att Solen war sä oandligt klar
och lysande och mäktig att wcrka pä Jorden, sa kunde dc icke
annat tro, än att hon stulle wara lcfwande och wara cn Gud.

Mcnnistorna trodde äfwen att deras Gud cllcr Gud^ir
stnlle wara nöjda med dcm och wara goda emot dem och hjel-
pa dem, om de lefde pä ctt wistt sätt, och gjorde wiösa saker,
och ibland äfwen Immade ät Gndarnc nägor af det som de
förstassadc sig och ägde, hwilket dä kallades offra ät Gudar-
na. I synnerhet trodde de, att Gudarna stulle tycka om / att
man för dem stekte fett kött: ty medan de wdro herdar och
jägare, wisitc dc ingenting bättre än det: och när de dä sägo
att röken af det stekta köttet steg opp mot himmelen, säsom all
rök brukar göra när det icke bläser starkt, sä trodde de att de-
ras Gnd drog den dit opp , för det halt tyckte myckct om dcn.
—Sä enfaldiga woro Mcnnistorna: men de woro äfwen sä
grymma, att de trodde, alt Gudarna stulle ännu mer tycka
om det att de slagtade mcnnistor och offrade dem ät Gudarna:
ja de togo äfwen sina smä barn och läto dem brinna opp pä
den eldcn, hwarpä de lade sina offer.

Nen när man nu sä der trodde och tänkte om Gudarue,
och war rädd för dcm när man mmte att de stnlle tycka illa
wara, och deremot sökte att ställa sig in hos dem igen, sä
godt man förstod och kunde; sä war det der, att man sä
trodde om Gudarna, och att man sä dyrkade dem — Reli-
gion. — Och dä ickc alla Mcnnistor tänktc och trodde pä sam-
ma satt om Gudarna, s5 blef det ocksä mänga slags Religio-
ner pä Jorden: nästan hwart solksiag hads sin särstilta Re-
ligion.

Nu första wi allt detta myckct bättre. Wi weta, att det
fins endast cn Gnd, som är oändligen Maktig och Stor,
efter Han har kunnat skapa en sä ofantligt stor wcrld: —att
Han förstår och wet allting och är oändligen wis, efter Han
har gjort allting, sä underligt, sä konstigt och sä förständigt *):

*)Om man tager blott ett litet blad af en blomma och betraktar det
noga, sä stall man bäpna öfwer buru konstigt det är sammansatt:
Hwad stall man dä säga, när man besinnar att af ett litet frökorn kan
komma ett ofantligt stort träd, som dar löf och blommor och fruk-
ter? och sa är det med allt annat i hela naturen.
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och att Han ,är oändligen god, sä att Han wllt alla Men»
nistor och alla lefwande warelser mycket wäl: att Han häller
af osi om wi göre sä som wi böra göra, sä att wi aldrig gö-
ra ondt eller städa ät nägon, eller göra att nägon behöfwer
för wär stull lida och gräta; utan alltid hjelpa hwarandra
sä mycket wi kunna, —och icke wilja att wi sjelfwa stola haf-
wa bättre, än wi tillika wilja att andra stola hafwa: men
att Gud deremot är mycket missnöjd med osi och tycker illa
wara, om wi göra det som är ondt eller om wi mera arbeta
för ost sjelfwa än för andra, isynnerhet om wi göra illa ät andra
för att sjelfwe tvinna derpä. — Och när wi weta att Gud är
sä oändligen stark och mäktig att Han kan göra allt hwad Han
will, sä att Han kan kasta werldsklot säsom ett damkorn, som
dm minsta fläkt bortför: att Han är sä stor, att Han pä en
gäng är allestädes i hela werlden, och är med osi hwar wi
ock mä wara, lika wid dm sista af stjernorna, som inne i
wära rum: att han wet allting, sä att Han icke allmast wet
allt hwad wi göra, utan äfwen allt hwad wi tänka och wilja:
och att Han will det aldrubästa, och will osi alla oändligen
wäl: sä att Han fägnar sig ofwer det att wi äro glada, och
att det gör Honom ondt när wi lioa och äro olyckliga, just
som en mycket god och öm far will sina bam wäl: —hwem
stulle dä icke frukta att fä Honom till owäu, och hwem
stulle icke finna det oundligm godt att hafwa Honom till
sin wän?

Den Gudomliga Religion, som, ibland annat, lär att
Gud will att Mennistorna böra älsta hwarandra säsom brödcr,
och spston, och att hwar och cn stall wilja alla andra sä wäl
som han will sig sjelf, kallas den (shristna Religion, för det
att Christus laroc Mennistorna den, för 1800 är scdan.
Men mcnnistorna hafwa ända sä litet gjort, hwad den for-
drar, att dc icke en gäng första den pä samma sätt, pä de
ställen, der de saga att de hafwa densamma: och när en
Religionslära forslas sä der olika, sä att somliga tro, att
'Meningen dermeo är pä ett sätt, och somliga äter annorlnnda,
sä säger man att den är delad i Sekter. Pä det sättet äro
de Christna delade i flera Sekter, af hwilka de mest betydande
äro: den Evangellst-L.uthersta, den Evangelist-Refor«
Återta, den Romerst-Ratholsta, den Grekista, och den
Osterländsta, som ar mycket lik den Grekiska. — Den Lu-
therska ellcr Evangelista Christnc^ Religions-Sek-
ten bekamics i Norrige, Danmark, Finland, Is-
land, Preussen, och Norra delen af Tystland,z samt ien del
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af Hewetim. — Den Re for »ner ta Christna Ncli-
gions-Sekten rader i Stor-Britanim och Irland, i Ncdcr-
länderne och den öfriga wcstra delcn af Tyskland, samt i cn
del af Frankrike, och i en del af Helveticn; äfwensom i Norra
Amerika och i de länder som bebos af Engelsman. — Dcn
K atholsk a Christna Religions-Sekten bckänncs
i hela Italien, hela Spanien och Portugal, i största delen af
Frankrike, i sydöstra delen af Tystland och till en del i Hel-
veticn samt i Ungern och cn stor ocl af Polen: äswcn i alla
de länder ide andra werldsdelarna, der Spaniorer och Por-
tugisare bo. — Den Grekiska Christna Religions-
Sekten rader i Ryssland, och till stor del hos de andra
Slawista folksiagm, samt hos Grekerne. —Den Österländ-
ska Christna Sekten utgöres af Armenianer, med flera
smärre folkstag i Asien, samt af Abysfinicrnc.

Utom den Christna fins det ännu andra Religioner pä
Jorden: säsom den Mosaista Religionen, som Moses lärde
Judarna, ock) som -dessa ännu följa och hälla sig till, churu-
wäl denna endast war en förebild titt dm Christna Religio-
nen, och derföre wid Christmdomms förkunnande bordt upp-
höra: — och den Muhamedansta Religionen, hwilkcn Mu-
hamed lärde i Arabien för 1200 är sedan och som nu bekan-
nes nästan af alla Arabiska och Tatarista folisiag, säledes
äfwen af Turkarne, af Perseme, Malayerne, Sch andra In-
dista och Afrikanska folkslag. endast
den högsta och sanna Gnden, äfwen säwäl som den Christna,
fastände eljest, till Neligionssatserna, icke stä att jemföras
med den sistnämnda.

Dm Religion/ som icke känner dm e.ndc och sanne Gu-
ocn, kallas med ett namn Hednisk Religion, och de som tro
en sädan, kallar man Hedningar; men den är af mänga
siag. Den lncst utbredda af alla Hedniska Religioner är
Buddha-dyrkan, till hwllkm största delen af Asiens inbyggare
bckännna sig, och nästan alla af Monaolista folkstammen. En
del af desi bekännare tro att deras Gud bor i cn lefwande
Mmnista, säsdin Tibctanerne, hwilka tillbedja Dalai L.ama,
solit tillika är deras Kung. Brahma-dyrkan är. ock cn i
Asien mycket utbredd hcdnist religion, soin antager gudomliga
warelscr nästan i hwarje af de skapade tingen: somliga titt-
bedja Solen, Manen och Stjernorna: 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 de weta hwarföre dc äro det, och de sägas dpr-
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ka Fetifcher: och ännu flera andra. Mänga Hedningar dyrka
äfwen bilder, som stola föreställa deras Gudar, och de kallaS
derföre Afgudadyrkare. —De flesta Mcnnistor pä Jorden
äro ännu Hldningar, ebnrnwäl mänga af dem bäde i Ame-
rika, Asicn och Afrika blifwit omwände till Chrisina läran.

Stater. D5 mmnistoma började bo tillsammans pä
jorden flmno dn snart nödwandigheten, att hafwa ett gemen-
samt öfwcrhufwud, för att afdöma de mellan dem nppkom»
inande twister «ch för att hafwa olnsorg om deras gemensam-
ma angelägenheter. Det war wanligen de Äldste och wisasie
t hwarje stägt, som dcrtill blcfwo utsedde. Sä se wi ännu
att Nomadista folkslag wanligen styras af sina familj-fäder.
I summa män> som familjcrne tillwexte och flere förenades
under ctt gemensamt öfwcrhufwud, blenvo dessa samfund stör-
re ock da de öfwerginqo till jordbrukare, uppfommo Stater;
nu är nästan hcla Jorden indelad i riken. I början woro
staterna mycket smä, sä att endast nägra tusen mcnnistor fnn-
nos i hwardcra; mcn sedan tog cn stat in andra, och under-
knfwade dem, ellcr ock förenade de sig ftiwilligt, ock dä blcf-
wo Rikena mycket stora, sä att de innehöllo stora länder och
mänga millioner mmnistor.

Somliga Stater hafwa blott en Styresman, hwilkcn de
stola lyda.. och-sidana Stater kallas Monarkista Stater cllcr
Riken: i andra äter är det flera, wanligen af folket sjelfwe
walda, som stola rådgöra med hwarandra, hnru folket i det
riket stall göra, och sädalia 'stater kallas Republiker. När
det ar en ve"' '' som regerar i ctt rike, kallas den i sinnliga
riken Redare, d. riket kallas ett Rejsaredome, och i som-
liga riken kallas dcn konung, och ett sådant rike kallas ko-
nungarike. Mindre Monarkista stater kallas Furstendömen
eller Hertigdomcn, och pä,flera andra sätt. — De, som re-
gera i ett rike, kallas ocksä Ofwerhet och Regering, och de
som stola lyda, kallas Undei-sätare i det riket. —De reglor,
hwarefter öfwerheten stall regcra öfwer Undersätarne i ett
rike, kallas det rikets Regeringsform eller Ronstitntion.

I ctt rike, der regeringen icke är bunden af nägon lag,
sagss Regeringsformen wara oinstrankt Monarkist, och
Negenten säges dä regera enwaldigt och hafwa cn oinstränkt
mag. Ide riken äter dcr Negenten icke fä- handla endast
lftcr eget godtfinnande, ntan mäste rädgörct med undersatar-
ne, om wissa arendcr, sasoill att stifta nya lagar, pälägga
utskl)lds! eller böria krig o. s. xw<, der säger man att Rege-
ringsformen är instrankt Monarkist. — Ett folk, som har
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inga andra Regmter, än att hwar husfader är den förnäm-
ste radande i sin flägt, säges wara i patriarkalist författ-
ning, och en sädan finner man mest hos några Nomadista
eller Herde-Folkstag.

Krig. När Styresmännen uti olika Stater förorätta
hwarandra, etter icke kunna t godo dfwcrmskomma om wissa
angelägenheter, eller ock den ene fär lnst att tillcgna sig den
andres länder, sä hafwa »de ingen Domare till Skiljesman
öfwcr sig pä jorden, hwarföre de mcd wäld söka skaffa sig rätt
eller fä sin wilja fram. För att knnna frcda sin frihet och
sjelfständighet och afwända orättwisa af andra, mäste alla
Folkslag, som icke wilja upphöra att raknäs bland sjelfstän-
diga nationer, wara beredde, att kunna förswara sig. Ner-
till fordras mycken skicklighet ock öfning, hwarföre de modi-
gaste karlar dertill inöfwas, och sädane kattas Rrigsfolk.
Stora samlingar af krigsfolk kallas Arméer. När nu oenig-
het uppkommer emellan twanne folkstag, sä utsänder hwart
land sina Arméer, för att förswara sitt eget och städa fien-
dens folk och land, de sägas dä företaga fälttag; nar dä
Arm6erne mötas, söka de nedskjuta och förgöra hwaran-
dra, hwilket kallas fältslag: dm Nrlneen som öfwerwinner
den andra säges winna seger. Dä endera måste gifwa efter
för dm andres wilja, eller ock bada ledsna wid de mänga
olyckor krig medför, öfwermskomma de att upphöra att städa
hwarandra, och dä sagas dc stuta Fred, ellcr Stilleständ>
dä det sker blott pä kortare tid. Dä twä eller flera stater för-
ena sig till gemensamt angrepp eller fhrswar sägas de stuta
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 landet städa. Derföre hafwa de äfwen flera
stepp, med hwilka de föra krig till sjös, och sädana stepp
kattas Rrigslkepp, af hwilka de största kallas Ainiestepp,
och dc nägot mindre kallas Fregatter, hwarutom det fins
än mindre af mänga stag. — Dessutom finnas wissa ställen,
säsom stora städer, samlingar af krigsförräd eller ock andra
wigtiga orter, som det isynnerhet är nödigt att förswara
för fienden, vch man har derföre omgifwit dessa med mu-
rar eller wattar samt grafwar, och kallas sädane Fäst-
ningar.
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Gen«»tt krtz förändrat ofta rikens och länders gransor och
utseende, hwarföre den delen af Geografien, som off nu äter-
stär, ncmligm Politisk "Geografi, är mera förändring under-
kastad an dcn Mathematista och Fyfista, soln wi redan afhandlat.

Politisk Geografi.
Allt det land, som pä Jorden finnes, indelas wanligen i
fem stora Werldsdclar, nemligen: Europa, Asien, Afrika,
Amerika och Pol/nesien eller Australien.

Euxopa
eller den Werldsdelen i hwilkm wi sjelfwe bo, är dcn minsta
bland alla Werldsdelame, mm likwäl dcn mest odlade och
mäktigaste delen af Jorden. Den äger öfwer 233 millioner
500,000 inbyggare, och är indelad i ätstilliga Stater och Riken,
nemligen: 3 Äejsaredömen: Österrike, R^siland och Turkiet;
16 särstilta Konungariken: Srverige och Norrige, Dan-
mark , Stor-Britannien och Irland, Nederlanderne, Bel-
gien, Preussen, Bayern, Sachsen, Hannover,
berg, Frankrike, Spanien, Po.rtugal, Sardinien, Nea-
pel , Sicilien och Grekland, samt ätstillige Storhertigdömen,
Hcrtigdömm, Furstendölnm och Republiker.

Efter den makt Stateme ega, indelas de i Z klasser.
Till dcn första höra: Rysiland, Preussen, Österrike,
Frankrike samt Stor-Britannien och Irland: till andra
klassen räknas: Spanien, Nederlanderne och Srverige,
samt till den tredje de öfrige Stateme *).

Nägra af förenämnde Riken, säsom Stor-Vritannim,
Frankrike, Spanien, m. fl. hafwa äfwen dem underlydande
Kolonier i de andre Werldsdelame.

») Med hänseende till Inbyggarnes antal pä qwadratmilcn, ar Bel-
gien, som räknar öfwer 5000 pa q. nt, deb mest befolkade; Nor-
rige, som blott bar 120 det minst befolkade Land i Europa. Lik-
wäl finnas särskildte delar af andra Europeiska Länder, som bafwa
en större Folkmängd pä Q.wadratmilen än Belgien, t. er. Hertig-
dömet Genua, som bar inemot ftooo, Hertigdömet Lncca, som
räknar öfwer 7000, Ön Hydra 10,000, och Malta med öfwer
KB,OOO inbyggare p» hwarje q. m.
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Man har icke alltid wid dm Politiska fördelningen af län-
derne, bibehällit de gränsor som Naturen synes utstakat. Skan-
dinavien eller Nordista Halfön, t. cx., innefattar flera Ri-
ken: Swerige och Norrigc, samt delar ar Danmark, Tystland
och Italien, flera sjelfständiga Stater; Hespcrim cllcr Span-
sta Halfön, 2:ne Niken: Portugal och Spanien, o. s. w.

Wid Ländernes särstildta bestrifning, wilja wi följa de-
ras läge intill hwarandra samt Nationernes inbördes förwandt-
stap- Wi börja att bestrifwa det rike, soill wi sjclfwc bcbo>
nemligen:

Swerige och Norrige.
I

Swerige.
Gränsor och Storlek. Swerigc, till widdcn det

sjettc i ordningen bland Enroprista Riken, gränsar i norr till
Norrlge och Nysta Lappmarken, som stiljcs fräil dcn Swen-
sta genom Torncä och Muonio Elfwar, i öster till Nysta
Lappmarken och Östersjön, i södcr till Östersjön och i wester
till Kattcgat och Norrigc. Dct är älstildt frän Danmark
gmom Öresund. Dcff största längd är 150 och brcddcn 40
Swensta lllil. Hela beloppet af deZ yta (areal-innchall) är
3,870 qwadrat mil, sjöar m. m. inderäknade.

Berg. Swerige är i allmänhet ctt bergigt land. Huf-
wudstanimen för dc Swensta Bcrgm är Rölen cllcr Scr>e-
berget, so»n till en sior dcl utgör gränsssillnaden emellan
Swerige och Norrigc. Dess största höjd och utbredning är i
Lappmarken (Laxpsta Fjällarne). Sulitellna, som är den
fjällknut, hwarifrän Lappsta bcrgcn utgrena sig, är tillika den
högsta punkt i Swerige. Frän fjällryggen sänker landet sig
smäningom mot hafwcn, men genomstarcs af flera twäräsar,
hwilka merendels ntgöra uatnrlig gräns emellan Rikets flesta
landstaper. Bland märkwärdiga berg ihägkommas för öfrigt:
HresVutan i Icmtland; Sittoppen pä gränsen cmcllan
nämnde landstap och Herjedalen; Stadjan, nordligast i Da-
larne; Rinnekulle, söder om Wenern; södcr om
Wettem, och Rullaberg, norr om öresund.

tvätten. Fä länder äro mera uppfyllde af Insjöar
än Swerige. De största insjöar äro: N)enern, (50 qwadrat
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mil), belägen emellan Wermland, Westergöthland och Dals-
land', dcss sydwrstliga del kallas Dalbo-sjön; N)ettern (17
qwadrat Nlil) emellan Nerike, Ostergöthland, Smaland och
Westergöthland; Målarn (18 qwadrat mil), med mänga öar,
wikar ock) angenäma stränder, emellan Upland, Söderman-
land och Wrst! utland; Hjelmaren (4? qwadrat mil), emel-
lan Södermanland och Nerike; Siljan i Dalarne; Storsjön
i lemtlano ock Hornavan i Lappland. —De största Floderne
äro Götha Elf, som har sitt ursprnng i Herjedalcn, gär se-
dan in i Norrigc i sjön Fämund, fortfar i Norrige nnder
namn af Tryscl-Elfwcn, stdan genom Wcrmland under namn
af Klar-Elfwcn till Sjön Wcnern, frän hwilkcn sjö den är
segelbar och sär namn af Götha Elf, som faller ut i Kattcgat
wid Göthcborg; Motala-Ström, som flyter frän sjön Wet-
tern gcnoni östcrgöthl ,-id in uti Vrawikm och Östersjön; Dal-
Elfrven flyter genom Dalarne, Westmanland, Gestrikland och
Upland, i Bottnista wiken: Ljusnan, ljungan, Indals-
Umeä- Skellefteå- och Lulea-Elfwar falla äfwen i Bott-
nista wiken. — K analcr: , sprängd ge-
nom berget, ledande förbi wattenfallm i Götha-Elf; Götha
Ranal, fom gär frän Wcnern till Wettcrn och derifrän genoln
en rad af flera sjöar ut i Ostersiön: dcnna Kanal som utgör
m sträcka af öfwer 17 mil, frän Wcnern till utloppet uti
wiken Slättbaken, förbindcr i förening med Götha Elf och
Trollhättan, Nord- och Hstcrsjön: Arboga Ranal, förmår
Hjelmarm mcd Mälaren; Strömsholms Ranal, utgör en
förening emellan Dalarne och Mälaren; Södertelje Ranal,
förenar sydligaste wiken af Mälaren mcd Östersjön.

Rlima t och produkter. Klimatet är, i anseende till
landets länga sträckning frän norr till söder, föränderligt;
likwäl i allmänhct kallt, isynnerbct i de nordliga traktcrne,
dock mindre än nägot annat lands under lika nordligt läge;
i södra dclcn är klimatet mildare, sä att i Skäne mnlbärs-
träd, kastanie- och walnötsträdet wäxa planteradc ntc pä mar-
ken. Stockholm har i allmänhet mildare klimat än dess nord-
liga läge syncs mcdgifwa, hwartill dess insnlara och föga upp-
höjda belägenhet wid Mälarens utlopp, i saltsjön förnämligast
bidrager. Göthcborg har ett bctydligt mildare klimat än dct
sydligare belägna Wcxjö, hwartill orsaken synes wara Göthc-
borgs granstap mcd stora werldshafwet samt Wepiös läge pä
en widsträckt stogrik höjd. — Wintern ar wanligtwis läng och
stråna; Sommarn dercmot korrt men myckct warm; Hösten
är dcn mildaste af ärstideme; Wärcn kall och stormig. —Af
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Mineralier, isynnerhet af lern och Koppar äger landet rikt
förräd. Swensta lernet anscs för dct bästa. Guld och Silf-
wer finnes sä obetydligt, att desi upptagande ej lönar mödan.
Swafwcl, Alun, nägot Bly, Marmor, Porphyr, finnas
äfwen. Stenkol endast wid öresund. Landet är uppfyllt
med stora skogar af fur, gran, björk; b^k finnes endast i de
sydligaste kustprovinseme; ek upphör med Mtolcrsta Swerige.
Slättlandsprovinscrne äro mera tjmlige för åkerbruk; stogs-
trakteme- äter för bostapsstötscl. Bland wilda djur förekomma
Harar öfwer allt. Hjortar i södra samt Renar och Elgar i
nordligare landstapcr, äfwmsom flera rofdjur: björnar, war-
gar, räfwar och lodjur. Skogarna hysa mänga nyttiga fäg-
lar: orrar, tjädrar, hjc:par; insjöame och hafwen äro fistrika.

Inbyggare; Näringar; Fabriker och Han-
del. Swmffarne höra till dm Germanista grcncn af Kau-
kasista folkstallllnen, och hafwa alltid warit utmärkta för sin
tappcrhct, redlighet, ardctsamhct, kärlek till frihet och sjelf-
ständighct, ägande en hög tanka om sin kraft och sitt wärdc;
men bestyllas äfwen för afund sig cinellan, rang och titel-
sjuka, samt böjelse för prakt, och en öfwerdrifwen aktning för
hwad som är utländstt. Lapparne, som bebo dcn nordliga-
ste dclcn af Swerige, äro utaf dm Finska grcncn af Tsckndi-
,sta folkstammen, smä till wäxtcn, bruna, osnygga och rä,
men likwäl af ett fromt sinnelag; de lcfwa merendels under
tält, och flytta omkring med sina rcnar, deras enda husdjur
och förnämsta egendom. — Folkmängden i hela riket stigcr till
nära 3 millioner. — Äkcrbruk ock bostapsstöcscl aro Swcri-
gcs första hufwndnaringar; de sadcsrikaste provinscrne äro
Skåne, östergbthland, Upland och en del af Westergöthland,
sä att i wanliga är dcssc förse de öfrigc prooinsernc mcd till-
räcklig inhemsk Spanmäl. Vergwcrkcn, af hwilka wi här nedan
stola nämna de wigtigaste, stötas mcd drift; afkastningm af
stogarnc är gansta betydlig, och Fistericrne kunna anses för
den fjerde i ordningen af Rikets hufwndnäringar. Sillststct
har i senare ärm betydligm aftagit. Laxfistet idkas i dc flcste
ströllilnar nära hafwct, och Skälfängst isynnerhet uti Bottni-
sta wikeu. Flcre Provinsers inwänare idka äfwen lagt. -< I
Riket finnas ätstillige Fabriker; en stor del as wära metaller
niannfakturcras innan de utskeppas. Kläden, ylletyger och
linwäfnader tillwerkas inon. Riket för landets behof, och pap-
per till utlölscl. — Haudeln drifwes isynnerhet med egna pro-
dukters tufölsel, isynnerhet till England, Portugal, Spanien
och Levanten, samt genom fraktrcsor för utrikes Handlande.
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Frän Rikct utstcppas: jern, koppar, hwarjehanda sorter tim-
mer, tjära och flera andra stogsastastningar, äfwensom sill
och ätstillig annan sist. De i Niket inkommande waror äro
isynnerhet: win, socker, salt, tobak, thö, kaffe och kryddor.

.Religion och Nletenstaper. Den Evangelist-Lu»
thersta läran ar dcn i Riket allniänt radande; dock äga andra
Christna Religonsförwandtcr, äfwensom Judar, fri Rcligions-
öfning, men fä cj bekläda Rikets cmbetm eller medelst stolor
utbreda dcras lära. — Wetenstapcrna odlas med särdclcs fraiu-
gäng, och har isynnerhet Naturhistorien, Kemim, Läkarekon-
sten, Landets Historia och Antiqwitetcr, jemte desi Spräk och
Skaldekonst, genom Swcnstc Lärdes bearbetande, wunnit be-
tydlig förtofran. Till wctenstapernes, befordran äro, utom
Skolor och Gymnasier, twä Universitcter inrättade, nemligen
i Upsala och Lund, samt för bildandet af skicklige militärer,
en Krigs-Akadcnii pä Kongl. Lustslottet Carlberg. Dessutom
äro till wetcnstaps- och konstbildningens spridande, flera lärda
och wittra Samfund och Konst-Akadcmicr stiftadc.

Statsförfattning och Riksstyrelse. Swerige
är cn konstuutioncl Stat, i besittning utaf cn af de friaste
Konstitutioner något land njuter. Rikets grundlagar äro: Re-
geringsformen af är 1803, Riksdags-Ordningen och Succes-
sions-Ordningen af ar 1810, Tryckfrihetsförordningen af är
1812, till bwilra ytterligare kan räknas Riks-Men af är
1315, gcnotll hwilkcn sistnämnde Swerige är förmadt med
Norrigc under cn Konung. Rikets Ständer, som bestä af
Fyra Ständ: Adcl, Prcstcr, Borgare och Bönder, tillkom-
mer dct ensamt att bcstatta Nationen, anstä medel för Stats-
wcrkct, öfwersc dcsi tillställd och förwaltning, och utan deras
bifall kan Konungen ej utfärda nya lagar, upptaga län, göra
utstrifningar af manskap, eller förändra myntet. Sjelfkallade
samlas dc till lagtima Niksdag hwart femte är; dock äger
Konungen att kalla till Urtima Riksdag. Alla adlige ätters
hufwudmän samt Bistoparne äro sjelfstrifne att deltaga i
Riksdagarne, mcn de öfrige wäljas; hwardera af dc fyra
Ständen hafwa sin röst. Ä Rikssalen gifwer Konungen, i
Standernes närwaro sitt bifall ellcr afstag tillkänna, rörande
alla de Niksdagsmäl, som fordra gemmsamt yttrande af Ko-
nung och Ständer. — I fräga om grnndlagar och ständspri-
vilegier fordras Konungens och alla fyra Ständms samman-
stämmande bcstut, hwilket cj mä fattas, förrän Riksdagen
efter dcn, dä Propositionen derom blifwit gjord. Andra mälanses asgjorde och bestutade, dä tre Ständ sammanstämt med
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Konungen. RikZdagsöfwerläggningame hällas offentligen,
och kungöras' genom tryck. — Kronan är ärftlig och tillfaller
Konumnns förstfödde Son samt dcsi manliga asiomlingar i
rätt ncdjlijande linic. Ingen Swenst Prins sär ulan Ko-
nungclls och Ständrrncs sam^yckc blifwa regerande Furste af
cn utländst Stal. Om Kongl. Huset pä lnanliga sidan uHör,
titwalics en ny Tbroniöljarc af Swensta och Norrsta Rikcts
Standcrs Dcputcrade. — Högste Domstolen utgöres af Tolf
Illstitice-Nad, scr frälse och sc,r ofrälsemän; till föredragning
wid denna Domstol beredas mälen i Körningens Nedre lusti-
tis-Nevision. I Stats-Rädct, soin bestar af nio Ledamöter,
ncmligcn en lustitiw-Stats-Minister och m Stats-Minister för Ut-
rikes-ärendcrna, 6 Stats-Räd stimt Hof-Kantzlern, föredragas och
afgöras alla regeringsärcndcr, utom de millijicricla och comman-
do-mäl. Hwar och cn af de fyra Stats-Srkrctcrarne äger sate och
stämma i Stats-Rädct, dä nägot stall föredragas ellcr förckom-
mer, soin till dcsi befattning hörer. Dessa nläl böra wara
förberedda af Stats-Sckrcteraren och fyra frälse samt fyra
ofralseman, dem Konunaen förordnat att utgöra Allmänna
ärmdemes Beredning. Är frägan om krig eller fred, sam-
mankallas ett utomordentligt Stats-Räd, som utgdres afStats-
Ministrarnc, Stats^Näoen, Hof-Kansleren och samtlige Etats-
Sekreterarnc, hwilka hwar för sig afgifwa sitt yttrande för
hwilket de blifwa answarige; inen Konungen äger makt att
fatta och utföra det beslut han finner nyttigast för Riket. Ko-
nungen äger full makt och myndighet i rcgeringsyläl, har hög-
sia befälet öfwer Armckcn, utnämner till alla wigtiga embetcn
och beställningar *), upphöjer till grestigt, friherrligt och ad<
ligt ständ samt utdelar riddarewärdighet **). — — Rikssty-
relsen förwaltas i öfrigt genom 7 Kollegier, neml. Krigs-
Kollegittm, Förwaltningen af Sjo-ärcndcrne, Kammar-Kol-
legium, Stats-Kontoret, Bergs-Kollegium, Kommers-Kol-

*)Stats-Radernc, Stats-Sekreterarne, Presidenterne iRikets Kolle-
gier, Generals och Amiraler, Landsböfdingar, Regcmcnts-Cliefer,
Utrikes warande Ministrar, Kommendanter, m. si. som innehafwa
sä kallade förtrocndesyplor, kunna, nar Konungen sä för godt sin-
ne?, genast ssiljas frän sina embetcn; deremot kunna alla andra
enit^mä!! icke ssiljas fr^n sina embetcn utan ransakning och dom,
icke bcller uran deras egen begär.ni till andra platser förflnttas.

»*) Riddare-Ocdnacne aro fem-. Str'asimer-Orden, som tilldelas
Furstliga rersoner ock Rikets bögsia Embetsman: Swards-Ordens.nn utdcl.^ tör militäriss förtjenu: Nötdstjerne-Orden som till-
k^mmcr egc-nligen lärde och f,)rsje!tte män ai Civil- och Prcststän-
det; Grdcn , som utdclas ät dcm,'som gjort sig fönjente af
jyrd-. sch bcrgöhruk, handel och konster; <^art X1I1:5 Orden.
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legitim och Kammar-Rätten. Riket är fbrdcladt i24 Län
eller Landshöfdmgcdömcn, hwilka innefatta 264 Härader
och 115 Fögderier. För rättwisans skipande stmas 3 Kongl.
Hof-Rättcr: i Stockholm, Jönköping och Christianstad, 13
Lagmans- och 90 HaradZhöfdingedömen, mom Rädstugu- och
Kaniners-Rätter i Städcrnc. Krigsinaktcn till lands och sjös
har sin cgen Ofwer - Domstol, ncmligcn Krigs-Hof-Ratten,
hwaiunder lyda Krigs-Nattcrnc wid dc sarstilta Landt- cch
Sjömaktens Corpser, hwilka egentligen döma öfwer fel och
förbrytelser, begångna i eller under tjenstgöring. Städerne,
86 till alltalet, styras af sina Magistrater, soin tillika under
namn af N>^dstugmNalter, stipa rättwisan. Styrelsens och
rättwisans slipande i Bergsl.tgaine äro, under Vergs-Koliegii
illsecnde, ilpporagna ät 11 Bergmästare. — Kyrkowäscndct
cller den andliga styrelsen är anförtrodd ät Konststoricrne,
hwilkas Ordförande aro Erkc-Bistopm och Vistoparnc. Hela
Riket är i dctta hänseende indclt i 12 Stift, neml. Upsala
Ärke-Vistops-Stift, samt Strängnäs, Wcsteräs, Carlstads,
Linköpings, Calmar^ Wexiö, Skara, Göthedorgs, Lunds,
Wi^by och Hernösands Vistoxs-Stift, nnder hwilka tillsamlnans
höra 172 Prosterier, 1147 Pastoratet', 1214 Annexer och
129 Stadsforsauilingar. Hof-Försatlllingen och Stadsförsam-
lingarne i Stockholm hafwa sina egna Kcnsistoricr.

Krigsmakten titt lands utgör n^got öfwer 36,000
man, hwaraf ungefärligen H äro indelta Regementen, och de
bfriga wärfwadc. Häraf är omkring 2.600 man Artilleri,
28,800 man Infanteri, samt 4,700 man Kawalleri. Dcsi-
ntotu darKonllngcn (dock endast i krigstider) rättighet att npp-
bäda Bewaun^snlan^stapet, som bcstär af alla unga män
cmellan 20 och 25 ar, hwilket efter åldern är indeladt i fcm
klasser, och utqör, inbcräknadt Gottlands Nationalbeväring,
ouckring 103,000 nian. Nar härtill kommer 23,200 man
Sjötroppar, belöper ss. Rikets, i händelse af krig, disponibla
krigsmakt till öfwer 162,000 lnan. Sjölllakten bestar af 30
stcpp, bland bwilra finnas 11 Linicstepp af 83 till 54 ka-
noner, 7 Fregatter, 2 Korvetter, samt öfwcr 200 Skärgärds-
fartyg. Orlogsflottan, som bestar af de stora krigsffeppm,
har sin station i Carlskrona; Skärgärdsstottan eller dcn sä
kallade Armecns Flotta, som utgörcs af de mindre fartygen,
är stationerad i Stockholm och Göthcdorg.

Sn? er i ges wapen är en, med upphöjdt kors, fyr-
delad stöld; uti första och fjcrde fältet stä tre gyllene kronor,som aro Swca Rikes mstilta wapm; uti audra och trcd/e ett
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krönt Lejon, springande öfwer 3:m strömmar,, tillhoranbe
Götha Rike. ,

bandets Indelning: Swerige fördelas, i 3 huf-
wuddelar: 1) Swealand; 2) Göthaland, tued öarne Gott-
land och Oland; 3) tTorrland, med Swensta andelen af
Lappmarken.

Swealand
stiljer sig frän Göthaland genom dc bergiga ssogstrakteme RZl-
marden, mellan Östersjön och Wcttcrn, samt Tiweden mel-
lan Wettcrn och Wcnern. En frän berget Städjan utgäcnde
äs samt Dalelfwcn stiljer dct frän Norrland. — Den omgif-
wande knstcn splittrar sig mera i stär, än annorstädes wid
Sweriges stränder. — Swealand innelMcr Landskapen: Up-
land, Södermanland, tvestmanland, Nerike, tvermland
och Dalarne. Denna medlersta del af Riket, säsom mer ber-
gig än stat, har i allmänhet godt förräd pä metaller, för-
nämligast pä jern och koppar; mm Upland, Södermanland
och Nerike samt en del af Wcstmanland äro tillika goda sä-
desorter. -- Swealand utgör ett sä talladt Oswerstäthättare-
stap och 7 Höfdingedömm eller sä kallade Län,, nemligen:

1) Stockholms Ofwerstäthällareskap,
hwarnnder lyder Staden Stockholm, jemte nägot litet af trak-
ten oeromkring. Stockholm, hela Rikets Hufwudsiad och
Konungens Residens, Stapelstad *), med 80,000 inwäna-
re **), anlades är 1260 af Virgcr Jarl pä de tre holmar,
som omfattas af Norrström och Söderström, men har seder-
mera blifwit sä utwidgad att den för närwarande bestar af
ännu 7 andra holmar, bland hwilka Södermalm är den stör-
sta, samt utsträcker /ig äfwen till en del af fasta landet wid
Mälarens utlopp i Östersjön, pä gränsen emellan Upland och
Södermanland, i hwilka landskapet- Staden titt ungefär hälf-
ten i hwardera är belägen. Den är säte för Rikets Högsta
Domstol, Swea Hofrätt, Rikets Kollegier, Riksms Ständers
Bank och Landshöfdingen öfwer Stockholms Län. Staden äger
mnlärkt god hallin, drifwer gansta betydlig utrikes handel.

*^ Stapelstäder kallas de, som hafwa rättighet att idka sjöfart och
b.nNel pä utrikes orter; bwarcmot Upstäder, om ock wid bafwct be-
lägna, endast fä drifwa inrikes handel. Bergsstader kallas de i
Bergslagen och till dch förmon anlagde Städer.

*") Dä Städernas folkmängd ar beständig förändring underkastad, har
y.an utfört summorna i runda lal.
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och är dcstutom m af rikets förnämsta fabriksstädcr. Dcr fin-
nes Swmsta Akademien, cn.Wcttenstaps Akademi, en Bit-
terhets-, Historic- och Antiqnitets-Akademi, cn Mnstkalist-och
en Mälarc- och Vildhnggeri-Akademi, tillika med flera mark-
wäi^iga byggnader, säsom Kongl. Slottet, Niddarholms-Kyr-
fan, der Swensta Konungarnc bcgrafwas, Riddarhuset, Vör-
sm. Myntet, o. s. w. — Stadens läge, wid en insjö, en
hafsfjärd och twenne strömmar, pä öar, dels slätta, dcls ber-
giga, bland wildstöna omgifningar, är ctt af de herrligaste
uti Europa. Ehuru hustomternas antal endast stiger till 4526,
och de dcrä uppförde husen till omkring 6000, uppgifwes lik-
wäl Stadens omkrets till 14 ntil.

Uti Stockholms stöna nejder ligga Carlberg, f. d. Kongl. Slott,
itu Krigs-Akademi; samt den enda PorceKans-FabliktN i Riket, Rör,
strand.

2) Stockholms L.än (innehållande 66-^- qwadrat-
mil, med 104,500 inbyggare) innefattar den östra mera ber-
giga kusten af Upland, i allmänhet Roslagen kallad, samt
en liten del af Södermanland, kallad Södertörn, wid s)ö<-
stranden klippigt, har flera stöna lerngmfwor, Bergsbruk och
Fistericr, mot gränsm af Upsala Län jemnt,. mycket allmänt
och wäl odladt, samt bär spanmäl i öfwerflöd. — Städer
norr om Stockholm: N)axholm, sjöstad med nära 1000 in-
wänare, och den pä en gcnt emot liggande holme belägna
Fästningen, som förswarar inloppet till dcn mcst besökta af de
fyra scgellcder, som föra till Stockholm; Sigtnna wid Mäla-
ren, namnkunnig i Historien, säsom det ställe dcr Oden ned-
satte sig, och såsom fordom rikets hufwndstad, Mcd märkvär-
diga ntincr af fordna kyrkor och kloster, nn en ringa Uppstad,
som äger knapt 600 inwänare; sjöstad, med De-
wärsfaktori, Ttrbmmingsfiste, och öfwer 5000 inwänare; Ost-
hammar, si.östad, lned 500 inwänare, som föda sig afströlil-
iningsfisse; Oregrund, sjöstad pä cn bcrgssinttning, wid ett
And, midt emot Gräsön, mcd öfwer 600 inwänare, som id-
ka nägon inrikes sjöfart; Södertelje, en stapelstad, hwilkcn
likwäl drifwer föga handel, sydwcst frän Stockholm, mcd 1000
inwänare, belägen i Södertörn, wid Södertelje kanal.

Uti detta Län märkes detzutom: Haga,'Kongl. Slott, med en ss'n
park-, Ulriksdal, f. d. Kongl. Slott, nu Invalidbus; Dronnu^
Holm pä Lofön, det största af de Kogul. Lustslotten; Swartsiö, Kdngl.
Slott pa en ö i Mälaren; Rosere<erg, Kongl. Slott, i senare tider
mncket förstönadt. Widare är bär att märka: Uto Icrnqrufwar, betans
te för sin goda malm; Hargs och Foremarke lernbruk, hwars bygg-
nader likna Slott,' med de skönaste omgivningar tillskapade af natur och
tonft, sawt m<d bruksköpKinM, wackrare och folkrikare än de fleste smä-
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stader; (vristehamn, en köping, öfwcrfartsorten för posten ocb för de
resande till Finland; Dalarön, skans pa cn bolmc wid ett af inloppen
till Stockbolm, samt en köping pä falla landet i en ödslig nejd; tLlfs-
näbben wid Mnssön, ritcts fordim örlo.isbamn; Lanosorr, en uodc,
mcd en fyrbak, wid inloppet rilt farwatren; Lindholmen,
ctt gods, dcr Oustaf Wasa föddes, ar i49<i, och R^dboholm, ett
gods der han blef uppfödd; Björkö, cn ö i Mälaren, dcr Anv^.rius
predikade, och dcr den urgamla handelsstaden Birka tros warit belägen.

3) Npsala U.an (ilmch,il'!ande cn areal af 47^ e^wa-
dratmil, med 82,000 inbyggare) ntgör wcstra dclcil af Upland,
till största delen stätt och sadesbördigt land, med mänga Icrn-
qrnfwor och betydliga Vittk. ' Här märkes: Upsala, nordwcst
frän Stockholm, wid den segelbara Fyrisän, cn gammal märk-
wardig stad, som räknar sin grundläggning frän Christna lä-
rans antagande här i ri.rct, och Gamla Upsala Afgndatcmpels
förfall, sate för Rikcts^rkc-Vistop och Länets Höftingc, med
Universitet (stiftadt är 1476 af Sten Sture den äldrc), som
äger ctt rikt och Praktfullt Orangerihus, en berömd
Domkyrka (med Erik den Heliges brn i cn kista af silfwcr, Gu-
staf 1.0 och Johan III:s grafchor, och ett monument öfwer
LiilNli) , samt 4500 inwänare, ntom de Etudcrallde; har bäl-
les ärligen cn sior marknad, kallad Distingen. Den enda stad
i Lamt, utom Upsala, är Enköping, gammal uppstad, med
omkring 1200 inwänare, hwilkas förnämsta näringsfång är
trägärdsffötstl.

,s^är märkes fär öfrigt; Gamla Upsala, mil norr om Upsala,
sedan Frcn dc Hedniska Konnngarncs säte, med Nordenö ford^-
na störsia Afgndatcmpes, af hwilket grilndrnurarnc äiinu utföra en del
af dcn nra tmkan; Orbvhue, f, d. Kongsgärd, der Kon. Erik XIV
satt fawzcu och afdagatogs; Dannlora Icrngruwor, s-nu innchälla för-
träffligt jern, bwiltct widare bcrcdcs wid dc kringliggande bruken: (sster^
dv, (?tmo, l?.öfsi« , rikets största Icrrb/nk; Söderfors, dct enda An-
karsmcdjcdruk i riket, samt dct för sm ss^ia b.lägcnbct bckanta Eissarle^
b^ Bruk pä ficra öar i Dalclfwcn, der nämnde elf, ncdan^öre wid Elf-
larleby, gör ett benidligt fall; Mora Stenar, dcr de gamle Konn!,-
aarnc waldes afllpswearne; Hättnta, der Kon. Birger blef öfwerfallcn
af s>na brödcr ; Sko-k!c ster, ctt af den widtfrcgdadc C. G. Wrangel
uppbyggdt Slott, nu tillhörigt Btahcsia ätten, med dyrbara samlingar.

4) Södermanlands eller N)? b' öpings li. an (5/
qwadratmil, mcd inbyggare) bcslär af westra och stör-
sia delen af Södermanland, m<d undantag af dcst östligaste
drl, Södertörn. Länet är bördigt och wäl odladt; dcst för-<
nälnsta produkt är stannmäl; bostapsffdtseln giswcr äfwen be-
tydlig afkastning; bergshandtcrii^grn lrillmr ock nägon inkomtt.

Städer: Nyköping, en wacker ock wäloyago st^^^lst.ii)
wid en ö, en mil frän hafwct, Landshofdingrsätt, ned^rlags-
plats för ortens jcm, har klädesfabriker cch ctt.liu förfallet,



143

men fordolll starkt bcfästadt Slott (der Kon. Waldemar dog i
fängelse 1302, Hertigarne Erik och Waldemar ihjalhnngrade
1318, Kon. Carl IX afied 1611, och Earl X föddes 1622),
samt 3000 inwänare; Strcngnas, gammal Mpstad wid Mä-
laren, mcd 1000 inwänare, stönt belägen, mm illa byggd,
säte för cn Bistop, har Gymnasium cch rn wacker Domkyrka
(dcr Sten Sture dcn äldrc och Kon. Carl lX ligga bcgrafne);
'Trosa, gammal mcn ringa sjöstad, i cn bergdald, med nägot
öfwer 500 inwänare, som idka strömmingsfiste; Mariefred,
cn ringa uppstad wid en wik. af Mälaren, med 800 inwäna-
re; Estilstuna, en snygg nppstad, 2500 inwänare, belägen wid
en ä, och bekant för de der anlagde Manuftikiurwerk, dcr de
wackraste stälarbctcn tillwcrkas; Torshälla, en ringa uppstad,
med 600 inwänare.

Widare märkes i detta Län: Gripeholm, Kongl. Slott ldcr Kon.
Erik XIV, lolian 111 och Gustaf IV 'Adolf sutofängnc, och dcr Kon.
Sigismund föddes), mcd den största samling af porträtter i riket; Tull-
ttarn, wacker Kungsgård; , sätccgard, der Cbristina
hjyllcnstjerna asied och lob. Pan<'r fsddes; Malmköptny, köping, an-
laggd t?83; Ittleta, fordom kloster, anlagdt af Kon. Carl Vit, nu
sätesgård; Safsiaholm, sä^sgärd, tillbörigt Bondissa familjen, med
dyrbara taflor ocd statucr; Hker, Stafsjö, lLhrndal och Hellesors,
stnckcbruk. — Bland till detta Län hörande, öar i Mälaren, märkes:
Foydön, dcr Rauninge war beläget, bwarcst Ingiald Illrada med nn
dotter uppbrände sig; samt Selaön, der fordcm Granmar och dc^ mag
Hjorwacd af Ingiald Illräda blefwo inncbrände.

5) sVestntanlands ellcr Westeras Lan (60^
qwadratmil, lnrd bfwer 90,000 inbyggare), för det mcsta ett
bördigt slättland, men i norr ,omgifwct af cn bergig skogs-
trakt, innefattar östra dclcn af Wcstmanland och den nord-
wcstra delcn af Upland, som kallas Fjerdhundra. — Städer
alla belägna i Wrstmanlrmd; Westeräs, en gammal uppstad
wid Swartäns utlopp i Mälaren, sate för Landhöfding och
Vislop, mcd ett Gymnasium, dct äldsta uti riket, cn wacker
Domkyrka, dcr Ewante Sture cch Erik XIV ligga begrafne,
har 3300 inwänare och drifwcr kommissionshandcl med bcrgs-
lagsprodnktcr; Arboga, gailimal och fordom betydlig nppstad,
wid Arbogaän, mcd 1700 inwänare, sailit Röping, en upp-
siad, med 1^!00 inwänare, frän hwilka begge stader en mängd
bcrgslagsprodiikter mcd ffntor afsandas till Stockholm; Sala,
bergsstad, i hwars granssap Swerigcs enda silfwergrufwa är
betagen, mcd 3000 inwänare och en stor marknad.

Har märkes for öfrigt: Norbergs Grttfwor, som gifwa cn mne-
kcnhet jernmalm;. Sknltuua, Mcssixgsbruk; Stromsholme Kongl.
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Slott, med stött Stuteri och den der förbllöpande Strömsholms kanal;
Rnngsörs Kungsgård; Särra Helsobrunn.

6) Ne rikes eller Örebro L,an (74-^ qwadratlnil,
mcd 116,000 inbyggare), cn stogbewäxt bergstrakt, mco rikets
förnämsta Icrngrnfwor, innefattar hela Nerike, westra delen
af Wcstmanland och den till ZDermland hörande Carlstoga
bergslag. -^ Städer i Nerike: Örebro, en gammal nppstad
nära Hjelmarcn, Landshöfdingesäte, med 4000 inwänare,
nedcrlagsplats för bcrgslagsprodnkter, hwilka härifrän steppas
till Stockholln: Astersnnd, wackert belägen och walbyggd
uppstad nära nordligaste wikcn af Wettcrn, med 800 iuwäna-
n. — Städer i Wcstmanland: Nora, bergostad, mcd 650,
och L.inde eller Lindesberg, likaledes bergsstad, med 700
inwänare,

I detta Län märkes; Wedewäys Manufakturwerk i Wcstmanland:
D^lta Swafwclbruk i Nerike, der äfwen vitriol och rödfärg tillwerkas;
Gököholm, sätesgärd, märkwärdig för det i dch granstap föröfwade
mord pä Engelbrekt; Stjernsund, en wacker sätesgärd, tillhörig Ko-
nungen; Loka och porla, Helsobrunnar, den förra belägen pä gränsen
till Wermland och den senare i Nerike.

7) U3ermlands eller Carl stads Lan (157^
qwadratmil, med 170,000 inbyggare) innefattar hela provin-
sen Wermland, undantagande Carlstoga bergslag. Wermland
är cn stogbewäxt bergstrakt, med rika lerngrufwor; endast sö-
dra delcn, kring sjön Wencrn, är siatt. — Stader: Carl-
siad, wacker och wäldyggd uppstad; pä en ö, 4 mil frän Klar-
elfwcns tillopp i Wenern, Landshöfdinge- och Vistopösätc,
har Gymnasiuln och 2900 inwänare, drifwer god handel pa
Göthcborg med stogs- och bcrgslagsprodnkter; ha? hälles ärli-
gen en stor marknad (Pcrsniessan); Christinehamn, uppstad
wid en wik af Wenern, derifrän handel drifwes med tack-
jern tM Bruken kring Wenern, med 1700 inwänare, bekant
för den ärliga Fastingsmarkuaden, der ortens inbyggare för-
sälja sina bergsprodukter och der landets jernpris för-ärct be<
stammes; Philipstad, bergsstad mellan berg och sjöar, med
800 inwänare; Arwika (f. d. Oscarsstad) med 300 inwänare

I detta Län märkes i öfrigt: persberys grufwor östcr om Phi«
lipstad, de wigtigaste i provinsen; Edaskans wld !liottsta gränsen.

8) Fahln cllcr Stora Rop par bergs U.an
(278-/^ qwadratlnil, med 136,000 inbyggare) innefattar hela
provinsen Dalarne, omgifwen af skogsbewuxna bergsMf.
Jorden är ofruktbar, stogbewäxt; dest nordliga del upptagas
af stora ödehedar; bergen lemna den mesta toppar i riket och

,cn mängd jern, äfwen swafwcl. — Städer:, Fahlun, gant-
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mal bergsstad, Landshöfdingesäte, med en bergsskola och 4200
inwänare, nära staden finnes Rikets förnämsta Koppargrufwa,
Stora Kopparberget; Hedemora och Säther, uppstäder, dcn
förra med 1000 och dcn senare med 600 inwänare.

Här märkes äfwen: lÄfdalen, wid östra Dalelfwen, Porfytwerk
der dc wackrasle waser slipas; Garpenberg, uräldrig Koppargrufwa;
Awestad, köping, der Fablu rakoppar renas och en del walsas till plå-
tar, äfwensom rikets kopparmynt preglas; Smedjebacken, lastageplats,
upplagsort sör nejdens jern; Isala by samt Ornas och Rankh^nan,
märkwärdige frän^ Gustaf Wasas tid.

Bistops-Stiftcn t Swealand äro 4, ncmligcn: 1) Erke-
Stiftet eller Upsala Stift, som innefattar hela Upland och
sträcker sig öfwer twenne provinser i Norrland, neml. Gesirik-
lcmd och Helsingland; 2) Strengnas Stift, som bestar af
hela Södermanland och Nerike; 3) Resteras Stift, som utgö-
res af Wcstmanland och Halarne; 4) Carlstads Stift, som
innefattar hela Wermland och Dalsland.

Göthaland
utgöres.af Landskapen: Ostergöthland, Smaland, Gott-
land. Oland, westergöthland, Dalsland, Bohus-Län,
Skäne, Halland och Blekinge. — Som klimatet i dessa
Provinser är mildare än i de norra landssapcrna, och landet
mindre bergigt, producera de mera spannmäl än metaller.
Wid kusterna fängas sill och strömming. — Här äro 12 Län
eller Höfdingedömeu;

1) Öste rgöt hl ands eller Linköpings Lan
(96-/- qwadratmil, mcd 188,000 inbyggare) innefattar hela
Ostergöthland. Mcdlersia och norra delen är siätt och sädes-
rik, men wid gränsorna omgifwes det af stogbewnxna berg,
och desi södra del hör till de bergigaste trakter i Götbalandi
Utom sjön Wrttern, wid hwilken Omberget är beläget, mär-
kas sjöarne Somen, Roxen och Glan, samt 2:ne stora hafs-
wikar: Bräwiken och Slätbaken — Stader Linköping,
urgammal uppstad wid Stängän, Landshöfdinge- och Bistops-
säte, med det största Gymnasium i riket, ansenlig Domkyrka,
listig rörelse, och 3700 inwänare; Norrköping, wid Motala
ström, mellan sjön Glan och Bräwiken, en af rikets största
stapelstäder, med klädes- och andra fabriker, samt 12,000 in-
wänare; Söderköping, urgammal och fordom ansenlig sta-
pelstad, men hwars rörelse nu är obetydlig, nära Slätbaken,
med 900 inwänare; N)adstena, uppstad, i en wacker trakt

10
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wid Wettern, ägde fordom ctt berömdt klosler, nu förwandladt
till invalid- och arbetshus, har 2000 inwänare, hwilka idka
sädeshandcl, spetsknöppling och förfärdiga wäfnad af kainmar-
duk och dräller; Skenninge, uppstad fordom stor och namn-
kunnig, men Nu obetydlig och utan rörclst, med 1000 in-
wänare.

Här märkes för öfrigt: Motala, köping wid Wettcrns utlopp;
Medewi, belsobrunn.uti en ffön trakt nära Wcnern;
en wlsokälla nära Norrköping; Hnvidalerg, stor koppargrufwa wid
Smäländsta gränsen; Boxhotms och Finspänys jernbrnk; Marmors
bruker pä Kolmärden, nära Bräwiken; Gusttms knappnalsfabrik:
Wrerakloster wid sjön Roxen, samt Alwastra wid foten af Omberget,
fordna märkwärdiga kloster, der flera Konnngar^blifwit bcgrafne; Ste-
cteborg, fordom ett befastadt slott, bekant i Swerigcs äldre Historia,
hwaraf ruiner nu endast äro qwar. ,

2) Calmare Län (96^ qwadratmil, med 166,000
inbyggare) innefattar östra delen af Smaland, samt Oland.
— Smäländsta andelen är en läng knststräcka, lncra bördig
än de öfriga delarne af detta landstap; dcsi norra del är gan-
sta bergig och kusten instnren af djupa fjärdar. On Oland är
12^- mil läng, men blott 1^ mil bred, och skiljes frän fasta
landet gcnom Calmarsund; större delen af ön är cn kalk-klippa
och ofruktbar, men nedom denna är, i synnerhkt wid wrstra
kusten, ctt gansta bördigt fält med herrliga lttndar; säd odlas
utöfwer öns bchof. Stader: (salmar, gammal och fordom
widtberömd Stapelstad, mcd ctt f. d. bcfastadt stött, dcr ännu
Unionssalen wifas, säte för Landshöfding och Bistop sanit
Gymnasium, har cn wacker Domkyrka och ctt stcppswarf,
5200 inwänare och drifwer handel med bräder ock skogspro-
dukter. IVesterrvik, Stapelstad, wid en wik af Östersjön, i
en stogig bergstrakt, fordom af betydenhet, med god hamn
och 3000 inwänare; N)immerb)>, gammal uppstad mcd 1300
inwänare, bwarrst drifwes stark handel med oxar.

I detta Län märkes i öfrigt: Läwerc, stort alunbruk; Gladham-
mar, indrägtigt toboltwcrk; warnanas, sätesgärd med wackra anlägg-
ningar; Monsteräs, Doderhttltsn?ik, päffallewik, lastagcplatsar,
folkrikare än mänga småstäder; Södra wi, bälsobrunn. Pä Oland
har nnligen blifwit anlagd en Stad, Borgholm, nära det nu mera
förstörda Slottet af samma namn. Wid öns södra udde är Olands A-
lunbruk bclägit, och icke längt frän norra udden är Boda hamn, of-
werfarsortcn. till Gottland.

3) sVepiö eller 'Kronobergs Lan, innefattar sö-
dra delen af Smaland, och innchällor 86-^ qwadratmil, ined
109,000 inbyggarc. Landet är nppfylldt af sjöar, såsom Hs-
nen och Möcklen, och iallmänhet stogbewäxt. Desi westliga
del är i synnerhet sandig och ofruktbar, mcd stora hedar. Här
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finnes blott en enda Stad, Wexiö, som är Landshöfdinge-
och Biskopssäte, samt bar ett Gymnasium och' 1700 inwänare.

Här märkes: Rronobergs Kungsgärd pä en holme t Helgasjön,
mcd ruiner efter ett flott, samt det midt emot pä fasta landet liggande
Landöliöfdingcgodset Rronoberg; Bergqwara, gammal sätesgärd; Ro-
stad!, stort glasbruk.

4) Jönköpings Lan, (97^ qwadratmil, med
138,00) inbyggare), innefattar norra delen af Smaland,
hwilkcn är mera bergig än. den södra, och har mänga malm-
streck, säsom af guld wid Adelfors; Taberg bestar af en rik
i dagen liggande jernmalm. Städ»r: Jönköping, Stapelstad
wid Wettern, sate för Götha Hofrätt och Länets Höfoing,
mcd 4000 inwänare (fredsstut 1809); Eksjö, uppstad, drif-
wer ansenlig oxhandel, har 1400 inwänare; Grenna, liten
uppstad mrd 600 inwänare.

I detta Län märkes: Nttssingso, en ö i Wettern som fordom wa-
rit flera Konungars Residens, och Bolmsö i Bolmen, wid gränsan
af Kronobergs Län; Husqwarn, krutbruk och gewärsfaktori; Brahes
htts med ruiner efter ett flott samt en stön utsigt.

5) Mariestads eller Skaraborgs Län, (75^?
qwadratmil med ,167,000 inbyggare) emellan sjöarne Wettern
och Wenern, innefattar norra delcn af Westergöthland. En
stor del af Lamt utgöres af dcn sä kallada Westgötha Falbygd
eller en gansta fruktbar Slätt, frän hwilkcn flera flötsberg
uppstiga: säsom Hlleberg och Mösseberg nära Falköping,
Ainneklllle wid Wenern, Billingen i nejden af Slöfde, m»
fl. Här märkes äfwen sjlarnc Skagern, N)iken och Unden
sa,nt bland öarne i Wenern Källandsö. Städer: Mariestad,
walbyqgd uppstad wid Wmcrn, Landshöfoingisäte mcd 1500
inwinar.'; Skara, äldsta staden i Westergöthland med Vi-
stopssä e och Gymnassultt salttt I^oo inwänare; Lidköping,
wälbyggd nppstad wid W«''icrn, »ned 1800 inw^ntre; Sköf-
de, mcd 650, Hjo imd 550 och F.ilköping med 50) jnwä-
nare, gamla men nu ringa uprst de.

I detta Lan märkes: H?fwa, köping, i forntiden stad med ett af-
gudabus; Rongslena, köping, fordom befästadt flott; Gudhem, i be-
dendomcn afgudalnls, sedan ett berömdt kloster; Ivarnhem, likaledes f.
d. kloster, der Birger Jarl och flera Konungar ligga begrafne; Axewal-
la, bed och en af de största slätter i nordcn, öfningsplars för Skaraborgs
och Westgötba Regementen, l>warest fordom fästnings och flottet Are-»
walla war beläget; Göthala f. d. kungsgärd och fästning, nu öfwerste-
l<ostäl!e; , wid södra foten af Kinnckul.e, kyrka, grundlagd af
Olof Skötkonung, den älsta i riket, och dcrnnvid St. Sigfrids källa
der samme Konung blef döpt; Leckö, pä Kallands ö i Wenern, Kungs
ärd med ett wackert flott; Forswiks jetnbrut; Mulltorp, Olerorp
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Rafwelas, alunbruk. Wid Götha Kanals inlopp i Wettern ar U?a^
nas Fästning under anläggning.

6) N) ennersb org eller Elfs b orgsLan , (114^
qwadratmil, med 201,000 inbyggare) innefattar södra mera
skogiga och ofrnktbara delen as Westergöthland och det lilla
wester om Wenern belägna Dalsland. Städer: tveners-
borg, wacker, angenämt belägen uppstad nära Wcnerns utlopp,
Landshöfdingesäte, drifwer handel pä Götheborg med jern och
skogsprodukter, har 2300> inwänare; Boras, uppstad i en o-
fruktbar men wacker bergstrakt, med 2200 inwänare, stm
drifwa betydlig handels kring Riket med de sä kallade Westgö-
tha waror; 2llingsas, liten uppstad, som likwäl i medlet af
förra ärhundradet war cn af rikcks förnämsta mannfaktnrstä-
der, men har nu blott cn klädes- och nägra strumpfabriker
samt 1100 inwänare;- Ulricehamn', gammal uppstad, hette
ända till 1741 Vogcsund, märkwärdig genom fältstaget 1520,
bar 1500 inwänare, som idka gärdfarihandcl; i Dalsland:
Amal, uppstad wid Wenern, har stutfart mcd jern- och trä-
waror samt 1400 inwänare,

I detta Lan märkes: T^ollhatte Slusiwerk, hwarigenom förening
är öppnad mellan Wenern. och Nordsjön.

7) Göthehorgs och Sohns Lan, (43^ qwa-
dratmil ined 153,000 inbyggare), en smal och bergig kultsträc-

ka med en fal stärgärd och rikt fiste som dock är i ett märk-
bart aft^gande. Bland desi öar äro Orust och l^jörn de be-
tydligaste och af Götha-Elf, som grenar fig wid Kongclf, bil-
das ön Hisingen. Detta Län innefattar en liten del af Wr-
sicrgöthland och hela Bohus. Städer: i Westergöthland:
Götheborg, den största Stapelstaden i Riket näst Stockholm,
ehuru numera med mindre betydlig handel än fordom, genom-
skuren af kanaler, sate för Landshöfding och Vistop, har ett
Gymnasium, ett Wettenstaps och Vitterhetssamfund, ätstilli-
ge Fabriker och 27,000 inwänare: i Bohus Län: Stapelstädcr-
ne: Rongelf, med 800 inwänare ock det närbelägna fordom
wäl befästa men nu förfallna Bohus Slott; Marstrand med
1000 inwänare, jemtc Fästningen karlsten, belägen pä en

ö i hafwct; Nddewalla, som drifwer utrikes handel, har ctt
mycket besökt saltsjöbad och 8700 inwänare, samt Strömstad
med nära 1500 inwänare.

8) Hallands ellcr Halmstads Lan, (43-/_. qwa-
dratmil mcd 91,000 inbyggare) innefattar Landskapet Halland.
Likaledes cn kal kuststracka, men utan stärgärd; desi norra och
inre delar äro bergige, södra delen flack och sandig. Flerastä-
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des finnas dock herrliga bokskogar. Landet genomstäres af fle-
ra strömmar, tVistan och Ätran, soin börja i Westergöth-
land, Nissan och Lagan ur Smaland, alla med rika Lax-
fisken. Städer: Halmstad wid Nissans utlopp. Stapelstad,
men mcd fö^a betydlig handel, Landsböfdingcsäte, har 1800
inwänarc; Laholm wid Laga än, mcd 900 inwänare; Fal-
kenberg, wid Ätran, med betydligt laxfiste och 800 inwäna-
re; tvarberg, gammal Stapelstad, med temligen god hamn,
sjöfart, ett stött och 1600 inwänare; Rongsbacka, gammal
mcn liten Stapelstad, med 500 inwänare.

I detta Län märkes: Rnaröd, Köping (fredsflut 1613), Sper-
Mgsholm, wacker sätesgärd med hälsobrunn.

9) Malmöhus Lan, (40^ qwadratmil med 206,000
inbyggare) innefattar sydwestra delen af Skäne. Större delen
längs kustcrne ntgöres af de sädesbördigaste, äfwensom bäst
befolkade, slätter i riket. Äkerbruket har i senare aren gjort
högst betydliga framsteg. Men kring N?ombsjön finnes en
sior ofruktbar sandstätt och kring Ringsjön, samt södra sidan
af bergshöjderne Romeliklint, Linderödsäsen och Säderasen
(de sednare iitgöra gränsen etuot Christianstads Län) stora bok-
skogar. Städer: Malmö, en af de bättre rikets Stapelstä-
der, sa^tc för Länets Höfdinge, mcd temligen betydlig handel,
i synnerhet med spannmäl, nägra fabriker, salut 8000 inwä-
nare ; Lund, med Universitet, siiftadt af K. Carl XI , Bi-
stopssäte, ansenlig Domkyrka och 4000 inwänare (fältst. 1676,
fredssl. 1679); Landskrona, Stapelstad wid Öresund, med
god halnn, sseppshwarf, samt 3800 inwänare; Helsingborg,
gammal Stapelstad wid Öresund, öfwerfartsort till Seland
och gent emotliggande Helsingör, mcd 2700 inwänare; Zstad,
Stapelstad wid hafwet, hwarifrän öfwerfarten ster till Tyst-
land, mcd 4000 inwänare; Skanör mcd 500, och Falsterbo
med 200 inwänare, obetydliga sjöstäder; Köpingen Trelleborg,som drifwer temligen betydlig handel med spanmäl.

I öresund ligger ön Hwen, der Tycho Brabe både ett Observato-
rium som dä war det förnämsta i hela Europa; ofwan för sundet ligger
Rullabery, i bwars granssap Hocianas, den enda stenkolsgrufwan pä
hela Skandinauissa balfön, är belägen. Nära Helsingborg finnes den
bekanta bälsobrunnen Tvamlösa. För öfrigt märkes: Fl^inae, Kungs-
gärd mcd stuteri; Loberöd,' wacker sätesgärd med det betydliga Dc la
Gardissa bibliotheket; «öfwedskloster, i medeltiden bcrömdt kloster, nu
sätesgård.

10) Christianstads Lan (55^- qwadratmil mcd
152,000 inbyggare), innefattar nordöstra delen af Skäm. Dcsi
öfra del är i allmänhet backig (fräu Halland stiljcs dcn gcnom
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tden betydliga landthöjden Hallands-as), lnindre fruktbar och
stlll en del stogbewäxt. Den östra delcn är fandig med de stör-
Sa stygsands^ält i Riket, dock i allmänhet temligen fruktbar.
mtäder wid östra kusten: <sl)ristiansiad wid Hclgcä, wälbyggd

ed wallar omgifwen Stapelstad, säte s^ör Hofrätten bfwer
Skäne och Bleking, samt för Länets Höfding, mcd 4000 in-
wänare, och Cimbritshamn, ringa sjöstad med 1000 inw.t-
nare, wid westra knsten: Engelholm, obetydlig uppstad med
1000 inwänare, satnt Köpingen Bästad.

Här märkes detzutom: Alunbrukct Andrarum, det, största i riket;
Backaskog, fordom ett rikt kloster, mt Kongsgärd; Herrewadvklc^ster,
i Katholffa tiden ett berömdt kloster med den derinwid belägna läger-
platsen Bonarpshed; Hhus, fordom cn benidlig sjöstad wib Helgeans
utlopp, nu en lastagcplats för Cbristianstad; wa, likaledes fordom en
stad, men förstörd och nu endast en dy.

11) Carlskrona eller Blekings Län, (25^
qwadratmil med 86,000 inbyggare), innefattar Bleking. Ett
wackert landstap med stogbcwaxta dalar. Städer: Carlskro-
na, ansenlig Stapelstad med breda gator, mest nthnggna t
klippan, förträfflig hamn, med steppsw^rf och 2:nc skepps-
dockor, bnfwndstationcn för Rikcts Orlogsflotta, sate for Lä-
nets Hösding, mcd 12,0^0 inwällare mcn obetydlig handel;
Carlshamn, Stapelstad, med 4000 inwänarc, ' iölar handll
i synnerhet med stogrproduktcr; Sölwitsborg, ringa sjö-
stad , »ned.looo inwänare.

I detta Län märkes: Christianopel f. d. stad, men nu köping;
Lacket"?, fordom stad, men nu en wacker b>?, hwarifran Earlskroua lmn-
tar sitt drickswattcn; Ronneby f. d. stad, nu köping, men i byggnad,
handel och rörelse öfwerträssande de flesie rikets småstäder, med en häl-
sobrunn.

12) wisby Lan, (27-^ qwadratmil med 39,000 in-
byggare), innefattar hela ön Gottland, hwilkcn liksom Oland
är en kalk-klippa, till en dcl stogbewäxt och i allmänhet sades-
bördig. Här finncs blott cn Stad: N)isb)>, urgammal Sta-
pelstad, i medeltiden cn af Hanststädcrne och den förnämsta
sjöstad i Norden, nn mcdelmättig, ar sate för Landshöfding
och Bistop, Gyxniasinm, saint 4000 inwänare.

För öfrigt märkes bär: Roma, fordom kloster, k.alladt Guthwald,
nu Kongsgärd; Rlinrehamn, dit postjagten frän Oland ankommer,
fordom befäst; wid norra udden är Färön belägen, och pä detz södra,
klippan Hoborg.

Vistopsstiftcn i Göthaland äro 7, ncmligcn: 1) Linkö-
pings Stift, som bestar af hela Hstergöthland och norra de-
len af Smaland; 2) Cilmare Stift, som utgöres utaf östra
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delen af Smälaud, tillika med Oland; 3) N)exiö Stift, som
innefattar mcdlersia och westra dclcn af Smaland; 4) Skara
Stift, som utgöres af större dclcn af Westergöthland och Mo
Härad af Smaland; 5) Götheborgs Stift, som bestar af
hela Vohns Län och Halland, samt en liten del af Westergöth-
land ; 6) Lunds Stift, som ncgöres af Skänc och Bleking;
7) Gottlands Stift, som bestar af ön Gottland.

Norrland
bestar af Provinserne Gestrikland, Helsingland, Herjeadalen,
Medelpad, lemtland, Ångermanland, tVesterbotten,
Norrbotten stnnt Swensta Lappmarken. Denna mest kalla
del af Swerige frambringar wal i sina sydligare trakter, och
de som ligga wid Hafwct, nägot Spanmäl; men för öfrigt
är dcn mestadels uppfylld af berg, mossar och hcdar, och rik-
ligcn försedd med stog och willebräd. — Alla dessa widsträckta
landstap ntgöra tillsammans blott 5 Län nemligen:

1) Gefleborgs Lan, (171-^ qwadratmil mcd
103,500 inbyggare), innefattar Landskapen Gcstrikland och
Hclsingland. Bagge dessa Provinser äro bergiga skogstrakter
ined inskränkt åkerbruk. Utom Dal-Elfrven, märkes här:
Ljusne-Elfwen, som börjar i Herieädalen. Städer i Ge-
siritland: Gefie, ansenlig Stapelstad mcd betydlig handel, lax-
och strömmingsfistc, nägra fabriker, Landshöfdingcsäte, Gym-
uasinm och 7700 inwänare; i Hclsingland: Hudikswall, Sta-
pelstad, hwa, ifrän utföres lin, buldan och finare wäfnadcr,
mcd strömmingsfistc i stärgärden, och lncd 1800 inwänare;
Söderhamn, Stapelstad, der äfwen nägon ntrikcs handel id-
kas, strömmingsfiffe och 1500 inwänare.

2) N) e ster - Norrlands Lan, (216 qwadratmil,
med nära 79,000 inbyggare), bestar af Ängermanland och Me-
delpad

, stogbewnxna bergstrakter mcn frnkcb,irare än Gcsteborgs
Län. I Ängcrmanland är linskötseln och linwäfnader drifna
till större fnllkomlighet, än annorstädes i riket. Frän lemt-
land flyta härigenom Ljungan, Indahls-Elfwen och Hnger-
man-Elfwen. Städer: Hernösand i Ängernlänland, Stapel-
stad med nägot ntrikcs handel, Landshöfdingc- och Bistops»
säte, Gymnasium och 2000 inwänare samt Snndswall, t
Medelpad, Sjöstad, som deltager i Hcrnösands stapelrätt,
med 1800 inwänare.

3) lem tlands Lan, (435 qwadratmil mcd öfwer
42,000 inbyggare) innefattar Landstaperne Icnuland och Hcr-
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jeädalen, belägna närmare fjällryggen, till sior del^fjällbygg-
der, med de betydliga bergen Syltoppen och Hrestutan.
Kring Storsjön är landet mera stätt och bördigt. Detta Län
har endast cn siad, Östersund, wid Storsjön, mcd Landshöf-
dingesäte och 400 inwänare. Ljusnedal, dct enda jernwerk i
Herjeädctlen och lemtland, wid floden Ljusnan.

4) N)e st er bottens Lan, (668 qwadratmil med
50,500 inbyggare) innefattar södra dclen af Wcstcrbottcn och
södra delen af Lappland, kring Umeä-Elf och Skellefteä-
Elf. Kustlandet är oaktadt deff nordliga läge tämligen bör-
digt med förträfflig gräswäxt. Här finnes ock blott cn cnoa
Stad,. Nmeä, Stapelstad, Landshöfdingcsate med 1300 in-
wänare. Ratan, hamn dcr Swcnffa Armecn är 1809 land-
steg, mcn blef slagen af^Nyssarne.

5) Norrbottens Lan, (751 qwadratmil, med
44,000 inbyggare) innefattar norra deleF af Wcsterbotten samt
norra delen af Swensta Lappland. — Frän inre fjalltrakter-
ne flyta Elfwarne Lulea-Elf, Calix-Elf och I!lornea,-Elf,
hwilkcn senare utgör gränsen emot Ryssland. — Stader: pi-
teä, liten stapelstad, soin idkar handel pä Stockholm och O-
sterbotten, Landshöfdingcsate, mcd 1100 mwänarc; Luleå,
stapelstad, med god hamn samt sjöfart pä Stockholm och Fin-
land, har 1000 inwänare; Haparanda, stor by och tillämnad
siad under namn af Carl Johans Stad.

Lappland, eller wanligen Lappmarken kallad, hela sträc-
kan emellan Wcsterbotten och Norrffa Fjällryggen, innchällan-
de 1032 qwadratmil. Landet är nppfyldt af fjäll, stora sto-
gar, ofruktbara hedar, kärr och insjöar. Wintern fortfar 9
mänader; sominarn deremot är gansta hct. Ide nordligaste
trakterna af landet gäri solcn icke ned under nära en manad
wid sommarsolständct, Nlcn icke heller opp wid wintcrsolstän-
dct. — Nägot lönande äkcrbrnk drifwes icke, utan hufwndsakligcn
bostapsstötsel, fistc (laxfiske wigtigast) och jagt af wilda djur,
hwilka här finnas ymnigare än i andra provinser. De ur-
sprunglige inbyggarne äro Lapparne (sjelfwe kalla de sig Sa-

, me), omkring 4000, och deras lcfnadssätt är lika med deras
jamslägtingar af Tschndista stammcn; Ncncn deras enda hns-
djnr. Utomdest finnas Swensta och Finsta nybyggare, hwil-

kas antal stiger till omkring 7000 personer.,— Lappland in-
delas i Torneä Lappmark, innefattande Torneä- och Calip-
Elfwernes flodomrädrn, och Lules Lappmark kring Luleä Elfs
tillflöden, begge af Norrbottens Län; Piteä Lappmark kring
Piteä- och Skellefteä-Elfwerne; Umeå Lappmark sosu utgöres
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af Umeä-Elfs flodomräde, och Hsele Lappmark wid Hnger-
man-äns dfre grenar; de tre sistnämnde under Westerbottens
Län. I Lappmarken fins ingen Stad.

I Norrland är ett enda Vistops-Stift, hwilket säledes till
landtwidden är det största i riket, emedan det omfattar hela
Norrland, med undantag af Gestrikland och Hclsingland, som
tillhora Upsala Stift.

I Wcstindien äger Swcrige den lilla ön S:t Barthele-
mi, en af de mindre Antilllsta öarne, som är 1^ mil läng
och mil bred med staden Gustavia.

11.

Norr i ge.
Gränsor och Storlek. Norrige gränsar i norr till

Ishafwet, i wester och söder till Nordsjön och Kattcgat, i ö-
sier till Swerige och nordligast till Nysiland; dct ntgör i läng-
den nära 160 och pä det stället dcr landct är bredast utgör
bredden ungefär 40 mil. Norrige innehäller omkring 2800
qwadratmil i arcalwidd.

Berg och Watten. Landet är myckct bergigt. Bergs-
sträckan Rölen, som tager sin början öfwerst i Finnmarken,
delar sig wid Hcrjcadalen i 2:ne grenar, af hwilka dcn lägre
eller Serveberget ntgör gränsen emellan Swerige och Norrige,
men den högre (Dovrefjall) gär ät wcster in i Norrige och
delar Norrige i 2:ne dclar, Nordanfjälls och Sunnanfjälls.
Pä Dovrcfjäll finnes Snöhattan, öfwer 7000 fot öfwer haf-
wet, och flera gansta betydliga fjälltoppar. Emellan deffa
fjälltoppar finnas stora isfält, som aldrig smälta, och kallas
i Norrige Isbrser. Frän Dovrcfjäll utgä fjällstickningar i
alla riktningar genom Norrige ända ned till dcst sydligaste ud-
de Lindesnäs. Norrsta bergen sänka sig icke säsom de Swen-
sta mot hafskusten, utan afbrytas först wid stränderna med
twära branter, emellan hwilka cn myckenhet större och mindre
hafswikar och fjärdar inlöpa och liksom söndcrssära Norrsta
knsten. De förnämsta äro: thristiania-fjorden, Stavan-
gers-, Hardangers-, Romsdals-, Lrondhjems-, N?est- och

, af hwilka somliga hafwa 10 till 15 mils
längd inät landet. — Af sjöar äro Mjösen, och
Famund i Aggcrhus Stift, och Snasen, nära Trondhjems-
fjärdc», de största. — De största strömmarne ligga Sunnan-
fjälls , och hafwa alla sitt ursprung i Dovrcfjäll, nemligen:
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<Vlommen, som börjas i Fämundsjön och upptager Lougen,
hwilkcn ncdom Mjöftn sär namn af N)ormen; Tryssel-Elf-
n?en, som sedan i Swerige sär namn af Klar-elfwcn, och Lo-
wen, hwilka alla flyta genom Aggerhns Stift; Nid-elfwen
och Otter-elfrven genom Christiansands Stift. De som,ligga
nordanfjälls äro mycket mindre och kortare, emedan den stora
bergsryggen, hwarifrän dc hafwa sitt ursprung, ligger sä nära
hafwet; Tana-elfrven är den betydligaste och utfaller i Is-
hafwet.

Rlimat och produkter. Klilttatet liknar för dct
mesta Swerigcs. Dct inre af landet är betydligen kallare än
sjökusternc. Norriges produkter hemtas hufwuds.tkligen ur ber-
gen (jcrn, koppar, bly, marmor), afstogarne (träwirke, beck,
tjära) och af fisterier. Djurstagcn aro desamma soiu^i Swcrige.

Inbyggare, Näringar och Hände t. Norrmän-
nerne äro högstnnadc, redliga, tappra och gästfria. Härdade
af klimat och lcfnadssätt äro de af ctt mnntcrt lynne. De äro
förtnifflige sjömän, och, säsom nästan alla bergsboer, af na-
tu.cn fallna kör mckanista yrken. Deras lcfnadssätt är tarf-
ligt, och de som bo högst i norden, nödgas ofta lefwa af bark-
bröd. I nordligaste traktcrne bo Lappar och Finsta nybygga-
re, hwilka här fä namn af Auener. Folkmängden utgör
omkring 1.051,000. Hkerbruk, ehuru otillräckligt för inbyg-
garncs behof, boffapsstötfel, bergwerk och fisterier äro de wig-
tigaste näringarne. Fabrikrrne äro ej betydliga, men utrikes
handeln deremot temligen liflig.

Religionen är Evangelist-Luthcrff; andra Rcligions-
bekännare talas äfwen, likwäl icke Judar.

Stat sför fattning. Riks styrel se och Krigs-
mak t. Norrige är förenat med Swerigc under en Konung,
sä att alla yttre politiska förhällanden äro gemensamma för
bägge rikena, men för öfrigt en sjelfständig stat, soin styres
efter en egen konstitution. Norriges Grundlag är af är 1814,
sch i flera afsecnden lik den Swensta. Denna grundlag före-
strifwer, att Konungen hwarje är, om cj wigtiga hinder mö-
ta, nägon tid stall uppehälla sig i Norrige; i spetsen för Re-
geringen, stär nnder Konungcns fränwaro en Niks-Stäthälla-
re, som mäste wara Norrman ellcr Swenff. Norrsta Rege-
ringen bestar af en Statsminister och sjn Statsräd, hwilka
stä i spetsen för de särstildta Departcmenternc. Statsmini-
stern och twänne Statsrädcr uppcdälla sig hos Konllngen, de
vfrige wistas i Norrige. Inför Norrsta regeringen stola alla
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Norrsta ärcnder först föredragas och dcsi betänkande deröfwer
afgifwas, förräll dc af Konungen afgöras. Konungen kan
utdela ordnar, men hwarken personliga eller ärftliga foreträ-
dcsrättigdctcr, ej cllcr titlar, som icke tillhöra embetet. Nor-
rigc har säledes ingen adel. Lagstiftande makten utöfwas af
Konungen och Scorthinget,, som sanmmnträdcr hwart tredje
är, och hålles för öppna dörrar. Storthingcts ledamöter wnl-
jas bland cmbetsman, jordägare och borgare; deras antal fär
ej wara mindre än 75 och ej ofwerstiga 100. Staderncs re-
presentanter förhålla sig till landets sonl ett till twä; Stats-
rädcts lnedlcllunar och embetsmänmn wid Rcgeringcns De-
partclncnter, Hofman och Hofwets pcnsionarcr fä ej wara
Storlhingsmän. Storthinget d<lar sig i ctt Ofwerhus, kalladt
Lagthing, och ett Undcrhns, kalladt Odelstding; det förra wäl-
jes af Storthinget, och stall ntgöra -^ af dest medlemmar;
alla te öfrige bilon Odclsthinqct. Bcstattning, tillsyn öfwer
rikets penningewcrk samt lagstiftningen tillhör Storthinget alle-
na. Provisoriska författningar, a,ig,tende haiidel, tnll, nä-
ringar och polis, kan likwäl Körningen emellan Storthingen lä-
ta ntfnrda. Ett beslnt, fattadt af trcnne efter hwarandra föl-
jande Storthimi,, men ät hwilket Koilllngen twanne gängcr
nekat sin dckräfcelsc/blifwcr ändock lag efter tredje Storthingcts
>förnyande deraf. Werkställande tllakten utöfwas antingen.af
Konungen efter Statsrådets hörande eller af Riks-Stäthälla-
ren och Statsrådet i landet, enligt af Konnngen lcmnad in-
strilktion. Styrclftli inoin lalidct bcsörjes af 17 Alntmän, som
motswara wära Landshöfdingar; de hwilkas Residensstäder
tillika äro Biffopssäten kallas Stifts-Amtmän, och hafwa en
med Biskopen delad nppstgt öfwer de inom Stiften warande
fronnna Stiftelser. Rikets Domstolar äro: Höieste Rett,
dwars ordförande heter Institiarins; Stifts Ofwer-Retten,
är andra instantien, bestående af cn lustitiarins och twä el-
lcr flcra Visittare; Thinget, som bestar af en Sorcnffriver
och 12 Thingsman är nedersta instantien pä landct, och Bye-
thinget, der domaren heter Vyefogde, är nedersta instantien
i städcrne. — Endast Norrste medborgare knnna erhälla Norr-
sta embeten och tjenstcr, mcd undantag af Universitets- och
Skol-Lärare, Läkare och Konsuler. — Norrsta stäende Arme-
en är 10,000 och Landtwärnet 40,000 man; alla landets Jord-
brukare äro dessutom skyldige att bidraga till landets förswar.

Landets Indelning. Norrige indelas uti 4 Stift;
Aggerhus och Christiansands, som ligga snunanfjälls, samt
Bergens och Trondhjems nordanfjälls; deffe Stiften äter äro
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delade i Antter, och Amterns fördelade i Fögderier. I ecclesia-
stikt hänseende bestod Norrige tillförene äfwen af 4 Bistops-
Stift, nien nu lncra af fem, sedan Trondhjems blifwit,
dcladt i twanne, nemligen Trondhjcms samt Nordlandens och
Finnmarkens Stift. >

1) Agg erhus eller Chrisriania Stift, soin
är dcn fruktbaraste ock folkrikaste delen af landet, med om-
kring 452,000 inbyggare, innefattar flere mindre landstaper,
hwilka, omgifne af berghällar, fordom bildat egna smä riken,
säsom: Guldbrandsdalen, Hedemarken, Osterdalen, 'val-
d«rs, Hallingdalen, Ringertge, Toten ochHadeland, Foll-
vitg, RoMerigerne, Smaalehnen, Nedra Tellemarken,
samt Grefstaperne larlsberg och Laurvig (fordom kallade
Gristenfeldt). Det är indcladt i 6 Amtcr, samt har Stä-
derne: Christiania, wid Christianiafiorden, rikets Hufwudstad,
stapelstad, säte för rikets enda Universitet, Höieste Rett,

Riks-Stäthällarcn och Stifts-Amtmannen, med 21,000 inwä-
nare, ätstillige fabriker och betydlig handel; staden förswaras
af bergfästningen Aggerhus; Opsto, Norriges gainla Hnf-
wudstad, belägen pä andra sidan fjorden, utgör en förstad till
Christiania, der äfwen Stiftcts Vissop bor; Most, wid Ehri-
siianiafjorden, lncd 2900 inwänare, betydliga jcrnmanufaktu-
rer och sägwcrk, god hamn, sjöfart och handel; Fredriksstad,
wid Glommens utlopp, lncd 2600 inwänare, wäl befäst,
den enda stad i Norrige, som bestar blott af stenhus, upp-
byggd efter dcn gamla af K. Olof den Helige är 1016 anlagda
staden Sarpsborg, hwilkcn är 1567 af Swcnstarne uppbrändes;
Fredrikshall, wid Tistedalselfwens utlopp i Swinesund, med
4200 inwänare, och bergfästningen Fredrikssten, under
hwars belägring Kon. Carl XII blef skjuten; Drammen är
ett gemensamt namn för trenne smä stader: Bragnas,
Strömsöe och Tången, hwilka tillsammans hafwa 7000 in-
wänare, samt drifwa betydlig handel med jcrn och träwaror;
Lönsberg, Norrigcs äldsta stad, bekant redan före Harald
Härfagers tid, uppbränd är 1536 af Löbeckarne, nu obetyd-
lig, med endast 1900 inw., idkar nägon handel och sjöfart;
Rcmgsberg, en illa byggd bergstad wid Lonwett nära Kongs-
bergs silfwerbergwerk, mcd 3700 inw.; Laurvig, i Grcfsta-
pet af samma namn, wid Lonwcns utlopp, drifwer god han-
del med timmer, har 2500 inwänare, samt ett betydligt jcrn-
bruk och kanongjutcri; Holmstrand, Rrageröe, Skeen,.alla
mindre betydliga städer.

Har märkes äfwen: Fredrikwarns Fästning, utanför Laurvigs
hamn, wid hwilkcn Nottssa flottiljen har sin station, och der skepps-



157

watf och cn Kadettskola afwen finnas; Rongswtnger Skans pä ett
klippa wid Glommen; lernbruket lLtdswold'/ pä bwilket sistnämnda
ställe Norriges Konstitution, är 1814, först antogs. För öfrigt finnas
bär jcrnbruken: Rongsbety, Bcernm,. Dikkentark, Hnkkedal, Leftöe,
Gndalen, Hassel, Sogncdal, Mosi, Fossttm, Ulefos, Bolvig,
Laurvig och Eidsfost,' samt Kopparwerken O.uikne och Foldale»,
äfwensom ett Alunbruk wid Opsto och ett saltwert pa Vnloe i Chriftia-
niafjorden.

2) Christ ianssands Stift, utgör sydligaste de-
len af Norrige, och har lägre fjälla^ än de öfrigc Stiften,
samt räknar omkring 170,000 inbyggare. Knsterne t. c. af
Icdderen, liki,ia mest Halland i Swerige. Stiftet innefattar
landstaperne <Ofra Raudöjdelaget, Lister och
Mattdal, Uiredenäs, leddern, Dalerne och R)>f)?lke. Det
är fördelat i 4 Amt, samt har Städerne: (shristiansand,
wid en wik af Ottcr-clfwcn, mcd säte för Stifts-Anitman
och Bistop, samt 7500 inwänare, som idka steppsbyggeri och
sjöhandel; halunen förswaras af fästningen Christiansholm.
Arendal, bygd pä pälar ä nägra, stär wid Nidelfwcn, med
nära 2000 inewänkre > idkar betydligt steppsbyggeri och han-
del med jern- och trHwaror. Stavanger, en af Norriges
älsta Städer, belägen wid cn wik af Stavanger-fjord i en
wild fjälltrakt, med 3400 inwänare, god hamn, betydlig
handel, en urgammal Domkyrka och 3 Skcppswarf. Oster-
Risöer, Mandal, Farsund och Fleckefjord äro mindre be-
tydlige Stader.

Har märkes i öfrigt: lernbruken, Nas, lLgeland, Froeland och
Vigeland samt^Kopparwcrtet Gnidnas; Rarmen, den största ön uti
Cbristiansands Stift, der Harald Harfager tillbragte sina sista dagar
och dog är 936.

3) Bergens ellcr Bergenshus Stift, ar den
mest bergiga delen af Norrige med en wild stärgärd, och har
184,000 inbyggare. Äkcrbrnket är obetydligt, men fistet desto-
mera lönande, blott pä fä ställen kan säd odlas, inwänarne
i inre landet äro herdar, wid knsten fistare eller köpmän. Det-
ta Stift är fördelat i 3 Amt och innefattar landstaperne
Sundhordlan, ITordhordlan, 3?ttre och Inre Sogn,
Snndfjord och Nordfjord, Hardanger och Vos samt ford-
na Baroniet Rosendal. Sjclfwa landet utgöres till betydlig
del utaf en samling af fjällar; strandsidan är öfwerallt ge^
nomsturcn af fjärdar; egentliga landswägar finnas ej, manreser derföre merändels till sjös. Här märkes Staden Ber-
gen, Norriges största Stad, anlagd 1070 af Olof Kyrre,
sedan till Calmare Union Norriges hufwudstad, sätet för
Stifts-Ofwerrätten, Stifts-Amtmannen och Biskopen, med ät-
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stitttge publika inrättningar samt 21,000 inwänare, hwilka
drifwa betydlig handel med Norrsta srodnkter, isynnerhet fist-
waror. Staden har utmärkt god hamn, som frän sjösidan
förswaras af fästningen Gergcnlnis; mot landsidan ar Staden
omgifwen af 7 fjällryggar. — Bland öarne wid kusten märkes
Gulse, dcr fordom Guloc Ting hölls.

4) T, rond hiems Stift, som utgör omkring twä
tredjedelar af Norrige, har likwäl endast 244,000 inbyggare,
samt innefattar, mom nägra mindre, de betydligare landsta-
perne: Nmmmedalen, Inderöe, Fosen, Stördalen, Strin-
den och Salbodalen, Orke och Guuledalen, l^sordmöer.
Romsdalen samt Nordlattden och Finnmarken. Ansenliga
fjällryggar genomstryka det inre af landet och knstcrne äro gc-
nonisturne af wikar, bland hwilka Trondhiems-fjorden är dcn
största. Hkerbrnkct är obetydligt och säden bortfryser ofta; dock
trifwas i sydliga delen af landet potäcer, rofwor, lin, hainpa
och humle,/men inga fruktträn. Trondhjems Stift är förde-
ladt i 5 Amt, och 2:ne Vistopsdömen. Har finnas Städerne:
L.rondhiem (fordom kallad N^idaros), anlagd är 997 af Olof
Trygwason, wid Nidelfwen, der den utfaller i Trondhiems
fjord; staden förswaras frän sjösidan af dcn i fjärden liggande
fästningen Munkholmen, har 12,000 inw., är säte för Stifts-
Ofwcrrätten, Stifts-Amtmanncn och Vissopen, samt äger en
urgammal märkwärdig Dolltkyrka, hwaraf likwäl blott Choret
ännu är qwar, stevpswarf, ätssillige fabriker och betydlig
handel. ' Röras, en bergstad i hwars granffnp Norriges wig-
tigaste Koppargrnfwa är belägen, der ärligen 3000 steppnnd
Koppar tillwerkas. <shristianssund och Molde obetydliga
städer.

För öfrigt märkes: Koppargrufworne Röras, Meldalcn ock Seel-
boe samt jernbruket Modstadmarken; Sncklestad en gärd i Vanda-
len, markwardig genom slaget 1030, i hwilket Olof den Helige
stupade.

Nordlandens och Finmarkens Amter utgöra ett eget, eller Nord-
landens Bistovsdöme, med en befolkning af Bt,ooo inbyggare. Denna
langa smala kuststtäcka är i synncrbet uppfylld af fjällar med djupa
fjärdar och mänga betydliga öar, säsom Senjen, Hindö, Magers m.
fi. Wid denna östräcka, som fött namn af Lofoden. är ett bögst be-
tydligt siste, der ärligen, för detta ändamäl, 20,000 mennissor sam-
las. Uti denna del af landet äro belägne Hlnidelsplatsarne Tromsoe,

Bodoe, samt watdöe wid bwilken sistnämnda ligger
'wardöhus, den nordligaste fästning pä jorden. Alstahoug, gärd pä
ön Alster, Bissopens säte; bwarest nägot äkerbruk iotas. Emellan
öarne Mossöe och Mossöenäs, bland Lofodens öar, är den farliga hafs-
wirfweln lNalströmTnen. -- Finmarken utgör nordligaste delen af
Norrige, indelas i Östra och Westra Finmarken, och ar för det mesta
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blott bebygd wid kusten. Inbnggarne aro, dels Finnar dels Qveener.'
Finnarne eller Finnlapparne äro antingen Fjallsinnar eller Sjöfinnar;
de förre föra ett nomadisst lif pa Kölens fjällsträckningar, der de wan-
dra omkring med deras Renar; de sistnämnde lefwa wid hafwct och föda
sig af fiskeri. Qvcrnerne, ett resligt wälwäxt folk, bafwa kommit frän
Swensta Lappmarkerna och nedsatt sig i nordligaste delen af Finmarken
der de lefwa af jagt och siste. Finnarne och Qucenerne tala ett med
det Norrsta helt olika spräk; genom missionärer ard de fieste omwände
till Christendom.

Danmar t.
Gränsor och Storlek. Danmark gränsar i öster

till Östersjön och Kattcgat, i wcstcr och norr till Nordsjön, i
söder till Tystland, och bestar af öarne Seland, F^en, L.an-
geland, valand, Falster, Bornholm, samt ätstillige smärre
öar,. Halfön lutland, samt Hertigdömcna Schleswig,
Holstein och Lauendurg. Danmarks längd och bredd kan ej,
i anseende till det styckade landets beskaffenhet, beräknas, men
drsi areala innehall utgör omkring 500 qwadrat mil.

Berg och N) a t ten. I Landct finnas icke nägre höga
Verg. Förnämsta sioderne äro: Elbe, Eider och Trawe.
Tre betydliga snnd genotnstära Danmark, hwilka ntgöra in^°
gängarne till Ostcrsjön, nemligen: Öresund, som stiljer Dan-
mark frän Swerige; Stora Balt, emellan Seland och Fyen,
samt L.illa Balt emellan Fyen och Ituland. Utomdest finnas
flera betydliga fjärdar, som djupt tränga in i landet, säsom
L^imfjorden och Ringkiöbingfjord uti lutland och Isefjord
pä Seland.

Rlimat och Produkter. Kliniatct är tcmpercradt.
Wintern betydligt lindrigare än i Swerige, och Sommarn
mindre het. — Metaller finnas icke, men deremot är landet,
säsom ett slättland, tjcnligt for äkcrbrnk.

Inbyggar«, Näringar och Handel. Inbyg-
garne äro af samma stam, som Swcnstarne, dels egentliga
Danssar,dcls Tystar i Hertigdömena, äfwensom afkomlingar
af Friser och Angler finnas i Schleswig. De äro idoge, be-
tänksamme och hafwa böjelse för wallefnad. —Rikets folkmängd
stiger till Nära 2 millioner. — Åkerbruk, bostapsstötsel> isynner-
het hasi-afwel, utgöra hnfwudnäringcn; Fistcrierna äro äfwen
indrägtiga. Me- Linne- Bomnll och Sideninannfacturer fin-
nas, men deras tillwcrkningar äro ej tillräcklige för Landets
behof. Danmark ligger beqwämt för handel. Den drifwes
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inoln Europa, isynnerhet pä Tpstland och ösiersjön, och utom
Europa pä Grönland, Wcstindicn, Gninca, Ostindicn och

Kina. Frält Danmark utföres: säd, ost, smör, kött, fiäst,
talg, hästar och fäkreatur, handstar, nllstrumpor, spetsar, por-
eellain, bränwin, Grönländsta samt Ost- och Westindista wa-
ror; dcreinot införes: salt. timmer, wirkc, wincr, mctallwa-
rör, kläden, samt folonial- fabriks- och manufakturwaror.

Religion, Statsförfattning, RriZs-
makt. Evangelist-Luthersta Religionen är den herrstande,
likwäl hafwa andra Christna sekter fri rcligionsöfning; af Ju-
dar finnes äfwen cn betydlig mängd. Statsförfattningen är
oinskränkt monarkist, och efter den manliga linjens utslocknan-
de äfwen ärftlig pä dcn qwinliga. Landtmagtcn ntgör nära
39,000 man, och Sjömagtcn bestar af 6 Linicstepp, 6 Fre-
gatter, 4 Korwetter, 5 Vriggar samt ätstillige smärre krigs-
stepp.

bandets indelning: Danmark bcstär egentligen af
ä hnfwnddelar, ncml. öarne, Halfön Intland, samt Hertig-
dölnena Schleswig, Holstein och Lanenburg; öarne och lut-
land äro fördelade i 7 sä kallade Stift, ncml.

H.) Oarne:
!l) Selands Stift, innefattar öarne Seland,

Antager, Möen, Samsö, Bornholm jemte 48 smärre öar.
Pä ön Seeland, som har öfwcr 400,000 inbyggare och är
indelad i 5 Amt, märkes: Röpenhamn, Rikets Hnfwndstad
och Konnngcns Residens, belägen wid Sundet, befäst och wäl
bygd, med 3 Kongl. Slott, ctt Universitet, ätstilliga lärda
samfund, sierc stora biblioteker, mänga fabriker, wigtig handel,
och 108,000 inwänare; Helsingör, wid Snndet, med hamn
och god redd, ätstillige fabriker, 7000 inwänare, och Fästnin-
gen Aroneborg, der de genom sundet scglande stcpp erlägga
tull: Rostild, fordom Dansta Konnngarncs residens, har
2000 inncwänare och cn stor Domkyrka der de Dansta
Konnngarne begrafwas; Ringsied, näst Rostild rikets älsia
siad, t hwars Kyrka mänga Dansta och äfwcn Swensta Ko-
nungar ligga begrafne; Soröe, wid en insjö i en tack nejd,
med en Riddar-Akademi; tvordingborg, hwarifrän öfwer-
farten ster till Falster; Rorsör wid Stora Gält, hwarifrän
öfwerfarten ster ttll Fyen; Rallundborg, hwarifrän öfmer-
fartcn är till Ärhns; Slagelse, obetydlige stader;
Kongl. Lustslotten: Fredriksberg, Charlortenlund, Fredriks-
borg, Fredensborg, Marienlust och lagerpris. — Pä
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ön Möen ar Staden Stege, och pä ön Bornholm, Sta-
den Rönne, att märka: äfwenledes de wid Bornholm belägne
öarne Ertholmarne, med Fästningen Christiansö.

2) Fyens Stift, innefattar de sädesbördige öarne
Fyen, Langeland jemte omkring 50 smärre öar. Pä ön Fyen,
näst Seland dcn största bland Danmarks öar, med öfwer
150,000 inbyggare, märkes: Stiftsstaden Odense, wid Aaflo-
den, Bistopssäte, wäl byggd med ett Slott, aldrig Domkyrka,
fabriker, handel och sjöfart samt 7000 inwänare; Nyborg,
wid stora Bält, hwarifrän öfwerfarten ster till Korsör, mcd
Fästning: Srvendborg; Middelfart, hwarifrän öfwerfarten
är öfwer lilla Bält till Intland. Pä ön Langeland, som äger
16,000 inbyggare, är Staden Rudköbing.

3) valands Stift, innefattar de frnktbara öarne
Läland och Falster stimt 25 mindre öar. Pä Läland, som
har hfwcr 70,000 inbyggare, märkes: Stiftsstaden, Nlarie-
boe, samt Städerne Nastow, Saxköbing och Nysted;
salnt pä Falster, som har 20,000 inbyggare, Nyeköbing och
Stubbeköbing.

V) lutland:
1) Hl borgs Stift, som utgör nordligaste delen^af

lutland, har öfwer 150,000 inbyggare och Städerne: Hl-
borg, wid Limfjärden belägen, med 7500 inwänare, säte för
cn Stifts-Amtman och en Bistop, har fabriker och drifwer
tämligen betydlig bandel; Skagen, med cn Fyrbäk; samt
öarne Mors i Limfjärden, och L.etzö t Kattcgat.

2) N? i borgs Stift, inre medlersta delen af lut-
land, med öfwer 80,000 inbyggare, och Staden wiborg,
en af Danwarks älsta städer, sate för en Stifts-Amtman och
en Bistop, har 4000 inwänare.

3) Hr hus Stift, östra och frnktbarasie kusten af
Intland med öfwer 160,000 inbyggare och Städerne Hrhus,
bclägen emellan hafwet och en liten insjö, säte för en Stifts-
Amtman och en Bistop, har en märkwärdig Domkyrka, fabri-
ker ock god handel samt 7000 inwänare, samt Randers,
med berömda handstfabriker, betydligt laxfiste och 5000 inwä-
nare. Hit hör äfwen ön Anholt i Kattegatt.

4) Ribe Stift, wcstknsten och ofrttktbarasie delen af
Intland. med omkring 140,000 inbyggare. Inre delen är
en sandas, betäckt af ljung, kusten ar betackt af flygsand och
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har mänga farliga grund eller ref för Sjöfarande. Städer:
Ribe, en gammal siad med en aldrig Domkyrka, fordom en
af Nordens wigtigaste städer, säte för Stifts-Amtman och
Bistop, drifwer handel med lärft, hästar och dostap, har
3000 inwänare; Rolding, med rniner efter dct gamla Kol-
dingshnus Slott, salut Staden och Fästningen Fredericia,
wid Lilla Vält; ön Fanö i Westerhafwet.

6) Hertigdömet Schleswig, med 330,000 in-
byggare, östra kusten är fruktbar, medlersta dclcn är cn hcd,
westkusten gansta läg och mäste skyddas genom stora dikcn för
hafwcts öfwcrswämningar. Städer: Schleswig, Med cn gam-
mal Domkyrka , fabriker, och 11,000 inwänare, samt bred-
wid liggande Slottet Gottorp, der Stäthällarcu öfwer Her-
tigdömena Schleswig och Holstcin residerar; Eckernföerde,
wid en wik af östcrsjdn, har fabriker, och drifwer god han-
del; Flensburg,.mcd fabriker, betydlig handcl och 15,000
inwänare; Apenrade ined sjöfart och 3000 inwänare; Ha-
dersleben med 3000 inwänare; Christiansfeldt, med fabri-
ker och en uppfosirings-inrättning, sam/ ett Hcrnhmisst insti-
tut; l^öndern, en af de älste städer i mcd 2700
inwänare, hwaraf större delcn idkar spetsklöppling; Husum,
sjöstad, som drifwer sades- och bostapshandcl san,t har öfwer
4500 inwänare; Friedrickstckdt, wacker siad wid Cidern,
der alla sekter hafwa fri religionsöfning; Tönningen, wid
Eiderfiodens mynning, der Swensta hären under Stenbock,
är 1713, blef instängd. Till Schleswig höra wid östra knsien be-
lägne öarne: Als, en stön och fruktbar ö i Lilla Bält som
har 16,000 inbyggare, med Staden Sönderborg, samt Slot-
ten Sönderborg, der K. Christian 2:dre i 16 är satt sängen,
Nordborg och Ängustenborg; 23.rö mcd Staden
käbing ; Femern med Staden Borg; samt i Westerhafwet öarne
Manö, Romö, S^plt, Föhr, Amrum, Nordstrand
och Pellworm, samt 20 till 30 mindre öar.

v) Hertigdömet Holstein, är af lika bcstaffcn-
het med Schleswig, och äger öfwer 400,000 inbyggare. Ei«
derströmmen, som genom Kielcr Kanal är förenad med öster-
sjön, utgör gränsen mot Schleswig och Elben mot Tystland.
Landet indelas nti 3 hufwnddelar: 1) Det egentliga Hol-
stein; 2) Herrstapet Pinneberg och 3) Grefstapet Ran-
zau. Det egentliga Holstein innefattar ätcr 4 landskap: a)
Holstein, cller norra dclcn af landet, mcd städerne: Rends-
burg wid Cidern, som har 8,900 inwänare och är starkt be«



163

fäst; Riel, med Universitet, wigtig handel, ätstiliga fabri-
ker och 10,500 inwänare (frctstut 1614); Iyeho? med 6000
inwänare. b) wagrien, ellcr östra delen af lantet, hw rest
märkes städerne Plön, med ett stött i en wacker trakt; Ol-
deslohe, wid Travcfloden, med ett saltwerk, samt stöttet Lra-
wenthal (frcdsstut 1700). — c) Stormarn, södra delen af
landet, med staden GlucVsstadt wid Elben, som är sätet för
Holstcinsta regeringen, har 5500 inwänare och drifwer tim-
lig handel.— d) Ditmarsten eller westra delen af landet.—
Uti Hcrrstapet Pinneberg märkes: Altona, wid Elben, näst.
Köpenhamn, Danmarks största handelsstad, med mänga fa-
briker, sjöhandcl och 27,000 inwänare.

I!) Hertigdömet Aauenburg, ett fiättland wid
Elben, med en befolkning af 38,000 inbyggare och Städerne:
Rayeburg, som till en del tillhör Danmark och till cn del
Fnrstendölnet Natzcbnrg, hwilket lyder under Mecklenburg
Strelitz; Lauenburg och Möllen. — Såsom Hertig af Hol-
stein och och Lanenburg är Konungen af Danmark medlem af
Tysta Statsförbundet.

Till Dansta Monarkien höra: Faröarne, 25 smä klirpi-
ga öar i Nordsjön, hwaraf de 17 äro bebodda, med 5000
inbyggare. — Island, en stor ö, nära Norra Amerika, mcd
ficra snöfjällar och eldsprutande berg, säsom Hecla och Rra-
bla hwarföre här och finnes warma källor: en stor del af det
stoglösa landet är betäckt af ofruktbar Lawa. Inbyggarnes
antal stiger till 50,000; ön utgör ett Bissopsdöme samt ett
Stifts-Amtmanssap, och har flera smä Städer, af hwilka mä
nämnas Reikiawik, öns nuwarande bnfwndort, säte för
Stifts-Amtmaunen och Bistopen; Skalholt f. d. sate för
Islands äldste Bistop; Holum, f. d. Bistopssäte.

I Amerika äger Danmark: Grönland, samt af de smä
Antillerne eller Karaibiste öarne: S:t Lhomas, S:t Jan
och S:t <sroix; i Afrika: Fästningarne Christimsborg,
Fredensborg, Rongsten, Prindsensteen cch Ängustenborg,
salut i Asien: Lrankebar pä kusten af Korotuandel.

Stor-Britannien
och Irland.

Gränsor och Storlek. Britista Riket, som wan-
igen kallas England, bestar af de bäda stora öarne Storbri-
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tannien (England och Skottland) och Irland, samt nägra
smärre öar, gränsar i norr och. öster till Nordsjön, i wcster
till Atlantista Hafwet och i söder till Kanalen och Atlantista
Hafwct. Hela Rikets areaia innehall utgör omkring 2800
qwadrat mil. .

-

Berg. Engelsta öarne äro till större dclcn slättland, i
synnerhet wid östra kusten, som endast har nägra laga krit-
hällar, men i westra och nordliga dclarne finnas större bergs-
trakter. (sornwall- (Kornnouaal) Bergen börja wid Cav
Lands-End och Cap Lizard och sträcka sig i flera grcnar genom
landet; de äro isynnerhet rika pä Tenn, Koppar och lern.
Nlallcs (Oncels) Bergen äro de högsta i egentliga England;
Chewiotshill (Tshiwiotshill) utgör gränsen emellan England
och Skottland. — Skottland, isynnerhet nordliga dclen (Hög-
landet), är mera bergigt och Gramptan- (Grämpiänn) Ber-
gen stilja Högländerne frän Läglandet: Ben Nervis (Nimts)
är bland dessa det högsta i hela Britannien. Irland är wäl
backigt, men har inga betydliga bergsträckningar.

N) ätten. I , England finnas betydliga insjöar,,
men i Skottland finnas mellan fjallarne nägra utmärkte gcnom
deras djup (Loch Loinond och Loch-Nesi). Irland är mera
uppfyldt af sjöar och träst; westkusten är isynnerhet inssurcn
af länga hafswikar. — Strömmarne äro icke genom sin längd
eller wattenrikhct betydlige, mcn desi mer genom de mänga
och wigtiga kanaler, hwarmed de sammanbindas, hwarigcuom
kommumrationen emellan ortcrne inom landet i hög grad un-
derlättas. De betydligare äro Lhemsen (^hames), stin flyter
genom England och utfaller i Nordsjön; Se-oern, som bör-
jar i Nordwales och utfaller i Bristolwiken; Humber (Homm-
her) ellcr de förenade strönnllarnes Vrent och C>use's utlopp
t Nordsjön, hwilka upptaga de flesta strönnuar frän det inre
landet. Skottsta floderna äro mindre betydlige; af Irlands
floder är dcn i Atlantista hafwet utfallande Shannon (Schä-
nen) märkwärdigast och gcnom Kings-Kanal förenad Md Ir-
ländsta sjön.

Rlimat och produkter. Englands klimat är likt
alla Kustländers, fuktigt med lindrig wintcrköld och swalasomrar, bergstrakterne likwäl undantagne. Prodnkternc af
Stenriket hafwa wi till en del redan anfört, utomdesi finnes
rikt förräd af stenkol; stogarne äro obetydlige, men landet för
öfrigt bördigt och kusterna fistrike. Landets wilda djur
äro fä.
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Inbyggare, Näringar och Handel. Den En-
gclsta Nationen är werksam och flitig. Den stöter wäl äker-
brtiket, har de största Fabriks-inrättningar, den mcst widsträckta
handcl och sjöfart, och genom dessa medel de största rikdomar.
Engclsmännernc göra mera afscende pä det waraktiga, snygga
och nyttiga än pä ett onödigt Präl och en bländande pragt.
Detta märker man pä deras arbeten, deras klädsel, deras
boningsrum och deras hela lcfnadssätt. Frihetskänslan, hwil-
kcn här mera än pä nägot annat ställe närmar de särstilda
Folkklasserne till hwarandra, urartar hos de sämre Folket till
ett rätt och trottsigt sätt att uppföra sig, men werkar deremot
i de odlade siänden en ädel wärdighet och otwnngen frimodig-
het. De äro ej förekommande, men de bcswara fdrtrolighet
med förtroligbet; de fordra den, och söka att förtjcna den.
Om dc se nägon i nöd och fara, betänka de sig intet ögon-
blick att hjclpa. De förtära gerna stark föda, och äta och
dricka mera och bättre än nägon annan nation i Europa;
mcn dctta lcfnadssätt werkar, jemte landets tjocka luft, spleen
eller grubcl och melankoli. Skottarnc stola wara mindre idoge;
men höfligare och behagligare än Engländarue. Högländarne
ellcr Vergstottarne stilja sig likwäl gansta mycket frän de an-
dre. Dc äro ctt fattigt trögt, godsinnadt, men ocksä gansta
okunnigt och widstepligt Folk. Irländarne hafwa mycken likhet
med Vergstottarne. Man räknar inbyggarnes antal till 24
millioner hwaraf i England nära 14 millioner, i Skottland
nära 24 millioner, och i Irland öfwer 74 millioner. — Engel-
sta äkerbrnket och bostapsstötscln äro bland landets wigtigaste
näringar. Vergwcrkcn och isynnerhet Stcnkoisgrufworne gifwa
betydlig afkastuing. Fabrikerne hafwa blifwit bragte till den
högsta grad af fullkomlighet. Linne-, ylle-, bomulls- samt läder-
och siden-fabriker äro de talrikaste; alla sortcr mctallarbcten
tillwerkas äfwen till utmärkt godhet. Man räknar Fabrikcrncs
tillwerkmngar till öfwer 300 millioner Riksdaler. Engels-
männcrne äro den första handlande nationen i werlden; deras
handcl sträcker sig öfwer hela jorden. Deras Ostindistct Kont-
pagni är det rikaste Handelssällstap och deras Bank den be-
römdaste i werlden. Den Britissa handeln sysselsätter 28,000
Handelsstcpp och 130,000 Matroser.

Religion, Statsförfattning, Rrigsmakt.
Den i England herrstande Religionen är den Rcformcrta Epi-
scopalkyrkan, i sina hnfwudsatser lik dcn Lutbcrsta, mcn som
till sin form bibchällit mycket af den Katholffa Hierarkien.
Till den mäste alla, som deltaga t Statens styrelse, bekänna
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sig. Det oaktadt rader den mest oinskränkta tolerans, och
man känner intet stags samwetstwäng. Stora Vritannien och
Irland är ett Konungarike, hwars Regent är instränkt as ett
sä kalladt Parlament, sammansatt af Folkets Fnllinäktige.
Den Konungsliga makten är ärftlig för bada könen. Parla-
mentet delar med Konnngen den^hdgsta cllcr lagstiftande mak-
ten. Konnngen ensam utöftvar den werkstallandc. Befälet öfwer
krigsmakten, rättigheten att förklara krig/stuta fred, traktater
och förbund, att bortgifwa bäde werldsliga och andeliga em-
betcn. att upphöja till adlig wärdigbet, att sammankalla och
ätstilja Parlamentet, tillhör Konungen, som aldrig kan ställas
till answar, men hwilket deremot drabbar Ministrarnc. Par-
lamentet bestar af 2:ne kamrar: Ofwcrhnset och Undcrhnsct.
Hwardera huset äfwensom Konungen har en röst, och wid nya
lagars stiftning fordras alla tre rösternes öfwerensstammelsc.
Till öfwcrhuset räknas Rikets sä kallade Pärer, den högre
Adeln och Bistoparne; till Underhuset Vorgerstapct ock den
lägre Adelns Fullmäktige, hwilka sistnämnde utwäljas af Landt-
gods-ägarc. Dcsse fullmäktige äro ej bundne af nägon in-
struktion; alla bcwillningar bestämmas af Underhuset. Hwar
och en Parlaments-ledamot kan förcstä nya lagar. En Bill,
eller ctt striftligt fcrfattadt förstag titt ny lag, mäste twä gän-
ger, pä twä särskilda dagar, uppläsas, undcrsökes sedan af
en Komitte af hcla Parlamcntct, uppläses derpä för tredje
gängen och när dcn sä genomgätt bägge husen, och der blifwit
af de fleste rösterne antagen, erhäller den Konungens stadfä-
stelse, hwarefter den äger kraft af lag. — Dcn sä berömda
Britista friheten grundar sig hnfwudsakligen: 1) pä den sH
kallade Magna Charta, hwilkcn bestämmer alla Engclsta
Medborgares frihet till person och egendom; 2) pä HabeasKorpus-Akten, hwarigenom isynnerhet den personliga säker-
heten är förwarad, och 3) pä Jury, ellcr inrättningen af
Edswurne af den anklagades cget ständ, hwilka undersöka alla
brottmäl. — Britista Rikets Landtmakt fär icke öfwerstiga
70,000 man, meu under krigstid kan den ökas till 300,000;
Sjömakten är dcn största pä Jorden, bestar af omkring 1000
krigsstepp, hwaribland 200 Liniessepp och 250 Fregatter.

bandets indelning: Landet bestar af 3:ne Huf-
wuddelar, England, Skottland och Irland.

England
som utgöres af det egentliga England och Fursiendömet Wales.
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Det egentliga England war i Anglosachsernes tid
indeladt uti 7 Konungariken, nemligen Essex, Rent, Sus-
sex, N)estsex, Mercia, Ostangeln och N^orthumberland;
nu är landet fördeladt i 40 Landstaper eller Grefstaper,
Shires (Schirs) *). Wi upptaga har bäde nya och gamla
indelningen:

1) Essex, i södra delen af England, wid Nordsjön, be-
star af Landstapen Essex och Middlesex. Här märkes Ri-
kets Hufwudstad: London, wid Themsen, i Middlescx, Ko-
nungens Residens och den största handels- och fabriksstad i
werlden, med 1,500,000 inwänare och öfwer 170,000 hus
**) indelad i tre huswuddelar, dct egentliga London, City
lCitti), Westminster l^uestminster), den wackrasie delen af
Staden, och Southwark (Söttrik). Bland Londons märkwär-
dighetcr bör ihägkommas. S:t Paul skyr kan, dcn största
och stönaste bland alla protestantiffa kyrkor; Tower, (Ta'ur)
en uräldrig fästning och nu statsfängelse; Börsen; Lloyds
Kaffehus, ett samlingsställe för köpmän; bland platsarne:
Slottet S:t James (Dschehms) med James Park
(Dschehms Park) hwilken stär i förbindelse med Hy de Park
(Hcid-park); Carlton house (Ka'rlt'nhaus) och Whi te-
hall (Oueithaal). I We stminsterha ll (Ouestiuiuster-
haal) församlas Parlamentet. Uti W estminster a bbe i,
en af de älsia kyrkor i kristenheten, krönes Konungarne och
begrafwes Englands förtjente lnän. London eger ett för fä
är sedan inrättade Universitet; Vriti ska Museum, med
en dyrbar samling af naturalicr, antikcr, böcker och handskrif-
ter; mänga sällstap och inrättningar till wälgörande ändamäl;
fabriker af alla stag; ar den wigtigasic handelsstad i werlden
med en hallin, pä bcgge sidor bebyggd mcd packhus, nära en
mil i längden, dcr ärligen omkring 13,000 fartyg inlöpa.—
Bredwid London är byn Chclsea (Tschelsi), med ett stort In-
validhospital; Renstngton och Hamptoncourt (Hämtenkort)
Kongl. Lustslott; Colchestcr (Koltschesfr) i Essex, med 1400
inw., och wigtiga fabriker; Harrvich (Härritsch), 14,000
inw., förträfflig hamn, fisterier och betydlig handel, hwari-
frän postfarten gär till och ifrän Ncdcrländerne och Hamburg.

2) Rent, utgöres blott utaf Grefffapet af samma namn.
Midt igenom landet flyter dcn segclbara Medwayfloden. Wid

*)Uti hwarje Ebire ar tillsatt en LordiLojmant, en cöfwer^Do-mare ech en High^Sherif.
") Nägon bestämd omkrets för Staden London, kan icke uppgifwas;

ftera bnar äro redan forene.de med Staden. Stora sträckor af kring»
liggande fält, bebyggas i en hast och förwandlas till gator och torg.
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östra kusten ligga Dönerne, farliga bankar för sjöfarande. Här
äro Städerne: Rochester (Nattschäsier), wid Medway (Mcd-
weh), (som ända hit kan beseglas af de största krigkstepp), mcd
handel och fabriker, samt 12,000 inw.; Chatam (Tschattem),
med 15,000 inw., stark fästning, station for en del af örlogs-
flottan, hwarest de förnämsta Tyg- och Förrädshnsen för Brit-
tista Sjöstaten äro anlagda; woolwich (Wnllitsch) med
18,000 inw.; sseppswarf, arsenal, militärakadcmi för kadcttcr,
samt ctt stort kanongjutcri; Deptsord, wid, Themsen, llicd
ypperliga sseppswarf; Sheernetz wid Medways utlopp, mcd
en sior och förträfflig sseppsdocka; Canterbury (Känterbnri),
med Universitet, säte för Rikcts förste Erke-Vissop, och 14,000
inw.; Greenwich (Grihnitsch), mcd ett präktigt Hospital för
Sjöfolks ett berömdt Obfervatorinm, samt 16,000 inw.; Do-
ver, bekant säsom öfwerfartsorten, till och ifrän Calais, mel-
lan Frankrike och England, med 12,000 inw.; Köpingcn
Gravesand (Gräwsänd), med förträfflig hamn wid Themsen;
Ramsgate (Namsgät) ltted bekanta sjöbad.

3) Sus sex, inbegriper landskapen Surre^, (Sorrih)
och Sussex (Sossex). Hit hör: Southrvark, cllcr södra de-
len af London, och Kongl. Lustslottet Rew (Kjuh), med en
bekant botanist trägärd; Chichester (Tsckitschester) med hamn
och 8000 inw.; Brighton (Brcitn) ellcr Brighthelmstone
mcd 25,000 inw. och sjöbad.

4) N) est sex, bestar as Gtefstapen Berkshire, Hamp-
shire (Hämpschiir) eller Southampton (Sothämpton) Wtlt-
shire (Ouilltschiir), Dorsetsyire, Sommersetshtre, Devon-
shire (Dcwwensckiir) och Cronwall (Kornnonaal). Har mär-
kes : windsor sWinsr), Kongl. Lustslott mcd Park. Städerne:
portsmouth (Portsmndd), förträfflig Fästning och Hamn,
hnfwndstation för Brittista flottan, mcd stora fdrrädshns,
sseppswarf, sjö-akadcllli, hospital för sjöfolk och 50,000 inw.;
nära härwid ligger den wackra ön Iwight (Weit), pä alla sidor
förswarad af klippor och kastellcr, samt Köpingcn Spithead
(Spitid), som har en utmärkt god redd samt 10,000 inw.;
tvinch ster (Hwintschestr), fordom'rcsii?ens för de Wcstiachstste
Konun',arne; Salisbury (Salsburih), »ned 10,000 inw., en
märkwärdig Domkyrka i göthist stil och ätstilliga fabriker;
Dsrch ster (Dortschestr) i Dorsetshire, der äfwen halfön port-
land (Portland) är belägen, bekant för sin ypperliga sand-
sten , hwaraf flera de betydligaste byggnader i London äro upp-
förde ; Bristol (Bristl), nast London och Liverpol dcn
förnämsta och rikaste handelsstaden i England mcd god
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hamn, ansenliga fabriker och 105,000 inw. belägen nära Bri-
stol-kanalen; Bath (Ba'db), mcd berömda warma bad och
yllemanufakturer, samt 38,000 inw.; Exeter (Ext'r) med
24,000 inw. och wigtiga fabriker; Pl^mouth (Plilnmndb) med
75,000 inw., en befäst och förträfflig bamn, ansenlig handcl,
stora Warf, Dockor och Magazincr för Flottan, hwaraf en
del är bär förlagd.— <sronn?all, som ntgör sydwcstligaste
uddcn af England är mycket rik pä tenn och koppar.. Här
finnes Staden Falmouth (Fälmndd), lncd 11,000 inw., yp-
perlig hamn , bctydliga Fisterier, station för Paketbätarne
till Spanien, Portugal, Norra Amerika och Westindien.
Wester om knstcn ligga Sorlingerne eller Scill)? öarne, 140
till antalet, hwaraf blott 6 äro bebodda.

5) Mercia, dcn medlersta och största provinsen t Eng-
land, innefattar 19 Grefstap, hwaraf de i historien mcst bekante
äro Buckingham (Bockiughämm), tTorthampton (Narrd-
hämpfn). (Lesst'r), Rutland (Rottländ) och
tingham *). —Här äro följande Städeratt märka: Gloce-
ster (Glost'r), wid Scvcrn, med präktig Domkyrka och 10,500
inw.; Oxford, med 17,000 inw. samt det mcst berömda Uni-
versitet och Vibliothek i Riket; Buckingham (Bockinghämm)
lncd bctydliga spetsfabriker; Hertford (He^rfoord), mcd nn-
dcrwisningsanstalt för sjöfarande ät Ostindien; worcester
(Ouorst'r) wid Scvcrn, »ned 18,000 inw. och de bästa Porcel-
lainsfabliker i England; Birmingham (Börrming'ämm), dcn
betydligaste Fabriksstaden för metallers bcarbctandc i England,
med 142,000 inwänare; Northampton (Narrdhämpt'n), mcd
11,000 inw., der stora hästmärknadcr hällas (fältsl. 1460);
Huntingdon (Höntingdn), Eroillwclls föde-lsestad; Shrews-
bur)> (Schrinsbnrib) wid Sevcrn, nedcrlagsplats för ortens
ylletyger, mcd 21,000 inw.; wolverhampton (Onälver-
hämpt^n), wigtig fabriksstad wid Bristolkanalen mcd 20,000
inw.; Leiccster (Lcsst'r) med goda strumpfabriker och 30,000
inw., Chester (Tschestr) med 20,000 inw. och betydlig handel
med linwäfnad; Derb)>, mcd 19,000 inw. och ansenliga fa-
briker; Ucottingham, lilcd betydliga strumpfabriker och bryg-
gerier samt 41,000 inw.; Linkoln (Litiken) mcd 10,000 inw.,som drifwa betydlig handcl mcd spanmäl, ull och kreatur;

*) De öfrige äro: Monmonebshire (Mommud), Herefordshire (Her-
foord), Glocestershire (Glost'rsl)ire), Oxfordshire, Hertford(He'rfoord), woi-eester (Ouor!l't), warwick sOuahwick). Bet^
f?rd, Sbrop (Schräpp), Stafford (Stäffoord),
Chester (Tschest'r), Derb^ och Lincolnshire (Linkon).
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Boston (Vostn) tued 10,000 inw., god hamn, stark spanne-
mälshandcl.

6) Ost ängeln, innchäller Landstapcn Sussolk
(Suffäck), Norfolk (Norrfäck) och Cambridge (Kämbritsch).
Hit höra Städerne: Norroich (Norritsch), med 50,000 inw.
och wigtiga yllefabriker: 3?armouth (la'mudd), lncd fästning,
god halmi, sillstffe, handel och 19,000 inw.; Cambridge,
med berömdt Universitet och 14,000 inw., Ipsrvich (Ipsitsch)
med 10,000 inw., samt Newmarket (Njuuma'rket), en bp,
der kappridningar anställas.

7) Northu^mberland, utgöres af 6 Grefstap:
Zorksyire (Pork), Durhamshire (Dorr'ämfchiir), ITorthum-
berlandshire (Lankä-
schiir), N?estmoreland(Oilestmoorländ), Cumberland (Kom-

merländ). Här är följande Städer; Zork, en af Englands
äldsta städer, sätc för Rikets andre Erkc-Bistop, har en stor
och präktig göthist Domkyrka , och 24,000 inw.; Hull (Höll),
egentligen Rinsion upon Hull, med 50,000 inw., drifwer
widsträckt handel; U.eeds (Liids), ined 90,000 inwänare och
wigtiga yllemanufakturer, der dcn största marknad pä klädes-
och andra wäfnader, i hela England, hålles; Halifax (Hälli-
fäx), med betydliga Vllcinannfakturer och 15,000 inwänare;
Sheffield med de största Fabriker för lern- och Stäl-arbeten,
samt 54,000 inw.; Durham (Dörrem), med 10,000 inw.;
Sunderland (Sonndcrländ), med 35,000 inw. och wigtig
stenkolshandcl; Nerv-Castle (Njukästel) en af Englands wig-
tigaste sjöstader, med Stenkolsgrunvor, glas- och Stälfabriker
samt 50,000 inw.; Berwick (Vcrrick), den nordligaste stad
i England, med 14,000 inw., ansenliga strumpfabriker samt
laxfiste; Manchester, (Mäntschesfr), med 165,000 inwän.,
samt wiotbekanta och wigtiga fabriker för alla stags wäfnader,
medelpunkten för handeln med bomnllswaror; Liverpool (Li-
verpnhl), den andre handelsstaden i England, som ensamt in-
nehafwer en fjerdedel af hela Pritist^t handeln, hwilkcn drif-.
wes pä alla werldsdelarne lned omkring 1000 stepp, har stora
bryggerier och tobaksmannfaktttrer, äfwensom fabriker för alla
stags wäfnader, fallit 155,000 inw.; (Länkästr)
med 11,000 inw. och betydlig handel; Rendal med 9,500 inw.,
ansenliga yllcinantifaktnrer, kattuns- och strumpfabriker, garfwe-

rier och färgerier; Carlisle (Karlcil) med 15,000 inwänare
och wigtiga bomulls-mannfaktnrcr; tvhitehaven (Oncithceven),
med betydliga Stenkolsgntfwor, salt- och vitriol-tillwerkuingar
samt 17,000 inwänare.
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L) Furstendömet N?ales (Wehls) indelas i Norra och
Södra Wales, samt bestar af 12 Grefstaper *). Landet är
wildare och bergigare an det öfriga England. Inbyggarne
härstamma frän dc gamle Kylnrerne. De märkwärdigaste Stä-
derne aro: Pembroke, ined betydlig handel och den förträff-
liga hamnen Milford, som kaninrymma 1000stcpp; Swan-
sea (Swannsi) med 10,000 inw., Stenkolsgrnfwor, fabriker
för jern och koppar, förnämsta handelsstaden i Wales, ön
Anglrsea («lmc!st) ntgör ett cgct Grcfstap och har en be-
tydlig Koppargrufwa; derunder hörer ön Man, uti Irländ-
ska sjön, med 40,000 inbyggare, härstammande frän de gam-
le Britannicrne.

Skottland
delas i politistt affecnde uti 33 Shires **) eller Grefstaper,
men wanligen i Södra, Mcdlersia, och Norra Skottland.

1) Södra Skottland. Här märkes Städerne: E-
dinburgh (Edinborro) wid Hafswiken Forth, Skottlands Huf«
wudstnd, ined det gamla Skottsta Konungapalatset Holyrood-
Honsc (Holirodd-Haus), ett berömdt Univcrsitct, 187,000 in-
wänare, 60 kyrkor och kapeller, 2 thcatrar, 14 banker, fabri-
ker af mänga stag samt widsträckt handel; L.eith (Liidh), Nied
27,000 inw., hamn och nederlagsplats för Edinburgh; Glas-

*) Grefssapcnte äro: pembroke, Caermarthen (Kärmardben), Gla<
moryan (GläinmurgäniN, Brecknocl?, Cardigan, (Kardigänn),
Aadnor (Räodnctl), Mon.tgomer^, Merioneth (Merionädd),
Denbiyh, Flint, Caernarvon (Kärnärvon), och Anglesea
(slngelsi).

") Dessa Sbires äro: t) Edinburgh (Edinburro) eller Midlothian
Middlödbicn); 2) Linlichgow (LinlidbZoo) eller N?estlothian»
3) Haddincuon (Häddington) eller Ostlothian; 4)^ Merse eller
Berwick (Bcrr'ick); 5) Roxbonrgh (Nocksbörr) eller
le (Tewiotdebl); ft) Selkirk; 7) peebles (Piibels) ellcr Twed-
dale (Tuiddehl); 8) Dumfries (Dommtris); 9) Rirkudbright
sKirkudbricht) eller Ost'Gallowa^ cGälloweb)/, 10) wigtown
(Hwigtaun) cllcr wesi^Gallowa'?; it) Air (Abr); 12) Lånar?
(Lännerk) ellcr Cl^desdale (Klcid'sdel)l); 13) Renfrew (Renn-
fruu); 14) Stirling; 15) tlakmannan (Klakmännen); 16)
Fife lFeiff); 17) Rtnrosi; 18) Dnmbarton (Dommbärfn);
19) Bttre (Bj!lut);.20) Argyle (Arg«il): 21) Perth (Perrdb);
22) Angus eller (Angosi) Forfar; 23) NTearns (Werns) eller
Rinkardind lKink^rdinn); 24) Aberdeen (Abberdiin): 25) Banff(Bämf); 2«) lLictin ellcr Mnrra^(Morrä); 27) N^irn (Närn);
28) Invernesi; 29^ Cromarr^ (Ctnmarti); 30) Rost; 31) Sm
therland (Sudherlännd); 32^ Caithnesi (Kädhneh); 33)Ork-
ne^ (Orkni) och Shenland (Echettländ).
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gow Mäögo), wid Clydefloden, andra siadcn i Skotttand,
med 160,000 inwänare. Universitet, en mängd fabriker och
betydlig handcl; St. Andreros (Ändruns), Skottlands gamla
Hnfwudstad, med Universitet; Paisle)? (Pcesla) lncd cN mängd
fabriker och 50,000 inwänare; Greenock (Griinack), wid Cly-
dcfjärden, mcd 23,000 inw., betydlig sjöhandcl och en af de
bästa hamnar i England; Stirling (märkwärdigt fältst, 1298).
Wid jcrnbrukct <sarron (Karr'n) gjutes ärligen 5000 kanoner;
Cl)>de (Kleidh) är ock ett stort jcrnbruk.

2) Medlersta Skottland, hwarest märkes Stä-
derne Perth (Perdh) mcd wigtiga lädcr-manufaktnrer och be-
tydlig handcl samt 20,000 inwänare; New-Aberdeen (Njuu
slbberdiin), med Univcrsitct, fabriker, handel och 30,000 inw.;
Dundee (Dönndi), med 30,000 inwänare, wigtiga linncfa-
briker och handel. Hit höra en del af Hebridista Oarne,
hwilka äro omkring 300 till antalet, bergiga och ofrnktbara,
hwaraf 200 äro bebodda, med 70,000 inbyggare, mest ka-
tholikcr.

3) Norra Skottland, den bergigaste och ofruktba-
rasie delen af landet. Vergstottarne, som bebo denna del af
landet och Hcbridissa öarne, äro afkomlingar af de gamle Ka-
ledonier, hafwa egna scder ock tala Erista spräket. Här tnär-
kes Staden Invernesi, som har 12,500 inw., god hamn, ät-
stillige fabriker och drifwer betydlig handel. Hit böra cn del
af darnc Hebriderne; <l>rkney-öarne cllcr Orkadista öarne,
67 titt antalet, af hwilka likwäl endast 26 äro bebodde af
28,000 inbyggare; Shetlandsta öarne, titt antalet 86, hwar-
af 30 aro bebodde, med en folkmängd af 25,000.

Irland
indelas i 4 provinser, hwilka äter fördelas i32 Countys (Kaun-
tihs) ellcr Grefstap *). Största delen af inbyggarne aro Ka-
tholikcr, som lcfwa i förtryck och fattigdom.

*) Grefffaperne äro: Dublin sDubblin); wicklsw (Ouikloo); Ner-
förd (Ouccksfoord); Rilkenn'? (Kilk«nni); Carlow (Karloog);
Rildare (Kildccr); Queene (Kuiins); Ninys; East-Meath (list-
Mildl'); West-Meaeh (Ouest-Miidb); Lonnford , Lonth (Laudl,);
Cavan (Käww'n); Monaghan (Monnaq'än); Armagh (Armä);
Dorrns (Dauns); Ancrim (Änntrimm); Londonderry li!ond'n-
derti); Doneaat lDoonqcibl); L^rone (Tiroon); Fermanagh
(Fecrmana); Leirrim (Litbrim); Sliyo (Sleigo); Ma^o (Mäjo ;

Roscom:non (Roscomm'n^; Galwa'? (Gäloueb); wacerford
<Ouaatbcrfoord); Cork, Rerf? (K^rri); Limerick (Limmerik);
Clnre (Kleer); Lipperare (Tipp'r«ri).
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1) Z. eiK ster, etter östligaste delcn af ön. Här mär-
kes Städerne: Dublin (Onbblin) Irlands Hnfwudsiad, näst
London den största stad i Konnngarikct, vicc Konungens resi-
dens med 250,000 inw.. Universitet, flera sällstap för wetten-
stap och konst, Vank, 5 skeppsdockor, god hamn, betydliga
ytte-, linne- och sidenfabriker, medelpnnkten för hela Irländsta
handeln; Rilkenny, med 28,000 inwänare, rika stenkolsgrttf-
wor fann goda fabriker; Drogheda (Droghcdä) mcd 20,000
inw. och god handel.

2) Nlster etter nordligaste delcn af Irland, hwarcst
märkes Städerne: Belfast med 42,000 inw., goda mannfak-
turcr och widsträckt handel; Londonderry med 12,000 inw.,
betydligt sillfiske och stark handel. .

3) (sonnaught, (Konnaath), wesiliga delen af ön,
dcr den förnämsta Staoen är Galway (Galouch) med 30,000
inw., god handel och wigtiga fabriker, i synnerhet för tillwerk-
ning af linwafnader.

4) Mounster, etter Irlands sydligaste del, med Stä-
derne: N)aterford (Onaathcrfoord), en af de förnämsta han-
delsstader i Irland, mcd 34,000 inw.; <sork, en af de stör-
sia städer i Riket, den andra Staden pä Irland, lncd 115,000
inw., fabriker och betydande handel; L.imerik med 70,000
inwänare och förträffliga skeppsdockor; Rinsale (Kinsähl) yp-
perlig hamn.

Storbritannien tillhör dessutom här i Europa: öarne
Jersey (Dscbersi), Guernsey (lärnsi), Sark och 2llderney
(Mhlderni) wid Fransta kusten, hwilkas inbyggare, omkring
56,000, tala Fransta spräket, men bekänna sig till Engelska
kyrkan, och hafwa alltid wisat mycken tillgifwenhct för Engel-
ska Regeringen. Fästningen Gibraltar, wid Gibraltars snnd,
öN Helgoland i Nordsjön, öarne Malta, Gozzo och domi-
no i Medelhafwet, tillhöra äfwen Storbritannien. lonista
öarne stä under Engelstt beskydd.

Storbritanniens besittningar i de andra Werldsdclarne
äro: 1) I Asien: ö'i Ceylon och Ostindissa Kompagni'cts der-
warande widsträckta besittningar. 2) I Afrika: Senegam-
bien, ön Bnlam, ätstilliga platsar pä Guld- och Slafkusten,
ön St. Helena, Caplandet, ön Isle de France, Mahe eller
Sechelles-öarne och Amirantcrne. -— 3) I Norra Amerika:
Länderne wid Hudsonsbay, Labrador och Nya Wallis, ön
Newfoundland, halfön Nya Skottland med öu Cap Breton,
Nya Vraunschweig, en del af Canada, Nya Albion salnt flera
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af Wcstindiste öarne: lamaika, Barbados, St. Trinidad,
Grenada, St. Vincent, Doniinica, Antigua, St. Lucie, Ta-
bago, nägra af lungfru-öarne, Vahama ellcr Lukayista och
Vcrltmdas-öarne. 4) I Södra Amerika: Kolonierne De-
merary, Esscqucbo och Berbice i Gniana. -- 5) I Polynesi-
en: östra knstcn af Nya Holland samt alla der af Engelsmän-
nen först npptäckta öar. — Utgörande dessa Storbritanniens
besittningar tillsamman öfwer 50,000 qwadratmil, l ed 150
millioner inbyggarc.

Konungen af Stora Vritannicn är tillika Konung af
Hannover

Nederländerne.
Gränsor och Storlek. Nedcrländcrne, som. erhål-

lit detta namn af landees laga belägenhet, gränsa i norr och
wester till Nordsjön, i söder till Belgien och i öster till Tyst-
land. Landets storlek är omkring 260 qwadratmil.

Berg och watten. Berg finnas alldeles icke i detta
lägländta slättland, som pä mänga ställen gcnom höga och
kostsamma, diken och wallax måste ffyddas för hafwets dfw^r-
swämningar. Pä kusierne finnas stora sandbankar ellcr sä
kallade Duner. Landet är derföre gansta watturikt. Detge-
nomstärcs icke blott af mänga floder och hafswikar; utan in-
byggarne hafwa dcsiutom grafwit en mängd kanaler, dels för
wigheten till warors transporterande, dels till wattens'afle-
dande. Intet land har derföre cn sä lätt kommunikation till
sjös, och de flesta resor göras pä ett stags bätar (^reck-
schuiten), som dragas pä stranden af hastar. Landet omfat-
tar Zu^derzee (Zöidcr), hwilkcn genom hafswikcn Z (Ei) är
förenad mcd Haarlemersjön, som cgcntligen är cn insju. De
tre hnfwndflodcrne Rhen, Maas ock Schelde utfalla har i
Hafwet, sedan de ofta delat sig i flera armar, äter förenat
sig, och'scdan ntgrenat sig 3 nyo; de förnämste af dessa ut-
grenmgar äro sVaal, Merxve, (Eisscl), L.ech, Vechte.
Sistnämnde gren, som är dcn egentliga Rhen, förlorar sig i
sanden, men man har gräft för dcnsammas inlopp.

Klimat och Produkter. Klimatct, som wanligen
pä kustländer, är tempereradt med fuktig lnft; regn och tjock
dimma inträffar ofta. I södra trakterne af Gcldern är dock
luften renare. Jordmanen är ömsom, sumpig, ömsom sandig
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och ofruktbar; landet har säledes brist pä inländska produkter,
till och med pä stog.

Inbyggare, Näringar och Handel. LandctS
inwänare, närmast bestägtade mcd Tystarnc, kallar man Hol-
ländare, likasom man kallat hcla landet Holland, efter den
wigtigaste provinsen deraf. De äro en handlande Nation; ar-
bctsamhct och sparsamhct hafwa gjort dem rika. Ofwer allt i
hcla landet stråman wälständ, ingenstädes prakt, incn ocksä
icke heller brist och armod. Holländarne äro winningslystna
och girigct af wana, till den högsta noggranhet ordentliga af
öfwertygelse, mättliga och sparsamma af böjelse, och nägon
gäng slösaktiga af fäfänga. Deras attwarliga och kalla be-
tänksallihct gör dem stickliga till alla göromäl, som fordra en
längwarig forstning, och ingen ting kan rnbbct deras lngn.
Renlighet är deras förnämsta nationaldygd, och de drifwa
den till Högsta ytterlighet, hwilket klimatet ocksä gör onndwik-
ligt till hälsans bibehällandc. Blomsterplantcring är ett natio-
nalnöje. Inbyggarncs antal räknas till omkring 2,700,000.
— Landets rikedom bestar ej i desi egna produkter, undanta-
gande afkastningeu af en gansta fördelaktig Boskapsskötsel.
Boskapen är här af myckct siörrc och bättre stag än i de fle-
sta andra Europeista länder. Landet utstcppar gansta myckct
ost och smör; fär-afwcln är betydlig; sillfistet wid England är
gansta wigtigt. Bristen pä inländsta produkter har förmatt
landets idoga inbyggare, att med största nit drifwa och full-
komna mängfaldiga stags mannfaktnrer. Fabrikerne lemna:
kläde, linne, spetsar, papper, porcellain, tobak, m. m. Han-
deln, ehuru ej sä widsträckt som fordom, är likwäl ännu sä
betydlig, att Nederländerne, säsom handlande Stat, kan an-
ses äga andra rummet i Europa.

Religion, Statsförfattning, Rrigsmakt.
Den radande Religionen är den reformerta, mcn alla trosbe-
kännelser talas. Statsförfattningen är konstitncionelt monar-
kis?, samt kronan ärftlig. Folkct representeras af Ständer,
under namn af Generalstaterne, som bestä af 2 kamrar,
hwaraf Ledamöterne i den ena utnämnas af Konnngen, och
i den andra wäljas af Folket. Krigsmakten utgör, Landt-
wärnsmanstapet inberäknadt, 75,000 man, och Flottan bestar
af 7 Linicffepp, 20 Fregatter och flera mindre krigsstepp.

bandets indelning. Konungariket indelas i 9
provinser:

1) Holland, en af de sidläntasie provinserne, innesluten
af Nordsjön, Zupderzee och Maas, desiutom genolusturen af
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talrika kanaler, samt skyddad' genom höga wallar emot öf-
werswämningar frän hafwet. Provinsen indelas uti Nor-
ra och Södra Holland. — a) IT or ra Holland, med Ko-
nungarikets förnämsta stad och egentliga Hufwudstad Amster-
dam, näst London den förnämsta handelsstaden i Europa,
som har öfwer 200,000 inw., hwaribland omkring 20,000
Indar, byggd pä nedfällde mastträn i en sumpig trakt pä
bägge sidor af den lilla floden Amsicl, gcnomsturen af mänga
kanaler, befäst pä landtsidan, äger en berömd Bank, mänga
fabriker och widsträckt handel. Stäocrne: Haarlem med 22,000
inw., stora linneblekcrier, ätstilliga fabriker, i synnerhet bekant
genom sin handcl med blomster; Edam, med 4000 inwänare,
som drifwa wigtig osthandcl; Alkmaar, befäst siad med
9500 inwänare, breda kanaler, ncderlagsplats för osthandel;
Hoorn, med 7500 inwänare, der dcn bästa osten tillwcrkas;
Enkhuyzen (Enkhensen) med god hamn och 5400 inw., som
drifwa betydligt sillfiste. För öfrigt märkcs här: Zaardam,
största byn i rikct, mcd 11,000 inw., 700 wädcrqwarnar,
bctydliga steppswarf, der Zar Peter dcn store frän Ryssland
tog underwisning i steppsbyggerict; Broek, by, mestadels be-
bodd af rika kapitalister, bekant för sin öfwcrdrifna rcnlighct,
hwars gator äro belagde ined glaserad! tcgel, pä hwilka intet
bostavsdjnr sär gä. — b) Södra Holland, mcd Städerne:
Haag eller Gravenhage, belägen i en angenäm trakt nära
hafwet. Körningens residens, med 57,000 inw., mänga pa-
lats och kanaler; Delft, fabriksstad med 15,000 inw., Hngo
Grotii födelseort; L.eyden, wacker stad med ett berömdt Uni-
versitet, (stiftad: 1575), 35,000 inw., hufwudorten för Holläne-ssa ullhandeln; Gouda, med 12,000 inw., nederlagsplats för
osthandel; Rotterdam, nast Amsterdam den motigaste han-
delsstad i Riket, med 73,000 inw., wigtiga fabriker, betydliga
steppswarf och sä djupa kanaler att dc största stepp kunna gä
midt in i staden; Dortrecht, alsta staden i Holland, belägen
pä en d, mcd 20,000 inw., steppswarf och mynthns, der
Holländska dnkaterna präglas; Helvoetstuys, (Hclfmstöis) be-
fäst stad pä ön Voorne, med förträfflig hamn, hwarifrän
wanligen öfwerfarten ster till England. Nära Haag är byn
Ryswick (Reiswik) belägen, bekant genom fredsslutet 1697.

2) Zeeland, som danas af Scheldcns mynningar och
bestar af flera större och mindre öar, ibland hwilka den största
är rvalchern, hwars hufwudstad Middeldurg har 15,000
inwänare; Staden och fästningen 'vliessingen ined 8000 in-
wänare ,är afweu har belägen. Pä ön Zuid-Beveland mär-
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kes befästa Staden Goes lGuhs); och pä ön Schouwen,
Staden Zieriksee, som har stort ostronfiste.

3) Utrecht (Eutrccht), hwarest tnärkes hufwudstaden
Utrecht med 44,000 inw., Universitet, stiftadt 1636, och en
gammal göthist Domkyrka (frcdssl. 1713), Staden 3lmersfort,
med 12,000 inw., har cn utmärkt wacker belägcuhct.

4) Geldern, med Hufwudstaden Arnhem, wid Rhen<
sirömnlen, som har 14,500 inwänare, en stark fästning; samt
Städerne: Nymwegen, mcd 17,800 inw., fästning, hamn
och handel (fredssl. 1678—79); Ztttphen, mcd fästningswerk
och 18,000 inw., samt Harderroyk med 5000 inwänare.

5) Ove rysset, mcd Stadcn Zwolle, som är befäst
och har 16,000 inw. samt Staden Derventer (Dchfntcr) mcd
14,000 inwänare.

6) Fries land, mcd hnfwudstaden L.eurvarden (Löwar-
den), som har 21,000 inwänare. Harlingen, sjö- och han-
delsstad, med 8000 inwänare.

7) Grön in g en, n.icd bcfästadc hnfwudstaden Grönin-
gen, som äger Universitet, stiftadt 1614, och 30,500 inw.;
Dclfzyl (Dclfficl) befäst, har stor och rymlig hamn samt 3000
inwänare.

8) Drenthe, mcd hnfwudstaden Assen och gränsfäst-
ningen Roeverden (Ku!)f'rden).

9) Norra Bra bänt mcd städerne: Herzogenbusch
hnfwudstaden i provinsen, stark fästning, har ätstillige fabri-
ker och 20.500 inw.; Breda, fästning, kadettskola, 13,500
inwänare (frcdsfl. 1667); Bergen op Zoom, stark fästning,
7500 inwänare.

Säsom ersättning för de förlorade Nassanste ländcrne i
Tystland, öfwcrlcmnades af Wienerkongresscn ät Konungen
af Nederländernc Storhertigdömet Luxemburg, af omkring
50 qwadratmils storlek med 300,000 inbyggare. Säsom Stor-
hertigdöme tillhör dct Tysta förbundct, och har fråga uppstätt
om desi stiljande frän Nederländska kronan. Har märkes:
Luxemburg, hnfwudstaden, med 11,000 inwänare, en af de
starkaste fästningar i Enropa; dcn är cn Tyst förbnndsfäst-
ning, hwars Commendant ntnamncs ntaf Konnngen af Preils-s. n. Uti Lnxelnbnrgsta landet är dct lilla HcrtigdömctBouillon
beläget.

Nederlanderncs besittningar äro for öfrigt: i Asien, Ge-
neral-Guvcrncmentct Bat.:via pä Java med de flesta Kry d-
öarne, samt nägra distrikter pä Malabar och Korolnandeiku«
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sten; i Afrika, nägra Faktorier pa Guineakusien; i Ameri-
ka, kolonien Surinam, samt öarne Eustache, St. Martin
och <lura?ao.

Belgien.
Gränsor och Storlek. Belgien gränsar i norr till

Nederländerna och Nordsjön, t wester och södcr titt Frankrike
och Hertigdömet Luxemburg, i öster titt Preussista länderne,
samt innehätter omkring 240 qwadratmil.

Berg och watten. Inga bctydliga berg finnas; i
provinserne Hennegau, Namur och Lättich framskjuta likwäl
ätstillige åsar frän Ardenncrne. — Landet är i attmänbct läg-
ländt men fruktbart, genomskuret af mänga floder. Maas
och Schelde äro landets hufwudflodcr; Maas upptager wid
Naluur Sambre, wid Lättich Ourthe, och wid Roermonde
Roer (Ruhr) fiodeu; till Sckeldeu flyta de smärre fiodline
Lys, Dender och Rupel (hwilkcn sistnämnda har sin tillwa-
ro genom föreningen af floderne Dyle samt stora och lilla
Nethe). Fler. kanaler lätta ock gansta mycket förbindelsen
emellan r"-^> provinser.

Rlimat och Produkter. Klimatet är tempereradt.
Produkterne äro spanmäl, lin och hampa samt nägot jeru,
koppar, bit), alun, »narlnor och stenkol; skogar finnas uti pro-
vinserne Södra Vrabam, Namur, Hennegau och Lättich.

Inbyggare, Näringar och Handel. Landets in-
byggare, af blandadt ursprung, titt största delen Katholiker,
tala dels Flandriska (en tyst mnnart), dels Wallonsta (cn för-
stämd fransyska); de bildade klasserne nyttja endast ren fran-
syska. Inbyggarnes antal räknas titt 3,600,000. — Belgien
är ett af de bäst odlade land i Eurova, och frambringar att
stags spannemäl i öfwerflöd, har förträfflig bostapsstötscl,
samt en mängd fabriksinrättningar. Likwäl hafwa dessa sist-
nämnde i anseende titt tryckande skatter och pälagor samt brist
pä afsättning, under de senare ärcn icke kunnat drifwas med
den drift som fordom. Sjöfarten pä utrikes orter är icke af
särdeles betydenhet, och handeln inskränkt till landets egna pro-
dukter och manufakturtittwerkningar.

Religion, Statsförfattning, Rrigsmakt.
Radande Religionen är den katholsta, likwäl talas äfwen
andre religionsläror. Statsförfattningen är konstitutionell mo-
narkis?, samt kronan ärftlig. Konnngen har cen werkställan-
de makten, och delar den lagstiftande samt beskattningsrätten
med Nationen; Konungens pepson är helig, men MinislrarM
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kunna ställas titt cmswar inför folkets representanter, som ut«
göras af 2:neKamrar. — Krigsmakten utgör 50 till 60,000 man.

bandets Indelning: Konungariket indelas i 8
Provinser: ,

1) Södra Braban t, med rikets Hufwudstad
Brussel eller Bruxelles, Konungens residens, en wac-
ker siad ined 98,000 inwänare och wigtiga fabriker, ibland
hwilka spetsfabriterne i synnerhet äro bekanta: i granska-
ipet är lustslottet backen. Löwen ctter L.ouvain, stad wid
floden Dyle, med äcstittiga fabriker, 26,000 inwänare och
ett Universitet. Wio N)aterloo, cj längt ifrän Brtts-
stl, stod dct lnärkwärdiga staget dcn 18 Juni 1815, i
hwilket K. Napoleon beseglades och för andra gängen förlora»
de Fransta tbroncn. Neerwinden (fältst. 1793).

2) Ost-Flandern, dcr hufwndstadcn är Gent,
byggd pä 26 dar, wid Schcldcn, med Universitet, stiftadt
1816, wigtiga fabriker, handel samt 83.000 inwänare (fredsst.
1814). Oudenarde (Ädenardc) wid Schelden med 6000 in-
wänare och fästning (fältst. 1708) samt Qendermonde, med
3000 inwänare, städer af mindre betydenhet.

3) West-Flandern, der Brugge är hufwudstaden,
som har betydliga fabriker, wigtig handel samt 42,000 inwä-
narc; Ostende, befäst sjöstad med god hamn samt 11,000 iu-
wäuare; Nieuwport likaledes befäst stad wid Nordsjön; Z-
pern, fabriksstad mcd 15,000 inwänare och fästning; Ror-
tryck cllcr (sourtrai mcd 19,000 inwänare och förträffliga
linneblckerier, hnfwndorten för de finaste linnewäfwcrierne.

4) Hennegau, med befäsiade hufwudstaden Möns, som
har 23,000 inwänare och wigtiga bomullsspinnerier, samt Sta-
den Doornik eller Tournay lned 29,000 inwänare och män-
ga fabriker; fästn. wid Sambre; Fleurus (fältst.
622, 1690, 1794); lemappes (fältst. 1792.)

5) Antrverpen mcd hufwudstaden Antrverpen, »

lnedeltidcn en af Enropas största handelsstäder, belägen wid
Scheldeflodcn, som här är segelbar för de största krigsstepp,
har ännu betydlig handel, mänga fabriker, en sjöarscnal, en
markwärdig Dollikyrka samt 73,000 inwänare. Fabriksstaden
Mecheln, med 24,000 inwänare, och cn stor Domkyrka.
Städerne: T,urnhout, med 12,500 inwänare och Pierre,
med 13,000 inwänare äro afwen wigtiga Fabriksstäder.'

6) Namur med htlfwndsiadcn Namur, som bar 19,500
inwänare och en stark fästning; dcsiutom märkes här: staden
Dinant, äfwensom fästningen Philippevill» wid Ardennerne.
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?) L^uttich, hwarest märkes: Hnfwudsi. sch fäsin.
Lättich, med Universitet, stiftadt 1817, en märkwärdig Dom-
kyrka, ett stort Kanongjutcri, ypperliga Gewärsfabriker och
59,000 inwänare; i granstapet finnas Stenkolsgrufwor. Stä-
derne: Spaa, i en stogbewnxcn bergstrakt, genom konsten för-
stönad, berömd genom de warma bad, som der finnas; 'ver-
Vters med 19,000 inwänare och wigtiga klädesfabriker; Stablo,
med berömda läderfabriker.

6) L.imburg, här märkes: Hufwudstaden Maastricht,
med en gansta stark fästning, 22,000 inwänare, samt det nä-
ra staden belägna Pctersberget, soin har märkwärdiga sten-
brott, dcr omkring 20,000 wägar under jorden möta hwaran-
dra; Roermonde (Nuhrmonde) och Denloo (Fenloh) städer och
fästningar wid Maas.

Konungariket Belgien gör afwcn anspråk pä nägon del
«f Luxemburgsta landet.

Tyskland.
Gränsor och Storlek. Tystland ligger midt i Eu-

ropa, gränsar t norr titt Östersjön, Danmark och Nordsjön, i
öster titt Preussiska och Österrikiska Staterue, i södcr titt Adria-
tiska Hafwct, Italien och Schweitz, i wcsicr till Frankrike
och Nederländerne. Landets areala innehall räknas till emel-
lan 11 och 12,000 Tysta qwadratmil ellcr omkring 5600
Swensta.

Berg. Tystland har mänga Bergsträckor, t synnerhet
är den södra dclcn gansta bergig. Incniot Nordsjön och -öster-
sjön sträcker sig cn stor stätt, som afbrytcs endast af kittlar.
Deraf kommer att man kallar dcn södra delen af Tystland
för öfra Tystland, och dcn norra för Nedra Tystland. Sö-
dra Tpstlands gränslnur utgöres af Alperne, som crhätta o-
lika namn uti olika trakter; bland dcsse äro de Lirolste Ber-
gen de högste. Frän dessa utbreda sig flera lägre fjällsträck-
ningar, af hwilka Schrvarzwald, med dcsi grenar i sydwe-
stra Tystland, är den ntmärktaste. Ftchtelgebirge äro medel-
pnnktcn för Tystlands inre bergsystcm, frän'dcsse ntgä ») Erz-
gebirge mot nordost titt dcsi de förena sig mcd Riesengebirge;
d) Böhmerrvald »not sydost, och c) T^httringerwald mot nord-
wesi. Erzgcbirge och Thöringerwald tttgöra gränsen emellan
öfra och nedra Tystland. I norra TlMond finnas Har--
>?rg»n.
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N) a t ten. Mi Tystlalid finnas M flera insjöar i fjäll-
traktcrne, äfwensom i Mecklenburg, men den enda betydligare är
Bodensjön wid Helwetiens gräns. Landet är likwäl genom-
skurit af flera strömmar, hwaraf ingen, i anseende till Alpi-
sta bergskedjan, utfaller i söder eller Medelhafwet. Donau
allena,/om näst Wolga är Europas största flod, och upptager
de flesta af Södra Tystlands strömmar, flyter östligt till Swar-
ta Hafwet; de öfrigc rinna nordligt, säsom Rhen med sina
bifloder, N?eser och Elde ät Nordsjön, samt Odern till
Östersjön.

Rlima t och produk ter. Klimatet är i allmänhet
tempereradt och sundt. Norra Tyffland har en mera fuktig och
tjock, södra Tyffland en mera torr och warm luft. Pä de hö-
ga Fjallsträckningarne ligger cwig snö, och man träffar der
äfwen Glacierer. — Tystland är i synnerhet rikt pä minera-
lista produkter, nägot guld, mera silfwer, mycken koppar, bly
och jern, äfwen tcnn, qwicksilfwcr och flera stenarter, säsom
alabaster, ädla stcnar samt salt. Flera wäxter, hwilkas od-
ling swärligen lyckas i Swerige, trifwas wal, ätminsione i
Södra Tystland, säsom walnötter, kastanier, mandlar, äfwen
winrankan trifwcs här, astägsnad frän sjökusten, nordligare
än i Frankrike. Pä bergssträckningarnc finnas likaledes betyd-
liga stogar. Wilda djuren äro nästan desamma som Sweriges,
mcd undantag af elgar och renar, dercmst finnas wildswin,
wildkattor, samt större förräd af hjortar. — Tystland har
mängt frnktbara trakter, men äfwen nägra torra och ofrukt-
bara landsträckor.

Inbyggare, Näringar och Handel. Tystarne
äro allwarsammc, eftertänksamme, arbetsamme, läraktige och
fintligc, intercssera sig mcra än andre Nationer för främman-
de länder och folkstag, lära äfwen dcrföre gerna främmande
spräk och göra widloftiga resor, hwarigenom dc förwärfwa
mänga knnstaper, men äfwen tillegna sig andra Nationers bä-
de goda och onda seder och moder. De wisa ctt tälamod och
en ihärdighet wid arbete, som man sällan finner hos andra
Nationer, och äro derföre i synnerhet skicklige till sädane läng-
wariga och swära arbeten, som fordra en mödosam forskning
och en sträng noggranhct. Inbyggarnes antal stiger til! 30
millioner, hwaraf större dclcn äro af dcn Germanista stam-
men, 5 millioner af Sl.iwissa, ntom Judar. —Tystlands
hufwudnäringar äro: åkerbruk, bostapsstotsel (hwaraf ost frän
Alptrakter och ull frän Hedlandct aro dc wigtigaste prodnkter),
winssötscl, äfwensslu bergsbruk. — Manufakturer sch fabriker
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finnas «/ alla fiag och i sior mängd, och Tyffland drifwer
en widsirM handcl. Tysta Bokhandeln är högst betydlig.

Religion, vetenskaper, Statsförfa tt-
ning. De Rotnerst Katholsta och de Protcstantista Religions-
partierne äga i Tysta Riket lika rättigheter; dc Katholffe ut-
göra 18 millioner, Lutheranerne 12 miltoner och de Reformer-
te 2 millioner. Andra christna sekter, äfwensom Judar, äro
ä flesta orter tolererade. Hos ingen Nation finnes nyttiga kun-
skaper sä kringspridda i arla Stånd, som hos den Tysta; ock-
sä träffar man ingenstädes flera och bättre anstalter till ung-
domens underwisning, ingenstädes sä mänga författare i alla
ämnen som i Tystland. — Tystlands souveräna Furstar och
fria Städer bilda, enligt Fördraget af den 8 lunii 1815, det
Tyska Förbundet, hwars ändamäl är bibchällandct af
Tystlands yttre och inre säkerhet, samt de scrstildte Tysta
Staterncs oberoende. Förbnndets angelägenheter bcsdrjas af
dertitt förordnade Ombud, hwilka hälla sina sessioner i Frank-
furt alt, Mayu *).

*) Det förr sa kallade Rikec, liwors öfwerlntfwud benämndes
Romcrss Kejsare, och utturadcs af de betydligare Furstarne, derafKurfurstar kallade, uppbäfdes wid freden i'Lunemlle iBot. De
större Staternc blefwo dä sjclfständige och dc fleste Kurfurstarnc
antogo dcrcftcr titel af Konnngar, mcn kommo under 'Ktapoleor.s
ttyi-kandc öfwcrwälde, som af Tysta Rikets spillror bildade ctt säkalladt Rhenforbund, for hwars Beskyddare Napeleon förklarade
sig. Efter Napoleons fall, bildades nuwarande Tysta förbund. —

Tysta riket indelades fordom uti 10 kretsar nemligen;
1. Osterriktjka kretsen, belägen pä ömse sidor om Donau,

innefattade Erke-Hertigdömct Österrike, Hertigdömena Karnthen,
Krain, Steycunark och Gresffapet Tirol.

2. Bayerska kretsen, wid Inn och flera af Donaus öfre till,
stöden, innefattade fordna Kurfurstendömcna Pfalz, Bayern, se-
dan förenade, och utgör nu Konungariket Bancrn, som derjcmte
äger flera besittningar i fordna Rbenssa, Frankissa och Schwabissatretsatne. Erkcstiftet Salzburg lyder under Österrike.

3. Schwabista kretsen, sndwestligaste delen af Tyskland, wid
Östra Rbenstrandtn. Af ttctfarne war denna mest sönderdelad utien mängd smärre stater, af bwilta de betydligaste woro fordna Kur-
furstcndomct wnttemdetg (nu Konungarike) och Baden (nu Stors
hcrtigdöme).

4. Frankista krersen, belägen i medlersta Tystland, wid Mayns
källor och pä bada sidor om detz öfra l^pp. Här bodde de fordna
Franker, som eröfradc Gallien och grundlade nuwirande FranssaMonarkien. De fteste smärre stater , som utgjort denna krets, til-
lika med den fordna Riksstaden Nurnberg lyda nu undcr Bayern,
tze ifti^e lyda u»der Baden och Wunember^.
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bandet« indelning:
l. De länder i Tpstland, som tillhöra österrikiska

Lejsaredömet aro: Erkehertigdömct iöste^rrike, Hertigdö-
nielia Steicrmark, Kärnthen, Krain och Salzburg, Grefsta-
pct Tirolen uied de Vorarlbergsta Herrstapcrna, Konungari-
ket Döbmen, Markgrefstapet Mahren, samt österrikiska ande-
len i Schlesien; och stola dessa Landstapcr widare blifwa upp-
tagne under Kcjsaredömct österrikc.

11. De läuder i Tyskland, som tillhöra Konungar i.«
ket Preussen, äro provinserne: Vrandenburg, Pommern,
Schlesien, en dcl af Sachsen, Westphalen, lälich, Clcve,
Berg, Nederrhcn; de stola blifwa bestrifne tillika med Ko«
nungariket Preussen.

111. konungariket Bajern, (fordom Kurfur«
siendöme, men af Napoleon ar 1806 npphöjdt till Konungarike)
är beläget i Södra Tystland kring Fichtclgebirge, Böhnierwald,
och mellersta delcn af landet utgöres af cn enda fruktbar stätt.
Större dclcn af dcsi talrika floder, såsom Iller, Lcch, Alt-
lnnhl, Iscr, hafwa sitt utlopp i Donau, utom floderne i den
dcl deraf, hwilkcn är belägen pa andra sidan Rhen (Rhen»
trctscn), som icke sammanhänger med moderlandet. Bayern

5. 6. Ofwerrhensta och Nederrhensta (den senare kallades
äswcn Kurrbenssa) kretsarne, pä ömse sidor om Rhen nedan om
Schwabiffa kretsen. Till Öfwerrbenssa kretsen hörde i äldre tider
Franche Comt«, Lotbtingen och Elsatz, sedermera införlifwade med
Frankrike, samt Erkcstiftet Basel m. fl.; till den sednare de fyra
Kurfurstendömen och Ertebistopsdömen Maintz, Trier, Köln samt
Kur-Pfal^.

7. westphaliffa kretsen, wid Nederländska gränsen, utgjordes
af Hcrtigdömena lulich, Berg, Clcve, Wcstphalcn, Grefstapct
Mark, Bissopsstiftcn Munster, Paderborn (nu under Preussen)
samt Furstendömena Verden, Ostfriesland, Biskopsstiftet Os.labrucl
(nu under Englands m. fl.

8. Nedersachsissa kretsen, bar liksom den följande nanln efter
te fordna Sachsarne, cn af Tystlands märkligaste folkstammar.
Den war belägen wid Elbens nedra lopp och innefattade cn mängd
Furstcndömcn och Hcrrffaper; de bttndlige.ste n oro Kurfurstend. Bruns-
wig-Luneburg, Hcrtigdömena Brunswig. Wolfenbutel, Magdeburg,
Mecklenburg, Holstein, Bistopsstiftet Bremen.

8. Ofwersachsissa kretsen, wid Elbens öfra lopp, norr om
Tnsslands nordliga bergskedja (Tlniringcrwald, Erzgebirgc) war den.
största näst den Okritiska, hit hörde Kursurstendömcna Sichsen,
Brant enburz m. fl.

l9 Hllrgundista krecftn, eller nuwacanN Nederländtrne.



184

innehäller omkring 70V qwadratmil i widd, har 4 millioner
inbyggare, hwaraf; äro Katholiker, samt cn krigslnakt af
50,000 man. Regeringen är monarkist och ärftlig mcn in-
sträntt gcnom Ständer, som utgöras af twännc kamrar. Ri-
ket indelas i 8 kretsar.

1) Isarkretsen med Rikets hufwudstad Munchen,
wid floden Isar, cn af de wackrasie städer i Europa med fle-
ra märkwärdighctcr, och 78,000 inwänare, Universitet (1826
ditflyttad! frän Landsbnt), stort bibliothek, fabriker och han-
del; här förfärdigas förträffliga chirnrgista och mathematista
instrumentet-. För öfrigt märkes har Städerne: landshut
med 8000 inwänare och ätstillige fabriker; Freistng, med 4000
inwänare; äfwensom de i krigshistorien bekante ortcrne Mtchl-
dorf och Hohenlinden (1322 och 1800).

2) Ofr a Donaukretscn, som innefattar Städcrnc:
Augsburg, f. d. fri Rikostad, en af Tystlands wigtigaste
fabriks- ock handelsstäder. med en praktfull Domkyrka och dct
wackrastc Radhus i Tystland, märkwärdig för Riksdagen 1530
((^onfc^io har 35,000 inwänare;
wid Donau, mcd ett wackcrt flott och 7000 inwanarc; Mem-
mingcn, med 7500 inwänare; Rempten mei> öfwcr 6000
och Aanfbeuern, mcd 4500 iuwänarc, betydliga handels- och
fabriksstäder.

I) Nczatkrctsen, som har Städcrnc: 2lnsl)a6) lltcd
14,000 inwänare och faorikcr; Erlangen mcd 11,000 inwä-
nare. Universitet och fabriker; Nmrnbcrg, fordom fri Riks-
stad, med 40,000 inwänare, mänga fabriker och wigtig
handcl mcd dc sa kallade Nörnbergcrwaror;'^öt^lingen, be-
kant af Swcnstarncs der lidna nederlag är 1634; Fitrth med
17,000 inwänare och Schrvabach mcd 9500 inwänare, wigti-
gc Fabriksstäder.

4) Rcgenkretscn med Städerne: Regensburg, for-
dom fri Riksstad, ined 26,000 inwänare, som bar ett gam-
malt märkwärdigt Rädhns, dcr fordom Tysta Niksständerne
sammanträdde (fr. 5663 titt 1806); Ambet-g mcd 7000 in.
wänare, cn gewärsfabrik och i granstapct nägra jcrngrnfwor;
Eichstedt lllcd 8000 inwänare; Ingolstadt, med 8000 in-
wäilare.

5) Nedra Donaukretscn med Städerne: Passan,som har 10,000 inwänare, och Stranbing, wm Har 6000 in-
»anaic, hwilka idka tälnligen betydlig handcl.
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6) o fra Mainkretsen, hwaresi märkes Städerue:
Baireuth mcd 14,000 inwänare samt cn mängd fabriker;
Bamberg: säte för cn Erkcbistop, lncd 20,000 inwänare, en
präktig Domkyrka och berömde bryggerier.

7) Ncdra Mainkretsen, mcd Städerne: N)urzburg,
som har 20,000 inwänare och Universitet (stiftadt 1403), pä
alla sidor omgifwcn af winberg; Schrveinfurt med 7000 in-
wänare och betydlig handcl; Aschaffenbnrg mcd 6700 inwä-
nare och ctt stogshushällnliigsinstitut samt flera andra läro-
anstalter.

8) Rhen kre t sen, belägen pä westra Rhenstranden,
mcd Städerne: Frankenthal, som har 5000 inwänare och
wigtiga fabriker; Speier, med 8000 inwänare och cn uräl-
drig Domkyrka, fabriker och steppsfart pä Rhen; Zweibrucken,
med 6000 inwänare samt flera fabriker; tändan. Tyst för-
bundsfästning.

Under Konungariket Bayern höra åtskilliga mindre. Furst-
liga och Grcstiga besittningar.

IV. Ron ungariket Sachsen, (fordom Kurfur-
stendöme, mcn är 1806 urphöjdt till Kouungarike), beläget
norr om Erzgebirge, genomffurit af Elbcn, innehällcr olnkring
150 qwadratmil, mcd 1,450,000 inbyggare', till största dclen
Lutheraner, och en Krigsmakt af 12,000 man. Regeringen är
ärftlig och konstitutionell, lagstiftningen gemensam mcd Landt-
ständernc. Nikct indelas i följande kretsar:

1) Mc i stncrkr c tscn, hwarcst märkcs: Rikets hufwud-
stad Dresden, wid Elbcn, en af Tystlands wackraste städer
och Konnngcns lestdcns, mcd 65,000 inwänare, mänga kost-
bara och konstrika samlingar samt stort Kongl. biblwthck. Stä-
derne: Meissen, wid Elben, med 7000 inwänare, en märk-
wärdig Domkyrka och dcn älsta Porccllainsfabrik i Enropa,
hwars tillwcrkningar äro mycket berömdc; Pirna, wid wenstra
Elbstrandcn, med 5500 inwänare, i hwars granstap Fredrik
II tog cn hel Sachsisk ArmQ till fänga samt Bergfästningen
Rönigstein, äro äfwen här bclägne.

2) Leipzigcrkretsen, med Staden Leipzig, wid flo-
derna Elster och Pleissc, en af Tystlands wigtigalie handels-
slädcr, som har 40,000 inwänare. Universitet, (stiftadt 1409),
en mängd lärda institntcr och sällstapcr, samt fabriker, hnf-
wndorten for Tysta Bokhandeln, äfwcu märkwardig gcnoln
Fältstagcn, aren 1531, 1642 och 1813.
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3) Erzgeb irger lret sen, med Städerne Freiberg, en
wigtig bergsstad med 12,000 inwänare, i hwars granssap wig-
tiga silfwergrnfwor finnas; Fwickau, wid fl. Mnldc, mcd 5000
inwänare, bctydliga fabriker, spanmäls- och sicnkolshandcl;
Chemniy, ,ued 16,000 iuwäuare och dc största Vomullsma-

nufakturer i Sachsen.
4) Voigtländska kretsen, med Staden Planen,som har 7700 inwänare samt wigtiga bomulls- och mnstlins-fabriker.

- 5) öfra Lausitz äfwen kallad La usitzcrkretsen
med Städerne Bauyen ellcr Budissin, wid Spree, som har
17,000 inwänare samt wigtiga fabriker (saltstag 1813); L.ö-
bau och Zittau, städer som drifwa si.nk linnehandcl;, samt
Herrnhutarkolonicrne Herrnhut och Bertelsdorf.

Under Sachscn höra äfwen ätstillige smä Furstlige, Gref-
lige och Friherrlige besittningar.

V. Ronungariket Hannover, (fordom Kur-»
fnrsiendöme, ar 1814 npphöjdt till Konungarike) beläget wid
Nordsjön, omkring Weser, emcllan strdllilnarnc Elbe och Ems,
hwartill äfwen hör Fnrstcndömet Göttingen, wester om Harz-
bergen, in,'ehällande omkring 350 qwadratmil, med 1,660.000
inbyggare, af hwilka största delcn äro Lutheraner, och 13,000
man militär. Throncn är ärftlig inom Brannschweig-Ltinc-
burgsta husct, hwars hnfwudlnan tillika är Konung i Stor-
britannien. Regeringsformen är instränkt monarkist.

Konungariket är indeladt i 6 Landdrosierier och ett Bergs-
hauptluanstap, nemligen:

1) Hannover, som innefattar Fnrstcndömet Kalcnberg
samt Grefstaperne Hopa och Diepholtz; här märkes Rikets
Hufwudstad Hannover, belägen pä en sandig stätt wid floden
Lcine, med haudel och fabriker samt 24,000 inwänare; Hameln,
wid floden Hamels utlopp i Weser, med 5400 inwänare och
nägra fabriker, fordom en fästning.

2) Hildesheim, innefattande Fnrstendömena Hildes-
heim, Göttingen och Grubcnhagen samt Grefstapct Hohnstein;
här märkes Städerne: Göttingen med ett berömdt Universi-
tet (stiftadt 1734), stort biblioihek. .vigtiga fabriker och 11,000
inwänare; Hildesheim mcd cn märkwärdig gammal Domkyr-
ka, fabriker, ansenlig garn- och linnehandcl san,t nära 14,000
dtwänare; Osterode, wigtig fabriksstad mcd stort sädcsmaga-
sin och 4400 inwänare; Goslar, hufwudorten i en liten
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bergslag wid foten af Harz, med lnärkmärdiga ruiner och in'
emot 6000 inwänare; Munden, i en dal,, dcr floderna Wer-
ra och Fulda sammanflyta, med nära 5000 inwänare, fabri-
ker och god handcl; Eimbeck, wid Ilmcslodcn, mcd fabriker,
handcl och 5000 inwänare; Duderstadt, mcd fabriker, handcl
och 4000 inwänarc.

3) Luneburg, som utgörcs af Fttrsiendömet utaf sam-
ma namn; här märkcs Städerne: wid den se-
gelbara floden Ilmcnau, med ctt bekant saltwcrk, flcra fabri-
tcr, betydlig handcl och 13,000 inwänare; Harburg, wid
Scveslodcns utlopp i Elbcu, midt ctnot Hamburg, uted 4000
inwänare, fabriker och handcl; Celle, wid floden Aller, mcd
10,000 inwänare, fabriker, samt ansenlig handel och sjöfart.

4) Stade, som innefattar Fnrstendömcna Brcmcn och
Vcrdeu samt Landstapct Hadeln; här märkcs Städerne: Sta-
de, wid floden Schwinge, är befäst, idkar handel och sjöfart
och har nära 6000 inwänare; Buxtehude mcd ätstilliga fa-
briker; Nerven med 4600 iuwänare, fabriker, sseppsfart och
handel.

5) Osnabruck, innefattande Fmstendömet Osna-
bröck, Hcrtigdömct Arclnberg-Mcppen sanlt Grcfstapcn Lingcn
och Bcnthcim; har lnarkes Osnabruck, mcd 12,000 inwä-
nare, ftnll drifwa ansenlig linnchandel och pä hwars Rädhns
Wcstfalist.t frcden stöts är 1648; lingen, Meppen, obe-
tydliga städer.

6) Auri ch , innefattande Fnrstcndömet Osifriesland, med
Städerne: Emden, wid Emsssodens ntlopp i hafswiken Dol-
lärt. landets största stad, drifwer wigtigt sillffsteri, har 12,000
inwänare, handcl och sjöfart samt ätstilliga fabriker; Aurich,
hufwudstadcn i Fnrstendömct; borden med 5600 och Leer
med 6000 inwänare, handels- och fabriksstäder.

7) Vergshauptmanstapct Harz, lucd 7 Städer, bland hwil-
ka märkes: Rlansthal, hufwudorten, uted ctt ltiynthus, och
8600 inwänare samt i grcmffapet bctydliga grufwor.

Vl. Ronungariket tvurtemberg, (fordom
Kurfurstendöme, men är 1805 upphöjdt till Konungarike) ett
bergfnllt land »ned frnktbara dalar, olngifwet af Bayern och
Baden, wid bcrgssträckningarne Schwarzwald och Die Alb (cn
ödslig bergshöjd, som utgör wattustillnåden emellan Neckar
och Donall), innehällcr nära 170 qwadratmil i storlek, samt
har 1,600,000 inbyggare, bwaraf Lutheraner, och en krigs-
makt af 16,000 man. Regeringsformen är instränkt monar»
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kist; lagstiftande makten utöfwas af NaNonens Ncpreftlltanter.
Riket indelas i 4 kretsar:

1) Nc c k arkret sen, hwarcsi finnes Städerne: Stuttgart,
i en af winberg omgifwcn dal, nära Neckar, Rikets hnfwnd-
stad och Konnngens residens, mcd stort Kongl. Bibliothek, präk-
tigt Operahus, god handel, samt 30,000 inwänare;
burg, andra Residensstaden i Riket, med 10,000 inwänare
ett präktigt siott och flera fabriker; Esilingen, wid Ncckar,
mcd linnc- och yllefabriker, 6000 inwänare och icke obetydlig
handel; Heilbronn, wid Ncckar, med betydlig handel; start
winodling och 8000 inwänare.

.2) Schwarzwaldkrc t sen, med Städerne: Tubingey,
l en bergstrakt wid Neckar, har Universitet (stiftadt 1477),
8200 iliwänare, hwilka drifwa betydlig handel med frukt och
trägärdssakcr; Reutlingen, i en wacker trakt wid foten af
Die Alb, med 10,000 inwänare, betyoliga fabriker och handel;
Rotwetl och Tuttlingen, mindre handelsstäder.

3) Donau kretsen, hwarest märkcs Städerne: Ulm,
wid Donan, som bär blir segeldar, med majestätisk Domkyr-
ka sch 14,500 inwänare, hwilka sysselsätta sig till cn stor dcl
med linwafnad, och drifwa betydlig handel samt sjöfart pä
Donan; Biberach, med 4700 inwänare, dcr mycket linne
och parkum tillwcrkas.

) laxtkretsen, mcd Städerne: Hall, som har stort
saltwcrk och 6600 inwänare; Ellrvangen, ien ödslig trakt,
sätet för styrelsen af kretsen, med omkring 3000 inwänare;
Gmund, fordom en ansenlig fabriksstad, som lilwäl ännu
äger 5600 inwänare.

Hit höra äfwen ätstilliga smä Fnrstliga besittningar.
VII. Stor hertigdömet Baden, beläget wester

om Wärtcmberg emellan Schwarzwald och Rhcn, som åtföljer
dess södra, och westra gräns allt ifrän Bodcnsjön till Hessen.
Stranden längs ät Rbcnströmmen är en herrlig, fruktbar dal.
Landet innehåller inemot 140 qwadratmil i widd , med 1,900,000
inbyggare, hwaraf z Katboliker, de öfrigc Neformerte och Ln-
therancr, Indar och Mennonitcr samt en krigsmakt af 11,000
nian. Storhertigdölnet är deladt i 4 kretsar:

1) Medlersta Rhenkretsen, i hwillen finnes Stor-
hertigdömcts httfwnd- och residensstad csarlsruhe, cn af Tyst-
lands wackraste städer, belägen pä en stön-stätt icke längt frän
Rhcn, byggd i fo.rm af cn utbredd solfjäder, mcd ätstilliga
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fabriker och öfwer lOMN inwänare, samt Städerne: Durlach
med linne- och yllefabriker, frnkt och winodling samt 4300
inwänare; Brnchsal med saltwerk och 6000 inwänare; Pforz-
heim, den wigtigaste fabriksstaden i landet, mcd 6000 inwa-
narc; Rastart (fred 1714, Kongress 1797 och 98) mcd 4200
inwänare, skönt flott och ätstilliga fabriker; L^ahr, listig han-
dels- och fabriksstad med 5800 inwänarc; Offenbnrg, i grau-
stapct af dcn wackra Kinzigdalen, med 3500 inwänare; Ba-
den mcd 4400 inwänare och berömda tvarma bad.

2) Ofra N h cnkret se n, ined Städerne: Freiburg, wid
Trcisainflöden, som har 15,000 inwänare, Universitet (stif-
tade 1454) och cn utmärkt Göthist Domkyrka; Alt-Vreisach
wid Men, mH 3000 inwänare, fordom befäst.

3) Sjökretsen, soin innefattar staden Ronstanz ellcr
Aoftniy, wid Vodcnsjön, mcd 5500 inwänare, cn markwär-
dig göthist Domkyrka, ylle- och linnefabriker, samt handel mcd
win och frukter.

4) Nedra Rhenkretsen, som har Städerne: Man-
h."im, wid Rhen och Ncckar, Storfurstens andra Residens
mcd 22,000 inwänare, mängfaldiga fabriker, ansenlig handel
och ctt berömdt Obscrvatorinm; Heidelberg, wid Neckar, med
11,500 inwänare, ctt bcrömdt Universitet (stiftad! 1366), ät-
stillige fabriker och liflig handel; N)ertheim, bekant genom
det dcr odlade win, med 4600 inwänare.

Undcr Storhcrtigdömct Vaden höra äfwen nägra smä
Furstliga besittningar.

Vlll. 'R u rfurstendome t Hessen ellcr Rur -

hessen, belägct i medlersta Tystland, kring Wesers hnfwud-
källor, Fnlda och Werra; landet är cn skogig bergstrakt med
rika jcrngrufwor, sanit innchällcr i arcal-widd nära 100 qwa-
dratmil, mcd 650,000 inbyggare, hwilka till större delen be-
känna sig till reformerta religionen, och 10,000 man krigsfolk.
Regeringen inskränkt monarkist. Knrfurstcndömet utgöres af
följande delar:

I)Nieder-Hessen eller norra dclcn af Landtgrcfstapet
Hessen, Fnrstcndömet Fritzlar och Grefstapet Schauenbnrg,
mcd hufwudstadcn och Knrfursieus residens Rassel, cn wacker
stad, som har 27,000 inwänare, ätstilliga fabriker, flera in-
stitutioner för konster och wetcnstaper, samt ett kostbart Mu-
seum; TVilhelmshöhe, fordom tveissenstein, en tid kalladt
Napoleonslxöhe, Luftstott Med en widtberömd wattentonsi.
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2) Oberhessen, en del af det södra Landtgrefstapet
Hessen, jemte Grefstapet Ziegenhain, med Staden Mar»
burg, wio floden Labn, som har Universitet (stiftadt 1527),
e'tt märkwardigt gammalt stött och 7700 iuw.; Ziegenhain,
en liten befäst stad.

2) Ful da, innefattar äfwen Furstcndömet HerSfeld och
Herrstapet Schmalkaldcn. Städer: Fulda wid floden af sam-
ma namn, med ätstilliga fabriker, en stor Domkyrka och
10,000 inw.; Hersfeld, wid den här segelbara floden Fnlda
med 6400 inw.; Schmalkaldcn, en wigtig Fabriksstad
med ett indrägtigt Saltwcrk och 5000 inw. (Schmalkaloistu
förbundet 1531).

4) Ha natt, med en siad af samma namn/som har 14,000
inw., och bctydliga fabriker (fältst. 1813.)

IX. Storhertigdömet Hessen, wid Rbcn,
norr oiu Baden, hwars nordliga del ar en bergstrakt, mcn
dcn sydligaste, wid Rhen, ett stönt landskap, dcr för det
mesta frnktrika slätter omwexla lncd winberg och knllar, bc-
wupne med löfstog, rikt pä ruiner frän forntiden. Storher-
tigdömct innehällcr nägot öfwer 80 qwadratmil, sttmt har
740,000 inbyggare och cn krigsmakt af 8000 man. Regerin-
gen är monatkist med Ständer. Landet innehällcr följande
provinser:

1) S tarkcnbu rg, uti hwilket nägra sltlärre sjclfständiga
Fnrstendömen aro belägnc, med Storbertigddmets restdcnsstad
Darmstadt. som har 25,500 inw.; Staden Offenbach wid
Main, tned alisenliga fabriker och 7600 iuw.

2) Oberhessen, med Staden Giessen, wid Lahn, soin
har Universitet (stiftadt 1607), och 7300 iuw., samt ätstillige
smä Furstliga och Grefliga besittningar.

I Oberhessen ligger äfwen Landtgrefstapet Hessen
Homburg, af 4 qwadratmils storlek mcd 23.500 till större
delen reformerte inbyggare, och staden Homburg vor der
Hohe, som har 3600 inw.; dctta L^ndtgrcfstap, som äfwen
äger Herrskapet Mcisenheim pä wcstra Rhcnstranden, lyder
likwäl ej under Storhertigdömct Hessen, utan ar en egcn
Stat.

Provinsen Rhen-Hes sen, ellcr
3) Vesittningarnc pä wenstra Rhcnstranden, mcd Stä-

derne: Nlainz, förbnndsfästning, i en wacker trakt wid
Rhen, med skeppsfart pä Rhen och wigtig handel, samt 34,500
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inw.; Bingen, i en lttmsrlt romanlist nejd wld Rhen, med
4,400 inw.; rvorms, nära Rhcn, f. d. fri Riksstad, med
8000 inw., sjöfart, handel och winodling.

X. Storhertigdömet Mecklenburg-Schrve-
rin, ett slättland wid Östersjön, emellan Pomern och Hol-
stein, af nägot öfwcr 100 qwadratmils rymd, lncd 450,000
till större delcn Lntherste inbyggare, och omkring 3000 man
militär > har följande städer: Residensstaden Schrverin med
13,500 inw.; Boitzenburg wid Elbcn, mcd liflig handel;

Rostock med Universitet (stiftadt 1419), 18,000 inw., betyd-
lig handcl och sjöfart; Wismar mcd 10,000 inw., samt en
af Tystlands förnämsta hamnar: Parchim med 5200 inw.
och Gustrow med 8500 inw., handelsstäder; Dobberan
sjöbad.

Xl. Storhertigdömet Mecklenburg Stre-
litz, lncd dertill hörande delen af^Fnrstcndömct Ratzebnrg,
äger i widd nära 18 qwadratmil, samt 84,000 större delcn
Lntherste inbyggare: bär märkes: städerne Neustreliy, Stor»
hcrtigcns residens llied 5800 inw.; Neubrandenburg med
6000 inwänare. ,

XII. Storhertigdömet Sachsen N>eimar,
omgifwit af Preussen och öfrigc Sachstste Hertigdömena, inne-
hällcr nägot öfwcr 30 qwadratmil, mcd 235,000 inbyggare,
till större dclcu Lutheraner. Detta Storhcrtigdöme bestar af:

1) Fursicndömct N?eimar, mcd hnfwudstaden af sant ma
namn, wid floden Ilm, som har 10,000 inw. ctt stort Bibli-
otbek, och är i öfrigt märkwärdig derföre att Tystlands störste
Skalder, säsom Schiller, Göthe, Wicland, Herder, m. fl. här
warit bosatte; samt staden lena wid floden Saale med Uni-
versitet (stiftadt 1557) och 5200 iuwänare (fältst. 1806).

2) Furstendömet Eisenach, med en siad af samma namn,
hwarest finnas ansenliga yllefabriker och 8500 inwänare.

XIII. Storhertigdömet Se Ne»
derländerne, (se sid. 177).

XIV. Hertigdömet Sachsen-Roburg-Go«
t ha, innehällcr i widd omkring 20 qwadratmil, och räknar
160,000 inbyggare, till större delen Lutheraner. Hertigdömet
bestar af Fnrstendömcna Koburg, Gotha och Lichtcnbcrg. Här
märkcs: Hnfwttd- och Residensstaden Roburg wid Itz mcd
fästning och 8500 inw. samt ätstillige fabriker; Gotha^ wäl
byggd ste.d, och den 1825 utslocknade Sachseu-Gothaiffa Li«
niens residens, med 13,000 inwänare.
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XV^ Hertigdömet Sa c hsen-Altenb u rg,
af omkring 12 qwadratmils widd mcd 112,000 störrc delcn
Lutherske inbyggare, samt Staden Altcnburg, soin har 12,000
iuw. hwilka drifwa handel, isynnerhet med spanncmäl.

XVI. Hertigdömet Sa chsen - Meiningen-
Hildburg hau sen, innehällande omkring 20 qwadratmil
mcd 137,000 större delcn Lutherske inbyggare. Har märkcs:
Residensstaden Meintngen wid Wcrra, med 5500 inw.,
samt staden Hilddurghausen, wid samma stod, med 3500
inwänare.

XVII. Hert i gdö mena Anhalt, omgifne af P ens-
siste Landcrne, af omkring 24 qwadratmils widd, med 140,000
till större delcn reformcrte inbyggarc. Landet är fördelat emel-
lan 3 Hertigar af 3 Linier: den Dessausta, Berndurgsta
och Röthensta. 1) 2lnhalt Dessau med Residensstaden Des-
sau, wid Mnldc, som har 10,000 inw., samt Staden Zerbst
wid Nnthe med 8000 inw. 2) 2lnhalt-25ernburg med Hnf-
wudstaden Bernburg, wid Saale, som har 5800 inw. 3)
Anhalt-Röthen, lncd hufwudstaden Röthen, wid Zicthe,som har 5500 inw.

XVIII. Hertigdömet Brunswig, omgifwit af
Prenssista och Hanoveransta länderna, innehåller omkring 36
qwadratmil, med 260,000 största delen Lntherste inbyggare.
Här märkes Residensstaden Brunsroig, wid Ocker, mcd fa-
briker och handcl samt 36,000 inw., samt Städerne Nlolfen-
butel, wid Ocker, med stort Bibliothek, ätstillige fabriker samt
spanncmälshandcl och 8500 inw.; Helmstedt mcd 6400 inw.;
Schöningen med ett saltwerk; Rönigslutter (fältst. 1626);
Blankendnrg, med Hertigliga flottet af samma namn.

XIX. Hertigdömet nassau, omgifwet af Ne-
dcrrhen och Hessen Darmstadt, ctt af de skönaste landskap i
Enropa, derifrän förtrassliga wincr och ntmärktct frnktsortcr
erhällas. Detta Hertigdöme innehätter nära 50 qwadratnlil
och har 355,000 till en del Katholste och till en del Lntherste
inbyggare; regeringsformen monarkist med Ständer. Här
märkes följande Städer: Residensstaden N)iesbaden, wid
Saltzbach, ined Mineralkällor och badinrättningar samt 7000
inw.; Biberich, med ett präktigt flott, dcr Hertigen för det
mesta wistas; kassan, ined präcktiga rniner ntaf fordna
stöttet af samma namn. Hälsobrunnar: Fachingen, Selters
och Carlsthalerbad. Hochheim och lohannisberg hafwa
ypperliga winberg.
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XX. Hertigdömet Oldenburg, wid Nordsjön,
wesicr olu Wesern, innestutetaf Hannover, af nära 60 qwa-
dratmils rymd, med 260,000 största delen Lntherste inbyggare.
Wid kusten är landet bördigt, men större delen utgöres af sandhe-
dar och torfmossar. Det bestar af Hertigdömet Oldenbnrg,
samt Fnrstendömcna Läbeck och Birkcnfeld. Här märkes: Huf-
wudstaden Oldenburg, som har ett wackert stött och 6900
inw., samt Städerne Delmenhorst, Eutin och Birkenfeld.

XXI och XXII. Rongl. Danska Hcrtigdömena
Holstein och vattenbur g, (se sid. 162—3).

XXIII. Furstendömena Sch roar zburg, be«
lägne i Thitringcn, innchällande omkring 18 qwadratmil ined
112,000största delen Lntherste inbyggare, utgöres af 1) Schrvar^
burg-Sondershausen, med Residensstaden Sondershausen,
som har 3600 inw., och 2) Schrvarzburg-Rudolstadt, med
Residensstaden Rudolstadt, som har 4000 inw.

XXIV. Fnrstcndömet Aippe Detmold, be-
gränsas af Hannoversta och Preussista länderne. Kurhessen
och Fnrstendömct Waldeck, af omkring 10 qwadratlllils rymd,
med 80,000 protcstantiste inbyggare, samt städerne Detmold
wid Wetra floden, och L.emgo tr>d floden Vega.

XXV. Fnrstcndömet Schaumburg
gränsande in till Hannoverssa, Prltissista och Kurhcsststa be-
sittningarne, innehålla nära 5 qwadratmil, mcd 26,000 Lll»

-thcrste inbyggare och Residensstaden Bäckeburg.
XXVI. Furstendömena Reutz, belägne wid nor»

ra ändan af Bayern, af nära 14 qwadratmils storlek, med
85,000 Lntherste inbyggare, och delade emellan 2:nc'stägtgre«
nar, den äldre etter Greitzsta och den yngre eller Schleizista Linicn.
Här märkes: Greiy, Residensstaden för den förra, med
6,500 inw.; Schleiz, Residensstaden för den yngre Linien,
med 5000 inw.; Gera, den största staden i landet, med an-
senliga fabriker och 9000 inw.; K.obenftein, med ett gammalt
slott och yllefabriker.

XXVII. Furstendömet N)aldecs, beläget emel-
lan Westphaleu och Hessen, af nägot öfwer 10 qwadratmils
ryllid, mcd 60,000 protestantiske inbyggare, bestar utaf: Fur-
stendömet Waldeck, med staden Rorbach, och Grefssapet Ppr-
mont, med den berömda hälfobrunnen p/rmont.
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XXVIII. Furstendömena Hohenzollern, be-
lägne uti Konungariket Wurtemberg, innehällcmde omkring 12
qwadratmil, mcd 61,000 Katholsta inbyggare, delade emellan
2 Linier: Hechingen och Siginaringcn. Uti Hohenzollern-He-
chingen inärkes: Residensstaden Hechingen mcd 2500 inw.
samt det gamla Riddarestottet Hohenzollern. Uti Hohenzol-
lern-Sigmaringen märkes: Residensstaden Sigmaringen med
1400 inwänare.

XXIX. Furstendömet Liechtenstein, inne-
hållande i rymd nägot öfwcr 1 qwadratmil, ined 5800 Ka-
tholsta inbyggare.

XXX. Fria Städerne Hamburg, lubeck, Bremen och
Frankfurt am Main.

1) Hamburg, hwars gebiet ntgör öfwer 3 qwadratmil,
hwartill räknas nägra öar i Elden, Amtct Ritzebiittel, cn dcl
af Vierländerne, samt hälften af Amtct Bergedorf; dctta
gebiet har 145,000 för det mesta Ltttberstc inbyggare, som
lefwa under en aristokratisk-demokratisk reqcring. Staden Ham-
burg , belägen wid Elben, är Tystlands största handelsstad,
näst London och Amsterdam dcn wigtigaste i Enropa, med
115,000 inw. hwaribland 6800 Judar. Staden har 2 Gym-
nasier, ett stort Bibliotek och en wigtig Vank. Bland desi
manufacturer anmärkes 200 Sockerraffinaderier. (suxhaven nti
Amtct Ritzebättel, med rymlig hamn och badinrättningar.

2) har ctt gebiet af omkring 3 qwadratmil, med
öfwer 40,000 till största delen Lntherste inbyggare, och cn aristo-
kratisk-demokratisk regeringsform. L,ubec", som fordom war huf-
wudstaden uti det mäktiga Hanscförbundet, är belägen wid Tra-
wefloden, drifwer betydlig handel och räknar 26,000 inwänare.
Bland Stasens markwärdigheter mä nämnas Donikyrkan med
gamla monmnenter och det stora qöthista Radhuset med Hansesalen.
— H Stadens gebiet ligger Travemunde med god hamn och
sjöbad. Under det Lttbeck tillhöriga gebiet innefattas en dcl
af Vierländerne och hälften af Bergedorf.

3) Bremen, hwars gediet är nära 2 qwadratmil, mcd
59,000 för det mesta Lntherste inbyggare. Staden Bremen,

är belägen wid Weser, idkar wigtigt fisteri och drifwer betyd-
lig handel samt har 43,500 inw.

4) Frankfurt am Main med ctt gebict af omkring 2 qwa-
dratmil och 56,000 inbyggare. Frankfurt am Main är en
af Tystlands wigtigaste handelsstäder, der Tysta förbundet
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häller sina sammankomster; den äger 47,000 inwänare,
ibland hwilka 5000 äro Judar, 2 Gymnasier, ctt siort Bibliotek.
Uti Domkyrkan ser inan ännu det lilla mörka Kapellet, der
Romerska Kcjsarne blefwo walde.

Preussen.
Gränsor och Storlek. Prcusscn gränsar i norr

till Mecklenburg, Östersjön och Ryssland, i öster till Ryssland
och Polen, i södcr till Polcn, Österrike cch Sachsen, i wester
till Frankrike och Ncdcrländcrne: det gränsar afwcn till ät-
stilliga Tysta Stater och nägra sädnnc säsom t. cp. Fursicnd.
Anhalt, aro pä alla sidor omgifne af Preussista Staten.
Preussen innehällcr omkring 2500 qwadratmil.

Berg och N) a t ten. Landets naturliga beskaffenhet
är norra Tystlands, hwaraf det utgör en högst betydlig del.
Preussen är i allmänhet ctt stätt och flackt land; till Schle-
sien stöta litwal Sudetista bergen, till Saschen Harzberget,
som med sina grenar sträcker sig till Westfalen, i Ncdcrrhen
finnes bcrget Hundsruck. — Landet är gansta rikt pä watten.
Desi hnfwndstodcr äro: eller Niemen, pregel,
Iweichsel, Öder, Elbe och Rhen. Insjöar finnas ätstilli-
ga, mcn föga betydlige, och kommunikationen inom landet
är befordrad genom flera kanaler. Af Östersjön bildas wikar-
ne: Aurische Hast och Frische Haff, hwilka instängas af
sinala landtnngor.

Inbyggare. Produkter,Näringar och Han-
del. Preussens inbyggare äro en blandning af Tystar,
Polackar, Fransoscr och Schweitzare. Man kan derföre icke
tillegna dem nägon egcn national-karaktcr, mcn de utmärka
sig 'i allmänhet genom idoghet och sparsamhcf. Landct är, i
synnerhet de Polska ortcrne, dswerswämmadt af Indar, hwil-
ka här njuta större fri- och rättigheter, än i andra tänder.
Inbygarnes antal stiger nägot öfwer 12,800,000. — Preussen
frambringar sranmäl, lin, hampa, tobak och humla i öfwer-
stöd; st^garne lemna bwarjehanda trawaror och wildbräd;
sjöarne, stodernc och hafsknstcrne en mängd sist; pä kustcrne
wid Östersjön fäs temligen mycken Vernsten; Rhenprovinscrne
leliina win och flera stöna frnktcr. — Fabrikcrne lem,ia nt-
bfwer hwad landet i sådant afsceude behöfwer, och handeln är
blomstrande.
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Den herrstande Religionen är den Evangelist-Lutherffa,
dock bekänna sig en stor del af Inbyggarne till den Nomerst-
Katholsta, och äga med Lutheranerne lika rättigheter; en
»längd bekännare titt den refotluerta Kyrkan finnas äfwen.
Alla sekter och reliqionspartier talas. — Krigsmakten utgö-
res dels af den stäcnde armecn 165,000 man, dels af Landt-
warn, 365,000. Statsförfattningen är monarkist. De
särstilta Rikets provinsers förwalming ster genom militäre-
justitie- och finans-auktoriteter. I militäristt afseende bestar
staten af 7 afdclningar, Preussen, Vrandenburg och Pom-
mern, Schlesien, Posen, Sachsen, Nederrhen, Wcstfalen;
tzwar och en as dessa styres af ett General-befäl under en
kommenderande General; i anseende till civila förwaltningen
bestar staten af 10 provinser: Ost-Prcnssen, West-Preusscn,
Brcmdenburg, Pollmieru, Schlesien, Posen, Sachscn, Wcst-
falen, lälich, Clcve och Berg, Nederrhen. Samtlige Rikets
Provinser äro ställde nnder ätta öfwer-Presidcntcr. Med un-
dantag af Ost- och West-Preussen, samt Nhenprovinscrne, som
endast hafwa en, förwaltas hwardera af de öfrige af
hwar sin öfwcr-President, hwilkcn besörjer landets all-
männa angelägenheter och har den högre ledningen af re-
ligions- och nnderwisningswerket; särstildta styrelser förwal-
ta polisen och uppbördswerket. Högsta Domstolen är dct fa
kallade Gehcitue Odertribunal, ock deruuder lyda 13 Ofwer-
landträtter, äfwensom Kalnmarrätten i Berlin och Ofwer-
apellations- samt Hofrätten i Greifswald.

I. Ost-Preussen, ett statt lanp, med fruktbar jord>
man och en mängd smä insjöar, der industrien likwäl icke är af
särdeles betydenhet, innefattar: 1)Styrclse - o mrädet (Ne-
gielungsbezirk) Rönigsberg,. ined hnfwudstaden i det egentli-
ga Preussen, Rönigsberg, cn af dc wigtigaste handelsstäder
wid Östersjön, öfwcr en swenst mil i omkrets, har 68,000
inwänare, ctt Universitet (stiftadt 1544), ett Kongl. Slott,
säte för öfwerprcsidcnten i Ost- och West-Preussen, samt för
flera af Rikets kollegier; dessutom äro här att märka städerne:
Memel, den nordligaste staden i Prensststa staten, pä cn
sandstätt wid inloppet titt Kurischc Haff, med listig handel
och 8500 inwänare; Pillau, pa cn landtunga wid inloppet
till Frische Haff, mcd betydlig sjöfart, ,4600 inwänare och
fästning; Braunsberg wid Passargefloden lncd flera under-
wisningsanstalter och 6800 inwänare, drifwer betydlig handel
med spanmäl och träwaror; Preussisch-E)?lau och Friedland,
bekante af fältstagen 1207. — 2) Styre lse - omrädet
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Gum bin nen, mcd städerne Gumbinnen, som har 6600
inwänare, flera underwisningsansialter, och drifwer en icke
obetydlig spanmälshandel; Tilsit, som driswcr betydlig spän-
mälshandel och har 12,000 iuwänare (fred 1807).

11. tve st-Preussen, ett till större delcn sandlzt
land, som likwäl wid Wcichscln har flera fruktbara trakter.
Här märkes: 1) Styrelse-o mrä det Danzig, som in-
nefattar städerne: Danzig, wid Weichsclfloden, den wigtigaste
handelsstad i Preussen, med 61,000 inwänare, samt stark
fästning; söder om staden ligger ön Nlerder, och wid Weich-
selns mynning, fästningen tVeichselmunde; Elbing, wigtig
handelsstad wid Frische Haff, med 22,000 inwänare; Marien-
burg, mcd wigtig handcl ock 5400 inwänare, i medeltiden
sätct för Tysta Ordens Härmästare; det fordna Munkklostret
Oliva (fred 1660). — 2) Styrelse-oluräd et Ma-
rieuwerder, med städerne: Marienrverder wid en biflod
af Weichsclu, med ett flott der stundom Tysta Ordens Stor-
mästarue residerade, stor Domkyrka, 5500 inwänare och wig-
tig frnkthandel; Graudenz wid Weichscln, med 9400 inwä-
nare och den bredwid liggande fästningen af samma namn;
Rulm wid Weichsel, fordom betydande säsom Hansestad, och
säte för en mäktig Bistop; Thorn, wid Weichsel, Preussens
Ma stad, anlagd 1231, scdan en wigtig Hansestad, eröfrad
af Swenstarne 1655 och 1703, handlar med spcmmäl och
skogsprodukter, har 11,000 inwänare.

111. Vrandenburg, som innefattar nästan hela
Mark-Brandenburg, Nedra Lausitz, en del af af öfra Lausitz
och Schlesien samt en liten del af Sachseu, är till stor del
ett med skogar bctäckt sandfält, der likwäl äfwen ätstilliga sä-
desrika trakter förefinnas. Hit hörer: S tyrel se-omrädet
Berlin, mcd Preussiska Monarkiens hnfwndsiad Berlin,
Konungens residens och en af de skönaste städer i Enropa,
inemot 2 Tysta mil i omkrets, med 250,000i inwänare, en
mäugd praktfulla byggnader, wigtiga fabriker, ansenlig handcl,
ett bcrömdt Universitet samt ett stort pnblikt Bibliotek. — 2)
Omrädet för St yr elsen iPo tsda m, med städerne:
potsdam pä etl ö, mcd 31,500 inwänare, mänga fabriker;
samt dct nära belägna Kongl. lustslottet Sanssouci, dcr K.
Fredrik dcn store ofta tvistades; Brandenburg, en af Lan-
dets älstct städer mcd wigtiga yllefabriker och 12,500 inwänare;
Spandau, mcd 5500 inwänare och stark fästning; iTeu-
Ruppin med 6500 inwänare; prenzlow, mcd 9700 inwä-
nare hafwa fabriker och handel; Fchrbellin (faltstag' 1675);
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Grosibeeren (fältst. 1813); luterbock (fältst. 1644) jemtc byn
Dennewiy (fältst. 1813); rvittstock (fältst. 1636). —3)
Omrädet för Styrelsen i Frankfnrt, med städerne:
Frankfurt an der Öder, en wigtig handelsstad, soin har
17,000 inwänare; Rustrin, wid Odcr och Wctrte, mcd
5000 inwänare och yllefabriker, fästning; L.andsberg med
9800 inwänare, bctydliga yllefabriker »samt stark spanmäls- och
ullhandcl; Zorndorf, (fältst. 1758);Runncrsdorf(fältst.l7s9).

IV. Pommern, är ett slättland, till en dcl san-
digt, mcn dock wäl odladt, och innefattande: 1) Om-
rädet för Styrelsen t St ett in, som inbegriper
d:t gamla Vorpommern och dct westliga Hinterpom-
mcrn. Förnämsta staden är: Stettin, nära Oderns ut-
lopp, wal befäst, med ett Kongl. flott, 28,500 inwänare,
mänga fabriker och wigtig handel: mindre handelsstäder:
Anklam, Demmin, pasewalk och Stargard; hit räknas
ock öarne wollin och Usedom >ned staden och hallnicn Swi-
nemunde. — 2) Omrädet för Styrelsen i Stral-
snnd, innefattande dct scdan 1648 Swensta Vorpommern,
som är 1815 afträddes till Preussen med städerne: Stral-
sund, hwars handel sedan denna stad af Swerige aftraodes,
nästan alldeles förswunnit, har 15,000 inwänare; Sreifs-
rvald mcd 8500 inwänare, och Universitet (stiftadt 1456);
Wolgast, wid Peene, »ned 4000 inwänare, hamn, handel.
Hit hör äfwen ön Rugen, Tystlands största ö, llicd utmärkt
wackra trakter, men till sin gestalt högst oregcldnnden , af haf-
wct djupt insturen; här finnes dct bekanta kritdergct Stud-
benkammcr, staden Bergen, samt Tystlands nordligaste
spets, Arkona. — 3) Omrädet för Styrelsen! Kos-
lin, med städerne: Noslin, som har 5600 inwänare; Rol-
berg, med 6000 inwänare, hamn, fabriker och handel, samt
start fästning; Rugenwalde med 3600 inwänare, hamn,
steppswarf, sjöhandel och sjöbad; Stolpe med 6000 inwä-
nare, fabriker och sjöhandel.

v. Schlesien, innefattande nästan hela dct gamla
Schlesien, en dcl af Ober-Lausitz, Nenmark och Grcfstapet
Glatz, ctt till cn del stogrilt och^bcrgigt land, lucn som äf-
wen äger mänga fruktbara slätter, med idoge inbyggare. Här
märkes: 1) Ont rade t för Styrelsen i Vre slån, lncd
städcrnc: Breslau, cu af Tystlands wigtigaste handelsstä-
der, Schlesicns hnfwndstao, har mänga fabriker och drifwer
gansta becydlig handel. Universitet med siort Bibliothek,
92,000 inwänare; Brieg, med 11,000 inwänare och ansen-
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liga linne- och klädesfabriker; Oels, hufwudstaden i Fursicn-
dömct Oels och Bernstadt; tillhörigt Hertigen af Vrunswig,
säte för hertigliga regeringen, 6000 inwänare; Frankenstein
med 5300 inwänare och Reichenbach med 4200 inw.rnare,
idka icke obetydlig fabriksrörelse. Reichenstein och Silber-
b rg, bergsstäder, wid hwilken sistnämnda finnes den uti klip-
pan nthuggna fä st ningen"-af samma nalnn; Schrveidnitz »ned
10,000 inwänare, fabriker och fästning; Glaz, wid Neissc,
emellan 2:ne befästade berg, gamla och nya fästningen, med
8500 inwänare och manufakturer. — 2) Omrädet för
Styrelsen i Liegnitz, med städcrne: L.iegniy, som har
mänga linne- och yllcsabrikcr samt 10,600 inwänare; Hirsch-
berg, wigtig bergshandclsstad och fabriksstad mcd 6700 in-
wänare; Bunzlau med ett seminarium för stollärare, fa-
briker och 5000 inwänare; Goldberg, fabriksstad med 6300
inwänare; Grostglogau wid Öder, meo fästning, fabriker
och 10,000 inwänare; Sagan, hufwudstad i Fnrsieudömet
Sagan, säte for dcn hertigliga regcringcn, 4800 inwänare;
Grunberg, fabriksstad med 10,000 inwänare; Görliy, sä-
te för Oberlansitzsta wetenstapssamfundet, wigtiga klädes- och
linnefabriker, 11,000 inwänare; med ätstilliga ma-
nufakturer och 4800 inwänare; wahlstatt (fälst. 1813). —

3) Omrädet för Styrelsen i Opvcln; der märkes
städerne: Oppeln wid Öder, med ctt sällskap till Biskötselns
fullkomnande, samt 6000 inwänare; Neisse, befäst stad wid
floden af samma namn, med 10,500 inwänare, ätstillige
manufakturer, timmer och spanmälshandcl; Rosel, befäst stad
wid Öder med 3600 inwänare; Ratibor, med ylle- och lin-
nefabriker samt 5500 inwänare.

VI. posen, cn del af det fordna Polen, ett till stör-
re dclcn stätt land, som innefattar: 1) Omrädet för Sty-
relsen i Posen, mcd städerne: Posen, sätet för Hfwcrprc-
sidentcn i Provinsen, har läder- och tobaksfabriker, handel,
26,000 inwänare; L.eszno eller med 7700 inwänare;
Fraustadt med 6000 inwänare, Rawicz eNäwitsch) med
8000 inwänare, Rrotoszyn (schin), histwudstaden i Fnrstcn-
dömet af samma namn, med 6000 inwänare, idoge fabriks-
städer. —2) Omrädet för Styrelsen i Brom berg,
med städerne: Vromberg, som har 7000 inwänare, fabriker
o.b handcl, samt Gnesen, mcd 6000 inwänare, älstct staden
i P)len.

Vll. Sa ch se n , innefattar Altmark , Hertigdömet
Magdeburg, Fllrstendömet Halberstadt faint delar af fordna
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Konungariket Sachsen, äfwensom nägot af fordna fria Riks-
stadens gebiet. Landet är för det mesta slätt och fruktbart med
stöna skogar, men hopflickcwt emellan andra Staters områ-
den. Hit hör" : 1) Omrädet för Styrelsen i Merse -

burg, med städerne: Merseburg, wid Saale, som har en
berömd Domkyrka, ölbryggerier och 8600 inwänare; L.uyen,
bekant af flera fältstag, i synnerhet 1632, dä K. Gustaf II
Adolf dcr stupade; Halle, wid Saale, som har Universitet
(stiftadt 1694 och med det Witteubergsta förcnadt 1817), fle-
ra lärda samfund, stort saltwerk, 25,000 inwänare, samt
flera fabriker; Eisleben, Bergsstad, med 7000 inwänare,
Luthers födelseort; Naumdurg, Fabriksstad, med 9900 in-
wänare, handcl och winffötsel; Zeiy wid Elster, med 7800
inwänare och mänga fabriker; weissenfels wid Saale, med
6000 inwänare, ätstillige fabriker och ett flott, som begagnas
titt kasern; borgan, wid Elbcn, befäst stad, uted 7000 in-
wänare, fabriker, steppsbyggeri, handel och winodling; sVit«
renberg, före 1817 Universitetsstad, med monument öfwer
Luther, som här började sin Kyrkoreformation, 7000 inwäna-
re; Muhlberg wid Elben (fältsl. 1547); här äro äfwen be»
lägne de i krigshistoricn bekante.byarne Rotzbach (fältst. 1757)
och Auerstadt (fältst. 1806); Altranstadt lfrcd 1706); hit
räknas ock Grefstapet Stolberg. — 2) Omrädet för Sty-
relsen i Magdeburg, med städerne: Magdeburg, befäst
stad wid Elbcn: som har 40,500 inwänare, mänga fabriker
betydlig handel, och en gammal berömd Domkyrka; Halber-,
ftadt, med 18,500 inwänare, wacker Domkyrka ock ätstillige
manufakturer: Quedlinburg, wid Vode, mcd 12,500 in-
wänare, f. d. httfwndort i ett Lutherskt Stift, hwars Abbedissa
war Tyst Riksfurstinna; Aschersl ben, mcd 9000 inwänare
och ansenliga ylle- och linnefabriker; Stendal, fordom hnf-
wudsiadcn i Altmark, mcd wigtiga fabriker och 6000 inwänape;
Tangermunde wid Tangers utlopp i Elbcn, med 3700 in-
wänare, idkar steppsbyggeri och sjöfart; Salnrvedel med
6400 inwänare, fabriker och handcl; Gardelegen, med 5000
inwänare och stora bryggerier; IlVerningerode, Grefssap, till-
hörigt Grcfwcn af Stolberg Werningerodc lncd staden af sam-
ma namn. —-3) Omrädet för Styrelsen i Er fur t,
hwarest märkcs städerne: Erfurt, wid floden Gcra, befäst,
har 25,000 inwänare, sscrahanda fabriker, en präktig Dom-
kyrka med cn ofantligt sior klocka; tTordhausen, mcd 10,000
inwä iare, hwilka'idka haudcl med spanmäl och boskap; Muhl-
hausen wid Unstrut, med 10,000 inwänare som drifwa fa-
briksrörelse och handel; Langensalya wid Saltza, lned 6700
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inwänare, swafwclbad, fabriker och betydlig spanmälshandel;
alla dessa 3:ne sistnämnde städer woro fordom fria Riks-
städer.

Vill. N) est falen, som innefattar fordna Hertigdö--
met Westfalen, Furstendömena Minden, Paderborn,. Mrtn«
ster, Salln, Sicgcn, Korvei saint ätstillige Grefstap och min-
dre besittningar, är ctt dels statt dels bergigt land. Hit hb-
rer: 1) Omrädet för Styrelsen i Mun ster, »ned
staden Munster, wid floden Aa, som har en berömd Dom-
kyrka , och 22,500 inwänare. Inom detta omräde finnas fle-
ra Fnrstliga besittningar. — 2) Omrädet för Styrelsen
i Minden, med siäderuc: Minden, wid Weser, är befäst,
har en stor Domkyrka och 7700 inwänare, som drifwa sjöhan-
del (fältst. 1759); Paderborn, der Paderfloden upprinner
under sjelfwa Domkyrkan, 6300 inwänare; det war i gran-'
stapet af Paderborn, som är 9 de Romerske Legionerne under
Varus, blefwo slagne af Cherufferne; Bielefeld med 6300
inwänare och wigtiga linnemanufakturcr. —3) Omrädet för
Styrelsen i Arnsberg, med städerne: Arnsberg, liten
och obetydlig; Hamm, med linnemannfakturer och 5300 in-
wänare; Iserlohn mcd 6200 inwänare och wigtiga mctallfa-
brikcr; Soest, med 7700 inwänare och en Domkyrka, samt
Dortmund., lued 5000 inwänare, fabriker och handel; Gref-
sfapcrne N)itgenstein och

IX. lulich, Rleve och Ber^, innefattande Her-
tigdömet Berg, Kleve, lälich, Gcldcrn, Fnrstcndömet Mocurs,
delar af Erkestiftct Köln, Stiftet Essen och Wcrden, Hert^
stapet Homburg och Gimborn *), och inbegripande nedra

Rhens gebiet ända till Nederländska gränsen, hwaraf norra
delen är stätt men den sydliga dclcn bergig. 1) Omrädet
för Negeringen i Dös se tydors, med städerne: Dussel-
dorf, en stön stad wid Rhen, med god hamn, wigtig handel
med win, samt 30,500 inwänare; Elberfeld, med 30,500
inwänare, kalladt Tystlands Lyon, wigtiga linne-, siden- och
spetsfabriker, och en betydlig handel; Aennep med 5400 inwä-
nare, manufakturer och handcl med Rhenstt och Moselwin;
Solingen, lncd 3800 inwänare, jern- och stälfabriker (för-
träffliga wärj-klingor); Rleve, med flerahanda fabriker och

*) Preussiska Rbcnprovinsernc omfatta gcbictct af icke mindre an 8t
foronc. Riksständer, bwilka genKn Riksdeputationsrccessen och
Wirnerkongrcssen, dels helt och hällct försvunnit, dels förlorat
fl« safhangistztt.
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7500 inwänare; N)esel, siarkt befäst, fabriker och handcl,
11,000 inwänare; Dutsbnrg, med 5400 inwänare, hwarje»
hända fabriker, handel pä Ncdcrländerne; Mulheim wid
Ruhr, 6500 inwänare, still drifwa handcl mcd stcnkohl och
Manufakturprodukter; Rrefeld, mcd blomstrande sidenfabriker,

, 13,500 inwänare och ansenlig handel (fältst. 1758). — Om-
rådet för Styrelsen i Kö ln, mcd städerne: Röln,
(Fr. (^ologne), som har 63,000 inw., cn wigtig handelsstadwid
Rhen, bnfwndnpplagsorten för Rhcnsta winerne, med mänga fa-
briker för det bekanta Ean de Eologne; Bonn, med Universitet
och 12,000 inwänare; Muhlheim wid Rhen, med fabriker
och handel samt 4000 inwänare.

X. Storhertigdömet Nederrhen, som in-
nefattar delar af Erkebissopsdömet Köln, Hertigdömet lä-
lick, Erkebiffopsdömct Trier, Psaltz, Grefstapct Saar-
bräck samt flera andra smärre Provinser och Riksstäder.
Landet är en högstätt, i anseende till fruktbarheten mycket olika;
trakterne och dalarne omkring" flodcrne äro i synnerhct frukt-
bare, och mänga bland dem, till ex. dalarne wid Rhcn och
Mosel, äro de skönaste i hela riket. Hit hörcr: 1) Omrädet
för Styrelsen , Koblenz, meh städerne: Koblenz, wid
westra Rhcnstranden , som har 16,000 inwänare, hwil-
ka drifwa betydlig handcl med win, qwarnsicnar och stcn-
kohl; Rreuznach med förträffliga lädergarfwcrier, 2:nc salt-
werk, och 7600 inwänare; N)eylar, sätc för den fordna
Rikskammarrätten; Ehrenbreitstein, fästning. —2)O m -

rädetförStyelsen i Aachen, mcd städerne: Aachen
(Fr. H,ix la cdnpelle), stm har 37,000 inwänare, cn stor
Domkyrka, der fordom Tysta Kejsarne kröntes, mänga fabri-
ker, betydlig handel, mycket besökta warma bad (fredsstnt 1668
och 1748, kongress 1818), samt lulich, med 3000 inwä-
nare och fästning; Eupen mcd wigtiga klädesfabriker och
10,000 inwänare; Malmedp wid Marchefloden, med de wig-
tigaste garfwerier och läderfabriker i rikct samt incmot 4000 in-
wänare. — 3) Omrädet för Styrelfen i Trier, med
Städerne: i en stön dal wid Mosel, cn urgammal
stad, som har 17,000 inwänare; Saarlouis, wid Saarflo-
den, befäst stad, som bar 4500 inwänarc, i siadcns granstap
finnas bctydliga bly-och jcrngrnfwor; Saarbruck, wid Eaar,
med 7000 inwänare, manufakturer, nägon sjöfart och handel.

Ftilstendömet Ncufchatel, kommcr att upptagas nti be-
strifningen öfwcr Hclvctien,
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Österrik e.
Gransor och Storlek, -österrikiska Kejsaredömet *)

ar sammansatt af ficra till natnrbestasscnhct och inbyggare
gansta olikartade länder, säsom delar af Tystland, Italien,
Ungern, en dcl af fordna Pelcn samt Illyrista Provinserne;
det gränsar i östcr till Nysiland och Tnrkict, i söder till Tur-
kiet, hafwet. Kyrkostaten, Modcna, Parma, Sardin-ssa landcn, i wcster till Hclvctien ock Tyssland, i norr till
Tystland, Prenssissa Staten, fria Staden Krakau och Rpsi-
land, fallit innehällcr omkring 6000 qwadratmil.

Berg och N) a t ten. De till österrikiska Kejsarcdömet
hörande länder äro i allmänhet gansta bergige, endast i norr
och östcr, i sydwestra Ungern, i Slavonien och Gallicicn finner
man egentliga slätter. Karpaternc och Vöhmista eller Snderi-
sta bergen oingifwa gränsorne, och Alperne med sina mänga
grenar framtränga frän Tirolen längt in i Riket. — Landets
hnfwndstodcr äro Donau, med dess mänga grenar pä norra,
och Po, pä södra sidan af Alperne. Wid norra gränsorne
uppspringa: Glde, Öder, N)eichstl och Dniester. Riket är
dcstutom försedt med ficra Insjöar, äfwensom med ätstillige
segelbara kanaler.

Inbyggare, Raringar och Handel. I afse-
ende pä Ostcrritista Kejsaredömets inbyggare gällcr dctsammasom nämndes om Prenssarne, ty Osterrirista Statcrne äro be-
bodde af sa mänga olila Nationer, Tystar, Polackar, Ungra-
re, Indar, Arinenier, Grckcr, Italienare, Fransmän o. st
w., att man icke kan för dem bestämma nägon gemensam na-
tionalkarakter. Inbyggarnes antal stiger till 32,160,000. —

Produkterne äro mångfaldige. De mänga bcrgcn lcmna alla-
handa metaller: Gnld, Silfwer, Qwicksilfwcr, Koppar, Bly,
lern, o. s. w. Vostapsstötseln drifwes i ätstilliga provillser
med mycken framgäng. Spanmäl, Mais, Ris, samt allehan-
da frukter fäs afwen i öfwerflöd. Silkes-afweln, winstötscln
och biskötseln lemna ock icke obetydlig afkasining. Fabrikerus
blifwa allt mera blomstrande. Inrikes handeln är ansenlig,
och den utrikes, i synnerhet med Turkiet, liflig.

*) Till freden i Presiburg 18Nss förde österrikiske Kejsaren, fasom
Tnssa rikets öfwcchufwud, titel af Romersk Kejsare, bwilten «är<
digbet, t senare ärhundrade», utessutande »arit fästad wid detta
hus.
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Den hcrrstande Religionen är den Katholsta; men lik-
wäl talas Protestanter och andra Religionsförwandter, hwilka
alla njuta fri religionsöfning. Weteustaper och konster äro i
allmänhet högt aktade, men de förre genom regeringens miss-trogenhet mot alla nya upptäckter mindre blomstrande än i öf-

lige Tysta staterne. Statsförfattningen är ärftligt monar-
kist, genom Ständer nägot inskränkt i Ungerns hwars Ko-
nung Kejsaren är. Pä fredsfot stiger Rrigsmagten till
270,000 man och pä krigsfot till 750,000 man. Flottan

har sin station i Triest, men är af föga betydenhet.

bandets indelning, österrikista Monarkien besiär
af oljande Stater: 1) Tysta Arfländerne, tillika med Konun-
gariket Illyrien. 2) Konungariket Gallizien. 3) Ungerska
Staterne, tillika med Konungariket Dalmaticn. 4) Lombardist-Benetianffa Konungariket.

H.) Tyska Arfländerne eller Kejsaredömets Tysta
landstaper, äro bergiga, nästan öfwerallt omgifne af bergs-
kedjor. Emellan bergen finnas mänga widsträckta dalars den
sydliga delen har ett wildt utseende och är uppfylld af mora-ser. Inbyggarnes antal stiger titt omkring 11 millioner,
hwilka hänföras till 2:ne bnfwndklasser: egentlige Tystar och
Stawer (de sistnämnde utgöra öfwer 5 millioner och bebo Vöh-
«nen, Mähren, Steiermark, Kärnthcn och Kraiu); dessutom
uppehälla sig olukring 80,000 Judar i denna del af riket.
Tpsta arfländerne utgöras af följande landstaper:

1) Erk ehertig döm et Österrike, cn bördig
dal, emellan Bdhmista bergen och de sä kallade Noriffe Al-
perne, som genomstärcs af Donau, med öfwer 2 millioner
inbyggare. Det innefattar; a) öst crri ke nedanför Ens,
(Nedra österrike), eller östliga delen, hwarest befinner sig huf-
wudstaden för alla österrikistg siaterne och Österrikiske Kejsa-
rens residens Wien (bclägr. 1529, 1683; fred 1735; cou-
gresi 1815), öfwer 2 Swensta mil i omkrets, bestående af den
egentliga staden, som är befäst, och 34 förstäder, bland hwil-
ka Leopoldstadt är den förnämsta. Bland denna stads märk-
wärdigheter äro: den göthista S:t Stephans Mctropolitankyr-
kan med ett torn af 213 alnars höjd; Kejserl. Nesidensstottct
Med ett bibliothck af 350,000 band; Velvcdcre, ett Palats
med en förträfflig samling af mätningar; Uniwersitetct lstiftadt
1365); Akadcmicn för de sköna konsterna; Fabrikcrnc äro ut-
märkt wigtigc, och Wien,' som är sätet för alla Rikets högre
Kollegier, är äfwen medelpunkten för. östen ikista handeln;
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lnwanarnes antal stiger till 310,000; Augarten och Prater,
bekanta lustställen, äro belägne i förstaden Lcopoldstadt. Har
märkes för öfrigt: Lustslotten Schönbrunn lfred 1809) och
Laxenburg; Städerne: iTeustadt mcd en Militär-Akademi,
11,000 inw., och Hatmburg med dcn största tobaismannfaktur
i Riket; Aspern och Eslingen, byar, samt Deutsch-N?a»
gram, en liten siad, märkwärdige gcnom blodiga siagtningar
under ärct 1809. — b) österrikc ofwan Ens (Ofra
Österrike), med städerne; Linz, som har flera fabriker och bland
dcm cn stor kladesmanufaftur, hwilkcn drifwes för Kejsarens räk-
ning samt 24,000 inwänare; Salzburg, ärkebiskopssäte,
Kejserl. stött, präktig Domkyrka, fabriker och handel, samt
11,300 inwänare och den brcdwid liggande fästningen Hohen-
salzdurg; Steyer, lncd 10,000 inw. ock stora metallfabriker;
Ens och N)els, mindre städer mcd ätstilliga fabriksinrätt-
ningar; Braunau, fordoln en gränsfästning. I denna Pro-
vins finnas de rikaste saltgrnfwor.

2) Hertigdömet Steiermark, ett bergigt och
stogbewäxt landskap, söder om Österrike, med 870,000 in-
byggare och städerne: Grärz, wid wid floden Muhr, som
har Universitet (stiftadt 1827) samt 40,000 inwänare, en
wigtig handels- och fabriksstad; Leoben, (fredsprel. 1797).
Marienzell, bekant »vallfartsort.

3) Ronung ari ket Illprien, upprättadt är 1816,
bestäende af Hcrtigdömena Rarnthcn, Rrain, Guverncmen-
tet Triest, cn dcl af Österrikiska Friaul, Osterrikista och Ve-
nctiansta Istrien, en del af Kroatien och nägra öar, belä-
get söder om Steicrmark ända till Adriatiska hafwet, och Upp-
fyllde af berg, som äro rika pä metaller; wid kusten är ett
Italienskt klimat. Det räknar 1,180,000 inbyggare och inne-
fattar: 1) G uvernem en tet Laybach, som utgöres af
de fordna Hcrtigdömena Kärnthcn och Krain, och har städer-
ne Laybach eller Lublana, hufwudstaden uti Illyrien, for-
dom i Hertigdömet Krain, med 12,000 inwänare; Rlagen-
furt, fordom hnfwudstaden i Hertigdömet Kärnthcn, med
19,000 inwänare och betydlig handel; Idria, bergstad, med
rika qwicksilfwer-grufwor. Här finnes äfwen den märkwärdiga
Cirkniyer-sjon, som en dcl af aret uttorkar, sä att pä bott-
nen af densamma kan stördas Hirs och foderwäxter. — 2)
Guvcrnementet Triest, med städerne: befäst,
den wigtigaste handelsstaden i riket, 50,000 inwänare, ham»
nen besökes ärligen af omkring 8000 fartyg; Capo d'lstria/
pä en, ö med 5700 inwänare, stor hamn med citadell, betyd-
lig winhandel; Rovigno, pa en halfö uti Adriatista hafwet
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med 2:ne förträffliga hamnar, steppswarf, fistericrier, han-
del med win, fist, olja, 9600 inwänare; Sörz med ätstilli-
ga läroanstalter, wigtiga sidenfabriker och 9000 inwänare; ö-
arne Cherso, Osero och

4) Grefskapet Lirol, öfwer allt uppfylldt »ued
höga fjell, hwilkas spetsar betäckas af ewig snö, med mellan-
liggande warma dalar. Inbyggarue, nägor öfwcr 340,000
aro Tystar och kände af sin tillgifwenhct för Osterrikista Kej-
sarchnset *). I detta Furstendöme finnas städerne: lus-
bruck, pä alla sidor omgiswen af höga bcrg, mcd Universi-
tet (stiftadt 1826), betydlig rörelse och 11,000 inwänare; Ivitf-
stein cllcr Gerolostein, dergfastning; Brixen, nu mera cn
mindre stad, hwars inwänare idka winhandel; T-rident, med
12,000 inwänare och wigtig handel, (Tridcntinsta Kyrkomö-
tet frän 1545— 1563); Bönen cllcr Bolzano cj obetydlig
handelsstad mcd 7500 inwänare; Rovcredo, mcd betydliga
sidenmanufakturer uck 17,500 inwänare. Hit höra äfwcn de
sä kallade Vorarlbcrgsta Hcrrstapcrne.

5) R, onung ariket Böhmen, cn stor, nästan fyr-
kantig bcrgdal, emellan Erzgebirge, Niesengedirge, Böhmista
och Mahriska bergen, rik pä illetallcr. Alla dess floder, af
hwilka Moldän är den betydligaste, upptagas af (slben. Folk-
mängden stiger till 3,800,000. Här märkes hnfwndstaden och
fästningen Prag, med 120.000 inwänare. Universitet (stif-
tadt 1348), stort Kongl. Slott, en Domkyrka, hwari Vdb-
mcns Skyddspatron, Nepomuk,'finnes begrafwcn nli cn silf-
werkista soin wägcr 2500 markcr, wigtiga mannfaktnrcr och
fabriker, medelpunkten för Vöhinista handeln; Pilscu mcd
8000 inwänare och Budrveis med 7500 inwänare, fabriks-
städer ; Rarlsbnd ock Töplitz nied beröllida hälsobrunnar och
warma bad; Eger, fästning; lankorviy, L^owosty, Rol-
lin, Rulm, lnarkwärdige i Krigshistorien.

6) Markgrefskapet Mahr en, samt Österrikiska
delen af Schlesien emellan Böbmcn cch Ungern, och
Prcnsststa Schlesien, med 2,050,000 inbyggare. Stader:
Brunn , hnfwndstadcn ock den wigtigaste handelsstaden i Mäh-
rcu, har 36,000 inw.; Olmuy, handel mcd linwäfnad och oxar,

*) Tirolen kan ej genom sina produkter nära sina inbnggare, hwarföre
en stor mängd föder sig genom binäringar. Hela Tystland är der-
före öfwerswämmadt af Tirolare, till och mcd barn, som resa om-
kring med luktwatten, smä handarbcttn, o. s. w.
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15,000 inwänare; Iglau, fästning och fabriksstad wid Mäh<
rista bergen ined 14,000 inwänare; Znaym med 5600 inwä-
nare och en stor Kejserl. tobaksfabrik, (fältst. 1809). Furst-
liga Kaunitzsta flottet Austerlitz (fältst. 1805). Uti Österrikiska
andelen af Schlesien märkes Städerne: Lroppau (kongress
1820), hnfwndstad som är befäst, har ätstillige fabriker och
12,500 inwänare, hwilka drifwa listig handel, samt Veschen
6600 inwänare, som icke idka fabriksrörelse och handcl (fredsst.
1779).

V) Konungariket Galizien eller en del af fordna
Konungariket Polen, förwä: fwad genom detta rikes delning
emellan Ryssland, ibsterrikc och Preussen; en högslätt, rik
pä säd: endast wid sydwestra gränsen och i det dithörande Bu-
korvina, är landet gcnomsturct at Karpalhernes sido-äsar.
I dess nordliga dcl upprinner Wcichseln, och i dess sydligare
Dnicstern. Inbyggarnc, 4,500,000, äro till större delen Sla-
rver. Stader: hemberg. Guvernörens residens, mcd Univcr-
sitct (stiftadt 1784), mänga fabriker, betydlig handel och
54,000 inwänare; Vrody, med 20,000 inwänare, deridland
11,500 Judar, samt ansenlig handel; wieliczka (Wilitschka)
med de wigtigaste bergs-salt-tillgängar i Europa; l^arnopol
lncd 10,000 inwänare och ätstilliga läroanstalter. — I Vu-
komina märkes hufwudstaden Czernoroiy (Tschernowitz), med
7000 inwänare och icke obetydlig handcl.

(^) Nngerska Staterne utgöra den widsträcktasie
delen af Österrikiska monarkien, med de största slätter i Eu-
ropa , endast i norr och wester finnes der berg. — Konunga-
riket Ungern innefattar, i sin widsträcktasie bemärkelse, icke
blott det cgcntliga Nngern, utan äswen Slavonien, en del
ni Kroatien, Siedenburgen och Dalmatien, öfwer hwilka
länder Kejsaren af Österrike regerar säsom Konung af Un-
gern , och der hans inagt är inskränkt af Ständer och Riksla-
gar. — Det egentliga Ungern gcnomstäres af Donan, mcd
dess mänga grenar, ntaf hwilka dc märkwärdigaste äro: Lheisi
(utmärkt fiskrik), Sau, Drau, Muhr, Raab. Dessutom
finnas, ntom de bctydligarc Balaton och Neusiedler See,
mänga smärre sjöar och trast. Klimatet är warmt, när
man undantager norra delcn. Landet är särdeles rikt pä
Mineralier (säsom Gnld, Silfwer, Koppar, lern, Bly,
Qwicksilfwer), mängahanda sädesslag samt ädla winsorter. I
de stora stogarne finnas en talrik skara af wilda djur. Björ-
nar, Wargar och nägra fä Uroxar. Inbyggarne, af flera
särstildta Nationer, Piga till ett antal af 9 millioner. De
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egentlige Ungrarnc äro cn Fins? folkstam, flitig och arbetsam.
De lägre folkklasscrne och mänga af den talrika derwarande
adeln äro gansta okunnige och ohöfsade. De sätta ett högt
wärde pä sina gamla rättigheter, scdwanor, och sörfattningar.
Det egentliga Konungariket Ungern indelas i ösrct och Ne-
dra Ungern, samt i 4 kretsar. — 1) Nedra Ungern:
») Kretsen pa denna sidan Donan, har städerne:
Ofen eller Buda, ien stön trakt wid Donau, med 22,000
inwänare, präktigt Kongl. stött, fabriker, starkt befäst, Un-
gerns nu tvärande hnfwudstad; pesth, pä östra stranden af
Donau, med 70,000 inwänare. Universitet (stiftadt 1635),
fabriker, medelpunkten för hela Ungerns handel; presiburg,
wid Donau med 38,000 inwänare, som drifwa betydlig han-
del, fordom Ungerns hufwudstad och der Ungcrste Konungar-
ne nu krönas (fredsfl. 1805); Lheresiopel etter Maria The-
resienstadt, mco stark bostapshandel och 40,000 inwänare;
Retstemet, med betydlig handcl, winodling och 32,000 inwä-
nare; ITeusohl, bergsstad, lncd 10,000 inwänare och betyd-
lig handel med jernwaror; Schemniy, stor bergsstad med
17,000 inwänare och högst wigtiga guld- och silfwcrgrufwor;
Rremniy med 5500 inwänare och rikbaltiga guld- och silf-
wergrufwor; Zentha (fältst. 1696). b) Kret sen pä andra
sidan Donau femellan Donau och Drau), har siaderne:
Oedenburg, nära Ncusiedlersjön, ined 12,000 inwänare,
wigtig winstötsel och betydliga stenkolsgl ufwor; Romorn, be-
fäst stad med betydlig handel och 19,000 inwänarc; Raad,
med 16,000 inw., och listig spanuemälshandel; Stuhlrveissen-
buvg mcd 19,000 inw., yllefabriker, winodling, dcr fordom
Ungerska Konungarne kröntes; Funföirchen med 11,500 in-
wänare, som odla ctt Utmärkt win och tobak, betydliga sien-
kolsgrufwor; Byn Mohacz, märkwärdig för Turkarncs seger
1526 och nederlag 1687. — 2) Ofr a Ungern:
sen pä denna sidan Theiss, (norr om floden) har städer-
ne: Erlau, Erkebistopssäte lned ypperliga winberg och 18,000

.inwänare; Rajchau med 12,000 inwänare, som handla med
tobak och win, starkt befäst; Gperies och Tokai, berömda
för sitt win. Wid byen Scilicze finnes en underjordisk grotta,
som är tvarm om wintern och beklädes mcd is under warmasiesommarn. d) Kretsen pä andra sidan Theiss (öster
och söder om ficfcn), har städerne: Debreczyn (Deberthsin),

en af Ungerns wigtigaste fabriks- och handelsstäder mcd 42,000
inwänare; Szegedtn, wid Theiss, wigtig handelsstad mcd fäst-
ning och 32,000 inwänare; Grotz-wardein, en starkt befäst
stad, som har warma bad och 16,000 inwänare, hwilka idka
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betydlig winodling. En del af denna krets utgör det ss kalla-
de Banatet, med staden Temeswar, som har 13,000 inwänare
och fästning, sätet för Vanatista Generalbefälet.— 3) Stor-
furst endömetSiebenburgen är pä alla sidor om-
gifwet och genomskurit af bergsträckningar. Största floden är
Maros, som upptages af Theiss. Inbyggarne äro 2 millio-
ner af blandad härkomst, efter hwilka dct indelas i Ungrarncs
land, Szeklerncs (gränswaktarnes) land, och i Sachsarnes
land. Har märkes städerne: Klausenburg, Hufwudstaden
för Sicbcnburgsta Ungern, der landtdagarne wanligtwis häl-
las, mcd 18,000 inwänare; Hermanstadt, andra hnfwudsta-
den i Storfursiendölnet, med 16,000 inwänare och mänga
märkwärdigheter; Kronstadt mcd fästning, 30,000 inwänare,
wigtiga fabriker och hcu.del; Karlsburg, fordom N>eisscn--
burg, mcd ett citadell, 6000 inwänarc och dct sydligaste ob-
servatorinm i Europa. — 4) konungariket Sla vo -

nien och Syrmi en, beläget emellan ftoderne Drau och
San, är ctt wildt, trästfnllt land ined 620,000 inbyggare, den
förnämsta derwarande staden är Esseg, wid floden Drau, med
9200 inw., sidenfabriker, ncderlagsplats för pelswerkshandel. —-

5) Konungariket Kroatien, wid stoderne Sau och
Drau; iubyggarne, till antalet en million, äro Slawer. Här
märkes staden Agram, wid Satt, mcd 18,000 inwänare,
säte för Stäthällarcn i Slavomen och Kroatien, samt listig
handel med tobak och spanmäl; äfwcnsom befästa staden N?a-
rasdein, wid Drau, med 7800 inwänare. — 6) Ungerska
kustlandet eller L.itoralen, under Gnvcrnementet i Fiume,
hwarest märkes staden Fiume, som har ätstilliga fabriker, be-
tydlig haudel och 7600 inwänare. — 7) Militär grän-
san kallas den landsträcka, som gär längs ät den egentligen
Uygerffa, Siebcnburgsta, Slavonista och Kroatiska gränsen.
Ma Vönderne äro der Soldater, och hälla wakt wid Turki-
sta gränsen. lubyggarnes antal pä denna landsträcka stiger
till öfwer 1 million, hwaraf 100,000 äro wapenföre. Mili«
tärgränsen delas i^dcn Kroatista, Slavonista, Vanatista och
Siebenbörgissa. Här lnärkes: peterwardein, wid Donau,
wigtig fästning (fältst. 1716); Carlswiy wid Donau, med
5800 inwänare och winodling (fredssl. 1699); Semlin, pä
högra Donaostranden, belägen nära Sauflodens mynning, me«
delpunkten för handeln emellan Wien och Constaminopcl och en
uedcrlagsplctts för Tysta och Tnrkista waror, lnedßsoo inwänare.

Konungariket Dalma t ien, en smal kuststräcka
och stärgärd, längs ät Adriatiska hafwct, med 233,000 in-
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bpggare, hwilka aro af blandad härkomst. Städer: Fara,
landets hufwudstad, befäst, har 6400 inwänare, handel och
fabriker; Spalato med 10,000 inwänare och ätstillige fabri-
ker, nederlagsort för turkista waror, som afsändas till Vene-
dig; Ragusa, som har ypperlig hcmm, 8000 inwänare, si-
den- och läderfabrikör, ansenlig handel, war fordom repnblik;
Cattaro, befäst stad, med den förnämsta hamn wid Adria-
tiska hafwet. Bland de kring kusten warande dar märkes:
Brazza, som producerar olja, win och frukter, har 12,500
inbyggare; Lessina (Paros) mcd stön marmor, 9000 inbyg-
gare, hwilka idka bostapsstötsel, spanmäls- och winodling;
K.issa med 2500 inbyggare, som lefwa af fisteri; (surzola
(Corcyra) med 6500 inbyggare, steppswarf, winodling; Mi-
lit (Mrteda) med 1000 inbyggare.

V) L.ombardi sk-'Venetian sk a Konungari-
ket hör egeutligen till Italien, men ftdan 1815 under öster-
rikiskt wälde, ett bördigt slättland, hwars södra grän^ bildas af
Poströmmcn. lubyggarues antal stiger till 4,400,000. Lan-
det fördelas: 1) GuvernenteNtet Matland med hnftnndstaden
Mailand eller Milano, som är belägen pä en stor herrlig
stätt, emellan Tesfino- och Addafloderne, har 150,000 in-
wänare, präktig Domkyrka, en af de största kyrkor i werl-
den, det stora Ambrosiansta Bibliotheket, siora Thcatern, den
präktiga Circus i autik stil; stadens handel och manufakturer
äro högst wigtiga. Städerne: pavia, wid Ticino, fordoin
hufwudstaden i LoNgobardista riket, uted 23,000 inwänare och
Universitet, stiftadt 1361, handel och skeppsfart (fältslag
1625, der Frans I blef fangen); 6omo wid Comosjön, med
16,000 inwänare, ien förtjusande nejd, rik pä win och ol-
ja ><sremona wid Pofloden, med fästning och 29,000 inwä-
nare, här förfärdigas dc mest berömda mnsikalista instrumeu-
ter, i synnerhet Violiner: Lodi (Napoleons första seger 1796),
med 16,000 inwänare, i dess granstap tillredes Parlitesan-
osten; Mantua, med en af Europas starkaste fästningar,
läder- och sidenfabriker, betydlig handcl, 26,000 inwänare;
Brescia har 36,000 inwänare, wigtiga gewärs-, jern- och
siälfabriker; Bergamo med 32,000 inwänare, klädes- ock si-
denfabriker samt en af Italiens mest besökta marknader. <sas-sano och Marignano, märkwärdige i krigshistorien. —

Guvernementet Venedigmed hnfwudstaden Venedig, be-
lägen pä 72 större och mindre öar uti en wik af Adriatiskahafwet, hwarföre staden är genomskuren af flera kanaler, öf-werhwilka 450 broar äro slagne; staden har mänga Arkitek-
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turens mästersiycken, ett siort bibliothek med mänga handskrif-
ter, stor arsenal, och bland dess fabriker utmärka sig i syn-
nerhet glas- ock spegclfabrikerne; ehuru staden har 24,000
hns, utgör inwänctrnes antal likwäl knapt 100,000. Städer:
padua, wid floden Bacchiglione, i en stön och fruktbar trakt,
med 48,000 inwänare, talrika palatser och ett Universitet,
sstiftadt 1228); vicenza (Witschenza) wid nyssnämnde floo,
med sidenfabriker, mänga stöna palatser och 33,000 inwänare;
Rovigo, med 7600 inwänare; Treviso, fabriksstad, 14,000
inwänare; Bassano wid Brenta, med 11,500 inwänare, en
mängd kyrkor med mänga masterliga mätningar, mänga fa-
briker, det fordom berömda Nemondinsta boktryckeriet, betyd-
lig winodling (fältst. 1796); Nerona befäst,, wid Etsch, med
55,000 inwänare, i hwars granstap betydliga marmorbrott
finnas, hwarföre ock de flesta huscn i staden äro uppförde af
marmor, mänga fabriker samt betydlig transitohandcl; Udtne,
med 17,000 inwänare, fabriker och handel; Belluno, mcd
9800 inwänare, fabriker, handel med träwirke, och koppar-
wcrk; Feltre, med 4500 inwänare och jernwerk. Vyarnc
Campo Formio (fredssl. 1797), Arcole (fältst. 1796),
Rivoli (tältst. 1797). — Bcsittningarne, tillhörande sido-
linien af Osterrikiffa hnsct, uti Italien, Toscana, Modena,
Massa och Panna, stola blifwa upptagne wid bestrifningen
öfwer Italien.

Helvetien eller Schweitz.
Granscr och Storlek. Helvetien gränsar i we-

ster till Frankrike, i norr och öster till Tystland, i södcr till
Italien och innehällcr omkring 400 qwadratmil.

Berg och watten. Schweitz är dct högsta bergland
i Europa, och kärnan för södra Europas berg; mänga berg-
spetsar räcka öfwer skyarnas wanliga högd, och äro beständigt
med snö betäckte. Alperne genomkorsa landet med otaliga
grenar; de sträcka sig ifrän Medelhafwet emellan Frankrike
och Italien ända till Turkiet och skilja Helvcticu frän Italien.
De högsta bergen i denna kedja äro: Montblanc (14,676
fot högt) hörande till de sä kallade Pennin st a Alperne,
Ortles, som hörer till Rhätiska Alperne är näst Mont-
blanc dct högsta (14,666 fot), Mont Rosa, Stora St.
Bernhard (Vonaparte 1800), Finsteraarhorn, Jungfrun,
Schreckhorn och Furca, öfwer 10,000 fot höge. St. Gott-
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härd, icke fullt 10,000 fot högt, är medelpunkten för SchwciK
zeralperne. öfwer Alperne gä 3 förträffliga wägar, anlagde
af Napoleon. -> lurabergen, som stilja Helvetien frän
Frankrike, äro icke sä höga *). — Frän de Schweitzissa ber-
gen härleda sig en mängd floder, hwilka flyta ät alla wäder-
sireck; de märkwärdigaste ibland dem äro: Rhen; Rhone;
Aar, som faller in i Rhen, är dcn förnämsta af helt och
hållit inhemffa floderne. Landet är uppfyllde af stöna wat-
tenfall. Schweitz har mänga infjöar, hwaribland flera äro
ratt betydliga och mycket djnpa. De största af dem äro Ge-
neversjön, wid Fransta, och Vodensjön, wid Tysta grän-
sen. De märkwärdigaste bland de öfrige äro: Neuenbur-
ger, Biel«, Vierwaldstadter, Zug^', Zurichersjön och
Murtner/

Rlimat och Produkter. Klimatet är i allmänhet
sundt och luften ren; warman i dalarne ar ofta qwäfwan.de
under det att pä bergstopparne hwilar en ewig winter. I
sbdra Schweitz finnas nägra dalar, i hwilka lnften är högst
osund. Ehuru ett bergland, är Schweitz likwäl fattigt pä me-
taller, äfwensom stogarne icke äro särdeles betydliga och jor-
den i allmänhet föga tjentlig för äkerbruk.

Inbyggare, Näringar och Handel. Schweit-
zarne hafwa mycket gemensamt med Tystarne. Luftstrecket och
en mättlig lefuad göra dem starka till själ och kropp. De haf-
wa derföre fallenhet för alla konster, som fordra starpsinnig-

*) Resor i Schweitz aro förbundna med mänga farligbeter. Utom det
att wägarne wanligen leda öfwer böga ktifpor och branta djup,

Kwarest man wid det minsta felsteg tan nedstörta i en afgrund, och
att man ofta nödgas gä öfwer sprickor i klippor, pä broar blott affnö, hwilka hota att brista under den resandes fötter, ar man äf-
wen i fara att begrafwas under snälaviner. En lavin är en obe-
strifligt stor snöboll. Wid en liten skalning i luften, lossnar en li-
ten snömassa pä bögsta spetsen af ett berg, den förökes ständigt af
den snö, som densamma under rullningen träffar, och wärcr slutli-
gen till en sä stor klump, att den gifwer ett dan säsom äskan,
krossar stogar, nedstörtar klippor, fördämmer floder, och begraf-
wer hela trakter. Af sädane laviner uppkomma, i högt belägna
dalar, emellan bergspetsarne, stora och tjocka massor af is, hwilka
racka ifrän ett berg till ett annat, och förwandla bcla dalen till ett
stort fruset haf, som aldrig oppsmälter. En sädan massa af iskal-
las en glacier (gletscher) och har utseende af ett baf, som under
storm stulle hafwa sammanfrusit. En mängd af sprickor pä dessa is-massor, genom hwilka man lätt nedstörtar i stora djup, göra resorderpä farliga. Oaktadt all fara och möda wid resor pä Alperne,
Kwilka blott under sommarn tunna företagas, besökas dock dessa
berg ofta af främmandes
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het och eftertänka, och de hinna wanligen en hög älder. De
hafwa ifrän längliga tider tider tillbaka förwärfwat sig anse-
ende och förtroende för sin redlighet, och hafwa derföre blif-
wit brnkade till. Regenters lifwatt, till bcwakande af deras
person. Schweitzarne älssa framför allt sitt Fädernesland,
och öfwerfallas ofta, likasom nästan alla bergsboer, under
wistande i främmande länder, af en hemsjuka, som af intet
annat än ätertomstcn till Fäderneslandet tau botas. Inbyg-
garnes antal räknas till öfwer 2 millioner, hwilka till största
delen tala Tysta sprätct; men pä gränsorne ät Frankrike och
Italien, talas bruten Fransyska och Italiensta. — Bostaps-
stötstln *) utgör Schweitzarnes hufwudsakliga rikedom. Pa

silke och godt win finnes nägon tillgäng, samt frukt i öfwer-
flöd. Svanlnäi, lin och tobak frambringas ej tillräckligt för
landets behof. -- I de norra och westra delarne af Schweitz
räder mycken idoghet, och der finnes en stor myckenhet af go-
da manufakturer för tillwerkningar af kläden, ylle- och linne-
tyger, siden, flor, band, papper, ur, m. ut. —Handel drif-
wes med bostap, smör, ost, samt nägot win och manufaktur-
waror.

Statsförfattningen är republikansk. Landet är
indeladt i 22 Kantoner, hwilka hwar och en hafwa sin egen,
oberoende, mer eller mindre demokratista eller aristokratista
författning; likwäl äro Kantonerne förenade genom en Riks-
dag, eller rättare Landtdag (Tagstitzung), hwilkeu bestar af
Kantonernes Deputerade, och omwäxlande uti twenne är pä
hwarje ställe, hälles i Zärich, Bern och Lncern. Den person
som dä, pä dct stället der Landtdagen hälles, innehar högsta
wcrkstallande makten (der Schultheisi) är ocksä ordförande wid
Landtdagen. En af Kantonerne, Ncufchatel, är tillika under
Preussiskt öfwerwälde. — Samtlige Kantonernes manstapskon-
tingent eller krigsmakt, bestar af 33,000 man. Helvetien är
af Europeiska makterne förklarade för ett ständigt neutralt
land.

*) Afsatserne pä bergen aro bewurne med det bästa bete, och Hjor-
dattte drifwas dil under sommarn, längt ifrän Landtfolkets bonin-
gar. Dessa betcsplatsar kallas Alper, hwaraf hela bergskedjan er-
hållit sitt namn. Pä Alperne äro uppresta hyddor, Sennhurten(0K»ll>i8) kallade, ifrän wären till hösten boningar for die Sennen
eller Hetdarne, hwilka der bereda den bekanta Schweitzer-Osten,
och lcfwa endast af hjord-rnes affostning. Här finnas Stengetter,
hwilka, i anseende till hudarncs wärde, mncket jagas, en jagt som
«r förbunden med mänga faror och mödor, emedan Stenzetttrneklättra och hoppa pa bergspetsarne »fwer de största djup.
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Religionen är blandad. I Kantonerne Luccrn,
Freiburg, Solothurn,Tesst'n och Wallis är Kaiholsta Re-
ligionen den hcrrstande; den Reforinerta bekänna: Zärich,
Bern, Basel och Schaffhauscn; i de öfrige Kantonerne äro
bagge Neligioncrne blandade.

Rantonerne aro:
l) Furich; mcd hufwudstad af samma namn, uti en af

berg innesluten d,il, wid floden Limmar, befäst, har ett ny-
ligen anlagdt Universitet goda fabriker, listig handcl, 14,000
inwänare, ett praktfullt Radhus och cn stor Domkyrka (fältst.
1799),; N)interthur, wid Nhcn, fordom Riksstad, 3300 in-
wänare, fabriker, handcl med win, alun, wiktriololja; här
märkes äfwen Laussen, der Rhen bildar ctt stort wattenfall.

2) Bern, den betydligaste af Schweitzissa Kantonerne, med
hnfwudstaden af samma namn, byggd pä cu kulle, pä ttenne
sidor kringfluten af floden Aar, Universitet, 18,500 inwänare,
fabriker och betydlig handel.

3) wid Vicrwaldstädtersjön; med htlfwndstaden afsamma namn, som bar 6000 inwänare, ansenlig handcl;
Sempach, märkwärdig genom Schwcitzarnes seger 1386.

4) Uri; med hufwudorten Altorf, uti hwars granstap
Tett föddes. I södliga dclcn af denna Kanton ligger St.
Gotthards berget, öfwer hwilket cn af hufwudwagarnc till
Italien är anlagd.

5) Schn>)?z; med hufwudorten af samma namn, som har
5000 inwänare; Brunnen, der första föreningen slutades,
1315, emellan Schweitz, Uri och Untcrwalden; Einstedeln,
Benediktinerklostcr, dit mänga wallfarter göras.

6) Nnterwalden, der hufwudorten beter Sarnen, mcd
3500 inwänare; Bencdiktiner abbotstistct Engelberg mcd stortbibliothek; Stanz, köping med 4800 inwänare.

7) Glarus; med hnfwndorten af samma namn, som har
4000 inwänare; (fältst. 1388).

8) Zug, den minsta af Kantonerne; med hnfwudstaden afsamma namn, som har sidenfabriker och spcditionshandel samt
3000 inwänare; Morgarten (fältst. 4315).

9) Freiburg; med hnfwudstaden af samma namn, wid flo-
den Sanne, med 7000 inwänare, samt Murten, bekant af
Schwcitzarnes seger öfwer Carl den Djerfwc, 1476.
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10) Solothurn; med hufwudstaden af samma namn, som
har 4500 inwänare, wacker Domkyrka, kattuufabriker, neder-
lagsplats för waror som transporteras frän Frankrike genom
Helvetien.

11) Basel; mcd hufwudstaden af samma namn, wid Rhen,
den första handelsstaden i Helvetien, med Universitet (stiftadt
1460), silkesmanufäktnrer och berömda pappersbruk, samt
16,500 inwänare,^ uti Domkyrkan hölls det bekanta Concilium
(1431—1448).

12) Schaffhansen; med hufwudstaden af samma namn,
wid Rhen, med 7000 inwänare, citadcll, handel och fabriker.

13) Appenzell; mcd hufwudorten Herisau, som har 7000
inwänare, hwilka idka fabriksrörclse och widsträckt handel; Kö-
pingen Appenzell med 3000 inwänare, som drifwa handel
ined linwäfnader.

14) St. Gallen; med hufwudstaden af samma namn, som
har 9000 inwänare, ylle- och linnefabriker, samt wigtig handel.

15) Graubundten; med hufwudstaden Chur, omgifwen
af en roluantist nejd, har 4500 inwänare, som drifwa be-
tydlig handcl mcd Italien.

16) Aargau; med hnfwudstaden Aarau wid Aarfloden,
som har 5000 inwänare, kanongjnteri och wigtiga manufaktu-
rer : Zofingen med linnefabriker, säte för Schweitzissa Konst-
närs- och Militärsällstapct; det gamla förfallna flottet Habs-
burg, märkwärdigt säsom österrikista husets stamort.

17) med hufwudstaden Frauenfeld.
18) Tessin, Ticino eller N)elsta Schweiy; med hufwud-

staden Bellenz eller Bellinzona, nederlagsplats för handeln
pä Italien; L,ugano eller L.auis wid Luganersjön, största
staden i Kantonen, mcd 3600 inwänare, gooa fabriker och be-
tydlig handelsrörelse.

19) N)aadt eller N)aadtland (^275 äe V»u6); med huf-
wndstaden U.ausanne, nära Genfersjön, mcd Zlkademi,
ätstillige samfund titt befordrande af lärdom och konst, 12,000
inwänare, lnvilka sysselsätta sig med winodling och winhandel;
staden bcsökes af mänga främmande, i ansende till deff för-
tjusande belägenhet.
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20) Nlallis; Med hufwudstaden Sitten lSion), samt sta-
den Martignac eller Martign^, ncderlagsort för de waror,
som föras till och ifrän Genfersjön öfwer Stora Bernhard.

21) Neuenburg eller Neufchatel, med Grefstapet Na-
lengin, lyder under Konnngen af Preussen, men har likwäl
en aristokratiskt rcprcsentatif författning och är införlifwadt med
edsförbundet. Hufwudsiadcn är Ncuenburg eller Neufcha-
tel mcd 4700 inwänare, blomstrande fabriker och liflig han-
delsrörelse.

22) Genf (Geneve); med hufwudstaden af samma namn,
som har 28,500 inwänare. Universitet, flera lärda Mstap,
bctydliga bibliotheker, wigtiga fabriker, bland hwilka urfabri-
ferne i synnerhet äro högst betydlige, samt ansenlig handcl
(I. I. RouSseaus födelseort).

Frankrike.
Gränsor och Storlek. Frankrike gränsar i norr

till Tystland, Nederländerne, Nordsjön och Kanalen; i wester
till Atlantista hafwet; i söder till Spanien och Medelhafwet
och i öster till Italien, Schweitz och Tystland, samt innehäl-
lcr omkriNg 4800 qwadratmil.

Berg och watten. Frankrikcs högsta berg ligga wid
gränsorne, nemligen Alperne mot Italien, och P)>reneerne
mot Spanien. Af Alperne tillhöra blott f5 Frankrike, men
deremot en stor del af Pyreneerne; högsta spetsen Montperdu
är öfwer 10,000 fot. De betydligare bergsträckuingarne inuti
landet äro Cevennerne, lura, Vogeserne och Ardennerne.
— Inoin Frankrike löpa fyra hufwudfloder: Seine, L.oire,
Garonne, hwars nedra del fär namnet Gironde, och
Rhönei med Nhöne förenar sig Saone. Härtill kommer
Schelde, som begynner i det fordna Picardie, och faller ut
i Nordsjön, samt Rhen, hwari fioderne Mosel och N?aas
tltfalla. Inga betydliga sjöar finnas, mcn flera markwärdi-
ga kanaler, af hwilka Syd-kanalen, som förenar Medelhaf-
wet med det Atlantista, följande Garonncfloden, är dcn märk-
wärdigaste.

RI iin a t och produkter. Klimatet är tempererade,
behagligt och hälsosamt, naturligtwis warmare i de södra de-
laruc. En pläga för de södra Provinserue är den häftiga
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nordwesiwinden Mistral (Vent <!e bise), som om wären gör
stor städa pä marken och winbergen. Jordmanen är i all-
mänhet gansta fruktbar, ypperlig för sädesodling, winstötsel
och flera sydfrnktcr, mcn wid sydwestra kustcu finnas stora
Hedsträckor, till en del' bctäckta af flygsand, och wid Nhöne
finnes cn stor öde stenslätt kallad (srau. Metaller och sten-
kol finnas pä flera ställen. Nordwestra kusten är otjenlig för
wn'.stötsel; Mnlbärsträdet och Oliven finnas endast i landets
sydligare delar.

Inbyggare, Näringar och Handel. Frans-
männen äro deu listigaste uatiou i Europa; i umgänget mun-
tra., fria och öppenhjertiga, mot främmande som mot bekan-
ta; i planer och handlingar driftiga och widt omfattande; i
krig tappra, förslagna, och outtröttliga; i wetcussaperue,
mindre för det grnndliga än för det enfla och lättfattliga; i
moder ombytliga, älssa mera dct enkla och, smakfulla än det
rika och pratande; anwända sinndom samma uppmärksamhet
pä de obetydligaste smäsaker, som pä de mcst widsträckta pla-
ner; i passioner häftiga, lätt upprörda, och öfwcrgä lätt ifrän
den ena ytterlighctcn titt en annan; i en hög grad intagne
af sig sjclfwe och deras land, förena de dock smak ock ett fint
lcfnadssätt med känsla och mcnnistokarlck; älffande pä dct hög-
sta det nya och utomordentliga, har denna egcnstap hos dem
framalstrat de betydligaste upptäckter och de mcst förwänande
bedrifter. Antalet af Frankrikes inbyggare nppgifwes till nä-
got öfwer 32 millioner, af hwilka^största delen hwarkeu kunna
läsa ellcr strifwa. — Bland näringar böra wi först nämna
Åkerbruket (Mals i södra delen af landet) och Boskapsskötseln,
ehttrn dessa lemna icke betydligt utöfwer landets egna bchof.
Bergwerken - drifwas föga. Wigtigast för utländska handeln
äro winer af mångfaldiga stag, silke, olja, salt, sydfrnltcr,
fabritswaror, säfom sidentyger, spetsar, fina ytte- och linne«
wäfnader, samt allehanda granlätswaror. Frankrikes inre han-
del är högst liflig och den utländska gansta betydlig.

Religionen är wtholst, men alla andra christna
Neligiousförwandtcr fä sitt och offentligt utöfwa sin Guds-
tjenst. — Regeringen är monarkist. Konungen utöfwar den
werkställande makten, utdelar embeten och wärdigheter, börjar
krig och stutar fred, mm lagstiftningen och bestattningsrättig-
heten delar han med ständerue, soin utgöres af twenne kam-
rar, Paircrnas ock de Deputerades. Pairerne utnämnas för
lifstiden af Konungen »ted undautag af mcdlculmarne utaf
Kongl. FamilltN och Prinsarne af blodet, som. äro födda
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Pairer. De Deputerade waljaZ af Departcmenternas walkol-
lcgier. Den högsta instanccn är Statsrådet, och de publika
göromälen ledas af ätta Stats-Ministrar. — Krigsmakten
stiger titt 400,000 man och flottan bestar af 240 störte och
mindre krigsstcpp.

bandets indelning. Före Revolutionen (1789)
war Frankrike indeladt nti 34 olika Provinser, men sedan är
1790 är Riket fördeladt uti 86 Dcpartenlcnter, som hwarde-
ra styras af Prefekter. Hwarje Departement innehåller 3 till
7 säkallade Arrondissementer etter Distrikten med Underprefek-
ter; Arrondissementerne utgöras widare af Kantoner och Mu-
nicipalitctcr, under tillsyn af Mairer *). Den äldre indel-
ningen är sammanflätad mcd Landets historia, likasom den
nyare med Rikets närwarande Statsförfattning; dessa twänne
indelningar mäste man således söka att sä widt möjligt är för-
ena, ehuru likwist gränsorne för bägge gemensamt icke alltid
sä noga kunna sammanfogas.

H.. iTorraProvinserne:
I) Franska Flandern och Hennegau, nu me-

ra Dcpartcmcnt.ct Nord, en till större dclcn frnktbar stätt,
der säd och lin myckct odlas, och ett icke obetydligt siste drif-
wcs. (Flandern hörde ända till 1668 till Spansta Neder-
ländcrnc). Städer: U.ille cllcr Rassel wid floden Denlc,
stark fästning, 72,000 innßnare, betydliga klädes-, siden-,
linne- och spetsfabriker, oljcflagericr, handel med spanmäl, tobak,
lin o. s. w. 'valenciennes wid Schelden, med 21,000 in-
wänare, fästning, batist- och spetsfabriker. Cambray, med
fästning wid Schelden, 15,000 mwänare, hnfwudorten för
wäfnad af batist, som deraf fatt namnet Cambric (fredsst.
1529). Doua/, wid Scarpe, med fästning, 20,000 inwä-
nare, Universitet, Artitteristola, oljlstagcrier/ tapet- ylle-
fabriker, stark sadcshandcl. Dunkirchen, starkt befäst sjöstad
med god hamn, 25,000 inwänare, handcl och fabriker. Tur-
coing, wigtig fabriköstad med 15,000 inwänare. Fästningar:
tNaubeuge, O.uesnoy, l!.andrec)>, Avesnes, <sond6 och
Gravelines. Malplaquet (fältst. 1?09).

II) Grefskavet Ar t o is, et fruktbar af floder och
kanaler genomsturen stätt, rik pä spanmäl, bossap, wed och

*)Frankrike är dctzutom indeladt uti 2i Militärdivisioner, med en
Guvernör öfwcr hwcirje division.
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stcnkol, med mänga fabriker; fordom tillhörigt Ncderländcrne,
men är 1640 eröfradt af Fransmännen; nu mera D c part.

Pas de Calais. Städer: Ärras wid Scarpe, befäst, har go-
da fabriker, drifwer handel med olja och säd, 20,000 inwä-
nare (Ncbespierres födelseort). Calais, befäst sjöstad, mcd
säp- och läderfadriker, betydligt siste, 10,500 inwänare, wan-
liga öfwcrfartsorten emellan England ock Frankrike, 20,000
resande räknas ärligen. Boulogne, befäst sjöstad med dälig
hamn, 19,5(0 inwänare, linne- och yllefabriker, handel och
fisterier, paketbälsfart emellan England och Frankrckc. St.
Omer wid Aa, mcd 19,000 inwänare och wigtiga tlädesma-
nufaktnrer.

III) picardie, cu fruktbar stätt, genomskuren af flo-
den Somme, wid hwars södra grans winrankan npphör att
wäxa, innefattande De par t. Somme, äfwensom nägon
del af Dcpartemcntcrne Pas de Calais, Oisc och Aisne. Stä-
der: Arniens wid Somme, de förste Frankiste Kommgarncs
rcsidens, l.ir en berömd Donstyrka, wigtig handel, betydliga
fabriker i ylle och siden samt 43,000 inwänare (frcdssl. 1802).
Abbeville wid Sommc, wäl befäst, har ypperliga yllc- och
linnefabriker, handel lncd säd och lin, 18,500 inwänare.

IV) Normandie, bestar titt stor del af frnktbara
slätter, likwäl saknas ej heller nägra mindre berg, i södra de-
len wid knstcn klipporne Calvados. Landet är genomstnret
af floder och framalstrar lin och l>unpa samt en mängd äpp-
len ock Päron, bwaraf förträfflig cider bcrcdes. Wackra hä-
star uppfödas härliädes och betydligt siste idkas. Landet har
sitt namn, af de fordom har bosatte Norrmän. Hit räknas: 1)
Dep. la Manchc med Städerne: St. Lo, som har 9000
inwänare och ätstilliga fabriker. Cherbourg, som har 13,500
inwänare, en genom arbete och konst tilldanad men wigtig
ham>i, den enda för Fransta Orlogsflottan wid Kanalen,
steppswarf, fabriler och listig handcl. Cap la Hogue (märkw.
sjöstag 1692). —2) Dcp. C alv ados. Städer: Caen wid
Ornestodcn, mcd 39,000 inwänare. Universitet, lissig sjöfart
och handel, siste, s.imt wigtiga spets- och sirnmpfabriker.
Honfieur, wid Seincflodens mynning, med 10,500 inwäna-
re, handel och fisterier. Lisieux med 10,500 inwänare samt
stora ylle- och linnefabriker. Falaise med 14,500 inwänare,
fabriker och en af de betydligaste marknader i landet. Bn^eux
med 10.400 incwänarc och wigtiga spetsfabriker. — 3) Dep.
Orne, med Staden Alen?on wid Sartheftöden, 14,500 in-
wänare, förträffliga spetsfabriker, ylle-och linnemanufakturer.
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samt i granstapct jerngrufwor. —4) Dep. Eure. Stader:
Evrettx, ined 10,000 inwänare, och yllefabriker. Louviers
med 8500 inwänare och wigtiga klädcsmannfaktnrer. —

5) Dep. Seine - Inferieurc (Nedre Seine). Stader: Rön-
en wid Seine, en af de största och folkrikaste städcr i Frank-
rike, med 92,000 inwänare, Universitet, Erkebistop och präk-
tig Domkyrka, stor och förträfflig hamn, wigtig handcl och be-
tydliga fabriker i linne och ylle; här brändes Jungfrun af
Orleans 1430. Havre de Grace wid Seines utlopp, med
21,000 inwänare, stor hamn, steppswarf, wigtig handcl pä
Westindien samt mänga fabriker. Dieppe mcd 21,000 inwä-
nare (sjöstag 1690), en af de bästa hamnar i Frankrike, sjö-
bad, wigtiga fisterier, fabriker föl spetsar och elfenben samt
utrikes handel.

V) Isle de France, ett landstap der stättcr och kul-
lar med hwarandra omwäxla, icke öfwcr allt fruktbart, mcn
wäl odladt, beläget pä ömse sidor om Scineflodcn. Hit räk-
nas: 1) Dep. Aisne, (hwars norra del likwäl hörer till
Picardic), med siäderne: L.aon, befäst, har 7000 inwänare,
artilleristola, linne- och strumpfabriker (fältst. 1814). St.
<Quentin wid floden Somme, mcd 15,600 inwänare, wig-
tiga fabriker i linne och bonmll (fältst. 1557), samt cn be-
kant kanal. Vervins (fredsst. 1598). — 2) Dep. O i se.
Städer: Beauvais, wid floden Therain, med 14,500 inwä-
nare samt wigtiga ylle- och linnefabriker. Compiegne, wid
Oise, i granstapet af cn sior stog, med 7500 inwänare samt
ett präktigt Kongl. flott. — 3) Dep. Seine -O i se, hwarcst
märkcs: Versailles, ända till 1672 blott en by, men se-
dermera till 1789 residensstad, med 28,000 inwänarc, ett
herrligt flott, en stor och förträsslig park, bägge anlagde af
K. Lndvig XIV, samt derwid bclagne lnststotten Stora och
H.illa (fredsst. 1783). Malmaison, ett flott, pä
hwilket Kejsarinnan Josefina aflcd är 1814. St. <Qoud,
Slott wid Seineflodcn, fordom K. Napoleons somlllarresidens.
Sevres, köping med en berömd porccllänsfabrik. St. Ger-
nrain en L^aye mcd 10,000 inwänare, Konczl. Slott (fredsst.
1679). Marly, flott med en berömd, un förfallen watten-
ledning. Rambouillet, ssönt flott samt ett be^ömdt Merino-
schäferi. Pontoise lncd 5300 inwänare, Kongl. flott och park.
— 4) Dep. Seine mcd Rikets Hufwudstad Paris, en af
de största och folkrikastc städcr i Europa, belägen dcls ps 3me
öar uti Seineflodcn, dcls wid bada stranderne^if samma flod,
med nära 800,000 i-nw.; öfwcr 2 Swensta mil i omkrets >
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har 28,000 hus, 39 kyrkor och 90 kapeller, 61 allmänna
Bibliotheker, 13 Thcatrar samt 80 torg och allmänna platsar,
samt bestar af 3 delar: I.» Ville pä högra Scinesiranden,
La 6it6 pä öarne och I^'llnivel2ite pä wenstra Seinestranden;
den äger 10 förstäder (bland hwilka St. Antoine är den märk-
wärdigaste), samt är indelad i 12 Arrondisscmcnter och 43
Polisdistriktet'. Paris är till omkretsen mindre än London
och mindre wäl byggd, pä flera ställen träng och osnygg,
men öfwertrassar London i mängdcn af präktiga palatser,
torg cch broar. Uci I.a Ville, eller den egentliga staden, mär-
kes; Tuillcrierne, cn praktfnll byggnad. Konungens residens,
ined den dcrtttanföre warande Karusstlplatfcn; Louvre, ett
palats, der Konungarne fordom residcrat, men som nu är
iurymdt ät National-Mnsenm och flera andra inrättningar
för wettenstap och konst; dc Elyseista fälren, en mcd träd be-
wuxcn allmän promenad, bredwid hwilkcn det wackra palatset
Elys6e Bourbon är beläget; Palais Royal, en ofantligt sior
byggnad, mcd lysande köpminsbodar. erbjudande all dcn lyx
och yppighet som Pariftsta fabrikcr och moder har att uppwisa,
en wcrklig tuiumelplats för dcn Parisista wcrlden; Börsen;
siora Vibliotheksdyggnaden; Kyrkan St. Ettstacke; Stadshuset,
wid Grcvcplatseu; Vcndomeplatsen med den stora segerkolon-
ncn, gjuten af 425 eröfrade kanoner; Temple, der den Kongl.
familjen satt fangen under revolutionen. Uti 1^ 6itck mär-
kes: kyrkan Notre Dame jemte Erkcbistopliga palatset; Hög-
sta Domstolens palats, med det derintill stötande fängelset
Conciergerie, samt det stora sjukhuset Hätel Dicu. Uti I.'l7ui-
vei-zlte märkes: Natuhistorista Museum; Botanista trägärden
jemte Menagerict; Slottet Lnxe:nburg, der Pairskammaren
häller sina sessioner; Palatset Bourbon, der Deputerade-Kam-
maren sammanträder; Kyrkan St. Genoveva, som ända ss-
dan revolutionen burit namnet Panteon, den wackraste kyrka»
i staden, der Voltaire och Rousseau jemte mänga andre be-
römde mäns stoft är förwaradt; Kyrkan St. Sulpice, pä
hwars bägge torn telegrafer äro anbragte; Hospitalcrne Sal-
petrit-re och Bicctre. Fjorton bryggor förena stadens hufwud-
delar. Paris äger ett berömdt Universitet (stiftadt ar 1200),
ett Conservatoriitiu för Musik, förträffliga inrättningar för
Blinda och Döfstumma, mänga lärda sällstap; det herrliga
Museum i Louvern innefattar mer an 900 antiker, 1200
Nlälningar och 20,000 teckningar allt af berömde mästare;
Kongl. Bibliotheket bestar af 400,000 band och 80,000 ma-
nuscripter; i Palatset Luxemburg finnes ett stort galleri med
mätningar; polptechnista stolan är äfwen en inrättning, som
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gjort sig särdeles känd; destutom finnas en mängd fabriker l
synnerhet för lyxartiklar. I sydliga delen af staden finnas
de markwardiga katakomberne, som förwara bcnen af öfwcr 2
millioner oödc; wcster om staden ligger Grenellstättcn och
Marsfältet, äfwensom den sä kallade Bonlognerstogen, ctt
Mycket besökt lttstställe, der den allierade .irmeen är 1815 ha-
de sitt läger. I granstapet af Paris är köpingen St. Denis,
i hwars pä älderdomsminnen rika Klosterkyrka, den älsta kyr-
kan i riket, Frankrikes Konungar begrafwas. 'Vincennes
mcd 50^0 inwänare och ctt gammalt slott, som begagnas till
fängelse för Statsfdrbrytarc. —5) Dcp. Sc inc - Mar nc.
Stader: Melun wid Seineflodcn med 7200 inwänare, bom-
ullsfabriker samt handel med ost. Meaux wid Marne, med
7600 inwänare och osthandcl. Fontainebleau ined 6600 in-
wänare och ett stort Kongl. slott, omgifwet af stog, der Fran-
sta Konnngarne ofta npvehällit sig för att jaga, och pä hwil-
ket ställe Päfwen Pius VII tvistades frän 1812 till 1814 och
der Napoleon afsade sig Fransta tronan (fredsst. 1679).

VI. Champagne, ett landstap som i norr och söder
är bergigt och stogbewäxt, men i öfrigt cn slättmark, hwars
jordman bestar af krita och kalk, tnnnt dfwcrsädd med mat-
jord , torftigt försedd med gräs och träd. Här alstras Cham-
pagnewinet, och drifwes i öfrigt fär- ock bistötscl, äfwcnsom
de befintlige jcrngrufwor och jernmannfaktnrerne gifwa indyg-
garne sin ntkonlst, ehuru industrien är af föga betydenhet.
Här märkes: 1) Dep. Ar den nes. Städer: Mezieres, be-
fäst, pä en d i Maasflodcn (belagr. 1815). Sedan wid
Maas, med fästning, 11,500 inwänare, arsenal ock beröm-
de klädesfabriker (Tttrenncs födelseort). Rocroy (fältstag
1643), Givet och Charlemont wigtiga gränsfästningar wid
Maas. 2) Dep. Marne. Städer: Chalons sur Marne
med 12,500 inwänare, yllefabriker, handel med win, säd och
ull (fältst. 1792). Rheirns, omgifwen af winberg, Fransta
Konungarnes kröningsstad, ända sedan är 1179 sätet för
Frankrikes förste Erkebiffop, med 33,000 inwänare, majestä-
tisk Domkyrka, betydliga siden- och yllefabriker samt winstöt-
sel och winhandel. Epernay med 5300 inwänare, i hwars
granffap det bästa Champagnewinet waxer. — 3) Dep. An-
be. Stader: wid Seine, med 27,000 inwänare,
stor Domkyrka, bomullsfabriker, handel mcd win och bomulls-
tyger. Brienne med ett wackert flott ock fordom en militär-
skola, wid hwilkcn Napoleon uppfostrades (fältst. 1814). —

4) Dep. Hau t-Mar ne (öfra Marne). Städer: Chan-
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mont med 7300 inwänare, ylle- och linnefabriker, långres
mcd 7300 inwänare och ätstillige jern- och stälmanufakturer.

VII. Loth ringen (I^oriaine), ett till st rre bergigt
land, likwäl med mänga fruktbara dalar; som producerar
spanmäl, frukter och win, har jern-, koppar- och blygrufwor
och hwars industri icke är obetydlig. Hit räknas: 1) Dep.
Maas. Stader: Bar le Duc mcd stal- och yllefabriker
samt 11,500 inwänare. Verdun, med fästning och 10,000
inwänare samt berömda likörfabriker. — 2) Dep. Mosel,
med stadcn Men, cn af Frankrikes starkaste fästningar, prakt-
full Domkyrka, artilleri- och ingcniörstola, handcl och mantt-
faktnrcr, 45,000 inwänare; samt T^ionville och Tongwy
fästningar. — 3) Dep. Mcurthc. Stader: Nancy, wid
floden Mcnrthc, Lothringens gamla hufwudstad, i cn stön
trakt, omgifwen af kullar bewnxnc mcd winrankor, bctydliga
fabriker och stark handel, 32,000 imuänarc; L,uneville, wid
Meurtbc, mcd stönt slott, 12,00,'l inwänare samt stal-och fa-
yenccfabrikcr (fredsst. 1801). wid Mosel, med 7300
inwänare, cn gammal fästning och stön Domkyrka. — 4)
Dep. Vosges (Wasgan) med stadcn Gpinal wid Mosel,som har 8200 inwänare. Plombiercs med berömda warma
bad.

2. N)estraprovinserne:

VIII. Bretagne, en halfk, wid kusterne bergig med
mänga wikar, me,i uti det inre af landet ser man hedar och
moraser omwexlande med grönstande ängar och skogsparker.
För sädesodling är ej landet tjenligt, men sä myckct mera för
bostapsstötsel, hwarföre ock stark handel drifwcs med hästar,
oxar och smör. För öfrigt odlas likwäl bäde lin och hampa,
äfwensom tobaksplantering idkas. Fistel utgör en wigtig nä-
ringsgren äfwensom nägon bergshaNdtering drifwes; indnstrien
i dct inre af landet är ickc betydlig, mcn de widsträckta kuster-
ne lemna tillfälle för en ickc obetydlig handel. Här märkes:
1) Dep. Loire Inferieure (Nedre Loir) med staden
Nantes, en af Frankrikes wigtigaste handelsstäder, med talri-
ka bomulls- och kattunsfabriker och 73,000 inwänare (Nauti-
ska edictct 1598). — 2) Dep. Il le-V ila i ne., Städer:
Rennes, Bretagnes gamla hufwudstad, wid floden Vilaine,
med luridist högstola, artilleristola, ylle-och linnefabriker,
god handel, 31,000 inwänare. St. Malö, befäst sjöstad
med hamn, steppswarf, arsenal, nägre fabriker, betydligt
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ostronfiste, 10,500 inwänare. >- 3) Dep. du Nord. Stä-
der: St. Brieux med 9500 inwänare, god,hallin, fabriker
och handel. Dinan, wid Nance, med 8500 inwänare, mi-
neralkällor och ätstilliga fabriker. — 4) Dep. Finis terre.
Städer: Brest, med 28,000 inwänare, starkt befäst, stor och
förträfflig hamn för örlogsflottan, af hwilkcn ock större delen
Kär har sin station, arsenal, segelduksfabriker, betydlig sjöfart
och fistc. O-uimper, hufwudstaden i Departementet, befäst,
med hamn, sjöfart ock 10,500 inwänare. Morlaix (Moreatls
födelseort) med 12,500 inwänare, ätstilliga fabriker och handel
Uicd lin, hampa och läder. On Ouessant, märkwärdig ge-
nom 2:ne sjöstag. — 5) Dep. Morbil) an. Städcr: san-
nes med 10,500 inwänare, hamn, betydlig handel med säd,
olja, hampa, jern- och fistwaror pä Spanien och Portugal.
K.'Orient med 20,000 inwänare, förträfflig hamn, stepps-
warf, handel pä Ostindien. On Belle Isle (sjöst. 1759) och
halfön <v.niberon, der Emigranterne, under revolutionstiden
1795, ledo ett stort nederlag.

IX. Maine och Per che, är af lika naturbestaffen-
het som Bretagne, men landet är mera bergigt. Här odlas
nägot win, hwillet är däligt; häst- och bostapsstötsel, färstöt-
sel, biskötsel och trägärdsstötsel, tillwerkning af ylle- och lin-
newäfnader, samt nägon bergshandtering sysselsätta iubyggar-
ne. Hit räknas: 1) Dep. Sarthe, med staden L.e Mans
wid Sarthefloden, som har 20,000 inwänare, präktig Dom-
kyrka , berömda waxljnsfabriker ock wigtig bandet. «» 2) De p.
Mayenne. Städer: l^aval wid Mayennefloden, med 16,500
»nwänare ock betydliga ylle- och linnefabriker. Mayenne lncd
10,000 inwänare samt fabriker för ylle- och linncwäfnad.

X. Anjou, en af Frankrikes fruktbaraste Provinser,
Ht med slätter och kullar omwexlande land, som har att fram-
wisa mänga celtista och romerffa fornlemningar och der åker-
bruk, wiukultur, trägärds- och bostapsstötsel samt yttewäfwe-
rier lelnna betydlig inkomst. Denna provins innefattar endast
Departementet Maine-Loire med städerne: Ångers
wid Mayenne, som har 34,000 inwänare och Saumur, med
12,500 inwänare, bägge betydliga fabriksstäder.

XI. poitou, ehuru för det mesta ctt slättland, hin-
drar likwäl hedar och moraser fruktbarheten, sä att jordmanen
z allmänhet ej är gynnande för äkerbrttk; winodling och bo-
skapsskötsel, i synnerhet den sistnämnda, utgör hufwudna-
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lingen t Provinsen. Hit räknas: 1) Dep. Vienne, med
städerne: Poitires wid Clain, som har 22,000 inwänare,
en högstola för Lagfarenhcten, flera minnen frän celternes
och romarnes tider, ylle- och faycnccfabriker, stlmt Chatelle-
rault wid Vienne, som har 11,000 inwänare samt förträff-
liga jcrnmannfattnrer och gcwärsfabriker. — 2) Dep. Deux
Sev res, med staden LTiort, wid floden Seyre, soin har
17,500 inwänare och drifwer betydlig handel mcd hästar och
mulåsnor. — 3) Dep. Vendee, bland städerne derstädes,
mä nämnas: Bourbon Vendee, och Fontena)>. Departe-
mentet Vendee har blifwit märkwärdigt genom det blodiga
krig, som här fördes under Fransta Revolutionen.

XII. Saintongeoch Angoumois, ett i öster
backigt men för öfrigt stätt land mcd stora hcdar och sandfält,
hwadan detsamma icke är särdeles tjenligt för äkerbrnk; här
tillwcrkas mycket papper; för öfrigt är winknltnr, bränwins-
tillwcrkning och bostapsstötsel hufwudnäringarne. Provinsen
innefattas afDeparte>nentet Charente, hwarest mär-
kes staden Angouleme med 15,500 inwänare, stort kanongju-
teri och betydliga pappersbruk samt ylle- och likörfabriker, ne-
dcrlagsplats för handeln med win och bränwin; Cognac, be-
kant tillwerkningsort för bränwin af detta namn.

XIII. 2lnnis, ett stättland mcd mänga moraser men
ock med mänga fruktbara fält. Här odlas win, siifran och
mais, idkas betydlig bostapsstötsel, wigtig saltberedning, lö-
nande bränwinstillwerkning, listig sjöhandcl. Departemen-
tet Charente-Inferieur utgör hela provinsen, och der
märkes städerne: Rochelle, wid en af Sevrcs kanaler-, be-
fäsiad, med god och säker hamn, 15,500 inwänare, stepps-
warf och betydlig handel pä kolonierne (märkwärdig belägring
1627). Rochefort wid Charente, ined 15,500 inwänare,
förträfflig hamn för örlogsstepp, hwarföre ock en stor dcl af
flottan der är stationerad, sjöarscnal, steppswarf, marinsto-
la. Saintes med 10,500 inwänare, linne- och rorcellains-
fabriker. Wid kusten äro öarne Re, med l),000 och Oleron,
med 15,000 inbyggare, belägne.

z- c. MedlerstaProvinserne:
XIV. Orleannais, ett till större delen stätt och

fruktbart land mcd stora stogar, likwäl finnas äfwen nägra sand-
fält och moraser. Listig industri wisar sig öfwerallt i denna pr»-
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vins; win, kasianier, frukter, safran, stn och hampa odlas
betydligt; äkerbruk, boskaps- och biskötsel drifwes äfwen ined
mycken omtanka. Här märkes: 1) Dep. Loire t. Staden
Orleans wid Loire, befäst, 44,000 inwänare, stor och präk-
tig Domkyrka, wigtiga fabriker, handel med säd, win och
bränwin. -^ 2) Dep. Loire-Cher. Staden Blois wid
Loire, med 15,500 inwänare, Kongl. stött, cn romersk wat<-
tenledning, ylle- och glasfabriker, handel med säd, win, brän-
win och timmer. — 3) De p. Eu re Lo i re, med staden Char-
tres, som har 15,500 inwänare, stor Domkyrka med ett
högt präktjgt lorn, ylle- och linnefabriker.

XV. Touraine, ett fruktbart och skönt landstap,
kalladt Frankrikes trägärd, med stora stogar, der winstötsel,
silkesafwel, ylle- och sidenfabriker samt handcl mcd win och
bränwin skaffa eu rik inkomstkälla, bestar endast af Depar-
tementet Indre-Loire; hufwudstaden dersiädes Lours
wid Loire, har wigtiga sidenfabriker, en präktig Domkyrka
och 23,000 inwänare.

XVI. Berry, ett stogrikt landstap, med stora mora-
ser och ofruktbar jordmäu, som bär föga säd, mcn winknltur
och bostapsstötsel idkas sa mycket mera. Hit räknas: 1) Dep.
Cher. Staden Bourges har 20,000 inwänare. Akademi,
wacker Domkyrka, klädes- och linnefabriker. -— 2) De par t.
In dre med staden Chateauroux wid Indre, som har
11,000 inwänare, klädesfabriker och jernmanufakturer, samt
stöttet Valen^ay, der Spansta Konungafamiljen hölls i för-
war frän är 1808 till 1814.

XVII. Ni verna is, ett för det mesta bergigt och stog-
bewuxit landskap, som har mänga jerngrnfwor, äfwensom
stenkols- och blygrufwor, men äfwen finnas stätter, soin i
synnerhet begagnas till bete, hwadan ocksä betydlig bostpas-
stötsel drifwes. Winkulturen sysselsätter äfwen inbyggarne i
detta landskap, som utgöres blott af Departementet
Nievre, hwars hnfwudstad är Elevers, wid Loire, med 15,000
inwänare, ett gammalt slott, arsenal och jernmanufakturer.

XVIII. B ourb ontt a is, ett till en del bergigt men
för det mesta stätt land, med wackra betesmarker, der bostaps-
stötsel, winkultUr och bergwerksrörclse gifwa iubyggarne sin ut-
komst. Departementet Allier upptager hela provinsen,
hwars hnfwudstad Moulins, wid Allier, är en af Frankri-

kes wackraste städer mcd 14,000 inwänare, knif- och stälfabri-ter, samt en märkwardig bro bfwer floden Allier.
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XIX. Marche, ett till större delen ofruktbart men
stogrikt och wackcrt bergsland, otjenligt till äkerbruk, men med
goda betesmarker, hwadun alltsä bostapsstdtscln är hufwud-
näringen i denna vrovins, som utgöres endast af Departe-
mentet C re n se, hwars hufwudstad är Gueret.

XX. L. imousin, ett romantistt stönt bergland, men
med ofruktbar jordman, som endast lemnar bete ät kreatur.
Landets inbyggares näringsfäng är egentligen hasiknltur och
bostapsstötsel samt nägon bergsrörelse; under sommartiden ske
stora tttwandringar af indyggarne, till winnaude af arbetsför-
tjenst. Här märkes: 1) Dep. Correze. Städer: Tulle,
wid Coneze, i en ödslig bergstrakt, med en gammal Domkyr-
ka, gewär- och likörfabriker, pappersbruk, 8000 inwänare.
Brives med 7000 inwänare, klädes-, siden- och bomnllsfa-
briker. — 2) Dep. Hänt Vienne, med hufwudstaden
j^intoges, som har 26,000 inwänare, Akademi, wacker Dom-
kyrka, bctydliga fabriker och drifwer handel mcd hastar, bo-
skap och linwafnad.

XXI. Auvergne, en af Frankrikes märkwärdigaste
provinser, ctt wildt stogbewnxit bergland med mer än 50 nt-
brnnne Vnlkancr, Basaltbcrg, Lavaklippor, Vergfloder, tal-
rika wattenfall, mineral- och warma källor; men äfwen sin-nes nägra slätter, bland hwilka mä nämnas den stöna
Limagnedalcn längs ät Allier. Winkultur, bostapsstötsel
samt bergsbruk gifwa iubyggarne en knapp utkomst, hwarföre
ock tttwandringar sommartiden företagas till de rikare provin-
serne. Hit raknäs: 1) Dep. Puy de Dome. Städer:
<slermont, byggd af lava, har 31,000 inwänare, ett gam-
malt flott, wacker Domkyrka, pllc-, linne- och spetsfabriker,
ncderlagsplats för handeln emellan Paris'och Södra Frankri-
ke (kyrkomöte 1095). Riom med 13,000 inwänare,
med 12,000 inwänare, och Ambert med 7550 inwänare,
betydliga fabriksstäder. — 2) Dep. C antal med fabrikssta-
den Aurillac, som har 10,000 inwänare.

V. Östra Pro v-insertte:
XXII. Elsas; (^lsace), ett stönt land, som ända till

Wcstphalista freden mgjorde en del af Tystland. Frän den i,
wester angränsande Ve'gcststa bergskedjan, med fruktbara kul-
lar, sluttar landet nedtill en herrlig slättmark, der säd och
win stördas dmnigt; provinsen saknar likwäl icke, hwarken
silfwer, koppar, jern, bly eller stenkol. Wigtiga fabriker,
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och stark handel med Schweitz och Tystland, gifwa ät industri-
en en,ökad listighet; Elsaff räknas derföre bland de rikaste pro-
vinserne i Frankrike. Här märkes: 1) Dcp. Vas Nhin,
hwars hufwudstad är Strasiburg, wid Nheu, ända tittar
1681 tyst fri riksstad, nu en af Frankrues betydligaste städer,
wigtig fästning, äger 51,000 inwänare. Universitet, betydli-
ga manufakturer, liflig handel; Domkyrkan, Mönster kallad,
werldsberömd, mästerstycke af göthist byggnadskonst; Guttcn-
berg uppfann bär boktryckarekonsten 1439. Hagenan med
9300 inwänare; fästning och fabriksstad. — 2) Dep. Haub
Rhin. Städer: Colmar med 15,500 inwänare, siden-, yl-
le- och linnefabriker, winhandel. Muhlhausen, wigtig fa-
briksstad, med 9600 inwänare.

XIII. Franche Comtls, ett till större delcn stog-
bewuxet bergigt land, i norr Vogescrne, i öster lura, dock
finnas äfwen ansenliga slätter, der säd odlas, likwäl till stor
del begagnade säsom betesmarker, hwarföre ock boskapsskötseln
utgör ett af näringsfängen i provinsen; jern- och stenkolsgrnf-
wor äro här icke sällsynte. Winkulturen är icke obetydlig. Hit
räknas: 1) Dep. Ha ute-Sa on, der förnämsta stadenär
Vesoul med 5500 inwänare, omgifwcn af winberg. — 2)
Depart. Doubs. Städer: Besan?on wid Doubs, fäst-
ning, har 31,000 inwänare, stön Domkyrka, Akademi, Ar-
tilleristola, wigtiga ur» och gewärfabriker, ylle- och linncwäf-
werier samt kattuntryckerier. Montbeillard etter Möntpel-
gard en fabriksstad med 5000 iuwänare, ända till 180l till-
hörig Wurtembergsta landet. —3) Dep. lura. L,ons le
Saulnier med 8000 inwänare, stort saltwerk, samt i gran-
stapet jcrngrufwor och marmorbrott. Dole, wid Hpubs, med
10,000 inwänare, fästning, fabriker, romersta ruiner. Salins
med 7700 inwänare och i granstapet de rikaste saltkällor i
Frankrike.

XXIV. Burgnn d (VourgoFne), ett bergland, med
en icke särdeles fruktbar jordman, ehuruwäl äfwen nägot ä«
kerbruk drifwes. Hnfwndsakliga näringsfänget är wintultur;
pä bergsryggen Cote d'Or, som gär inidt igenom provinsen,
wäxa drufwor af hwilka de förträffliga Vourgognewinerne präs-sas. Landet är rikt pä win och jern; har wigtiga jernmanu-
fakturer , luäuga produkter frän Mineralriket samt betydlig bo-stapsstötsel Här märkes: 1) Depart. Yonne. Städer:
Auxerre wid Yonne, med 13,000 inwänare, wacker Domkyr-
ka, klädes- och läderfabrikör, winhandel. Sens wid Yonne,
gammal namnkunnig siad med en märkwardig Domkyrka,
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3000 inwänare samt ylle- och hattfabriker (kyrkomöte 1140).
— 2) Dep. Ai u. Stadcn Bourg, mcd 8500 utmanare och
bctydlig spanmälshandcl. — 3) Dep. Saone-Loire. Stä-
dcr: Ma?on, wid Saone, mcd 11,000 inwänare, romersta
fornlemningar och betydlig winhandel. Chalons, wid Saone,
med 12,000 inwänare, liflig handel, kristall-, jern- och ylle-
fabriker; af fistfjäll beredes har den bekanta essence d'Orient,
hwaraf falsta perlor tillwcrkas. Autnn, wid floden Arroux,
lucd 10.000 inwänare, en mängd antiqnitcter frän Romarncs
tid; fordom kalladt Angnsiodunum, der Gallista ädlingarnes
söncr undcrwtsades af Druiderne. — 4) Dep. Co te d'Or.
Städcr: Dijon, wid floden Onche, med 23,000 inwänare,
Kongl. flott, stön Domkyrka, flera lärda samfund, ylle-,
strnmp- och waxjlsfaoriker, betydlig winhandel, fordom de
Vnrgundista Hcrtigarnes residens. Beanne, med 10,500 in-
wänare och betydlig winknltnr, i granstapet, wid Nnits och
och Pomard, wäxer det bästa bonrgognewinet. Auxonne wid
Saone, mcd 5500 inwänare, fästning, artilleristola, kanon-
gjuteri och arsenal.

XXV. L)7onnais, ett bergland med stöna dalar,
pa ömse sidor om Loireflodcn, lncd wigtiga koppar-, jern-
och stcnkolsgrnfwor, betydlig winknltnr, ansenlig hästafwel och
filkesafwcl saint indrägtiga sidenfabriker. Här märkes: 1)
Dep. Rboue, hwars fdrnänlsta stad är Lyon, wid Saones
och Rhoncs förening, som har 185,000 inwänare, näst Pa-
ris Frankrikes wigtigaste siad, utmärkt genom sidenfabriker,
med 25,000 wäfstolar, äfwensä berönrde äro de derwaraude
hattfadrikerne samt fabrikerne för gnld- och silfwergaloncr; sä-
som siapelort en,ettan Tystland, Schweitz, Italicn och Frank-
rike, drifwer den cn högst bctydlig handel; stadcn har flera
inrättningar för lärdom och konst, en gammal göthist Kathc-
dralkyrka samt ett stort pnblitt bibliotek. — 2) Dep. Loire.
Städcr: Montbrisson, wid Loire, »ned 5300 inwänare,
tapet- och kattnnfabriker samt mincralkattor och romersta forn-
lemningar Etienne med 40,000 inwänare, Frankrikes stör-
sta gcwärsfabrik, betydliga sidenbandsf.ibriker. Roanne wid
Loire, som här blir segelbar, med 10.000 inwänare, neder-
lagsplats för Lyons och södra Frankrikes waror, som föras
titt Paris, har en mängd antiqnite.er frän Romarncs tid.

I^. Södra provin se rne:
XXVI. Dauphin e, ett högt fjäll-land, hwars öst-

liga dcl genomstäres'af Alpernas grenar eller de Cottiste Al-
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perne, frän hwilka flera floder nedströmma, som ofta förhär-
ja genom sina öfwerswämuingar; oaktadt fjällens granstap
odlas likwäl här flera fydliga fruktträn. Uti de angenäma da-
larne, emellan bergen, beta icke blott talrika hjordar, utan
matt finner äfwcn winrankan, som dcr allmänt odlas. Bo-
stapsstötsel, silresafwcl och winknltnr äro landets hufwudna-
ringar; dcrjcmte bidrager bergsafkastningen, bestäende af bly,
koppar, jern och marmor, att öka provinsens inkomster. Hit
räknas: 1) Dcp. Hatttes Alpes. Städer: Gap, icn
wild fjälltrakt med mineralkällor, siden- ock yllefabriker, samt
6300 inwänare. Brianeon med en stark bergfästning. —

2) Dep. Dromc. Städer: 'valence wid Nhone, mcd
15,500 inwänare, artilleristola, siden- och bomnllsfabrikcr
samt winhandel; Päfwcn Plus VI hölls härstädes sängen till
sin död 1799. Montelimart, wid Roudion, med 6500 in-
wänare, siden- och yllefabriker, wiuhandel. — 3) Dep.
Ise re. Städer: Grenoble, wid Isere, ien stön dal, med
22,500 inwänare, befäst, högstola för Lngfarenheten, artille-
ristola, arsenal, flerahanda fabriker och handel. 'Vienne, wid
Rhone, med inwänare, präktig Domkyrka, wigtiga
klädesfabriker (kyrkomöte 1313, dä Tempelhcrreorden störtades).

XXVII. Nen ais sin, ett af twänne bcrgskadjor ge-
nomstnret till en del stogbewuxet land, westra och södliga de-
larnc bcstä af slätter, som lstwäl icke öfwerattt äro frnktbare;
silkcsafwel och winstötsel Utgöra hufwndnäringarnc. Provin-sen innefattar endast Departementet Vaucluse, hwar-
cst luärkes städerne, Avignon wid Nhone, frän är 1308—
1376 Päfcoarnes residens, med betydliga sidenfabriker, tanon-
gjutcri, ansenlig handcl och 31,000 inwänare. Orange med
8500 inwänare, sidenmanufakturer och romersta antiqniteter.
Carpentras mcd en bcrrlig Domkyrka, mänga fabriker och
en romersk »vattenledning. Källan 'vaucluse, besjungen af
Petrarea.

XXVlll. Provence, ett torrt och bergigt land, ut-
görande sydöstra delen af Frankrike; här waxer oliver (hwar-
af prässas cn förträfflig olja), winrankor i öfwerflöd, af
hwilka likwäl endast ctt sträft och starpt win erhälles, alla-
handa sydfrnkrcr, säsom citroner, pomeranscr och granatäpp-
len, lager-, myrten- och mnlbärstrad; äkerbruk och bostaps-
stötsel drifwa obetydligt; bly, marmor och stenkohl hcmtas ur
bergen, salt ur hafwct. Här märkes: I)DeP. Vasses
Alpes, hwars förnämsta stad är Digne i en fruktbar och
angenäm trakt, wid fotcn af Alperne, med mineraltallor och
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3600 inwänare. —2) Dep. V ouchesdu Rhone. Stä-
der: Marseille wid Lionsta hafswiken, tredje staden i riket,
eu af Europas förnämsta handelsstäder, med god hamn, en
mängd fabriker, flera lärda och till allman nytta stiftade sam-
fnnd, korallsistcri, wigtig handel, i synnerhet pä Levanten
och Italien, 120,000 inwänare. Aix wid floden Are, med
24,000 inwänare, högstola för thcologista och juridista weten-
stapcrne,warma bad, linne-, bomulls- och sammctsfabriker,
ansenlig handel; här prässas den bästa Provence-oljan. Arles
wid Rhone, med 22,000 iuwänare, de märkwärdigaste forn-
lemningar i riket, fabriker och handel. — Dep. Var. Stä-
der: Draguignan, wid Alxernes fot, med 6500 inwänare,
samt wigtiga olje- och yllefabriker. Frejus, wid mynningen
af floden Argens, i en pä sydfrnkter rik trakt med mänga ro-
mersta forulemningar; derifrän öfwcrfördes Napoleon titt ön
Elba. Antibes, med 520.) inwänare och befäst hamn, öf-
werfartsortcn till Korsica. Cannes, der Napoleon landsteg wid
dcsi äterkomst frän Elöa. Toulon, starkt befäst, förträfflig
hamn för krigsstepp, stor och widlpftig arsenal, steppsdocka,
bctydliga förräder för flottans behof, 32,000 inwänare, hwil-
ka drifwa en icke obetydlig handel. Hieres, med pomeranslun-
der och de wid kusten bclagne Hieriska öarne, som i ausceude

till det milda och sunda klimatet, myckct besökas.
XXIX. L.anguedoc. Största delen af provinsen är

bergig, och för äkerbruk otjenlig, endast wid kustcrne finnas
stätter och fruktbara trakter, pa stog är öfwcrstöd. Win är
landets hnfw''dprodukt, oliver, fikoil, granatäpplen och andre
sydfrilkter tr.,',oas wal, bergen lemna koppar, jern, bly, mar-
mor och stenkobl; silkesodling och bostapsstötsel, i synnerhet
uppfödandet af äsnor, är cn mycket begagnad näringsgren,'
ansenliga fabriker saknas icke heller. Dcn stora fanalen, som
löper genom landet, och som sätt namnet Languedocs-kana-
len är äfwen markwärdig, Till denna provins räknas: 1)
Dep. Ha ute-Loire med staden Pu)> en Vela)', en be-
römd wallfartsort, med en wacker Domkyrka, 15,000 inwä-
nare samt siden- och spetsfabriker. — 2) Dep. Lozere med
staden Mende, 5700 inwänare och wiqtiga yllefabriker. — 3)
Dep. Ardeche mcd de obetydliga städerne privas, 2ln-
nonn)? och Lournon, wid hwilket sistnämnde ställe det be-
römda Hermittagewinet waxer. — 4) Dep. Gärd. Stader;
Nismes, 39,500 inwänare, mänga romersta fornlemningar;
flera lärda samfnnd, betydliga sidenfabriker. Beaucaire,
wid Rhone, med 10,000 iuwänare och en landskunning mark-


