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»ad eller s5 kallad messa; som ärligen bestkcs af öfwer50,000 personer. —5) Dep. Herault. Städer: Mon t-
pellter mcd 36,0^0 inwänare. Universitet, flera lärda sam»fund, fabriker, samt betydlig handel mcd win, olja, ylle- ochsidenwaror. Bezieres wid kanalen, med 17,000 inwänare,
fabriker och god handel. Cette, belägen pä en landtunga widMedelhafwet, med 10,000 inwänare, god hamn, wigtiga salt-werk och an,enllg winhandel. Frontignan och Lunel, stader,kända för deras winer. — 6) Dc p. And c. Städcr: Carcas-sonne med betydliga klädesfabriker och 17,000 inwänarc. rlar-
bonne med 10,500 inwänare, fabriker och mänga minnes-
marken frän Romarncs tid. —7) Dep. Tarn. Stader:
Alby med 11,500 inwänare och Castres med 15,800 inwä-nare, ansenliga fabriksstader. — 8) Dep. Hautc-Ga-ronue med stadcn Toulouse, wid Garonne, som har 71,000
utwänare. Universitet, en stön Kathedralkyrka, mänga fabri-ker, kanongjnteri, wigtig handel med win och spanmäl ochmcdclpnnktcu för handclsrörclscn i södra Frankrike (fältslag1814).

XXX och XXXI. Fo ix och Roussillon. Twen-ne Provinser wid Pyrenccrne, bergiga och stogbewäuc, medfoga fruktbart land, den'förra genomssuren af floden Arriegeoch dcn »enare af floden Tet. Här finnas wanlige bero^pro-
duktcr, lasom koppar, bly, jern, sienkobl, marmor / samt
mänga linneralkattor; i dalarnc beta talrika hjordar, som gif-wa icke sa ringa inkomst; fabriker af betydenhet finnas'icke.Provin,cn Foip utgöres af Departementet Arriege medstadcn Fotx, som har 50(^0 inwänare, jcrnwcik och toppar-hyttor. Provinsen Noussitton utgöres af Dcpa rt cm en tc tPyrenees-Orientales, hwarcst märkes staden Per-ptgnan, med 16,500 inwänarc, kanongjuteri, samt bctydlig
handcl mcd win, olja, frukter, siden och utt.

>XXII. Gu)>enne och Gascogne, ctt frän Py-renecrnc och Cevcnnernes högstättcr mot hafwct sluttande land,t.tt stor del uppfylldt nied sandhedar, här och der bcwnxne'^e? llting, fmer cch korkekar; sä föga frnktbar denna land-ltracka t attmanbct är, finner man likwäl wid de landet ge-nomskärande flodernc, Garonnc, Gers, Tant, Lot och Dor-dogne, mänga fruktbara ställen; i synnerhet har den sä kal-lade (Äaronnedalen, mänga natnrstönheter ock cn yppig vcge-
tation. IMMgarne, af Bastista stammen, hos hwilka mangenast warstblir dcn Spansta karakteren, äro gansta idoge;cn mängd äsnor och swinkrcatur uppfödas; winodling, filkes-



233

afwel, yllcwafnad och fistert idkas betydligt; för öfrigt äger
dctta landstap allahanda sortcr spanmäl och frukter, äfwcn-
som koppar, jern, bly, marmor och stenkohl. Hit räknas:
1) Dep. Girond c, hwarest märkes staden Bordeaux,
Gttycnnes gainla hnfwudstad, wid dcu segelbara Garonnefto-
dcn, med 115,000 inwänare, mänga fabriker, en af Euro-
pas förnämsta handelsstäder, ncderlagsplats för winer och li-
körtillwerkningar, nnd hwilka, äfwensom med Westindista ko-
lonialwaror, stark handel drifwes. St. Emilion, preignac,
Sautcrne, Gxaves, Marga ux. Med "c, genom win-
stötsel berömda stallen inom nägra fä mils omkrets. — 2)
Dcp. Dordognc, som bar staden perigueux »ned 12,000
inwänare, ätstillige fabriker samt fornlcmningar efter en ro-
werst amsileater. — 3)Dep. Lot-Garonne mcd staden
2lgen wid Garonnc, som har 12,000 inwänarc, stor segel-
duksfabrik för flottan, liflig handel. — 4) Dep. Lo t ined
stadcn Cahors, som har 13,000 inwänare, yllefabriker, samt
drifwer handel med win och olja. — 5) Dep. Aveyron.
Städcr: Rhodez, wid floden Aveyron, med 6400 jnwänare,
waxblekerier ock yllefabriker, 'villefranche llfwcn wid floden
Aveyron, med 10,0(0 inwänare, kopparhyttor, pappersbruk
och linnefabriker. — 6) Dep. Tarn-Garonue, med sta-
den Montauban, som har 26,000 inwänare, Akademi, klä-
des- och sidenfabriker, samt betydlig handel med win och
spanmäl. — 7) De part. G ers, med stadcn Auch,
belägen pä ctt berg wid floden Gers, fordom hnfwndstadcn i
Gascogne, har 10,900 inwänare, en gammal wacker Dom«
kyrka, yllc- och linnefabriker, win- och branwinshandel. — 6)
Dep. Ländes, bwars förnämsta stad är Mont de Marsån,som har 3200 inwänarc, hwilka idka win- och spanmälshan-
del. — 9) Dep. Ha ntcs-Pyrenees. Städer: Tarbes,
med 8800 inwänare, linnefabriker och pappersbruk, handel
med spanmäl och kreatnr.' Bagnöres de Bigorre, ieu stön
trakt, med 4400 inwänare, bad och mineralkällor.

XXXIII. Nav ärra och Be ar tt, i söder omgtfwet
af de högsta Pyreneerne, stnttar landet ät norr, dcr det bil-
dar en flättmarf, som till större dclcn är fruktbar mcn ock
har stora sandfält bewäxte mcd ljnng. Floden Adour, mcd
dcsi grenar Gltvc dc Patt och Gave d'Oleron, genomflyter lan-
det och bidrage» mycket till dcff förskönande. Inbyggarncs för-
nämsta näriliesfäng är winknltnr och nägon yllewafnad;
bergstrakten le nitar tillgäng pä iern, koppar, bly, stcnkohl
och marmor. Landet utgöres endast af Dep. Vasscs-Py-
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ren6es, hwaresi märkcs städerne: Pau, wid Gave de Pau,
Konungarne Carl Johans och Henrik IV:« födelseort, med
12,000 inwänare, akademi, ytte- och linnefabriker, handel
med stinkor och gäshalfwor. — Ba^onne wid Adourfiodcn,
starkt befäst, har 14,500 ,'uwäuare, arsenal, .steppswarf,
hamn, betydliga fisterier, ansenlig handel.

XXXIV. On Rorsika, belägen emellan Fransta och
Italiensta kusten, egentligen tillhörande Italien, är bergig och
stogbewäxt. Twänne bcrgskadjor, hwiltas högsta spetsar äro
kale och större delcn af aret betackte med snö, genomstryka lan-
det frän söder till norr och dest grenar utsträcka sig äfwcN
till den westra kusten, men den östra ar mera jcmn, likwäl
uppfylld mcd moraser. Berg, skogar och betesmarker intaga
större delen af ön, hwars produkter i öfrigt äro lika med de
som medlersta delen af Italien frambringar; frän ön exporte-
ras win, fydfrukter och sseppstimmer. Okcrbrnk och bergs-
bruk idkas obetydligt. Oboernes amal stiger till 190,000.
Hufwudstaden pä ön är Ajaccio (ajadscho), Napoleons födel-
seort, son: har 7FOO inwänare. Bastia, som har 9500 in-
wänare, war fordom öns hufwudstad.

Besittningar i andra Werldsdelar. Frankrike
äger i Asien: Pondichcrp och nägra andra minore orter; i
Afrika: en stor del af Algierista gcbietet, öarne Sene-
gal, St. Louis och Gorce; Fort Fran?ois och nägra fakto-
rier pä Guinea-kusten, samt ön Bourbon; i Amerika: en del
af Guiana, salut öarne Cayenne, Martinique, Guadcloupe,
Defirade, Marie-Galante, Saintes; till ett belopp af ofwer
400 qwadratmil, mcd 350,000 inbyggare.

Spanie n.
Gränsor och Storlek. Spanien gränsar i norr till

Atlantista hafwet och Frankrike, i öster till Medelhafwet och
söder till Medelhafwet och Atlantista hafwet, samt i westcr
till Atlantista hafwet och Portugal; Landets arcala widd ut-
gör inemot 5000 qwadratmil.

Berg och tv ätten. Spanien är ett bergigt land.
De största bergen, utom P)>reneerne, hwilka äissilja Spanien
och Frankrike äro: Cantabrista bergen, som utgå frän Py-

reneerne, och följa, pä nägot afständ, norra kllsten ända till
Cap Finis Terre; Iberista Bergen, emellan Kastilien och
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Aragonicn; Sierra Morena, som stryka fram emellan
Guadiana och Guadalquivir; Sierra Nevada, tillika med
Alpujarasbergen, hwilka, pä uägot afständ, följa södra ku-
sicu och äro Spaniens högsta berg, hwars toppar äro klädda
med ewig snö, bland dessa finnes Cumbre de Mulhacen
(Mnlastsn), det högsta berg i Spanien, af öfwer 12,000 fots
höjd; Segnra-bergen är cn nordlig gren af dessa. Depntom
finnas mängfaldiga äfar i de flesta trakterna af Riket, i syn-
nerhet emellan flodcrne Gnadiana, Tajo och Dnero, samt wid
sidorne af Pyreiiccrne.— Spanien äger mänga floder: Cbro,
begynner nära norra kusten och flyter ut i Medelhafwet, är
ett längt stycke segelbar, men ickc wid utloppet: Guadalquivir
(Guadalkivtr), Spanicns södra hnfwndstod, som börjar wid
Segnra bergen och faller ut i Atlantista hafwet. Norr om
Guadalquivir flyter Guadiana, som löper in i Portugal,
blir der segelbar, och faller ut i Atlantista hafwct pä gränsen
mellan Spanien och Portugal. — Tajo (Täqho) är dcn stör-
sia af alla Spansta strömmar, ock flyter sedan genom Portu-
gal. — Mera uorr i dct inre af Spanien, begynner Duero,
och löper äfwen genom Portngal ut i stora Oceanen. Portu-
gals och Spaniens norra gräns är äfwen bestämd af cn flod
benämd Minho (Minjo). Spanien har inga betydliga
insjöar.

2xlima t och Produkter. Klimatet är warmt, utom
i bergstrakterne, och i allmänhet sundt. Vergstrakterne i syn-
nerhet äga en ren och klar luft, men de inre Provinserne lida
mycket af torrka. Till klimatets ölägenheter höra 2 windar:
Gallego, en kall och osund nordwest wind, samt Solano,
en het sunnanwind frän Afrika, som förswagar bäde själs-
och kropps trafterne. — lordinänen, dcr den icke lider af wat-
tubrist, är gansta frnktbar. Landet är rikt pä metaller, i
synnerhet silfwer och gnld, sydländska frukter frodas förträff-
ligt, i synnerhet wid södra kusten, till och med Dadelpalmen.

Inbyggare, Näringar och Handel. Spanw-
rerne äro tröge, men bragte till werksamhet, outtröttlige, för-
dragande lncd liknöjdhet alla beswärlighcter. De utmärka sig
genom en egen stags allwarsamhet och ett gravitetistt wäsende.
De äga myckct nationalhögmod, och göra sig höga inbillningar

.ont sitt ursprung. Fordomdags bttro derföre alla mansperso-
ner, till och med bonden wid Plogen, den Spansta manteln
och swardet, och nti umgänget iakttogs mänga ceremonier,
tneu sedan de erhällit Konungar af Fransta Konnngahuset,
hafwa de myckct aflagt fin sipfhet, och det Fransta lefnads-
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sättet har bliswit allt mera allmänt. Spamorerne rida och
dansa wal, och alla äro älskare af musik. En'hwar spelar
ätminstone Guitarre eller Cittra. De hafwa en nationaldans,
Fandango, som fordrar mycken skicklighet. Tjurfäktningar,
fordom Spansta folkets högsta"national-nöjc, äro ännu icke af-
staffade. Spaniens inbyggares antal stiger till 14 millioner,
af ctt högst blandadt ursprung. De härstamma dels frän de
gamla Iberer (Vasterne, som hafwa ett eget spräk), dels frän
Cantadrerne, samt frän Romare, Göthist-Germanista Folk-
stammar och Arabcrnc, hwilka efter hwarandra intagit landet.
— Oaktadt Landets herrliga natnr är äkerbruket i wanhäfd,
bergwerken nedlagdc, endast boskapsskötseln är drifwen till be-
tydlig höjd. De Spansta faren hafwa den finaste ull, och hästar-
ne äro äfwen mycket berömde. Silke erhälles i ömnighet i
Spaniens södra provinser, men knapt en fjcrdedcl deras förar-
betas inom landet. Win har Spanien af ätstilliga stag i öf-
wcrstöd. Spanien förser nästan hcla norra Enropa med citro-
ner, pomeranser, mandlar, fikon o. s. w. Olja prässas till
sior mängd, och ntföres titt andra länder. Saltet är äfwen
en wigcig handelsartikel. — Fabriker och manufakturer äro o-
betydliga, endast sidenfabrikerne äro att nämna. Nästan af'
alla öfriga fabrikswaror tillwerkas cj tillräckligt till landets
bchof. Handeln drifwes mest genom främmande nationer.

- Dcn allmänt herrssande och enda tillätna Religionen är
dcn katholsta. Spanien är nästan det enda land, som ännu
sönderstites och utarmas af Munkar och prcsiwälde; fol-
ket hälles i största ornnnighct. Prestcrnas antal stiger till
126,000 personer, och öfwer 3000 kloster finnas derstadcs. —

Regeringen är monarkist, och Financerne i däligt tillstånd.
Rrigsmakten till lands bestar af omkring 50,000 man. Sjö-
makten är obetydlig.

bandets fö r delning *).. Spanien utgöres afKa -

stili a nskc och Ar agoniske Ländernc, Nav ärra och
*) Genom ett för lett tid tillbaka af nuwarande förmyndareregerin-

gen i Spanien utfacdadt Dekret, l,ar Spanssa gcbictct, mcd un^
dantag af Nauarra och de tre Bassisse Prouinsernc blifwit fördc-
ladt i 43 Provinser, nemligen lacn/Granada, Almcria, Mala-ga, Sevilla, Eadiz och Hnelva (Andalusien); Saragossa, Huescaoch Torncl (Aragonicn) ; Oviedo (Astnrien); Madrid, Tolcdo,
Cilldad Real, Cucnza och Guadalajara (?i»a Kastilien); Bnrgos,
Ve.lladolid, Palcncia, A'.'ila, Ecgovia, Soria, Logrono och San-
tänder (Gamla Kastilicn); Barcelona, Tarragona, Lerida och Ge-
rena (Catalonicn); Badajoz och (Ertrcmadura); Coruna,
Wigo,Oren> och Ponttvedra (Galicien); Leon, Salamanca och
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Bask i ske Provin se rne, hwilka innefatta 17 Landstaper;
dessa äter äro indelade uti 31 Provinser.

Rastilien, bestäende af 11 Landstaper:
1) Konnugariket Nya Kastilien, mellersta höglan-

det, i allmänhet statt, blottställde för en plägsam hetta och
stark torrka, bestar af Departementerna: Madrid, Loledo,
Guadallixara, <suenza och ll.a Mancha. Städer:
Rikets hnfwndstad, anlagd nti en pä nqtnrstönhct fattig trakt,
men wal byggd, ägande i omkrets öfwer 1^ mil lncd 133
kyrkor och kloster; har märkes i öfrigt det gamla Ncsidens-
stottct Vuen Retiro med ' det stora Bibliotheket af 130,000
band; staden har 120>'00 inwänare. Universitet,
inänga kyrkor och kloster, samt deribland cn praktfull göthist
Domkyrka, 25,000 inwänare; Talavl/ra de la Reyna, mcd
8000 inwänare, betydliga sidenfabriker och cn artilleristola
(fältslag 1809); Aleala ined 5000 inwänare och Universitet
(stiftadt 1490); (stienza med 6000 inwänarc; Guadalaxara
(Gadalachara) med 14,000 inwänarc och berömda klädesfabri-
ker; villa (Vittja) Vici6sa; (fältst. 1710). Cindad Real;
Calatr-iva; T^oboso; samt Kongl. luststotten 2lranjuez (A-
-ranchlnis) och El Pardo.

2) Konungariket Gamla Kast i lien, norr om Nya
Kastilien, bergigt, ofruktbart, föga odladt, hwarföre inwänar-
ne äro fattige, utgöres af Departen,cnterne: Bclrgos,
Soria, Seguvia och Åvila; der märkes städerne: Brlrgos
med Universitet, mänga kyrkor, deribland en präktig Domkyr-
ka, 10,000 inwänare, nedcrlagsplats för Spansta nllen;
Santand«/r, sjöstad lncd 10,000 inwänare och god hamn;
Soria, med 6000 inwänare, i hwars granstap dct, genom
sitt tappra förswar, sä namnknniga Numantia läg; Segovia
med 10,000 inwänare, en mäugd kyrkor och kloster, en ro-
mersk wattulcdning, nppförd af Trajanns, .samt en sior klä«
desfabrik; Åvila med 4500 inwänare; samt Kongl. lust-
siottcn St. Ildefonso, ock Esc6rial med ett prättigt kloster,
hwarest finnes ett bcrömdt Bidliothek, som är rikt pä orienta-
lista manusctipter.

Aamora; Murcia och Albucete (Murcia), Valencia, Alicante och
Caftcllon de la Råna (Valencia); slutligen Balearissa öarne. Prce-
fetten för hwar och en af dessa Departementer kallas Subdeleyado
del fomenro. — Som osäkert ar huruwida nytznämnde fördelning
längre tid kommer att aga bestånd, anmärkts endast här denn»
Landets ny» indelning.
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2) Konungariket Lecin, innefattar större delen af Du-
erds ftodomräde inom Spansta gränsen; landet är i all-
mänhet backigt och anwändes mest till betesmarker, samt be-
star af Departcmenterne: Le<sn, pale/ncia, Toro, Famora,

och Salanmnca. Städer: K^eon, med 90<_0 inwä-
narc; 'Valladolid (Valjadolid) med 30,000 inwänare, 15 kyr-
kor och 40 kloster, Universitet (stiftadt 1346) med 21,00 Stu-
derande; Salamanca ined ett Universitet (stiftadt 1239 i Pa«
lencia, och sedermera hitflyttadt), som begagnas af 2000 Stu-
derande (en gäng war Smdemernes antal 16,000), 24 kyr-
kor och deribland cn präktig Domkyrka, inwänare;
palencia med 9500 inwänare; Toro ined 8000 inwänare
(fältst. 1476); Zamora, mcd 9000 inwänare; Ciudad Ro-
drigo, med fästning (fältstag 1812) och 11,000 inwänarc.

4) Konungariket Galicien, westligasie delen af Spa-
nien, norr om Portugal, bergigt, sädesfattigt, men har för-
träffliga betesmarker. Inbyggarne äro flitigare än i förut-
nämnde Provinser. Städer: Cornna (Korunja) med ät-
stillige fabriker, paketfart till Havana och Puerto-Rico,
11,000 inwänare, en rymlig hamn och betydlig handel, be-
fäst; Ferrol med 20,000 inwänare, en förträfflig hamn,
Spaniens förnämsta sjdarsenal och sseppswarf; San lago di
Compostella (sielja) med 25,000 inwänare. Universitet (stif-
tadt 1531), präktig Domkyrka, der Spaniens Skyddspatron
Apostelen Jacob stall ligga begrafwen, myckct besökt wallfarts-
ort; Orense med 8000 inwänare, winodling och warma bad;
I?igc, med 8000 inwänare och eu rymlig hamn; L.ugo, med
5000 inwänare läder- och linnefabriker samt warma källor.

5) Fursten dömet Astttrien, ett kustland, norr om
Kantabrista bergen, som här fä namn af Astnrista bergen;
ett stönt bergsland, titt hwilket Westgötherne, under Pclajo.
efter slaget wid Xeres de la Frontera, 711, undandrog» sig
för Araberne, och dcr lade grund till ett Rike, som sedan till-
intetgjorde Arabernes herrawalde i Spanien. Stader: Oviedo,
som har Universitet (stiftadt 1580), gewarsfabrik och 8000
inwänare; Gijon, uted god hamn, Westgdthcrnes älsta
hufwndsiao.

6) Provinsen Estremadura bestar mest af sandhe-
dar, genomsturtw af Guadiana och Tajo> men för öfrigt
wattenfattige och i synnerhet begagnade till färbete. Städer:
Vadajoz (ch6s), wid Gnadiana, ,ned 15,000 inwänare, ät-
stilliga fabriker, siyckgjuteri, och en gränsfästning mot Portu-
gal (fältst. 1811); Merida med 6000 inwänare och mänga



233

fornlemningar; Alcantaraoch Olivenza, fästningar. I det<
ta landstap finnes den märkwärdiga Batuecas-dalen, som
om wintern blott 4 timmar hwarje dag upplyses af solen.

7,8,9) Konungariket Anda lu si eu, innefattande
Guadalquivirs fiodomräde, ett af Europas fruktbaraste och skö-
naste landstaper, i synnerhet blomstrande under Maurernes
eller Arabernes wälde, utgöres af Konungarikena Sevilla,
Cordova och laen. Städer: Sevilla (Sevilja) en af de
störste i Spanien, med 100,000 inwänare, Universitet (stif-
tadt 1504), 30 kyrkor, hwaribland cn stor Domkyrka, 90 klo-
ster, en romcrst Amfitbcatcr, tobaks- och sidenfabrikers (första
Spansta Inqnisitionstribnnalct npprättadcs här 1481); <sor-
Vova, (i medeltiden rcsidcnsct för dc arabiste furstarne) med
35,000 inwänare, 16 kyrkor och deribland en märkwärdig
Domkyrka, samt wigtiga sidenfabriker; laen (cha6n), wid
foten af ctt marmorberg med 28,000 inwänare, samt derwid
warande salt- och blygrufwor; Teres de la Frontera, be-
kant för sitt förtrassliga win, (Araberne segrade här 711);
Cadiz, anlagd af Phocnicierne, ,hnfwudstapelplatscn för Ame-
rikanska handeln, med 76,000 inwänare, starkt befäst, station
för en del af Flottan, har en ypperlig hamn, som 1829 för-
klarades för frihamn (markw. belägr. 1610—12,1833); Puerto
Real med 10,0l'0 inwänare, förträffligt salt, sseppsdocka och
magazincr för flottan; Puerto Ve Santa Maria med 16,000
inwänare och betydlig handel; Larifa, sydligaste staden pil
pyrencrista halfön; Algeziras, pakctfart titt Ceuta; csap Tra-
falgar (sjöst. 1805). — Pä sydöstra udden af Andalusien
ligger fästningen Gibraltar, som sedan 1704 tillhör England,
och utstod en märkwärdig belägring 1782.

10) K onung ariket Granada, wid södra kusten, emot
Medelhafwet, genomstrnkit af Alpujarasbergen; Spaniens
fruktbaraste Provins. Detta landstap war det sista, som A-
raberne innehade i Spanien; deras afkomlingar bo ännu i
bergstrakterne. Städer: Granada mcd Universitet (stiftadt
1531), 25, kyrkor, 41 kloster, läder- och sidenfabriker samt
67,000 iuwänare. Malaga med 50,000 inwänare, mänga
fabriker, widsträckt handel, winodling och oljctillwerkmng.

Stadcn Antequera, emellan Granada, Sevilla ock Cor-
dova, har fabriker för plle- och sidenwäfnader, samt 14,000
inwänare.

11) Konungariket M urci a, nordost om Granada,
sträcker sig ifrän knsien djupare in ät landet, bergigt och min«
dre fruktbart. Städer: Murcia, wid Segurafioden, i en
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gansta bördig trakt, med 25,000 inwänare, 11 kyrkor och 18
kloster, sidenmanufakturer och bctydlig handel; (sartagena,
en gammal märkwärdig stad, anlagd 221 är före Christi fö-
delse af Cartaginensarn Hasdrnbal, befäst, station för en del
af flottan, med warf och tyghus, en af dc bästa hamnar wid'
Medelhafwet, har 30,000 inwänare och drifwer wigtig, handcl.

Aragonien, bestäende af 4 Landstaper:
12) Konungariket Aragonien, ett bergigt och tämli-

gen kallt land, men rikt pä säd och win; Ebrodalen är i syn-
nerhet bördig. Städer: Saragoza, wid Ebro ien olivstog,
äger ctt Universitet (stiftadt 1472), 50,000 inwänare, 17
kyrkor, 40 kloster, ylle- och silkefabriker samt betydlig handel
(märkwärdig genom ett tappert och förtwifladt förswar undcr
belagringarne 1808 och 1809); Huesca, befäst, med Univer-
sitet (stiftadt 1354), 8000 inwänare.

13) Fttrstendömet K a t alonien, Spaniens nordöstra
hörn, emellan Aragonien, Pyrenecrne och Medelhafwet, upp-
fylld! af grenar; inbyggarne äro flitige och wäl-
maende. Städer: Barcelona med 140,000 inwänare, 82
kyrkor och 45 kloster, den betydligaste stad i Riket nast Ma-
drid, wäl befäst, har flera goda undcrwisningsanstalter och
institutioner sör wetenstap och konst, styckgjuteri, domulls- och
sidenfabriker, god hamn och widsträckt handel; Barcelonetta
med 10,000 inwänare, handcl och manufakturer; Rens, mod
wigtiga bomulls- och sidenfabriker, ansenlig handel och 30,000
inwänare; L^erida med 16,000 inwänare, befäst; Larragona,
förnämsta staden i Spanien under Romarnes tid, äger nngti-
ga sidenmanufakturer och 8000 inwänare; Tortosa mcd
11,000 inwänare och i grcmstapct warande betydliga marmor-
brott ; servera med 5000 inwänare och Universitet; Gerona,
med 10,000 inwänare och Hostalrich, fästningar; Fi-
gueras med det starka kastellet Fernändo, (fältst. 1794); det
bekanta klostret Montserrat, beläget pä ett nära 4000 fot
högt kalkberg. Andorra Dalen, söder om Pyrenecrne,
med 14,000 inbyggare, utgör en liten Republik, som erkän-
ner Konuugen af Frankrike för sin skyddsherre.

14) Konungariket Valencia, wid östra kusten, ett af
Europas stönaste och warmasie landstap, hwars kalkgrund, af
konsten wattnad, frambringar de herrligaste skördar och fruk-
ter. Städer: Valencia, med 80,000 inwänare. Universitet
(stiftadt 1404), 14 kyrkor, bland hwilka kathedralkyrkan, den
stönaste kyrka i Spanien med ett högaltare af. silfwer, 45 klo-
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ster, wigtiga Manufakturer, som sysselsatta 20,000 perso-
ner , och betydlig handel; Alicänte med en förträfflig
hamn, 20,000 inwänare, förträffligt win, nederlagsrlats för
handeln emellan Spanien och Italien; Murviedro, med
7000 inwänare, bekant i Romersta historien under namn af
Saguntum. — I södra delcn af Provinsen ligger den betyd-
liga saltsjön Mata, och der inwid befästa staden Orihuela,
med 20,000 inwänare, Universitet, saltpctcrsjuderier och si-
denfabriker.

15) Konungariket Mallorca (Maljorca), innefattan-
de Balcariste öarnc. Majorca eller Mallorca, som äger
200,000 inbyggare och befästa staden Palma med 30,000 in-
wänare. Universitet, glas« och möbelfabriker samt god hamn;
tNlnorca, som har 50,000 inbyggare med staden port
Mahon, som har 16,000 inwänare och en ypperlig hamn,
samt fästningen <sjudadella, (delja); och de Pitynsista öarne
Ovissa eller Ivi^a (Idissa), Formentera, m. fl., mcd om-
kring 20,000 inbyggare; alla bclägne i Medelhafwet.

Konnngariket Navarra, sydost om Biscaya wid Py->
reneerne, mcd staden och fästningen pampelona, som har
14,000 inwänare, samt Tudela (Mstag 1808) lncd 8000
mwänare, som drifwa winhandel.

Bask i ske Provin ser ne, norra kustlandet, närmast
Wren.erne; dest natttrlxstaffenhct lika med sist bessrifne land-
skaps; inbyggarne äro Väster, berömde for deras tapperhet.
Detta landstap innefattar provinserne Guipuscoa och Alava
samt Herrstapct Biscaya. Städer: Bilbao (Wilwao) i Vi-
scaya, med 15,000 inwänare ock listig handel; Nittoria,
förnämsta staden i Alava, med 7000 inwänare (faltstag 1813)
samt staden ock fästningen San Sebastian i Guipuscoa,
som har 13,000 inwänare, god hamn och idkar betydlig-
handel.

Besittningar i andra Werldsdclar. Spanien
har för detta bland alla Europeiska Stater ägt de största kolo-
nier i de dfriga Werldsdclarne, men sedan numera alla desi
Amerikanska coutinentala besittningar revolterat, endast i
Afrika, stadcn och fästningen Ceuta pä Barbariska kilsten,
Ranari-öarne, samt nägra mindre dar; i Asten, Filippin-
ska öarne; t Australien, och Carolinerne, samt
i Amerika, nn mera endast Ruba och Puerto Rico, samt
nägra miudre öar.
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Portugal.
Gränsor och Storlek. Portugal granjar i norr

och öster till Spanien, samt i söder och wester till Atlantista
hafwet, och innehällcr i widd omkring 900 qwadratmil.

Berg och N)atten. Portugals naturliga bestassenhet
ar lika tned Spaniens. Landet är gansta bergigt och har en-
dast i Estremadura och Alentejo nägra betydligare stätter. Por-
tugisista bergen äro fortsättningar af de Spansta, hwilka be-
gynna wid Pyrencerne och har sttlta wid hafwet. De betydli-
gaste bland dem äro: Serra da Gstrella, da Monchique,
och Serra Va Gere; (Dscheres), frän hwars dalar det be-
römda Portwinet hämtas. — Portugal är rikare pä watten
an Spanien, men alla stora Portugiststa floder komina frän
Spanien, och äro redan der anförda. De wigtigaste äro:
Minho (Minjo), Douvo (Dohro), Guadiana och
(Tedscho); denna sistnälnnda är Portngals hufwudflod, hwil-
ken nästan genom hela Riket är segelbar. Inga bctydliga In-
sjöar finnas derstädes.

Rlimat och produkter. Klimatet är gansta be-
hagligt och hälsosamt. Windarne dels frän hafwet dels frän
bergssträckningarne afkyla hettan. Jorden är utmärkt frukt-
bar, och beklädes flerestädes af bctydliga skogar, hwaribland
de af korkträd aro de märkwärdigaste; kusterne äro gansta
fistrike.

Inbyggare, Näringar och Handel. Portu-
gisarne skilja sig ej mycket ifrän Spaniorerne. De blottställa
sig likwäl haldre för alla stags ölägenheter, än dc underkasta
sig nägot mödosamt arbete. I allmänhet äro de lägre folk-
klasserne af godt sinnelag, öppcnhjertige, willige och lättstyr-
de, men dereluot bestrifwas de högre ständen pä en mindre
fördelaktig siöa. Inbyggarns, sä wäl i Portngal som Spa-
nien, äro för öfrigt till större delen okunniga och widstepplige, eme-
dan ungdomens uppfostran, anförtrodd ät Munkarne, blir wan-
wärdad. Portttgisarne älsta samma nationalnöjen som Spanio-
rerne. Portugal äger nägot öfwer 3 millioner inbyggare. —

Åkerbruket är wanhäfdadt, »nan har derföre derstädes ofta brist
pä spannmäl, hwilkcn, om jordeurätt brukades, kunde fin-nas titt öfwerflöd. Vergwerksrörelsen drifwes icke, ehnru titt-
gäng finnes pä metaller. Boskapsskötseln kunde wara gansta
indrägtig, men den försummas. De hufwudsatligaste handels-
waror äro: win af mänga stag, russin, sydfrukter, säsom
citroner, pomeranser, fikon, mandlar o. s. w. olja och salt.
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— Fabriker finnas ej tillräckligt for Rikets behof; manufak-
lurwaror införas ifrän utrikes orter, och handeln befinner sig
till större delen i andra Nationers händer.

Katholsta Religionen är den allmänt herrstande, likwäl
talas äfwen andre trosförwandter. — Regeringen monarkist,
och thronföljden ärftlig.

Landets indelning. Portugal bestar af 2:ne hnf-
wuddelar: Egentliga Portugal och Konngariket Algarve.

H.) Egentliga Portugal innefattar följande 5
Prvinser:

1) Estremadura, kring Tejoflodens utlopp, har betydli-
ga slätter emellan bergsträckuingarne, är illa odladt; trakten
kring Eintra är bekant för sitt utmärkt sunda klimat. Stader:
Lissabon, Rikets hnfwudstad, ehuru en öppen stad, likwäl
förswarad af flera kasteller och fästningswerk, den förnämsta
handelsstaden i Portugal, ined 250,000 inwänare, 'förträfflig
hamn, en märkwärdig wattenlcdning, en präktig sä kallad
Patriarkalkyrka, mänga mindre fyrkor och kloster, saMt flera
wackra palatser; Setuv..l ellcr St. Zdes, som har 15,000
inwänare, stora salincr i granstapet och drifwer stark, handel
med salt; Santarem, med 90^0 inwänare, befäst. Widare
märkes Mafra cn köping med ett rikt kloster för 300 mnn-
kar och ett Kongl. Slott; O.uelus (Kelus), Kongl. Lustslott.

2) Be i ra, emellan Estrcmadura och Douro, uppfylldt af
berg och widsträckta ofruktbara hedar, med staden Coimbra,
som bar 15,000 inwänare och det enda Universitetet i Riket",
samt städerne Övar med 10,000 inwänare och Lamego med
9^oo inwänare. Almeida, gränsfästning.

3) En tre Do nr o e Min ho, belägen emellan floderne
af dessa namn, likaledes bergigt men mera fuktbart än Beira
och bättre odladt. Städer: porto eller Oporto, en wigtig
handelsstad, stapclorten för Portugals winhandel, med 70,000
inwänare, samt Braga, sate för Rikets Erkebistop, med
15,000 inwänare.

4) Traz oz Montcs, likaledes norr om Douro, tueN
belägit in uti landet, ett bergigt föga fruktbart landstap, uti
hwars sydliga delar likwäl godt Portwin prodnccras. Staden
Braganza, nu regerande Konungahusets stamort, är belägen
i denna provins.

2) Alentejo (Alengtcdscho), är den widsiräcktaste af Por-
tugisiffa Provinserne, tämligen statt, men illa odlad; hedarne
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tid natt och dag fortsatt maskerad. — Inbyggarnes förnämsta
näring är äkerbruk, som i flera trakter drifwes med synnerlig
omsorg, spanmäl, sä wäl de hos ost wanliga slagen, som ris
och mals, frambringas äfwen till ntförscl; winstötseln lcmnar
ficra af de ädlaste winsorter, mcn beredningen wärdslösas i
allmänhet. Boskapsskötseln är gansta betydlig. De Neapoli-
tansta hästarne räknas bland dc bästa i Enropa. Parmesa-
ner-osten är en allmänt bekant produkt frän trakten af Lodi.
— Landets förnämsta fabriker bestä i sidenmanufakturer. För
den utlandsta handeln tillwerkas föga waror, men deremot
införas utlandsta i stor mängd. Främmande nationer ditfo-
ra sjelfwa sina produkter och afhämta sina bchof, sä att Ita-
liens sjöfart sällan sträcker sig längt ntom knsterne, eller ät-
minstone sällan ntom Medelhafwet. Nägon särdeles handel
drifwes endast i Venedig, Genua och Livorno.

Den herrstande Religionen är den katholsta, som här
har sitt hufwudsäte, tillika med öfwerflödigt förräd af kloster
och munkar. Dä Italien icke utgör en förenad stat, utan in-
nehällcr flera stater, hwilka icke stä med hwarandra i nägon
förbindelse, är ock statsförfattningen olika i de dessa särstilda
länder.

bandets indelning. Italien bestar af en stor
halfö och flera dar; man indelar landet wanligen i öfra,
medlersta och nedra Italien.

H.) Ofra Italien är af hela landet mest styckade,
hit höra:

I. Konungariket Sardinien, som innehällcr
en arealwidd af omkring 600 qwadratmil, och har nära
4,500,000 inbyggare. Konnngamaktcn är inskränkt pä ön
Sardinien genom Riksständer och i Hertigdömet Genna, ge-
nom en detta land bewiljad konstitntion. Krigsmakten i freds-
tid i iger till omkring 30,000 man, i krigstid npvdringas den
till 60,000 man; sjömakten är obetydlig. Sardinsta Riket be-
star af följ nde provinser:

1) Hertigdömet Savoyen, ett bergland, uppfylldt af
stora skogar, ined öfwer 500,000 inbyggare; desi natur liknar
mera det närgränsande Schweitz, än det öfriga Italien. Bo-
skapsskötseln är hufwudnäringen. Hnfwudstaden är <^ham-
b-ry, som har 12,000 inwänare, spets- och sidenfabriker.

2) Furstendöutet Piemout, med Mont ferra t och
en del af Mailand, öster om Savoyen, n,ed lägarc berg
ich mildare klimat samt bördigare jord än sistnämnde Pro-
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vins. Inbyggarnes antal stiger till 2,530,000 och bland dem
<iro 20,000 Waldenser. Här märkes Rikets hufwudstad Tu-
rin, Konungens residens, med 122,000 inwänare. Universi-
tet (stiftadt 1412), si?en- och toöatsfabriker samt ansenlig
handel med sioenwaror (belägr. 1704); städerne: Rivoli,
med ctt flott, som Kontmgen större delen af ärct bebor; Car-
mignola (Kar>nanj6la) med 12,000 inwänare; Ptgnerol
(Pinnjer6l), befäst, klädesfabriker, 10,000 inwänare; Sa-
vigliano (Zavilljano) med 19,000 inwänare och betydliga fa-
briker; Mondovi, med fästning och 21,500 inwänare; <suni
eller öuneo mcd fästning och 16,500 inw.; Fossano ined 15,000
inw.; Alba med 9600 inw.; Astt, med 21,000 inw.; Vercellr
(Vertsch^li) med 16,000 inw. Hcrtigdöiliet Montferrat
ined städerne: Casale, so,n bar 16,000 inwänare, sch drifwer
betydlig bostapshandel; Aqui med 60^0 inwänare, citadctt,
warna källor. — Den hithörande delcn af Mailand (öfriga
delen tillhör Lombard,st-Venetiansta Konnngariket) har städer-
ne: Alessandria, med 36,000 inwänare, bctydlig handel,
Konungariket Sardiniens startaste fästning; Tortona med
900) inwänare, befäst, bovara med 16,600 inwänare; A-
rom, wid Lago Maggiorc, med 51,00 inwänare och handel,
sam dc i granstapet warande, Boromaiste öarne; köpingen
Mcrengo (fältst. 1800).

3> Hertigdölnet Genua, ett smalt kustland, med
630,000 inbyggare. Har märkes stadcn Genua eller Geno-
va lDjenova), belägen pä sinttningen af ett berg wid hafwet,
med 80,000 inwänare. Universitet (stiftadt 1812), en berömd
Bank. den alsta i Enropa (stiftad 1407) präktiga Palatser,
men ränga och branta gator, att de ej kunna begagnas af
äkande, förträfflig hamn och en frihamn, wigtiga sammcts-
och sidninanufaktnrcr, tämligen betydlig handel; Savona,
wid yawet, med 11,600 inwänare och dälig hamn; (sl)iavari
(Kiawal), som äger ctt bcrömdt orgelwerk; hit hör äfwen
öu (savvja i Medelhafwet, samt de »nindre öarne: palma-
ria , Tin» och Tinello wid knsten.

4) Gre >sfapc t Niz za och M ona c o med 290,000 in-
byggare, si^t städerne'.- Nizza med 20,000 inwänare, fri-
hamn , sidcn-ych tobaksfabriker, handel med olja, parfumeri-
er, ris och siesl, ; anseende till dcst frista och sunda luft srmt
milda klimat, Me af mänga fram.nande; Monaco, huf-
wudstaden uti d M^ Fnrstendömet af samma namn, som.
siar under Sardi^ bcstydd.
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5) ön Sardinien, ffiljd ifrän ön Korsica genom kana-
len St. Bonifacio (Bonifatsckio), är bergig; inre landet i
brist af wagar nästan otillgängligt; jorden är fruktbar, men
ligger nästan ouppodlad. Inbyggarne woro i alsta tider an-
sedde för wildar och äro ännu föga civiliserade. On innehäl-
lcr omkring 200 qwadratmil, mcd nära 600,000 inbyggare,
samt styres af cn Vicc-Konnug, Sardinien utgöres af 2:ne
hufwuddelar: ») <sabo di Sotto med hufwndstaden Cagliari
(Eältjari), befäst, har Universitet (stiftadt 1764) förträfflig
redd ock hallin, öfwer 28,000 inwänare, steppswarf, salt-
werk, toblstsfabriker, hufwndsätet för Sardinsta handeln, d)
Cabo di Sopra, med staden Sassart, som har Universitet
(stiftadt 1765), och 20,000 inwänare, hwilfa idka win- och
oljeodling. Omkring Sardinien ligga 44 för det mesta obcbod-
da öar.

11. bombar disk-Venetiansk a Ronu tiga-
rik et, redan bestrifwit under Österrike. (Te sid. 210).

111. Hertigdömet par ma, egentligen bestämde
af de tre Hcrtigdömena Parma, piacenza och Guastalla, be-
läget söder om Po, (regeradt sedan är 1814 af f. d. Fyn-
ske Kejsaren Napolcons Gemäl, Marie Lonise), innrbällc! en
areal-widd af omkring 50 qwadratmil, med 440,000 inbygga-
re. Här märkes städernc: parma. Hertiginnans Restans,
med Universitet (stiftadt 1423), Bodonis berömda Vokryrieri,
klädes-linne- ock sidenfabriker, den största Tbcater i Eurwa,
och 32,000 inwänare; Piacenza (Piatschendsa), mcd 20000
inwänarc, fästning, sidenfabriker, och Guastalla, med 5300
iuwänare.

IV. Hertigdömet Modena, östcr om Parua och
södcr om Po, innehåller omkring 45 qwadratmil i widt, lned
350,000 inbyggare. Har märkes: residensstaden M>dena,som har Uniycrsttct, präktiga byggnader, samt 23,00> inwä-
narc. Staden Reggio (N6ddscho), llled 16,000 -twänare
och sidenfabriker. — Hit hörer äfwen fordna Hertisdömet
Ma ssa-barrar a, solll innehällcr omkring 2 q^idratmil,
Nled 29,000 inbyggare, samt städerna Massa, »ned nära
10,000 inwänare och Carrara, med 5000 imiMre och de
förnämsta marmorbrott i Enropa.

L) Medlersta Italien innefattar:
I. Hertigdömet Luc ca, ett berg!- knstland, we-

ster om Aplnninernc, innehättande omkring^ qwadratmil,
med 150,000 inbpggare. Hufwudstaden ar Flcca, wid floden
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Serchio, belägen i en stön trakt, mcd Universitet (stiftadt
1802), siden' och bomnllsfadriker, handel mcd olja och siden-
waror, 19,000 inwänare.

11. Storhertigdömet Toscana, likaledes we-
ster om Apenninerne; dcsi norra del del är i hög grad frnkt-
bar, knstiandet är snmrigt och osnndt; nti inre tralterne fin-
nas landsträckor, som likna stcpper. Storhertigdömct innehål-
ler nära 20) qwadratmil, mcd 1,350,000 inbyggare, och ut-
göres af följande delar: 1) Florentinfka Omräoet, med
hufwild- och residensstaden Florenz (Ital. Firenze), wid
Arno-,loden, med Universitet (stiftadt 1433), cn uiäugd präk-
tiga kyrkor och palatser, stort galleri af statyer och mälningar,
ansenliga bibliocheker och samlingar för wetenstaperne, wigti-
ga fabriker och 95,000 inwänare; städerne: Pistoja med
10,000 inwänarc; prato med 10,000 inwänare, och Arrezo
(fordom Aretium), fabriksstader och lnstoristt mnrkwardige.
2) Pisan sk a Omrädet, med städerne: Pisa, wid floden
Arno, belägen ien sumpig och osund tratt, har Universitet
(stiftadt 1338), siden- bomulls- vch urfadriker samt 20,000
inwänare; j!.ivorno, den wigtigaste handelsstad uti Italien,
frihamn, med 55,000 inwänare (deribland 20,000 Indar),
en nederlagsplats för handeln pä Levanten och Medelhafwet.
3) Districtet Siena, med stadcn af samma namn, som
har Univeri'tet (stiftadt 1351), och 24,500 inwänare; här ta-
las Italienssa sprätt renast och mest wälljndande. Hit hör
äfwen: ön Elda, Navoleons wistelscort frän 1814 till 1815,
rik pä jern, med 14,000 inwänare, staden och fästningen
porto Ferrajo same staden porto ll.ongone, med goda hamnar,
jcmte ficra fmärrc öar; äfwensom Fnrsiendömet Piombtno,
med staden af samma namn.

111. 'Kyrkostaten, sträcker sig twärs öfwer hela
halfön, och östcr om Apenninerne ända till Po, hwars frukt-
bara dal till en dcl säledes ligger inom dcsi omräde; behagli-
gast aro Apenninernas dalar, ty kustlandet lider af en qwäf-
wande hetta och af de förgiftade utdunstningarne frän trästcn,
hwaraf dc Pontiste äro dc mest bekante. Landet innehällcr
omkring 350 qwadratmil, och är sedan är 1824 indeladt i 18

Provinser *)- Indyggarncs antal stiger till nära 2,600,000.

*) 1) Boloyna; 2) F.r.a.a; 3) Ravenna; 4) Forli; 5) Url'i>
no; f») Äncotta; 7) Ntaceraea; 81 Fermo; 9) perugia; tU)
Spoleco; ii) Viterbo; 12) Frosinor.e; IZ^> Civita Verchi.i(Tschiwtta wcktiit); t4) Rieti; 15) ?lscoli; isi) Camerino; i7)
BeneventD; 18) N.anrrima. Dessa Provinser äro ftodelte i tre
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Päfwen, som tillika är katholsta kyrkans öswerhufwud, rege-
rar oinskränkt, förer en kostsam Hofstat, och fordrar, wid
audienser, knäböjning och tosselkysining. I Kyrkostaten mär-
kas följande städer: Rom, Päfwens residensstad och Kyrkosta-
tens hufwudstad, den mest ryktbara och pä konstwerk och äldcr-
doms-lemningar rika stad i werlden, byggd pä 12 kittlar, med
150,000 inwänare; här finnes St. Petri kyrka, en präktig
byggnad och den största kyrka man känner, hwars uppbyggan-
de kostat 82 millioner Riksdaler; samt 363 andra kyrkor; Ka-
pitolium; Vaticanen, Päfwarnes residcns, med 11,000 ruin,
samt förträffliga samlingar af antiqniteter, statyer, mätningar
och konststycken; St. Angelo eller Engelsbnrg, 3?oms citadell;
präktiga palatser; Universitet (stiftadt 1303); den är sam-
lingsort för konstnärer frän alla Europas länder, men har
obetydlig industri; nejden är dfwersädd af herrliga ruiner och
lik pä historiska minnen frän fordna Romersta Monarkiens
tid. tivoli, en stad med 5500 inwänare och märkwärdiga
romersta fornlcmningar; Frascati, fordsm Tnscnlum, med
stöna romersta palatser; Albano, fordom Alba Longa , Laticr-
nes älsta hufwudstad , förstörd under Tnllus Hostilius; velletri,
lned 12,000 inwänare; Terracina (Tcrratschina), sydligaste
staden i kyrkostaten, nära Pontinsta trästen; <sivita 'vecchia
(Tschiwita wekki^t), befäst sjöstad, der Päfliga flotiljen är sta-
tionerad, ined 12,000 inwänare, sjöhandel, trajansta bad;
Viterbo, med 12,000 inwänare och warma bad; Orvieto,
pä cn klippa, med 7000 inwänarc, 8 kyrkor och 13 kloster,
förträffligt win; Spoleto med 7000 inwänare och cn märk-
wärdig wattenledning; Foligno, med klädesfabriker och pap-
persbruk samt 15,000 inwänare; Perugia (Perudscha) i A-
pennincrnes bergstrakter, med 16,000 inwänare, Universitet
(stiftadt 1307) och stöna kyrkor. — öster om Apcnninerne
äro belägne: Bologna, med 70,000 inwäncrre, nast Nom
den wigtigaste stad uti Kyrkostaten, i cn gansta wacker och
fruktbar trakt, mcd Universitet (stiftadt 1158), under medelti-
den det mest berömda i Enropa, stort Vibliothek, Erkcbistops-
säte, sidenfabriker, och icke obetydlig handel; Ferrara, en af
Italiens wackraste stader, mcd 25,000 inwänare. Universitet
(stiftadt 1264), och fästning, som har Österrikisk besättning;
Ravenna ined 24,000 inwänare och sidenfabriker, de siste Ro-
merske Kejsares, sedan Odoacers och Thcodoriks residens, den

klasser. Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli och Urbino, utgöra
första klassen och kallas Legazioni, emcde.it cn Kardinal stär i spet-
sen för bwardera af dem; de öfrige kallas Dclegnzioni, och hafwa
hwardera si» Guvernör.
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sistnämndes präktiga grafwärd finnes nära staden; Faenza,
mcd 15,000 inwänare, siden- och faiencefabriker; Forli, ined
15,500 inwänare, wetenstapssamfnnd, bibliothek, saltwerk,
handel med sidenwaror och win; <sesena (Tschestina) ined
15,500 inwänare, Pius VI och Pins VII födelse-
ort; Rimini med 13,(00 inwänarc, sidenfabriker, sjöfart,
fisscrier, roinersta fornlemningar; Pesaro mcd 14,000 inwä-
nare och en romerst wattcnledning, Nossinis födelseort; Sini-
gaglia (Sinigällja) sjö- och handelsstad med 6200 inwänare
och en ärlig stor marknad; Fano med 15,000 inwänare och
en bekant nppfostringsanstalt; Urbino med 12,000 inwän., den
utlnärkte mätaren Rafacls födelsestad; Ancona, frihamn
wid Adriatista hafwet, med flerahanda fabriker, betydlig han-
del och 2'!,000 inwänare; i!.oretto, den mest mest besökta
wallfartsort i katholsta Christenheten, dit Katholikcrne före-
gifwa, att Englarna fört Inngfru Marias boning, Casa Santa
kallad; Macerata med 15,0^)0 inwänare. Universitet (stiftadt
1548) och flera andra läroanstalter samt betydlig spanmäls-
och frnkthandel; Fermo, wid adriatista bafwec, med 8000 in-
wänare. Universitet (stiftadt 1589); Camerino, med 7000
inwtnare och Universitet (stiftadt 1727); Ascoli med 5000
inwänare, befäst.

Inom Kyrkostatens omrädc fins den lilla Republiken San
Marino, af inemot cu mils storlek med 7000 inbyggare,
hwilken erkänner P,nwcn som sin skyddsherre; dcn enda der-
warande stad St. Marino har 6000 inwänare.

Titt Kyrkostaten räknas äfwen det inom Ncapolitansta
omrädet belägna Fnrstendömet Ponte-Corvo, af en qwadrat-
mils storlek, frän är 1806 till är 1810 tillhörigt Marskalken
Bernadotte, wär nnwarande Konnng, med 6000 inbyg-
gare och staden pontecorvo, som har 6000 inwänare; äf-
wensom Hertigdömet Benevento, som frän är 1806 till är
1815 tillhörde Fransta Ministern T alle yr and, af omkring
2 qwadratmils storlek, med 20,000 inbyggare och staden Be-
nevento, som har inemot 14,000 inwänare, fem mycket be-
sökta ärliga marknadcr och icke obetydlig spanmälshandel. Her-
tigdömet Vcnevento ntgör cn egen Delegation, och Furstendö-
mct Ponte-Corvo lyder under Delegationen Frosinone.

6) Nedra Italien innefattar:
Konungariket bada Sicilterne. Landets stor-

lek ntgör nägot öfwer 900 qwadratmil, och dcsi folkmängd sti-
ger till nägot öfwcr 7^- millioner. Allmogen lefwer i fattig-
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dom och förtryck under Adeln och de Andlige, som ag« all
iorden. — Krigsmakten utgör 30,000 man; sjömakten är o-
detydlig, bestäende endast af 3 Liniestepp och 5 Fregatter, 4
Korvetter, samt i öfrigt af kanondätar. — Konungamakten
ur ärftlig och inskränkt af ett Parlament, bestäende af 100
Ledamöter. >

5) Konungariket vceap?l, ett utmärkt fruktbart
land, i synnerhet i Vnlkanerncs granstap, soin genomstingras
af Apeuninernes lnängfaldiga ntgreningar, mcn förödes ofta
af jordbäfningar. Dct innefattar hela södra delen af Italien,
har i arealwidd omkring 720 qwadratmil, med nägot öfwet
5^ millioner inbyggare. Konnngariket bestar af fyra hnfwud-
delar och dessa innefatta 15 provinser:

1) Terra di Lavoro *), westligaste knsilandct, owanligt
fruktbart, luen mycket blottställde för vulkaniska härjningar;
den underjordista elden upphettar har mänga grottor och wat-
tensamlingar. Hufwudstaden är Neapel eller ITapoli, den
största och rikaste stad i hela Italien, fom har 370,^00 inwä-
nare (hwaribland 60-80,000 Lazaroni cllcr tiggare tzck 4000
Advokater), stort Kongl. stött, en mängd präktiga palatser,
122 kpikor, 130 kapell ellcr bönhns, 149 kloster. Universitet
lstiftadt 1224), betydliga samlingar för wetenstaper och kon-
ster, flera lärda samfund, 7 Tbeatrar, mänga fabriker, säker
hallin, och betydlig handel. I granstapet är det eldsprntande
berget 'vesuvius beläget, wid hwars fot det berömda winet

'LacrinuV Christi wäxer. Nära Vesuvius finnas dc är 79 i
vulkanist asta begrafne, men nn äter upptäckta städerne Her-
cnlannm och Pompeji. Titt en del ofwanpä Hercnlanum" stä
nu nu twenne städer: Portici (Portitschi) mcd 5500 inwäna-
re , ett präktigt Kongl. Palats och ctt Museum, der de i den
underjordista staden uppgrafne antiqniteter förwaras, samt
Restna med 8000 inwänare. Pä Pompeji stär staden Torre
del Greco med 15,000 inwänare. Bland markwärdighcterne
t granstapet af Neapel mä nämnas dcn genom ett berg nt-
huggaa 700 fot länga lemdswagen, som bar namnet: Grot-
tan Posilippo; Ne ros bad; i klippornc ttthuggne gängar
med badrum uppfyllde af warm änga; Lucriniska och A-
verniska sjön, hwars utdunstning fordom war sä stark,
citt fäglar som flögo deröfwer liflöse ncdföllo; Hundsgrot-
tan hwars pcsiartade utdunstningar ädraga den döoen, som

*) Innefattar Provinserne Neapel, Terra di Lavoro, principal
to tnceriore och principnro Ulteriore.
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eförsigtigt för dem blottställer sig; Agnans (Annj^no) sjön,
som ibland tokar, utan att wattnet är warmt. Widare mär-
kas städerne: Pozzuoli (Podsnoli), med 14,000 inwänare,
efter hwilkcn Pozzuolanjorden har sitt namn, en jernhaltig
sand, som blandad med kalk, blir stenhärd; Eorrento, Skal-
den Tassos födelseort; tTola, ined 80i^0 inwänare, dcr de
första klockor blefwo gjutne; Casserta, mcd det wackraste
Luststott uti Italien; Gnista med 14,000 inwänare, god hamn
och stark fästning: Capua, med 7500 inwänare, befäst; Sa-
lerno, med 12,000 inwänare, som hade fordom ctt berömdt
Universitet, samt stadcn 2lvelli.no, med 14,0U0 inwänare,
ryktbar för sina hasselnötter. Wid kusten äro belägne öarne:
Procida (Protschida) och Ischia med ett högt berg, som är
en slocknad vulkan; Capri, fordom cn paradisist ö, ett lust-
ställe för de förste NomersscM^lejsarne; de vnlkanistc Ponza-
öarne, bland hwilka märk^: Ventotena, cn landsförwis-
ningsort, äfwen i Romarnes tid.

2) Abruzzo *), nordligaste bergstrakten kring Apennincr-
ncs högsta spetsar, mindre fruktbar, men sundare och mindre
lidande af vulkaner an det dfriga Neapel. Städer: Chieti
(Ki<si), ined 15,000 inwänare; Sulmona, med 8000 inwä-
nare, Ovidii födelseort; Aquila lncd 14,000 inwänarc och
stor saffransodling; Teramo med 10,000 inwänare.

3) Apuglia **), sydöstra kuststräckan, hwars yttersta
del (Tcrra di Otranto) är höqst wattnsattig, utau källor ellcr
backar, sä att inbyggarne mäste samla regnwatten i cisterner.
Städer: Foggia (Fodscha), en listig handelsstad med 20,000
inwänare; Bari, handelsstad med 20,000 inwänare; Barlet-
ta, med 21,000 iuwänare och ett högst wigtigt saltwerk; Can-
na, en obetydlig stad, men ryktbar genom Hannibals seger
öfwer Romarne; L.ecce (L^osche), med 20,(^00 inwänare,
spets- och bomullsfabriker, (i dest granffap talas ännu Greki-
ska spräket utaf efterkommande af fordna Grekika kolonister);
Laranto wid hafswiken af samma namn, med 18,000 in-
wänare, en fordom ryktbar stad; Vrundist, eller det fordna
Vrundusium, nu mera förfallen, med 6000 inwänare (hade
i tolfte århundradet 60,000 inwänare); Gallipoli, med 9000
inwänare, god hamn och fästning.

') Fördelas uti 3 Provinser: Abruzzo Ultertore l. Abruzzo Ulce<
riore II ocb Abruzzo Citeriore.

") Innefattar 4 Provinser: capitnnata, Molise, Terra >i Bari
»ch T«rra di O»rant».
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4) K ala brien fodra udden af Italien. Städer: Pos
tenza (Potondsa) i Appenninerne med 9000 inwänare; Ma-
tera med 12,000 inwänare; Melfi, fordom Venusia, Hora-
tii födelsestad; Cosenza (Kosendsa), befäst, med betydliga fa-
briker för stälardeten, 15,000 inwänare och betydlig handel;
Reggio (Neddscho) wid Messtna-sundet llled 20,000 inwänare;
Cotrone, wid hafswiken Tarento med god hamn, befäst; <a-
tanzaro med 12,000 inwänare och sidenfabrikcr; Monteleone
med 6000 inwänare och markwärdiga fornlemningar.

d) konungariket Sicilien, som genom Messin-
ssa sundet är stiljdt frän Konungariket Neapel, bestar af ön
Sicilien och nägra deromkring liggande öar. Dest widd är
omkring 250 qwadratmil, och folknnmmern omkring 2 millio-
ner. On styres af en Vice-Konnng. Intill är 1816 delades Ko-
nungariket i tre delar: Val di Mazara, Val di Demona
och Val di tToto; nn är ön indelad i 7 Provinser eller In-
tendentnrer **); men wi behälle här den gamla indelningen,
säsom den hwilken ä kartorne wanligen utsattes:

1) Val di MaZzara, öns westliga dcl. Städcr: Pa-
lermo, hnfwndstaden pä Sicilien, vice Konungens residens,
medelpunkten för Sicilianska industrien, med ett Universitet
(stiftadt 1394), god handel och 170,000 inwänare; Trapani,
hefäst sjöstad med 25,000 inwänare god handel och rikt siste;
Girgenti (Dschirdschenti), sjöstad med bctydlig sädeshandel,
widsträckta ruiner och 16,000 inwänare.

2) Val di De mom a, öns nordöstra hörn. Städcr:
Messtna (fordom M^sscne), wid snndct af samina namn,
frihamn, mcd silkcfabriker samt betydlig sädes- och frnkthan-
del och 70,000 inwänarc, led grufligt af jorddäfningen 1783;
Catania, sjöstad wid foten as Ätna, mcd Universitet (stiftadt
2445), wigtiga sidenfabriker och 46,000 inwänare. Ätna,
10,000 fot högt, den största bland Enropas Vulkaner (bland
desi 34 explosioner, som inan antecknat, förtjenar i synnerhet
att ihägkommas dcu i aret 1693, wid hwilkcn öfwer 90,000
mcnnistor omkommo).

3) Val di No to, öns sydöstra hörn der Pappyrröret wäxer.
Stad: Siragosa eller Syrakusa, med 18,000 inwänare.

*) Innefattar 4 Provinser: Basilicata, Calabria Cireriore, Ca-
labria Ulreriore I och Calabria Ulteriore 11.

") Dessa Intendenturer aro: 1) Palermo; 2) Messina; 3) Ca-
cania; 4) Sirag6sa; 5) Calaranisetta; 6) Girgenti; 7)
Trapani.
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märkwardiga fornleluningar och det förträffliga Sprakusa-
winct.

Wid Sicilien ligga: 1) Norr ut, Li pari ska öarne,
t. e. L.ipari, Stromboli, Volcano, hwilande pä vulkaner;
2) Wester ut, 2Egadiska öarue, samt 3) Söder ut, ö-
arne Pant clari a ochLampedusa, af hwilka den sistnämn»
da ar obebodd.

Oarne Malta, Gozzo och Comino, innehälla omkring
4 qwadratmil, med 100,000 inbyggare, tillhörde fordom Mal-
thcscrorden, men nu mera Stor-Britannien. Hufwudstaden
pä Malta är L.a Valetta mcd 50,000 inwänare, frihamn,
uederlagsplats för Levantista handeln, och en af de starkaste
fästningar i werldcn.

Förenade Jo ni sk a öarnes Republik, wid ku-
sterne af Albanien, Livadien och Morea, innehällcr omkring
20 qwadratmil, ined 200,000 inwänare, dcls Greker, dels
Italienare. Dcn bestar af 7 större öar, och stär nnder Stor-
Britam.^nc, destydd, som har rättighet, att inlägga besätt-
ning i fastningarne, att ställa landets krigsmakt under sina
befalhafware: i militäristt afsecnde äro ocksä alla hamnarne pä
öarne nnder Stor-Vritannistt befäl. Engelska besättningen ut-
gör 6400 man. öarne äro följande: 1) Rorfu fordom Cor-
c^ra, den nordligaste af öarne, nära 5 qwadratmil med
73,000 inbyggare, samt staden Rorfu, som har Universitet(stiftadt 1334), 16,000 inwänare, och är sätct för Regerin-
gen; 2) Paxo, den minsta omkring S- qwadratmil, med 4000
inbyggare; 3) Santa Maura, fordom Leucadia, 2^- qwa-
dratmil med 180L0 inbyggare, samt klippan L.eucathe, ut-
för hwilkcn Sappho störtade sig i hafwet; 4) Rephalonia,
fordom Cephallenia den största bland dessa öar af omkring 7^
qwadratmils storlek, mcd 50,000 inbyggare, kände säsom go-
de sjöfarande; 5) Theaki fordom Ithaka, omkring 1^ qwa-
dratmil i storlek, cn klippa som frambringar herrligt win,
8500 inbyggare; 6) Zante, fordom Zacynthus, nära 2
qwadratmil, med 40,000 inbyggare, samt staden Zante, som
har 20,000 inwänare och drifwer handel i synnerhet med win;
och 7) Cerigo, fordom <s)>thera, söder om Morea, omkring
2 qwadratmil, med 8500 inbyggare.
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Rysiland.
Gvansor och Storlek. Rysta Riket, som Utbreder

sig bfwer hela den östra delen af Europa, den norra dclcn
af Asten, anda till Nord-Amerikas westra kust, gränsar i norr
till Ishafwet jemte desi wikar, Hwita hafwet och Obista wi-
ken; i öster till Östra Oceanen, och Ochmsta hafwct; i söder
till Swarta hafwet, Azowsta sjön, Tnrkiet, Persien, Kaspi-
sta hafwet, Tatariet och Kinesista länderne; i wester till
Österrike, Preussen, Östersjön och Bottnista, Finsta och
Nigista wikarnc, Swerige och Norrige, samt innehällcr i nre-
alwidd, öarne oberäknade, ollckring 174,000 qwadratmil, hwar-
af det Europeiffa Rysiland utgör emellan 40 och 50,000 qwa-
dratmil. Detta ofantliga rike är dcn största Stat som fun-
nits pä jorden.

Klimat och produkter. Klimatet är i ett sä widt
omfattande rike i hög grad olika, dock jn längre man kommer
mot öster desto kallare under samma latitud. I länderne
kring Ishafwet stelnar allt af köld och flerestädes upptinar
aldrig den frnsna marken. Jordmanens bestaffenhet är lika-
ledes högst olika. Bördiga nejder omwepla med stora stogar
och ödestcpper. Altai och Ural äro i synnrlerhet malmrika.
Inom Nystland, i synnerhet Asiatiska delen, finnas wilda fär,
åsnor, bufflar, renar samt flera rofdjnr: björnar, wargar,
hyencr, zoblar, hermeliner, swarta räfwar. Uti Ishtfwct
uppehålla sig hwita Björnar, Wallrossar, Sjölcjolt m. fl.
Bland dcst lnänga fistsorter märkas: Belne/a och Stören, som
fängas nti södra floderne i synnerhet i Wolga, och Lax i Si-
biriska strömmarne.

Berg och N? att en. Ryssland är i allmänhet ett stätt
och jenint land, likwäl löpa ätstilliga bergskedjor derigenom,
säsom Ural och Alaunista höjden, jemte flera bergsäsar i
Sibirien. Wid södra gränsorne omgifwes dct af Raukasus
och Ältats mänga grenar och afsättningar. Rysta Riket är
genomffnrit af flera stora strömmar, som sprida sig nästan ät alla
wäderstreck. I det Europeiska Rysiland äro följande hufwud-
floder i synnerhet märkliga, nemligen: Newa och Duna, som
falla i Östersjön; Dniepr, Dniester, Don, som falla i Swar-
ta hafwet; N)olga och Ural, som falla t Kaspista hafwet,
salut Drvina och petschora, som falla i Hwita hafwet; wid
Zränscn emot Preussen finnes floden vciemen; emot Turkiet
Prutl) och Donau floderne, samt Ruban emot Kaukasiska
länderne. I Asiatiska Rpstland äro hufwudfioderne: Obi,
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som upptager Irtisch och Tobol; lenisey; Lena, som upp-
tager Altan; Indigirka; Rolyma och Anadir, hwilka alla,
utom den sistnämnde, infalla uti Ishafwet. Uti Europeiska
Rysiland finnas de flesie insjöarne kring Finsta wiken, salut
emellan denna och Hwita hafwet, nemligen: Ladoga, One-
ga, Peipus, Ilmsn, Saimen, m, fl. Ide mot södern
fallande strömmars slodomräden finnas inga betydliga sjöar.
I Asiatiska Nystland finnas flera sjöar, i synnerhet wid Al-
taibergcns sidor, hwaraf Baikal är betydligast.

Inbyggare, Näringar och Handel. Rysiland
är bebodt af snart sagdt otaliga nationer. De talrikaste äro
Slawista folken, såsom Ryssar, Polackar, Kosaker, Letter;
Raukasista folk (i instränktare mening), säsom Georgier,
Tscherkesser; folk, säsom Tatarer, af mängfaldt-
ga grenar, Nogayer, Kirgiser, Turkomaner, Vastircr, la-
knter och Tschuwascher; Tschudista folkstag-, säsom Finnar,
Lappar, Ehster, Licwer, Ostinker, Woguler, Mordwiner,
Tnngnser, Sailiojedcr, Tschnktscher, Koriäkec, Kamtschadaler,
Kar.ler; Ulongolista folkstag, säsom egentliga Mongoler,
Kalmuckcr, Vnriätcr, ln. fl. Dcsiutom finnas här bosatte
mäiiga Swenstar, Tystar, Fransman, Engelsmän, o. s. w.,
hwilka nästan alla tala olika spräk. — «-> Sjelfwa Rysiarne,
eller den herrffande nationen, äro af härd och stark kropps-
byggnad, werkad af deras uppfostran, deras lcfnadssätt och
deras grofwa näringsmedel; de uthärda mödor och dc häftiga-
ste plägor med känslolöshet. Nyfödda barn wänjas wid ha-
stiga ombyten emellan dcn starkaste köld och hetta, en wanasom fortsattes nnder hela lefnaden. Ryssen är höflig och tro-
gen, dock mera af fruktan än af grundsats. Han är högst o«
knnnig och widstcpplig, oaktadt läraktighet utgör ett hnfwud-
drag i hans karakter. De Tatariste folkstagen, som härstam-
ma frän de inre ock assägsnare delarne af Rysiland, äro rä
och ohössade. Dc Mongoliffa och Tschudista folken hafwa wi
i den Fysiska deleli af denna Geografi bestrifwit. Folkmäng-
den i Rysiland stiger till omkring 62 millioner, hwaraf om-
kring 5 millioner räknas pä de Asiatista länderne. — Inbyg-
garnes näringsfäng är olika som deras ursprung. Äkerbruket
drstwcs i synnerhet i medlersta Rysiland och Lifland. Lin och
hampa odlas i flera Rysta provinser; tobak till stor mängd i
Ukrän. Boskapsskötseln är af största wigt, och mänga folkslag
pä de stora stepperne lefwa hufwndsakligen deraf, liksom andr»
af fiste och jagt. De outtömliga jern- och koppargrufworne i
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Uralsta bergen, de rika guld- silfwer- och blygrufworne i Altai
bearbetas med drift. Rysilands wigtigaste erportwaror äro
säd, talg, lin och hampa, pälswerk, jcrn, skogsprodukter m.
nt. -- I de större Rikets städer finnas hwarjehanda fabriker;
i trakten omkring Wolga äro i synnerhet gansta wigtiga ma-
nufakturer.,— Dcn inrikes handeln befordras mycket af siröm-
ntarne och de stora sjöarne, samt den lätta och längwariga
wintertransporten. Högst wigtig för Riket är handeln med de
Asiatiska provinserne, och genom dem med de Nomadista Asi-
atiska folkstagen, Persien och Kina, dcls till lands mcd Ka«
Wvaner, dels till sjös pä Kaspista hafwet.

Herrstande Religionen är den Grekiska, men i fordne
Swcnsse och Tyste provinserne bekänna sig större delen af in-
byggarne till den Evangelisk-Lutherska läran: för öfrigt finnas
i Rysiland bckänyare af nästan alla Religioner; äfwen Mu-
hamedaner och Hedningar. Wetenstaper och konster uppmun-
tras wal genom för dem gynnande inrättningar, men nägon
sjclfständig wetenffaplig litteratur ega Ryssarne icke; ännu
finnas der talrika folkstag, som ej kunna läsa eller strifwa.
Regeringen är oinskränkt monarksst och ärftlig. — Rrigsmak-
ten till lands utgör omkring 750,000 man, obcräknadt 100,000
Kosaker, Kalmucker och Bastirer; sjömakten bestar af 320 se-
gel, deribland omkring 32 liniestcpp, samt för öfrigt mindre
krigsskepp.

Europeiska Rysiland innefattar, jemte Konun-
gariket Polen, 50 Guvernementer och fördelas uti

!. Stora Rysiland, nordligaste och mellersta dclcn
af Europeiska Rysiland, utgörande kärnan af Rysta monar-
kien, wid hwilken wi, wid Rysilands bestrifning ofwansöre,
egentligen fästat osi. Stora Rysiland utgöres af följande Gu-
vernementer:

1) Moskau, belägit midt t landet med staden Mo^ni el-
ler Mostrva, Rikets fordna hufwudstad, i hwars kathedral-kyrka Kejsarns krönas, innehällande omkring nägot mer än 64

ywadratwerst (10 werst utgöra en Swenst mil) i omkrets, hwar-af likwifft tolfte delen upptages af trägärdar, äfwensoln
talrika ängar finnas inom nämnde omkrets, medelpunkten
för hela Nysta handeln, mcd Universitet (stiftadt 1755),
300 kyrkor^och 24 kloster, samt 300,000 inwänare. Widare
märkas Städerne: Troizkoi-Serwiew, med det största ochpräktigaste kloster i Rysiland; Mosaisk, (fältst. 1812).
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2) Twer, med städerne: Twer, som har 84,000 inw.,
säte för en Erkebistops och wigtiga fabriker; N?ischnei-5Volot«
schok, wid en kanal, som sammanbinder Wolga med öster-sjöns wattudrag, drifwer liflig handel.

3) Sm ölen sk, med stadcn af samma namn, som har fle-
ra fabriker, drifwer bctydlig handel, 12,000 inwänare (fält-
stag 1812).

4) Kaluga, med staden Raluga, som har,25,000 inwä-
nare, mänga fabriker och ansenlig handel.

5) Tula, med stadcn Tula, som har stort gewärsfaktochh
ätstilliga jcrnfabrikcr, och 38,000 inwänarc.

6) Orel, med städerne Orel, soin har 25,000 inwänare
och stark handel, samt Brianst, med 5000 inwänare, kanon-
gjuteri och betydlig handel pä Chcrson.

7) Kur sk; har märkes staden Rurst, belägen i en wäl
odlad trakt, mcd 25,000 inwänare och god handcl.

8) Woronesch med staden N)oronesch, som har 20,000
iuwänare, flera fabriker och betydlig handel.

9) Tambow, med staden Tambow, som har 20,000 in-
wänare, klädes- och segclduksfabriker.

10) Rjäzan eller Näzan med staden Razan, som har
wigtiga fabriker och 15,000 inwänare.

11) Wladi m i r eller Woloditnir, med staden af sam-
ma namn, frän 1157 till 1328 residens för Rysta Storfur-
siarnc. Susdal, gammal stad, under korrt tid Rysta Stor-
furstarnes residens, förr än, det flyttades till Wladimir.

12) laroslaw, med städerne: laroslaw, wid Wolga,
som har stora linnemannfaktnrcr, 28M0 inwänare samt be-
tydlig handel; Rostorv, ined 6000 inwänare, linne- och lä-
dermanufaktllrer, samt en ärlig stor marknad, som besökcs af
7 till 8000 köpmän.

13) Kostroma, med staden af samma namn, som har
10,000 inwänare, linne- och läderfabrikcr, handel.

14) Nischnei Nowgorod (Nedra Nowgorod), med sta-
Nischnei vcowgorod, som har 16,000 inwänare, betydlig
handel och en stor ärlig marknad, som pästar i fyra wrckor
och besdkes af flera ttlsen handlande.

15) Pleskow eller Pskow, med staden Plestorv, som
har 12,000 inwänare, linne- segelduks- läder» och glasfabri-
ker samt drifwer handel med lin, hampa och läder.
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16) Nowgorod, med befästa staden Nowgorod-Meltki
(Stora Nowgorod) fordom sior och ryktbar handelsstad. Ny-
sta wäldcts wagga, nu säte för en Erkebistop, med 10,000
inwänare, samt ätstilliga fabriker och tämlig handel.

17) Olonez, kring Onegasjön, med staden Olonez, och
petrosawodzk, stort kanongjuteri.

13)Wologda med staden Ulologda, som har 14,000
inwänare, mänga fabriker och drifwer handel med Sibirien
och Kina; samt stadcn Ustsjug N)eliki, med 14,000 inwä-
nare, betydliga fabriker och handel.

19) Archan g el, beläget wid bada sidorne af Hwita haf-
wet, sträckande sig ända till Asiatista gränsen, dct widsträckta-
sie Guvernementct i Europeiska Rysiland, med städerne: Ar-
changel, wid Dwinas utlopp, älsta handelsstaden i,Rysiland,
ncderlagsplatsen för Siberista handeln, Erkebistopssäte, stepps-
warf, ätstilliga fabriker, handel pä de fteste Europeiske han-
delsplatsar, 17,000 inwänare; Rola, den. nordligaste stad i
Rysiland, med betydliga fisterier. Hit hör äfwen cn dcl af
Rysta Lappland, ön Nova Zemla, samt flera andra öar
wid kusten.

11. Lilla Rysiland eller Ukran, ett gansta frukt-
bart slättland, söder om Stora Rysiland. Inbyggarne äro
mest Kosaker. Hit höra följande Guvernenictitcr:

1) Kiew cllcr Kiow, med befästa staden Riew, Rysta
Rikets älsta hufwudstad, nu endast säte för cn Erkebistop och
ett Seminarium för Grckiste prester, har ett berömdt kloster,
med undcrjordistct katakolllber deri oförrntnade lik af Martyrer
förwaras, till hwilket Grckn/e Höra wallfarter, 40,000 inw.

2) Tschernigow, som har städerne Tschernigow, med
10,000 inw., Erkebistopssäte, och Neschin, med 16,000 inw.,
bada listiga handelsstäder.

3) Pultawa, med staden Pultawa, der Swcnstarns
blefwo slagne 1709, till åminnelse hwaraf en praktfull triumf-
båge ä slagfältet är upprest, 10,000 inw.

4) Charkow eller Slobodiska Ukrän mcd befästa sta-
den <sharkorv, som har Universitet och 18,000 inw.

111. O ster sjö Provinserne kring Bottnista ochFinsta wikarne, afträdde af Swerige i frederne aren 1721,
1743 och 1809. Inbyggarne ursprungligen Finnar; större
delen bekänna sig till Lutherska kyrkan. Här märka wi land-
staperne:
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i) In germanland, eller GuvernementetS t. PetcrZ-
burg, wid inncrsta delen af Finsta wiken, emedan Ladoga
lncd desi utlopp Newa, och Peipus med desi utlopo Narowa.
Städer: St. Petersburg, Rikets nya hufwudstad^ch Kejsa-
rens resiedens, anlagd 1703 af Pcter I wid Newas mvnning,
har 450,000 inwänare, mängfaldiga präktiga palatser och
kyrkor, bland dem Isaakskyrkan, den präktigaste uti Rysiland,
Universitet, Kcjserl. Vibliothek af 300,000 band, flera kostba-
ra fabriker, ncdcrlagsplats för Rysilands produkter, den wig-
tigaste handelsstad i Rysiland. Petersburg är tillika^sätet för
Rysta Amiralitetet, som har stora byggnader, midt emot hwil-
ka fins en kolossal staty af Peter I till hast, af ett stort gra-
nitblock. Widare är har att märka: Alexander Newstis
kloster, med ctt dyrbart bibliothek, samt Kcjserl. lustslotten:
Rammenoi-Ostrow, petershof, Oranienbaum, Zarstoje-
Selo med staden Sophia, Gatschina, m. fl. Desiutom fin-
nas i detta Guvernement, städerne: Rronstadt, pä en ö,
med 40,000 inwänare, steppswarf, dockor och förrädshus för
örlogsflottan, som här är förlagd; Schlusseldurg, med fäst-
ning och en stor kattunfabrik; Narrva, belägen pä Esihländ-
sta stranden af Narowa, mcd hamn och fästning (fältslag
1700).

2) Finland, ctt af stora skogar, lägre bergsäsar, och
mänga insjöar nppfylldt landstap, men bördigt, der klimatet,som är kallt, cj hindrar jordens odling. Dct indelas i flera
smärre, nemligen:. Egentliga Finland, wid södra delcn af
Bottnista wiren; Österbotten, wid Bottnista wikens nordliga
del; Tawastland, mellersta dclcn af landet eller större delen
af Kymcnc-clfs flodomtäde; Savolax och Rarelen, landets
östligaste dcl; Utland, knstlandet wid Finsta, wiken, wester
om Kymene-elf, samt Hlandste öarne, emellan Finland och
Upland. Kusten är öfwcr allt sönderdelad uti mängfaldiga
öar och stär. Bland Landets mänga wattudrag märka wi i
synnerhet: Gatmen, uti Karelen och Savolax, som genom
Wnoxenclf utfaller i Ladogasjön; Pejana i Tawasiland, hwars
utlopp är Kpmene-elf, ochtTasijarfvi, i norra delen af c-
gentliga Finland, med sitt utlopp Kumoelf; widare Uleä-
Remi- och Lornea-elfwer, frän sjöarnc af salnina nallin
— Städer: Uti Egentliga Finland, Abo f. d. Finlands' huf-
wudstad, och dä sate för Erkebistop, och Universitet, största
staden i Finland, med bctydlig handcl, mcn efter Nysta cr-
öflingen förlades regeringen till Helsingfors och efter den o-
lyckliga wädelden 1827. som förstörde större delen af staden
flyttades äfwen Universitet dit (fredsst. 1743), 14,000 inwa-
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nare; Björneborg wid Kunwlelf, med 2300 tnwäuare och
tämligen betydlig viktualiehandcl; Raumo, och
Nystad (fre>sst. 1721), smärre städer. Uti Österbotten: N)a-
sa, wid Qwarkcn, med betydlig handel, och 3500 inwänare;
Uleaborg wid Uleä-clfs utlopp, ined4o>'o inwänare och täm-
ligen listig handel; Rajana wid Uleätrast; Brahestad, Gam-
la och Nya Carleby, lakodsstad och Christin<Vstad, alla
sjöstäder wid Bottniska wiken; samt wid denna wiks nordliga-
ste ända, stadcn T-ornea, belägen i Nysta andelen af We-
sierbottcn. Uti Tawastland: Tarvastehus, en wacker siad
med 1700 inwänare. Uti Savolax': Ruopio. Uti Karelen
eller Gamla Finland: N)iborg, befäst, med tälnligen be-
tydlig handel och 3000 inwänare; Fredrikshamn, willman-
strand och Rexholm, bekanta i Swensta historien. Helsing-
fors, i Nyland, Finlands nya hufwudstad, sate för Finsta
Senaten/- och för dct frän Ädo ditflyttade Universitet, med
13,000 inwänare dch förträfflig hamn; nära densamma är
den nästan ointagliga fästningen Sweadorg, belägen pä.7
holmar; Borgo, med Biskopssäte och Gymnasium; förvisa
och Ekenas,^ obetydliga städer. —- Åländske öarne bestä af
en stor ö, Åland, och 80 mindre öar samt desintom en
mängd lllindre holmar; inbyggarne äro Swcnstar, som lefwa
i synnerhet af bostapsstötsel och fistc.

3) Est hl and, innehällande Guvernementet Rcwal, ctt
trästfullt och stogrikt kustland, söder om Finsta wiken med sta-
den Reval, befäst, säte för en del af Nysta flottan, 15,000
inwänare; hit hör äfwen ön Dagö, bebodd till större
delen af fissare. — Till Gnvernemcntct Riga höra städerne
Dorpat, mcd Universitet, listig handel och 10,000 inwänare,
samt Pernau, mcd 4500 inwänare, ehuru i Esthland bclägnc.

4) Liflaud eller större delen af Gnvernementet Riga. Stä-
der: Riga, näst Petcrsbnrg dcn wigtigaste Rysta handelsstad
wid östcrijön, stark fästning, mcd flcrahanda fabriker och
56,000 inwänare, till största delen Tystar, fordom Hansestad;
Molmar (fältslag 1219, Dannebrogsfanan); wenden, med
ruiner efter ctt g nnmalt märkwardigt, flott. Här märkes äs-
Wcn fästningen Dnnamunde och ön Dssl.

5) K u rland, det fordna Hertigdömet Kurland och Sc m->
gal len, söder om Dönaflodcn, ett backigt mcn mot Lifländsta si-
dan fruktbart samt i öfrigt pä stogar, siöar och moraser rikt
landstap. Här märkes: Mitau, fordna hnfwndstadcn i Hcr-
tigdölnet Kurland, med 13,000 inwänare samt Tvindau och
Lidau, sjöstäder mcd handel.
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IV. N) estra Rysilan», som lttgöres af fordna
Polsta Provinser, förwärfwade genom Polens delning 1772,
1793 och 1795, belägna i sydwestra delen af Rysta Monar<

kicn. Till beskaffenhet liknar landet mest Stora Ryssland. In-
byggarne äro titt större delen Katholikcr. Hit höra Guverne-
menterne:

1) Witebsk, wid Dänas öfre grenar, innefattande stä-
derne: N?itebst, med 15,000 inw.; Polozk, med 3000 inw.;
Dunaburg, fordom hufwudstaden i Polska Lifland, med fäst-
ning och 4000 inwänare.

2) Mohilew, wid Dniepers öfre grenar, med staden Mo-
hilerv, wid Dniepern, soin har god handel, 16,000 inw.;
samt en Grekisk och en Katholst Erkebistop.

Anm. ,Dessa 2:ne nytznämnde Guvcrnementer utgöra Provinsen
Hwita RMand, pä en del Kartor förenas de med Lilla Ryssland,
pä andra äter med Lithauen, som innefattar de följande Guvetne-
menterne.

3) Mi n sk, med städerne: Minst, säte bäde sör Grekisk
och Katbolff Bistop, har 12,000 inw.; Borisow, bekant ge-
nom Napoleons öfwcrgäng öfwer Betesinafloden 1812.

4) Wilna, lncd staden N)ilna, som drifwer ansenlig handel,
och har 50,000 inwänare.

5) Grodno, med städerne: Grodno wid Nicmen, der fordom
Polska Riksdagarne höllos, nu mera listig handelsort, med
10,000 inew.; Brzesc, med en berömd Judisk högstola, och
6000 inw.

6) Vialystok eller fordna Podlakien, mcd handelsstaden
Bialystok, som har 6000 inwänare.

7) W lynsk cllcr Wolhynieu med städerne: Zitomir,som har"8000 inw. och Dndno, med.6ooo inw., tälliligcn
betydlige handelsorter.

8) Kaltiin ietz-Podolsty eller fordna podolien, wid
öfra loppct af floden Bng. Här maries: Raminien wid
Dniestcrn, lncd 16,000 inw.; 25ar och 'Cargorvin, bekante
Konfedcrationsstäder (1766 och 1792).

v. Södra Rysiland eller Nya Rysiland, de.
sydliqaste provinserne kring Swarta Hafwet till floden Knban.
Dessa Provinser äro artraddc af T>nkcu'ne i fredssluten 1774,
1791 ' Ä 1813. Klimatet ar bär blid^-.e an i det I^iga Rysi-
land, hwarföre winrantan och ftcrc spcliga waxtcr här trifwas.
Hit höra Gtrceruemcutcrnc:
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1) Bcsiarabien, som har siäberne: Rischenew, mcd
30,000 inw. Erkebistop, och ett Gymnasium; Chotym, med
fästning och 4000 inw., handel (fältst. 1739); Bender, wid
Dniesiern, ined fästning och 4800 inw.; Ismael wid Donau,
med 12,000 inw. och fästning; Akktetman (Vialogrod) wid
Dniesterns utlopp i Swarta hafwet, mcd fästning, god hamn
och 12,500 inw., hwilka drifwa liflig sjöhandel.

2) Cherson eller Nikolajew, cmellan Dnicpcrn och
Dniesiern, som innefattar siaderne: Cherson, med fästning,
steppswarf, och 10,000 inw.; Odessa, den wigtigaste han-
delsstad i södliga Ryssland, med 42,000 inw., befäst, mänga
fabriker, hamn och sseppswarf, hufwudstaxclorten för handeln uti
Podolien, Volhynien och Ukrän; Otschakow, fästning, (stor-
mades 1788 af Ryffarnc), N^tkojalew hnfwndort för flottan
uti Swarta hafwet, med 14,000 inw. Hit hörcr äfwen landet
ledzan, eu fruktbar stätt, der bctydlig boskapsskötsel drifwes.

3)lekaterinoslaw, som har städerne: lekaterinoslaw
mcd 8000 inw., en Erkebistop, klädes- och sidenstrnmpfabrikcr,
TschernomoristeKosak-Hctmanens boningsplats; Azow, belägen
pä en ö, mcd 3000 inw. och fästn.; Taganrog, befäst sjö-
och handelsstad wid Azowsta hafwet, med 15,000 inw., (Kejs.
Alexander dog här den 1 Dec. 1825).

4) Silnferopol eller Halfön Krim eller Taurien,som har städerne: Simferopol eller Akmesched mcd 4000
inw., säte fur öfwcrbefälhafwaren i Tanrien och Tatarernes
Mnfti; Feodosia ellcr Raffa, en fordoin ryktbar stad, men
nu af mindre betydenhet, med 4000 inw.; Baktschisarai,
fordom Krimska Khanens residens, bland de harwarande 10,000
inw. äro de fleste Tatarer, sä att knapt 100 Nystar finnas;
Sebastopol, fordom Akhtiar kallad, med befäst förträfflig
hamn sunt förräder för Nysta flottan; perekop, fästning.
Halfön, Taman, med stadcn Fanagoria eller Taman, och
Nogaista Stcppcn.

5)Donska K o sa kernes Land, af öfwcr 5500 qwadratmils
storlek ined 3 till 400,000 Kost.kistc inbyggare, af hwilka
40,000 aro wavenföre. Kosakerne (af Kasak d. ä. lätt krigs-
folk) bekänna sig till Grekiska Religionen. Dc äro alla födde
Soldater, betala ingen statt, men äro skyldige till krigstjcnsi,
och 25,000 man .mäste alltid wara marschfärdige. I >spetsen
för dem st^' cn Ofwer-Hctman. Derrrs boningar äro antingen
enstaka Hus eller befäste byar (Stanitzcr). hufwnd-
st^nitzen, ar byggd pä pälar a cn ö", som ofta öfwerswämmas
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af Flodcn Don; den är Kosakcrnes wapenplats och Ofwer-
Hetmannens residens, har 15,000 inw. I anledning, af
nämnde öfwerswamningar, har man börjat anlägga sTorvoi-
Lscherkast, dit hnfwndstanitzen framdeles kommer att flyttas.
Kosakerne wid Swarta hafwet (dc Tschernomo-
riske) bebo ctt sumpigt land af omkring 500 qwadratmils
storlek och äro 80,000 till antalet. Deras författning är lika
med Don sta Kosakernes.

VI. Rha nätet Rasan, som är 1552 förenades
med Rysiland, sydost om Stora Rysiland wid sidorne af Ural,
ett till större dclcn fruktbart, men likwäl i anseende till sin
storlek mindre bebodt land, med 6 millioner inbyggare, inne-
fattar Guvernemcnterne:

1) K a san, med stadcn Rasan, wid fl. Kasanka, sotN har
betydliga fabriker, 50,000 inw. Universitet (stiftadt 1830),
samt drifwer lönande handel.

2) Perm, till större delen obcbodt; en dcl af detta Guver-
nement tillhör Asiatiska Rysiland. I den Enropeista delcn
märkes städerne: Perm, wid flodcn Kama, i hwars granstap
finnas bctydliga koppar- och jernbrnk, med 6000 inw.; Run«
gur wid fl. Silva, med 7000 inw. ock jernwerk; Solikamst
wid Kama, med saltsjuderi och 5000 inw.

3) Wiätka, mcd staden tviatka, wid floden af samma
namn, som har bctydlig handcl och 12,000 inwänare.

4) Pensa, mcd staden Pensa, wid flodcn Sura, sotu har
10,000 inw., bekanta läderfabriker och handcl.

5) Siinb i r st mcd handelsstadernc Simbirst, wid Wolga,
som har 15,000 inw., Stawropol och Sysran, äfwen wid
Wolgastoden belägne.

VII. R hanatet Astrakan, sydostligaste delcn af
Nystland, med en folkmängd af nära 3 millioner, till större
delcn, cn torr och sandig slätt, otjenlig till äkerbruk och för det
mesta bcbodo af Nomader. Pä dct ställe der jordbruk kan
drifwas, bo Rystar och kolonister, nästan frän alla Europeista
länder, isynnerhet frän Polen och Tyskland. Landet är för-
dcladt i 4 Guvernemcnttr: -

1) Astrakan, bestäende af Länderne omkring Kaspista
hafwet och Wolgas ncdra lopp, styrdes fordom af cn cgcn
Khan, men eröfradcs afNysiarne är 1554. Dessa widsträckta
länder utgöra nästan cn enda ofantlig stcpp, af hwilkcn Kirgi-sernes sicpp ar en fortsättning, mcn skiljes derifrän af Ural-
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floden och nordostligare utaf Uralbergen. Utom Tysta kolonister
aro alla inbyggarne Nomaber, sä wäl af Tatarist och Finst,
som af Mongolist härkomst. Här märkes: stadcn Astrakan,
pä en ö i Wolga, som har 40,000 inw. af allahanda nationer,
flera fabriker och widstrackt handcl; samt Uralst, hufwudsätct
för de Uralste Kosakerne, med 18,000 inwänare.

2) Orenburg, hwaraf en sior del betäckes af Ural och
det dfriga af Stcpper, likwäl finnas här och dcr nägra frukt-
bara trakter. Här märkes städerne: Orenburg, wid Ural,
med 20,000 inwänare; nc.derlagsplats för Rysta och Asiati-
ska waror, der betydlig handel drifwes af Vukharer och Kir-
giscr; Usa, wid floden Velaja, med 10,000 inwänare samt
bctydliga koppar- och jernwcrk. — Till detta Guvernemcnt räk-
nas äfwen den ofantliga Kirgisista steppen, hwilken Ryssarne
tillegna sig, men Kirgiserne betala inga stattcr titt Rysta kro-
nan, utan Nyssarne mäste beständigt mcd wäld söka afwärja
deras ströfwerier.

3) Sara tow, hwarest märkcs städerne: Saratow wid
Wolga, som har 12,000 inwänare, ansenliga fabriker samt
wigtigt siste och handel pä Wolga; Sarepta wid Wolga, en
Herrnhutarckoloni, med mänga fabriker; Petrorvst med 7000
inwänare.

4) Kaukasien mcd städerne: Staroropol wid floden Nt-
schla, säte för Guvernören, befäst, 2500 inwänare; Geor-
gierost, wid floden Knma, fästning, 3000 inwänare; Ron-
stantinogorst, fästning för dcn sä kallade Kankasista linicn,
hwilkcn bcwakas af 32,000 kosaker; berömda warma bad som
mycket besökas; Risliar, wid floden Terck, med 9000 inw.,
stapelstad för Rysilands handel mcd Persien.

VIII. Konungariket polen, fordom ett wid-
sträckt och mäktigt Konungarike, soin innefattade hela we-
stra Rysiland, Gattizien, Posen och West-Preussen, har upp-
hört att wara en cgcn Stat i Enropa. Gcnom utfärdad Mas
eller Förordning af den 26 Februari 1832 har H. M. Kejsa-
ren af Ryssland förklarat, att Konungariket Polen är för all-
tid förenadt med Rysta Kejsaredömet, och stall bilda en in-
tegrerande del deraf. Den landsträcka, som sålunda med
Rysta riket blifwit förenad, utgör omkring 900 qwadratmil,
i öster sammauhängandc med Rysiland,, gränsans i södcr till
Österrike, samt i wester och norr till Prcnssen. — Utom Kar-
pathernc, hwaraf en gren sträcker sig in i södra dclcn af lan-
det, ar dct stätt och tillika uppfylld! af stora skogar och träst



267

Hufwudfloden är N?etchseln. Widare märkas: Bug, tvieprz
och pili?a (Piliza) hwtlka falla i Weichseln; N^arew, son:
förenar sig med Bug; N)arta, som faller i Odern; prosna,
solti faller i Warta, och vciemen, gränsflod einot Rysiland,
som faller i Kurista hafwet. Sjöar si,litas inga af betyden-
het, dock mä nämnas Goplosjöu, pä gränsen emellan Ma-
sovien och Posen, säsom namnknnnig i Polska historien och
besjungen af Polska staldcrne. — I nordliga trakterne är min-
tern kall, i de sydligare ar klimatet deremot blidare, men win-
raiikan och sydfrultcr trifwas icke. Landet är i allmänhet
fruktbart. Produktcrne äro desamma, som utr Medlersta Ryss-
land. — Allmogen i Polen är fattig och okunnig, samt har
lcfwat i swärc förtryck under den talrika Adeln, som
sä länge Riket war sjclfständigt, gjorde sig kand gcnom sin
oregerlighet och sin partianda. Polackarne äro ett med Rys-
sarne nära bestägtadt folk; i landet finnas äfwen cn mängd
Judar. Inbyggarncs antal siiger till 3,7(0,000. Äkerbrukct
lcmnar den rikaste afkastning; bostaps- och distötseln är särde-
les wigtig. Gansta fä fabriker finnas, hwarföre handeln drifwes
nästan endast med landets rä produkter. —> Uti förenämnde Ukas
af den 26 Februari 1632 stadgas i öfrigt, att Konungariket
stall hafwa sin serffiloa förwaltning, sin egen Civil- och Cri-
minallag; städernas och menigheternas lagar och privilegier för-
blifwa gällande. I händelse af ett Negentskap i Kejsaredömet,
stall Regentens makt äfwen sträcka sig titt Konungariket Po-
len. Religionsfriheten är garanterad; Katholsta religionen,
säsom tillhörande plnraliteten af inwänarne, blir likwäl före-
mal för Regeringens serstildta beskydd och wälwilja. Ingen
fär arresteras ntan efter de i lagen förtusedda fall och stad-
gade former, den arresterade mäste senast inom trenne dagar
ställas inför kompctcnt domstol. Konungariket Polcn stall
proportionalitcr bidraga till Kejsarcdömcts allmänna utgifter.
Polen och Ryssland komma cttt hafwa en gemensam armee;
Kejsaren bestämmer dcn andcl som Konungariket Polen stall
hafwa i armecns sammansättning. De bägge ländernas in-
wänare kunna ä bada sidor blifwa nnturaliserade. Den högre
förwaltningen besörjcs af ett Administrations-Näd, deri Stät-
hällaren presiderar, och som bestar af General-Direktörerne,
cn General-Kontrollör och andra af Suveränen kallade Leda-
möter. Administrations-Nädet förestär Kandidater till Erke-
bistopar, Vistopar, Gencral-Direftörer ö. s. w., hwilka utan
äcstillnad kunna wäljas bland H. Majtts undersätare. >. Dess-
utom finnes ett Statsräd, soin har att befatta sig med
den administrativa lagstiftningen. Alla lagprojckt som hafwa
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allmänt intercsss äfwensom skattläggningen stola insändas till
Rysta Statsrädcts revision och brkräftelse. Alla förwaltnings-
och administrationsangclägcnhetcr stola förhandlas pä Polsta
spräket. Landets gamla indelning är bibchällcn, och fortfar
säledes Landet att wara indeladt i 8 Woiwodstapcr:

1) Maso wien. Här märkes: Warschan (Warszawa),
rikets hufwudstad, belägen wid wenstra stranden af flodcn
Weichsel, sätet för regeringen, framställer en brokig bland-
ning af laga, däliga kojor och präktiga palats (t. cx. vice Ko-
nungens, det Krasinstista m. fl.), har Universitet och 113,000
inwänare (före 1831 öfwcr 140,000), af hwilka nära 30,000
äro Judar. Praga utgör en förstad för Warschau, wid hö-
gra Wcichstlsiranden. Byn och slätten N?ola, der Polsta Ko-
nnngarne fordom waldes. Den lilla staden Grochow (der och
wid Praga stagtning den 19—21 Februari 1831). Bialolen-
ka (stagtn. dcn 24—25 Fcbr. 1831). med 9800 in-
wänare, hufwudort i det lilla Furstcndömet af samma namn.
Rarva, en fordoin betydlig stad, bekant för sitt stött, dit man
plägade föra siattsfängar (der Carl Carl Carlsson Gyllen-
hjelm satt fangen), har nn blott omkring 3200 inwänare.

Brzesc till ätstillnad frän det lithanista Vrzesc wid Vug,
kalladt Brzcsc-Kuiawsti, hufwudort i det fordna hertigdömet
Kuiawien, en gammal stad, nu obetydlig.

2) Ka! i sch, med städerne: Ralisch wid Prosna, en af de
wackraste städerne i det nuwarandc Polen, har 12,000 inwä-
nare; Czenstochorva (Tschenstochowa), ett befäst kloster pä
berget lasnagora, en berömd wallfartsort; Sieradz wid War-
ta, har bctydliga manufakturer; Piotrkorv (tysta Petrikau)
ofta omnämnd i Polsta historien.

3) Plo c k (Plozk), med städerne: Plock, en af de bättre
städerne i Polett, har Vistopssäte och 7000 inwänarc; Pnltust
wid Narew (fältst. 1703 och 1806); Ostrolenka wid Narew
(fältst.^. 1807 samt. sedermera cn mördande stagtning i Maj
1831> Modlin, stark fästning, dcr Bug förenar sig med
Weichseln.

4) Augustowo, ined ätstilliga smä stader, bland hwilka
mä nämnas: Zuwalki, hufwndort i Woiwodstapet L.omza
wid Narew, och Augustowo. I norra delcn af detta Woi-
wodstap ligger det herrliga godset och slottet Dospua, f. d.
tillhörigt Grcfwe Pa? (Paz).

5) Sandomir, med flera smärre städer, bland hwilka Ra-
dom och Sandomir äro dc förnämsta.
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6) Lublin, med städerne: Dublin, i en angenäm nejd,
har betydlig handel och 13,000 inw. (fordom 40,000), af
hwilka hälften äro Judar; Zamosc wid Wieprz, .stark fäst-
ning. Det praktfnlla stöttet Pularvy, wid Wcichseln, f. d.
tillhörigt Furst Adam Czartorysti, mcd en stor park, stort och
kostbart Vibliothet samt cn samling af Polsta antiquiteter, allt
illa medfarit nnder sista kriget.

7) Podlachien. Siedlec, hufwudort, 4400 inwänare;
Biala, tillika llted ett breowid liggande stönt stött, f. d. till-
hörigt Furstliga Radziwittsta fatnjljen.

7) Kra k au. Rielce, hufwudort, 4000 inwänare, med
bly- jern- samt koppargrnfwor i sitt granstap; pilica, i hwars
närhet floderne Warta och Pilica hafwa sina källor; Siewerz,
det fordna Hcrtigcömct Scweriens hufwudstad, nu obetydlig.

Anm. (Asiatiska Rytzland sinnes upptaget under Asien).

Frt-Staten Kråka u, under beskydd af Ryssland,
ösierrike och Preussen, är belägen pä westra stranden af
Weichscln, emellan österrikiska provinsen Galizien, det med
Ryssland införlifwade Polcn och Prenssen. Staden Rrakau
har 30,000 inwänare, ett Universitet, klädes- och andre fa«
briker samt tämlig handel. Statens gebiet utgör, med staden
inberäknad, omkring 9 qwadratmil.

Grekland.
Gransor och Storlek. Grekland gränsar i norr

till Turkista provinserne Albanien och Thessalien, frän myn-
ningen af floden Aspropotamo ända till hafswiken wid Zei-
tuuy ellcr Isdin,' dess öfrige sidor äro omgifne af Medelhaf-
wet och Archipelagen; till storleken innehällcr Grekland 3 till
400 qwahratmil.

Berg och N? att en. I norra Grekland, ellcr Livadten,
märkas bergen Oeta, med det tränga passet Thermopylw
(blott 12 steg bredt) wid ingängen till Thessalien, Parnassus
(Liakura) och Helicon (Sagara). Pä Morea eller sydliga
Grekland äro Maina bergen i synnerhet bekante. Negroponte
är äfwen en af tämligen höga bergssträckor genomkorssad ö.
— Uti Livadien är gränsfloden Aspropotamo, hwilken lik-
wäl icke är segelbar, och den halfannan mil länga sjön Lo-
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polja de enda watten, som kunna nämnas; pä halfön Morea
aro Rusta eller Ryfo och Zri de förnämsta floderne.

Rltmat och produkter. Grekland hör, till sin na-
tur och bestaffcnhet, till de mest omwexlande och lyckligaste
länder i werlden, under en klar och sydlig himmel; klimatet
är i dalarne och pä flätterne gansta warmt, wintcrn blott en
regntid; kallare luft hafwa likwäl de bergstrakter, som en del
af srct äro betäckte mcd snö. lordbäfningar äro, i synncrhct
pä Morea, ej sä sällsynte. Emellan bergen finnas ntmärkt
fruktbara dalar. I norra delen af landet är likwäl jorden pä
flera ställen stcnbunden och torr, samt för sädesodling icke
tjenlig; i allmänhet produceras win, sydfrukter, olja och bom-
ull; äfwen nägot silke.

Inbyggare, Näringar och Handel. Grekland
äger knapt en Million inbyggare. Dc fleste äro Greker, ty de
fordom har boende Turkarnc, hafwa till största dclcn ittwandrat;
äfwen Albaneser äro talrike pä fasta landet, och titt icke min-
dre antal stiga Fransmän, Tystar och andre Européer, hwil-
ka begagnas wid armeen och uti civila tjcnstebefattningar. In-
byggarne nti de sydöstliga bergstrakterne, Mainottcr och Ka-
kovulioter äro genom sinrähet, och de senare äfwen säsom bar-
bariska sjöröfware bekante. Åkerbruk och Bostapsstötsel utgöra
inbyggarnes hufwudsakliga näringsfång; fabriker finnas nästan
inga, men handel och sjöfart idkas betydligt.

Grekernc och Albanesarne bekänna sig till Grekiska kyrkan,
och erkänna Patriarken i Consiantinopel, som sitt andliga öf-
wcrhufwud. Alla andra Christne trosfo^wandter hafwa fri rc-
ligionsöfning. Regeringen ar monarkist och landet styres af
en Konung.

bandets indelning. Landet bestar af 4 utaf na-
turen stiljde delar: 1) ellcr norra Grekland; 2) Half-
ön Morea eller södra Grekland; 3) ön Egribos eller Ne-
groponte, samt 4) öarne: Sporaderne och (sykladerne:

1) L,ivadien indelas i det östliga och westliga Hel-
las; det förra innefattar de gamla provinserne Ättika, Mcga-
ris, Boeotien, Phokis, Lokris, Doris och en liten del af
Thessalien, till westliga Hellas hörer Ätolien och en del af
Akarnanten. I Ättika ligger Athen, landets blifwande huf-
wudstad, med omkring 12,000 inwänare, der smä obetydliga
byggnader anträssas bland fornminnen, som wittna om prak-
ten frän cn fdrswttnnen tid; ständiga krigsorolighetcr hafwa
försatt staden i ett uselt tillstånd; af de gamla hamnarne är
ännu blott en enda Porto Leone (fordna Pircrus) tillgänglig
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för större stepp. I Voeotien ligger Thiva, det gamla Thcbtr,
och Livadia, wid foten af Helicon, en liflig stad med 10,000
inwänare. I Lokris är staden Salona belägen, som är be-
fäst och äger 4000 inwänare. Uti Ätolien ligger siadeuz Le-
panto wid hafswikcn af sa>nma nalnn. Den wigtigaste sta-
den i det wesiliga Hellas är Missolunghi, starkt befäst, pä
landsidan omgifweu af ogenomträngliga moras, namukunnig
i Grekernes frihetskrig.

2) Morea, ar fördelad i 7 Departementet". Argolis,
Lakonia, Nedra Messenicn, öfra Messenicn, Arkadien, Elis
och Achaja. Här märkes följande städer: «) Uti Argolis eller
nordöstra delen af landet; Nauplia eller Napoli di Ro-
mania, som sedan är 1824 warit Greklands hnfwudstad, mcd
2:ne starkt befäste citadeller, god hamn och 6000 inwänare.
Rorinth (Kordos), belägen pä den smala landtnngan, soin
.förenar Morea och Livadicn, med 4000 inwänare. Argos
med talrika nya byggnader och deribland en stön kyrka. — b)
Uti Lakonia, ellcr landskapets sydöstra del: Epidauros cllcr

di Malvasia, pä cn ö wid östra kusten, berömd för
det goda Malvasierwinct. I det inre af landet ligger Misitra,
med 16,000 inwänare, citadcll, stark silkesodling, jernmanu-
faktnrer. —c) I Nedra Messenicn: Nalamata, ien frukt-
bar trakt wid Koronsta wiken, med en god hamn. I de kala
otillgängliga bergstrakterne uti Maina-gcbietet bo Mainotterne,
cn af de tappraste Grekiska stammarne, som aldrig läto Tttr-
karne underkufwa sig, bekante säsom dristige röfware; Maina
är hnfwudorten i dera" hembyggd. — <1) i öfra Messenicn:
stadcn Roron ined 5000 inwänare, hamn och 2:nc citadeller
samt listig handcl; Modon lncd 7000-inwänare, hamn och
citadcll; iTya Ui^avarino, befäst sjöstad wid sydwcstra knsten,
mcd cn utmärkt hamn, märkwärdig genom Amiral Codring-
tons der ntanföre wnnna seger öfwer Egyptist-Turkista flottan,
den 20 Oct. 1827. — e) Uti Arkadicn; Lripolizza fordom
Moreas hufwudstad, med 15,000 inwänare. — l) Uti Elis:
Gastuni med 3000 inwänare, hamn, kastell och liflig handel.8) Uti Achaja: patras, befäst sjöstad wid hafswiken af sam-ma namn, med 6000 inwänare och liflig handel, sätet för en
Metropolit, samt Ralavrita med 2 till 3000 inwänare. .

3)Negroponte eller Ggribos, med hufwudsta-den Egribos (Evripos), genom en brygga förenad med fastalandet, som har 16,000 inwänare, stön hamn samt fästning.Flera smärre öar räknas äfwen hit.
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4) öarne, som äro fördelade i 5 Depattementer, nemli-
gen: a) Norra Spo rad er ne, bland hwilka mä näm-
nas : Skiatho, Skopelo och Skyro. — b) NorraEy -

kladerne: Andros, den wackraste och fruktbaraste, med
12,000 inbyggare, som idka silkesodling och biskötsel; Tine,
som har 20,000 inbyggare samt betydlig silkes-cifwel; Myko-
ni med 6000 inbyggare, mest sjöfolk, winodling; Delos, o-
bebodd och osund, blott begagnad säsom betesplats; Syra med
1000 inhpggarc; Thermia, med 6000 inbyggare, winodling,
biskötsel, samt warma källor; Zea med 5000 inbyggare, syd-
frukter, win, bomull, siden, sjöhandcl och blygrufwa; Serfo,
bostapsstötsel, saftan, jerngrttfwor. — c) Ce nt ralcykla -

der ne: Naxos, med 10,000 inbyggare, spanmäl, win, ol-
ja, sydfruktcr. Paros, med 2000 inbyggare, berömd för
sin stöna marmor; Antiparos, Nio, Sikino, Polikan-
dro, NNlo, fordom Melos, en vnlkanist ö, med osundt kli-
mat och mänga warma källor; Rimoli och Sifno, — 6)
Westra Sporaderne: Hydra, en i.frihetskriget märkwär-
dig ö, med en folkmängd af 40 till 50,000 inbyggare; staden
Hydra är starkt befäst, och drifwer liflig handel; Spezzia,
Paros, Agina. — e) Af Sydliga Cyklade rne:
Amorgo.

Turkiet.
Gränsor och Storlek. Turkiet omfattar Europei-

ska, Asiatista och Afrikanska provinser. Det Eurqpcista Tur-
kiet gränsar i norr till Rysiland och Ungern; i wester till Dal-
matien, Adriatiska hafwet och Medelhafwet; i söder till Grek-
land och Medelhafwet; i öster till Archipelagen, Marmorasjön,
Swarta hafwct och Kankasista länderne: t öster till Per-
sien; t söder till Persiska wiken och Arabien; i wester till land-
tungan wid Suez och Medelhafwet. (Afrikanska andelen af
Turkiet stall särstildt bestrifwas). —Hela Turkista Riket, in-
beräknadt de Asiatista och Afrikanska länderne, utgör inemot
20,000 qwadratmil: hwaraf den Asiatista dclcn är störst, och
ensamt innehällcr i widd omkring 12,000 qwadratmil; den
Europeiska utgör omkring 4700 qwadratmil. .

,

Berg och N) att en. Länder är mycfet bergigt, samt
i nägra trakter sandigt och träffigt. I Europeiska Turkret, som
sträcker sig, ända opp tist Karpatherne, är berget Balkan eller
Hämus det högsta,, hwilket grenar sig ät flera sidor; ett af
de mest bekanta berg i werlden. I det Asiatista Turkiet äro
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Raukasus och Taurus med desi grenar Ararat och Libanon
de högsta bergen. — Hufwudstoden i Europeista Turkiet är
Donau, som upptager floderne Morarva, Aluta, Sireth,
och pruth, hwilkcn är gränsflod mot Ryssland; de öfrige
strömmartte äro endast kustfloder, och bland dem är Mariya,
som börjar wid Balkan, dcn betydligaste. Hnfwndfloderne i
Asiatiska Turkiet äro: Euphrat (Frät) och Tigris, hwilka
börja wid Armenien, och efter deras förening kallas Schat al
Arab, samt utfalla i den Persiska wiken; af insjöar är N)an,
nära östra gränsen, störst, och Döda hafwet märkwärdigast
för wattnets sälta och swafwclhalt.

Klimat och produkter. Klimatet är mildt och be-
hagligt. Macedoniens och laniahs dalar äro, sä wäl till sitt
klimat, som öfriga natur, bland de angenämaste nejder i
werlden. I anseende till fruktbarheten hörer Turkiet till de
bästa länder i Europa, och har öfwerflöd pä förträffliga pro-
dukter; men under Turkarnes spira är landet illa odladt och
mänga fruktbara trakter ligga öde. Bergen äro rike pä me-
taller, men desie bearbetas icke. De förnämsta produkterne
aro: spanmäl, isynnerhet hwete, räg, ris och hirs, bostap,
win, sydfrttkter, olja, bomull och silke.

Inbyggare, Fabriker och Handel. Turkiet är
icke bebodt blott af Turkar, och Turkarne utgöra icke en gäng
den största delen af desi inbyggare. Landet war fordom i an-
dra Nationers wäld; dessa äro,af Turkarne öfwerwunna,
men ej fördrifna, och icke ens med dcm blandade, ntan hafwa
bibehällit sin egendom, sina brttk, sina seder och sin religion.
'Turkarne äro det sista folk, som ifrän Asien inkommit titt Eu-
ropa, och hafwa derföre äfwen Asiatista seder och bruk. De äro
ocksä det enda herrstande folk i Europa, som icke bekänner sig
till den Christna läran, ntan är Muhamedanismen tillgifwet.
De äro af samma härkomst som Tatarerne, och kalla sig sjelf-
wa , efter en af deras gamla anförare, Ottomaner eller Os-
maner. De äro ett stort och starkt folk, som wänjer sig att
uthärda stora beswärligheter. Turkarne äro i allmänhet icke
elake, som man wanligen tror, de utmärka sig genom man-
lighet, medlidande, redlighet och uppriktighet, äro höflige och
gansta mättlige, men äga derjemte stark böjelse för wrcde och
hämnd. Hwarken förställd eller skicklighet fattas dem; men dels
af rcligionsgrnndsatscr, dels af andra fördomar, hafwa de länge
förkastat Europeista Nationernes uppfinningar och förbättringar;
likwäl synes nu regerande Sultanen, i wissa delar, wilja om-
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stapa styrelsen och militären till Europeisk form. Likasom alla
Osterländningar, sitta de med benen i kors, äta och sofwa pä
golfwct, hwilket är bclagdt med mattor och madrasser, äf-wensom wäggarne dermed äro beklädde (sopha). De äro af
allwarsamt lynne, älsta, utom att rida, inga kroppsrörelser,cmse dans säsom oanständig för mankönet, spcla deremot gcr-
na schak, äro stora älstare af blommor och ds starkaste tobaks-
rökare och kaffedrickarc i Europa. — Turkarue hafwa wal sko-
lor och ätstillige andra underwisnings-anstaltcr, men de hafwa
likwäl nästan ingen wetenstaplig bildning. Uti nmsik, bygg-
ningskonst och trägärdsanläggning äro de likwäl icke okunnige,
men mätare-, bildhuggare- och kopparstickar-konsterne äro för
dem nästan alldeles okande. — Af Slawista stammen finnas

flera folk säsom Serrver, Bosniaker, Rroater, m. fl.,
hwilka bekänna sig titt Grekiska kyrkan, och äro flitige jordbru-
kare. Widare finnas här Greker, Albaneser eller Arnauter,

Armenianer, Judar och Européer af flera na-
tioner. — Uti Asiatista provinserne finnas till en del af sa in-
nia folkstag, samt Druser, kringströfwande Araber och andra
nomadista folkstag. Inbyggarnes antal i de Turkista staterne
beräknas till nära 23 millioner, af hwilka 9,400,000 wistas
i Europa, nägot öfwer 10 millioner i Asicn och omkring 3
millioner i Afrika; dessa tala mänga olika spräk, hwaribland
likwäl Tnrkistan, Ny-Grckistan och Arabistan äro mest gäng-
se. — Asiatista Turkiet har flera och bättre manufakturer äu
det Europeista, i synnerhet tillwerkas mycket siden- och bom-
ullstyg: mattor, kamlott, tnrkistt garn, godt saffian, och go-
da mctallwaror; färgerierne äro äfwen mycket bcrdmdc. Han-
deln sä wäl med inhemska som med Arabiska, Persiska och
Indista waror är gansta ansenlig. Warorne föras med Ka-
ravaner, hwilka gä frän den ena ändan af landet titt den
andra, ifrän Bnrsa till Tocat, öfwer Aleppo och Damaskus
till Arabien, samt öfwer Mosul och Bagdad till Basira.

Landets Religion är den Mnhamcdansta, (af sekten
Sunna), hwars öfwcrhufwud är Mufti; likwäl talas alla
andra Retigionsförwandter. — Regeringen är oinskränkt de-
spotist, och ärftlig pä manliga linien *). Storsnltanen ellcr
Storherren, som äfwen nämnes Osmanernes Kejsare, förenar
i sin person högsta andliga och werldsliga makten. Förnämsta
Stats- och Krigsministern är Storviziren. Stäthällarne i pro-

") Benämningen porten tillhör egentligen Turkiska hofwet och har,
leder sig namnet frän den stora Porten, bwarigenom ingången är
till Seraljen, eller Storherrens resldenspalats.



275

vinscrne kallas Beglcrbegs och Sandschaker, wanligen Paschas
kallade; likwäl hafwa i nägra provinser Woiwodsrne och Aga,
oberoende af de förra, fdrwaltningen af de ät dem öfwerlem-
nade omraden. De all lnänna statsangelägenhetcrne afhandlas i
Divan (Statsrädet). Krigsmakten bestar till större delen af
kawalleri; lanitscharcrne, soin förr ntgjorde betydligare delen
af Infanteriet, blefwo 1826'afstassade, hwarefter Sultanen
nu bildar en Armee efter Europeista krigskonsten. Sjömakten
bestar af omkring 40 större och mindre krigsstepp, och högste
Befalhafwaren öfwer Flottan kallas Kapudan Pascha.

bandets indelning. Europeista Turkiet med un-
dantag af Lydländcrne Moldan och Walachiet och Furstendö-
mct Servien, indelas i 3 Ejalets cllcr Veglcrbegliker, dessa
äter uti ätstillige Paschaliker, och dessa äter i militäristt af-
seeiide uti wissa Sandschakstaper, mcu dä denna indelning icke
träffas pä nägra kartor, upptages här dcn äldre landskaps-in-
delningen.

I. Uti or ra delen finnas:
1) Romanien, pä TurkiskaRum-Il i, fordom Thra,

cien kallao, eller Landet emellan Swarta hafwet, Marmo-
rasjön , Archipelagen och Valkanbergen. Större delen af lan-
dets floder upptagas af flodcn Maritza. Här märkas städer-
ne: Tonstantinopel (Istamdnl, fordom Byzanthinm) Tur-
kista Rikets hufwudstad, öfwer 2 swensta mil i omkrets, byggd
pä 7 kullar i eu förtjusande trakt, med 598,000 inwänare,
m^nga präktiga byggnader, Seraljen (dcr Sultanen med desi
Hofstat bo), dcn prättiga Sofia Mostcen, siden- och bom-
ullsmanufakturer samt widsiräckt handel; i förstaden Pera bo
de Enropeiste Ministrarne, i förstaden Galata de Europeiske
Köpmannen, och i förstaden Fanal bo Grckerne. Adriano-
pel, wid Maritza, pä en wäl odlad slätt, med 100,000 in-
wänare, präktiga mosteer, goda siden-och läberfabriker, män-
ga fargerier för Turk,stt garn och kattnn, drifwer stark han-
dcl. Philippopel eller Filide, nära Balkanbergen, wid Ma-
ritzas öfwersta gren, i en winrik nejd, mcd 100,000 inwäna-
re, och betydlig handel. Demotika, der K. Earl Xll uppe-
höll sig är 1713 och 1714. Gnos, wid Maritzas utlopp,
med god hamn. Gallipoli, med 40,000 inwänare, pä land-
tnngan, Tanrista Cherfonefns, ä hwars yttersta spets 2:ne ka-
ssetter, Nya Dardancllerne (midt emot 2:ne kastetter, gamla
Dardauellerne, pä Asiatista sidan) äro anlagde till förswaran-
de af inloppet till Marmorasjdn.
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2) Bulgatten, norr om Romanien, eller landet emel-
lan Balkanbergen och Donau, mot hwilken flod landet sluttar,
och smäningom utbreder sig ,i slätter. Hufwudstaden är Sofia,
säte för Bcglerbegen öfwer Numili, med 46,000 inwänare och
liflig handel. Här märkas äfwen städerne: Silistria eller
Dristra, med 20,000 inwänare; Nnkopoli, mcd 20,000 in-
wänare, och N?iddin, med 25,000 inw., alla wid Donau be-
lägne och befäste; Ruschtschuk, med 30,000 inwänare och
fästning, samt Sistow mcd 20,000 inw., äfwen wid Donan,
äro betydlige handels- och fabriksstäder; N)arna, wid Swarta
hafwct, befäst, siapelorten för handeln emellan Bulgarien och
Walachiet samt Constantinopel, med god hamn och 20,000 in-
wänare; Schumna eller Schumla ansenlig fabriksstad med
20,000 inw. och en af rikets starkaste fästningar.

3) Bosnien, wcstligasie hörnet af Europeiska Turkiet,
söder om Saufloden, innefattande Egentliga Bosnien, Land-
skapet Herzegowina, jemte andclarne af Rroatien
och Dalmatien. Landets är bergigt och ehnru beläget nära
Adriatiska hafwet, sluttande mot Donau, hwars gren San
upptager landets strömmar, af hwilka Drina och Bosna äro
de betydligaste. Städcr: Bosna-Serai eller Serajervo med
60,000 inw. samt wigtiga stal- och jernfabriter; Trawnik,
med 8000 inw. och fästning.

4) Ser wten, emellan Bulgarien och Bosnien eller Mo-
ramas flodomräde, ett bergigt och ofrnktbart landstap, hwars
inbyggare äro ett Slawistt folk, af Grekiska bekännelsen, som
genom Nyst bemedling, hafwa en egen styrelse, sä att Tnr-
karne endast fä eu ärlig tribnt af landet. Här märkas: Se-
mendria, befäst stad wid Donau, med 10,000 iuw. och cita-
dcll, säte för Serwista Senaten; Belgrad, cn starkt befäst
stad wid Sans och Donaus förening, med 30,000 inwänare,
medelpunkten för handeln emellan Ungern och Turkiet (fred
1739); Nissa, med fästning; Posorofdscha eller Passaroroiy
(fred 1718).

5) Walachiet, som har titel af Fursiendöme, beläget
norr om Donau, hwilken här framlöper i bägformig böjning
till Serct-flodens inlopp, som med desi arm Puttna, utgör
gräus mot Moldau. Landet är eu widsiräckt och gansta frukt-
bar stätt, som likwäl mot Siebenbärgssa gränsen smäningom
höjer sig och blir mera bergig. Aluta är den mest bekanta af
desi floder, hwilka alla upptagas af Donau. Inbyggarne i
detta Furstendöme, liksom i Moldau, äro Grekiste chrisine,
och stola härstamma frän romersta kolonister; ocksä har dcrns



277

spräk etr latinskt ursprung. Allmogen lefwer förtryckt under
Bojarcrne, detta lands Adel, och Hospodaren, som regerar
oberoende af Turkarne, men mäste ärligen betala statt till
Turkiska Sultanen. Walachiet, äfwensom Moldau, stär i
öfrigt under Ryskt inflytande, och kan nästan anses säsom cn
Ryst provins. Genom sista Rysta invasionen är detta Fur-
stendömc, liksom Moldan, nästan förhärjadt. Städer: Bu-
charest (Vucharescht), Hospodarens residens, ined 50,000 in-
wänare, nederlagsplats för landets handel (fred 1812); Bra-
ila eller Ibrail med fästning, hamn, handel, 25,000 inw.;
Giurgewo (Dschnrdschwo) med fästning pa en af Donauö-
arne, handel pä swarta hafwet och 15,000 inw.; Fokschani

genom Snwarows segrar 1789; fredscongresil772).
6) Moldau, norr om Walachiet, med hwilket det i na-

tnrbeffaffenhet, inbyggare och styrelse öfwercnsstämmer. Lan-
det öster om Pruth afcräddes 1812 till Rysiarne. Städer:
lasty (laschy), Hospodarens residens, med 30,000 inw.,

och handelsstaden Galacz (Galätsch) wid Donau.
11. Till Södra Delen:

1) Macedonien eller nordöstra delen af fordna Grek-
land, ett bergigt land, hwars sydligaste del slutas uti 3:ne
uddar, emellan Salonichi och Contessa-wikcn; den östligaste af
dessa slutar uti dct berömda berget Athos, nu Monte Santo
kalladt, pä hwilket äro flera kloster med 4000 Munkar och
mänga Eremiter. Landets hnfwudflod är I?ardari. Städer:
Saloniki, sate för en Turkisk Pascha, näst Eonstantinopel
den wigtigaste handelsstad i Europeista Turkiet, med god hamn,
flera fabriker, stor Indist stola, och 70,000 inw.; Nodina,
med bomullsfabr. och 12,000 inw.; Seres i dcn stöna Seres-
dalen, uti hwilken finnas stora bomullsplantagcr; Felibia,
fordom Philippi. —Athos, bekant berg, äfwen kalladt Monte
Santo (heliga berget), i följd af den mängd kloster, som der
finnas, hwilkas antal stiger titt 22, samt desintom 500 kapcller
och oräkneliga grottor hch klosterkamrar.

2) Alb anien, pä Turkiska Arnaut, innefattar det fordna
Grekiska Illyrien och Epirus, hwilket sistnämnda utgör syd-
ligaste delen af nuwarande Albanien. Hit hör westkusten qf
fordna Grekland, bebodd af ätstilliga folkstammar, af hwilka
Montenegrinerne, ett tappert och oberoende bergsfolk, och de
wilda Arnanterne äro mest bekanta. Landet är omwexlande;
uti norra delen idkas betydligt äkerbruk, och uti södra delcn
bostapsstötsel. Städer: Skutari, befäst, med handel och
15,000 inw.; Durazzo och Dulcigno, mindre sjöstäder, som



278

idka handel och sjöröfweri. Norr 011l Dulctgno gär bergsträck-
ningen Montenegro (swarta berget), som pä landets spräk
kallas Czernagora (Tscharnagora). Inbyggarne som kallas
Cattarini etter mcd det allmänna namnet Montenegri-
ner (till antalet 46,000) äro rä och krigiske, betala statt till
Turkarnc, men äro i öfrigt sjelfständigc. Akroceraunista ber-
gen utgöra gränsen mot Epirus, uti hwilket landstap äro bc-
lägne städerne: lanina, sate för en Pascha, lited 30,000 inw.
och bctydlig handel; Nonizza, säte för cn Grekisk Erkebistop,
befäst hamn; och handcl; Arta, handelsstad; Prevesa med be-
tydliga rnincr af dct gamla Nikopolis; dessa tre sistnämnda
städer äro belägne kring Artawiken; Argyro-Rastro ined 4000
inw. Norr om Arta ligger Suli, hwars inbyggare, de käcke
Sulioteruc, under sisia Grekiska frihetskampen mycket utmärkt sig.

3) Thessalien eller lanjah, öster om Epirus, frän
hwilket det skiljes genom berget Pindus, söder om Maccdo-
nien, wid hwars gräns finnas bergen Olympus och Ossa,
emellan hwilka floden Salambria banat sig wäg uti den stöna
Tempe-dalen. Landet är gansta bergigt, men likwäl fruktbart
och af ftrtjusande stönhct. Städer: lenischehr eller
med fabriker, handcl och 20,000 inw. samt Ambelakia, i
Tempc-dalen, mcd 6000 inwänare, mänga stora färgerier,
der berömdt Turkiskt garn beredes (bada wid floden Salam-
bria); pharsala eller Lschataldscha, mcd 5000 inw. och fär-
gerier för Turkistt garn; Zeituny etter Isdin med 4000 iuw.,
i granstapet af passet Thermopyl<r.

Obetydligt ar antalet af de öar, som, sedan Greklands
befrielse, ännu tillhöra Turkiska Statcu. Dessa äro: 1) I
nordliga Archipelagen: a) Tasos eller T^sso, ined 6000
inb. ,b) Samotraki med 1500 inb.; c) Imbro med 4000
inw., samt d) Stalimene etter Lemnos, mcd 8000 inw. 2)
I södliga Archipelagen: a) Candia dct fordna Creta, af Tur-
karna Rired kallad, mcd 300,000 inbyggare, ön är mycket
bergig; frän öster till wester sträcker sig desi hufwudbergskedja
Psiloriti (Ida) öfwer 7000 fot, med den märkwärdiga laby-
rinten. De westliga bergen pä ön kallas Sphachia (eller
hwita bergen), emedan de en del af äret betackas af snö; de
bebos af ctt idogt men krigiskt folk, Spachioterna. Klimatet
är pä läglandet owanligt tempercradt, markcn ständigt grön,
slätterna fruktbara, och bostap, win, bomull, olja desi httf-
wudprodukter. Städer: Candia, hufwudstaden pä ön, med
betydliga fästningswerk, wigtiga sidenfabriker och 16,000 inw.,
samt Canea, fordom Cpdonis, med 9000 inw., förnämsta
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handelsstaden pä öm b) I granstapet af Kandia ligga ätstil-
lige smä öar Standia, Gaidronisi, Gozzo, m. fl. och pä
nägot längre afständ derifrän i nordost Skarpanto, <saxo,
m. fl. Af sydliga Cykladerue tillhöra ännu Santorin, Nanfi
och Stampalia Turkiet.

Asien,
som är den störsia af alla Werldsdelame, har ock de flesia in-
byggarne ; man räknar dem till omkring 550 millioner. Asien
är det nuwarande mennistoslägtets stamort; derifrän hafwa de
folkstammar utgätt, som nu bebo jorden. Der blefwo de första
stater grundade, och der lefde och lärde Stiftarne för de tre
wigtigaste herstande Ncligionerne, Moses, Christus och
Muhamed. 'Konster och wetenstaper blefwo der ocksä först be-
kante. — I Asiaternes eller Qsterlänningarnes lynne märke
wi isynnerhet 2:ne böjelser, hwilka i Asien äro nästan allmänt
herrstande, neml. böjelse för prakt och ett oinskränkt wälde.
Den österländska yppighetcu och den österländska despotismen
hafwa sålunda hos osi blifwit ctt ordspråk.

Störsia delen af Rysiland äfwensom af Turkiet är belägen
l Asien; wi börje säledes med dessa länder: de öfrige länderne
i Asien äro: Arabien, persten, Tatariet, Indien, Rina,
Japan.

I. Rysiland.
(Se Europa pag. 256.)

Asiatista Rysiland innefattar mer än en tredjedel af Asien,
har omkring 5 millioner inbyggare, och innefattar egentligen
2:ne hllfwuddelar: Raukasista länderne och Sibirien.

Rankast st a länderne kallas ined ett gemen-
samt namn landstaperne, belagne kring den höga bcrgsryggcn
Kankasus, hwars toppar äro bctäckte af ewig sno och is. I
dalarne wäxer säd, win och sydfrnkter; honnng fins till särdeles
öfwerftöd; winrankan wäxer här wild; de förträfflige bctes-
markerne äro utmärkt gynnande för boskapsskötseln, som ocksä
är huswudnäringen. Ingenstädes pä 'jorden finnes sädan bland-
nnig af allahanda nationer, och sädan spräkförbistrtng som pä
Kankasus. — Fordom beboddes Kaukasien dels af oafdängige
Furstar, dels war landet under Perstfft och Turkiskt herrn-
waldc, mcn sedan början af detta ärhnndradet har Rysiland
icke blott satt sig i besittning af hela Kaukasien utan äfwen
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wid fredssluten betingat sig en del af Persien, som med Kau-
kasien blifwit förenade. För uärwarande bestar detta landstap
af sex Guvernementer med utilitarist författuing, under en
General-Guvernör.

1) Grusien eller Georgien, söder om Kaukasiska ber-
gen, war änoa frän uräldriga tider ett eget Konungarike,
som oaktadt allt dct ofog, som dct mäste fördraga af mäktiga
grannar, likwäl ändock räddade sin sjelfständighet, ända till
desi Konung Heraklius är 1801 ctftradde landet till Rysiland.
Här märkes hufwudstaden Tifiis wid Kur, som har 40,000
inw. och wigtig handel.

2) Imiretien, egentligen bestäende af 3:ne landstaper,
Mingrelien i norr, Guria i söder och Imireti midt
emellan dem bada. I nordwesira delen, söder om Kankasns,
bebo Abasserne ellcr Awcharserne, bekante röfware, en knst-
sträcka, som af dem fatt sitt namn. Imiretien är ctt bergigt
och sumpigt kustland, längs ät swarta hafwet, wid södra sidan
af Kaukasus, mcd hufwndstaden Rhutaissi som har 6000 inw.
Inbyggarne i detta Guvernement äro af blandad härkomst,
Grnsier, Armenier, Turkomaner, Awchasscr, m. fl. samt till
sin Religion dels Christna, dels Mnhamedaner och 'Judar. En
dcl af dcm wilja icke erkänna sitt beroende af Rysiland; Aw-
chasserne äro näsian sjelfständige. Imiretien är fasancrnes
hemland. Vegetationen liknar mcst södra Enropas.

3) Tscherkessien (Circassicn), en läng landsträcka, frän
Swarta till Kaspista hafwet, innefattande högsta trakterne af
Kaukasus, söder om floderne Terck och Kuban. Inbyggarne
äro Nomader, dels Tschcrkesser, wanligen Cirkasscr kallade,
och Ossctcr, samt nägre Nogayer och Awchasscr m. fl. Osse-
terne anses för stamfolkct till Asarne, hwilka fordom inwan-
drade i norra Europa. lubyggarne i Tscherkessien lefwa till
en dcl i beständiga fejder med Nysarne, och äro till större
delen Mnhamedaner. Landct innefattar Stor a och Lilla
Kabarda. Nägra Städer finnas icke i detta landstap.

4) Da ghestan, östra sluttningen af Kaukasiska bergen till
kusten af Kaspista hafwct. Inbyggarne äro här äfwen af den
mest blandade härkomst. I de högre bergstrakterne bo de wilda
Lcsgierne, efter hwilka höglandet fär namn af Lesgistan.
Förnämsta städerne äro: , wid Kaspista hafwet, med
10,000 inw., och handel, isynnerhet lncd salt frän saltsjön
Tartnli, samt Derbent, söder om Tarkn, äfwen wid Ka-
spista hafwet, med 6000 inw., som odla win och saffran.
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5) Schirwan, söder om Daghesian, wid Kaspista hafwet
kring floden Kurs ncdrct lopp. Inbyggarne äro en blandning
af Georgier, Tnrkomaner, Araber, Perser och Armenianer,
m. fl. Provinscn, som är 1812, jemte Daghesian, afträddes
af Persien, har wid kusten ätstillige öar med wulkancr; halfön
Abscheron är isynnerhet utmärkt genom sina Naftakällor. Huf-
wndstaden i Provinsen är Baku, med 3000 inw., hamn
wid Kaspista hafwct, bctydlig handel och rika Naftakällor.
Hela trakten deromkring är genomdrucken af Nafta, sä att om
nätterna hela fält synas stä i laga, tttan att man frän det phos-
Phorista ljuset finner nägon warma utgä. Guebrer och Parser,som dcls här äro boende, och delas göra wallfartcr hit frän
Indien, anse denna eld för helig. Södra delen af Schirwan'
utgöres af slätten Mogan, uppfylld med sjöar och moraser,
bebodd af Turkomaner.

6) Ar men ten, utgörande fordna Provinsen Grivan, med
ätstillige andre distrikter, som är 1828 af Persien blefwo af-
trädde. Gränsen emot Persien utgöres till större delen af flo-
dcn Äras, likwäl är ock cn del af knstlandet söder om Kur
Ryskt gebiet. Har märkes hufwudstadcu Eriwan med 10 till
15,000 inw., befäst men illa byggd, samt klostret Etschmia-
sin, bebodt af 300 Munkar och sätet för Patriarken, som ar
öfwcrhnfwndet för hela Armcnista Ehristenheten.

V) Sibirien, innefattar hela norra Asien, en ofantlig
landsträcka, större än hela Europa, men har blott 1,600,000
inbyggare, af Tatariff, Tchudist och Mongolisk härkomst. Blott
i sydligare delen idkas äkcrbruk; siste är hufwudnäringen i
norra orterne. Pälswerk är Sibiriens wigtigaste produkt, dä
man undantager de rika guld- silfwer- och blygrufworne i
Altaibergcu. Dcn öster om Uralberget belägna delen af Gu-
verncmentet Perm, räknas till Sibirien, äfwensom följande
4 andre Guvernementer:

1) Den hithörande delen af Guvernementet
Perm, utgör, genom sina rika guld-, koppar och jerngrnfwor,
äfwensom genom sina betydliga saltwcrk en af de wigtigaste
proviuferne af Rysta riket. Här märkes: Ratharineburg
»ned 15,000 inw., förnämsta bergsstaden i Rysiland, säte för
öfwerbcrgsauttet för alla bergwerk i Sibirien; Irbit, en stad
nordost frän Kathrinenburg, der ärligrn en stor marknad hällcs.

2) Git vcrneme ntet T obolst, westra delen af Sibirien
kring floden Obis nedre grenar, och Obista hafswiken. Här
märkes: befästa stadcn Tobolst, fordom hufwudstaden i hela
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Sibirien, med 17,000 inw., som drifwa betydlig handcl, sntct
för en Erkebistop; Omst, med 7500 inw., nu mera sätet för
GenerabGuvernören i General-Guvernementet Westra Siberien;
Beresow, bekant förwisningsort;,, Oddorst, den nordligaste
bebodda ort i detta Gtwcrnemcnt, hwars inbyggare lefwa af
pälshandel och wallrostjagt.

3) Gitvernelnen te t T o msk, öster om Obi, med stä-
derne: Tomst, (wid floden Tom, en af Obis öfre grenar),
som drifwer karavanhandel och har 9000 inw.; Barnaul
och Rolywan, hufwudorter uti bergslager, rika pä ädla
metaller.

Anm. Tobolsk och Tomst utgöra General-Gtwernementet Westra
Sibirien., liksom leniseist och Irkutsk utgöra Oeneral-Guuerne-
mentet Östra Siberien.

4) Gnvernementet leniseisk, kring floden leniseis
öfre grenar, hwilken flod nordligare utgör gränscn emot Tomst,
med staden leniseist, soin har 5300 inw., handel med päls-
wcrk och den mcst besökta marknad i Sibirien.

5) Guvernementet Irkutsk, wid Sajansta bergen,
kring sjön Baikal, mcd städerne: Irkutst, som har 16,000
inw., sä!c för General-Guvernören, en Grckist Erkebistop, upp-
lagsort för Rysta-Kinesista handeln. Selinginst, i eu bergs-
trakt, der rhabarber waxer, och i hwars granssap finnas salt-
källor; Riachta, befäst, hufwudhandelsplatsen emellan Rysiland
ych Kina, 148 swensta mil frän Peking och 630 swensta mil
frän Petersburg; Nertschinst, fästning, gränsort mot Kina,
med Guld- och silfwcrbergwcrk, uti hwilka 3000 personer (af
hwilka tttgöra ditförwistc misidädarc) arbeta. Hit hör äfwcn
provinscn lakutsk, innefattande: a) De t egentliga Ja-
kt! t sk, svin bebos af lakutcr, Tunguser och lukagKer, belä-
gen pä ömse sidor om Lena och Indigirka floderne, sträckande
sig längs ät norra knsten af Ishafwet, med städerne: lakutsk
wid Lena-floden, som drifwer betydlig handcl med pälswcrk och
vjctualier, samt Olenst, den nordligaste staden i Rysiland. b)
Sjöprovinsen Ochotsk, kustlandet wid Ochotsta hafwet, till
hwilket äfwen Tschnktschernes ödemarker, ända titt Vehringssnn-
det, räknas; staden Ochotst utgör stapelplats för handeln pä
Kamtschatka. -^ c) Kamtschatka har ett blidare klimat
an de flcste öfrige trakter af Sibirien, hwartill flere vnlka-
ner och kustklimatet förinodligen bidraga, likwäl drifwes nästan
icke nägot äkerbruk, och inbyggarne, som blott äro 4500, lefwa
af jagt och siste. Renar och hundar äro de förnämsta hus-
djuren. Har märkas: Nischnei-Ramtschatka, som drifwcr
nägon handcl, och Petropawlowst med god hamn.
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Till Asiatista Rysiland höra Oarne: Lenamynnings-
öarne, 100 till antalet, utan träd och inbyggare: Lächow-
archipelagen uti Ishafwet, norr om lanafloden, men
rika pä hwita björnar och fossilt elfenben; norr om dessa har
man sett kusterne af ett land, som man kallat Nya Sibirien;
Björn- och Kors-öarne, ännu östligare belägne; samt i
östra Oceanen: Aleutiste öarne, (af hwilka de östligaste
kallas Kawalan- eller Räf-öarue), en, läng bägforlnig
rad af öar, som sträcka sig ända till halfön Älasta i Amerika,
bergiga med vnlkaner, titt en dcl bebodda af Aleuter, och till
en dcl ödc; Rysiarne drifwa här en ej obetydlig pälshanoel;
Kuriliska öarne, en sträcka af dar frän udden Lopatka
till leso, hwaraf de nordligaste tillhöra Rysiland, likaledes
llixpiga, uppfyllda af vnlkaner och till en del stogbewäxte;
äfwen desse lemna pälswerk *).

11. Turkiet.
(Se Europa p. 272).

1) Anadoli eller (Levanten), for-
dom Mindre Asien, en sior halfö, belägen emellan Medel-
hafwet, Acgcista ock Swarta hafwet; i öster sträcker den sig
titt floden Frät. Landet är uppfylldt af mänga bergsäsar,
af hwilka Rarun (fordom Taurus) är märkwärdigast. Jor-
den är fruktbar, men illa odlad under Ttnkarnes wälde. Det
fördelas i 6 Paschaliker: ») Anadoli uti inskränktare me-
ning, innefattande hela nordwestra knsien, samt städerne: Ru-
tahia eller Rutaje, Natoliens hufwudstad och Veglerbcghens
residens, >ued 50,000 inwänare: Skutari (Effiudar), belä-
gen midt emot Constantlnopcl, för hwars förstad dcn wanli-
gen anses, med 33,000 inw., här finnas präktiga Turkista
grafwar. Ismir ellcr Smyrna, en urgammal stad, nu den
rikaste och wigtigaste handelsstad i Levanten, med 120,000 in-
wäuare. Brnsia ellcr Bursa (fordom ?rus»), Osmanernas
hufwndstad före Constantinopels eröfring, med 46,000 inw.,
bctydliga fabriker och listig karavanhandel. Angöra, wigti-
gaste handelsstaden inuti landet, med 20,000 inwänare, bekant
af Angorissa Getterna, som lemna Kamelgarn (fältstag 1402
mellan Timur och Bajazet). Rarahitzar, hwarest mycket O-
pium bcredes, 60,000 inw. Isnik, nu en ringa siad, for-

") Pä westra kusten af Amerika har Ryistand afwenledes några
kolonier.
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dom McXÄ (kyrkomöte ar 325). Ismid (Nicomedia) wid cn
wik af Marmora-sjön, med 4000 inwänare. Guselhisiar mcd
30,000 inw., betydliga fabriker och god handel. Sinub (Si-
nope) handelsstad wid Swarta hafwct, med 12,000 inwänare.
— b) Raraman, inre höglandet norr om Taurus, förnäm-
sta stadcn är Ronia med 30,000 inw. och ett bcrömdt Mu-
hamcdanstt kloster, fabr. och handel; i medeltiden säte för
Seldschnkiste Sultanerne. — c) Itschiil, (det gamla Cilicien
och Pamphylien) söder om Karaman, med staden Tarsus,som har 30,000 inw., en urgammal stad, Apostelen Pauli fö-
delseort; Adana, med 30,000 inw., säte för cn Pascha. -—

6) Merasch, ctt litct landstap, innestängde af höga berg och
floden Frät med en hnfwudstad af samma namn. — e) Si-
vas (dct gamla Pontus) mellan Merasch och Swarta hafwct.
Städer: Sivas, Paschans säte; T^okat, wigtig handelsstad
med stora topparmanufakturer och 100,000 inwänare; Antasta
med 35,000 inw. och förträffliga winberg. — k) Tarabosan
eller Lrapesunt, en kuststräcka, östligast wid Swarta hafwets
södra strand. Städer: Tarabosan eller Lrapesunt, belägen
mellan 2:ne klippor wid hafwet med 15,000 inwänare, i hwars
granskap bien samla honnng, som är giftig; Reresun, med
god hamn, handel och 25,000 inw., körsbärens hemland. —

8) Oarne: Cypern är bergig och fruktbar med 120,000 inbyg-
gare, bland hwilka 40,000 Greker. Förnämsta produkterna
aro: bomull, silke och win (Eyperwin). Städer: Nikosta
(Lefkoscha), hufwudstadeu pä ön, med 16,000 inw.; Larna-
ka, mcd 6000 inw. och en nära belägen sior saltsjö; Fama-
gusta, med herrliga ruiner. — Rhodos har 30.000 inbygga-
re och en stad af samma namn mcd 15,000 inw.; Malthc-
serriddarnes säte före Turkista eröfringen. — Stanchio, for-
dom <sos, liten med endast 4000 inbyggare, men fruktbar.
— Santos (Susam-Adassi), mcd 60,000 inbyggare, höga
berg, förträffligt win, den bästa Levantista olja, bomull. —

Skio (Saki), belägen midt emot Smyrna, en wäl odlad ö,
med en htlfwndstad af samma nanm, som har 20,000 inw.
(före förödelsen af Turkarne 1822 war dboerncs antal 120,000).
Metelino, Mitylene, fordom Lesbos med 40,000 inwäna-
re, större dclcn Tnrkar; förnämsta staden är Castro, med
10,000 inw., befäst, drifwer handel och sjöfart. Ipsara, li-
ten ö, mcn märkwärdig genom dcsi eröfring och förstöring af
Turkarne är 1824. med 6000 inbyggare och betyd-
lig winodling.

2) Armenien äfwcn Lurkomanien kallad, innefattar
höglgndct kring Vinghöl och Fräts källor, norr om sjön Wan,
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lndcladt i tre Paschaliker: Erzerum innefattande en del af
Stora Armemen, Wan utgörande cn del af Armenien och Kur-
distan, samt Ka rs innchällande en del af Armenicn. Desi
älsie inbyggare, Armenicrna, äro kringspridda öfwcr hcla O-
ricntcn säsom handlande; Tnrkomcmerne, ett Nomadistt folk,
aro nu de talrikaste af inbyggarne. Här märkas städerne:
Erzerum, pä en höjd af 7000 fot öfwer hafwet, befäst, med
100,000 inw., som drifwa stark handel pä Buchariet och Per-
sien (cröfrad af Rysiarne 1829); N)an, wid sjön af samma
namn, med 17,500 inw., och Rars, wid en flod af samma
namn, befäst, drifwer handel pä Persien. Här uppta-
ges äfwen Paschaliken Tschaldir utgörande en del af Ar-
menien jemte Turkiska Georgien, hwars hufwudstad är Ak-
hisia eller Akalzike, som är befäst., har 15,000 inw., hwil-
ka idka en icke obetydlig handel.

3) Rurdistan, ett wildt bergland, emellan floden Ti-
gris, sjön Wan och Pcrsicn, som dels stär nnder Paschan i
Bagdad, dels styres af sjelfständige Emircr. Landet är icke
ofruktbart, men inbyggarne, Kurderne, äro ett wildt noma-
distt folk, mera benagne för röfweri, än jordbruk. Hufwud-
staden är Schehrsor, för öfrigt märkes staden Arbtl, fordom
Arbela, bckant af Alexanders seger öfwer Darins. Hit räk-
nas äfwen Kurdiska Landstapet Amadia, hwars Fnrstar el-
ler Emirer, oafhängige af Turkarnc/betala ingen statt, men
aro likwäl förbundne till Turkisk krigstjcnst. Flera Kurdiste
sialumar lyda under Persien.

4) Al Dschestrah, landet mellan Frät och Tigris öfre
grenar, omgifwes af Irak-Arabi, Knrdistcm, Armenicn, Sy-
rien och Arabien. Norra delen är ett högt och kyligt bergland,
södra delen bestar af torra brännande sandhedar. Inbyggar-
ne äro Turkomaner, Kurder och Araber. Här märkas Pa-
schalikerne, D iarbekr, som utgöres af en del utaf gamla
Mesopotamien, Mossul, som innefattar en del af Meso-
potamien och Asiyrien, Raka, som bestar utaf wesiliga delen
af Mesopotamien och en del af Syrien. De förnämsta stä-
derne äro: Rara Amid eller Diarbekr, wid Tigris, befäst,
har 38,000 inw., betydlig handel och ypperliga saffiansfabri-
ker; Raka wid Frät, med ruiner af Harotm al Raschids pa-
lats; Mosiul wid Tigris, med 35,000 inw., ypperliga musi-
linsfabriker och betydlig handel pä Indien, samt staden Orfa
(Edcsia), med 35,000 inw. och wigtiga saffiansfabriker.

5) Irak-Arabi utgör sydöstligaste hörnet af Turkiska ri-
ket, innefattande södra slättlandet omkring floderna Frät och
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Tigris, som sträcker sig, efter deffas förening, anda till Per-
sista wiken. Klimatet är hett; landet wattnas af flodernas
öfwcrswämningar och anlagde kanaler. Inbyggarne, till stör-
re delen Araber, utgöra 700,000. Landet fördelas i twenne
Pafchaliker: 5) Bagdad, som innefattar södliga dclcn af Me-
sopotamien, med städerna: Bagdad, en wigtig handelsstad
wid Tigris, öfwer hwilkcn en läng steppsbrygga är slagen,
uted ätstilliga fabriker och 95,000 inw., Arabista Kalifernas
fordna residens'till desi staden 1258 eröfrades af Mongoler-
na; Hillah wid Frät, i en genom flodens öfwcrswämningar
otroligt fruktbar ncjd, mcd 7000 inw. och ruinerne efter Va-
bylon. — b)Basira, sydligaste delen af Mesopotamien (Chaldca)
kring Schat-al-Arabi, eller de förenade floderna Tigris och
Frät. Hufwudstaden Basira eller Bassora, belägen i en
Palmskog, har 40,000 inw. och är nederlagsplatsen för In-dista handeln.

6) Syrien eller Soristan, innefattar hela östra kusten af
Medelhafwet. Desi ostliga gräus är Arabista öknen och nordli-
gare floden Frät. Landet är nppfylldt af stora längs ät gäende
bergssträckor, af hwilka Libanon, ryktbart för sina Cedrar,
och Antilibanon äro de betydligaste. Klimatet är här tempe-
rerade, endast wid gränsorna mot Arabista öknen, wid Döda
hafwet och wid Mcdelhafwets laga kustland brännande. Inbyg-
garne äro af den mest olika härkomst: Turkar, Turkomancr,
Knrder, Araber, Maronitcr, Greker, Judar, m. fl.; liksom
landet ock ofta ombytt herrskare. För närwarande beherrstas
landet ntaf Paschan eller vice Konnngen öfwcr Egypten, som
genom härsmakt deröfwer förwärfwat sig herrawäldet, och endast
betalar cn ärlig ringa tribut till Porten. — Landet är för^eladt
i 4 Pafchaliker: 2) Haleb eller nordligaste delcn, är bergig,
men fruktbar. Städer: Haleb, ätter Aleppo, eu wigtig han-
delsstad , frän hwilken Karavaner afgä titt Bagdad, Vasira,
och Constantinopel, med 200,000 inw. och wigtiga bomulls-
och sidenfabriker; hufwudncderlagsplats för Persista, Indista,
Arabista och Turkiska produkter; jordbäfningar 1822 och 1823
förstörde twä tredjedelar af densamma; Antakia (Antiochia),
har warma bad, och drifwer silkesaswel. —b) Tarablus,
kustlandet wester om Libanon, midt emot Cypern. Städer:
Tarablus eller Tripolis, starkt befäst, med 16.000 inw.,
sidenfabriker och god hamn; eller L^atakia (Laodicea)
med 7000 inw. och stöna forulemningar. I Libanons höga
dalar ar Maroniternas, Nasareernas och Ismaeliternas hem-
wist, hwilka hafwa egna religjonsläror och blott betala statt
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till Turkarne, men regeras af sina egna älsia. —c) Akka,
innefattar hela södra kusten af Syrien. Landet är mindre
bergigt och warmare än de öfriga delarne af Syrien, rikt pä
dadelpalmer, indigo och bomull. Städer: Akka etter St.
Jan d'Acre, en sjöstad wid fotem af berget 'Carmcl, ne-
dcrlagsplats för Syriens bomull, med 10,000 inw. och stark
fästning. Bairut med 24,000 inw., bomullsfabriker och be-
tydlig handel, mötesplats för Karavanerne till Kairo och Mekka;
i nejden wäxa förträffliga fikon och pisanger. 3aid eller Sidon,
nu mera en obetydlig ort, mest bebodd af Tnrkar och Maro-
niter. Baalbek med märkwärdiga ruiner af lilpitcrs och
Solens tempel. Nasra eller vcazareth med 3000 inw. och
ett kloster med Spansta Minkar, som förewisa dct hns der
loseph bott. Fur, fordom Lyrus, mcd 8000 inw., handel
med timmer och tobak, mänga fornlemningar. Till denna
Paschalik hörer äfwen distriktet Schuf ellcr Drnscrnas land,
en krigisk folkstam, mcd egna religionsläror, som likwäl mest
närma sig rill Mnhamedanernas; de siyras af cn egen Furste,
Elnir kallad. Dcras land producerar isynnerhet win, olja och
siden. — 6) Damas, sydöstra delcn af Syrien, ett paradisistt
land, mcd dc rikaste och heligaste fornminnen. Bland inbyg-
garne äro Araberne talrikast. Städer: Damastus etter Schem,
med 150,000 inw., en wigtig handels- och manufakturstad;
ännu, som förr, berömd af sine siälarbeten, samlingsort för
Pelgrim-karavanerna till Mekka, hwilka ofta utgöra ett antal
af 40,000 personer; den war fordom Kalifers residens. So-
liman eller Jerusalem med 25,000 inw., belägen pa 4
kullar wid bäcken Kidron, omgiswen af starka murar; fordont
en af Orientcns största och skönaste städer, Ml förfallen, men
förblifwer alltid i menstlighctens historia den märkwärdigaste:
bland desi präktiga byggnader förtjena att märkas: Kalifen Omars
Moste, Armenista klostret, jemte talrika kloster för alla religi-
onsbckännare. Hebron, omgifwen af wingärdar, förser större
delen af Syrien och Arabien med glas. Bett el Ham eller
Betlehem med en stön kyrka; inwänarne sysselsatta sig med
winodling, samt att tillwerka krncifix och radband. Rama,
med 10,000 inw., en under medeltiden mycket liflig stad.
Jassa etter loppe idkar bomullshandel pä Egypten, esom-
oftast besökt af Pelgrimcr. Rasse etter Gaza, wid Syriens
sydliga gräns, befäst, har god hamn, tämlig handel och 8000
inw. Hamah,' äfwen Epiphania kallad, med 100,000 inw.,
betydliga siden- och bomullsfabr., drifwer stark handel ined Be-
dllincrne. Hems, byggd af basalt, med 27,000 inw. Tadmor,
belägen i ett sandhaf, med beundranswärda ruiner efter den
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fordom blomstrande staden palmyra, htlfwndort for hela Ori-
entens handel, till desiden förstördes af Kejsar Aurclianus
sr 273 est. Chr.

111. Arabien.
omgifwes af Asiatista Turkiet, Persiska wiken, Röda hafwct
och Arabista wiken, är wid Suez genom en landtnnga förcnadt
med Afrika och innehällcr omkring 23,000 qwadratmil. Längs
efter wesikusten gar en bergsträcka, som i sydwcstliga delcn af
landet utbreder sig i mänga grenar. Uti det inre höglandet fin-
nas stora sandhedar och ödesiräckor; men sydlandet ock allestä-
des, hwar wattcndrag icke saknas, är landet otroligt fruktbart.
Utom gränsfloden Frät finnas inga betydliga floder. Regn är
sällsynt. — Hettan är isynnerhet i sandöknarne gansta stark
der den farliga winden Samum ofta bläser. — Landet är rikt
pä sällsynta prodnktcr; här fins det bästa kasse, en mängd ädla
frukter, dadlar, aloe, myrrha, bomull, pcrlor, bly och kop-
par, samt de föttrassligaste hästar, äfwen finnas lejon, strutsar
och, säsom nyttigt husdjur, kamelen. Landets manufakturer
aro inskränkta inom inbyggarnes behof. Handeln drifwes dels
genom Karavaner, dcls till sjös,och är till dct mesta i Bania-
nernas (Indista Köpmäns) händer. Inbyggarncs antalräknas
titt 12 millioner. Den radande^ Religionen är den Muhame-
dansta. N?ahabiterna utgöra en egen religionssekt, hwilken
uppstod i förra ärhnndradet och förnekar Mahomets gudomliga
sändning. — Lefnadssättet är olika: Beduinerne (Öknens Sö-
ner) föra ett nomadisst lcfnadssätt, och äro pä en gäng jä-
gare, herdar bch rdfware; Fellahs kallas de, som äro äkcr-
brnkare; handtwerkare och konstnärer lefwa t byar och städer;
desie sistnämnde, hwilka man äfwen kallar Mohrer, hafwa
den mesta odlingen, ordentliga underwisningsanstalter och idka
wetenstaper. Desiutom finnas här Judar, Turkar, Armeni-
ner, Turkomaner m. fl. Araberna äro indelade i mänga
stammar, som regeras af Scheiker och Emirer. Wahabitcrnas
stat är den mäktigaste. Turkarne kalla sig herrar öfwer Ara-
bien » men deras inflytande är gansta obetydligt.

Landet indelas af Araberne sjelfwe, frän älsta tider, uti
fem Provinser:

I. Hed schas, kustlandet wid öfra delen af Arabista
wiken, är mest bergigt med nägra fruktbara trakter. Landet
bcsiär af flere Furstendömen, men Scheriffen i Mekka, eller
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nu mera Paschan af Egypten Hr den mäktigaste bland lan-
dets Furstar, hwilta sistnämnde mer eller mindre af honom
bero. Städer: Mekka: en stor och stön siad som har god
handel och 18,000 inwänare, Mahomets födelseort, med den
heliga Kaaba, (det Guds hus, som, enligt Turkarnes tro, af
Adam uppbyggdt, utaf Abraham blef äterställdt), för Muha-
medanerne helig och ärligen af tusentals pelegrimer besökt, sä-
tet för den mäktigaste Scherif i landet, ncderlagsplats för han-
dclswaror, som afsändas titt Syrien, Egypten och Indien;
Medina med 6000 inw. och Mahomets präktiga graf; Dschid-
da eller Gidda med 5000 inw., god hamn och liflig tran-
sito-handel emellan Arabien och Indien. Till denna Provins
hör äfwen halfön, frän näset Snez titt Bahr-el-Akaba, med
bergen: Sinai: pä hwilket ett Grekistt, för gansta heligt an-
scdt, kloster är bygdt, och Horeb, wid hwilket ses-ruiner af
staden lerrasch, soim i storhet och prakt öfwerträssar Pallnyras.

11. lemen eller lyckliga Arabien, södra kustlandet wid
Arabista wikcu, innefattande omkring 1600 qwadratmil och
laudstaperne lemcn, Hadramaut, Sedscher och Ma -

håra, och ägande omkring 3 millioner inbyggare, är förde-
ladt emellan flera sjelfständiga Scheiker, bland hwilka Kalifen
af lemen är den mäktigaste. Städer: Mokka, wid Bab-el-
Mandeb, en wigtig handelsstad, som drifwer betydlig handel
med kaffe, gummi och stafwar; Szanna med betydlig han-
del, 20,000 inw.. Kalifens af lemen residens; Beit-el-Fa-
kih, förnämsta nederlagsorten för kaffchandeln.

111. Om^n, östligaste kusten, söder om sundet Ormus,
ett bergigt, watturikt och fruktbart land, som med nägra hit-
hörande öar wid Afrikanssa kusten, har en areal af omkring
1200 qwadratmil, och ätminstone 1,600,000 inbyggare, samt
styres af en sä kallad Imam, producerar dadlar, koppar och
jsrn. Förnämsta staden är Mastat, med 10,000 inwänare,
nedeflagäplats för handeln pä Persiska wiken. Bland öarne
mä nämnas: Svkotorah, som framalsirar den bästa aloe.

IV. Nedsched, berglandet öster om Hedschas och
siamlandet för Wahabitcrne, hwilkas hnfwudstad, Drehjeh,
är 1818 förstördes utaf Ibrahini Pascha af Egypten, men stall
redan wara äterstalld och aga 20,000 inw. — Detta Waha-
biteltias rike nppgifwes innehälla omkring 12,000 qwadratmil,
och hafwa en folkmängd af 5 millioner; det är Beduinernas
egentliga hemort, och styres af twenne Regcnter, en werldl-
Ug och en andlig. Den werldslige ReZentcn', soin kallas E-

-19
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mir, äfwen de Trognes beherrstare, är landets egentlige Sty-
resman och anförare för den af 200,000 man bestäende krigs-
hären; men den andlige Regentcn, som kallas öfwerstcprest
eller Kadi, mäste rädfrägas i alla saker af större wigt, och
fär i sädane fall icke nägot utan hans bifall tittgöras. Fol-
ket är indeladt i mänga stammar, och i spetsen för hwarje
stam stär en Scheik, hwilken wäl är att anse som Emirens
Stäthällare, men likwäl icke har andra förbindelser till Emi-
ren, än att inställa sig ined sin tropp wid krigståg och att
betala en wisi tribut, i öfrigt styrer han stammens angelägen-
heter utan att derom rädfräga Emircn, men är deremot för-
pliktad att inhämta de älstas inom stammen räd wid alla si-
na företag. För öfrigt anse sig alla öknens söner frie och o-
beroende, och föra inom sina hus ett helt och hället patriar-
kalistt lif.

V. L^achsa eller Hadschar, landet kring Persiska
wtken, innehällande omkring 5000 qwadratmil, rikt pä ris,
bomull, dadlar; till siörre delen under Wahabitcrnes öfwcr-
wäldc. Hufwudorten är L,achsa. Hit höra äfwen öarne Bah-
ra eller Bahrein »led indrägtiga perlfissen.

IV. Persien
war fordom ett mäktigt Rike, men är nu styckadt i flera min-
dre stater, som innefattas under tre hufwuddelar: 1) Iran
(fordna Westpersien), 2) Afghanistan etter Rabulistan och
3), Beludschistan (dct fordna Ostpersien). Detta land grän-
sar i wester till Turkiet, i söder till Persiska wiken och Indi-
ska hafwet, i öster till Indien, i norr till Tatariet, Kaspista
hafwet och Kaukasista landtungan; desi siorlek är omkring
24,000 qwadratmil. Den norra och östra delen af landet är
gansta bergig, och upptages af Hindukosch och Laurus eller
Ararats grenar. Floden Sind utgör gränsen mot Indien;
ds öfrige floderna aro mindre bctydliga. Klimatet är mycket
omwexlande. De höga bergens spetsar äro betäckta med en be-
ständig sno, och de dem omgifwande trakterne af landet äro
kalla, under det man i de södra knsttraktcrne försmäktar af
hetta. Luften är sä torr, att frän Maj till November ma-
nad intet regn, ingen dagg faller, inga moln förtaga solens
brännande hetta. Landet hemsökes ocksä af windcn Samum.
Dcr landet icke lider af wattubrist, säsom pä de stora stcpve»
ne och sandöknarne, är det gansta fruktbart. Boskapsskötseln
ar en af landets hufwudnäringar; har finnas förträffliga hä-
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siar och sär, kameler och dromadier; men äfwen lejon, tigrar,
leoparder ock ficra andra wilda djnr. Persiens förliämsta pro-
dukter äro för öfrigt: silke, bomull, medicinal-waror, win,
perlor, koppar, bly ock jern. Manufaktnrerne äro betydlige;
här tillwerkas mycket siden- och bomullstyg. Präktiga shawlar,
gulo- ock silfwertyger, mattor, tapeter, kläden och filtar, samt
allehanda mccallwarol. Med desia waror och landets rä pro-
dukter drifwes stark handel, dels genom Karavaner till Tur-
kiet och Indien, dels till sjös pä Kafpista hafwet till Rysi-
land, och pä dct Indista' till Arabien och Europa. Handeln
drifwcs isynnerhet af Armcnianer, samt Indista och Enropei-
sta köpmän. — Persernc raknäs ibland Asiens mest odlade folk,
men deras wctenstapliga kunskaper äro cj widsträckia. Pä A-
strologien sätta Persernc mycket wärde; hwarje förnäm per-
son häller en stjerntydare. — Inbyggarnes antal wet inan ej
säkert, men det larer wara omkring 28 millioner. Landet be-
bos af Perser, Afgahner, Knrder, Turkomaner, Armcnianer,
och ktlsterne af Araber. Största delen af iubyggarne bekänna
sig titt Muhamedansta Religionen; Guebrcrne eller de gamle
Parscr tillbedja solen, en Religion stiftad af Zoroasier. Persien,
ar wal ännu samma rike, som för mer än 2000 är tillbaka
spelade en sä wigtig tole, men sedan de ösiliga Prowinserne
gjort sig sjelfständiga och cn betydlig dcl af landet blifwit af-
tradt ät Rysiland, har desi fordna anseende förswunnit. För-
deladt i flera större och mindre stater, regeras dct nu af flera
sarstildte Schaker och Ähaner.

I. Iran cllcr det egentliga Persien, mcd en land-
sträcka af omkring 11,300 qwadratmil, samt 11,250,000 in-
byggare, lydcr nnder cn Turkomanist Schack, och bestar afste-
ra provinser, hwilkas nnw.irande fördelning är mindre wig-
tig att kanna. Här märkas följande stäoer: Leheran, Schac-
kcns wintcr-rcsidens, med tapct- och mctallfabr. fallit 50,000
inw. under wintertiden, men med endast 10,000 inw. under
sommartiden, i anseende till den osunda lnft, som dä tttweck-
lar sig af de talrika moraserne; Ispahan, Persiens fordna
hnfwudstad (lnvaraf nu Z äro förstörde), med 100,0^0 inw.
och stöna minnesmärken af byggningskonstcn; Rasch^n, cn
liflig stad, med 30,000 inw. och wigtiga silkemannfaklurer
samt flere nnderjordista kanalcr och cisterner; Hamadan, (Ec-
batana), med 45,000 inw., siden-, bomnlls-och linnefabr., en
wallfartsort för ludarne till Esthers graf; Lauris eller
wigtig handelsstao llteo 30,0^0 inw.; Balfrusch, som anses wa-
ra den största staden i Persien, med 200,000 inw., hwilken
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drifwa handel med siden och bomull; Astrabad, ansenlig han-
delsstad med 20,000 mw.; Rermanschah, i Persista andelen
af Kurdistan, meö 20^00 inw. och wapcnfabrikcr; Schiras,
i det gamla Persis, Schackens sommar-residens, med 50,000
inw. och bctydlig handel (i trakten deromkring wäxer ypper-
ligt win, framwäller den berömda Mumie, en art bergbal-
sam, ur en klippa och finnas de präktiga ruinerne af perse-
polis); Zezd eller lesd, stapelplats för handeln emellan In-
dien, Bokhara och Persien, Horn-Parset ncs hufwudort med
80,000 inw. och betydliga sidenfabriker; Rerman eller Sird-
schan, t landstapet af samma namn, med 30,000 inw. ock
fabriker för tillwerkning af shawlar, ncderlagsplats för Persi-
ens handel med Bagdad; Gamron eller Bender-Abbasii, en
fordom myckct besökt stad, wid sundet Ormus, och ncderlagsplats
för Indista waror; Tus, en af Perserna flitigt besökt wallfarts-
ort. Pä ön Ormns war i 16 ärhundradet en blomstrande
Portugisist stad. Staden Abuscher, wid Persista wiken, ly-
der under en Arabist Scheik, som är stattstytdig under Iran.

Rabulist an eller Afgahnistan, som styres af
en slelfständig Schack, inncfattar flere provinser, bclägne i
nordöstra delen af Persien kring Hindukosch, af omkring 800P
qwadratmils storlek mcd 14 millioner inbyggare, till större de-
len Afgahncr, hwarföre större-delcn af landet ocksä fatt be-
nämningen Afgcchnernes af Kandahar land. Här är Rabul
hufwudstad och Schackens residens', mcd 80,000 inw., en lif-
lig handelsstad, nederlagsplats för Pcrsista och Indista wa-
ror. För öfrigt märkes städerne: Randahar, fästn., äfwen-
ledcs Schackcns residens, wigtigaste handelsstaden i riket, med
100,0^0 inw.; Ghasni, wallfartsort för Indista Muhamc-
danec; Pishanr, belägen pa en af flere floder wattnad och
owanligt folkrik, stätt, Schackens wintcr-residens, otroligt rik
pä fruktträd, mcd 100,000 inw.; Herat, nied 100,000 inw.,
wapen- och tapet-fabriker, samt betydlig handel. — Tatarista
landstapet Balk, med staden Balk (Bactra), fordomen blom-
sirande stad, t historien namnkunnig, hör äfwen hit. — Till
detta «) Raschmir, en stor,
understön dql pä alla sidor instängd af Hindnkosch och Hima-
laja, pä en betydlig höjd öfwep> hafwet, lned den fruktbara-
ste jord och cn herrlig, ständigt grönstand e vegetation, hwar-
före och Asiaterna kalla dct Indiens paradis och Brahminerna
anse det för ett heligt land. Kaschmircrne drifwa stark han-
dcl mcd Tibet, Ostindien och Kina. Isynnerhet berömda äro
deras shawlar. Staden Aaschmir har 200,000 inw., siort
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palats, stöna trägärdar och mycken industri. I bergstrakterna
bo Raferne (ytrogne eller icke Muhamedaner), ett folk be-
römde för sin ffönhet och listighet; desi scder likna Europeer-
nes. — b) Multan, ett Indistt landstap, wattnadt af Sind,
mcd staden Multan, som har 30,000 inwänare och wigtiga
manufakturer.

111. Beludschistan, eller sydöstra delen af Per-
sien, innehällande omkring 3000 qwadratmil, ined 2 millio-
ner inbyggare af flera nationer; talrikast äro Veludscher, ett
Tataristt folk, och Hinduer. Landct utgöres af det egentliga Be-
ludschistan och en dcl af Indista landstapet Sind. Landet styres af
en Kahn, hwars wälde likwäl är instränkt af de särstilde folksiam-
marnes anförare, och utgöres af 6 provinser: 1) Sararvan,
tned staden Relät, Kbancns residens, som har 20,000 i,w^;
2) Ihalawan; 3) Gundawa, med staden af samma namn;
4) Makran med staden Rcdsche; 5) Den lilla bergsdalcn
L.uz med handelsstaden Bela, samt 6) Noheftan, med stä-
derne puhra. Basman och Bunpur.

V. Tatariet.
Det fria Tatariet, eller Dschagatai, af Vrittcrne kalladt

Turlkestan, innehällcr i widd nära 16,000 qwadratmil. Dct
gränsar i wesier till Kaspista hafwet, i söder till Persien, i
öster titt Kinesista lydländerne, i norr titt Sibirien, och är de-
ladt i mänga oafhängiga stater af olika storlek. Landct är i-
syuncrhet pä östra sidan gansta bergigt, af de höga-själlryg-
garne Hindukosch, Mustag.och Vclurtagh; den westra bestar
af omwexlande kullar och dalar, och den norra för det mesta
af stora stcpper. Landets förnämsta flod är Sir. som faller
i Aral-sjön, utom hwilken här finnas flera saltsjöar. Klima-
tet är temperera dt och behagligt. — Landets förnämsta pro-
dukter härleda sig frän boskapsskötseln, och bestä i kameler,
hornboskap, sär och hästar; jagt är äfwen en allman närings-
gren. — Af landets inbyggare, som utgöra 5 millioner, äro
Bucharerne de idogaste, idka äkerbruk, hafwa bctydliga silkcs-
ock bomullsmanufakturcr, och cn widsträckt handel pä Pcrsicn,
Indien, Kina och Ryssland; för öfrtgt tillwcrkas i Tatariet
filtar, grofwa nll- och bomullstyger, kamlott och isynnerhet
goda klingor; handel drifwes dermcd pä Rysiland, hwarifrän
Europeista waror i utbyte erhållas. — De öfrige inbpggarne
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säsom Usbeker, Turkomaner, Kirgiser och Karakalpaker, äro
Notnadcr. Religionen ar den Muhamcdansta.

Tatariet är fördcladt i följande hufwuddelar:
1) <showaresm, som innehällcr: ») Turkomaner-

nes eller Truc hmenernes land, emellan Kaspiska haf-
wet och sjön Aral, utan städer och byar, — en fruktbar och
genom mänga kanaler wattnad Oasc, rundt ikring omgifwen
af ofruktbara stcpper. Turkomanernc idka bostapsstötsel säsom
Nomader, hafwa obetydligt äkerbruk, handel och sjöfart pä sjön
Aral, äro böjda för röfwericr och regeras af sina älsta. —

d) Khanatct Kihwa, nnder, en Khan af Kirgisist här-
komst, mcd hufwudstadcn Rihwa, som har 10,000 inwäna-
re. .Hit hör äfwen, såsom stattstyldigt under Kihwa, Ron-
raternes eller Aral-Taternes land wid Aralsjön och Kiselsto-
dcn, med hufwudorten Ronrat.

2) Turkestan (ifrän hwilken provins Turkarne här-
stamma), bcherrstas af en Kirgisist Prins. En del af landet
bebos af Karakalpakerne, Halfnomadcr under egna Kahner,
salut en del af Vnckarer. Här Nlärkes städerne: Taschkend,
wid Sirflodcn, hufwudstaden med 40,000 inw.; samt Taras
eller Turkestan, en för Muhamedanerne helig stad. Hit hör
äfwen Khanatct Rhokan, hwars inbyggare, en Turkist stam,
äro berömda för sin redlighet.

3) Rirgisernas land är deladt emellan 3:ne hor-
der, hwaras den medlersta och minsta är nnder Rystt bestydd,
men den stora är ett sjclfständigt nomadistt folk.

4) Den mäktigaste staten är Bokhara eller Buchara,
Stora Buchariet eller Usbekistan, som innefattar sö-
dra dclcn af Tatariet. Inbyggarne äro dels Bucharer, med
oförändrade boningsplatser, dcls nomadistc Usdeker, hwilka al-
la sta under en Schack, härstammande frän Dsckingkis Khan.
Bomull och ädla stenar, säsom Nnbincr, Turkoser, äro lan-
dets förnämsta produkter. Städcr: Buchara etter Bochara,
en widlöftig siad med 200,000 inw. och cn högst widsträckt
handcl; Samarkand, med 150,000 inw., Usbekernas hnf-
wudstad med en berömd Mnhamcdanst stola och ett observato-
rntm, samt flcra fabriker. I desi granstap war Tamerlan
född och den blef hufwudstad i dcsi widsträckta rike.

vi. Indien
innefattar den delcn af södra Asien, soin omgifwes af Kina,

Indista Oceanen, samt Kinesista sjön, Landet bestar
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af twenne halföar, belägna pa hwar sin fida om Gangessso-
den och indelas af Enropeerne nti Indien wester om Ganges
(Egentliga In.dicn), Indien öster om Ganges (Qstra In-
dien), samt Oarne.

Egentliga Indien
eller Indien wester om Ganges, ar begränsadt i
wester af floden Sind eller Indus, som stiljer det frän Per-
sien, i norr af Himalaya, i öster af Vurremputer, och i sö-
der af Arabista och Bengaliska wikarne. Desi widd utgör om-
kring 29,000 qwadratmil. Utom Himalayabergen märkas ber-
gen Ghats, som ätfölja westra kusten, ända till Cap Komo-
rin. Desi betydligaste strömmar, utom Sind, äro: Ganges,
en för Hinduerue helig flod, hwars källor äro belägna pH
Himalaya; den utflyter i Bengaliska wiken. Burremputer
börjar i Tibet, och förenar sig ined Ganges wid sitt utlopp.
I norra delen och inre höglandet är klimatet tempererade, i
det sydliga deremot gansta hett, men lnften swalkas af pasiad-
windarne. — Intet land i werlden är rikare pä kostbara pro-
dukter,, ty här finnas alla de, som i Fysista Geografien blif-
wit anmärkte, säsom tillhörande Södra Asien. Härwarande
manufakturer, isynnerhet af siden och bomnll, äro högst wig-
tiga. Landets rikdom och inbyggarnes idoghet hafwa gjort det-
ta land frän älsta tider till werldshandclns förnämsta säte.
Den drifwes harifrän bäde till sjös och lands samt är nu till
större delen i Britternas händer; dock hafwa Kineser, Araber
och Indier äfwen deri betydlig andel. — Man räknar inbyg-
garncs antal till 132 millioner, och äro de myckct skiljaktigt
titt härkomst, religion och spräk. Landets ursprungliga inwä-
nare äro Hinduer, hwilka tala flera spräk bekänna sig till
Vrahmareligionen ock indelas wanligen i fyra hnfwndkasier (fy-
ra skarpt ätstiljda ständ): Brahminer (prester vch cmbetsmän),
Tschettrier (krigsmän), waisis (landtmän och herdar, till
hwilka Baniancr eller köpmän höra), och Sudders (handtwe«r<
käre). Likwäl utgöra de efter ögonwittncns intyg ännu flera,
sä att t. e. hwarje handtwerk larcr utgöra en egen kast. Till
intet ständ höra de föraktade Risha, som förrätta ringare sysi-
lor, och parias, som icke ens tillätas bo ibland 'de öfrige,
och äro tltestntne frän alla medborgerliga, ja snart sagdt alla
mcnstliga rättigheter. Främmande kolonister äro Mongolerne,
som här i 16:de ärhundradct stiftade ett mäktigt, nu nrplöst
rike. Stora Mogol kalladt, och Patanerne etter Afghaner-
ne, bagge Muhamedansta nationer; Dschater och Seiker. Ett-
ropccr. Perser, Gucbrcr, Araber, Armcnianer,. Judar och
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Kineser finnas har äfwen. Med Mohrer försiär man här
alla Mnhamedaner och med Malabarer alla inbyggarne pä
halföns södra del.

Efter tre fordom härwarande stora riken har man indelat
Egentliga Indien i tre hnfwuddclar: Hindostan wid Indus
och öfra Ganges, Bengalen wid nedra Ganges, och Dekan
eller sydliga halfön. Landct är nu delade i mänga stater, men
man kan i en Politisk Geografi lämpligast indela detsamma i
twcnne hnfwuddclar, neml. den delctt, som tillhör sjelfständi-
ga Asiatiska Furstar, och den delen, som lyder under Eu-
ropéer.

I. Sjelfstandiga Stater aro
1) Seikernes Stat, (Sickhs) bclägen i nordwesira de-

len af Indien,lnnehällande omkring 1600 qwadratmil med 4
millioner inbyggare, som egentligen utgör en konfederation af
smä stater, öfwer hwilka Regeringen är öfwerläten ät flera
oberoende Furstar, som kallas Rajahs eller Sirdars, förenade
med hwarandra till gemensamt förswar. Seikerna hafwa cn
egen Religion, och tillbedja blott en enda Gud. I religiöst
afscende är hufwudorten staden Amretsir med en odödlighetens
brunn, ett stort tempel, nedcrlagsplats för kaschmirsshawlar
och saffran. Egentliga hufwudstaden är Lahore, (Lahur) med
100,000 inwänare, fordom stora Mogols residens.

2) Nepal, ett högland wid södra sidan af Himalaya, wid
gräusen af Tibet, med nästan Nord-Europeisk natur, som in-
nehällcr mellan 12 och 1300 qwadratmil, och har 24 millio-
ner inbyggare. Förnämsta staden är Natmandu, i en bergdal,
Rajahns säte, med 20,000 inwänare.

3) Sch indiah, dcn enda nu mera oberoende Marattsia-
ten, belägen uti Provinserne Malva, Agra och Kandesch, e-
mettan floderne Tschumbull, Vindiabergen, Merbudda och Tap-
tt floderne, innehällande omkring 900 qwadratmil, med 4!
millioner inbyggare, som regeras af en Rajah. (Maratterna,
ett krigiskt folk, woro t förra srhundradet de mäktigaste i In-
dien och fördelade i flere stater, hwilka hafwa i senare aren
blifwit stattstyldige under Britterna). Städer: Udschin, wid
Tschumbull, landets fordna hufwudstad med 150,000 inw., en
för Brahmincrne helig stad, med en mängd tempel; Grvali-
or, landets nuwarande hufwudstad, icke obetydlig, befäst, be-
lägen, pa cn klippa, Indiens Gibraltar, med 30,000 inwä-
nare; Burhampur wid Tapti, en stc? och folkrik stad.
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4) Sindhi eller Sind, ett slättland längs at nedra delen
af floden Sind, ett af de hetaste tänder i werlden, belägget
emellan Veludschiltan, hafwet och Engclsta besittningarne; in-
byggarne uppföda en mängd kameler, och regeras af en Emir.
Hufwudstaden är Hydrabad wid Sind, med 20,000 inwäna-
re. För öfrigt märkes städerne: Tatta, Sinds gamla hnf-
wudstad, med mänga präktiga fornlemningar; Ruratschi, cn
sjöstad mcd 13,000 inwänarc.

11. Europeiska Besittning ar ne äro delade
mellan Engelsmän, Fransmän, Portugiser och Danskar.

1) Engelsmannens besittningar pa fasta landet till-
höra egentligen dct Engclsta Ostindista Handelskompaniet, un-
dcr'Stor-Britannista regeringens beskydd, och äro dels ome-
delbart under detsamma lydande, dels Vasall-länder. De in-
nefatta största delen af Indien, omkring 13,000 qwadratmil,
mcd en folkmängd af 123 millioner, hwaraf 83 millioner o-
mcdelbart lyda under Britterna. Engclsta Ostindista Kompag-
nict undcrhäller en arn,6e af 200,000 man, hwaraf likwäl
största dclcn äro Scapois etter infödde, pä Europeiskt sätt be-
wapnade och öfwadc, samt under Europeiskt befäl. Länderne
aro fördelade i tre sä kallade Presidentstap: Kalkutta, Ma-
dras och Bomba t). Hwart och ett af desia presidentstap
har en särskild Regering med en Guvernör, lydande under en
gemensam General-Guvernör.

H.) President skåpet Kalk utta eller Bengalen,
innefattar större delen af Hindostan, samt en del af Dekan,
med en befolkning af 53,330,000. Till Hindostan höra
landstaperne:

1) Bengalen, det östligaste i egentliga Indien, kring Gan-
ges mynningar. Det ar ett sumpigt och osundt land, men
sannolikt det fruktbaraste i werlden. Inbyggarnes antal utgör
23^ millioner. Städer: Ralkutta, wid en af Ganges myn-
ningar, hufwudstaden uti det Brittiska Ostindien och General-
Guvernörcns residens, wigtigaste handelsstaden i Indien, med
ett för Österländska litteraturen wigtigt boktryckeri och den största
botaniska trägärd i werlden, samt 500,000 inw.; Dakka, wid
en annan gren af Ganges, med 200,000 inw., hwarest till-
wcrkas de finaste musliner, kattuner och stor. Muschedabad,
äfwen wid en af Ganges grenar, med 165,000 inwänare,
mänga fabriker och betydlig handel.

2) Bahar, med inemot 11 millioner inbyggare, äfwen ctt
rikt landstap, wattnadt af Ganges; men mindre sumpigt och
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osundt. Har märkes befästa staden Patna, wtb Ganges, med
312,000 inw. och wigtig handel, samt bergfästningen Rotas,
en af dc widsträcktasie i werlden.

3) Allahabad, wester om Vahar, wid Ganges och dcsi bi-
flod Dfjumma, med 7,100,000 inbyggare. Städcr: Allaha-
bad, med 20,000 inw., besökt af talrika pelegrimcr, för att
bada i den heliga flodcn. Benares, hufwudsätet för Indistawetcnstapsforstningen, med 200,000 inw., wigtig hattdel och
ypperliga manufakturer; har sinnes Hinduernes förnämsta Tem-
pel, och ett bcrömdt Hinduiskt Universitet; 100,000 pelegrimcr
wandra i andäktiga processioner pä dcsi gator. — En del af
landct, med 1,500,000 inbyggare styres af nägra Rajahs,
under Brittiskt beskydd. Der märkes staden Pannah, med rika
diamantgrufwor.

4) And eller Oude, af hwilkct likwäl blott en del omedel-
bart tillhör Vritterne, mcd 700,000 inbyggare.— Under En-
gelstt bcstydd stär Konnngariket Oude, med 3 millioner inbyg-
gare hwars Sultan är af Persist stam; desi residens är Luck-
norv, som har 300,000 inw., fabr. och handcl.

5) Agra, ett rikt landstap, med 2,500,000 inbyggare, emel-
lan Ganges och Dsjumna, wid hwilken sistnämnda är belägen
staden Agra, som nu har blott 60,000 inw., men stora ruiner
wittna om desi fordna glans och folkrikhct nndcr Mongoliska
wäldets flor. — Nägra Brittiska Vasaller innehafwa westliga
delcn af landet, med en folkmängd af 350,000 personer.

6) Delhi, med 6,500,000 inbyggare och städerne: Delhi,
wid Dsjumna, (byggd af den mäktige Kejsaren Dschehan, for-
dom hnfwudstaden i Stora Mogols rike, med 2 millioner inw.),
nu till större delen förstörd; äger likwäl ännu 150,000 inw.,
mänga fabriker samt präktiga palatser, bland hwilka märkcs
dct widlöftiga Kejserliga palatset, der sista Kejsaren strängt
bewatas och lefwer af Engelsk pension ; Rampur, med 100,000
inwänare; jemte flera stora handelsstader. — Hit hörer äfwen
de under Engelsmännen stattstyldige Sickhs, som utgöra
500,000 personer.

7) Gurrval, en bergdal emellan Himalaya och en af desi
fido-äsar, med cn ft-lkinängd af 500,000 och talrika för Hindu»
crnc heliga orter,, säsom Sangutri, wid källan för wcstra
grenen af Ganges, i en wild ödslig fjälltrakt och Bhadriunth,
dct rikaste tcmvcl i Indien. -" Dc af Nasbnterne beherrstade
men nnder Engelsmännen stattstyldige Najahstap, som räknas'
hit, äga 300,000 inbyggare.



299

Af Dekan höra till Presidentstapet i Kalkutta landstaperne:
8) Orissa, wid Bengalista wiken, söder om egentliga Ven-

galen, med 1,093,000 inbyggare. Städer: Ruttak med 40,000
inw., stora bomullsfabriker och betydlig handel. Balasore, med
20,000 inwänare, hwarest förfärdigas stönatyger af trädrötter.
Dschaggrenath, (luggernath), med en urgammal widtbe-
röllid Pagod ellcr tempel, ärligen besökt af af 1,200,000 pclegri-
u,er *). De under Brittiskt beskydd warande till Orissa hö-
rande Najahstap, äga en million inbyggare.

9) Gundwana, hwaraf Engelsmännen endast innehafwa
en mindre del, mcd 800,000 inbyggare, samt befästa städerne
ludbulpur och Mundlah. Större delen besittes af en Ma»
rattfurste, som är Engelst Vasall, men likwäl regerar öfwer
3 millioner mcnnistor och rcsiderar i stadcn ITagpur, med
80,000 inwänare. De höga och stogbcwäxta bergstrakterna
bebos af wilda röfwaresiammar.

L) Presidentskapet Madras innefattar södra delen
af Dekan mcd 19 millionner inbyggare, af hwilka 14 milli-
oner omedelbart lyda nnder Britterne. Bland desi flera land-
staper äro följande märkwärdigast:

1) Rarnatik, wanligen Roromandel kalladt, ellcr östra ku-
sten af sydligaste halfön, som är sandig och har ctt gansta hett
klimat. Städer: Madras, wid Bengalista wiken, befäst, den
Vrittisse Guvernörens residens, med 350,000 inw. samt betydlig
handel och fabriker; Nellore, hwarest Tippo-Saibs efterkom-
mande bo, under engelst bewakning.

2) Cirkars, en smal sandig knsisträcka emellan Karnatik och
Orissa, mcd staden Masulipatnam, som har 75,000 inw. och
handel med sitz, indigo, o. s. w. samt god hamn.

3)^oimbetnr en bergstrakt i det inre af landet med en
hufwudstad af samma namn, bekant för sitt milda och ange-
näma klimat.

4) Salem äfwen cn bergstrakt, med en stön högstätt, der
en mängd Apor finnas.

5) M)>sore (Meissnr) inre höglandet af sydligaste Dekan,
i förra ärhundradet en del af Hyder-Alis lnäktiga rike. Se-
ringapatnam war Hyder Alis hufwudstad och har nu 32,090
inw. Endast twenne distrikter af landet lyda omedelbart under

*) De ohnggliga mcnnissooffren, som bar förr skedde, hafwa af En-
gclöniännernc i senare tider blifwit fötbudne.
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Engelsmännen, ltted en folkntängd af omkring 44,000, men
under engelskt öfwerherrffap stär Nabobcn af Mysore, en son
af Den genom Hyder Ali frän thronen störtade Hindniste Ra-
jahn af Mysorc. Indyggarne i hans rike, utgöra 3 millioner,
pä en landsträcka af omkring 600 qwadratmil. Desi hufwud-
stad är Mysore, men wigtigaste staden är Bangalore mcd
60,000 inw.

6) Balaghat, norr om Mysore, en bergstrakt med ett
mildt klimat, rik pä diamanter och andra produkter. Här
märkes hufwudstaden Balhary med 36,000 inw samt staden
Ruddapah med 60,000 inw.

7) Malabar innefattar i widsträcktare mening hela sydliga
delen af westra kusten emella» Gattesbergen och hafwet, hwarest
reqntiden infaller under Maj och September mänader, under
hwilkcn tid wackraste ärstiden är öster om Gattesbergen. I desi
mellersta del äro bclägne städerna: Ralikyt, fordom en blom-
strande handelsstad, men förstörd 1790, har nu blott 24,000
inwänare; Brittisk wapenplnts; Rochin, Provin-
sens hufwudstad mcd 30,000 inw. och bctydlig handel^mcd pep-
par kryddor och ädla stenar; helt nära densamma är staden
Malachcri belägen, hufwudnedcrlagsplatsen för in och utländ-
ska waror, bebodd af Judar, Banianer och Mnhamedaner.

Travancore, sydligaste delen af Malabar, lyder under en
inländst Malabariff furste, som är stattstyldig under England.
Dest residens är staden Lravancore. Märkwärdigaste ltaden
är Rulang, frän hwars uppbyggande är 825 eft. Ehr. de
Indistc Christne börja sin tideräkning.

8) Ranara, ett kustland, norr om Malabar, med hufwud-
staden Mangalur, som har 40,000 inw. god hamn och be-
tydlig handel.

c) Presidentskapet Bombay, berget t westrade-
len af Indien med 11 millioner inbyggare, innefattar utom nägra

smärre landstaper:
1^ Bombay wid kusten af provinsen Aurungabad, med

befästa>den Bombay, so.n har 161,500 inw- högst ivigtig
liandel steppswarf, och en af de basia hamnar t Indien. Nära
den samma, pä öarne Salsette och Elephanta finnas t klip-
por utbuggna pagoder med mänga grottor, hwalf ow blldhtlg-
gerier, hwilkas uthuggande nästan synes ofwerstlga menstllg
arbetsförmåga.

2) halfön Guzurate, med hufwudstaden Surate, som har
6(0,000 inw., stark fästning och icke obetydlig handel; Barotsch
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med 33,000 inw., fäsin. och fabr.; purbMder, med wigtig
handel pä Arabien och Persien, samt 75,000 inw. Under En-
gelstt beskydd stär Marattfursten Guicorvar, som innehar en
landsträcka af omkring 400 qwadratmil med 2 millioner inbyg-
gare; hans residensstad är Baroda, mcd 100,000 inw. Inom
dcsi omräde är Staden Ahmedabad belägen, mcd 120,000
inw., flera fabriker, samt djnrhospitaler, der senligt Hinduernas
lära, som icke tillätcr nägot djur dödas) krokodiler och ohyra
underhälles.

3) Malvah, Maratternas stamland; här hafwa Engels-
männen ingcn egentlig besittning, men hcla landet är likwäl
stattstyldige uuder Vritterne; öfwer en del regerar en furste
af huset Holkar.

4) Engelsta andelen af Randesch, en del af Marattfursten
Holkars förra länder. En stor del deraf är bergig och bebos
af sjclfständiga horder. Khandcsch räknar 2 millioner in-
byggare.

5) Aurungabad, inre höglandet af öfre Dekan, med 6
millioner inbyggare, staden Puhnah, som har 150,000 inw.
(f. d. en Marattfurstes residens), samt bergfästningen L^oghur.
Af detta landstap lyder likwäl en del under Konungens af
Nizam herrawaldc.

6) Bejapur (Bedschapur), med 7 millioner inbyggare och
stadcn Dabul, som har namn och drifwer handel med peppar.
En del af landet hafwa Engelsmännen förlänt till en ättling
af Maratt-rikets stiftare, hwilken residerar i staden Satarah.
Störsia siaden inom desi omräde är Bejapur, som har
100,000 inwänare.

7) <solkonda eller iTizam, en Mongolisk Muhamedansk
Konungs stat, uuder Engelstt öfwcrherrstap, med 10 millioner
inbyggare, bestar till större delen af smä ärftlige stattstyldige
furstendömen. Här märkes stadcn Hyderabad, Nizams huf-
wudstad , med 200,000 inw., samt fästningen Golkonda, ne-
derlagsplats för de skönaste diamanter. — Uti dcn dcl af Au-
rungabad som lyder under Nizam, i trakten af bergfästningen
Dowletabad, finnas de i bergen uthuggna templen wid El-
lora, cn by endast bebodd af Vrahminer *).

Z) Aschmir, ellcr Rasbuternas land, hwaraf Engelsman-
nerna llott omedelbart aga ett litct district jemte fästningen

*) Det märkwärdigaste af desta ar (Kyhlasi), 247' Engelska
fot längt, t5O fot bredt och Ioofothögt, som hwilar pH Elefan-
ter, Tigrar och andra djur, som äro uthuggne af sjelfwa klippan.
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Aschmir; det öfrtga beherrsta 7 af Vritterne beroende Ra-
jahs. Westra delen är statt och till cn, del öcken, hwilkcn dock
har nägra fruktbara Oaser.

v) On Cellon (egentligen Singhala) lydcr sedan 1815
omedelbart under Engclsta kronan och styres af en Guvernör.
Frän norr till söder löper genom ön flera sammanhängande
bergsäsar, bland hwilkas spetsar Adams Pik är den högste
och för Hinduerna helig, ärligen besökt af tusentals Pelegri-
mer. Desi produkter äro mängfaldiga, gemensamma med sö-
dra Asiens, den mest egna och wigtigaste är kanel, äfwen är
dcn rik pä ädla stenar; de fordom sä indragtiga perlfistcn äro
nu obetydliga. Dc stora och täta stogarne äro uppfyllda af
wilda djur, hwaribland desi Elefanter anses för de ädlaste i
Asien. Inbyggarne, som räknas till 1,200,000, bestä af 2:ne
hufwtldfolk: 'Vedas, som bebo det inre af ön, och Stngaleser.
De äro till en dcl Mnhamedaner och Ehristna; meu dcn älsta
Religionen pä ön, till hwilken större delen bekänna sig, är
Budha, som anses här hafwa sitt hufwudsate. Här märkes
staden Colombo, Guvernörens säte, med 3(1,000 inw. och
hamnen, Trinkonomale, i hwilken en talrik flotta wid alla
ärstidcr kan med säkerhet ligga för ankar, hwarföre har äf-
wen är hufwudstationen för Engclsta flottorne i Indien.

2) Frankrike besitter, pä kusten Koromandcl, staden Pondi-
chery, soin är medelpunkten för Fransmannens Indista han-
del, med 25,000 inw., titt största delen Malabarer; samt sta-
den (shandernagore, t Bengalen, nära Kalkutta, och Maho
pä Malabar, hwarifrän utföres mycken peppar, kardemumma
och sandelträd.

3) Portugiserne äga staden Goa, med distriktet deromkring,
samt ön Diu, äfwensom staden Daman, pä westra kusten af
Hindostan.

' 4) Danstarnes wigtigaste besittning är befästa staden tan-
kebar, lncd 20,000 inw. och liflig handel, samt distriktet der-
omkring, tillika med Fccktorierne Frederiksnagor eller Seram-
pore (Serampuhr) i Bengalen.

Till Egentliga Indien böra äfwen räknas:
1) L.akediviste öarne, under en Muhamedanst Fursie, be-

wuxne med kokosstogar.

2) Malediviste öarne, en Archipelag af flera tusen öar,
under en Muhamedanst Sultan.
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östra Indien,
eller Indien öster om Ganges, omgifwes af Hindo-
stan, Kina, Indista Oceanen och Kinesiska hafwet, samt nt-
gör i widd omkring 20,000 qwadratmil. Ifrän Tibetanska
bergen gä flera bergskedjor längs ät genom halfön, hwaraf
den betydligaste fortlöper ända till desi södra spets Cap No-
mania. Landet är ömsom fruktbart, ömsom sandigt och sum-
pigt, samt uppfylldt med stora skogar.' Dcsi betydligaste flo-
der äro Irawaddi, Menamkom ellcr Kambodja och
hwilka alla uppspringa i Tibetanska bergen och framströmma
i tränga dalar, hwilka de ärligen öfwcrswämnla. Produtter-
nc äro härstädes desamma som Hindostan; de wigtigaste aro
ris och steppswirke, men handeln och manafaktttrerne äro här
mindre betydliga; despotismens ok är i detta land sit betun-
gande, att inga näringar der knnna blomstra. — Inbyggar-
nes antal stiger till omkring 36 millioner. De tala ätstilliga
spräk, hwaribland det Malayista är allmännast, och bekänna
sig dels till den Muhamedansta, dels till Brahma, dels till
Vuddha rcligionernc, samt äro gansta okunniga och widssepp-
liga.

Landet indelas i följande 5 riken:
1) Ascham, en bergdal wid foten af Himalaya, ärligen

wattnad af Bnrremputers öfwerswämning, i siorlck omkring
1400 qwadratmil mcd cn million inbyggare. Klimatet är o-
snildt. Landet lyder nnder en oinstränkt regerande Rajah.

2) Birm attiska riket är det mäktigaste i östra Indien,
under en oinstränkt hcrrstande Negcnt som kallas Boa ellcr
Kejsare. Landet, som wattnas af Irawaddi och desi grenar,
utgör omkring 7000 qwadratmil och har omkring 10 millioner
inbyggare. Här finnas stora skogar af Tekträd, wäxer
bästa ris och är för öfrigt tillgäng pä guld, silfwer och ädla
stenar. Den hcrrstande stammen äro dc krigiske Birmanerne,
hwilka mcst lefwa af vcgetabilier. Landct är fördeladt i 8 pro-
vinser, bland hwilka de mest betydande äro:

») Virma lncd städerna: Ummerapura, pä en ö i Ira-
waddi, Boas residens, med 175,000 inw.; fordna hnfwudsta-
den Ava är nn förstörd. Der wärdas, med gudomlig dyr-
fan, den hwita Elefanten, som har egen hofstat,, hedcrsgar-
de och mänga tjenare.

b) Pegu, fordom ett sjelfstandigt rike. Förnämsta staden
ar Rangun, wid Irawaddi, en wigtig handelsstad m:d 30,000
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inw., den enda i Birmanemas land, som dct tillätes Euro-
peista stcpp att besöka.

c) Ar^akan med en befäst siad af samma namn. Genom
freden i Palanagh 1826 blef Konungariket Arrakan, ined desi
Virmaniffa provinser, Mataban och Tenasterim, afträdde
till Engelsmännen.

6) Kassay, samt delar af Siam, höra äfwcn till Bir-
manista riket. I söder sträcker det sig pä halfön Malalktt' än-
da titt ön Selenga, som äfwen derunder inbcgripes.

Utanför i Indista wiken äro belägna Andamanerna,
twänne gansta bergiga, warma och osunda öar, bebodda af
Papuas, samt ITikobariste öarne, bcwuxne med täta skogar
af kökos, palmträd, brödfrukttrad, tekträd, uppfyllda af apor
och päfoglar, och bebodde af Malaper, men högst osunda.

3) Kejsardömet Siam, af omkring 1900 qwadratmils
storlek, med 1,900,000 inbyggare, regeras af en despolist Fur-
ste, som sällan är synlig för folket. Längs ät flodcn Menam
är landet tätt bebodt af en med Kineserne bcstagtad folkstam,
men utom denna trakt intages större delen af ödsliga wildmar-
ker. Vegetationen är yppig, men klimatet i hög grad osnndt.
Hufwudstaden är Sy-yo-thiya (Sckntia) pä cn stor ö, i Me-
nen», byggd pä Bamburör, mcd 119,000 inw.; här märkes
desiutom Bankok, en betydlig handelsstad.

Längs utmed ktMrne äro Merguiöarne bclägne, af hwil-
ka den mest bekanta pulo pinang eller prins Wales on,
tillhör Engelsmännen, som der anlagt staden Georgetown,
med 10,000 inw., hufwudpunkten för Malayista handeln.

4) Halfön Malaya eller Malakka, af 13 till 1400
qwadratmils storlek, är bewuxen af nästan ogenomträngliga
skogar, fulla af wilda djur och ormar. Européerna erhälla
härifrän isynnerhet tenn, peppar, elfenben och färgträd. In-
byggarne, som blott räknas till 500,000, äro af den, efter
denna halfö benämnda, Malayista folkstammen. De lyda un-
der flera furstar, ak hwilka Sultanen af lohor är den mäk-
tigaste. Till Engelsmännen hör befästa staden Malakka med
12,000 inwänare.

5) Kejsardömet Vietnam (fordom Auam) af öfwer 8000
qwadratmils storlek med 23 millioner inbyggare, är ett högst
fruktbart land, har ett sundt klimat, bebodt af ett äfwen med
Ktneserue beflägtadt folk, som bekänner sig till Bttddha's re-
ligion , men Kejsaren och de förnäme till Kongfutse's. Det in-
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nefattar de under ären 1730—1809 förenade Mena Tong-
kin, Tstampa, Rotschinchina, Rambodscha, L.aos och

Städcr: Bac-Rinh eller Rescho, Tunkins gamla
hnfwudstad mcd 40,000 inwänare, Hueh etter Fusckuan,
uted 50,000 inw. i provinsen Kotschinchina, Kejsarens residens,
och nuwarande hnfwudstaden. I Kambodscha heter hufwudsta-
den ellcr Ramdodscha, hwarest desiutom lnärkes staden
Saigun, lncd 180,000 inw. och dcn bästa hamn i landet,
station för Kejferl. örlogsflottan; hnfwndstaden i Laos är
Hanniah eller L.antschang. Öster om detta rike är Paracels-
öarnes stärgärd belägen.

Ost indiske Oarne,
belagne emellan södra Asien och Polynesien, hafwa blifwit af
olika" författare hänförde än till den cna, än till den andra
af desfa werldsdelar. Inre landct af hwarje ö npptagcs af
höga berg, hwaraf en del äro vnlkaner, andra rika pä me?
taller, samt täta stogar af dyrbara trädstag. Ds äro nästan
alla ntmärkt fruktbara, men lida ofta af jordbäfningar. E-
hnrn nnder heta zonen belagne, afkyles hettan gcnom passad-
windarne och de höga bergen.

öarne:
1) Sumatra, under sjelfwa equatorn belägen, af omkring

3MO qwadratmils storlek, stiljd frän /strå Indien gcnom Ma-
lakka-sundet. Längs efter framstryker cn bergskedja, hwars
högsta-spets, Ophir, är 14,000 fot hög. On är gansta frukt-
bar, rikt bewumad, och dar mängfaldiga de herrligaste pro-
dukter; det finaste guld, öfwerflöd af tenn, den bästa kamfert
samt mycken peppar och muskot. — Indyggarnes antal beräk-
nas till 6 millioner, större delen Malaycr och Mnhamedaner.

det inre bergslandet bor den Negerlika stam, soin synes wa-
rit dessa öarnas nr-inbyggare. ON är fördelad i flera stater,
som styras af egna till större delen Malayista Sultaner, bland
hwilka dcn af Menangkabo, Atchin och Palambang, äro
de mäktigaste'. Under den sistnämndes wälde lyda öarne Bän-
ka ock Billiton, med de rikaste tenngnstwor i Asien. Här
äga Nederländarne dcn fordna Engclsta kolonien Benknlen,
pä sydwestra kusten, med en stad af salliina namn.

2) Java, stild ifrän Sumatra gcnom Straatsnnda, och
innebärande frän 11 till 1200 qwadratmil. ön upptages
till större delen af cn frän öster till wester gäcnde bergskedja,
hwars högsta spets är 12,000 fot. Förnämsta prodnkterna

20
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äro: kasse, socker, ris, bomull, lndizs, mänga kryddor och
Indista fruktträd. Inbyggarne beräknas till 5 millioner. Prakt-
fulla ruiner af urgamla tempel wittna om en förswunneN
blomstrande period. Större delen af ön tillhör Nederländar-
ne, jemte städerne: Batavia, hnfwudstaden för Ncderländsta
bcsittningarne uti Indien, med 47,000 inwänare; Samarang
med 30,000 inw. Under 2:ne sjelftländiga Furstar, som dock
stä under Nederländarnes uppsigt, lyder cn del af Sydkusten
samt derwarande städer, bland hwilka mä nämnas: Surakar-
ta, med 100,000 inwänare. Nordost om Java ligger ön
Madura, Med öfwer 200,000 inbyggare, som styres af twen-
ne Sultaner, äfwcn beroende af Nederländarne.

3) Borneo, största ön i Asien, innehällande nära 5000
qwadratmil. Det inre är uppfylld! af berg, kusterna laga
och sumpiga. Förnämsta produkterna äro: peppar, sago och
guld, samt cn art af swalebo, som wärderas säsom dcn stör-
sta läckerhet i China. Inbyggarnes antal skattas till 3 millio-
ner. Urinfödingarne äro dc ncgerlika Papuas och Badschus
eller Djakkas, hwilka lefwa uti det iure af landet utan or-
dentlig styrelse. Kustlandet bebos af Malayer, Kinesare m.
fl., af hwilka Malaycrna stiftat flera riken, till en del bero-
ende af Nederlanderne, som här hafwa smärre faktorisr.

4) Celebes eller Ma kassar (Celebes kallas den ösira och
Makassar den westra kusten), innehällande emellan 12 och
1300 qwadratmil med 3 millioner inbyggare, dcls tappre Ma-
kassarer, dcls falste men idoge och tilltagsne Bugineser eller
Bonier, dels wilda Badschus, af hwilka de flcste äro Mn-
hamedaner. On är rik pä ris, kokosnötter, äfwcn gnld och
diamanter, Desi flera stater äga en aristokrati!? styrelse. Den
förnämsta staden är Makassar, säte för Nederländffa Gu-
vernören öfwcr bcsittningarne pä ön, mcd 10,000 inw.

5) De smärre Sunda öarne äro rcdan uppräknade
i Fy sista delen. — Utom Bali, som bebos af en Hinduisk
stam, beberrstas de öfrige af Malayer till ell del beroende af
Nede>länderne. Pä ön Flores finnas afkomlingar af Portu-
gisare, som nu äro alldeles swarta.

V) Moluckerne och Krydd-öarne, äro delade i
mänga smä stater ined egen styrelse, men beroende af Nedcr-
länderne, som endast tilläta att nägra fä af dem odlas, för
att ej satta muskot och kryddncglikor, som hnfwndsakligen bär-
ifrän erhällas, genom allt för stor tillgäng derpä, i wanpris.
Wi märka: Amboina, som har förträffliga planteringar af
frpddneglikor och muskotnötter, med hufwudstaden «f samm«
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namn, samt stansett »ittoria, och de 10 Banda-öarn<,
hwilkas produkt är muffotträdet; wigtigaste hufwudorten der-
städes är kassan. On Ternate, har wäl sin egen Sultan,
men Ncderländerne äga likwäl staden af samma namn som
ön, och fästningen Oranien. — Bland inbyggarne träffar
man ännu dus älste inbyggare, Haraforas, ett stilla folk,
som bo i träd, drifwa äterbruk, hafwa gansta längt här, och
äro kopparfärgade.

C) Filippinska eller Maniliska öarne, hwilka
tillhöra Spanien, och utgöra en stärgärd af omkring 1200
mindre öar. Här äro flera Vulkaner, hwarföre ds ock of-
ta lida af jordbäfningar. Dcc owanligt ömniga regn, som
här faller, gör jorden utmärkt frnktbar. Der frambringas
i synnerhet mycket ris, socker, kaffe, mustot, äfwensom här
finnes rikt förräd pä mineralier. Inbyggarne beräknas till
öfwcr 5 millioner, be>.äende till störsia delcn af wilde ne-
gerlikc Malörter, hwita nägot biloade Tagaler, Haraforas,
Malayer och Kinesare, samt Spaniorer, som besitta kusterne.
— Den wigtigaste bland dessa dar är Manila eller Luzon,
lltcd hufwudstaden Manila, som har ett stags Universitet,
drifwer betydlig handll och har 60,000 inw. Den sydligaste
och största ön är Magmdanao eller Mindanao. Bland de
tnlandste Furstarnc, hwilka alla erkänna Spaniens öfwerherr-ssap, är Sultanen af Magindanao dcn betydligaste. De sä
kallade Sooloo-öarne, 60 till antalet, lyda en Sultan som
äfwen är herre öfwer ön palavan.

VII. China
omgifwes af Asiatista Rysiland, Stora Oceanen, Indien och
Tatariet, och innehällcr öfwer 120,000 qwadratmil i areal-
widd. Folkmängden stiger till omkring 242 millioner och säle-
des är China den folkrikaste stat pä jorden; krigsmakten utgör
1,263^00') man, hwaribland 822,000 Infanterister, 410,000
Kawallerister och 31,000 Sjömän. Landct bestar af 3:ne hnf-
wuddclar , nemligen dct egentliga China, samt desi L^dländer
och Skfddsländer.

I. Det egentliga China (Schiua)
omgifwcs af Stora Oceanen, östra Indien, Tibet och Tungu-
sien, samt Mongolieu, ifrän hwilka sistnämnde dct är afstildt
genom cn i äldre tider uppförd ofantlig mur, öfwer 300 mil
läng, hwilken nu mera stall wara förfallen. I norr och we-
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fier är landet gansta bergigt af åsar, som utgå frän Hög-
Asien. Utom bägge huflvudflodcrne langtsekiang och Hoangho,
har landet en mängd floder och sjöar, förenade genom kost-
bara kanaler, af hwilka den Kejserliga är öfwer 300 mil läng,
murad af quader-steuar. Jordmanen är frnktbar, i synnerhet
i mellersta delen af landet. I intet land är äkerbrnket mera
blomstrande eller aktadt än i China. Kejsaren sjelf plöjer är-
ligen en jordlott sch jordbrnkarne utgöra ctt af dc mcst ansed-
da ständen. Landets förnämsta produkter äro the", silke, bom-
ull, ris, indigo, flere kostbara trädstag.— Chincsarnes manu-
fakturer och handel äro i högsta flor. De tillwerka porccllain,
lakerade waror, färgor, sidentyg, kattnn och musilin i mycken-
het och af ntmärkt godbet. Deras fargerier, mälningar och
fina träsnitt äro förträffligt arbetade, mcn efter smaklösa teck-
ningar. De äga gäfwan, att i alldrahögsia grad härma och
göra efter de arbeten man tillsänder dem. Handeln inom landet är
befordrad gcnoM de mänga inbördes sammanbundnc kanalerne,
och den utländska handeln titt lands och sjös är wigtig. De
sjöfarande Europeista nationerne fä endast bcsöka staden Kan-
ton. Ryssarne emottaga de Chinesista warorne wid Rysta grän-
sen. — China är cn ärftlig Monarki, under en Stor-Rhan;
den wi kalle Kejsare. Regeringsformen är i högsta grad de-
spotist, och Kejsarens malt är oinstränkt. Man anser honom
upphöjd öfwcr alla andra jordiska makter, och han kallar sig
derföre Himmelens Son. Den regerande familjen härstammar
frän Mandschu-Tungnscrne, hwilka besegrat Chincsissa Natio-
nen , mcn hwilka Chinesarne sedermera förenat sig. Alla högre
och lägre emdctsmän, 9600 till antalet, nämnas af Europe-
erne med dct allmanna namnet Mandariner och delas i flera
klasser. — De allmännaste Neligionerne i China äro Kong-
futse's de förnämarcs, F6Z (Vuddhas) de lägre folkklassernas,
och desi gren (den Lamiffa) hofwets religion. Utom dessa ta-
las Indar och Mnhamedaner med offentlig religions-öfning,
och under mänga instrankningar, Christna missionärer. Chine-serne hafwa sitb cget enstafwiga spräk och sin egen hicroglyfi-
sta skrift; ehuru de tidigare än andra nationer upphunnit en
hög grad af odling, hafwa de likwäl dcrwid stannat och ej
gjort nägra widare upptäckter i wetcnstaper och konster, oak-
tadt de wisit icke hafwa brist pä skolor och underwisningsanstalter.

Landct är indelt i ,18 provinser *), hwilka förwaltas af
Guvernörer. Rikets hufwudstad och Kcjsarcns residens är

*)1) Tschul'?, 2) K:anF<s'l, Z) Nnan^oei, 4) Rl.n,a'si, ä)LcheAittng, fi^ Fo^Rtaftv 7) Hou-P<> 8) Memnan, 9) Mo,
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peking, lned 1,500,000 inwänare, 12 förstäder, Kejstrliga pa-
latset lliil i omkrets, mänga andra präktiga palatser, samt
boktryckerier (hwilka här woro kända längt förr än i Enropa).
Staden Nankin, södcr om Peking, fordom Kejfarens residens,
mcd 800,000 inw., dct 100 alnar höga porcellänstornet, män-
ga manufakturer och stark handel. Sutscheu, t en stön trakt
wid sjön Taj och Kejserliga kanalen, med 500,000 inw., be-
römda manufakturer, stark haudcl, samt säte för Chinas be-
römdaste lärde och rikaste köpmän, , med 200,000
inw.; drifwer handel med fruntimmer. Hoangtscheu, med
500,000 inw., hwaribland 60,000 sidenarbetare; för desi ro-
mantiska belägenhet kallas den af Chincsarne jordiska paradiset.
Ranton, sydwest om Nankin, med 800,00D inw., hwaraf
40,000 bo pä bätar i dcn wid staden belägna floden Pekiang;
detta är den wigtigaste-staden för Chinefist'. handeln, och den
enda, som af Européer sär besökas. I förstäderne hafwa Eu-
ropccrne faktorier, mcn sina waror mäste de lasta af steppen
2 lnil utanför staden wid den lilla ön N?ampo. Dcn frän
fasta landet genom en, nu till hälfteu förfallen inur, st lida
halfön Macao (Massao), mcd stad och hamn af samma namn,
tillhörer Portngifarnc. Fokan, blott en by, men soin har en
million inw. samt siden- och metallfabriker. Lvutschang, wid
langtsekiang, med 600,000 inw., dcn wigtigaste staden för
inre handeln. Ninfo, hamn för handeln med lapanerne,
som komma mcd gnld, silfwer och koppar,'för att derföre till-
byta sig sidentyger. Ringtesching med en million inw. och
de ypperste porcellans-fadriker i rikct. Desiutom mänga städer
med 100,000 inw. oZH derutöfwer. För öfrigt märkcs: öarne
Hainan, frnktbar pä adla sydfrukter och trädslag, samt Tai-
wan, af Europecrne kallad Formosa, utaf hwilken Chineferne
endast innehafwa westra kustcrne.

11. L.)>dlanderna, innefattande Östra Hög-3!sien:
1) i! la Bucharie teller Tur fa n (Östra Dschz-

gatai), skiljes i wester genom Mustag ifrän stora Bncharict
och ar i norr och södcr genom höga bergskedjor stiljd ifrän Son-
gariet 06) Tibet, i öster skiljes dct frän Mongolien, genom
sandöknen Robi ellcr Schnschin, som innefattar en sior d?l
af landct, hwilket likwäl har nägra fruktbarande trakter. Bland
desi floder är verken, som utfaller i sjön Aop, d'N betydli-

nan, 10) Chawtounn, It) Cbnmst, 12) Cheipsi, 13) Rån-'
fil, 14) SzluTfchonan, 15) RouKNg^ounZ, 16) RFttang-
si, »7) Hunm^n, is) Rousl^tchesn.
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gaste. Det är ett af de högsta länder i werlden och har der-
före ett gansta kallt klimat. Inbyggarne äro, dels Muhame-
danffa Bucharer, dcls Laniaista Kalmucker, hwilka äro noma-
der. Manufakturer och handel finnas i nägra städer, bland
hwilka de betydligaste äro: Tnrfan, residens för cn Kahn,
af Dschingis-Kahns flagt. Markand med 80,050 inw., en
wigtig manufaktur- och handelsstad, medelpunkten för handeln
emellan norra Asien, stora Bncharict, Indien och China. Rasch-
gar, fordom hufwudstaden i ett cgct mäktigt rike, med 15,000
inwänare.

2) Mongolien ar fördelade i flera af hwarandra o-
afhängiga stammar, regerade afKhaner, soiu äro skattskyldi-
ga under China. Höglandet är uppfylldt af stora och ofrukt-
bara hedar, som omfattar äfwen en del af öknen Robi. Här
hafwa de flesta Sibiriens floder sina källor, som Irtisch,
hwilken flyter genom sjön Tsaisan: Obi; lenisej; Selenga;
samt de mot östra Oceanen flytande Amur och Hoangho.
De öfrigc floderna äro blott stepp-flodcr ellcr upptagas dc af
stepp-sjöar, af hwilka Balkasch, Rokonor och U.op äro de
bekantaste. Landct har synnerligt dfwerflöd pä wilda djnr;
utom flere mindre bekanta finnas mänga husdjur, säsom hä-
star, äsnor, kameler, sär, (Argali) m. fl., härstädes wilda.
Fä trakter äro fruktbara, lnften kall; produkterne äro säledes
cj mänga. Landet är likwäl icke utan manufaktnrer och ban-
del. Här tillwerkas wapen, läder och ylletyg; änven papper,
sidcn och bomullstyg. Handeln bestar i byte med Ryssar och
Vncharer. Karavaner gä anda till Astrakan och Tobolst. —

Inbyggarne äro Mongoler, en stor folkstam, hwilkeu delat sig
i twenne hnfwudsiammar, egentlige Mongoler och Ralmucker.
De äro allesamman Nomader, anbängarc af dcn Lamaista
religionen, och hafwa sä mycken odling, som dcras religion och
lcfnadssätt tilläter. Ehuru landct indelas i politistt afseende i tre
delar: Mongu, <shalcha och Soongariet, bestar dct likwäl
egentligen af fyra hufwud-landstaper: 3) Soongariet, Soon-
garerncs land, norr om lilla Vnchariet, gansta bergigt, med
befästa stadcn Ilan, säte för en Chinesist Stäthättare. — b)
Rhoschot, emellan lilla Bncharict, Tibet och dct egentliga
China, äfwcn gansta bergigt, dock mcst uppfylldt af hedar, mcd
sjön Ixoko, hwaraf landet fatt sitt namn. Hit räknas äfwcn Si-
fanernas land, i hwilket dcn äkta Nbabarbcrn wäxer. —c)
Ralkas-Mongolien, wid norra gränsen, Dschingis Khans
siamland, mcn desi hufwudstad Rarakorum är nu förswun-
ncn. Städer: Rura (Urga), säte för en Chinesist vice Ko-
nung, och Maimatschin, wid Eibirista gränsen, stiligt besökt
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«f N^sta handlande. — <i) Scharra Mongolien wid Chine-
sista muren, hwaruti Chinesista Monarkens sommar-residens
dschehol är beläget.

3) Tungusien eller Mandschuriet, innefattar
landet kring floden Amttr, är omedelbart lydande under Chine-
sista Monarkien, omgifwct afMongolien, Sibirien, Japanska
hafwct och Korea. Landet är bergigt, mindre ödsligt och o-
fruktbart än Mongolien. östra delen är bctäckt af skogar.
Tunguserne dela sig i mänga stammar, af hwilka Mandschu-
Tunguserne (Chinas eröfrare), bekänna sig till Lamaista reli-
gionen, och äro dels herdar och fiskare, dels äkerbrukare. He-
la laudct delas i trenne Stäthällaredömen, hwilkas förnämsta
städer äro: Ririn-Ma-Chotong, vicc-Konungens residens i
provinsen Kirin ; Tsitsikar, norr om Kirin, hufwudstaden i
provinsen af samma uamn, en förwisningsort för Kinesare;
Ulussu-Mudam, Kincscrnes mest nordliga gränsfastning mot
Sibirien. Till Tungusien hör äfwen landstapet leaotong.
Kejserliga familjens arfland, med staden Mukden eller
Schinjang.

111. Skydds-länder.
1) Halföu Ro rea, hwaraf likwäl nägon liten del stall

wara afhängig utaf Kejsaren af Japan. Genom provinsen
Leaotong sammanbindes den med dct egentliga China. Landet
är bergigt, i synnerhet no ra delen, der lnftcn ocksä är kall,
och jorden ofruktbar. D n södra dclcn, som har mildare kli-
mat, är myckct fruktbar och wäl odlad, samt framalstrar fle-
ra produkter. Här tillwerkas förträffligt papper af bomull,,
samt mänga stags tyg af hampa och bomull, mcn silket förstH
inbyqqare cj att förarbeta, hwarföre ock hela deras produkt
deraf sändes rä till Cbina. Handeln drifwes endast ined China
och Japan; med Enropa tillätes alls ingen förbindelse. —

Inbyggarne äro, likasom i egentliga Cbina, en blandning af
Chinescr och Mandschu-Tungnser. Deras spräk stall wara olikt
dct Chinesista, men de öfwerensstämma med Chineserne i rcli-
gion ock bildning. Korea är en oinstränkt ärftlig Monarki,
hwars Regent likwäl af Kejsaren i China erhättcr fnllmakt så-som Konung, mäste hylla bonom och till honom betala statt.
Hela landet är Konungens egendom, och alla inbyggarneS be-
sittningar äro län af honom, bdgst pä likstiden. Rikets hnf-
wudstad och Konungens residens heter Ringkitao eller Dsiusi.

2) Tibet eller höglandet norr om Himalaja wid grän-sen «f Indien »ch landstapet Nepaul, ar den hözsta bergsstätt
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i Ussen och har de högsta bergstoppar pä jorden, betackta me>
ewig snö och is. Här finnas sjöarna 15erkiri och landro,
här uppspringa Indiens betydligaste floder, säsom Ganges,
Burremputcr och Irawaddi. Utom guld och andra mineralier,
äro dc" mest egna produkter, Jack eller grynuoxar, hwarsswansar brukas som plumager, finulligc fär och cn art getter,
som lemna ull till dc finaste shawlar. Mannfakturerne äro cj
tillräcklige till inbyggarnes bebof, mcn landets egna produkter
förorsaka likwäl, att en ickc obetydlig hai^el kan drifwas med
Cdincscr, Bucharcr och Kalmuckcr. Tibctanerne äro till större
dclcn Nomader, tala ett eget spräk, och hafwa cn egcn we-
tcnstaplig bildning. Landct rcgeraS af 2:ne Lainar, Dalai-
i!.ama och Bogdo-L.ama, som hos sig förena högsta andliga
och wcrldsliga makten och anses för Gudar, som antagit mcnst-
lig gestalt. Stader: L.assa eller Tonker wid Vllrrempnter,
sate för Dalai-Lama, och för cn Chinesist vice-Konnng, har
Chinesist garnizoli,, drifwer betydligt karavanhandcl. I dcsi
granstap är beläget klostret putala, och ett stött, byggdt pä
Europeiskt sätt, innehällande fyra wäningar med 10,000rum.
Tiesulmnbu, Bogdo-Lamas residens.

3) But a n eller T angustan, söder om Tibet och
Himalaja, lydcr äfwen under cn andlig bchcrrstare Dharma
L.a,na, undcr Chinesistt öfwerwälde. Förnämsta staden är:
Tasstsudon.

4) l^ikejo-oarne, titt antalct 36, äro gansta frukt-
bare, bebodde af ctt gästfritt och muntert folk, som idkar äker-
bruk, siste, samt handel yä China och Japan. De hafwa ät-
stillige manufakturer, och regeras af en utaf Chinesista riket be-
roende Arfkommg. Pä hufwuddn. Stora finnes huf-
wudstaden Ringtsching. Madschi-Rostma-öarne äro Liteji-
ste Konungen undcrdänige.

VIII. Japan
dcn mcst östliaa Staten i gamla wcrldcn, innehällcr i widd
öfwcr 6000 qwadratmil, och bestar af cn mängd öar, mcd
branta berg, hwars spetjar äro bctäckte med ewig snö. Ku-
stcrne äro älwen omgiflle mcd otillgängliga klippor och wattcn-
hwirftar; sjelfw.i öarne äro steniga och af natnren föga frukt-
bara; sommarlettan är häftig, wintcrkölden stark och längwa-
rig. Har inträffa ofta häftiga regn, owädcr, stormar och jord-
bafningar. — Laudc-t är mcd otrolig flit odladt ända opp pä
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bergens branter. Här framalstras, jelnte ris, hwarjehanda
sorter spamnäl och frukter, silke och gttld, äfwen den bästa
koppar mail känner; likaledes finnes härsiädcs utmärkt god
porccllans-lera. lapanesarne öfwerträffa Chinescrne i mänga
konstarbetcn. De tillwerka stöna silke- och bomullstyger, porccl-
lan, lakerade waror, wackra arbetcn af stal och andra mctal-
liste kollipositoncr. Utlandsta handeln, endast tilläten för Chi-
nesarc och Holländarc, ar nnderkastad mänga instränkningar
och dcrfdrc obetydlig, deremot ar dcn inre handcln gansta listig.
lapanesarne sjelfwe fä endast handla pä China och Korea, och
äro wid dödsstraff föröudne att besöka främmande länder. —

Indyggarne, hw!lkas antal, uxpgifwcs titt 45 millioner, af
Mongolisk och Malayist börd, äro i konster och wetenstaper
öfwer de flesta Asiater; hafwa boktryckerier och skolor. Utom
Chinesista strifttcckncn hafwa de äfwen cn egen bokstafsstrift.
Hnfwndrcligionen ar den Bndhistista lncd talrika prester och
kloster, landets älsta religion är Sinto, hwars öfwcrhufwud
ar Dairi ellcr dcn andlige Kejsaren, som fordom äfwen för-
enade den werldsliga makten, hwilken nn utöfwas af Rudo
eller den werldslige regenten. Christna talas icke. Regerin-
gen är i högsta grad despotist och uppdragen ät flere sina Fur-
star, som bero af Rubo Soma's (Kejsarens) oinskränkta her-
rawalde, hwilkcns namn liksom Dairis, i hela landet ansessom den största statshemlighet; först efter dcsi död fär man we-
ta desi namn. Thronföljden, äfwensom alla offentliga embe-
ten, äro ärftliga. Lagarnc äro högst stränga; de fleste förbry-
telser straffas med döden. Krigsmakten stiger till omkring
500,000 man.

De hnfwudsakligasie öarne äro:
1) Nifon etter Nipon, den största af alla och mest frukt-

bara, med undantag af nordwesira kusten. Städer: leddo
(Dscheddo) cller Edo, werldsliga Kejsarens residens, som har
öfwer cu million inwänare, hwaribland lnänga konstnärer,
handtwerkare och kopnlän; samt Miako eller Rio, Dairis re-
sidens mcd 6W,0L0 inwänare.

2) K i ttsju eller Schilno, med handelsstaden Nangasakt,
den enda ort, dcr Nederlanderne (som hafwa sin nedcrlagsplats
pä den lilla, ined staden genom cn bro förcnade ön Destma)
och Chinesarnc tillätas drifwa handel mcd lapanesarne.

3) Sch iko k o cllcr Sik of, mcd staden Aiva.
4)' lesso lncd stadcn Matstnai, samt en del af Kurili-

ffe öarne. Indyggarne pä dcm, som af lapanesarns kallas
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Ainos, aro Ichtyophager, hwalflstfängare och jagare, samt
hafwa sin egcn Arffnrste under Japanskt öfwcrherrstap. Emel-
lan Japan och Marianerne ligga öarne 80-tTin, 89 till an-
talet, af hwilka dc 10 äro bebodde af Japanska kolonisier,
men de öfriga ödslige stogbcwuxne klippor.

5) Halfön Rarafta cllcr Tschoka, äfwen Sachalinkallad,
samt södllga delen af öu Rorea.

Afrika,
som utgör en sior halfö, endast genom en smal landtunga (Suez)
sammanhängande med Asien, äger omkring 110 millioner in-
byggare cllcr nägot dcröfwer, och indelas uti Norra, Med-
lersta och Södra Afrika.

Norra Afrika
innefattar Egypten, Berberiet, med Fez och Marokko,
Biledulgerid, Bahara, samt närbelägne Oar.

I. Egypten
gränsar t öster till Asicn, samt titt Arabista hafswiken, i söder
till Nubien, i wester till den stora sandöknen och Barka, och
i norr titt Mcdclbafwet. innehällande omkring 4400 qwadrat-
mil. Det tttgörcs hufwudsakligcn af Nilens nedra flod-omrä-
de, hwilkcn flyter frän söder till norr i en 2 till 3 mil bred
dal, pä bägge sidor omgifwen af höga bcrgsträckor. Inemot
hafwet delar dcn sig i flera grenar, och bildar dct sumpiga men
fruktbara Delta. Pä östra sidan om dalen bestar landet af
klippor ända till Arabista wiken; pä den westra af hedar, sä
att allenast dalen och Delta kunna odlas. Jordmanen är san-,
dig, mcn görcs fruktbar geuom Nilens ärliga öfwerswäm-
ning, ifrän medlet af Angnsti till slntct af Oktober ma-
nad, hwilken förorsakas af ett pcriodistt regn, som faller
omkring Nilens nrsprung ide Abysstnssa bergen. G"nom ka-
naler, gräfne frän urminnes tider, kringsprides wattnet, och
göder jorden. Man har ock i älsta tider gräft en stor sjö,
Möris, för att upptaga Nilens ssodwatten nnder öfwerswam-
ningarne och sedan leda det öfwer landet, som dcn torra ärs-
tidcn är alldeles förbrändt och sönderfprickcr i rntor. I öfra
delen af landet faller föga eller intet regn. Luften är gansta
upphettad och osund, de heta windarne ej sällsynta; här fin-
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nss mänga blinda, och man anser Egypten för pestens fäder-
nesland. — Nildalen är otroligt fruktbar; jorden lcmnar de
rikaste stöid r af spanmäl ock ris, cn myckenhet lin, bomull,
silke, sockerrör, fastor, indigo, saffran, m. m. Bland desi
naturprodukter böra wi äfwen mälka krokodilen, lchncttmon,
flodhästen, ibis, samt de i Afrika allmänna rofojnr: lejon, ti-
grar, hyencr, m. fl. sann lotns-ilomman, en art Neckros,
som waxer i Nilen. Här finnas wäl linne-, siden- ock bom-
ulls-lnanufakcurcr, meil af de förtässliga rudimaterierne tillwer-
kas bloct g,ofwa tyger; salmiaks-fabritcrne aro berömde. Han-
deln är gansta ansenlig. Hela flottor segla ärligen med span-
mäl till Consiantinopel. Emellan Egypten, Etiopien, Syrien
och Arabien gä ärligen siora karavaner. — Inwänarncs antal
räknas till omkring 3 millioner *). Ropter äro landets alste
inbyggare, nun nu finnas der myckct Araber, Tnrkar ock Eu-
ropéer. Den berrstande Religionen är den Mnhamedansta;
likwäl talas sä wal Christna som Judar. Egypten anses wa-
ra eu Turkist provins, eburu den nu warandc Paschan etter
vice Konnngen, är en sjelfsiändig Negent, som uti flera drabb-
ningar besegrat Turkista Sultanens troppar; i öfra Egyrten
finnas ätstilttge Arabista Scheiker, soin äro alldeles oafhangige.

Laudct indelas uti: Nedra Egypten eller B a hr i,
lsom till större delcn bestar af de öar, hwilka bildas af Nilen
wid desi tillopp), med städerne Alexandria, grundlagd pä
Alexanders dcn stores befallning, blef sedermcra Ptolomeeruas
residens, länge dcn skönaste och rikaste stad i Ostcrlanden, we-
tenstapernas sate, hwars folkmängd uppskattades ända till
800.000, har nu knapt 40/00 inw/ och aftagande handcl: i
dcsi granstav finnes Pompeji kolonn, samt mänga lemningar
efter stadelis fordna prakt under dc 'Ptolomciffa regeutcrua.
Raschid etter Rofttte, som har 13,500 inw., ätstillige fabr.,
siapelort för alla waror, som transporteras upp ät Nilen.
Damiat cllcr Damie-tte, mcd 14,000 inw. och bctydlig han-
del mcd kaffe ock ris. Abukir, fästn.; märkwärdig genom
sjöstaget l>n 1 Augusti 1798.

L) Medlersta Egypten etter Wostani, med staden
Rairo etter Hthira, den störsia siaden i Afrika och hnfwudst.
i Egyrten, wid fotcn af bcrget Mokattam, mil östcr om
Nilen, (wid hwilken dcn har en hamn. Bula k), med 2l 0,000
iuw., medelpunkten för handeln emellan Europeista Turkiet,

*)?urkissa andelen af Nubien inberaknad, uppgifwes folkmängden i
Osmanernas Afrikanska besittningar wanligen till 4 millioner.
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Norra Afrika, Medelhafwet, Arabien, Indien och slöpssinicn.
Staden Gizeh (Dschiseh), hwarwid finnes lemningarne cfter
Mentphis, Katakomderne (underjordista milslänga grafwar
med niuinier etter balsamerade lik), den stora Svbinx (en stor
bildstod inhuggen af klippan hwarpä den hwilar) och de werlds-
bekante Pyranliderne. Suez, wid Arabiska wiken, med hamn
och steppswarf.

0!) Qfra Egyten eller Said, med städerne: Girge
(Dschirdshe) förnämsta staden med 10,000 inw.; Siuth, med
45,000 inw., samlingsplats för karavanerne till Sennaar, i
desi granstap finnes märkwärdiga underjordista grottor; Den-
dera wid Nilen, midt emot hwilken dcn listiga handelsstaden
Renne är belägen, wid hwilken finnas förmanande rinner cf-
ter det urgamla, werldsberömda Thebe. Wester om Thebe
finnas nti cn bergssträcka mänga stora rum uthuggna, uppfyll-
da med mumier, Thebcs fordna begrafningsplats. Wid As-
suan, fordom Cyene, Nilens sista katarakt, ligger den roman-
tista Nilön Elephantine, uppfylld af äldcrdomsminnen.

11. Berberiet
innefattar hela den wester om Egypten liggande norra knsten
af Afrika, och har fatt namnet Berberiet cfter sina älsta inwä-
nare Bcrbcrne. Landct, som har en omwexlande natur och
ett warmt mcn sundt klimat, bestar af fyra Stater, ncmli-
gcn: Tripoli, Tunis, Algier, samt Riket Fez och Marok-
ko. De twänne förstnämnde af dessa äro Skyddslander un-
der Tnrkista riket, militaristt aristokratista stater, der högsta
makten tillhör det högre krigsbefälet, som utgör cn Divan
och i spetsen för hwilken stär ett waldt öfwerhnfwnd, i Tripo-
li undcr namn af Dey, och n Tunis under namn af Bey.
De erkänna Portens öfwerherrstap, och äro i krigstider för-
bundne till biträde med krigsskepp; föröfrigt äro de sina egne
herrar. I anseende titt deras sjökrig lncd de Enropeista sia-'
tcrne, hwarigenom i synncrherhct Mcdelhafshandeln oroas,
kallar inan dem i Europa för sjoröfware och köper fred af
dem gcnom crlaggande af ärlig statt. Deras kapcrier ssc, li-
kasom bland Eurovecrne, af cnstildta personer, med rege-
ringens tittätclsc. Algier är för närwarande cn fransk koloni.
— De förenade Rikena Fez och Marokko utgöra cn ärftlig
alldeles oinstränkt monarki, hwars regent, härstammande frän
Mnhamed, förcr titel af Sultan. — Inbyggarne äro Mau-
rer (Aradernes afkomlingar). Berber, Turkar, Negrer och
Judar. Landets Religion är dcn Muhamedansta, mcn äf-
wcn andra rcligionsbckannare talas. Här finnas ätstillige im.-
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nufakturer, och handeln ar icke obetydlig; Europeerlls hämta
harifrän lifsmedcl, wax, rnssin, hndar och nll. Inbyggare
nes egen sjöfart är likwäl icke af betydenhet; wigtigare ar der-
emot karavanhandeln till det inre af Afrika, och längs efter
kusten anda till Mekka.

Tripoli innefattar hcla kuststräckan frän Egypten
till Tnnis. af omkring 4400 qwadratmils storlek. Dcn ar af
sjöfarande frnktad för sina sandbankar, bränningar och häftiga
windar. Lan3et är i synnerhet rikt pä dadlar och oliver. In-
wänarne utgöra nära 2 millioner. Negeringen förwaltas af
en Dey, alltid cn Turk, hwars Divan bestar af Turkista of-
ficcrare. Här märkes hufwudstaden TripoN, Deyens residens,
mcd 25,000 inw., bcfast flott och hamn, och en nära stadcn
belägen trinmfbäge för Markus Aurclius; fastn. Mesura-
ta. Wid i^ededa finnas stora, till cn del wal bibehållna rui-
ner efter den fordna Phoenicista stadcn I^ptiB mnxn^. —>
Landstapet Fezzan eller Fessan mcd 100,000 inbyggare, nn-
der en Silltan, som residcrar i staden Mursuk, är stattstyl-
digt under Tripoli. Under Tripolitanstt öfwerwerwalde lyder
äfwen provinftu Barka, ett titt största delen öde, illa odladt
och föga befolkadt land, hwars inbyggare äro ssrätröfware; äf-wensom flera mindre stattstyldigc stater. Ut! den lilla repu-
bliken Schivahs omräde finnas ruiner efter det fordna lupi-
ter Ammons tempel.

V) Vunis, utgör en liten landsträcka kring Cap Von,som i söder är dels bergig, dcls steppland, men i wester och
wid knsterne gansta fruktbar, af 16 till 1700 qwadratmils
storlek. Det har emellan 2 och 3 millioner inbyggare, för det
mesta Beduin-Araber. Staten regeras af cn Vcy, som ar af
Mallrist härkomst. Här märkes: hnfwudst. Tunis, belägen
wid en saltsjö, som stär i förening'ined hafwct, mcd 130,000
inwänare, samt den befästa hamnen Goeletta; handelsstaden
Nairwan, med den mest bekanta Mostcc i Norra Afrika, och
fästn. Biserta. Rninerne efter Rartago och Utica äro äf-
wen har betagne.

0!) Algier, emellan Tnnis och Marokko, ett bergfnllt
och sadcsrikt land, innehällandc omkring 2000 qwadratillil. In-
byggarnes antal larcr stiga till 2a 3 millioner. I spetsen
för Regeringen stod fordom en Dey, och war dä Algier den
mäktigaste af de tre Röfwarstaterne. Nn är detta land eröf-
radt af Fransmannen, som här anlägga en koloni. Landet de-
las i fre delar: Litter)?, den medlersta, som egentligen in-
nehafwes af Fransmännen; Ronstantine den ostliga och Ma-
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ftara den wesiliga delen, styres ännu af Veyer. Här märkes
hufwudstaden Algier wid en wik af Medelhafwet, med en sä-
ker och befäst hamn samt 80,'00 inwänare; städerne: Ivon-
stantine, uted 30,000 inw.; Mascara, med 24,000 inw.;
Oran (är 1791 friwilligt aftradd äc Algier af Spanien) med
12,000 inw., samt befästa hamnen Masalquivir.

Kejsaredömet Fez och Marokko, som innchäller 6 till
7000 qwadratmil, och utgör uordwestligaste delen af Afrika,
wid de högsta Atlasbc.gen, har gansta frnktbara och angenä-
ma dalar, rikt wattnade af floder. Landets wigtigaste produk-
ter aro koppar, jern. Mandel och sydf.nlter. Inbyggarnes an-
tal stiger till nära 15 millioner. Landet styres as en Sultan,
som regerar despotisst; landtmakteu nrgör 38,000 man, och
sjömakten bestar af omkring 10 fregatter och flera smärre far-
tyg. Kejsaredömet indelas i 4 delar: 1) Riket Fez, med hnf-
wudstaden af samma namn, soin är medelpunkten för Rikets
handel, har 1< 0,000 inw., ctt af de rikaste bidliotheker i Afri-
ka, fallit wigtiga mannfakturcr. Städer: Mekines, Sultans
residens cn del af aret, mcd talrika Mostcer och 110,0.0 in-
wänare; Sala eller Sale mcd 6000 inw. ock cn känd hamn;
L.arasch eller Elaraisch med fastn. och bctydlig handel rä
Europa; Letuan med fastn., 20,000 inw., och hamnen
Martin; Tanger, med 10.(00 inw., säte för Europeista
Konsnlcrne. — 2) Riket Marskko, mcd hufwndstaden af sam-
ma namn , som har 30,l 00 inwänare ock är Sultanens wan-
liga residens, belägen wid Atlasbergen samt omgifwen med
palmskogar; Sultanens palats ntgör en egen stad för sig sjelf
ock är nära en hals mil i omkrets. Här märkes äfwen sta-
den Suira eller Mogador. — 3) Riket Sus, med hufwud-
staden Tarudant. — 4) Riket Tremesen eller Tafilet, nti
hwars stad a5 samma namn de ät Nlgritien tagande Karava-
ncrne församlas.

Till Spaniorerne hör den midt emot Gibraltar belägna
fästningen Ceuta, som är en landförwisningsort.

Anm. landskapet Biledulgerid (Belad-al-
Dscherid, Dadellandct), södcr om Atlasbergen, frän Sns än-
da till Tripol!, är till större delcn en ofrnktbar sandöken, som
blott här och dcr har att framwisa nägra gröna och fruktbara
ställen (Oaser *), kring de frän Atlasbergen nedströmmande
floder, hwilka snart förlora sig i sanden. Inbyggarne, (Ber-
ber, Araber, Negrer) äro till största delcn Mtchamcdancr, lcf-

*)Af d»t Koptista wahe, betyder ett bebodt ställe.
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wa dels som Nomader, dels bosatta och idka handel. Märk-
wärdigast äro de Muhamedansta Mosselemis, som drifwa
äkcrbrnk och handel, och hwilkas Furste residerar i Illerik.
Dc särskilde delarne äro antingen beroende af Marokto, Al-
gier och Tunis, eller oberoende, t. e. Gademes, med hufwud-
stad af samma namn.

111. Sahara eller Stora öknen
är en torr, sandig, till en del med kiselstenar till en del med
flygsand bctäckt landsträcka, utgörande omkring 30,000 qwa-
dratmil, emellan Atlantista hafwet, Berberiet, Nigritien och
Senegambien. Här finnas inga strömmar eller sjöar, ra fle-
re är regnar här icke, hwa.före hettan är odräglig; här är
stannandet för winden Eamnm. Inga träd cllcr bustar be-
täcka jorden. Här ock der finner man likwäl kring källdrag
fruktbara platsar,, bcwäxte med uägra palmer och saltplantor,
som tjena dromedaren till föda. Inbyggaruc äro gansta fä
och spridda, dcls Araber, dcls Berber, dcls Negrer; de äro
Muhamcdanrr, indelade i flera folkstammar, af hwilka hwar
och cn rädcr öfwer wissa betcsplatsar, ock styrcs af ett eget
öfwerhnfwud. Landct delas i sex hufwuddknar eller distrikter,
bland hwilka den största, Zanhaga eller Azanaga, innefattar
bergsnddarne Vojador ock Hwita berget (Cap Blanc), som ut-
göra norra gränsen för slafbandeln och Enroveerncs kolonier i
Afrika. Här är hamnen portendik, port d'Addy eller Hi-
kura llied Arguinsta wiken, ock ön Arguin, hwilka Frankri-
ke tillcgnat sig. östligaste delen titt Egyptens gräns fär
namn af Libysta öknen.

Till Norra Afrika höra: 1) Kanarie-öarne, fordom
fF kallade Lyckli"ga öarne, hwilka tillhöra Spanien, 12
titt antalct, af hwika 7 äro obebodde. De hafwa snndt klimat,
stark hetta, titten del höga, med ssogbewnxna berg, pä hwil-
ka produceras win och en mängd frukter. Inbyggarne. till
antalet 215,000, aro af spanstt och norrmannisst ursprung
och ifrige katholiker. De förnämsta öarne äro: a) Ranaria,
med 50,000 inbyggare ock hufwudstaden Palmas, som har
9000 inw. — b) Leneriffa, som har 120,000 iuw. och sta-
den St. Cruz, mcdelpnnkten för bandeln emcllan Kauarista
öarne samt Enropa och Amerika, med 8500 iuw.. Guvernö-
rens lessdcns; samt dct höga berget Pico, fordom en vnlkan.
— c) Ferro, bwarigcnom man benkar draga den första me-
ridianen. 2) Bland Portugisiska öarne äro Madeira
och Porto Santo de förnämste. Madeira har ctt lyckligt
klimat, njuter,n beständig wär. Hr gansta fruktbar, men fi-
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ga odlad. Hllfwudproduktcn är win. , Inbyggame, som utgö-
ra nägot öfwer 100,000 personer, äro Pottugiscr, Mulatter
och Negrer. Hufwudstaden är Funchal, Ståthållarens resi-
dens, mcd 12,000 inwänarc, och en god hamn, som ofta bc-
sökes af sjöfarandc under resor till Ost- och Westindien. -—

De obebodde Salvages öarne tillhöra äfwcn Portugal.

Medlersta Afrika
innefattar Länderne Nubien, Abyssunen, knstcrne Adel och
Ajan, Nigritisn cllcr Sudan, Senegambien och öfra Gui-
nea med närliggande öar.

I. tTubien,
som gränsar i norr till Egypten, i wester till Nigritien, i sö-
der till Abyssinien och i öster till Arabista wiken, är ctt ber-
gigt och klippfullt land, hwars widd nppgifwes till 6 a 7000
qwadratmil. Nilen, som här har stora wattenfall, flyter ige-
nom landct och upptager der cn betydlig flod Bahr-el-Abiad
(dcn hwita floden), hwilken kommer ifrän Mänbergen. Lan-
det förbränncs af hettan, lider mycket af Samnm, är wid flo-
derna gansta fruktbart, men, der wattcn icke finnes, en torr
sandöken. Här crhälles guldsand, elfenben, sockerrör, tobak,
förträfflig boskap, m. m. Inbyggarne äro egentligen Nubier,
en egen folkstam, samt Negrer och Araber, hwilka äro nästan
alla Mnhamedancr, mest åkerbrukare; men aro för öfrigt gan-
sta rä och okunnige. Nubicn bestar af ätstillige Stater, hwil-
ka, sedan är 1820, till stor del kommit nnder Pafchans af
Egypten wälde. Landets märkligaste delar aro: 1) l^ubista
Öknen samt 'Turkista ellcr nordligaste dclcn och ku-
sten Abcx, med städerne Suakem och Arkiko wid Arabista
wikcn. — 2) Riket Dongola, nästan midt i landct, nnder
en Arsionnng, som är statt skyldig nnder Konungen af Sen-
naar, med staden Dongola.— 3) Riket Sennaar, wid grän-
sen af Abyssinicn, 4000 fot öfwer hafwet, innehällande 2till
3000 qwadratmil, med 1,500,000 inbyggare, lydande under
flera furstar och cn Muhamedanst Arf-Konung. Rikets huf-
wudstad Sennaar, har 16,000 inwänare, och betydlig handel.

11. Hade sc h ellcr Abyssinien
gränsar i norr till Nudien, i östcr till Arabista wiken, och i
föder till knstcrne Adel och Ajan, samt i wester till okända län-
der, innehällande 7 till 8000 qwadratmil. Största delen af
detta högland, kring Nilens källor, är bergigt, och flera berg-
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spetsar äro betackta med ewig snö. Klimatet ar gansta oms
wexlande. Ifrän April till September faller nästan oupphör-
ligen starka regnskurar. Här framalsiras en mängd förträff-
liga produkter, säsom: spanmäl, win, kaffe, socker, bomull,
lin, ebenholtz, guld och andra mineralier. Inbyggarnes nntal
skattas till emellan 4 och 5 millioner. De egentliga Abysst-
uicrna äro en med Arabcrna bestägtad folkstam och lacobiti-ssa Christna. Utom dessa finnas har Araber, som äro Mnhame-
daner, och Gallas, cn wild föga kand folkstam frän det inre
Afrika, hwilka äro Fetischdyrkare. Landets språk är det Etio-
piffa, soin delar sig i 2me munarter. Oheezista, bokspräkct,
nn nästan tttdödt, och Amharista, hofspräkct. Konstfliten är
obetydlig M byteshandeln icke wigtig. Landet bestar af flera
Stater, hwilka foldom erkände cn öfwcrhcrre, N^egus kallad.
Gallas, ett mäktigt folkstag, som förr woro Negns underdä-
nige, htfwa nu tillwällat sig maktcn, och inkräktat en stor
dcl af landct. Riket intaget medlersta delen af lan-
dct, med hnfwudstaden Antalo, samt stadcn Axum mcd sto-
ra ruiner efter den fordom blomstrande staden Auxume. Ri-
ket Aluhara eller westra delen, kring sjönTzana, är cröfradt
af Gallas, tillika mcd staden Gondar, den betydligaste ilan-
det, »ned 50,000 inw. Murd Azimais rike innefattar de
södra provinserne Efat och Schoa; ock östra delen utgöres
ntaf kusten Habesch. En del af dct inre landet, äfwcnsom
knstcrne, äro bebodde af flera wilda folkstammar. ,

111. Adel och Ajan:
Adel, ett sandir , föga bebodt kustland, ifrän sundet Vab-el-
mandeb till udden Gardafui, utgör eu egen oafhangig stat,
under en Arabist Furste, som benämnes Iman. Ajan, ifrän
udden'Gardafui ända till linicn, är äfwen ett torrt, ofruktbart,
föga befolkade land, bebodt af Muhamedanssa Araber och Negrer,
och deladt i ätstilliga smä stater. Feila och Barbora äro förnämsta
städerne i Adel, äfwensom Magadoxo (tscho) och Brava i Ajan.

IV. IT t g rit ien eller Sudan:
sä kallas hela det okända, inre landet emellan Ajan, Abyssi-
nien, Nnbien, Sahara, Senegambien och Guinea, hwars stor-
lek beräknas till omkring qwadratmil. Landet kallas
Nigritien efter flodcn Niger, som löper östligt, och förlorar
sig i dct inre lardet, och af Araberne Sudan-, ellcr de smar-
tas land. Norra delen af landet bestar af stora slätter och
sandhedar; i öster är det wattnadt af Gazellftoden; södra de-
lcn är bergig, stogdewiixcn och rik pä watten. Landet har af-
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wen flera betydliga öknar, ctt hemwist for mänga wilda dxuri
Bland deff wäxter förtjena isynnerhet att märkas Voabad, det
största träd i werlden, gummi och palmtrad. Klimatet ar
tropistt, med endast 2:ne ärstider, den torra och den regniga.
Under 30 srs tid hafwa Cnropeernc sökt till att fä kanncdonl
af denna del utaf Afrika, men först i senare tivcr hafwa Engels-
männen Denham, Clapperton och Laing, samt Bröderne Län-
ders ,

staffgt nägon upplysning oM d?tta land« Här drifwes
handel isynnerhet med guld och stafwar. Landet hör till de
bäst befolkade delar ak Afrika,, ar wal odladt och bebos af
Negrer, hwilka dcls aro hedningar, dels Muhamedaner, samt
af Araber. Folket, ar fördeladt i flera stammar och smä sta-
ter af ätffillig form. Gallas innchafwa en stor del af Nigri-
ticn, .och ströfwa kring hela traktcn emellan Hlbyssiiista bergen
och Lupata.,— De betydligaste riken härsiädes äro: 1) Bor-
na», i nordöstra delen, hwars inbyggare äro mera odlade än
öfriga Negrer. Negenten kallas OllltaN, och är af Manrist
härkomst. Hufwudstaden är Bornu eller Birnie, belägen
wid deu stora sjön Tjad? med 10,000 inwänare, som drifwa
en listig karavanhandel med Fczzan, Tunis och Tripoli. Un-
der Bornu äro ätstillige luiildre Negerstater stattstyldige. -—

2) Söder om Bornu bor ett mäktigt Manristt folk, Fcllatter-
ne, hwilkas RegeNt kallas Bello, och Minärter sig genom myc-
ken civilisation. Han residerar i Sakkntu, en af de folktikaste
sader nti inre Afrika, och innehar högsta makten, säwal nti
Negerstaten Haussa, ined hnswndstaden Kano, som uti Riket
Raschna eller det egentliga Sudan, Med hnfwndstaden Rasch-
na och handelsstaden Agades (Andogast), äfwensom i flera
Mindre Negerstater. — 3) timbuktu, en af de största Ne-
gerstater i Sndan, meN af Europeerne föga känd» Dcn är
belägen pä begge sidorne om Nigerfloden, i westliga delen af
Sndan, är mycket frtcktbar och folkrik, och regeras af en Ne-
gcrfurste, sout bekänner sig till Islam och tillika bcherrstar
'Bambarra. Har märkes: Timbuktu > belägen en half mil
frän Nigerfloden, en wigtig handelsstad, som besdkes af talri-
ka karavaner frän ätstilliga orter i Afrika; Wassanah, stall
wara cn ännu större handelsstad, belägen 60 dagsresor sydost
om Timbuktu. — 4) Bambarra, eU ansenlig Negerstat
uti det westliga Sndan, som lyder under Timbuktu; Sego
är hufwudstaden, belägen pä bägge sidor om Nigerfloden, med
30,000 inwänare; Genne (Dschenni), ell folkrik stad pä en ö
Uti Nigerfloden. — 5) Darfur eller Fur, i östliga delen
af Sudan, wid gränsen af Nubien, ett temligen odladt land,
hwars Muhamcdanffe inbyggare äfwen drifwa en icke obetpd«
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lig handel isynncrhct pä Egyptcn. De regeras despotistt af en
Sultan, som tillika är den förste köpman i landet. Förnäm-
sia staden är <sobbe. Hit hör afwen landet Rordofan, med
flera mindre stattstyldige stater.

V. Senegambien
har sitt namn af de stora floderne Senegal och Gambia,
wid hwilka det är beläget, och gränsar i norr till Sahara, i
öster till Nigriticn och i söder till Gninca, utgörande en land-
sträcka af omkring 15,000 qwadratmils storlek. Ifrän dct se-
nare ätstiljes dct af dcn höga bergskedjan Sierra l!.eona och
den derifrän kommande floden af samma namn. Bergen gä
ät norr i en halfcitkel omkring landct, af hwilket den östra de-
lcn är föga känd. Kttstcrne äro läge och slätte, gansta frukt-
bare wid floderne, men eljest sandige och öde; hettan är gan-
sta stark och ofta rasa här sydostliga orkaner, som ätföljas af
en förfärlig äska (tornados). Här prodnccras ris, peppar,
bomull, indigo, ebcnholtz, gummi, guld, koppar, clfcnbcu,
m. M. Handeln härmed drifwes af Engelsmän, Fransmän,
Holländare, Danskar och Nordamerikanare. Inbyggarncs an-
tal kan icke bestämmas, likwäl är det icke obetydligt. De. äro
dels bofaste Negrer, dcls Mohrcr, hwilka äro Mnhamcdaner
ock bo i tält. Till dc förra höra Mandingoerne och lalo-
ferne; till de senare Fulierne, som äro samma folk med Fel-
laterna. Dessa folkstammar äro fördelade i mänga smä stater,
af bwilka de märkwärdigaste äro: 1) Fuliernes land pH
bada sidor om Senegal, fördelad! i ficra statcr, hwilkas öf-
werhnfwnd är Ramba, cn Mtthemicdanst öfwersteprcst, som
residerar uti Gumel eller Agnam. 2)lalofernes land,
emellan Senegal och Gansbia, hwilket delas uti 3:ne distriktcr:
a) Bur-lalof.ned hufwndstaden Hikarkor, der stora lalof
residerar; b) Hoval, som beherrstas af en sä kallad Vrak eller'
Kung; c) Rajor och hwars Rcgent förer titel af Da-
mel; 3) Mandin goerna s land, wid Gatnbiastoden;
landet är dcladt emellan flera Furstar. De wigtigaste stater-
ne äro: Galant, hwilken drifwer betydlig handel; Bambuk,
rikt pä guld; Vondu; Ssslum ellcr Bursali; Barrab;
n)>; tvulli samt Bissagos-öarne, cn samling af 16 oar wid
mynningen af Rio Gfande. I dessa sistnämnde 3 Negerstater
finnas flera Engelsta, Fransta och Portugisiska bandelsplatser.
Desiutom innehafwa: 1) Engelsmännen: ön James, nägra
mil frän Gambias mynning. — 2) Fransmannen: hn Sene-
gal med fastn. L>ouis, och ön Goree med cn stad af samma
namn, samt fästn. S:t Micha«l. —3) Portugisatne: staden
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Cachao (Kaschao), pä kusten wid floden S:t Domingo, fatet
för en Portugisist Guvcrnör, mcd 8000 inwänore, samt ön
Bissao, som har cn god hamn.
VI. <ö fr a Gut ttea cllcr det egentliga Guinea

sträcker sig frän bcrgcn Sierra Lcona till udden Lopez Gonsil-
vo, cmellan Nigriticn och Etiopiska hafswiken. Det inre af
detta land, soin höjer sig mot Kong-bcrgen, är nästan alldeles
obekant, men kusten är slätt och bördig och har förtrassliga
hamnar. Landet är rikligen försedt mcd mänga stags produk-
tcr., Inwänarne äro hcdnistc Ncgrer, af mänga stammar;
hwilka äro hwarandra myckct olika i spräk, odling, karaktcr
och seder, men hafwa alla mycket förtroende för hexeri. De
idka mest äkerbruk, och afyttra till Europcerne gnld, elfenben
och stafwar, waror, som de hämta frän dct inre af landet.
Landet är fördeladt i en myckenhet smä monarkista och rcptt-
blikansta stater, der mcnnistolif och mennistors walfard foga
aktas. Det fördelas i fem distriktet-: 1) Sierra Aeona-distrik-
tet, frän Cap Verga ända till flodcn Mesurado. Denna kust
innefattar flera Negerstatcr och ätstilliga öar. Pä Sierra Leo-
na-kusten märkes: Brittista kolonien Sierra L^eona, an-
lagd 1793 af ett Engelskt kompagni, för att bibringa Negrer-
ne kultlir och att upphafwa slafhandcln. Oaktadt de mänga
misiöden, som träffat kolonien, räknar dcn likwäl ännu öfwcr
16,000 inbyggare. Vritterne utföra härifrän guldsand, elfen-
ben och gummi. Freetow (Fritau) är hnfwudstaden i kolonien
och Gnvcrndrens residens. — 2) Knsten Malaghetta ellcr
Pepparkusten, frän floden Sierra Leona till Palnilis-udden,
har sitt namn af den sä kallade Guinea-Pepparn (Malaghet-
ta) eller Paradiskorn, som här erhälles. Det inre af landct
ar Europeerne alldeles obekant. Pä kusten hafwa Nordameri-
kanerne anlagt en koloni, den de kallat Liberia. — 3)^and- el-
ler Elfenbenskusten, ända frän Palmas-udden titt ndden Tres
Pnntas. — Hwardera af dessa trenne distrikcer är dcladt i
mänga endast till namnet kända Negerstatcr/ Pä denna knst
hafwa Danskar, Holländare och Engelsman nägra ctadlisse-
menter. — 4) Guldkusten till floden Volta, wid hwars myn-
ning finnes en Archipelag af mer än 100 mindre öar. Mäk-
tigaste staten pä denna knst är Ashantee, med en million in-
byggare och 200,(X!0 krigsmän. Landct styres af cn Arfko-
nnng, hwars bröder eller systersöner äro närmast i arssöliden.
Wid Konnngens begrafning bl>,r hela desi betjening stagtad.'
Hwarje stor stad lcmnar 100, och mindre 10 mcnnistor till
denna blodiga fest. — 5) Slafkusten sträcker sig srän floden
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Volta tM udden Lopez Gonsalvo, mcd rikena: a) Dahom«,
hwars regent, soin anses för cn Gud, är den störste despot i
werlden. Mcnnistooff-r äro allmänna, mord ctt Konungens
tidsfördrif, och desi palats prydt med hufwndstälar. Bland
dcsi armee finnes äfwen en corps exercerade qwinnor, med en
general, officerare och musikanter af deras kön. Hufwudstaden
är Abonieh; förnämsta handelsstaden Avane. Wid staden
Savi är ctt myckct besökt tempel, hwarest man förwarar och
tillbeder en stor orm (Debboy), som uppassas af prcstcr och
40 jungfrur. Detta rike är nu cröfradt af Ashanteerne. —

b) Ajos, under en maktig Konung; inbyggarne krigiska, haf-
wa stora hjordar och drifwa widstrackt handel. >— c) Benin,
cn fordom mäktig Negcrstat, med 100,000 krigare. Ingen af
undersätarnc wägar nalkas Konnngen. Alla swära arbeten
mäste förrättas af qwinkönct. Hufwudstaden heter Benin.
Detta rike är nu äfwen underkufwadt af Ashanteerne. — d)
Mahiernes land är deladt i flera smä Fristater.

Pä Guldkusten äga Enropeerne nägra distrikter, neMli-
gen: 1) Engelslliänncll: Cabo Corso cllcr <sap Coast (Kep
Kohst), hufwudfästn. pä denna knst, säte för en Guvernör och
hnfwndplatscn för harwarande Engelska handeln, jcmte flera
stansar. —2) Ncderlanderne: fästn. Elmina eller St. George
della Mina, säte för Generalguvernören/ jcmte flera andra
stansar. — 3) Fransmännen: Fort Fran?ots, m. fl. — 4)
Danstarne: fastn. Christiansbsrg, Prindsensteen, Rong-
steen och Ängustenborg. — 5) Portngisarne: kastcttct Glue-
guel) (Glegoa). —Pä Slafkusten äg« Engelsmannen, Frans-
mannen och Danstarne äfwen nägra smä besittningar.

Emellan Cap Formos» och Cap Lopez ligga i sydwcsi de
4 Gnineaöarnc, af hwilka Fernando del Po, prinsön och
Annabon tillhöra Spanien, och St. Thomas Portugal. Al-
la producera cn myckenhet socker och ädla frukter.

De till denna de! af Afrika hörande Gröna uddens el-
ler Capvcrdiste öarnc, till antalet 10, soin tillhöra Portngal,
äro gansta bergiga och föga odlade. De frambringa likwäl
salt, socker, bomnll, indigo, m. m. Indyggarncs antal stiger
till 36,000; de äro afkomlingar af Européer med Afrikaner,
en gansta ful, negerlik, trög och okunnig mennistorace. 1)
St. lago mcd staden Ribeira grandc och hamnen Praja,
der Ostindiefarare pläga intaga proviant; 2) San
den fruktbaraste af alla dessa öar; 3) Fuogo, med cn vulkan;
/i) Vrava; 5) Majo; 6) Bonavista; 7) Sale; 8) San
Lucia; 9) San Vincent; 10) San Antonio.
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Södra Afrika
bestar af tTedra Guinea eller ZVestra ".ustländerne; Etio
pien eller det inre Land't; Östra Rusclanderne; Rap cl
ler Södra Rustlandet.

I. N^edra Guinea,'
äfwcn kusten Rongo kalladt, sträcker sig frän Landtnddcn Lopcz
Gonsawo ända till Swarta udden (Cap Negro). — Den öf-
riga delen af westra kusten, ända titt Kap, upptages af den
sä kallade Odekustcn, hwilren antingen är öde eller okänd, eme-
dan Europcernc der ej drifwa nägon handcl. — Norr om til-
loppet af dcn genom landet löpande floden Fair, som anses
för sjön Aguilundas tttlopv, är stranden läg och höjer sig smä-
ningom, med beständigt grönskande stogar, ängar och odlade
fält; .den södra sidan är deremot hög och brant, med sandiga
men dock fruktbara slätter. Samma produkter äro här som i
öfra Guinea. Inwänarne äro bosatte Ncgrer af mängfaldiga
stammar, till uörre delcn Fctischdyrkarc. Landet är deladt i
mänga siörre och mindre monarkista stater. Portugisarne haf-
wa bemaktigat sig hcla landets handel och underlagt sig de fle-
sta Negerstaterne. Nedra Gninca bestar af ätstilliga riken,
hwaraf dc märkwärdigaste äro: 1) Loango, med h ifwudorten
L»oango ellcr Vuali, dcn oinskränkta herrstandc Walkonnn-
gens (Mani kallad) residens, samt riket Angoy, med hamnen
Gebinde eller Rabenda, der stark stifbandel drifwes. — 2)
Rakongo, med hlstwild^rtcn Ring?la och dcn af Européer be-
sökta hamnen Malernba. — 3) Rongo, som producerar silf-
wcr och koppar, hwars Konnng är stattstyldig under Portngi-
sarns, med den Portugiftsta staden St. Salvador eller Ron-
go, som har 40,000 inwänare, samt Pernba med 10,0"0 in-
wänare. Flera af landets inbyggare aro omwanda till chri-
siendomen. —4) Angola, nnder Portugisistt wälde, med sta-
den St. paolo de Aoanda, som är sätet för Portugisiske Vi-
cekonnngcn och har 8000 inwänarc. —> 5) Venguela, med
en af Portngiferne beroende Konung, och staden S:t Philip do
Benguela, säte för en Portngisist Gnvernör.

11. Etiopien,
eller dct inre landet af Södra Afrika, är osi nästan alldeles
obekant. Dcn yttersta punkten i det inre af Södra Afrika,
dit Européer hittills kunnat framtränga, är Beetjuanernes
eller Vooshosanas land, hwilkas hufwudstad L,itakn (Lee-
tako), belägen ien mycket fruktbar trakt, blifwit förstörd i ett
borgerligt krig. — Inbyggarns uti Etiopien äro negrer, Hed-
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ningar, krigtsta, Zrymuia och kriugsiröfwande. De dela sig i
tre hufwudfolk: Shaggas, som innehafwa den westra dclcn
af landet, frän Cap Negro till Mändergcn, dct grylnmasie
bland alla folk, hwilkas wällust är förtärande af mcnnistokött
och mcnnistoblod, hwilka icke ens uppföda sina barn, utan bi-
behållas genom röfwade barn frän andra stammar. Det rnak«
ligaste af deras riken ar Anziko. Gallas, som innehafwa
östra de!>n af landet, äro äfwen ett grymt folk; och Rafferne
(d. ä. otrogne, hwilket namn Mnhailiödancrne gifwa alla dcm,
hwill > ej bekänna sig till derqs religion), som hafwa sina bo-
ningsplatser i den södra delcn af landet. Dessa alla äro äter
fördelade i mängfaldiga stammar, under särstildta anförare.
Kasserne äro mindre wilda, .drifwa bostapsstötsel och nägot ä<
kcrbrnk. Mellan de bagge förstnämnde folkslagen stall ett för-
bllnd wara upprättadt, hwars hufwudföremäl är att hindra
Christendomeus utbredande.

111. (östra Rustlanderne
af södra Afrika, innefattar Zanguebar, Mozambik, Sena
och Näts!. Dessa länder hafwa ett lagt läge, och äro derfö-
re blottställde för hafwcts öfwcrswämningar. Klimatet är gan-
sta hett och fuktigt, och, liksom i de öfrige af Afrikas kustlän»
der under heta zoncn, för Européer högst osundt. Här produ-
ceras mais, ris, bomull, socker, guld, ambra, o. s. w. lu-
byggarne äro dels Kaffer (mest Hedningar), dels Muhamedan-ssa Araber. Portngiserne, af hwilka de fleste Regemente i
länt äro beroende, hafwa längs ät kusten strödda besittningar.
-1) Kusten Zanguedar, (hwilket namn man ofta tillägger

hela östra kusten), sträcker sig frän Cap Delgado titt kusten
Ajan, och är pä westra sidan omgifen af en stor bergskedja.
Landct är deladt i mänga smä stater: Melinde, med n siad
af sannna namn och dcn betydliga handelsstaden Mombnza,
bebodd af Araber; CUstloa, hufwudsätct för stafhandeln pä
denna knst, m. fl.

2) Kusten Mozambik, frän Cap Delgado till floden Kua-
ma ellcr Zambese, är äfwen fördelad i mänga smä stater. Hit räk-
nas äfwen ön Mozambik, som tillhör Portngiserne, och bwilkcn
är en hufwndort för Portngiststa handeln i de omkringliggan-
de farwattneu, med staden af samma namn, som har en yp-
perlig hatnn och 12,000 inwänarc.

3) Kusten Sena eller Sofala, emellan floden Zambese och
Helge Ands-floden. Har märkes: Nikct Mononrotapa etter Mo-
karanga, pä bägge sidyr om bergstrackningen Lupata, tued den
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ät Portugisarne lemnade staden Sena, wid flodcn Fambefe.
Sofala lncd stadcn af samma namn, der en af Portngiserne
afhängig Konung residerar. .

Rikena Sabta, Inhamban. och
Manila aro för Enropeerne nästan obekante.

4) Kilsten Natal eller l!.agoa, so:u ocksä kallas dos
Fumos, föder om Helge Ands-floden, anda till Kap eller
Hottcntottslandct, är öde och föga bekant.

IV. Rap ellcr Södra kustlandetutgör södra höruct af Afrika, gansta bergigt och klippigt, samt
mycket omwexlande, bäde i anseende till'klimat och jordman,
innehällande omkring 3000 qwadratmil. Landet lider i all-
uiänhct af wattnbrist, har mänga stora högslätter, blcmd hwil-
ka Rarroo äro de bekantaste, bcwäxta mest mcd saftiga wax-
ter och större delen af aret förtorrkade. Landets älste inwä-
nare aro Hottentottcr, fredlige hedniske nomader, delade i män-
ga stammar. Boschicsmannerne, ett wildt, trolöst folk, ströf-
wa i det inre af landet och lefwa mcst af rof eller af de stora
svärmar flygande gräshoppor, hwilka här äro en landsplåga.
Dä Hollandarlic sedermera togo Kap i besittning, ditsandes
eu mängd nederländske kolonister, som sysselsatte sig med bo-
stapsstötsel , äkerbruk och winplantering. Dessa kolonister fort-
sätta ännu, sedan landct kommit under Engelstt wäld?, sam-
ma yrken, och exportera betydligt af landets produkter. In-
byggarnes antal stiger till omkring 120,000, hwaribland 40,000
hwita. Har finnes endast en stad, 'Kapstaden, omgifwen af
de sä kallade Tafel-, Lejon- och Djcfwnlsbcrgen, mcd 19,000
inw., kastell. steppswarf, utgörande hwilopunkten för ' sjö-
farande pä dcn stora resan emellan Enropa och Indien. Det
berömda' Konstanzia winet bcredes af drnfwor som wcxa uti
den i granstapct af staden.belägna bergstrakten Konstanzia.

Södra Afrikas Oar ligga titten del i det Indista,
till en del i det Etiopiska hafwct.

5) I Indista Oceanen: n) Madagascar, den största Afri-
kanska ön, ffiljd ifrän fasta landct genom Mozambiksta kana-
len, har omkring 4 millioner inbyggare, innefattar 12 af hwar-
andra oberoende Stater, och innehällcr öfwer 5,000 qwadrat-
mil, cllcr nära samma storlek, som hela Tystland. ön är
genomsturen af en hög bergskedja med en mängd smä floder,
har en gansta bördig jordmän och stort öfwerflöd pä lifsmedel,
bädc af djur- och wäxtriket, bomull, indigo, peppar, silke,
metaller och ädla stenar. Inbyggarne äro Negrer, men nvp-
blandadc af Araber och Malayer, allesamman hedningar, id-
ka äkerdrnk, ätstillige handtwcrk och handel pä fasta landet.
Deras regenters makt är instränkt af aristokrati. Européerna



329

hafwa iug« besittningar pä ön.— d) Romoriste öarne, 4
till antalet, mellan norra fpctsen af Madagascar och fasta
landet, äro sruktbara, bebodda af muhamcdanlka Araber och
hedniste Ncgrcr, under en egen rcgcnt, som residerar pä den
förnämsta ön Anjuan ellcr Hinzuan, den Ostindiefararne
wanligtwis besöka nnder sina refor. — c) Amiranterne eller
2lmiraiitets°öarne och Mahe- eller Secholles-öa^ne ligga
bredwid hwarandra; de förre räknas till Portugisiska bcsitt-
ningarne; pa dc sistnämnde haswa Eligclsmannerne anlagt ett
nybygge till odling af innstot och kryddnegliketräd. — 6) Ma-
starenerne, bcstä af öarne Isle Bourbon eller Reunion,
som tillhör Frankrike, och St. Mauritius (Moritzdn, före
1814 benämnd Isle dc Francc), som tillhör England. Des-sa ö,',rs gemensamma prodnkter äro: kasse, socker, indigo,
Mllstot, krnddneglikor, tobak och bomnll. Pä den förstnälnn-
da, soln är, fruktbarast, finnes oillkriiig 80,000 inbyggare,
samt städerne St. Denis och St. Paul; pä den sistnämnda,som ligger mycket blottställd för stormar, men som producerar
en mängd kryddor, finnes äfwcn omkring 70,000 inbyggare,
samt orterne port Louis, Port Bourbon och den nya sta-
den Bourg-Mah< — Desintom tillhöra Engelsmannen de
smä öarnc: Diego Garcias, Rodrigucz och praglin.

2) I Etiopiska hafwct, eller wid wcstra kasten af Södra
Afrika ligga: n) ön St. Helena, en klippa i hafwet tillhörig
Engelsta Ostindista Kompagniet, nyttjas säfem en förfristnings»
ort för deras stepp, ehurn den ickc en gäng kan lemna till-
räckliga förräder för öns egne inbyggare; den har emedlertid
blifwit märkwärdig säsom f. d. Franste Kejsaren Napolcons
fängelfc- och dödsort; — b) Ascension, äfwen en England
tillhörig ö, nordwest om St. Helena, lika bergig och ofrukt-
bar som den, men ägande en gansta god hamn; — c) För-
fristningsöarne, Isles of Refreshment, (till är 1810 kal-
lade Tristan d'Acunha) 3,:ne till antalet, sydwcst frän Kap,
sä rikt uppfyllde af foglar, att man ofta mäste mcd käppar
bana sig wäg bland dem.

Amerika,
so»l senare än dc öfrige tre redan bcstrifne werldsdcla-ne upp-
täcktes *), innefattar jemte en mängd smärre öar, 2:ne Sto-
ra Halföar: Norra och Södra Amerika.

Ebiirit Grönland, och måhända andra delar af Norra Amerika,
uti Tionde århundradet blcfwo upptäckte af Isländare, och man af-
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Norra Amerika,
som genom Panamanäset sammanhänger mcd Södra Amerika,
bebos af omkring 25 millioner inbyggare. Ur-inbyggarne haf-
wa nästan öfwerallt af Europeerne blifwit fördrifna till dct in-
re af landet, och pä mänga stallen har Europeerne alldeles ut-
rotat dem. De frän Europeerne härstammande inbyggarne
likna Etlropeeme i spräk, religion, odling och seder. Rreoler
kallas de af landets inbyggare, som i Amerika äro födde af
Enropcista föräldrar, och Mestizer de, som hafwa en Enro-
pe till far och en Amerikanska till mor. Genom de frän Afri-ka, säsom siafwar hitförde Negrer, hwilka räknas till flera
millioner uti Norra och Södra Alnerika, har landct äfwenfatt en bctydlig tillökning nti folkmängd. Värn af Enropeer
och Ncgrer kallas Mulatter och af Indianer och Ncgrinnor
Fambos.

Norra Amerika kan indelas i följande 7 hnfwuddclar,
nemligen: 1) Estimalanderne; 2) Fria Indianernes län-
der; 3) Brittiska Nordamerika; 4) Förenade Nord-Ame-
rikansta Staterne; 5) Mexicos Förenade Stater; 6) För-
enade Staterne af Central Amerika ellcr Guatemala; 7)
Västindien.

I. Eskimå land er
kalla wi de delar af Norra Amerika, hwilkas ur-inbyggare aro
Estimäer. Dessa ländcr utgöra norra delen af östra kusten,
och äro belagne kring Hndsons- och Vaffins^wikarne, samt de
okande knstcrne cmot Ishafwet. De hafwa alla ett ganffa
kallt klimat och en ofruktbar jordman mcd höga kala ellcr snö-
täckta berg. Produkterne äro pclswerk, fisk, labradorsicn och
nägra mineralier. Hwalftjkfängsten wid kustcrne är betydlig.
Eskimäerne äro ctt ohyfsadt och osnyggt folk, smä till waxten,
titt större delcn hedningar, nomader cllcr fiskare. De äro n-
tan ordentlig regering, mcn oberoende afEuropeerne, som till-

wcn trott sig finna spärr af Phoenicista kolonier (?) uti Guatema-
la, nemligen den 1789 ur jorden uppgrafna urmim.cs staden
<)Uehnet'pallan, sa ar likwäl den odödlige Columbus att anse för
egentlige upptäckaren af Amerika, är 1492. Sitt namn erböll dcn
dock af Florentinarn Amerigo Vespucci (t497). Tidigt nedsatte
sig, uti de bördigaste traktcrne, Europeiske kolonister, och landct er-
öfradcs för Europeista rcgcringarncs rakning. Under senare balften
af sistförftutna sekel afssuddade sig först Norra Amerikas förenade
stater Englands ötwerwalde; och uuder det narwarandc bafwa alla
Spaniorerncs ocb Portugiscrncs besittningar pä fasta landet förklarat
sig oberoende af Moderlandet.
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egna sig kusterne, der de anlagt kolonier. De hit hörande län-
der äro:

1) Grönland, en sior ö, belägen ösier om Vassins-wiken.
Till sin norra gräns är den alldeles okänd och den östra t.i-
stcn, som är den äldst bekanta, och af Rorrska nybyggare be-
folkade, har sedcrmera i 400 är warit instan otillgänglig '
anseende till isberg; mcn pä sydwestra sidan finnas nägra
Dansta kolonier. Landet är gansta bergigt, med ett kallt kli-
mat; men har flera heta källor och slocknade vulkaner. Ve-
getationen är i dalarne icke futtig; mcn^träd blifwa här endast
dwcrglika bustar. Skalar äro dess wigtigaste produkt. Ur-in-
födingarne äro Estimäer, som äro oderoende af Dansta rege-
ringen, för hwa»'s besittning Grönland anses. — Titt denna
trakt af Amerika räknas äfwcn Spetsbergen, höga klippor be-
lägna längst uppe l norra Oceanen emellan Enropa och Ame-
rika. Dc äro öde och besökas endast af Hwalfiikfängare.

2) Pola r - Län d rna, nordwest om V^ffins-wiken, upp-
täckta i senare aren af Engelsmannen Parry, ars ännu föga
kände, och bebodde af fnmtstgt kopparfargade Estimäer, hwil-
ka kläda s>'g med stalhudar och lcfwa af sist, stälar och sjö-
foglar, hwilka senare förtäras rä. Landct närmast Vaffms-
wiken bar blifwit kalladt Norra Diwon och skiljes genom
Barrowsundct frän Prins Wilhelms land.

3) Prins W ilhclm s land är beläget emellan^ Hudsons-
och Vaffins-witarnc, bestäende af twenne stora halföar, med
flera stora hafswikar och öar, hwars knster annn äro obekan-
ta. Landet är nästan öde; dock finnas nägre spridde Estimäer.
I Baffms-wiken finnes en stor ö, lames-ö, hwars storlek
och belägenhet är ganska osäker.

4) Nya Wales kallas länderna belägna wester om Hnd-
sons-wikcn, utgörande en sträcka af 7 till 6000 qwadratmil;
de äro ganska ödslige och ofruktbare; men i södra delarne stog-
bcwuxue. Utom Estimäer finnas här äfwcn nägra Indianer.
Pä knnerna har Engclsta Hudsonsbay-kompagniet nägra hän-
de lsplatsar.

5) Labrador eller Nya Vritannicn, en ganska stor
halfö, innehällande omkring 10,000 qwadratmil, emellan At-
lantista hafwet, Hndsonssnnd och Hndfonswiken, i söder sam-
lnanhängande med Kanada; ett rysligt wildt och kallt land.
Eikimäerna bebo dels det inre höglandet och lcfwa af renar,
dels knstcrne och lcfwa af silke; i ewig fejd lncd dessa lefwa
nägra Indianjka stammar. Handeln tillhör uteslutande Engcl-
sta Hudsonsbay-sällstnpct.
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11. Fria Indianernes länder
utgöras af större delen utaf det inre Nord-Amerika, hela nord-
westra kusten frän Ishafwet till Oregan i de Förenade Sta-
terne.- De äro föga kände af Européer, hwilka endast pä ku-
sterna hafwa nägra nybyggen och handels-ncdcrlag. Dessa
länders storlek kan i anseende till de obestämde gränsorne och
okände knstcrne af Ishafwet icke bestämdt uppgifwas. Landet
är uppfylldt af bcrg (hwaraf en stor bergskedja, känd under
namn af klippiga bergen, sträcker sig längs hela landet),
sjöar och moras. Af sjöar märkas isynnerhet winnipeg, A-
rathapeskow och Slafsjön, hwilka bada sistnämnda falla uti
Ishafwet, geuom Makkenzte-fioden. Denna och Roppar-
gruf-fiodens längre i öster belägna mynning äro de enda
punkter man känner af norra knsten, hwilken ar bcgrafwen
under snö och is. Den är ofruktbar, stoglös och obebodd; pä tlip-
porne wäxa ömnigt flere läsarter, som'tjena mcnnistor till fö-
da. Emok södcr blir klimatet mildare, jordmanen bördigare,
landct betäckt af stora skogar, uppfyllda af wilda djur, så-som uroxar, clgar, renar, hjortar, björnar, leoparder, war-
gar, o. s. w. Pelswert ar förnämsta handels-artikeln. lu-
byggarne äro hedningar, till större dclcn jägare och fistare,
fördelade i en mängd stammar, utan att wara förenade till
nägra stater eller riken. Dc bekantaste Indianste folkstammar
äro: 'Roppar-Indianer, i hwilkas land finnes rikt förräd pä
gedigen koppar, hwilken de första att smida; Chippeways,
nted en beundranswärd uppöfwad luktorgan. Irokeserna
hafwa anlagt skolor och antagit till en del Europeista scdcr.
Städcr finnas likwäl inga och fä bebyggde ortcr.

Pä knsten, hwars nl>rra del Nyssarne tillegna sig, mär-
kas: 1) Rysta bestttningarne pä halfön Ataschka, ön Rod-
jak, med stansen St. Paul, samt cn liten stad af samma
namn, som har god hamn; ock 2) Gngolsta handelsplatsar-
ne wid Nutka och Konung Georgs sund.

111. Brittiska iT orda mer tka
hwarunder blott inbcgripes den del af Vrittissa länderne itti
norra Amerika, som har cn bchörigen organistrad styrelse, in-
nehällcr 7 till 8000 qwadratmil, och gränsar i norr till Hud-sons wik och Estimä-länderne, i öster till Atlantista hafwct,
i wester till dc fria Indianerncs omräde, i söder till Förena-
de Staterne. Dcsi förnämsta delar äro: 1) Guvernementet
Newfoundland (Njnfnndländ), innefattar ön Newfound-
land eller samt de i LorenZwiken delagne öarne
Anticosti och de 7 MaZdalenaöarne samt ön Bolliste. Wid
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Newfoundlands kuster äro siora sandbankar, pä hwilka en otro-
lig mängd kabeljo och andra sorter sior fist fångas af Engels-
man och Fransmän. Hnfwudstaden är St. Johns (Dschons),
Guvernörens sate, med 12,000 inw. och förnämsta nederlags-
platsen för fisteriernc. Nära här inwid ligga Fransta öarne
St. Pierre och Miquelon.

2) Guvernementet St. Johns, innefattar blott ön St.
Johns eller Prins Edward med staden Charlestorvn, Gu-
vernörens residens.

3, 4, 5) Gnvernemcntcrne Nya Skottland, Nya
Vrunswig (Acad,',i), och Cap Vretou. Nya Skottland
är en halfö, omgifwen af hafswiken St. Lorenz, Atlantista
hafwet och Fnndywisen, samt, genom en smal landtunga, för-
enad med Nya Brunswig, hwilket sistnämnda land genom St.
Lorenzfloden är ssildt frän Kanada, och genom floden Croix
frän de Förenade Staterne. Här finnas siora stogar mcd en
mängd wilda djnr, hwilkas stinn begagnas till pelswerk; lan-
dct prodncerar mais, spanmäl, lin, hampa; äfwen finnes till-
gäng pä jern, stenkol samt fist. Inbyggarns, omkring 200,000
till antalet, äro dels Engelsmän och Tystar. Halifax (Hä-
lifax), är hnfwudst. i Nya Skottland, samt säte för Guver-
nören, med 15,000 inw. och god hamn; hufwudstaden i Nya
Vrunswig är Frederikstown, der Guvernören ock har sitt
residens. Hn Cap Breton, har ansenliga stogar och kabeljo<
fisterier samt rik tillgäng pä stenkol; uti siadcu Sidney reside-
rar Guvernören.

6 och 7) Brittiska Kanada (K»nädä), fördelade uti
2:ne Guvernementcr, Nedra Kanada eller cQ,uobeck, och
öfra Kanada eller 3?orff, är beläget eniellan St. Lorcnz-
fioden och Estiinäländerne, har ett härdt klimat, mänga berg,
stors skogar och temligen frnktbar jordmän. De fyra stora
sjoarne: Tracy (Ofra Sjön), Huron, Grie och Ontario
äro till en del bclägne inoln landet; här ligger äfwen det sto-
ra wattenfallet Niagara. Inbyggarnes antal stiger till 900,000
af hwilka största delen äro infödingar, Chippaways och Iro-
kescr, saint Fransman. Landets hufwudsakligaste produkter äro
pelswerk och träwaror, äfwcn spanmäl och lin. Hufwudstaden
i Nedra Kanada är Quebeck, med 21,000inw., förträfflig hamn,
arsenal, sätet för General-Guvernören och Guvernören. Dess-
utom äro att märka städerne: 3?ork, sätet för Guvernören öf-
wer OfraKanada, med 4000 inw.; Trois Revieres med betyd-
liga jcrnmamtfakturcr; Montreal med 26,000 inwänare,
stapelstad för handeln med pelswerk.
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6) BermudaZ«öarne, bclägne t Atlantista Oceanen,
till antalet 3 till 400, af hwilka de ftestc äro sina, ofruktbara
och obebodda, utgöra ett eget Gnvcrncment, men lyda under
General-Guvcrnörcn i Kanada. Klimatet är likwäl gansta
snndt och mildare än nti nyssnämnda landstap, sä att bär
wäxa flera sydfrukter och en art af En, Cedcr kallad, som
lemnar förträffligt steppswirke. Dcn största ön är Bermuda;
pä ön St. Georg, med en siad af samma namn, residerar
Guvernören.

Pä nordwesira kusten,' t det sä kallade Nya Han^ver
och Nya Cornroales hafwa Vritterne nägra etablissementer.
VI. Förenade Nordame rikanska Staterne

aro omgifne af Mexiko, Indianernes länder, Engclsta besitt-
ningarne, Atlantista hafwet och Mexikansta wiken; i senare
ären hafwa gränsorne blifwit utsträckte ända titt Stilla haf-
wct. Landets widd utgör emellan 54 och 55,000 qwadratmil.
>—Wid knstcrne är landet slätt, men de inre delarne genom-
skäras af betydliga bergstrackor, Alcghanyäscn, de Apalachista
och Vlä bergen, och deras ändlösa ntgreningar. I norra
delarne af landet är klimatet kallt, mcn emot söder warmare,
äfwensom wester om Apalachista bergen, nnder samma latitud.
Knapt nägonsiädcs känner inan hastigare och häftigare omwex-
lingar i wäderleken än harstädes, frän ytterlig hetta till yt-
terlig köld. Det regnar har dnbbelt sä mycket, soin i Europa.
De förnämsta floderna äro: Missisippi med Ohio och Mis-
suri, Connecticut, Hudson och Northfioden, Delarvare,
Susquehannah, potowmak, Sevannah och Maryfioden.
Wid gränsen af Kanada finnas sjöarnc: Michigan, Ofra-
Sjön eller T-racy, Hnronsjön, Erie, Gntario samt <^ham-
plain och Oneida. Landets bördighet är gansta omwexlande;
bördigast äro de sä kallade Savanner (stora lägland längs flo-
derna, som af dcssa öfwerswammas)' wio Missisippi ock desi
tillflöden; äfwcn finnas sandsträckor och en stor saltsterp wid
en gren af Nrkanzas. Förnämsta produkterna äro spanmäl
till öfwerflöd, isynnerhet hwete, mais och ris, myckcn frukt,
lin och hampa; samt ide sydligare staterne: socker, tobak, in-
digo, bomtill och silke. Landets stora stogar bcstä af talrika
ock högstammiga trädslag. Vcstavsstötseln drifwes med fram-
gäng; wildt finnes i ömnighet och wattnen äro fiskrika. Ur
bergen hämtas jern, toppar, marmor och andra mineralier.
— Handel och manufakturer tilltaga beständigt, likwäl hindras
fabrikerne mycket genom de höga arbetslönerne, förorsakade af
lättheten att erhälla och föda sig utaf landtcgendomar. Han-
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deln är blomstrands. Till wetcnstapcrncs befordran finnas at-
ssilliga Universitetet- och andra läroanstalter, inrättade pä En-
gclstt satt. Desst stater bilda en demokratisk fristat, der hög-
sta makten hwilar dos Generalkongrcssen, som bestar af Pre-
sidenten, Senaten eller Ofwcrhnsct och Represcntanterncs kam-
mare cllcr Underhuset. Presidenten, soin wäljes hwart fjerde
är, har rättighet att göra näd, förer högsta befälet öfwer
krigsmakten, utnämner alla statens embetsmän» har uppsikt öfwer
kollegierne^ samt i allmänhet hela den wcrkställande makten;
till biträde utwäljer han sig sjelf cn konselj. Inbyggarnes an-
tal stiger till 13 millioner, hwilka bestä dels af infödde, dels
utaf Europeek, af olika nationer, spräk, religion, odling och
seder, isynnerhet Engelsmän, Tystar och Nederländare. Alla
bosatte medborgare njnta lika fri- och rättigheter, och finnas
inga priviligierade ständ eller religioner; cn fullkomlig rcligions-
frihet tillätes. Reguliera krigsmakten stiger titt 6000 man;
Men landtmilisen, af hwilken större dclen är bewäpnad, stiger
till en million. Sjömakten utgöres af 12 Liniestepp, 16 Fre-
gatter och öfwer 100 mindre krigsskepp.

Som folkmängden i Nord-Ameritansta staterne är bestän-
digt i största tilltagande, och republikernas antal ökas» alltsom de provinser winna tillwext Ntaf inbyggare, hwilka i kon-
federationen blifwit upptagne, sä är icke heller bestamdt as hn-
nt mänga mindre Republiker den förenade Fristaten stall be-
stä, hwarföre ocksä icke sällan förändringar inträffa i afsccnde
pä nya Republiker, hwilka den allmänna gemensamma styrel-
sen nnderordnas. Enligt senaste nnderrättelse woro de konfcde-
rcrade Staterne eller NcpublikerNe 24 till antalet, samt uägre
särskilde distrikter, hwilka först när de äga 60,000 inbyggare
blifwa säsom Stater ansedde.

I nordöstra delcn af landet i
1) New-Hampshire (Nju-Hamsch!r) är uppfylldt af

berg, sjöar och stora stogar, men har ock fruktbara dalar och
smä slätter. De hwita bergen och desi grenar upptaga med-
lersta delen af landet, och norra dclen är ännu en fnllkomlig
wildmark. Inbyggarnes antal i denna Stat stiger till 266,500;
Hnfwudstaden är (soncord, men förnämsta staden är Ports-
mouth, med 8000 inwänare och cn ypperlig hamn.

2) Maine, omgifwet af Kanada och New-Hampshire, till
större dclen onppodladt, med 399,500 inbyggare. Förnämstastaden är Portland, med 12,000 inwänare samt widsträckt
handel.
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3) Ve nu ont, genomkorsadt af de gröna bergen, en fort-
sättning af Albanykedjcm, äger 280,700 inbyggare, Landct
är föga uppodladt och har hufwudstaden Montpellier.

4) Massa c h uset ts (Massetschusetts) wid Apalachista ber-
gen, ined 610,000 inbyggare och städerne: Boston, den tredje
i ordningen af Förenade Staternas stader, som har 70.000
inwänare, god och bcfastad hamn, mänga fabriker och bcchd-
lig handel. Salem med 3500 inw. och ett Universitet.

s)Rhode-Island (Rood Eiländ), med 97,200 inbyg-
gare, bestar af 3:ne större öar och twanne kuststräckor af fasta
landet; är stätt och utgöres helt och hållit af uppswämmadt
land. ON Rhode prisas för sitt sunda klimat och besökes der-
före af mänga sjuklingar. Newport (Njuport) med 8000
inwänare är här hufwudstaden, men förnämsta staden är Pro-
vtdence med 17,000 inwänare, Universitet, betydlig handel
och mängfaldiga fabriker.

6) Connecticut, mcd 297,000 inbyggare, bestar af tren-
ne fruktbara dalar, wattnade af floder. Hufwudst. är New-
haven (Nju-häwn), med 10,000 inwänare.

7) New V ork, emellan sjöarna Erie, Ontario och Champ-
lain, har betydligt äkerbruk och flera fabriker, och är nast
Virginien den folkrikaste staten, ined 537,000 inbyggare. Stä-
der: hufwudstaden Albany mcd 24,000 inw. samt New-
Zork med 203,000 inw.. Universitet, flera wetenstapliga in-
rättningar, förnämsta handelsstaden i Förenade Staterna. Hit
hör äfwen bn

8) Newlerscp (Dschersi), emellan hafwet och Delevare-
floden, med 320,81'0 inbyggare. Hnfwudstaden Trenton,
wid Delevarefloden, med en Akademi och 6000 inwänare.

9) Pensylva nien, bildar en regulier parallelogram,
hwars sydöstra del bestar af uppswämmadt land, lnedlersta
delen ar bergig, och den wcstra ett frnktdart högland wid
Ohios källor. Denna Statens folkmängd stiger till 1,348,000.
Städer: pbiladelphia wid Delavare-floden, en af de wigti-
gaste handelsstaderna i Förenade staterna, till är 1800 Kon-
gressens säte, med 189,000 inw., Universitet, Nationalbank
och mänga fabriker. Pittsburg med 18,000 inw., steppswarf,
betydlig handcl pä de inre provinserna.

10) Delaware, sydwest om floden af samma namn, med
76,000 inbyggare; nordligare delen är ett högland, kusten flack
och uppfyld af saltträst. Hufwudstade» är Dower.
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11) Maryland Meriländ), belagit omkring Chesapeak-
wircn ined 447,000 inbyggarc och hufwudstaden Annapolis,
liten och obetydlig, samt dcn mera betydliga staden Baltimore,som har 80,600 inw., god hamn och högst wigtig handcl.

Columbia, ett distrikt som omedelbart lyder under
Kongressen, mcd 40,000 inbyggare och stadcn Washington,
wid floden Potowmak, Förenade Staternas hufwudstad, sate
för General-Kongresscn, Presidenten och högsta domstolarne,
med 19,000 inw., stor och ödslig.

V) Uti sydöstra dclen af landet:
12) Virginien, lncd 1,212,000 inbyggare, sträcker sig

frän Chesapeak-wiken ända till floden Ohio. Midt i landet
framstryka de blä bergen, men Ohio-slätten äfwensom kusten,
hwilken bestar af nppswammadt land, är gansta fruktbar; be-
kant är desi tobak. Wid södra gränsen är cn stor sumpig wild-
mark, (Dismal Swamp), ett tillhäll för Björnar, sargar.
Tigrar och rymde Negcrstafwar. Hufwudstaden'ar Richmond
(Ritschmond), wid dcn segelbara James (Dschems) flodcn. Med
16,000 inw., och en iitarmorstod öfwcr Washington, som i
denna Provins blef född är 173^.

13) Norra Carolina, äfwen Uti inre delcn af Apalachi-
sta bergen, mcd 738,500 inbyggare. Wid kusten, som är
statt land sinnes likaledes ett stort moras (Aligator Swamp),
uppfylldt af Aligatorer (en art Krokodiler); hnfwudstaden är
Raleigh (Raleh).

14) Södra Carolina till sin natur likt Norra Carolina,
med 581,600 inbyggare. Huswudstadcn är Columbia men
förnämsta staden är Charlestoron (Tscharlsfn) med 30,000
inw. och betydlig handel.

15) Georgia, wid kusten, omgifwen af en sträcka smä
öar, lncd 516,600 inbyggare; klimatet är hett, gynnande för
bonlttll, ris och indigo. Hnfwndstadcn Milledgeville (Milledsch-
lvill); Savannah (Sawännä) wigtig handelsstad.

16) Alabama, cn widsiräckt och fruktbar högstätt wid flo-
den af samma namn, ined 309,000 inbyggare och hnfwudstaden
Tusealoosa. Stora distriktcr häraf aro ätstillige Indianstam-
mar förbehällne.

6) Uti medlersta delen af landct, innefattande titt större
dclcn Missisippis flodomräde:

Öster om Missisippi äro bclägne:
17) Ohio (Oheio), som gränsar i norr till sjön Erie och

i södcr till floden Ohio, hwilken bägformigt kringflyter denna
22
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siat. Den är en hög slätt, full af stogar, som först i senare
aren wid floderna blifwit upphöjda. Klimatet är dct ange-
nämaste och mest tempererade i hela Unionen; folkmängden ut-
gör 937,700. Columdus är hnfwudstaden men förnämsta
staden är <Tincinati, mcd 28,000 inw., f^b,ikcr och handel.

18) Indiana, en widsträckt högstätt, wcsier o<:i staten
Ohio, emellan sjön Michigan och floden Ohio, till cn ecl än-
nu en wildmark, men jorden ar fruktbar. Inbyggarnes ali-
tal stiger till 341,500 och hnfwudstadcn är Indianopolio wid
Ohio.

19) Illinois, emellan flodcn Illinois och Ohio, w- sict
om Indiana, äfwcn cn frnktbar högslätt, men blott fa stäl-
len i dcsi tjocka stogar äro npprödjadc; inbyggarnes antal sti-
ger till 157,600. 'vandalia kallas hnfwudstaden.

20) Kcntncky, enlellan floden Ohio ock) Missisippi samt
Virginien, ett fruktbart laNdstap, mcd 689,000 inbyggare»
FrankforV är hnfwudstaden, Men förnämsta staden är
ton, »ned 6000 inw. och ett af de bästa Universitetet-i Unionen.

21) Tennessee (TinNessi), emellan Norra Carolina och
Missisippi-flodeN, ett stönt och fruktbart landstap, frän norr
till söder genomskurit af Cumbcrlandsbcrgen, med 196,400 in-
byggare. Här märkes Murfreesborough (Mörfrisborö) huf-
wudstaden^ samt Nashville llled 6000 inw.

22) Missisippi, emellan Missisippi-ssodcn.ock Alabama,
wid hwars grans Aleghany-äsen sänker sig till laga knllar,
mcd 136,800 inbyggare och hnfwudstaden Jackson.

Wester om Missisippi äro belagne:
23) Louisiana, en widsträckt gansta frnktbar stätt, kring

Missisippis lliynningar, hwilken flod ärligen öfworswämmar
en stor del af landet, som franibiingår ris, socker och
bomull. Inbyggarne aro 158,300 till antalet. Hnfwudstaden
ar New-^)rleans, pä östra stranden af Missisippi-floden, med
50,000 inw., ncderlagsplats för handeln pä Missisippi, har
widsträckt utrikes handel.

24) Missuri> wid floden Missuris förening med Missi-
sippi, en widsträckt gräsbewaxt högstätt, som likwäl i söder
upptages af Ozarlbergen. Landet som är glest bebodt, har
blott 140,000 inbyggare, är fattigt pä stog, men har out-
tömliga stenkolslager. Har märkes hufwudstaden lefferssonoch handelsstaden St. L.outs. Wid stadcn Genevieve finnasrika blygrufwor. I norr och wester fins det omätliga Mis-
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sur K-distriktet, som sträcker fig ända till klippiga bergen,
en kat högslätt, som ännu endast bebos af Indianer, med hwil-
ka drifwes en liflig handcl med pelswerk.

De distrikter, som ännu icke säsom egne Stater erkän-
nas äro:

Halfön Florida, som blifwit afträdd af Spanien till
Förenade Staterna och fördelas uti Medlersta Flori-
da och Östra Florida, ofruktbare och smidige, samt
Westra Florida, eller kustlandet titt Perdido wiken, som
är uppfylld af mäuga träsk, bewäxta med Cypresser. Bada
frambringa Westindista produkter; inbyggarnes antal stiger till
34,700. Hnfwudstaden är Lalahasse, belägen i medlersta
delcn af landet; i östra Florida är förnämsta staden St. Au-
gustina, och i Wcstra Florida Pensacola, med en förträfflig
hamn.

Michigan, norr om Indiana, pä ömse sidor om sjön
Michigan och i öster gransande till sjöarne Huron och Erie,
bewaxt lncd stora stogar, »uppodlade, till större dclen bebodde
af Indianstammar, med hwilka drifwes liflig pelshandel. Folk-
mängden utgör 31,300. Detroit är hufwudstaden.

Arkanzas, cn högslätt, ännu föga odlad, till en del
bebodd af Indianer, med 30,400 inbyggard och hufwudstaden
Arkopolis.

Hela landsträckan mellan klippiga bergen och Stilla haf-
wet, ntgöres af distriktet Oregan, ett omwexlande landstap,
som ännu bcbos nästan endast af Indianer, bland hwilka de
flathttfwade äro de märkwärdigaste. De äro dels jägare, dels
sista re.

v. Republiken Mexico
gränsar i nordost titt Nord-Amerikansta Fristaterne, i wester
och söder till Stilla hafwet, i öster till Mexikansta wiken, och
sammanhänger i sydost med Frisiaten Guatemala. Widden
utgör, inberaknadt dc fria Indiancrne norr om Mexico, om-
kring 38,000 qwadratmil. Andesbcrgen genomlöpa hela lan-
det frän sydost till nordwcst; större delen af landet utgöres af
en ofantlig högstätt, 8000 fot öfwer hafwct, som sänker sig
mot norden. De högsta bcrgspetsarne finnas wid gränsen af
Central-Amerika, af hwilka Popocatepetl är nära 18,000 fot
högt; äfwen finnas flera vnlkaner. Klimatet är, i anseende
till landets olika höjd öfwer hafwct, omwexlande; nti höglan-
det är det tcmpcreradt; knstlandet äter är gansta hett och har
en förpestad luft, hwarföre gula febcrn här gör förfärliga



340

härjningar. Produkter finnas här af mängfaldiga flag, t. ex.
guld, silfwer, jern, cn mängd färgstoftcr, tobak, gummi,
china, kakao (soin ingär såsom cn hufwudbestandsdcl tui choco-
lade), jemte en mängd andra ekonomiska och midicinal-waxter.
Folkmängden stiger till öfwcr 8 millioner, bland hwilka flera
civiliserade Indianer, som styras af sina egna Kaziker; andra
af dessa ströfwa ännu omkring i dc norra inre wiltnnarkcrna.
Fabriker och industri äro obetydliga. Landets Religion är den
katholsta, till hwilken också cn stor del af Indianerna bekänna
sig; i spetsen för andliga styrelsen stär Erke-Biffopen af Mcxi-
co och 9 Vistopar; Presterstapet stiger till omkring 14,0L0 per-
soner. Landets konstitution är en cfterhärmning af dcn Nord-
Amcrikansta. Kongressen eller lagstiftande makten är fördelad
pä twä Kamrar, Senatens och Represcntanternes kammare;
werkstallande makten hwilar i Presidentens händer, som har en
vice President till biträde. Ncpnblikcn är indelad uti 21 Uni-
onsstater och 5 Distriktet-, som ännn icke ntgöra egne Stater,
uten dä dessa Unionsstater äro mindre bekante anse wi ej nö-
digt bestrifwa hwarje särstildt, utan bibehålla den äldre indel-
ningen i Gamla och Nya Mexico.

1) Gamla Mexico *), med staderna: Mexico, huf-
wudstaden i Republiken, som har 122,000 inwänare. Univer-
sitet, cn mängd praktfulla kyrkor och kloster, ätstillige inrätt-
ningar för wetenssaper och konster, fabriker, samt ar medel-
punkten för kommunikationen emellan Amerika, Ostindien och
Europa; Acapulco, wid Stilla hafwet, ined 5000 inw..

*)Före Syaniorct-.las eröfting af landct (tsi3) war detsamma för-
deladt uti flera stater, bwaraf Aztekernas rike (Monteznma),
samt rikenen Tezcuco och Mechoacan woro de betydligaste. In-
byggarne hade hunnit till en icke obetydlig grad af kultur, både
byggt stora stader, hade inrattat gudstjcnst, ägde astronomiska kun-
skaper ock idkade äkerbruk. Aztekerna synes frän Norden nedwan-
drat till Mexicos dal. Wid floden Gila finner man ruiner efter
en gammal Aztekist stad, som intar en betydlig landsträcka, i bwars
midt böjer sig lemningarne efter ett betydligt flott, omgifwit af en
mcd torn försedd mur. Flerastädes, säsom wid Cholula, i staten
Oaraca, finnes icke blott lemningar af fornmexikansta fästningswcrk
och wattuledningar utan äfwen Konungagrafwar, som hafwa likhet
med Egyptiska pyramiderna ock bwilkas zirater förliknas med de
Grekiske och äldste Romerske. I granffapet af staden Tezcuco fin-nas flera fornminnen och ett berg som fordom warit bctäckt med
tempel, palatser och grottor, bwilka hänwisa till ett folk, som längt
före Amerikas upptäckande, bunnit en bög grad af bildning, och
hwars religion, seder, klädedrägt och byggnadskonst ätcrkallar minnet
af de äldre Egyptier. >Landet war under spanskt wälde kalladt oice
Konungariket N^n Spanien/till 18231, dä det förklarade sig sjelf-
ständigt.
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ypperlig hamn, citadcll och handel; cNueretaro, i det in-
re höglandet tncd 35,000 inw. och fabrikcr; Puebla de los
Angelos, pä högflätten, äldsta Europeista staden i Amerika,
med 68,000 inw., och mcd de enda glasbruk i laudet; 'Vera
Cruz, derifrän Mexicos rikedomar utskeppades till gamla werl-
den, nu i aftagande, mcd 16,000 inwänare, (här land-
steg Mexicos erdfrare, Cortes, 1519); Oaxaca cn wal byggd
siad llicd 24,500 inw.; Nalladoltd de Mechoacan, idet in-
re höglandet, med 18,000 inw.; Guadalaxara med 19,500
inw., och Universitet; Guanaxuato, mcd 41,000 inw., ien
rit bergslag; San Luis Potosi med 13,000 inw., i hwars
granstap finnas rika silfwergrufwor; Durango, med 13,000
inw.; Zacatecas, med 33,000 inw., wigtiga guld- och silf-
werbergwerk, samt betydlig handcl. Pä halfön Zucatan,
hwars föruämsta produkt är mahogeny och kampccheträd, ligga
städerne Mevida och St. Francisco; här hafwa Engelsmän-
nen ett etablisscmeut, mcd rättighet att fälla mahogeny och
kampccheträd.

2) Nya Mexico, hwilket till en stor dcl är ouppodladt.
Städcr: Chihuahua, mcd 11,600 inw., och betydliga silfwcr-
grnfwor; Santa Fe, wid floden Rio del Norte; Culiacan,
nied 11,000 inw., Cinaloa, med 9,500 inw. Hit hör äfwen
halfön Ralifornien, genomkorsad af en kal bergssträcka; södra
dclcn af landet är af den starka hettan nästan förbränd; regn
är högst sällsynt. Längre mot norden blir landct fruktbarare,
uti hwilket Mcxicanerne endast äga nägra missioner af munkar
och militärposter wid hafwet; inbyggarne äro för öfrigt India-
ner. Har märkes San Carlos de Montere^, cn liten siad,
sate för en Kommendant, och San Francesco, Mcxicancrens
nordligaste besittning i Amerika.

VI. Republiken Guatemala eller Förenade
Staterna af Central-Amerika (fordna

Spansta General-Rapitanatet Guatemala),
gränsande i norr titt Mexico, och i sydost till Columbia, in-
nehällande omkring 6000 qwadratmil, samt ntgöres af Unions-
siatcrne: Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicara-
gua och Costa Rica. Landet npptagcs till större delcn af
Andesbergen med mänga Vulcancr. I dcst södra del finnes,
pä knapt 4 mils afständ frän Stilla hafwet, sjön Nicara-
gua, som utfaller i Honduras-wiken. Jorden är gansta frukt-
bar bäde pä den inrc högslätten och de laga kuststrackorna. Pro-
dukterna äro de samma som i, södra Mexico; isynnerhet är deff
Mahogeny berömdt. Inbyggarnes antal stiger till omkring 2
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millioner. Hela westra och nordwesira kusten innehafwes innu
af frie och sjelfständige Indianer. Landets författning liknar
för öfrigt Nord-Amerikansta Staternas; lagstiftande makten
utöfwas af en Prcsidcnt, en vice President och I I Senatorer,
som utgöra Ofwerhuset, och Kongreffdepulerade, hwilka utgö-
ra Underhnsct; werkställande makten ntöfwas ensamt af Pre-
sidenten. Katholsta religionen är har den herrstande. De för-
nämsta städerne äro: ITya Guatemala, Nepnblikens hnfwud-
stad, säte för Kongresfen, ined 45,000 inw., Universitet och
flera fabriker; San Salvador, hnfwudstaden i provinsen af
samma namn, med 20,000 inw.; Comayagua, eller Nya
Valladolid, hnfwndstaden i Hondnras med 15,000 inw.;
L.eon, hnfwndstadcn i provinsen Nicaragua, soin är synnerli-
gen rik pa indigo, kakao och gnmmi, med 30,000 inw.; Car-
tago, hufwudstaden i Costa Rica, mcd 20,000 inwänare.

VII. rvestindien,
hwarunder förstas de öar, som äro belägne utanför Mexican-
sta hafswiken, emellan Florida och Södra Amerika. De äro
till större delen belägne i heta zonen, men aftylas afdcn stän-
diga östanwinden, hwarföre de hafwa behagligt klimat; de äro
gansta frnktbara och wal odlade. Der produceras cu stor mängd
socker, kaffe, bomull, tobak, ingefära, pcppar, kokosnötter,
kakao, kanel, sago, ris, inays, yams, maniock, indigo, fle-
ra färg- och medicinalwaxter; äswen erhällcs guld, silfwer,
koppar, salt, m. m. Handeln pä Wcstindien med kolonial-
waror, är jcmte den Ostindista, den betydligaste i hela werl-
den. Desta öar tillhöra flera af Europas handlande nationer,
men wi indela dem, efter deras belägenhet, i tre samlingar
af öar, nemllgeu de Lukayiste, Antilliste och Raraibiste
öarne.

1) BahaMa cllcr Lu kapi sk c öarne, genom Bahama-
kanalcn ssiljde frän fasta landet, äro nnder Engelskt öfwer-
wälde, belägne dels inom dels utom norra wändkretsen, och
sträcka sig längs efter knsten af Florida ock Kuba inemot St.
Domingo. Man har räknat öfwer 200, af hwilka blott 7 äro
bebodde och de öfrigc för det mesta nakna klippor. De hafwa
fatt sitt namn cfter den störsia bland dem: Bahama. In-
byggarnes antal stiger till 17,000. De wigtigaste bland dessa
bar: äro Pvovidence, med hamnen Fort sate för
Guvernören: L.i,kaya; Guanahani eller St. Salvador, e>f
Engelsmännen kallad Cat Island (Kätt Eiland), det första
land, som Columbtls upptäckte (dcn 11 Oktober 1492).
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2) Antillerne wisa mänga spärr cfter vulkaniska förödel-
ser, pch hafwa cn gansta het, fuktig och osund luft, hwilken
lilwal är mycket gynnande för jordens fruktbarhet. De odlas
lilfom trägårdar, for Europecrms rakning, af Negerstafwar.
Dc st^ra Antillcrne kallas dc fyra öarne: Knba, laillaika,
Haili eller St. Domingo, och Portoriko. 1) Ruda, dcn stör-
sta dl^nd Wlstindista öarne, är genomskuren af en hög bergs-
kedja. On tillhor Spanien, ntgör ctt Gencral-Kaptenstap,
innehåller omkring 11 0 qwadratmil och bar 800,000 inbyggare.
Med bnfwndst. Haväna, som är General-Kaptenens residens,
medelrnnkten för Spansta Amerikansta handeln, har nära
I^io,ooo inw.. Universitet, ypperlig hamn, der öfwcr 1000
stepp knnna ligga i säkerhet, samt wigtiga Tobaksmanufaktu-
rcr. Staden San Ingo de Cuba, med 20,(00 inw. samt
cn stor och säker hamn, men föga handelsrörelse. — 2) la-
maika, den wigtigaste bland de Engelste öarne, innehällande
130 till 140 qwadratmil, genomskuren af en mcd ständigt
grönskande stog betackt bcrgssträcka, är wal odlad, men har
osund lnft. Inbyggarnes antal stiger till öfwer 400,000,
hwaribland 350,000 Negrer. lamaika är dcladt i 3 Connties
(Snrry, Midlesex och Cornwall); har märkes städerne: St.
lago de la Vega eller Spanish-T^own, mcd 5500 inw.
och sate för Gnvernörcn, samt Ringston, med 33,000 inw.,
och hainncn Port Royal, Hit höra ock de pä stöldpaddor rf-
ka Raimanista öarne. — 3) Haiti eller St. Domingo,
äfwcn kallad Hispaniola, öster om Kuba och lamaika, inne-
hällande, med öarne Samana, Gonave och Tortuga inbe-
räknade, omkring 700 qwadratmil. Haiti anses för den frukt-
baraste ön i Westindien; den är bergig och har en mängd flo-
der af hwilka flera äro segelbara. On har alla Westindista
produkter i största ömnighct och tämligen sundt klimat. In-
byggarnes antal stiger till nära en million, största delen Negrer
och Mnlatter, med cn Statsförfattning, liknande den Nord-
Amerikansta, och en Prcsidcnt, soin sjelf har rättighet att walja
sin efterträdare. Lagstiftande makten ntöfwas af twanne Kam-
rar, Senaten och Representanternas Kammare. Här märkes
städerne: Port au Prince, Presidentens residens, med en god
hamn och 28,000 inw.; Cap Hallien med betydlig handel
och 15,000 inw.; St. Domingo, befäst, den första af En-
ropecrna anlagda siad i nya werlden, har 12,000 inw. ön
war fordom delad emellan Frankrike ock Spanien. — 4) Por-
torico, öster om St. Domingo, cn Spänst ö, innehållande
nära 100 qwadratmil, och utgörande ctt Gencral-Kaptenstap,
med 136,000 inbyggare, gansta fruktbar och behaglig; här
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märkes staden San Juan de Puertorico, uted 30,000 in-
wänare och god hamn. Guvernörens residens.

3) De smä Antillerne cllcr Karaibiska öarne,
sä kallade efter dessa öars älste, nu mcra nästan, utrotade in-
byggare, Karaiberne. Alla äro smä och ofta blottställde för
häftige orkaner. Hit höra: 1) 'virginiste ellcr lungfru-öar-
ne, omkring 60 till antalet. Tre af dem tillhöra Danmark,
ncmligcn St. Thomas, med 8000 inbyggare, hwaribland
5000 Negrer; St. Crotx, mcd 32,000 inbyggare, deribland
28,000 Ncgrer; och St. Jean, mcd 5000 inbyggare, hwar-
ibland 3000 Ncgrer; dessa öar äro w^. odlade. Engelsmän-
nen tillhora: Spanish-Town cllcr 'Virgin-Gorda, Tortola
och Äncgada. Spaniorcrne tillhöra: passage- och <Vrm-öarne.
-^ 2) St. Eustache, med dcrtill hörande ön Saba, en Ne-
derländst besittning, med 22,000 inbyggare, som drifwa stark
smyghandel. — 3) St. Martin, äfwcnledes tillhörig Ncder-
ländernc ined 4000 inb. —4) Anguilla och Vavbuda, tned 3000
inb., Engelsk besittning. — 5) Barthelem)>, med 18,000 inb.
och staden Gustavia, tillhörig Swerige. — 6) Chriftoph eller
St. Ritts, Engelst besittning med 32,000 inbyggare, hwaribland
30,000 Negrer. — 7 och 6) servis och Montferrat, Engclsta
öar, mcd 27,000 inbyggare, deribland 31,000 Ncgrer, samt
staden lohnstown. — 10) Guadeloupe, dcn största Fransta ö
bland Antillerne, mcd 110,000 inbyggare, samt hufwndstaden
Basst Terre; under Guvernören pä Guadcloupe stä äfwen
öarne Desirade, Marie-galante och L.es Saintes. — 11)
Domtniqne eller Dontinica, är gansta bergig, med 27,000
inbyggare och hiifwudst. Rosseau; tillhör England. — 12)
Martinique, som tillhör Frankrike, har, ficra kagelsormiga
kalkberg, och 100,000 inbyggare, hwaribland 88,000 Negrer;
hnfwudstaden är St. Pierre mcd 30,000 inw. — 13) St.
Lucie, en Engelst ö, mcd 25,000 inbyggare, samt hufwud-
staden Carenage med port Castries, cn förträfflig och säkcr
hamn. — 14 och 16) St. Vincent, Varliados, Grenada med
Grenadillevne, Engelsta besittningar, med öfwer 140M0 inbyg-
gare ; Guvernören öfwer dessa öar bor i hufwudstaden pä Barba-
dos , Bridgetown. — 17) Tabago, cn Engelst besittning,
mcd 15,000 inbyggare. — 18) Trinidad, med 48,000 inbyg-
gare, tillhör Engelsmannen. — 19) Margarita, med
inbyggare, samt ätstillige smä kringliggande öar; titthör en af
Eolomdista Staterne i Södra Amerika. —20) On Curassao,
ni d nära 14,000 inbyggare, tillhör Nedcrlanderne, tillika med
de smä öarne Amba, Aves och Vonaire (Vuon-Ayres).
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Södra Amerika
sammanbindcs genom Eordillcrcrna mcd Norra Amerika. Nämn-
de berggördel, som åtföljer hela dest wcstra kust, synes bestä
af tre paralelt löpande kedjor, hwaraf den medlersta är den
högsta, sinsemellan förbundne af sidoäsar, emellan hwilka aro
förfärligt djnpa bcrgsklyftcr. Dcnna Werldsdel innehällcr föl-
jande länder: 1) Colombia; 2) Republiken Peru; 3) Re-
publiken Bolivia; 4) Republiken Chile; 5) Paraguay;
6) Förenade Statcrnc wid la Platå; 7) Republiken Uragun)>
eller Banda Oriental; 8) Kejsaredömet Brastlien; 9) Fran-
sta, Nederländska och Engclsta bestttniugarneMi Gua/ana; 10)
Patagonien; 11) Fria Indianerncs Land.

I. Colombia *),

innehallande nära 30,000 qwadratmil, innefattar Tcrra Fir-
ma, samt cn del af Gnyana och Peru, gränsar i söder till Pertl
och Brastlien, i sydost till Engclsta och Fransta Guyana, och
ur för öfrigt omgifwet af Stilla och' Karaibista hafwet, »ned
undantag af Panamanäset, som sammanhänger med Central-
Amerikas förcnadc Stater. Andesbcrgcn, soM sträcka sig ge-
nonl hela wcstra delen af landct, uppnå i Qnito deras största
höjd, nemligen uti bergstopparne Chimborazo (Tschimboras-
so), Pichinga, ln. fl., hwilka, fastän i heta zonen belägne,
betackas af en ewig snö; bland desi mänga vulkaner är Ro-
topaxt den frnktanswärdaste och prenadilla den märkwärdi-
gaste, cmcdan den uppkastar ur sina underjordista hålor en
egen fistart. Landets hufwudflod, Orinoko, hwars lopp bil-
dar cu spiral, är genom en gren förenad mcd Nio Negro,
som faller i Amazonfioden. Sistnämnde flod berör endast
landets sydwestra gräns, men mänga af dcsi tillflöden hafwa
här sina källor. Magdalenafloden flyter emellan Andesber-
gens klyftor och utfaller i Karaibista hafwct. — Bland landets

*) Colombia jemte alla de följande länderne af denna Werldsdel,
med undantag af Brasilien och Guyana, bafwa dels intill desenare aren warit, dcls blifwit ansedde för Spansta. Besittningar.
Dessc woro indelade uti 3:nc vice Konungariken, nemligen: N^a
Granada, Peru och Rio de la plaea, samt 2:nc.Gcncral-Ka-pitanater: Caraeeas eller Venezuela ock Chile. Ar t 811 fors
klarade Nya Granada och Caraccas sig oafbangige af moderlandet,
och cfter 8 ärs strid, under Bolivars anförande, förenade bagge
Repnblikcrne sig (den 17 Dce. 1819) under namnet Colombia;
1816 frigjorde-sig Platå Provinserne; 1818 Vilc; 182l för-
drenvos Spaniorcrne ur Nedra och 182 5 ur Ofra Peru, sä att
Spanien nu mera ickc ag« nägra besittningar pa Amerikas fast»land.
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sjöar, böra wi t^äuma sjön Maracaibo, fom salnlnanhänger
mcd Venczuclawiken, och parime, hwilkcn sannolikt icke är
annat än en stor savann, soin under regntiden öfwerswäm-
tuas. Kring Orinoko o. fl. st. finnas stora Savanner (här
Pampas kallade) af flera tusende qwadratmils widd, som fle-
ra mänader om aret bilda stora insjöar. — Klimatet är tro-
pistt, med 2:ne ärstider, dcn heta och regntiden, hwilkcn sist-
nämnda, i nägra trakter, fortfar inemot 10 mänader. Wid
kustcrne är under torra årstiden hettan förfärlig, sä att sjelf-
wa Krokodilen och Voasormen försmäkta, men pä högflatterne
tempererad; nti Quitos dalar herrstar en beständig wär. lord-
bäfningar och orkaner äro gansta wanliga, och åtföljas wan-
ligen af stora förödelser. Bland de otaliga prodnkter, som
detta fruktbara land, beläget under gansta olika luftstreck frän
snögränsen till hafsytan, frambringar, märkas: platina, guld,
silfwer, ädla stenar, kakao, vanille, cochenille, kaffe, socker,
indigo, ris, qnassia, kinabark, ni. fl. Pä högslätterna trif-
was de flesta Europeista natnralstcr. Bland dest otaliga djur
nämna wi kondoren, wampyren m. fl. Inbyggarnes antal
stiger till 2,730,000, dels Européer, dels Kreoler, Msiitzer,
cn dc! Ncgrer och en half million Indianer, hwilka sistnämn-
de aro de talrikaste och till största dclen frie. Fabrikerna äro
gansta obetydliga, men bcrgwerken och vlantagerna lcmna de
wig'tigastc handelsartiklar och bostapsstötseln är högt drifwcn.
Religionen ar den katholsta, regeringsformen demokratisk, sä-
som ide öfrige Amerikanste Frissaterne. Fristaten Colombia
upplöste sig är 1831 nti tre särstildte själfständige Stater, som
ctntogo benämningarne N)>a Granada, Venezuela och Ecua-
dor (Equator), men hwilka likwäl förenade sig till gemensamt
förswar emot alla anfall af ntländsta makter. Hwardera af
dessa tre Stater hafwa likwäl sin cgen President, sin egen
Senat och sin cgen Deputerade Kammare eller Kongrest. —

Uti Nya Granada märkes städerne: Panama, hufwudstaden,
wid Stilla hafwet, med 25,000 inwänarc och god hamn
(Kongresi 1825); Bogota, pä en högstätt öfwer 8600 fot öf-
wer hafwet, fordom hnfwudstaden i Nya Granada, nu satct
för rcpublikanssa regeringen, med Universitet och 30,000 inw.;
popa^an, belägen i en stön dal af Andesdergen, wid foten
af en vulkan, med 20,000 inw.; Carthagena, pä cn ö wid
Magdalcnaflodcns utlopp, med 18,000 inw. och förtrasslig
hamn, "Cunja med 7000 inw. — Uti Venezuela märkes huf-
wudstaden Caraccas (pä trcnnc sidor omqifwet af berg, af
bwilra det cn.t är 800<) fot högt) med 50,000 inw., Univer-
sttcc, och hamnen Gu)?arä; samt städerne Varmas med
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12,000 lnw^ och wigtig tobaksodling; Cumana, med god
hamn och 12,000 inw. "); Maracaibo wid sjön af samma
namn, med 25,000 inw. och god hamn. — Uti Ecuador mär-
kcs, hnfwudstaden G.nito, belägen nästan midt nnder cqwa-
torn, wid foten af berqet Pichincha, i en herrlig dal, 8772 fot
öfwer hafwct, med 70,0W inw. samt städerne: L.oxa,
nära,Quito, men mer än 2000 fot lägre belägen, kring hwil-
ken dcn bästa china wäxer, med 10,000 inw.; Cuenza med
20,000 inwänare; Gua^aquil, nära wiken af samma namn,
mcd 24,000 inw., medelpunkten för handeln med Pertt och bcrg-
länderne. Till Ecuador hör äfwen Gallopagosöarne i Stil-
la hafwet, omkring 200 till qntalet, obebodda, men märkwär-
diga för ett eget stägte af ssölppaddor, hwilka aro gansta sto-
ra och lemna en närande och wälsmakande föda, samt flera
smärre Westindista öar.

11. Republiken Peru ***)
gränsar i norr till Colombia, i öster till Brasilien, t söder till
Platå Provinserna och i wester till Stilla hafwet, innehållande
omkring 24,000 qwadratmil. Andesbergen, som åtfölja hela
wcstra knsten, fördelar landet ttti trenne delar. Kuststräckan
är brännande het. och en sandig stätt, men i wissa trakter ge-
nom den öinniga daggen gansta fruktbar, fastan regn är högst
sällsynt. Emellan Andernas trednbbla berggdrdel äro otaliga
fruktbara och behagliga dalar och högstätter, bland hwilka se-
nare Caxamarca ligger öfwer 12,000 fot öfwer hafwet. Kli-
matet är här kallare, luften nästan ständigt töcknig och män-
ga ar ar solen i 9 monader inswcpt uti tjeck dimma. Mot

*) Bnn la Cone<ption dt Uruana, wid kusterna af Cumana och
Caraccas, ar bebodd af jordätande Otomakcr. Denna jord är en
sort fct lera, färgad med något jernornd. Samma fvdamne stall
med begäcligbct begagnas af inwanarue pä ätstilliga ställen i Gui-
nea, laua, N»a Kaledonien och Peru.
I denna nejd aro äfwcn Roropaxt och fiera betagne.
lordbäfningar ganssa mallige och »våldsamme. Är 1738 steg eld-
stöden af Ko-opari 28^0 fot högt öfwcr kratern. 1768 förmörkade
den uppkastade askan luften sä, att mau måste wandra med lycktor
pa ljusa dagen. En af de förfärligaste dagar i detta land war d. 4
Febr. 1797. En landsträcka af 30 mils laugd och 20 mils bredd
gungade i wagor, mänga städer störtade tillsammas, och 40,000
mcnnistor förlorade inom nägra sekunder linvet.

***) De revolutionära rörelser som ar 18 ti utträde sig uti alla Syd-
Amerikanssa Provinserne både i början ingen framgång i Peru,
luvars vice Konung till och med förmådde att för någon tid dämpa
up''!o'.f: i nna Granada och Ebile; mcn 1831 inträngde den chi-
l<slssc <25t. Martin un Pcru, sördrcf Rojalistcrne, hwar-
eftst Pcrui (oafhä^Zi^hct proklamerades.
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öster sänker sig bergshöjden till ytterst fruktbara slätter, bland
hwilka den widsträcktasie är Pampa del Sacramento, wid flo-
dcn Ucapale, hwilken, jemte Maranon, är landets hufwud-
flod och mugifwes af ogenomträngliga stogar. Wid södra grän-
sen är sjön 'Cittcaca belägen. Prodnkterna aro nästan desam-
ma som i Colombia, dock har landct mindre förräd af stog.
Egna djur för denna nejd äro Lama (en art kamel) och Vicunna
(kamelfäret, med sin rödbruna ull, liknande geten). Desi rik-
dom af ädla metaller är wcrldskunnig, fast grufwornas läge
i höga fjälltrakter, ökar swärigheten af bearbetning. Inbyggar-
nes antal stiger till 1,700,000, hwaribland en stor dcl India-
ner. Utom dessa finnas talrika wilda stammar, bland hwilka
äfwcn afkomlingar afi fordna Peruaner, soin flyktat undan
Spansta tyranniet till Andista bergen, och bilda der en sjelf-
siändig krigist siat, under cn ättling af Inkas stam. Reli-
gionen är den katholffa och regeringsformen är demokratisk.
Nepnbliken ar indelad i 7 Provinser. Städer: L.i,na, belä-
gen i en angenäm nejd, regeringens och kongressens säte, mcd
70,000 inw.. Universitet (stiftadt 1551) och stark handel; des
hamn är Callao, Spaniorernes sista besittning i Peru; Truxil-
lo, (Truchilljo), med 6000 inw. och ruiner af palatser och
wattuledningar frän Inkas herrawälde. Cuzco, wid en af
Pilco Mayos grenar, mcd 32,000 inw., Perus fordna huf-
wudstad. Inkas residens, mcd mänga minnesmärken af fäst-
ningar nt. 111. frän denna tid. Arcqutpa, belägen ien ro-
mantist dal, men lider ofta af jordbäfningar, med 25,000
inw. , hufwudnederlagsplats för Europeist-Amerikansta waror.
Guanca 'velica, den högst bclägna stad pä jorden, öfwee
12,000 fot öfwer hafwet, i en bergslag, rik pä qwicksilfwer,
silfwer och guld. Guamanga, mcd 26,000 inw. och betyd-
lig handcl.

111. Republiken Bolivia *),

dct gamla öfra Peru, belägen sydost frän Peru och norr om
La Plata-staterne och Paraguay, till beskaffenheten lika mcd
Republiken Peru, och innehällande omkring 10,000 qwadrat-
mil. Inbyggarnes antal stiger till nägot öfwer 1 million,
hwaraf 400,000 äro Indianer. I spctsen för Staten stär
en President, soin har werkstallande makten; dcn lagstiftande
tillhör Kongressen, som bestar af 1) Tribunerncs Kammare,
hwartill hör sinanscrnc och utrikes arendcrnc, 2) Scnatorcrnes

*) Bolivia hörde fordom till vice Konungariket Bucnos-Ayres, men
efter slaget wid Anacucho förklarade den sig för oafhängig, och kalla-
de sig Bolipav, hwilket namn Libertadotn förändrade till Bolivia.
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Mlnmare som ombestyr lagstiftningen^ och kyrkans angelägen-
heter, samt 3) Censorernes Kammare. Republiken indelas uti
6 Departementet'. Städer: Chuqutsaca (Kutschukisäfa), for-
dom la Platå, Kongressens och Regeringens säte, med 30,000
inw. och föreningspunkten för handeln emellan Peru och Bue-
nos Ayrcs; Potosi med silfwergrufwor och 25,000 inwänare;
L.a paz, med 20,000 inw.; S:ta Crnz de la Siena, med
8000 inwänare. — Öknen Atakama wid Stilla hafwet, är ett
torrt och wattufattigt kustland, föga bebodt. <

IV. Repnbliken Chile (Tschile),
en läng och smal kuststräcka, som gränsar i norr till öknen
Atakama, hwilkcn utgör gränsen emot Republiken Bolivia,
i öster till Nio Platås Förenade Stater, i sydost till Patago-
nien och i wester till södra Oceanen, innehällande 3 till 4000
qwadratmil. Andesbergcn, som ätfölja hela östra gränsen,
uppnä här en höjd af 18 till 13,000 fot, och aro öfwerallt
med snö betäcktc, men wid deras fot är landct i allmänhet
fruktbart, med undantag af den nordligaste delcn wid öknen
Atakama. Landet har endast knstfloder, som i norra delen
äro ytterst wattnfattiga, i anseende till regns sällsynthet, men
södcr om floden Btobio faller ömnigare regn. Klimatet i
låglandet är gansta angenämt och snndt, med en ljnflig wär-
wärma under hela aret, endast i bergstrakterna känner man
winter; frän owäder är man här fri. Landets produkter äro
ädla metaller, koppar, ädla stenar, Europeista sädesslag,
win, samt afkasiningcn af bostapsstötsel. Inbyggarnes antal
stiger till 900,000, till större dclen omwände Indianer. Re-
ligion och rcgcringssätt äro lika med de öfrige Syd-Amerikansta
'republikernas. Republiken ntgör cn foederativ stat, bestäende
egentligen af tre Stater: Coquimbo, Sant lago och Con-
ception samt gcbietet Chiloi:, hwilla hwardera hafwa en egen
Provincialkongrest, men likwäl hafwa en särstild Republikens
gemensamma kongress, som har sitt säte i St. lago. Landet
är indeladt nti 8 Dcpartementer. Städer: St. lago de
Chile, republikens hnfwudstad, med 46,0000 inw., /amt be-
fasta hamnen 'valpavaiso (para-iso) omgifwen af höga klippor,
wigtigaste stapelplatsen i landet, med 15,000 inw.; Concep-
tion, med 10,000 inw.; Naldivia, med en af de bästa ham-
nar wid Amerikas westknst. — Hit höra äfwen öarne: Juan
Fernandes, twä obebodda öar i Stilla hafwet, hwilkas egent-
liga namn är Masatierra och Masafuero, med ctt stönt kli-
mat, den förstnämnda af dcm är cn förwisningsort för stats-
fängar; det war här som den beryktade Robinson Crttsoe,
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hwars ratta namn war Alexander SeMrk, slef för wisad olyd-
nad är 1705 landsatt och uppehöll sig i 4 är. Chonos (tscko-
nos) Archipelagen (Mustclöarne), 25 större och mindre öar
och klippmassor; dcn största är Chilce, mcd 25,000 inbygga-
re), bewäxt med cypreff- och frutttran.

I södliga delen af Chile lefwer ctt fritt Indianfolk, Arau-
fanernc, pä cn landsträcka af omkring 23^0 qwadratmil, ut-
görande cn folkmängd >,if 4 till 50^,0l)0., hwilka gifwit sig en
sort aristokrati»? Statsförfattning, och modigt forswarat sin fri-
het emot Europccrnc. De regeras af 4 Styresmän cllcr sä
kallade Tokis.

V. Paraguay,
omgifwet af Brasilien, Bolivia och Argentinska Ncpnblikcn,
hwarifrän den skiljes gcnom dc stora Floderne Parana och Pa-
ragnay, innehållande i widd 3 till 4,(X!0 qwadratmil, mcd
omkring 600,000 inbyggare, till större delen Indianer och Krc-
oler, som af lesnitcr blifwit omwända till Christendom ock)
styras efter hierarkiste principer. Wid dcn allmänna rörelfen
i Södra Amerika, dä detta land afsti^ddade sig Enropcista öf-
werwäldet, walde Paraguays inbyggare Inris Doktorn Kafpar
Francia (en lesuiternes lärjunge) till sin rcgent, och stiljde
sig frän Vuenos Ayres, till hwilket vicc Konunqarikc denna
provins fordoin hörde. Under den 1852 aflidne Diktatorn D:r
Francia, som styrde landet sedan är 1309, war regerin-
gen monarkist eller fast mera patriarkalist. Enligt lagbo-
ken hcrrstade en fnllkomlig likhet emellan alla Statens med-
borgare, en rcprescntamkammare, som bestod af 42 ledamöter,
mera ett Statsråd än en lagstiftande anthoritet, war till biträ-
de ät Diktatorn, hwars makt war oinstränkt. Han bibehöll
alla onera som tryckte landet mtder Spansta öfwcrwäldet; all
handel war regeringens monopolinm, och financerne blomstrade,
helst landet i anseende till dest läge icke behbfde deltaga i fri-
hetsstriden. All fördindelfe med den öfriga werlden war in-
byggarne förbnden. De efter Francias död inträffade förän-
dringar i regeringsformen äro änntt obekanta. Landet är in-
delad! i 6 Departementet'. Hufwudstaden är Asuncion, med
8000 inwänare.

VI. Argentinska Republiken

De fö renade Staterne rvid l!.a platå
utgöres af det fordna La Platå och BuenosAyrcs, och omgif-
wes af Chile, Republiken Bolivia, Brasilien, Republikers
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Paraguay och Vanda Oriental, Atlantista hafwct och Patago-
nien, innehällande omkring 15,000^ qwadratmil. Dcsi wcstra
och norra del är bergig, uppfylld af Cordillerernas spetsar,
hwilka öfwerallt äro med snö betäckta. Södra delcn utgöres
af oöfwerstädliga slätter CPampas kallade), med widsträckta
ödemarker, mänga torra, fast med stog betäckta sandsträckor,
äfwensom mänga med salt och salpeter täckta falt, pä hwilka
jorden efter regn färgas fullkomligt hwit af salpeter, Ilksonl
alla källor och floder äro salthalliga. Landets hlifwudflod är
plataströmmen, som uppkommer af floderna P^ranas och
Paraguays förening, hwilka bada upprinna i Brasilien; nära
tltloppkt förenar sig Urugt.ap med Plataströmmen. Klimatet
ar pä slätterna hctt, eljelst är luften tempererad, fultig, frist-
äll himlen nästan alltid är klar. Alla årstider är man blott-
ställd för swära owäder. Södra Amerikas rikedom af metaller,
tillhör äfwcn detta land. Bland desi öfriga produkter märkas
ifynncrhet afkastningcn af landets oräkneliga hjordar, samt inån-
ga landets egna wäxter cch djurslag. Inbyggarnes antal sti-
ger till nägot öfwer 900,000. I dct inre af landct lefwa
omkring 30 särstildta stammar af Indianer, öfwer 700,000
till antalet. Religionen är dcn kacholsta. Regeringsformen
ar bildad i öfwerensstämmelse med de öfrige Amerikanste fri-
staterne. Unionen bestar af 13 Stater. Bland städerne mär-
kes: Buenos A)?res, söder om PlataströmmeN, repnblikens
hufwudstad och kongresfcns säte med 70,000 inw., Universitet,
och wigtig handcl. San Juan de la Frontera med 19,000
inw.; Santa Fc/, liflig handelsstad, med 4000 inw.; Cor-
dova, med 6000 inw.; Corrientes, med 6000 inw.

VII. Republiken Uruguay eller Banda Oriental,
(Lar> stapet Cisplatina), belägen norr om Plataflodcn emellan
Argentinska Repnblikcn, frän hwilken dcn stiljes genotn floden
Uruguay, Brasilien och Atlantista hafwet, ineden areal af
öfwer 5000 qwadratmil, men endast ägande 175,000 inbyg-
gare. Genom den är 1828 emellan Brasilien och La Plata-
Staterne slutne fred blef den erkänd för oberoende. Staten
erhöll demokratist Konstittttion 1830, uti hwilken bland annat
stadgas, att ingen stäende krigshär stall underhällas. Säsom
lagbok är Code Napoleon, med nägra förändringar, antagen.
Landet är fördcladt uti 9 Departcmenter, Repnblikens hnf-
wudstad är Monr^video, befäst, har liflig handel och 16,000
inwänare. St. Colonia del Sagramento, en stad mcd god
hamn, midt emot Vnenos Ayrcs, bebodd af lika köpmän.
Maldonado, fästnitA och god hamn.
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VIII. kejsardömet Brasilien
utgör östra dclen af Amerika, och en tredjedel af dcnnct
Werldsdel. Dct gränsar i norr till Guayana och Colombia,
i wester titt Peru och Plata-Provinscrnc, samt är för öfrigt
omgifwet af Atlantiska hafwet. Brasilien innefattar således,
utom det egentliga Brasilien, hela Amazonlandet, samt delar
af Paragnay, Pcrtt och sydöstra Guyan.t, enligt den begräns-
ning som i Fysiska Geografien är uppgifwen. Brasilien är ctt
högt liggande land, längs knsterne åtföljes det af cn hög bergs-
kedja (Brasilianska äsen) och mängaZ bcrgssträckningar korsa
hwarandra i det inre af landet, af hwilka dem, som stiljer
Amazonfloden och Paragnayfloden (Chiquitosasen) nr den
märkwärdigaste. Hufwudfloden är Maranon eller Amazon-
floden, hwilken upptager de högst betydliga bifloderne ,Rio Ucc-
gro pä norra samt Madeira och 3cingu pä södra sidan, jcm-
te en mängd andra. Tocantin ntfaller i Maranons myn-
ning , och i södra delen af landet upprinner den betydliga Pa-
ranafioden. Landets norra del, omkring Maranon, Hr en
sior stogbewuxen stätt, hwilken nnder de pcriodista öfwerswäm-
ningarne nästan liknar en öppen sjö. I Brasiliens westliga
del finnas stora landsträckor, som äro gansta ofruktbare. In-
till Brasilien gränsa de wilda landsiräckorne Moxos Chiqui-
tos, hwilkas sydöstra gräns är dct i Brasilien belägna ofant-
liga träffet Tara^es. Det inre af landet är föga kändt,
uppfylldt af ogenomtränglige stogar; blott stränderne äro odla-
de. Pä wilda djnr och fäglar mcd de mest prålande färgor
är öfwcrflöd. I anseende till produkterne är Brasilien ett af
de rikaste land pä jorden; der framalstras guld, silfwer, kop-
par, jern, bly, tenn, qwicksilfwer, de wackrastc diamanter och
ädla stcnar, socker, kaffc, kakao, tobak, ätstillige mcdicinal-
waror, färgstoftet-, bomull, cochenille, m. m. Pä kustcrnt id-
kas cn riktande hwalfistfängst. Folkmängden räknas till öfwer
5 millioner. Européer, isynnerhet Portngifare, Negrer, Mc-
stizer och Indianer. Katholsta Religionen är den herrssandc.
Regeringen är konstitutionel och ärftlig. Landet ar ideladt t
18 provinser; de mest betydande bland städerne äro: Rio Ja-
neiro, Brasiliens hnfwudstad och Kejsarens residens, ined
160,000 inw., Universitet, sjöarsenal, en af de bästa hamnar
i werlden, och högst wigtig handel; para med 28,000 inw.,
San L.uis med 26,500 inw.; Bahia eller St. Salvador,
till 1771 Brasiliens hnfwndsiad, mcd 120.000 inwänare, fäst-
ning, hamn, steppswarf och betydlig handel; porto Seguro,
med ypperlig hamn; Pernambuco (Feruambuco) med 62,500
inwänare, medelpunkten för Vrasilianssa belgwerken; "villa
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Imperiale del Oiro Preto, förut kallad Villa Ricca, med
8700 inw., rik pä guld och diamanter; Villa Bella, ined
25,000 inw. och guldgrufwor.

IX. Guyana (Guajana),
ar ett af de warmasie, osnndasie, men tillika fruktbaraste af
Amerikansts länderne. Kusterne äro läge och blottställde för
öfwcrswämningar. Här framalstras socker, kaffe, kakao, bom-
ull, tobak, kanel, peppar och kryddncglikor m. nt. Landet är
fördeladt uti: 1) Fransta bcsittningarne (Cayenne) närmast
Brasilianssa gränsen, emellan floderne O)?apock och Maroni
lncd 22,000 inbyggare. Förnämsta orten är befästade staden
Cayenne, som har god hamn och är cn bekant förwisnings-
ort. — 2) Nederländska bcsittningarne (Surinaln), uti
medlersta dclcn af landct, en otroligt fruktbar stätt kring flo-
den Surinam, som frambringar alla tropista prodnkter af ut-
wald godhet. Inbyggarnes antal stiger till 60,000. Förnäm-
sta orten är Paramaribo en befäst stad och Guvernörens säte,
med 20,000 inwänare. — 3) Engelsta bestttningarne, nord-
west om Nederländsta bestttningarne, till hwilka de ock hörde
före 1804, och afträddes först uti freden 1814. Här märkas
kolonierne: Berbice, Essequebo och Demerar)>. Folkmäng-
den stiger till 147,000, af hwilka 100,000 aro stafwar; i bergs-
trakterne finnas 10,000 Maron-Negrer (förrymde slafw.tr),
som bildat cn cgen fristat. Det öfriga af Guyana lyder
under Brasilien och Colombista staterne och är i bestrifningen
öfwer dessa länder upptaget.
X. Patagonien eller Magelhaens (Maghelljans)

sydligaste delen af denna werldsdel, endast i norr sammanhän-
gande med Plata-Staterne och i nordwest med Chilc; en land-
sträcka af nära 12,000 qwadratmil. Landct är genomskurit af
flera bergsäsar, hwars hufwudstam Andesbergen äro. Wid
östra knsten finnas stora torra sandhedar och i det inre mänga
moras. Luften är fuktig och starp, kusterne Mcrändels inswep-
te t töcken, dcr förfärliga orkaner rasa. Hela landet saknarssog, utom wid gränsen ät Chilc, men är uppfylldt af otaliga
djur, säsom wilda och tama hästar, Gnanakos, Tapir, la-
guar, samt mänga andra för ost okända djurslag. Inbyggar-
ne äro alla wilda Indianer af 2:ne hufwudstammar: Molu-
ches (Molntfchcs), krigare, och Puelches eller Patagonier,
af reslig wäxt och stark mnstnlös kroppsbyggnad, sont lcfwa
af jagt och till en del af äkerbruk. — — Till Patagonien hör
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äfwcn: Eldslandet, stil/dt frän Patagonien genom Magel-
lansta sundet, ntgores af 11 stora »ch lner än 20 smä Kar»
hwilka äro föga frnktbara. Dcn Norra sidan wid sundet är
öde och ryslig, betäckt, med snö> äfwen i dalarne. östra si-
dan ar mildare, har gräs, träd och nägra fruktbara dalar,
likwäl midt nnder sommarn gansta stark köld om nätternc.
Här bo peschheräherne (hwilket ord betyder wänner, och af
desse öboer ständigt upprepas), och här nära intill ligger dct
sit kallade Staatenlandet (frän Eldslandet ätstildt genom Le
Maires sund), en ö der Engelsmännen hafwa en ttcderlags-
plats för hwalfistfängst. Pä ön I'Hermite är den sydligaste
spetsen af Amerika, Cap Horn. -^ I trakten oinkring Cap

HorN äro de af KrnscnsterN upptäckte Oi,'lowsöarne belägne >

hwilla af inbyagarNe, som hafwa mycken likhet med Elos-
landsboerne, keittas Mani Toualin. — Falklandsöar-
ne eller Malouinerne, Midt emot Magellansta snndets östra
öppning, bestä af 2:ne stora Kar, Med flera smärre, hwilka
ligga deromkring. Dc hafwa gräs och kryddor, liten inga trän?
fyrsotade djur cllcr meunistor; deremot cn oräknelig nlängd
gäst, ankor M. fl. ssöfäglar, och rikt fiste pä kusterne. Argen-
tinsta Republiken har är 1829 tagit dessa öar i besittning.

XI. Fria Indianernes L.and.
Fria Indianer bebb stora sträckor uti det inre af LaNdet.

Man räknar deras anM till 100,000, största deleN Nomader.
De sysselsätta sig Med jagt och fiste, och regeras af Raziker,
hwilkas makt är gansta instränkt. Ett dsl af dessa Indianer
hafwa lätit döpa sig; de fleste äro Fc-tifch-tillbedjarc; nägra
äro mennissoätare. De bceydßgäsie af dessa Indianstammar
aro: Karaiberne, wid Orinökostodcn; Ötomakerna, bekanta för
deras jordspisning ; Arowakerne, Gttarounocrne och Aulaguaer-
lte i Guyana; Abiponerna längs ät Parana i förenade Sta-
terne, af hwilka en del antagit Christendonlcn; Arankanerne i
Chile; Topinambcrne i Brasilien > ett talrikt fblk, som stall
wara deladt i 70 stammar, dct wildaste och mest krigista af
alla Indianer.

Australien eller Polynesien
är den sist upptäckta och minst kända af alla Werldsdelarnc.
Man känner hittills nästan endast knstcrne och om mänga öar
endast deras läge. Inbyggarne t denna werldsdel räknas till
nära 3 millioner, och bestä af 2 hufwudklasstr: Malajer,
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af hwilka-en del till färg, kroppsbildning och seder närma sig
till Enropecr, och Papuas, en ncgerlik folkstam, mcd swart
färg och krusigt där, mcn till sin benbyggnad hafwa de med
Negrer ingen närmare likhrt. Dessa bada hnfwndstammar haf-
wa blifwit mcd hwarandra blandade, sä att en mängd varia-
tioner derigcnom uppstått. Dessa folkstag stä pä olika grader
af kultur, frän dct räaste natnrtillständ (Papuas), till en icke
vbctydlig g.ad af bildning (Malayernc). Att tatuera sig, eller
att i huden lata inbränna ätstilliga figurer, är nästan cn all-
män sed pä Söderhafsöarne.

Wi hafwa öfwcr denna werldsdel föga att tillägga till det
i Fysista dclen af dcnna Geografi rcdan anförda.

l> Nya Holland eller Nlimaro a, innehällcr om-
kring 70,000 qwadratmil, hwaribland lilwäl inrc delen är nä-
stan alldeles okänd. Ur-inbyggarnc, af den negerlika folkstam-
Men/ äro bland de mest räa och wilda Nationer, och stä i na-
tttr-anlag wida eftcr inbyggarne pä Söderhafsdarne. De äga
tnga f.ista boningsplatsar, gä nak-ie, och lefwa mest ntaf fist,
tncn cn del förtära äswen mennistotött. (Landets olika delar
och prodnkter äro redan upptagne i den Fysista Geografien). —

I nya Syd-Wallis och i Diemens land hafwa Engelsmännen
anlagt kolonjer för brottslingar. Af de der anlagde städcr mär-
kes: Sidneytorvn, med 14; 00 inwänarc, stolor och dcn för-
träffliga hamnen Port Jackson.

11. Nya Guinea, näst Borneo och Madagascar dcn
största ö pä jorden, med ön Papua eller Papuslandet i nord-
west, och östockcn Aouisiada i sydost, samt flera smärre dar
deromkring. Inwänarne härslädes aro dels PapUer, som bebo
knstcrne, dcls Haraforas, som bo inne i landet och dcls Bad-
schus, kringwandrandc sistare, alla gansta krigiske, hwilka icke
gcrn.i tilläta främlingar att landstiga pä sina kuster, hwarföre
man ocksä om dessa öar icke har särdeles kännedom. De för-
nämsta närliggande öar äro: Amiralitetsöarne, Nya Bri-
tannien och Nya Irland, hwilka äro bewuxne med kokos-
träd, palmträd, pisang, brödträd. Inbyggarne äro misttrog-
ne och förrädiste (Papner), af gnlaktig färg mcd längt swart
här. Salomonsöarne, äfwen Nya Georgien kallade, efter
största ön mcd detta namn, ärs klippiga, men hafwa stöna
dalar och mänga wäl odlade trakter; prodnktcrne äro desammesom pä dc föregäende; iubyggarne äro dels swarte, dels kop-
farfärgade, af stark byggnad samt styras nnder en despotist Re-
gent, och äro ickc utan konstfiit och handcl.
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111. NpaZeelandsöarne, twanne stora öar, ätstilj-
de genom Cooks sund, mcd höga snö- och stogbetäckta berg, af
hwilka Pic EZmont är öfwer 14,000 fot högt. Inbyggar-
nes antal stiger till 150,000; dc äro af gulbrun färg mcd
swarta här, trigistc, samt lefwa mcst af fist och hnndkött,
men förtära äfwen sina slagne fiender. Märkwärdigt är att
desfa wilda Nationer bland sig äfwcn äga Adel, liksom deras
stamförwandter Malayerne.

IV. De strödde öarne äro snart sagdt otaliga.
Mänga hafwa icke cns crhällit namn.

H.) De norr om Aequatorn belägne föga kände Pelew-
(Pelju) öarne, Carolinerne och pescadorerne, äro högländta,
ftogbewlixna, angenäma och fruktbara. Inbygqarne, som äro
Malayer, stä undcr cgna Konungar och dcstrifwas af nyaste
sjöfarande som wilda sjöröfware. — Marianerne eller Kadro-
nerne (Tjuföarne) äro vulkanista, med cn beständig sommar,
hafwa öfwcrstöd pä hornbostap och flera tropista wäxter; deras
älste debyg^arc äro nästan utrotade. De uuwarande härstanl-
ma frän Mexico och Filippinerne, tala spansta och äro chrisi-
nc. Dcsse öar tillhöra Spanien. — Mulgravesöarne, tal-
rika, mcn smä ock läZlandta, bebos af kopparfärgade starka
och wäl bildade inbyggare, som gä nästan nakna. — Sand-
wichs (Sandwitsch)-öarne, äro cn Archipelag af 13 öar, hwil-
ka, utom höga klippor och korallbankar, innehälla ctt förträff-
ligt fruktbart land, soin är wäl odladt, liksom inbyggarne re-
dan före umgänget mcd Europeerne woro de mest bildade af
stilla hafwcts öboar, och hade npphnnnit en hög gradas konst-
färdighet. De bilda nu cn handlande Stat, och bcföka med
egna stcvp China och Amerika. Inbyggarnes antal stiger till
150,000. Konungen har cn liten flotta och soldater exercerade
pä Europeiskt wis. Här förfärdigas mänga tyger af vappers-
nmlbärsträdcts dast mcd smakfulla teckningar, förträffliga mat-
tor, som i waraktighct, finhet och elegans öfwcrträffa alla
andra. I scnare aren hafwa öboerne äfwen börjat antaga
christendomen. Största ön är Oroaihi, mcd 25,000 inbygga-
re, hwilken har flera höga bergspetsar, hwaraf den högsta är
öfwer 14,000 fot. Pä rvoahu har Konnngen sitt residens.

v) De södcr om Acquatoru belägne: Drottning Char-
lottas öar, bergiga, rika pä kokosträd, brödfrukt och sago,
samt wäl befolkade. Obocrne äro starkt byggda, liafwa kru-
sigt här, och äro gansta krigiska. — Emellan dcssa och Nya
Kaledonien ligga Nya Hedrtderns, hwilka äro fruktbare, stog-
bcwäxtc och wäl odlade. Inbyggarne lcfwa till större dclcn
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af vcgctabilier, mcn förtära äfwcn mcmlistokött. — Nya Na«-
ledonien är omgifwcn af korallllippor, och bestar af ofruktbara

kullar samt sumpiga slättcr. Indyggarnc hafiva ett fr,iu de
dfrige öbocrnc stildt sprar, och anwända iliera clilscrg pä sin

klädsel. >— Fidijöarne är cn samling af flera ögrupper, beläg-
ne östcr om Nya Hebridcrna, bebodde af negerlirc inboggarc,
som hafwa plantagcr, ock ntmärka sig genom si!ia konstrikt be-
arbetade fartyg, wapcn och kläder. De äro wilda krigare och
cn sträck för de nästgränsande öboerne. — wanst'apaöc:rne, cllcr
ock, efter den största ön, Tongaöarne kallade, innestntne af
korallbankar, sakna fristt watten, mcn äro fruktbara och wäl
odlade. lubyggarne äro ljuödrunc, mcd cn öppcn och blid ra-
raktcr samr högre tlilcur än dc sseste nästgränfa^idc öboer. Lik-
wäl äro mennistooffcr här wanliga, och tillfängatagne fiender
uppätas. De hafwa prestcr, dyrka flera glidar och tro pä sjä-
lens odödlighet. — Smalare- ellcr S^eppareöarne äro vulla-
nista, omgifne af korallklippor, och behaglige. Inbyggarne äro
af en stor och stön wäxt, men dcras blick ntwisar wrcdc, wild-
hct och mordbegär; oemotstäiidlig är för dcm lusten att stjäla.
-— Sallskapsoarne äro dc illest bekante Söderhafsöar, dc haf-
wa'ctt högt läge, angenämt klimat, och äro omgifne af ko-
rallklippor. Brödfrnttträdct är här i hög grad bördigt. In-
byggarne är ett godstnnadt, gästfritt och wälbildadt folk, nästan
hwita till färgcm De förfärdiga allahanda tyg af pappcrs-
mnllbärsträdct, älsta nmsik och dans och hafwa i senare ärcn
blifwit omwände till ckristendomen; mänga hafwa lärt att läsa
och strifwa. — De K.aga Oarne bcstä af koralltUppor, öfwer-
swämmas till större dclen nndcr flodtiden, och iubyggarne lcf-
wa till det mesta af fiste. — Marquesns (Markesas)-öarne
äro mera wattnfattige, men för öfrigt lika dc fornt destrifne,
äfwen i anseende till sina inbyggare, fastän dessc äga mindre
bildning än inbyggarne pä Sällstcipsöarne. — pajtöns in-
byggare utmärka sig gcnom sin laga wäxt och stora öron. De
föra ett nsclt lif, bo till cn dcl i jordkulor och dricka sjelfwa
hafswattnet.

(5) Dc i Indista Occcmeit belägne öarnc Amsterdam,
Rerguclens L.and m. fl. äro obcboddc. Kusterna äro bctackte
af stälhundar, hwalfistar och sjöfägcl.

v. Södra polar öarne. Södra Georgien, en
samling af klippor, som midt i sommarn nästan till hafsytan
aro begrafna i snö och is; man har der blott funnit twanne
fullkomliga wäxtarter. Men ännu sydligare har man nyligen upp-,
täckt flera landsträckor t. e. Nya Sydshetland, cn grto.y af
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12 öar och otaliga klippor, der wid vegetationens yttersta grans,
blott nägra lafwar äterstä pä de fläckar, som blottas frän det
sekclsgamla isswallet; fastän stenkolslager och fossila ben af
fullkomligare djur, lika nya Sibiriens, wittna om en lyckliga-
re werldsälder. Ännu ödsligare ar Sandwichslandet, som.
bestar af 5 större och flera smärre öar, der endast nakna klip-
por, utan all vegetation, ttppstjuta ur den ewiga is- och snö-
storpan, endast hmalar och sjöfåglar bebo dessa rysliga trakter,
ständigt inswepta i tjockt töcken. Det upplyses likwäl i nat-
tens mörker af det flammande Sydlänet, som under tusen-
faldiga rörliga skepnader, bryter sig i alla rcgnbägans stönasty
färgor och äterspeglas af dcn ewiga is, hwilkcn bctackcr, mera
än nordpolens, en omätlig sträcka kring Södra polen»
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Eperies 208.
Epernay 222.
Epidaurus 271.
Epinal 223^
Er surt 200.
Eriesjön 93, 333.
Erioan 281.
Erlangen 184.
Etlau 208.
Er.!., linarne 161.
Erzcrum 285.
Eczgcbifge 180.
Esc..ta. 237.
Esltngen 205.
Eskilstuna 143.
Estimäländcrna 330.
Esseg 219.
Esseguebo 353.
Essex 167.
Eylingen 188.
Estland 262.
Estremadura 238,

242.
Etienne 229.
Etiopien 326.
Etiopiska hafwet 86.
Etiopiske öarne 87.
Etsehmiasin 281.
Eupcn 202.
Eure 220.
- Loire 226.

Eurtpus 75.
Europa 68, 133.
St. Eustache 344.
Eutin 193.
Ettwi 105.
Evora 244.
E.r.tl.. 220.
Exeter 169.

F.
Fachingen 192.
Facn.a 25i.
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Sidan.
Falaise 219.
Falkenberg 149.
Falklands öar 354.
Falköping 147.
Falmouth 169.
Falster ' 69, 161.
Falsterbo 149.
Falun 144.
Famagusta 284.
Fano 251.
Fannö 162.
Farellon 104.
Faco 244.
Farsund 157.
Fayal 244.
Fcliba 277.
Feltre 211.
FemctN 162.
Fchrbellin 197.
Fermo 251.
F.rnandö 240.

"- del Po 325.
Ferrara 250.
Ferro 319.
Ferrol 238.
Fcz 318.
Fezzatt 80, 3i7.
Fichtclgebirge 180.
Fidij-öarne 105, 357.
Figt^eras 240.
Filippinske öarne 307.
Finis Terre 224.
Finland 261.
Finmarken 158.
Finska witett 68.
Finspång 146.
Finsterahorn 211.

Finme 209.
Flandern 179, 218.
Fleckefjord 157.
Flcnsburg 162.
Fleurus 179-
Florenz 149.
Flores .79, 300.
Florida, Östra 339.
- Westra 339.

Flyinge 149.
Fogdön 143.
Fo.zgia 253.
Foix 232.
Fotatt 309.
Fotschani 277.
Foldalen 257.

Oidan.
FoligNö 250.
Folloiig 156.
HontaincbleaU 222.
Fotttcnay, 225.
Forli 25t.
Formetttera 24i.
Fomrosa 79, 309.
Formoso, Flod 89.
Forsntark 14.1.
Forswik 147.
Fort Franeots 325.
Fort Nassau 342.
Fosen 158.
Fossanö 247.
Fossttm 157.
Fourneaux iO3.
Francisco, Flod 100.
Franche Comt. 228.
St. Fc^ncisco 341.
FranteNztein 199.
F.a.tk.n.l.al 185.
Frankford 338.
Frankfurt am

Mayn 194.
— an der Öder 198.
Frankrike 216.
Franska Bugten 68.
Frascati 250.
Frät, Flod 82.
Frauenfeld 2 i5.
Fraustadl 199.
Frcdensborg 160.
Fredcricia 162.
Fredcrtktowtt 333.
Frcdrttsbcrg 160.
Fredciksborg Isis).
Fcedrishall 156.
Fredrikshamn 262.
Fredriksnagor 302.
Frcdrtksstad 156.
Fredrikssten 156.
Ftedrikstvärtt 156.
Frcetow , 324.
Freiberg 186.
Frcibttrg iB9, 214.
Frcising 184.
Freius 2Zi.
Frtmtl -205.
FrKdland 196.
Fricdrichstadt 162.
Frieslattd 177.
Frische Haff 195.

Sidan.
Fro.land 157.
FrotttignaN 232.
Fudsiamma 82.
Fttegoön 325.
Fukastvtken 92.
Fttlt.rn.s lattd 323.
Fuloa 190.
Fttnchal 320.
Flitldnbay 92.
Fttttftirchen 208.
Fur 322.
Ftirta 2ii.
FltschUan 305.
Fitrth 184.
Fyen 69, 161.
Färön 150.
FamUNdsjött 153.
Färröarne 163.
Föhr 162.
Förenade Norda<

merikaNssa Sta-
t.rne 334.

Förfristningsöar-
ne 329.

G.
Gademes 319.
Gaiita 253.
Gagra 82.
Gaicron 279.
Galam 323.
Galacz 277.
Galicien 2..8.
Galizten 2o?.
Galtoay 1?3.
Et. Gallen 215.
Gallipoli 253, 275.
Gallopagos Oar 347.
Gambia, Flod 89.
Gamton 292.
Ganges, Flod 82,

295.
Gang.ttri 298.
Gap 2ZU.
Gutdclegen 200.
Gärd . 231.
GaroNNe 216.
Garpcttbeig 145.
Gasugn. 232.
Gastuni 27i.
Gatschina 261.
Gattan 81.
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Sidan.
Gaza 287>
Gebinde- 326.
Gcsie . 151.
Gcldcrtt 177.
Gcnevieoe 338.
Gcttf 216.
Gctt.ers.öN 73, 2i2.
Genne 322.
Gen. 179.
Genua _

247.
Genucitsta wikeN 68.
Et. Georg 244.
George della Mi-

na
.

32ö.
Georgia 337.
Georgs i 334.
Georgien 280.
Gc.rgctowtt 304.
Georgiewst 266.
Gera 193.
St. GcrmaiN eN

Laye 220.
Geroldstetn 206.
Gers . 233.
Gcrotta 240.
Gest tikland 15i.
Ghaeni 2»2.
Ghats Berg 295.
Gibraltar 239.
Gibraltarssund 70.
Gieösen 190.
Gijon 238.
Gilolo 79.
Gimo 142.
Gtrge 316.
Girgenti 254.
Girondc 2Z3.
Givet 222.
Girngewo 277.
Gizeli 316.
Gladhammar i46.
Glan. 145.
Glartts 214.
Glasgow 171—72.
Glcttz . 199.
Glocester 169.
Glommen, Flod 154.
Glucgueh 325.
Glttctstadt 163.
Glansande Ber-

gen 75.
Gmtind 188.Gncsen 199.

Sidan.
Goa 302.
Goixtvery, Flod 82.
Godt, Hopps-Ud-

den 67.
Gocl.tta 317.
Goes 177.
G oldberg 199.
Goltonoa 301.
Gonave 343.
Gondar 321.
Goplosjörl 267.
Gorea 88.
Goree 323.
Gosiar 186.
Gotha X 191.
Sr. Gotthard.7l,2ll.
Gottorp 162-.
Gottland 69, 160.
Gottda 176.
Gozzo 255.
Graciösa 244.
Grampianbetg 164.
Granada 239.
Gran Sasso 72.
GrattbundlN 215.
Graudcnz 197.
Grauclines 218.
Gravesand 168.
Greenock 172.
Greenwich 168.
Grcifswald 198.
Greitz 193.
Grekiska Bergen 7i.
Grekland 269.
Grenada 239, 344.
Grcnadillerne 344.
Grenna 147.
Grenoble 23P.Gripsholn. 143.
Griolchamtt 142.
Gr.chow 2NB.
Grodno 263.
Groji BeereN 198.
Grotz Glogau 199.
Gro. Waroeii. 203.
Grunberg 199.
Grah 205.
Gröna.foden. öar 325.
Gröna On 80.
Gröningen 177.
Grönland 331.
Guadalaxara 237,

341.

Sidan.
Guadalcanal 102.
Guadalgtti.i. 235.
Guadeloupe 344.
Guadiana,Flod 235.
Guahan 104.
Guamanga 348.
Guanahani 342.
GuaNaxuat. 341.
Guanca Vclica 348.
Guastalla 248.
Guatemala 341.
Guayaquil 347.
GuayaquilwikeN 98.
La Guyara 346.
Gudhem 147.
Oucrcl 227.
Guernsey 69, 173.
Guinea 324.
Guineissa teilen 86.
Guipuzcoä 241.
Guldrand.dalen 156.
Gulotusten 324.
Gulonai 157.
Gul.dalett 158.
Gulö 158.
Gumet 323.
Gumbinnei. 197.
Gunoaua 293.
Gun.wana 29g.
Guria 230.
Our.al 298.
Guselhissar 234.
Gustaoia 344.
Gustrow 191.
Gusum 146.
Guthwald 150.
Guyana 353.
Guzucaue 300.
Gwalior 296.
Görlitz ,99.
Gököholn. 144.
Görz 206.
Oötha Kanal 135.
Götha Elf 74, 135.
Göthala 147.
Götheborg 148.
Göttingen 186.

'

H.
Haag 176.
Haarlem 176-
Habesch 320.
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Sidan.
Habsburg 215.
Hadeland 156.
Hadersleben 162.
Hadramaut 289.
Hadschar 290.
Haga 141.
Hagenau 223.
Haimburg 205.
Hainan ?9, 369.
Haiti 343.
Hctkkedal 157.
Halberstadt 200.
Haleb 286.
Halifar 170, 333.
Halmstad 149.
Hall 188.
falland 148.
Hasse 200.
Hasstngdalen 156.
Hamadan 291.
Hamah 287.
Hamburg 194.
Hameln 186.
Hamm 201.
Hammerfest 158.
Hampshire 168.
Hamptoncourt 167.
Hanau 190.
Haniah 595.
Hano.er
Haparanda 152.
Harburg 187.
Hardanger 157.
Hardangerfiord 153-
Harderrwyk 177.
Häri 141.
Harlina.n 177.
Harwich 167.
Harz 187.
Harzbergen 180.
Hassel 157.
Haussa 322.
Haut Alpes

.
230.

Garonue 232.
Lotre 231.
Marne 222.
Ptirtnces 233.
Rhcin 228.

Sidan.
Haut Saone 228.

Vienne -227.
Havanna 343.
Havre de Grace 220.
Hebriderna 69, 172.
Hebron 287.
Hcchingen 194.
Heckla , 73, 163.
Hedemarken 156.
Hedcmora 145.
Hedschas 288.
Heidelberg 189.
Heilbronn 188.
St. Helena 329.
Helicon ' 269.
Helgeands land 105.
Hclgoland 173.
Hellefors 143.
Hellcsponten 70.
Helmstcdt 192.
Helsingborg 149.
Helsingfors 262.
Helsingiand 151.
Helsingör 160.
Helooetstuis 176.
Hems 287.
Hennegau 179.
Herat 292.
Herault 232.
Herisau 2i5.
Herjeädalen 151.
Hermattstadt 209.
L'Hermite 354.
Hernösand 151.
Herrewadskloster 150.
Hcrrnhut 186.
Hertford 169.
Herzfeld 190.
Herzegowina 276.
Hcrzogenbusch 177.
Hessen 189.
— Homburg 190.
Hjelmaren 135.
Hieres 231.
Htertske öarne 70.
Htkarkor 323.
Hikura 319.
Hildburghausen 192.
Hildcsheitn 186.

Sidan.
Hillah 286.
Htmalatt» 80.
Himmelstalund 146.
_) inoitko sch 80, 290.
Hin.ostan 84, 296.
Hindö 69, 158.
HinzMN 329.
Hjo 147.
Hirschberg 199.
Hisingen 148.
Hispaniola 343.
Hoanghy, Flod 82.
Hoanghy, Haf 77.
Hoangtscheu 309.
Hoborg 150.
Hochheim 192.
Hofwa 147.
Hoh.nlin.en 184.
Hohensaltzburg 205.
Hohenzollern 194.
Holmstrand 156.
Holstein . 162.
Holum 163.
Holland 175.
Hom.urg uor der

Höhe 190.
Honan 360.
Honduras 341.
H.nduraswik.N 92.
Honiteur 219.
Hoorn 176.
Horeb 289.
Hornavan 135.
Hostalrich 240.
Hoval 32...
Howes O 103.
Hoya 186.
Hudikswall 151.
Hudson, Flod 334.
Hudsons sund 92.
Httdsons-wiken 92.
Huesca 240.
Hull 170.
Humber 164.
Hundsruck 195.
Huntingdon 169.
Huronsjön 93, 333.
Husaby 147.
.^usgwarn 147.
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Sidan»
HllsUM 162.
Hwen 149.
Hwita bergen 95.
Hwita hafwct 68.
Hndcrabad 297.
Ht,.,a 272.
Hydrabad 301.
Hatuna 142.
Höganäs 149.
Hörningsholm 143.

I.
Jackson 338.
Jaen 239.
laff» 287.
St. Jago 32 5.
St. Jagode Chile23B.

— oi C.mpo-
stella 238.

— de K<lda 343.
— de la Vega 343.

laik.Flod 73.
lakobstad 262.
lakutsk 282.
Jalofernes land 32 3.
Jamai.a 343.
James ö 323, 331.
Jaiu.sbay 92.
James Island 93.
lana,Flod 82.
Jandro 3i2.
langtsekiang 82.
lanitta 278.
Jankowitz 206.
Japan .

3 12.
Jarlsdcrg 156.
laruslaw 259.
laösy 277.
la,va 79, 305.
lartkrctsen 188.
Iberissa bergen 234.
Idria 265.
St. Jean 344.
St. Jean d'Acre 287.
leddern . 157.
Icooo 3 13.
ledzan 264.
Jessersson 338.
lekatcrittoslaw 264.lemappcs 179.

Vidan.
Jemen 289.
Icmtland 151.
Jena 191.
Jenischer 278.
Jeniseya, Flod 82,

257.
I.ntseisk 282.
lerrasch 289.
Jersey 69, 173.
Jerusalem 287.
Jesd 292.
Jesus 105.
Jesso 3i 3.
Iglatl 207.
Ihalavan 293.
St. Ildefonso 237.
Ille Vilaitte 223.
Illertk 3i9.
Illinois 333.
Illtirietl 205.
IlmM 73, 257.
Ilan 310.
Imbco 278.
Imireti 280.
liNgita 94.
Indals-Elfwcn 135.
Indcrö 158.
Indiana 338.
Indianopolis 338.
Indien 294.
Indigirka 82, 257.
Indre 226.
Indre Loire 226.
Indus 82.
Ingc.man.and 261.
Ingolstadt 184.
Inn, Flod 73.
Insbruck 206.
Invernch 172.
Johannisberg 102.
St. Johns 333.
Johnstown 344.
Jonista öarnc 69,

255.
Joltba, Flod 89.
I.rdan, Flod 82.
Ipsara 284.
Ipswich , 170.
Irak Arabi

,

285.
Iran 291.

Sidan.
Irawaddi, Flod 82,

303.
Irbit 281.
Irkutsk 282.
Irland* 69, 172.
Irländska Sjön 68.
Irtiich 82, 257.
Isala 145.
Isarkretsen 184.
Isefjord 159.
Iser, Flod 73.
Isere 230.
Iserlohn 201.
Ischia 253.
Isbafwet 68.
I. kap 93.

69, 163.
Isle Bourbon 329.
I.le de Fra.tce 220.
.Ismail 264.
I.mid 284
Ismir 283",
Isnit 283'
Ispahan 291'
Istriei. 105'
Italien 244'
Itsbil 284.'
Itzehoe 163.
I.ianesön 99.
Juan Fernandez 349.
Juan de Puerto

Rico 344.
lubbulpur 299.
Iu leta 143.
liUbh 202.
Jungfru-Oarne 94.
I ura 228.
Jungfrun 24.
Jurabergen 71, 2i6.
Jutcrdock icig.
Itttland i6l.Ivica 69, 24 1.Jagerspris 160.
Jönköping 147.

K.
Kabaroa, Stora 280.
- Lilla 280.

Kabenda 326.
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Sidan.
Kabulistan 292.
Kassa 264.
Kaffern 161.
Kafwelas 148.
Kajana ,

262.
Kaimanisse öarne 343.
Kajor 323.
Kairo 315.
Katrvan 3i7.
Kickongo 326.
Kalabrien 254.
Kalamata 271.
Kalifornien 341.
Kaliforniska rollen 92.
Kalisch 268.
Kalikut ' 300.
Kalkutta 297.
Kalkas Mongo-

lien 310.
Kaluga 259.
Kallundborg 160.
Kama, Flod 73.
Kamba 323.
Kambodja 305.
Kameniez 263.
Kammenoi Ost-rom 261.
Kamtschatka 282.
Kamtschatka-haf-

wet 77.
Kanada 96.
Kanalen 68.
Kanara 300.
Kanaria 319.
Kanarie-öarne 3i9.
Kandahar 292.
Kandesch 301.
Kano 322.
KaNton 309.
Kaotfisin 84.
Kap 328.
Karafta 314.
K^raibissa hafwet 98.
Karaibiska öarne 94,

344.
Karahissar 283.
Karakorum 3io.
Karaman 284.
Karelen 261.
Karlebi., Gamla 262.

— Nya 262.
Karlsbad 206.
Karlsburg ' 209.

Sidan.
Karmen 157.
Kärnan. 299.
Karpaterne 71.
Karpentarien 102.
Karpenatrista wi-

ken 102.
Kärro» 328.
Kars 285.
Karun 283.
Karybdis 75.
Kasan 265.
Kaschan 291.
Kaschau - 208.
Kaschmir 292.
Kaschgar 310.
Kaschna 322.
Kassay 304.
Kassel 189.
Kaspiska hafwet 68.
Kathrineburg 281.
Katmandu 296.
Kattcgat 68.
Katlfb.u.rn 184.
Kaukasus 256.
Kaoalan-öarne 283.
Kedsche 293.
Kelat 293.
Kempten 184.
Kendal 170.
Kenne 316.
Kenstngton 167.
Kent 167.
Kentucky 338.
Keresun 284.
KergUelens land 357.
Kerrnan 292.
Kermanschah 292-
Ketffen... 208.
Kem 168.
Kerholm 1.2.
Key 104.
Khokan 294.
Khutaissi 280.
Kihwa 294.Kiel
Kielce 269-
Kiew 260-
Kilkenny 173-
Ktmoli 272.
Kinesiska Sjön,

östra 77.

Sidan..
Kinesiska Sjön,

westra 77.
Kingkitao 311.Kingela 326.
Kingston 343.
Kingteschtng 309.
Kingtsching 312.
Kinnekulle 134.
Kinsale 173.
Kio 313.
Kirgiserncs land' 294.'
Kiritt-Ula-Cho-

tong 311.
Kischenew 264.
Kisil Ermak, Flod 83.
Ktstna, Flod 82.
tz?t. Kitts 344.
Kjusju 80, 313.Kiächta ' 282.
Klagenfiltt 205.
Klausenburg 209^Klausthab 187^Kleue 201^
Klintehamn 150.Klippiga bergen 332.Knäröd 149.
Kobi 83, 339.
Koburg 191.Kolberg 198.Kochin 300.Kodjak 332.Koe. orden 177.
Kohestan 293.
Ksimbetur 299.
Koko 310,
Kokonor 309.Kola 260.Kolding 162.
Koleroon, Flod 82.
Kolgow 69.
Kolyma 257.Kolnoan 282.
Kollin 206.
Komorisse öarne 328.
Komorn 208.
Kongelf 148.
Kongo 326.
Kongobergen 83.
Kongsbacka 149.
Kongiberg ' 156.
Kongsl.na 147.
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Sidan.
Kongsteen 325.
Kongswinger 15?.
Konta 284.
Konkan 84.
Komat 294.
Konstantinel 318.
Kottstantinogorss 266.
Koustantz 189.
Konttng Georgs

öar 105.
Koppargruf-floden 96,

332
Korbach 193.
Kordofan 323.
Korea 311.
Koreanska sjön 77.
Korfu 69, 255.
Korinth 271.
Koromandel 299.
KorsM 69, 234.
Korsöarne 283.
Korsör 160.
Kortrycl 179.
Koschot 310.
Kosel 199.
Kostahl 147.
Kostroma 259.Kotopari 99, 345.
Kotschinchina 305.Kovyma 82.
Krabla 73, 163.
Kragerö 156.
Kram 205.
Krakau 269.
Kr.fcld 202.
Kremnitz 208.
Kreta 69,.278.
Krim 264.
Krimssa Sundet 70.-
Kroatien 209.
Kroncborg
Krottstadt 209, 281.Krotozyn 199.
Krydd-öarne 79, 306.
Kltama, Flcd 89.
Kuba 343.
Kuban, Flod 256.
Kuddapah 300.
Kttfsiein 206.
Kulang 300.
Kulm 197.
Kullaberg 134.

Sidan.
Kumrl 88.
Kuttgsör 144.
Kungur 265.
Kunnersdorf 198.
Kttopio 262
Kttr,Flod 83.
Kuratschi 297.
Kura 310.
Kurdistan 285.
Kurilisse öarne 283.
Kurische Haff 195.Kurland , 262.Klirss 259.Kustrin 198.Kutahia 283.Kuttak 299.Kyrkostaten 249.Karnthen 205.
Kölen 71, IZ4
Köln 202.Konigsberg 196.Königslu^ter zg2.
Königsstein z.85.
Köpenhamn 160.
Köping 143.
Köslin 198.Kothen z.92.

L.
Labrador 331.
Lascka 290.Lac-tho 305.
Ladikiah 286.
Ladoga 73, 257.Ladronerne 356.
Lacken 179.
Lagan, Flod 149.
Lago di Como 245.
— di Gärda 245.
— d'lseo 245.
— Maggiore 245.
Lagoa 328.
Lag os 244.
Laholm 149.
Lahore 296.
Lahr 189.
Lakedivisse öarne 79,

302.
Lam 77.
Lamego 243.
Lampc.usa 255.

Sidan.
Lancaster 170*
Landau 185'
Ländes 233'
Landrecy 218-
Landskrona 149*
3andsberg 19 8-
Landsend 70-
Landshut 184-
Landsort 142-
Langeland _6l-
Lattgettsalza 200»
Långres 223-
Languedoc 231-
Laos 305-
Laon 220-
Lappland 151»
Laraisch 318-
Larnaka 284-
Lassa 312-
Lauban 199-
Lauenburg 163-
Lauffen 74, 214»
Laurwig 156»
Lausanne 215-
Lausitz 186-
Laval 224-
Lavaletta 255»
Larenburg 205.
Laodach 205»
iebeda 317.
Leaotong 311.
Lecce 253.
Lech, Flod 73, 174.
Lcckö 147.
Leeds 170.
Lecr 137.
Leicester 169.
Lcinster 173.
Leipzig 185.Leipzigerkretsen 185.
Leith 171.
Lcmansjön 73.
Lcmbcrg 207.
Lentgow ,93.
Lena, Flod 82, 257.
Lennep 2(/'.
Leoben 205.
Leon 238, 342.
Lepanto 271.
Lerida 240.
Lesgistan 280.
Lesina 2io-
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Sidan.
Le.s 157, 161.
Leszno 199.
Leucathe 255.
Leuwarden 177.
Le.erpool 170.
Lewis 69.
Lexington 338.
Lcnden 176.
Libanon si, 286.
Liberia 324.
Lichtenstein 194.
Lidköping 147.
Libau V ' 262.
Libyska öknen 90.
Liegnitz 199.
Lierre 179.
Liffland 262.
Liffländska wiken 68.
Likejo<öarne 80, 312.
Lilla Balt 70-
Lille, 218.
Lima 348.
Limbttrg 180, 201.Limerick 173.
Limfjorden 159.Limoges 227.Linde 144.Linderödsasen 149»Ltndesnäs 70-Lindholmen 142.Lingen 187.
Linkoln ' 169
Linköping 145.
Lin. 205.Lionssa wiken 68.Ltpari 255.Liparisse öarne 70,

' 255.
Ltppe Detmold 193.
Lisieu)7 219.
Lissa 210.Lismbon 248.
Lister 15?.'
Litäku 326.
Lttoralen 209.
Ljungan, Flod 135.
Ljltsnedal 152.
Ljusnc, Flod 135.
Ltvadien > 270.
Livadta 2? t-
Lworno 249.
St. Ls 219.

Sidan»
Loango 326.
Lobensten. < 193.
Lodi 210.
Lofoden 158.
Lognur 301.
Loire 229
Loiret 226.
Loire Cher 226.
— Inferieure 223.
— Loire, Flod 74,

216.
Loka 144.
Hombardiet 210.
Lombok 79.
London 167.
Lomnitz 72-
Lomza 268.
London.ery 173.
Long Island 336.
Lons le Saulnter 228.
öongwn .223.
Lop, Sjö 79,310.
St. Loren., Flod 96..
St. Lorenz-wikcn 82.
Loreto 251.
Lot 233.
Lot Garonne 233.
Lothringen 233.

.Lougen 154-
-'St. Louis 338.
Louis 328-
Lonisiada öar 355'
Louisiana 338'
Louvic.s 220'
Lowen 154'
Loirez 268'
Lowisa 262'
Lo wisitz 206.
Lora 347.
Lozere 231.
Lublana 205-
Lubltn 269-
Luccct 248-
St. Lucie 344'
Lucknow 298-
Ludwigsburg 188-
Lugano 215-
Lugo 238-
Lukana .

342-
Lukayiste Oarne 9?,

242.

SidaN.
Luktan, Flod 82,

Luleä
Lulcä Elf 135.
Luleä Lappmark 152.
Lund "9.
Lunel 232.
Lupatabergen 83.
Luveck 305.
Luxemburg 177.
Luzcrn 214.
LtiM 79, 307.
Lubeck 194.
Luttebing 187.
Luncoille 223.
Luttich 180.
Lutz.N 2l)0.
Luz 293.
Lyckeby 150.
Lnou 229.
Lns 178.
Laga öarne 357.
La land 161.
Lävert 146.
Lachow Archipelag 283.
L^bau 186.
Lobcröd 149.
Löfsta 142-
Löwcn 179.
Löwens land 103.

M.
Maa's, Flod 74, 174.
Mans 223.
Maastricht 180.
Macao 309.
Macassar 73.
Wlaccootiien 2?7.
Maccrata - 251.
Macotl 229.
Madagascar 328.
Madeira 319.
Madera, Flod 100.A^ a öras 299.Madre.de Dios 99,
Madrid 237.MadfchbKosima-

öarue 312.
Madura 306.
Mafra 243-
Magdalcnii-ssodcn loo>

»» oar«e 3Z3>
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Sidan.
Magd.bu.g 200.
Magelhaens land 353.
Magelansta stlNdet 99.
Magerö 158.
Magindanao 79, 307.
Madam 289.
Mah« 302.
Mah. öar 329.
Mahicrnes land 325.
Maimatschin 310.
Wiatland 210.
Main, Flod 74.
Maina 271.
Mainadergen 269.
Maine 224, 3Z5.
Maittkrc.s.l. 185.
Mainz ' 190.
Majo 325.
Mattes sund 99.
Makassar 306.
Makassar-Sundet 78.
Maktcuzie, Nod 96,

332.
Makran
Malabar 300.Malabriga 104^
Malachen 300.
Maladetta 72.
Malaga 239.
MalaOetta 324.
Mtilarta 304.
Malakka-Sundet 78.
Maldonado 351.
Malediviste öar 302
Malemda 326'
Malicollo 105.
Malntaison 220.Malmedy 202.
Malmköping 143.
Malmö 149.
St. Malö 223.
Mall orka 69, 241.
Malplaque. 218.
Malströmmen 75,

158.
Malouinerne 354.
Malta 69, 2 55.
Malva 301.
Man 69, 171.
La Mancha 237.
La Manche, 219.
3e Mans 224,

Sidan
Manchester ' 170.
Mandal 157.
Mandingoernes

land 323.
Mandschurtet 311.
Man..al.ur 300.
Mnnycim 189.
Manila 307.
Mani Toualin 354.
Manilste öarne 307.
Matttua 210.
Mattö .162.
Maracaibo 347.
Maracaibo-sjön 346.
Maranon, Flod 248.
V).aravi. 87.
Marburg 190.
Marche 227.
Marengo 247.
Margarita 344.
Marganr 233.
Et. Maria . 244.
Mariane.ne 356.
Martboe 16 t.
Mariefred 143.
Mariegalante 344.
Marienburg 197.
Marienllist 160.
XNarienwerder 197.
Mactcttzell 205.
Mariestad 147-
Mariguano 2_o-
St. Marino 251-
Marizq, Flod 273-
Marly 220-
Marmorasjön 68.
Marmora, ö 79
Marne x 222.
.Marokko 318.
Maroni 353.
Maros, Flod 73,

209.
Marquesas-öar 357.
Marseille 231.
Marstrand 148.
Martignac 216.
Martin 3,8.
St. .'..artin 344.
Martinique 344.
Maryfloden 334.
Maryland 337.
Masafuers 349.

Sidag.
Maftlquivir 318.
Mascara .317.Mastarenerne, oar

32-9.
Mässat . 289.
Masowiett 268.
Ätassa 248.
Massachusetts 336.
Masatiera 349.
Masulipamam 299.
Mata 241.
Mataban 304.
Matera 254.
Matsmai 313.
Maubeuge 218.
Maurttius 329.
Maycnne 224.
Meaux 222.
Mccheln 179.
Mecklenburg Schwe-

rin 191.
Mecklenburg Stre-

litz ILI.
'Medelbafwet 68.
Medelpad 151.
Medewf 146.
Medina 289.
Medoc 233.
Vieiningen > 192.
Meissen 185.
Meisscnheim 190.
Methncrkretsen 185,
Me.incs 318.
Mekka 289.
Me loalen 15 8,
Mclfi 253'.
Mclitide 327.
Melun 222.Memel 196.Memel.Flod 19 5.Atemmingen 184.Menankom, Flod 82,'

303.Menan 82.
Mende 23ilMeppen 187.
Merasch 284.
Mercia 169.
Mergui, öar 304.Merida 238, 341.
Merim 98.
Merseburg 200.
Meroe 174,
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Sidan.
Mcssina 254.
Mesfinssa sundet 70-
Messurado, Flod 90.
Mesurata 317-
Metelino 284.
Metz 223.
Mcurthe 223.
Mericans-a wiken 92.
Merico 339.
Me.icres 222.
Miato 313.
Mickel 323.
Michigan 93, 335.
Middelbur. 176.
Middelfart 161.
Middclsex . 167.
Middletons O 103.
St. Migucl 244.
Milano 210.
Milford 171.
Milit 210.
Milo 272.
Milledgeuille 337.
Mindanao 307.
Minden 201.
Mingrelien 280.
Minho, Flod 235.
Minorka 69, 241.
Minst 263.
Miauclon 333.
Misitra 271.
Missisippi ' 338.
Missisippi, Flod 96,

Mtssolonghi 271.'
Missuri 338.
Missuri, Flod 96,

334.
Mistissiny-sjön 93.
Mitau 262.
Mjösen 153.
Modena 248.
Modlin 268.
Modon 271.
Modstadmarken 158.
sNogador 318.
Mchac. 208.
Mohilcw 263.
M.cnranga 327.
Mokattam 3i5.
Mokka 289.
Woloau .277.

Sidan.
Molde 158.
Moluckiffe öarne 79,

306.
Mo^mbaza 327.
Monaco 247.
Mondovi - 247.
Mongoliet. 310.
M.".tmott.hsh... 169.
Monomotapa 327.
Mötts 179.
Montauban 233.
M.nt.eillard 228.
Momblanc 7*3, 211.
Montbribson 229.
Monteleone 254.
Mont de Marfan 233.
Montelimart 230.
Momencgro 278.
Montevtdeo 351.
Montfcrrat 247, 344.
Montpcllier 232, 336.
Montpcrdu 72, 216.
Montreal 383.
Monte Rosa 72, 211.
Monte Rotondo 72.
Moiitserrat 240.
Mora 142.
Morava, Flod 73,

273.
Morbihan 224.
Morea 271.
Morgarten 214.
Mortz-ön 329.
Morlail X224.
Mors 161.
Mosaiff 258.
Moscl 223.Mosel, Flod 74.Mossan 258
Motz 156.
Mossul 285.
Motala 146.
Mo.alaström 135.
Moulins 226.
Mounstei? 173.
Mozambik 327.
- Kanal . 87.

Muhr,Flod 73, 207.
Mukden 311.
Mulgraves öar 356.
Mttltan 293.
Multorp ' 147.

Si an.
Mtihlbcrg 200.
Muhldorf 184.
Mithlhausen 200.
Mtthlheim 202.
Milncben 184.
Mttttdlah 299.
Mttttster 20 l.
Mttttdcn 187.
Mutcta 339.
Murfreesbörough 338.
Mursut 3i?.
Murten 214.
Murtnerjjön 212.
Mtirviedro 24^>.
Muschcdabad 297.
Mustag 80.
Myconi 272.
Mnsore 299.
Mytilene 79.
Manbergen 88.
Mähren 206.
Mälaren 73, 135.
Mäotidcn 68.
Ä,'öckeln > i 46.
Möcn 161.
Mollen 163.
Mönsterås 146.
Möris 314.
Mös.cberg 147.

N.
Nagpur 299.
Namur . 179,
Nancy 223.
Nanfi 279.
Nangasaki 313.
Natikin 309.
Nantes 223.
Napoleons land 103.
Napoli di Mal-

vasia 371.
Napoli di Roma-

nia 271.
Narbonne 232
Narew 267.
Narwa 261.
Nashoille 338.
Nastow 161.
Nassau . 192, 3t_7.
Natalkusten 328.
9tatolien 283.
Natuna öar 70.
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Sidan.
Noumburg 200-
Nauarino 271-
Navarra 233,241.
Naxos 272-
Nazareth 287-
Neapel 252.
Neckar,Flod 74.
Neckarkrctscn 188.
Nedenäs 157.
Nedcrlanderne 174.
Ncderrhen 202.
Redra Guinea 326.

— Italien 251.
— Kanada 333.
— Tellc mar-

ken 156.
— Ungern 208.
— Egypten 315.

Nedsched 289.
Negroponte 271.
Neerwind.n 179.
Neisse 199.
Nelsons flod 96.
Nepal 296.
Nerbudda, Flod 82.
Nerike 144.
Neschin 260.
Nertschtnl. 282.
Nestwed 160.
Neu Brandenburg 191.
Neuburg 184.
Neuenburg 216.
Neuenburgersjön 212.
Neufchatel 216.
Neu-Riippin 197.
Neusiedler-Sjön 207.
Neusohl 208.
Neustadt 205.
Neustrelih 191.
Neoers 226.
Nevis 344-
Newa 74, 256.
New-Aberdeen 172.
New-Castle 170.
' .wfoundland 332.
New-Hampshire 335.
N.wha.en 336.
Newmarket 170.
New-Orleans 338.
Newpott 336.
New-Jersey 336.
New-York 336.

Sidan.
Niagara 333.
Nid-elfwcn 154.
Niemen 256.
Nieuport 179.
Nicore 226.
Niger, Flod 89.
Nigritien 321.
Nikaraguasjön 93,

341.
Nikobariste öarne 79,

304.
Ntkopoli 276.
Nikosia 284.
Nikolajew 264.
Nil. Flod 89.
Ninfo 309.
Nio 272.
Niort 225.
Niphon 313.
Nischnei-Now-

gorod 259.
Nischnei Kamt-

schatka 282.
Nismes 231.Nissa 276.Nissan, Flod 149.Ni.ernais 226.Nl.atn 301.
Nizza 247.Nola 253
Nora 144'
Norbergs Gruf-wor 143Nord 218.'Nordborg 552'
Norden 137'
Nordfjord 157'.Nordhausen 200.
Nordhordlan 157.
Nordkap 70, 103.
Nordkyn 70.
Nordlanden 158.
Nordmöer <158.
Nordsjön 68.
Nordstrand 162.
Norfolk 170.
Norfolk-ön 105,
Normandie 219.
Norra Amerika 330.

— Afrika 3i4.
— Brabant i??.,
— Carolina 337.

Sidan
Norra Dewon 331.

— Oceanen 68.
Norrbotten 152.
Norrige 153.
Norrköping 145.
Norrland 151.
Norrt.lje 141.
Northampron 169.
North, Flod 334.
Northumbcrland 170.
Norwich 170.
Nottingham 169.
Nouara 247.
No.a Zemla 69, 260.
Nowgoroo 260
Nowgorod Weliki 260.
Nowoi-Tscherkass 265.
Nubien 320.
Nurnberg 184
Nukian, Flod 82.Nummedalen 158.
Nuyts land 103
Nya Albion 97'
-»- Amsterdam 35?'
-- Britaniei. 331^
-> Brunswig 333'

335
— Cornwales 334'
— England 96^Georgien 35b'

Guatemala 342
-» Guinea 355^Hanover 334'
— Hebriderna 356^
—* Holland 102'

355.
— Irland 255.
-- Kaledonten 35?'
-— Mexico 341'
—- Nauarra 97
— Siberien 283'
— Skottland 333'
-" Spanten 97'
— Syoshctland 35?'.
-— Valladolio 342

Wales 331^
— Zeelands-

öarne 356
Nnborg 161'!)tl.eköbing issi.
Nnköving 142'
Nyl.md 261^
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Sidan.

Nymw.Zen 177.
Nnsted 161.
Nnstad 262.
Näfel 214.
Nas 157.
Näsijarfwi 264.
Nöcolingen 184.

0..
Oaraca 341.
Oboorss 282.
Obcrhessen 190.
Obi, Flod 82, 256.
Ochoisk 282.
Ochotj7a hafwet 77.
Odense 161.
Öder, Flod 74, 195.
Ode. sa 264.
Oedenburg 208.
Oels 199.
Oeta 269.
Ofir 82.
Ofen 208.
Offenbach 190.
Osfenburg 189.
Ohio 337-
Ohio, Flod 96,

334-
Ohiuaroa 105-
Oi se 220-
Oka. Flod 73-
Olden.urg 193-
Oldclslohe 163-
Olenst 282-
Oleron 225-
Oliua . 497-
Olivcnca 239'
Olmiitz 206*
Olonoz 260*
Olstorp 147*
Olnmpus 278-
Oman - 289*
Omberget 145-
St. Omer 219-
Omss 282.
Onega 73, 257.
Oneida 334.
Ontario sjön 93,

333.
Oport. 243.
Oppcln 199.

Eidan.
Opsl» 156.
Oran 318.
Orange 230.
Orange, Flod 90.
Orattien 307.
Oranienbaum 2<.i-
Oregan 339-
Orel 259-
Orenburg 266-
Oren se 238-
Orihuela 24 i-
Orleans 226.
Orleannais 225.
Orfa ,

285.
L'Ort.nt 224.
Orinoko, Flod 100.
O ris sa 299.
Orkneo^öarne 69,172.
Orleans 226.
Orlows öar 354.
Ocmöarne 344.Ormus 292.
Ocmussundet 77.
Orne 219.
Ornas 145.
Ortlcs . 211.
O ruva W.
Orust 148.
Qroieto 250.
Oscro 206.
Osnabruck 187.
Oö.a 278.
Ostangeln 170.
Ostcap 78, 103.
Ostende 179.
Ostcrode 186.
Ost-Preussen 196.
Ostrolenka 268.
Otaheiti 105.
Otterelfwen 154.
Otschakow 264.
Otidalen 157.
Ouoe 298.
Oudenarde 179.
Ourthe . 178.
Ouessant, Q 70,

224.
Ouse, Flod 164.
Owaihi 356.
O'.'ar 243.
Owerytzel - 177.
Oviedo 233.

Sidan.
Orford 169.
Oyapock, Flod 353.

P.
PH..rb..n 201.
Padua 211.
Paiöley 172.
PalaoaN 307.
Palcncia 238.
Palermo 2 54.
Palma 241.
Palmaria 247.
Palmas 319.
Palmyra 288.
Pampa del Sa-;

cramen.o 348.
Ptmvelona 241.
Panama 346».
Pan,tmawtken 92.
P.tNltah 298.
Patuelaria 255.
St. Paolo de Lo-

anda 326.
Papua 355.
Para 352.
Paracels-.arn. 305.
Paraguay 350.
Paraguan, Flod 100.
Parama.ldo 353.
Parana, Flod 100.
Parchim 191.
El Pardo 23?.
Parime, Flod 100.
Parime, Sjö 98.
Paris 220.
P.trma 248.

-Pacnasstls 269.
Paros 272.
Pas de Calais 219.
Pascwalk 198.
Passau 184.
Passage-öarne 344.
Patagonien 353.
Patna 298.
Patras 271.
Pau 234.
St. Paul 329.
Pavia 210.
Par o 255.
La Paz 349.
Pegu 303.
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Sidan.
Peipus 73, 257.
PejanesjöN 73, 261.
Peking 309.
Pelew-öarne 356.
Pellworm I^2.
Pcmba 326.
Pembroke 171.
Pensa 265.
Pensacola 339.
Pensnlvanien 336.
Pepparkusten ' 324.
Perche 224.
Perekop 264.
Pcrigueux 233.
PerlekusteN 84.
Perrn 265.
Pernambuco 352.
Pernau 2 62.
Perpignan 232.
Persbergsgrufwor 144.
Persien 290.
Persiska wiken 77.
Perth 172.
Peru 347.
Perttgia 250.
Pesaro 251.
Pescadorerne 356.
Pesth 208.
St. Petersburg 261.
Petershof 261.,
Peterwardein 209.
Petropawlowsk 282.
Petrosawodzk 260.
Petrowst 266.
Petsckora,Fl.74, 256.
Pforzhctm 189.
Pharsala 278.
Philadelphia 336.
St. Philip de

Bcnguela 326.
Philippcuille 179.
Philippopel 275.
Philipstad 144.
Piaccnza 248.
Picardie 219.
Pic.Egmont 356.
Pichinga 345.
Pico,ö 244.
Pico de Orizaua 95.
Pico de Teide 89.
Piemont 246.

Sidan.
St.'Pierte 333, 344.
Pignerol 247.
Pilcomayo, Flod 100.
Pilica 269.
Pilica, Flod 267.
Pillctu 196.
Pilsen 206.
Ptndus 27,8.
Pinneberg 162.
Piombino 249.
Piotrkow 268.
Pirna 185.
Pila 249.
Pishaur 292.
Ptstoja 249.
Piteå 152.
Piteå Lappmark 152.
Pittsburg 336.
Pittcairns 105.
Pitnusissa öarne 241.
Plataströmmen 100.
Plätten 73.
Plätten 186-
Pleffow 259.
Plombieres 223.
Plozk 263, 268.
Plnmouth 169.
Plöen 163.
Po, Flod 74, 245.
Podlachien . 269.
Poitiers 225.
Poitou 224.
Polarlaaderne 331.
Polen 266.
Polikandr. 272.
Polozk 263.
Polynesien 102, 354.
Pommern 198.
Pondichery 302.
Pontecoivo 251.
Pontoise 220.
Ponza öar 253.
Popanan 346.
Popocatepetl 339.
Porla 144.
Port d'Addy 319.
— Bourbon 329.
— Castrie. 344.
— Jackson 355.
— Louis 329.
— Mahon 241.

Sidan.
Port an Prince 343.
— Royal 343.
Portendik 319.
Portici 252.
Portland 168/ 335.
Portorico 343.
— Ferrajo 249.
— Longone 249.
— Santo 319.
— Seguro 352.
Portsmouthl6B, 335.
Portugal 242.
Posen 199.
Posorofdscha 276.
Potenza 254.
Potosi 349.
Potowmak, Flod 334.
Potsdam 197.
Pozzuoli 253.
Prag 206.
Praga 268.
PrasliN 329.
Prato 249.
Pc.gel, Flod 195.
Preignac 233.
Prenzlow 197.
Prenadilla 345.
Prcyburg 208.
Pr.usisch Eylau 196.
Preussen 195.
Pre.esa 278.
Prindsensteen 325.
Prinsen af Wa-

les öar 93.
Prinsen af Wa-

les udde 93.
Prins Wilhelms

land 331.
Prins Wilhelms

öar 105.
Prinsön 325.
Prioas 231.
Procida 253.
Propontiden 68.
Prosna, Flod 267.
Provence 230.
Pro.i.ence 336, 342.
Pruth, Flod 73, 273.
Psiloritbergen 2?8.
Puebla de los. An-

gelos 341.
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Sidan.
Puerto de S:ta

Maria 239.
Puerto Real 239.
Puhnah 301.
Puhra 293.
Pulawn 269.
Pulo Pinang 304.
Pultaoa 260.
Pultuss 268.
Punta del Gada 244.
Purbunder 301.
Putala
Ptty en Velay 231.
Puy de Dome 227.
Pyrenéerna 70, 234.
Pnrenees Orien-

tales 232.
Pyrmont 193.
Päffallewik 146.
Pässön 105.

Q.
Quebeck 333.
Quedlinburg 200.
Quelus 243.
Quentin 220.
Queretaro 341.
Quesnoy 218.
Quiberon 224.
Quikne 157.
Quiloa 327.
Quimper 224.
Quito 347.

R.
Naab 208.
Raab, Flod 207. >
Radom 268.
Ragusa 210.
Raka 285.
Raleigh 337.
Rama 287.
Rambouillet 220.
Ramlösa 149.
Rampur 298.
Ramsgate 168.
Randers 161.
Rangun 303.
Rankhyttan 145.
Ranzau 162.
Raschid 315.

Sidan.
RastM 189.
Ratan 152.
Ratibor 199.
Rcttzeburg 163.
Rauböjdelagct 157.
Raumo 262.
Rava 268.
Raoenna 250.
Ra.ic^. 199.
R<-, O 225.
Recreation iO5.
Regentkretsen 184.
Regensburg 184.
Reggio 248, 254.
Retchcnbach 199.
Reichenstein 199.
Reikiawik 163.
Rendsburg 162.
Rennes 223.
Rcpulsewiken 92.
Resltta 252.
Rcunion 329.
Reus 240.
Reuh 193.
Reutlingen 188.
Re. al 262.
Rezatkretsen 184.
Rheims 222.
Rhen 74, 181.
Rhen kretsen 185.
Rhode Island 336.
Rhodez 233.
Rhodos 79, 284.
Rhone 229.
Rhone, Flod 74, 216.

Ribe 162.
Ribcira grande 325.
Richmond 337.
Riesengebirge 180.

, Riga ' 262.
Rimini 251.
Ringerige 156.
Ringkiöbingfjord 159.
Riugsiön 149.
Ringsteo 160.
Rio del Norte 96.
Rio Janeiro 352.
Rio Negro - 100.
Niom 227.
Ni.oli 211, 247,
Roanne 229.
Rochefort 225.

Sidan.
Rochelle 225-
Rochester 168»
Rocroy 222.
Rodonda 94.
Rodrigues 329.
Roer, Flod 178.
Roermonde 180..
Rom 250.
Roma 150.
Romanien 27 5.
Romeliklint 149.Romcrigcrne 156.Romödalen 158.
Romsoalsfjorden 153.
Romö 162.
Ronneby 150.
Rosersberg 141.
Rosette 315.
Rosendal 157.
Roschild 160.
Roslagen l4i.
Ro.bach 200.
Rosseau 344.
Rostock 191.
Rostotv 259.
Rotas 298.
Rotterdam 176.
Rottweil 188.
Rouen 220.
Roussillon 232.
Rooeredo 206.
Rooigno 205.
Rovigo 211.
Roxen 145.
Rudköbing 161.
Rudolstadt 193.
Rustschuck 276.
Rutland 169.
R ugen 89, 198.
Ritgenwalde 198.
Rupel 173.
Russel 218.
Rydboholm 142.
Ryfylke 157.
Ryswick 176.
Ry^land, Euro-

petska '256.
-^ Aftatiffa 279.
Räföarne 283.
Ranninge 143.
Razan 259.
Röda hafwet 77.
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Sidan.
Röiiie 161.
Rörstrand 141.
Röras 158.

S.
Eaarbruck 202.
Saarlouis 202.
Saba 344.
Sachnlin 314.
Sachsen 185, 199.
Sachsen Altcn-

burg 192.
-— Koburg Go-

tha 191.
>— Lauenburg 163.
»- Meinungen

Hildburg-
hausen 192^

— Weimar 191.
Sagan 199.
Saghalien Ula 82.
Sahara 89, 319.
Said 3i6.
Saigun 305.
Saimen, Sjö 73,

261.
Saintes 225.
Saintonge 225.
Les Saintes 344.

322.
Sala 145.
Salamanca 238.
Salambria 278.
Salavatty 103.
Sale 318, 325.
Salcm 299, 336.
Salcrno 253.
Satins 228.
Salibbury 168.
Salomonsöarne 355.
Salona 271.
Saloniki 277.
Salsette
Saltzwedet 200.
Saltzburg 205.
Salttm 323.
Saloages öar 320.
St. Salvador 326,

342, 352.
Samana 343.
Samarang 306.
Samarkand 294.

Sidan.
Sambre 178.
Santos 98, 284.
Samothrakc 278.
Samsö 160.
San Carlos de

Monterey 341.
—- Frän se seo 341.

Ingo de
Chile 349.

— Juan de la
Frontera 3 5 i.

— Louis Potosi 341.
— Lucia 325.
— Louis 352.
— Nicolo 325.
— Sebastian 24i.
— Salvador 342,

352.
Sandomir 268.
sandwichs öar 3 56.
Sandwichs land 358.
sandwichs sund 92.
Sanssouci" 197.

F. 341, 351.
Santa Maura 2 55.

237.
Santarem 243.
Santorin 279.
San, Flod 74, 216.
Saon Loire 229.
Saragoza 240.
Saratow 266.
Sardinien 69, 248.
Sarauan 293.
Sarepta 266.
Sark 173.
Sarnen 214.
Sarthe 224.
Sassari 248.
Satarah 301.
Sau, Flod, 73, 207.
Saumur 224.
Savannah 337.
Saoannah, Flod 334.
Sct.i 325.
Savigliano 247.
Savona 247.
Sauoycn 246.
Sawolax 261.
<27arköbing 161.
Schaffhatiscn 215.
Schagerak 68/

Sidan»
Schamö 83'
Schanstn 309.
Scharra Mongo-

lien 311.
Schauenburg Lip-

pe 193.
Schat-al-Arabi 286»
Sckelde, Flod 174-
Schcmnitz 208-
Schcrsor 285-
Schindia 296-
Schinjang 311-
Schiras 292-
Sckirwan 281-
Schiwas 317-
Schlcsien 198-
Echleitz 193.
Schleswig '162.
Echlusselburg 261.
Schmalkalden 190.
Schoa 321.
Schoutens ö IV4.
Schouwen' 177.
Schrcckhorn 211.
Schuf^. 287.
Schumla 276.
Sckumulari 81.
Schwabach 184.
Schwarzburg-Son-

dcrshauscn 193.
— Nudolstadt 193.
Echwartzwald 180.
Echwartzwald-krct-scn 188.
Schweidnitz 199.
Schweitz 211.
Schweinfurt 185.
Schwerin 191.
(schötibrunn 205.
Schpningen 192.
Eciato , 328.
Ecilly öar 70, 169.
Scio 284.
Scbastopol 264.
Sechelles öar 329.
Sedan 222.
Sedscher " 289.
Sego 322.
(3-cgowia 237.
Eegurabergen 2 85.
Ecikerncs Stat 2 9tz.
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Sidan.
Seine, Flod 74, 216.
Seine Inferieure 220.
— Marne 222.
— Oise 220.
Seland 60, 169.
Eelaön 143.

elenga 310.
E elinginst 282.
E etters 192.
Cemcndra 276.
Eemgallln 362.
Ecmlin 209.
Cempach 2i4.
Sena 327.
Senegal, Flod 89,323.
Senegal ö 323.
Senegambien 323.Eenjen 69, 158.
Senaar 320.
Cens 228.Serampore 302.
Eereth 73.
Seres 277.
Eerika 84.
Eeringaplttnam 299.
Eerpho 272.
Cerra da Gerez 242.

— da Estrella 242.
— da Mon-

chique 242.
Servien 276.

248.Deux 225.
Seweberget 78, 134.
Eevern, F10d96, 164.
Sevilla 239.
Sevres 220.Ehannon 164.
Eheffield 170.
Ehetlands öar 69,

172.
Sheerne. 168.
E hrewsbury 169.
e hrop 169.
Eiam 84, 304.
Eiamffawiken 77.
Sibirien 281.
.

— Nya 80, 283.
Sicilien 69, 254.
Sidney 333.
Sidney Town 355.
Eldon 287.

Sidan.
Siebenblirgen 209.
Eicdlec 269.
Siena 249.
Eieradz 268.
Sierra Lcona-Ber-

gen 323.
— Leona-Ku-

ften 324.
— P orena 235.
— Nevada 235.
Siewerz 269.
Sigmaringen 194.
Sigtuna 141.
Sitino 272.
Sikok 80, 313.
Eilberberg 199.
Siljan 135.
Eilistria 276.
Eimbnsk 265.
Simbu 102.
Eimfcropol 264.
Sinai 289.
Sind,Flod 82,

295.
Eindhi 297.
Sinigaglia 25.1.
Einub 284.
E iphno 272.
Eirr. Flod 83, 293.
Sireth,Flod 273.
Sirdschan 292.
Sistow 27n.
Eitten 216.
Eiuth 316.
Siwas 284.
Etagen, 70, 161.
Skagern, Sjö 147.

163.
<3 kandinaviea 69.
Skanör 149.
Ekara 147.
(? karpanty 279.
Skeen 156.
E k.ellcfteä-elf 135.
Skenninge 146.
Ekeppacc-oarne 357.
Ekiato 272.
Eko kl öster < 42.
Skopclo 272.
Skottland 171.

143.
Ekutaci 277, 283.

Sidan.
Skyr. 272.
Stäne 149.
Sköfde 147.
Sköldpaddön 105.
Elafkusten 324.
Slafsloden 96.
Elafsjön 93, 332.

lagclse 160.
E lawonien 209.
Slätbaken 145.
Emaalchnen 156.
Smedjebacken 145.
Smolensl 259.
Smnrna 283.
Smaland 145.
Snäsen 153.
Snöhättan 72.
Soongariet 310.
Eoc,t 201.
Eoiala 327.
Sosia 276.
Sogd, Flod 83.
Sogn 157.
Sognedal 157.
Sokotora 108, 289.
Solikams. 265.
So ingen 201.
Solothurn 215.
Somen 145.
Somme 2i9.
Sommersctshire 168.
Eondershausen 193.
Soolo-öarne 307.
Sophia 261.
Sorenty 2 53.
«^otia 237.

160.
Sottovcntoöar 98.
Southampton 168.
Soutwark 168.
Epcta 180.
Spalato 210.

19?.
Spanien 234.
Spanska Sjön 68.
Spanisl. Town

343—44.
Spencerswik 102.
Epcicr 185.
Spcrlingsho tn 149.
S zzta 272.
Sphachia-b.rg.n 278.
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Sidan.
Epithead 168.
Spitsbergen 331.
Epolcto 250.
Staatenland 354.
Stablo 180.
Stade 187.
Etafsjö 143.
Stafford 169.
Stalimcne 278.
l^.ampalia. 279.
Etattchio 284-
Standia 279.
Stans-Vorland 93.
Stan 214.
Stargard 198.
Startenburg 190.
Stawattger 157.
Stawangerfjord 153.
Stawropol 265, 266.
Stege 161.
Stegeborg 146.
Stendal 200.
Stettin 198.
Steyer 205.
Stev.rmark 205.
Stickle>tad 158.
Stjernsund 144.
Stilla hafwet 77.
Stirling 172.
Stockholm 140.
Stolberg 200.
Stolpe 198.
Stora Britannien

och Irland 69, 163.
Stora Vält 70-
Stotmarn 163.
Storsjön^ 73, 135.
Straat <Vunda 77.
Stralsund 198.
Strasburg 228.
Straubing 184.
Etnngnäs 143.
Strinden 158.
Stromboli 73, 255.
Etrömeholm 145.
Etrömsholms Ka-

nal 135.
Strömstad 148.
Strömsö 156.
Stubbeköbing 161.
Stubbenkammer 198.
Stuhlweisenburg 208.
Stuttgart 188.

Sidan.
Städjan 134.
Stördalen 158.
Suak m 320.
Sudan 321.
Sudetiffa bergen 71,

195.
Suez!» 316.
Stttsolk 170.
Sttira 318.
Sttlitelma 134.
Sulmona 253.
Sumatra 305.
Sumbava 79.
Sunda öar 306.
Sunderland 170.
Eun.fjord 157.
Sundhordlan 157.
Suttdswall 151.
Surakarta 306.
Surate 300.
<^ure? 168.
Sus 318.
Susdal 259.
Slisquehannah 334.
Euösex 168.
Sutscheu 309.
Swansea 171.
Smarta bergen 88.
Swarta hafwet 68.
Swartsjö 141.

262.
i_swenddorg 161.
Swcrige 134.
Swinemunde 198.
Sndcap 103.
St.lt 162.
Sylioppen 134.
Sura 272.
Snrakusa 254.

286.
Snrmien 209.
Syrten 86.
Snsratt 265.
Sy-yo-thiya 304.
Szanna 289.
Ezeqdin 208.
Safstaholm 143.
Ealbodctlen 158.
Sällskaps-öarne 357.
Säthcr 145.
Sätra 144.
Söderfors 142,
Söderhamn isi.

Sidan.
Söderköping 145»
Södermanland 142.
Södertelje 141.
Eödertcl,e Kanal 135.
Söderåsen 149.
Södra Afrika .325.

— Amerika 345.
— Braoant 179.
— Carolina 337.
— Georgien 357.
— Oc.ancn 77.
— Thule 105.
— Wi 146.

Sölwitsborg 150.
Sönderborg 162.

T.
Tabago 344.
Taberget 134.
Tadmor 287.
Tafe.berget 89.
Taftlet 318.
Taganrog 264.
Ta,o, Flod 74, 235.
Taiwan 98, 309.
Talahasse 339.
Tala-..ra de la

Reyna 237.
Taman , 264.
Tambow 259.
Tamcrfors 262.
Tana-clfwen 154.
Tanafjoiden 153.
Tanger 318.
Tången 156.
TanZcrmunde 200.
Tangustan 312.
Tatttta, ö 105.
Tarablus 286.
Tarabo,an 284.
Taranto 253,
Taras 294.
Tarbes 233.
Targowitz 263.
Tarifa 239.
Tarku 280.
Tarn 232.
Tarn Garonne 233.
Tarnopol 207.
Tarragona 240,
Tarsus 284.
Tarudant 3 is.



382

Sidan.
Taschkent 294.
Tasos 278.
Tassisudon 312.
Tatariet 293.
Tatta 297.
Taumago 105.
Taurus 80.
Tauris 291.
Tavay^poenammo 104.
Tawastehus 262,
Tawastland 261.
Tavira

_

244.
Teheran 291.
Tcllemarken 156.
Tellitscheri 300.
Temeswar 209.
Tempcdalen 278.
Tenasserim 304.
Tcnedos 284.
Teneriffa 319.
Tenesse 338.
Teramo 253.
Terceira 244.
Terek 83.
Ter.iri 79, 312.
Ternate 307.
Terracina 250.
Terra di Lavoro 252.

— dosFumos32B.
— Firma 100.

Terrencuve 332.
Tcschen 207.
Tesstn 2i5.
Tetuan 318.
Thames, Flod 74,

164.
Thcaki 255.
Th.be 316.
Theisse, Flod 73,

207.
Theresiopol 208.
Thermopyle 269.
Thermia 272.
Thiers 227.
Tliionvillc 223.
Thiva 271.
St.Thomas32s, 344..
Thorn 197.
Thltrgau 215.
Thurittgcrwald 180.
Tibcr.Flod 245.
Tibet 83, 31 i.
Tisiis

Sidan.
Tigris, Flod 82.
Tigre 32i.
Tilsit 197.
Timbuktu 322.
Timor 79.
Timorlaut 104.
Titte 272.
Tinello 247.
Tinian 104.
Tino 247.
Tirol 206.
Tirolssa bergen 71.
Tissulumbu 312.
Titicaca-sjön 98, 348.
Tittery 317.
Tivoli 250.
T,örn 148.
Tobol,Flod 82.
Tobolst 281.
Toboso 237.
Tokantines 100, 352.
Totat 284.
Tokay 208.
Toledo 237.
Tomst 282.
Tonga-öarne 357.
Tongkin 305.
Tougkinssa wiken 77.
Torgau 200.
Tornea 262.
Tornea Lappmark 152.
Toro 238.
Torre del Greco 252.
Torre. 104.
Torrcssundet 103.
Torshalla 143.
Tonola 344.
Tortona 247.
Tortosa 240.
Tottuga . 343.
Toscana 249.
Toten 156.
Toul 223.
Toulon 231.
Toulouse 232.
Touraine 226.
Tournay 179.
Tournon 231.
Tours 226.
Tracissa Bospho-

rcn 70.
Tracy 93, 333.
Trankebar 302.

Sidan
Trapcstinf 284'
Trapant 254'
Trawnik 276.
Travancore 300.
Tratve, Flod 159.
Trawcmunde 194.

163.
Tras-01-o)X'ontes 243.
Trelleborg 149.
Tremesen 318.
Trent, Flod 164.
Trenton 336.
Trewiso 211.
Trianon 220.
Trident 206.
Trier 202.
Triest 205.
Trinidad 344.
Tritt.onomale 302.
Tripoli 90, 317.
Tripolizza, 271.
Trista» d'Acunha 329.
Trois Revieres 3 33.
Troizkoi-Serwiew2sB.Trollhättan 74.
Trollhatte-Kanal 135.
Tromsö 158.
Trondhicm 158.
T.ondl.jem.fjord 153.
Troppau 207.
Trosa x 143.
.Troycs > 222.
Trttrillo 348.
Trysscl-clfweu 154.
Tsaitsan 78.
Tsaad 87.
T satta 87.
Tschctldir 285.
Tschcttaltscha 278.
Tsebcrtast 264.
Tscherkessien 280.
Tschcrnigow 260.
Tschocka 314-
Tsiampa

.
305.

Tsttstkar 3ii.
Tuoela 24i.
Tubingen 188.
Tucopia 105.
Tttla 259.
T ttlle 2 2 7.
Tullgarn 143.
Tttngtisien 3ii.
Tunja .Z46.
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Sidan.
Tunis 317.
Turcoing 218.
Turfan 310.
Turin 247.
Turkestan 294.
Turkiet, Europeiska 272.

— Asiatiska 283.
Turkomanien 284.
Turnhout 179.
Tus 292.
Tnscaloosa 337.
Tuttlingen 188.
Twer 259.
Ti.rtfjorden ?53.
Tvrus 287.
Tyskland 180.
Töndern 162.
Tönningen 182.
Tönsbcrg 156.
Töplih 206.

U.
Ucayale 100-
Udocwalla 148-
Udine 211»
Udschin 296-
Ufa 266-
Ukran 260-
Illatau 81.
Ulefos 157-
Uleäborg 262.
Ulietea 105.
Ulimaroa 102, 355.
Ulm 188.
Ulojnrwi 73.
Ulricehamn 148.
Ulriksdal 141.
Ulster 173.
Ulussu Mudam 3ix
Umeå 152.
Umeä Elf '135.
Umeå Lappmark 152.
Umerapura 303.
Unden 147.
Ungern 207.
Unterwalden 214.
Upland 141.
llpsala 142.
Ilral, Flod 73, 256.
Uralss 265.
Uralska bergen 71,

Sidan.
Urbino 25t.
Uri 2i4.
Uruguay 100, 351.
Uscdom 198.
Usbekistan 194.
Ustsjug-veliki 260.
Utrecht 177.
Utö 141.

V.
Valengin 216.
Val di Demona 254.
-^ di Mazzara 254.
— di ?tots 254.
Valders 156.
Valdioia 349.
Valencay 226.
Valence 231.
Valencia 240.
Valenciennes 218.
La Valetta 255.
Valladolid 238.
ValladoliddeMe-

choachan 341.
Valparaiso 349.
Valö .

157.
Vancouvers O 93.
Vandalia 338.
Van Diemens

land 102.
Vannes 224.
Var 231.
Vardari 277.
Varinas 346.
Vaucluse 230.
Vc.l.t, l/lod 174.
Vcglia 206.
Vclletri 250.
Vcllore 299.
Vendee 22 5.
Venedig 210.
Venezuela 346.
Vcnloo 180.
Ventotena 253.
Vera <Zruz 341.
Vcrcelli 247.
Vcrden 187.
Vcrdun 223.
Vermont 336.
Verona 2i i.
Versailles 220.
Verviers 180.

Sidan.
Vervins 220.
Vesoul 228.
Vesuvius 73, 245.
Vicenza '2H.
Vienne 225, 230.
Vicrwaldstadter-

sjöN 212.
Vietnam 304.
Vigeland 157.
Vigo 238.
Villefranche 233.
Villa Bella 353.
— Imperiale del

Oiro Preto
352—3.

— Ricca 353.
— Viciosa 237.

Vincennes 222.San Vittcent 344.
St. Vincent 325.
Virgin Gorda 344.
Virginten 337.
Virginissa öarne 344^
Vitterbo 250'
Vittoria 24i, 307'
Vliessingen 176'
Vodina 277'
Vogeserne 2i6'
Volcano 255'
Volta, Flod 90'
Vonizza 278'
Vos 157'
Vosges 223'

W.
Waadt 215.
Wactl. Flod 174.
Wadstena 145.
Wagram 205.
Wagrien 163.
Wahlstadt 199.
Walchern 176.
Waldeck 193.
Wales 171.
Walesbergen 164.
Wctllachiet 276.
Wallis 216.
Wampo 309.
Wan 285.
Wan, Sjö 73.
Wanäs 148.
Warasdein 209.
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Sidan.
Warberg 149.
Wardö 158.
Wardöhus 158.
Warna 276.
Warnhem 147.
Warschau 268.
Warta, Flod 74,

267.
Wasa 262.
Washington 337.
Wassanah 322.
Waterford 173.
Waterloo 179.
Warholm 141.
Wangeuw 103.
Wangatssundet 70.
Wedewäg 144.
Weichsel 74, 195.
Weichselmunde 197.
Weimar 191.
Weisscttfels 200.
Weisscnburg 209.
Wels 205.
Wenden 262.
Wcnern 73, 134.
Wencrsborg 148.
Werder 197.
Wermland 144.
Werningcrode 200.
Wertheim 189.
Wesel 202.
Wescr. Flod 181.
Westcap 103.
Westcrbotten 152.
Westergöthland 147.
Westerwik 146.
Westeras 143.
Westfjorden 153.
Wcstindien 342.
Westmanland 145.
Wesifalen 201.
West-Preus.en 197.
Wcstsex 168.
Wettern 73, 135.
Wetzlar 202.
Weriö 147.
Wbitehaven 170.
Wiburg 161, 262.
Widdin 276.
Wieliczka 207.
Wien 204.
Wiesbaden 192.
Wieprz 267.

Sidan.
Wight 69, 168.
Wikcn, Sjö 247.
Wilhelmshöhe 189.
Wilhelmsöar 105.
Willmanstrand 262.
Wilna 263.
Wiltshire 168.
Wimmerby 146.
Winchester 168.
Windau 262.
Windsor 168.
Winipegsjön 93, 332.
Winterthur 2i4.
Wisbn 150.
Wischnei Wolot-

schock .259.
Wistngsö 147.
Wissan, Flod 149.
Wismar 191.
Witebst 263.
Witgenstein 201.
Wittenberg 200.
Witts land 103.
Wittstock . 197.
Wiätka 265.
Wladimir 259.
Woahu 356.
Wola 268.
Wolfenbuttel 192.
Wolga, Flod 73, 256.
Wolgast 198.
Wolhynien 263.
Wollin 198-
Wolmar 262.
Wologda 260.
Woolwich 168.
Wolwerhamptc. 169.
Wombsjön ' 149.
Worcester 169.
Wordingborg 160.
Wormen, Flod 154.
Worms 191.
Woronesch 259.
Wostani 315.
Wretakloster 146.
Wulli 323.
Wurtemberg 187.
Wurhburg 185^
Wuschang 309.
Wä 150.
Wänskaps-öarZ

ne 357.
Wacnanas^ 146.

Sidan
X.

Xarayes 352.
Xercs de la Fron-

tera 239.
Xingu 100, 332.

V.
Y 174.
Äangtscheu 309.

.Yap 104.
Yarmouth 170.
YatlN 323.
St. Ybes 243.
Yarkand 310.
Yerken, Flod 83.
Yezo 292.
Yonne 228.
York 170, 333.
Yorks ö 105.
Vpern 179.
Yssel,Flod 174.
Ystad 149.
Yucatan 341.
Yuma 94.
Yunnan 309.

Z.
Zaardam 176.

341.
287.

tzaire, Flod 90, 382.
Zambeze, Flod 89,

Zamora 238.
Zamosc 269.
Zanhaga 319.
Zangttebar 327.
Zangebarisse öarne 88.

255.
Zara 200.
Harssoie Zelo 261.
Zeeland 176.

278,
200.

tzentha 208,
I^2.

Ztegenhain 190.
Hieriksce 177.
Zitomir 262.
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Sida».

Zittau 186.
Znaym 207.
Zofingen 215.
Zorndorf 198.
3ug 214.
Zugcrsjön 212.
Zuid Beveland 17.6.
Zur 287.

214.
Zltrichersjön 212.
Zutphen 177.
Zuwalki 268.'
Ztiyderzee 174.
Zweibrucken. 185.
Zwickau 186.
Zwöllc 177.

s.
Äb» 261.
Äl»u_ 150.
sker . 143
Åland 69, 262'

Sidan.
Ålborg i6t.
Älleberg 147.
Omal 148.
Hngerman.lfwen 151.
Ängermanland 151.
Arcskutan - 134.
Arhus" 161.
A sele Lappmark 153.
Asnen, Sjö 146.
Ätw idaberg 146.

Ä.
?'lde!fors 147.
Ägina 272.
Ätna 73,254.
Ätran 154.

H.
Hdt On 103.
Ofta Egypten 316.

Sidan.
— Guinea 324.
— Italien 246.
— Kanada 333
— Tellemarken 157.
— Ungern - 208,

Ofweostloster 149,
Öland 69, 146.
Örby hus 142.
Örebro 144,
Orcgrund 141,
Öresund 69,

Orkedalen 158,

Ösel 69, 262,

Österbotten 261
Österby 142.
Osterdalen 156.
Östergöthland 145.
Östersjön 68.
Österrike 203.
Öster Ris. , 157.
Hstersund 152.
Osthammar i4t
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<^»^e Gamle, Greker och Notnare, kände endast tre werlds-
delar, Lur-op», och I^id^n ellcr hwilka derföre
äfwen fatt namn af Gamla Werlden, till stilnad frän
de nya länder, som man sednare npptackt pä andra ssdan af
jordklotet. Af desia tre werldsdclar woro länderna wid Me-
delhafwet samt wid floderna Tigris och Eufrat mest bekanta.

K II K O ?

Gränsor: i norr, Oce>3nuB Be^tt!ntlion«liB) dorealiz eller
nre:wuB, äfwen kallad Nare ci-oniiim eller
lnortnum; i öster: floderna Il,Kn (?I8ol,qa) och (Don),

IVIZLoti» (Azowska stön), I'c»ntuB I^uxil,eiB (Swarta
hafwet), Lospoi'uB IKrnciuB (Constantinopolitansta sundet),
?iöpc»nti« (Marmorasiön), Nellcg^oniu» (Sundet wid Dar-
danellerna); i söder: lVll>i« inwrnum eller
(Medelhafwet) med desi bada wikar: lVlare (Archipe-
lagen) och U. Ha6iiaticum (Veneliansta wiken), l'retum lltii'-
culeum eller (-»äiwnnm (Gibraltars Snnd); i wester: O-W-
-n»8

, occi^enwlis eller lieB^eiieiB med de? wikar:
Naie (^ermanicum (Nordflöli) och 3inuB <^Ollelnu3 (Ostcrfjöll.)

I. Westra Europas Länder

äfwen kalladt ll)6ria, Nez^eiin til t i nia ellcr
del ili) omgafs i öster af Mate interntlln, som här kallas ldeil-
cum, i wester af Oceantis Atlanticus, och i norr af desi Vik N^l-e
(^antglHi-icum. Föröfrigt afsläng^e ?^renNi Ncintes frän Gal-
lin och l^etum UercnlllnnlN frän Afrika.—Berg: I^icnni,
I6ul»e6a (Sierra d'Oca), Qi-nzpeä^ (Sierra Morcna), sont
utgår at. föder frän föreg.; Iterniiniu» (Sierra d'Estrella) i we-
ster. —Nddar: ?lomontolium liNeucum (C. Ortegal);
ladieim (C. Finis terre); B^rum (C. S. Vincente),
(C. Trafalgar); (Gibraltar). — Floder: Idsiuß (Edro);
L-Lti» (Guadalquivir); (Guadiana); 'lilZuz (Tajo);
Duiiu» (Duero); Nsnsuß (Minho); seicio (^near). — Landct
war, i synnerhet i södra delcn, frugtbart ock rikt pa metal-
ler. — Urinwanare: «s^«s/cV i wester; TV^iezsl i spdwest;
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Kö^l i öster. — Nyare woro ?d«?niceß) som hade talrika ko-
lonier pä Medrlhafskusten, och C«ltn, som inkommo öfwcr
Pureneeriia och stutligen sammansmälte ined Iberi till ett folk
((/s^löe,-i.) — Sedan hcla landet, under Kejsar Augusti re-
gering, kom under Roms walde, delades det af honom i föl-
jande 3 provinser, af hwilka äter hwardera delades i wiZa
Conventus luridici.

1. I.II^II'^!^, westra dclcn af landct mcllan floderna
Durius och Anas, säl. nästan hela Portngal mcd en del af
Spanien. — Folk och Städer: HmöeN»,
bufwudort/anlagd af Angnstns och befolkad mcd Veteraner;
Vörda (^c,Bai-elna, (Alcantara) Nomerst koloni wid Tagus,
öfwer hwilken Kejsar Trajantts här lat uppföra cn wacker
brygga; Nböi» (Evora), äfwen kallad I.il>el-n!i taB si!!i?,;'6cs-
I9diB (äflven I'r«Biäium laludliFll. — /^ettt)„e.,.'
Balmc>nticll (Salamanca); — 6)e//eV> iVleclo-
diiFll. — I^ax suli» Romersk kolonie; 83!ä(.ia;
()I7Bszi<) eller I^lli8ippo; (äfwcn l'elicit2B .lulia) (Lisabon eller
ätminstone i des granssap), den enda Mttnicipalstaden i pro-
vinsen. — ?'«^Hi/l'.- Latinsk koloni.

2. LH^ic^., sydligaste delen af landet omkring Battis,
ntellan H.N2B och Nur^iz, war genom klimat och produkter ett
af gamla werldeus lyckligaste länder. — Berg: Nai'iNnu« och
Mpuln. — Folk och Städer: ?^,-ck/<!«/, i s.>der: IliB^s!is,
enligt nägra författare det gamla lai-te.^ilg, (Sevilla) dwar-
pä Phoenicierne redan i äldsta tider dreflvo handel; Mun6»,
i granffapet af l^aiteja, bekant genom Ccrsars afgörandc seger
öfwer Pompeij söner 45 ar f. Chr.; <^s6eB (Cadix) pä en ö afsamma namn, Phoeniciff koloni och hnfwuopunkten för detta
folks handel pä Europas och Afrikas westtnsier; Nälacn (Ma-
laga), koloni— i norr: Itälica, byggd af
Romarne i andra Puniffa kriget, innnicipalstad; BrBFpc»n, af-
satte silfwer och zinober; (Cordova), cn Patricierko-
loni, säte för en Conventns Inridicns, bäde Seneca's ochstaldcn Lucani födelseort; IlNni-^ , förstörd af Publ. Scipio.
I lnidtcn af provinsen bodde H«.iM//.

I. I^KK^COiXLASIB, norr och öster om de bada fö-
regående. — Folk och Städer: a) i norra delen frän wester
till öster: t^a//^/, soin deleides i Z/-«o^sH och ./^csnHSH,
längst i nordwest; Vl-ac; (Vraga), I.ue:uß H.eiZußti
(Lngo), <^»16, god hanin; Lri^gntiurn.—

(Astorga); Li-i^Nciuln, (sederinera kallad I^e^io VII
(^^nm2, i anledning af de 2 Legioner der woro förlagda);
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I.„c:nl — t?a/»/aö/-l.- sull'zl,l'i»3. /^cl/l/11/i och /^a«<
eöneH.- (Bilbao); Begsßäm» Huli»; l?ompLl«n
(Pampelona). — b) midt i Landct: /^acclVl'.- ?nlantill. —

AlT^eiänl': lölstum (Toledo); Be^6vi». — l)^e/ä«l- OiMurn
l^oringnorum; <^28tulon

, med silfwcrgrtlfwor.-^ i?e/i^ö^i'.'
dlunill (Valladolid), hnfwudort; Vrlmantig, bekant för sitt ryt-
teri och sitt tappra förswar mot Romarne; Lildsliß) der stal-
dcn Martialis war född; BeZl>di-^a (fannolikt Cuen?a) Celti-
bcrcrnas hnfwudstad; Vu6»u^ußt» eller — 0/c«-
c?6H.- (^ai-teja, förstörd af Hannibal. — II«6»,
Romerst koloni.—c) wid kusten: t^n/sH/cl/ll'.- dliar w^o nova
(Carthagena), anlagd af Hasdrttbal, Halttilcars mag, bekant
för sin handel och rika silfwergrufwor, war Romarnes wigti-
gaste uad i Hispania; viänium wid cn udde af samma namn.
Vcllcmtl» (Valenzia), förstörd i Settoriansta kriget;
eller Hecktanl': BäF,inwm (Murviedro), en af landets betyd-
ligaste stader, hwars eröfring af Hannibal 219 f. Chr. gaf
utbrott ät 2:dra Punista kriget; C^Äi-au^e^w (^aragozza),
stattfri koloni, stiftad af Angustns, säte för cn Convenltts
luridieus. — //e^F-«ö/:eH.' Vew«; ve, toB3 (Tortosa),
Romerst koloni. — t?oHHeiaNi'.- lariscnn (Tarragona), den
första punkt Romarnc wunno i Spanien och en af d^ras för-
nämsta städer i detta land. — Larcsno, koloni.—
//l^6F-e/6H.- Rinpol ium Gretlst koloni frän Phocis och Masiilia.

Öar: a) i Mare internum eller Idei-icum: Lslssre» in-
zul«, af hwilka den större: Najor (Mallorca) ined?<lliull och
?u!l«ntill, Romersta kolonier, den mindre med Stä-
derna och lVl«^o; ??1^U8« inBul«, (den största NbuBUB
(Vvi?a) med siad af samma namn; den mindre Oplnusa
(Forntcntera). —b) i Mare Atlanticttm: veoi um in3ul:« eller
kgl-tun»t«; I^Änciödii», Norr otn Tagi utlopp.

O 1.1.1
afwen <^I.l^ IH.ILKIOK eller IR^^^l.?!^,

omfattade det nuwarande Frankrike, cn del af Nederländerna
och Tyskland samt det mesta af Schweitz. — Gränsor: i norr
?iewm l^allicum (Kanalen); i öster, floden KKenuB mot
Germinia och Italia; i söder, Nare internum med desi wik
Binus c;alli^us och I^eenZei lVll>ntt:B mot Hispania; i wester,
ol)eanuB ,ned desi wikar: N. (^gntiidi^uin eller

och Oceanus Liiwnnicus. —Berg: ?/reuiLi;
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pennin», Qi3jN, cottioe, MaiitimN pä sydöstra grän-
sen; ciebenna(Sevcnnerne); Vö^su» (Vogeserne);
ttnenna siiv3. et Mc»nB (Ardcnnerne). — Uddar: I'iom. (^«.

b-Lum, dcn westligasie Muni wid Fretnm Gallicum; setiuin
(Cette). — Floder: a) till Ocean: (Adour); Om-unma
(Garonne); I.i8« (Loire); seczuZua (Geine); Bcl,lcli3 (Scheldc);
Bl,diB (Sambrc); lVIoBs (Maas); Väliäliz (Waal); Nozell»
sMosel) och I^l^rius (Rehn), soin genom en kanal, I^oBBN
Dru«ianN, grafd af Drustls, Germanici fader, förenades ined
Psicl. b) till N)?edelhafwet: AKS63»uS (Rhone), som gär genonl
Lneuz I.eln3nuB (Geneversjön) och förenar sig med
(Saone). — Urinrvänare: och //IF-u^es. Inwan-
drade: t7e/icr eller <3il//l, och Hse/F-cv. Landct delades under
Kejsar Augusti regering i följande 4 Provinser:

1. 6^1.1^ IV^R2O^FSIS, äfwen ?^oVl^(^l^ NO-
KI^NH., säsom Romarnes äldsta besittning i Gallien) eller
Q^l.l.l^ LK^ll(^l^, i anledning af folkets klädedrägt) be-
gränsades i söder af Medelhafwet och Pyrcneerne, i westcr af
Aqnitania, i norr af Gallia Lngdttncnsis och en del af Rho-
idanus, i öster af Alperne och Italien; berömmes säftm om-
sorgsfullt odlat. — Folk och Städer: a) wester om Nhoda-
nns: /^ö/ccv som delades i och ,' He-
b^csH,'och Städerne: RuBcin«, bekant genom Hannibals tag;
lolsza (Tonlonse), under Romarne medelpunkt för handeln;
63res8o (Carcasonnc); af hwars inwänare Romarne
mötte ett wänligt mottagande, sedan provinsens hnfwudstad;
Vem3UBUB (Nislltcs), ännn mera blomsirande än Narbo. — b)
öster om Rhodanns: eller H«//«Oi'l',- m.
fl. Städerne: IVI^M» (Marseille), en af Grekcrnes mest
blomstrande kolonier, hitförd af Phoceer 600 f. Chr., war
städse Roinarne tillgifwen och styrdes som ett aristokrati!? fri-
siat af 600 Senatorer; lelo lVlarting, (sannolikt Tottlon);

su!ii (Frejns), Romerst koloni; (Arles), Ro-
tnerst koloni, gcnomstnren af en graf (^oBB^ Mm ianZe), kom
i synnerhet under Constantin dcn Store t anseende;
sextid (Aix), anlagd af Cn. Sextins 122 f. Chr., bekant
genom Marii scger öfwer Tentonerne 102 f. Chr.; Valentia
(Valence); Qi-ritilnop«liB (Grenoble), bygd af Kejsar Gratia-
,ms; ViennM (Vienne), Allabrogernes hufwudstad, sedan Prtv-
torernes residens.

2. wester om föregående wid Mare Can-
tabricmn, eller Aqnitanictmt, genom Liger afstildt frän Gallia
Lllgduncnfis i norr och nordost. War föga frugtbart och tnin'
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dre kändt af Romarne. — Folk och Städer: 6) wid kusten.
/Vt)iö/leF: 6nrbul«, berömd sjöstad; Limonium (Poitiers).
Fa^ö/lsH.- Neäiolänum (Saintes). /^'biFcl'.-
Vuicli^sla (Bonrdcanx), urgallimal, ryktbar sjöstad, Ausonii
födelseort. 2^l,^e///.- med goda bad. —b)
in i landet: Hi/i^lF-eH t7«bi'.' (sannol. Vourgcs),
rik hufwudstad. .- (Limoges).

6ei'Z6via, Vcrcingctorix's hem, hwars fästning I.
Cstsar förgäfwcs belägrade. seFoäunuin (Rhodez).

3. 0^1.1.1^ I.II(;vUiXNlX8l8, norr om de bäda föregå-
ende, hade floderna lV!at,6na (Marne) och se^nsna till gräns
i norr mot Gallia Bclgica, och sträckte sig frän Oceanus At-
lanticus i wester till flodcn i öster, egde ansenliga stogar
och ymnigt fiste. — Folk och Städer: a) wid knsten: H«nl-
Nsioe eller .' Lilsvätes (Brest?). /^eneieH.- var-
lorNum (Vanncs), hufwudstad. <)HIH/?7l'l'.- Voi-Faniuip.
H?öb«.- lVXöms^uB. t?a/e/sH.' (Lilebone). —b)
in i landet: (!c»n6ate (Ncnnes)
suliömBFuB (Ångers). ?^«,ö«6H.' (!NBaio6ninlllm (Tonrs).

lVovö^unum. «l?e«ö/??t?'/ll. Hleckolsnuni
(Evreur). H/ött^u^lce^: /^e/<3c:rlsHsH.' Kotomagus
(Nouen). I^utetia (Paris). l?«,/lu/eH.» Oenns-
dum (Orleans). H,uZuBwbön2 (Troyes).
7lö«SH.' (Sens). <55F1/Hl'^/11.- I^u^äunum (Lyon),
näst Narbo den folkrikaste i hela Gallien, sate för en Pmtor;
härifrän ledde Agrippa wägar ät alla kanter af Gallien.

Vidiaete sulia eller (Alltun); (!a-
Killonum (Chalons wid Saone); Mvlsällnum (Revers).
Ho//.

4. 0H.1.1^ LNl.<;i<^. Norr om föreg. wid Fretulll
Gallicum, omgifwet i norr och öster af Rhcnus, hwartill
Kejsar Augnstus lade landet mellan Ärar och Alperne norr om

G. Norbonensis. Mcn omkring 100 är e. Chr. afsöndrade sig
nägra Germanista folkstammar i landet längs Rhen, nnder
namn af OLKN^MH. ciZKlll^^, som delades i (^II-
lVl^M^. ?^IN.^ och (^I^IIiVI. BN6IMD^, äfwensom Helve-
tiernes och Secmanernes land sedan fick namn af lVl^XliVl^
B^UX^OI^Ml. Dct äterstäendc delades stntligen t Ll!l.^lcl^
1:m-, och L151.6. 2:6a. Landet war uppfyldt af berg, stogar
(Vo^eBUB, och moras. — Folk och Städer: a)
i LLl^ic^. I:ma och 2:ela: He/Fc» kallades hnfwndfolket,som utgjordes af flera stammar, neml.: Hs/a^ac/.- c^si-ö-
-mZguz (Veallwais). sam»! ödi-^va (Amiens).
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b«/SH.- Ksmetaeuin (Ärras). Ms,'s/,5.
Ms7l3f?l/. Vs^geum (Bavay); lurnaeum (Tournay);
l^gmarscum (Canibray.) /^sz-s^iein^/. H«SHHI'ö/leH.'^,u2UBtH
sueBBiönum (Soissons). vurneortorum (Rhcinis.)
tHt«/««/« pä hwilkas omräde Attila förlorade den blodiga
striden 451 e. Chr. /^/'oe/uns/lHes.- Veroclunum (Verdnn).

.^uFUBw Irevirorum (Trier). />i'«^ö«i?H. Hs«««-
-??,'.. VeB«nNö (Vesall?oN). Vwä«niBBa; Bal«äu-
rum (Solotbnrn); (Avenche); (-eneva (Gens.) —

b) i (^kN^lä. Ml-^KI0«. eller 2:6a: H«i«^'. F>«>«.
t)/i««cl s:o..- I^n^äunum Latavorum (Leyden); Irajectum
(Utrecht); Latavöeiurum, sednare NöviomsFUB (Nimvegen).
Fi^-K/Tlb^i: ll!ölonia Irajana; (Esienberg). l/ö«.'
kolonin ip^ina, förut Ildim um, (Cöln); lolbiaeum
(Mpich); Lonna (Bonn), en fästning, anlagd af Drusus,
jcmte en bro öfwer Rben; donlluenieB (Coblcnz) wid Moscls

förening med Rhen; här slog I. C<Vsar en brygga öfwer den
sednare; Vin^ium (Vingen). —c) i (^KN. BN?VKIOK eller
I^IlVIH.: ?>Ht,c«'.- Städerna: Kl6»
gunNaeum (Maynz), urgainmal; B?<n!a (Sicklingen), der
Alexander Severns mördades af sina soldater; Lordetömazus
(Worms), l^oviamaguZ (Speper); (Strasiburg);
.Klltt^cl (af Galliskt ursprung), lVl«n8 LinB?ä^uB (Breisach),

Uauraeorum.
Öar wid Gallia: i Sinus Gallicus: Btmel,3(leB 5 st.

(Hieriste Oarne);—i M. Atlanticum: VeneNeX, bland hwil-
ka d^ursa (Jersey).

LKII^NNI^ eller
mcd kringliggande ,idar.

1. IMIIH.IMI^ eller war det nuwarande
England och Skottland. Det otngifwandc hafwct kallas i österOeeanu.B Oermanieuß (Nordsjön), i söder Oeean. Lritannieuß,
i wester oeean. Nibernieuß, i norr Ocean. 6a!e<loniuß. I^re-
tum l^allieum stiljde landet frän Gallia. — Berg: Oiampiuß i
norr. — Nddar: promont. wid Kanalen; H.ntiveßtoeum
eller Ilolerium (Landsend); vamnonium eller Oerinum (C.
Lizard). — Floder: lameß<s (Thames); (Huntber);
lina (Eden); Badrsna (Severn), hwars ntlopp kallades 8a-
Keina (Bristolwikcn). — Landet rikt pä metaller,
wnnerligca tenn, frngtbart i södra delen. — Hnfwlldfolk före
Romarnes inkräktning: H,v/o«sH, af Ccltistt nrsprnng, i
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söder och A?/öckö,tt> ett Germanistt folk, norr om berget
Granipins. Caledonierne kallades sedermera ?ieti, derföre
att de mälade kroppen; södcr om dem bodde Beoti. Efter I.
Cssars och Tib. Claudii cröfring, delades ön i VKll^^

ellcr 8U?IHl0K den södra och Lkrl. L^KL^K^
eller I^LKIOII. den norra.

LKll^iMl^ KoN^^^: Gränsen mot norr war, i
Kejfar Clandii tid flodcn Saurina; nnder Hadrianus Valium
Ilaclriani, uppförd twcrtöfwcr landet frän Tinas utlopp; under
Kejfar Antoninus Pins flyttades Romersta gränsmuren längre
upp, och under Kejfar Severus till det smalaste af landet,
wid Voclotria H^Bwarium (Firth of Forth). — Folk och Städer:
t?«/liil'.- vurövernum (Canterbnry); VubriB (Dover).
NnFnuB knrtuz (Portsmonch); Venta (Winchester).
/ttl'.- Völfda (Falmonth). ?>l^ob«^s«: I^onämium (London),
redrlN tidigt bekant för sin handel, /)obunl'.' (^le^
vum (Glottcesser). HÄu^es. O^cio^iceH.
/u/ll'.' Uuiödrivie (Vrigh Casterton); I^inclum (Lincoln).
t?a^6pll'.' veva (Chester); Ken6ueBBeclum (Manchester).
H/-IF-««ieH: Nboräeum (Vork), den wigtigaste och skönaste af
Vritannicns städer; här lefde och dogo Kejsarne Sept. Seroertts
och Constantius. War Romerst koloni och medelpunkten för
norra Britanniens wägar.

V) N^II. V^M^R^., innehades aldrig af Romarne och
war dem föga bekant; beboddes af det krigiska ?ieti, Bcutl
och OrampiuB NonB och (Haleäonia B^lva omtalas.

2. MLI^KII^ (äfwen lerne eller Iverna) nnwarande
Irland. Foga kändt af Romarne. — Uddar: Notium prom. i
i söder och Baerum zir. i sydost. — Floder: valu «NÄ (Blak-
water) m. st. — Befolkningen synes hufwudsakligcn hafwa be-
slätt dels af Brittanniens gamla inwänare, dels af Celter frän
Gallien. Säledes träffas här af de förra, H/e«ä/?/l
af de sednare m. fl. — Städer: TKlana (Dublin?); lVlens^ia
(Wexford?); KeZia (Limerik).

3. Mindre Oar: Vseti» (Wight); 6aBBNer?äoB
(Scilly); Klona (Anglesea); Nönarina (Man); Ndmlez (Hebri-
derne); oreacleB (Orkneys); llmle kallades ett land längst i
norr frän Britannia; man har twistat om dermed stall förstas
Schetlandsöarne, Island, Norge eller nägot annat land.
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11. Länder Norr om Donau.
KLKU^NI^

kallades äfwcn l^erm. lVla^na, Lardara, I'r2NBil,enana' till
stilnad frän Germania cisrhenaiia i Gallien. — Gränsor: i
norr, 81NU8 (^c»clänuB eller Nare Bvevieum (Östersjön); i
öster, floden Viztul» mot Sarinatia Enropcra; i södcr flodcn
DanubiuB mot Noricum och Vindelicia; i wester, floden Klie-
I!U8 mot Gallia, och Oeean. (^ermanieuB.— Berg: I^lietiec»,
Hlmöva, la!,nuB wid Nehn; Nelld«euB (Blocksberg); llere^niiN:teB (hela bergskedjan frän Schwarzwald genom Thäringer-
vch Vöhmcrwald widare ät öster) ; Bu6eti (Fichtel- och Erz-
Gebirqe). (Rienscngebirgc). — Skogar: Nerc^-
t>ia B^lva som liärmare Böhmen kallas: (^akreta 8. Nareiäna
cllcr Martina 8. (Schwarzwald); I>una 8. (pä gränsen mellan

och Mährcn); Laeeni3 8. (westra delen af Thäringer-
wald); leuwdurFenBiB 8. (Tcntobllrgerwald i södra Westpha-
len); 8. wester om fdrcg.; I^ueuB LsäuKennN närlnare
hafwct i nordwcst. — Floder: VämihuuB etter l3ter (Donau);
RKenuB (Rhen), som upptager lXieer (Neckar); lVl«enuB (Mayn);
I.up^)ia (Lippe); Val,aliB) som faller ut wid Helium ÖBtium;
frän högra armen eller egentliga Rhen ledde LOBBW Druvan»:
till L)sicl och l"levum 08tium; (Ems); V^ur^lz
(Weser); (Elbc); ViaclruB (Öder); ViBtu!a (Weischel).
Landet, som ansågs uppfylldt af wilda stogar och träst, kom
aldrig fnllkomligcn under Roms wälde. Hufwudfolk: //IF-ce-

//e^,/l?t)/23H och /HitV^öneH. — Folk och Städer:
a) mellan Nhcntts och Al b is: FVlsll.- ?levum

(!a3tel!um; ; (^ordulöniz Nanumentum (Gröningen).

H/tt^Hl, inom hwilkas omräde lag Tanfanas berömda tempel,som Gcrmanicns förstörde. cn stor nation. lVi«-
-7??ä!l.'l. ellcr i^>sl/ils, H'/F-«mb,-l eller lsVctt/«b?'l,som ofta kämpade niot Romarne, tills slutligen cn del mäste
flytta öfwcr Rhen: (Wescl), i hwars granstap Herman
slog Vari legioner; leutnbur^um. <?«tt/ eller t?/in/i/: Na-
tium (Mardnrg); HczuN NatNaeN (Wisdadcn) (!aBtellum (!at-
torum (Casicl). t?//e^«Hol, ett mäktigt folk, inom hwars
land lag lel^taviBu« Qlmpu^ dcr Drustls besegrade Herman,
och B^lva Ileiculi Barra.

b) mellan Albis och Vi stilla: (Ma , här boende
folfssa, kallades af Nomarne H«t^/ cllcr H^ebi).-
t^V^ö// so'.:t bodde pä <IKerson«sUß (!imhrica (Schleswig ech
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Holstein), hwars spetts kallades (lutland). 3^«io,^«
pä Dansta öarne. i trakten af Hamburg, /^a^inl'.-
I^Zeldur^ium (Lybeck ellcr Lauenburg). He^lnöneF, det mak-
tigiiste bland de Swewista folken. eller /xi/IF-o-
-/)<??'e/l. KllF-//, (i Pommern och pä Nugcn). /^e^«ö^«.
/^«^e/^/l',- ett allmänt namn för följande och flera Nordtysta
folk. Hii^««ckö«6s. l?öi/tl'l Q6tl,6neß ellcr <^uttoneß (Gö-
ther) som stnlligen blefwo ctt mäktigt och eröfrande folk och
delade sig i Oströgötlli, hwilka eröfrade Italien, Veß^otlii,
som underknfwade Spanien och södra delcn af Gallien.

c) i södra Germanien: <Z«äH (i nuw. Mähren)
Nurum (Ottniötz); Il.li«duäunum (Brunn). Hsrl^cö^la^^i
bodde mellan Nhett och Donau, men inwandrade i Vöhmen
och bygde der UaruKuclum (Vndwcis), sedan de förjagat
Voserne, hwars hufwudstad war VosuKemum.ls><?l' mellan dc bada föreg. i 3:dje seklet ett
gemensamt namn för flera smä folkstammar i sydwest utmed
Rhen: eller H^uN (Vaden); I^laviV
(Nothweil).

d) i Germ. transvistulana nämnas följande folk:
H<2s/«^«a?. /^e«e//. eller <3ci/'/. H>u//
eller

c) i Ger m. tran snt arina, hwarlned förstods län-
derna pä andra sidan M. Svevicum ellcr Sin. Codanns (äf-
wcn kallad Bin. Vene6feuB) näiltnas nägra land, hwilka an-
sägos som öar hörande till Germanien: Bean6mavia eller
Bcanclia) äfwen Beanxia, Laitia, (Swerige) med berget 8evo;
bebodt af Buione», Bilonez, Ili!levi6neB (?). l^utN. l>ler^on
eller Mr^os in». (Norge) wester om Scandinavia, hwar-
ifrän man knndc segla till Thule. Nnin^ia eller
(Finland).

Oar roid Gertnanta: l^leBB»ria eller H.uBte^rävia (Ame-
land), hwarifrän bcrnsten hemtades; 1?re8 inBB. saxonum
(Strand, Vasen och Helgoland); KuFia (Rögen), dcr Hertha
dyrkades; I^atriz (Seland); inBB. (Moors, Thye
och Wendsysicl).

B^.KM^l^ I^IIIiO?^^.
Gränsor: i öster, floden lanaiß mot Sarmatia Asiatica,

t föder, I'auluß UNotiß, Pontus I^uxinuß , floden I^raß och
(^u-^atKi monte», i wcstcr Vißtula, i norr, obekanta länder
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och o<l6»un« se^tentrionalil eller Larmaticuz. — Berg: V<-ns-
äici i wester. Lu6rnuß wid Borysihenis och L,i^l,Ni N:t«8
wid Thana!s's källor, wid Pal. M<rotis. ll^erborei
längst i norr. — Floder: Vißtula; I^l-38 (sedan Vanaßtl'i3, nu
Dniestcr); It/pamß (Bog); Lor^3tl,ene3 (sedan Van3priß nu
Dniepr); länal3 (Don). Landct wildt och ofrnktbart, beboddes
af nomadista folk. Säsom Huftvudfolk uppgifwas, utom
Veneti, ?euelni och LgßtarnN) som nämnas wid Germania,
följande: /n^/F-sH och /l/io^ö/^/ll wid wcstra sidan af Palus
Mcrotis; NamaxöbN längre in i landet; eller
Fc/i/lcV, bredwid de föregående. Desia alla woro delade i
smärre stammar. Wid Vorysthenis utlopp läg Oldia, en Mi-
lcsiss koloni, längre i W. or6eBBUB. Udden ö. om Borysthe-
ncs kallas Vrömuß cinedan, enligt sagan, Achilles
stall blifwit begrafwen pä en ö nägot i W. frän deilna udde.

SULKBONöBUB I^Hki^^
den Taurista eller Krimsta halfön, olltgifwen i O. af Valug

lVlNotiB, i S. af Pont. Enpinus och i W. af desi wik B,'n.
war genom landt.Mgan lapl^roz förenad med fasta

landct och genom LoB^«ruB <^immeriuB ssild frän Asien. Ud-
dar: ?!'. ?artlienium, mcd ctt berömdt tempel ät Artemis
Taurica, der alla främlingar offrades; ?r. Xriu Newpon i
S.; ?r. ciorax iö. Halfön war rik pä win och säd. — Folk:

l. i S. och »sc///lc!i«ttrl' l.
i N. — Städer: Kupawria, anlagd af Mithridates Eupator,
i kriget mot Scytherne; l. <I!Kers6n, betydande
koloni frän Heraclea i Bithynicn; lliec»6oBia (Caffa) mcd för-
träfflig hamn och blomstrande handel; l. Lo»
sporoB, Tauriens gantla hnfwudstad.

vl^l^
begränsades i ö. af fl. NieraßUß-, S. af l«ter: W. af lidi-
-SCUB i norr af (!arpatdeß Nonte3 och och Sarmatia Europwa,
och omfattade säledes det nuwarande Siebcnbärgen, Moldau
och Wallachict, jemte cn del af Ungern och Galicien. — Berg:
(!arpatKeß. —Floder: IN>i^uß (Thcis) och MunBUB (Marosch),

(Olt), IlleraßUß (Prnth) falla alla i I«ter eller vann-
-I)i>!s (Donnn). L>Nl dct war rikt pä säd, mctallcr och salt;
underkufwades af Kejsar Trajanns, och gjordes till Romerst
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provins, den enda norr om Donau. Som sädan indelades
den i vaeia Ki^en^ i S., vaeia i norr och Dacia
Kleäitereanea mellail de förra. Inwänarnc utmärkte sig ge-
noin tappcrhet, egna seder och klädedrägt. — Städer: Bar-
m^eZetl,Uß3 l-e^ia, Kcjf. Decebali residens, sedan kallad Hl-
pia/I>aj3na; lidi^Um; , sedermera ilulia.
?c»nß l^ajam. Arkitekten Apollonii inästerwerk, war en stenbro
pä Trajani befallning uppförd öfwer Donau.

Öster om Dacia, N. om Donau läg mcllan floderna Nie-
r2BUB och I^raB (enl. nägra sträckte den sig ända till Boryst-
hcneö) en landsträcka kallad 801.1111110 OL^KIM, som af
Roniarne räknades till N<NBia inferior. Här märkas Danubii
sju utlopp, af hwilka det sydligaste, 05tium Baerum war det
största. — Folk: <s^/lc^,- 6ein och /'s^cl/li. —Stad:
o^)li>uza.

Wester om Dacia bodde ett folk af Roxolanernas stam,
/äH/F-e.5 Mei«na«i<N, som inwandrat frän Sarmatia under
Keis. Clandii regering, men af Dacierna undanträngdes hit
i Siebcnbärgcns berg, hwarifrän de ofta oroade Romarne
mcd krig.

?^NNONI^.
Gränsor: Danubius i N. mot Germania och i ö. mot

lazyges MetanasttL; i S. Moefia superior och Illyris; i W.
bergec Cetius »not Noricnin, och omfattade alltsä Unterwie-
nerwald, nedra Ungern, Slavsnien, en del af Crain, Bos-
nien och Croaticn. — Berg: dediuB (Kalenberg),
6lau6iuB. — Sjö: ?oi8« (Plätten). — Floder: savus (Tau),
DravuB (Drau), NvruB (Muhr), (Raab) svin alla flyta
till VZnubiuz. — Först under Augustus fulländades eröfringen
af detta och de 3 följande Södra Donauländerna, af hwilka
hwart och ett för sig kom att bilda en ilrstild provins. Huf«
rondfolk: t?o/aM«/- /,äi^lclf H«o?-H'sol.— Städer :a)
i I>^Aosl.V 81II'^NI0^ eller MM^, (W. om Arabo):
Vinclobona l. l^laviana eaBtr2 ' (Wien), redan i Romarnes
tid en ansenlig stad; (^rmmtum, der Ficinins och Scverus
Utropades till Kejsare; Biseia (Sissck); (Laybach);
b) i I'^?M. I^NKioii. !. BNci)^l)^, (t) om Arabo); Lre-

der Kcjsar Valentinianns förlorade lifwit;
('.^aab); (Altolen), Rom. koloni; leutiburxinm;
lauiunum (Belgrad); didali3; Brrmium, der Kcjs. Probnsmördades af sina truppar.
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nokicniu,
i äldre tider ett af egna Konungar siyrdt rike. Som Ro-
nierst provins woro dcsi Gränsor: i N. Danubius mot Ger-
mania, i O. Pannonia, i S. Italia, i W. fl. oenuB mot
RtMia och Vindclicia, säledes dclar af Österrike, Stey-
ermark, Karntben, Crain, Bayern, Tyrol och Salzburg.—
Berg: lVnrrcX mot Italien; cetiuB (Kahlenberg) pä
gränsen lnot O.—Floder: VssnubiuB (Donau); oenuB (Inn):

(Ens); lVluru3; Vrävus; BavuB, gränsst. mot S. —

Folk: ?'ii«^H«. soin likwäl redan 86 är f. Chr. till-
bakaträngdes af Dacierne till Vindelicia. — Städer: Noreja,
urgallilllal, der Roin. Consnln Carbo 113 f. Chr. förlorade
ett stort stag mot Cimbrerne; luv^via (Salzburg), anlagd af
Hadrianus; I^auriacum (Lorch), Rom. kol.; Cetium (St.
Pölten), Municipalstad byggd af Hadrianus.

VI^VI^I^I^.
war undcr Augusius en särskild provins, men nämnes sedan
säsom förenad med RlMia. — Gränsor: i N. Germania, i
O. Ocnns mot Noricnm, i S. Rh<rtia, i W. Helveticrnas
land, (säl. en del af Bayern). Floder: VZnubius nied Vinelo
(Werta); I.icu3 (Lech); Isarus (Iser); IlarzuB eller Ilarus (Il-
ler): oenuB (Inn). '— Sjö: I^ac. Lrr^antlnus (Bodensjön).
>- Folk och Städer: Lrrtzantium (Bregenz).

<I!ampo6ilnum (Kempten); Vimania.
VinäMeorum (Augsburg); (!aBtra K^lna (Il,atiBbNna,

nu Regensburg). Hö/l'.- ?on3 oeni (Alt Oettingen); Latava
Castra (Pasiatl).

KU^II^,

söder om föregäende, Gränsade i ö. till Noricum, i S. till
Italia och i W. till Gallia; (omfattade en dcl af Bayern,
Schwabcn, Salzburg, Schweitz och Tyrolen m. m. Berg:

KliXti«; ?enninN. — Floder: V.lrsnuß (Rhen);
lielnuß (Tcsiino); (Adda); l>lineiuß (Mincio); H.tKsßis
(Etstb). — Sjöar: Lae. Verdanu3 (Lago Maggiore); I.ÄO.
I.äriuß (Lago di Como); 1.. V6naeuß (Lago di Gärda). — Folk
och Städer: H'a,'uen/e.,.- MaZia (Mcyenfcldt); 6uria (Cbur).
/^°««ö,leH.- <I!!avenna. eller ?Vi'e/sn-
Knl'.- lilelentum (Trident), Noin. kol., förstörd af Attila.
/^/^l'.- Leilunum (Bcllllno); Lauxänum (Bozzen). t?^«a!««/
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de soin tapprast förswarade sig mot Rominarne. H/-e«nl'.-
Vel6i63ng) RhlVticns gamla hnfwudstad; oeui (Inspruch).

111. 1^.41.1^.
Italiensta halfön, soin äfwcn förckommer under namn af

af HeB^3ria, o^)iea, Baturnia och Oenotria, oM-
gafs pä O. sidan af Nare Buperum eller H.6i'igtleum; pä W.
sidan af iVlare Inlsrum eller l^rilienum eller "luBeum H^uor,
hwars stora wik i N. kallades I^iFUBtil:uB BinuB. I NW.
gränjade den till Gallia Transalpina, i N. till RhEtia och
Noricum i NO. till Illyris. — Berg: (Alperna) före-
komma under mänga olika benämningar, ncml. längs cfter
norra gränsen i en bäge frän Sin. Ligusticus till M. Adria-
ticum: maritima (Nons Vs8ul„8), l^ottiV, OiajN, I^en-
nlnZL, (M. li,K«tic«, l^arnie:», I^örie«, VonstN eller
suliN>^z)enninuB) sollt gär genom hela halfön. — Uddar: i M.
inferum: ?i'. ?o^)ulönium; dire^um; NiB3num; Burrentl-
num; ?alinurum; den sydligaste; i M. stlpertlln:

och — : ?acltlB (Po);
ä.tl»sBiB (Etsch); lidöriz eller (Tiber); 1.5ri8 (Gari-
gliano); Bilaru3 <Silaro); (Lofantc). Landet knnde
ej nog prifas af dc Gamle för dess fruktbarhet och hcrrlighet.
Dct indelas i 3 Afdclliingar: Italia Bu^erior, Italia prooria
och Italia inferior eller <^r«eia Nagna; hwartill lan läggassom den 4:dc: öarne.

1. I^^l.l^ BU?NKIOK
frän Alperne titt floderna Naera och kublcon; innefattade l^al-
lia (^izal^lna ock) I^l^uria.

A) (^^Ll.l^ ciB.^?MH. (äfwen 6. CIINKIOK etter
1?0(;^1^). — Floder: ?äcluB (Po), som upptager fr. norr
lielnuB (Tcsiino) ur I^ac. Verdanus (Lago Maggiore), H.66ua
ur Lae. I.ärlU3 (L. di Como), olliuB (Oglio) ur Lac. Bevlnu«
(L. d'lseo), NineiuB (Minzio) nr I.ae. Lenaeus (L. di Gärda);
frän söder I'2ntlruB) I'rel,ia, Beultcnna, KIi6NUB (Rheno). Till
M. Adriat. flyta: (Etsch), Ue6öacus minor et major
tu. fl. — Folk och Städer:

a) i o^l.l^ IK^BI^I)H^, N. om Padus:
Hl'2«l och ?^l«^i,ll.' Lrl^atium (Brian?oN); lauri-
norum (Turin), Rom. kol. H«/aHH«:
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Aosta), Nom kol. Vercella; (Vcrttlli), i granstapct
af dampi L.auäii, der Cimbrerue blefwo stagna af Marins
och Catulus. O^öbl'/.' domum, sedan den af
Julius Cwiar erhållit nya kolonister kallad Anvioeumum (Como);
LerzNmum (Bergallto). NöclManum (Milano)
war ett wettenstapernas hem, tidtals Krjsarms residens,

licmum <^Pavia). t?e/lö^«/ll': örixia (Brcscia); dis-
muna (nu samma namn); Nantua (n. s. n.) och Catnlli fö-
delseort; Veäriäeum, der Kejs. Otho blef stagen af Vitellii
armee 69 e. Chr. /^e^e^'.- X6ria; ?atavium
(Padua), Livii födelsestad; Vieentia (Vicenza); larvisium
(Treviso). t7a^«/.- (n. s. n.). Rom iol. med god
handel, Romarnes bälwerk mot Barbareme, förstördes af
Nttila 452, dä en del af inwänarne flydde och grundlade Ve-
nedig ; lerFeBte (Trieste). ftter pä halfön Ni-
ztria.- ?Vla (nu s. n.) urgalnmal Colchist, scoan Rom. koloni.

b) i 0^.1.1.1^ ciBP^V^^, S. o,lt Padus:
Vläeentia (Piacenza), wigtig mullicipalstad; ?I<lentia. /^'i.-
Larma (nu s. n.)^ RolNerst kol.; Nutma (Moecna), Noin.
kol., likasom föreg. bekant genom Mntinensista kriget mellan
D. Brutits och M. Antonius 44—43 f. Chr.; Lononia (före
Gallernas inwandring ?elBina (nu Bologna), Vojcrnas hnf-
wndsiad, blef Rom. Kol. och wigtig under Kejsareperioden;
Vrixellum, der K. Otho slutade sina dagar. och
Fe-nones.' Kavenna (nu s. N.), Thesialist kol. med förträfflig
hamn; här uppehölls sig flera Romerska Kejsare, slntligen
intogs den af Theoderik 463 e. Chr., som gjorde den till Ost-
göthalKonungarnes residens.

V) 1.10113.1^, S. om föreg. mellan floderna V3ru3 och
Maera', wid Sin. Ligusticns. — Floder: (utom de nämnde) I'anä-
rus och Irsbia. — Folk: det ansenligaste. — Städer:
MeZLa (Nizza), kol. fr. Masiilia; osnua (nn s. n.), tidigt be-
kant genom sin handel; ?ortuB Veneris, troligtwis densammasom ?orw« I.unensiB, i hwars granstap dcn Cararista mar-
ntorn brptes. In i landet läg Lölentia (Polenza) ansenlig
Municipalstad.

2. 11^1.1^ ?KO?KI^.
eller Medlersta Italien, frän floderna Klacra och Ku-
dieon i N. till floderna Bi!arus och I'rento i S.; innefattade
följ. 6 Länder:
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a) wid Mare Tyrhenum etter Inferum.
1. RNVM^ eller 108^1^ eller l^rilllUZlXl^. —

Gränsor: i N. Macra mot Liguria och Apenuines mot Gal-
lia Cispadana; i O och S. Tiberis. — Berg:
dimrnu3 och Böraete i S. — Ndde: ?opulunium. — Floder:
Nacr»; (Arno); libsriz (Tiber), som npptager Cla-
niB — Sjöar: Lae. /lra3im6nuB (Lago di Perttgia);' I^ae.
Vol,3inienBiB (Lago di Volsena) I^ae. Vaärm3n!B (Lago di Bas-
sano). Landet bergit mot kustrn stätt, beboddes af Z^"Hoe
cllcr 3^,'/^^', ett gammalt, sannolikt genom blandning af
flera, uppkommet folk, utmärkt för desi praktbegär, rikedom,
egna konstfärdighet och kultur. Ursprungligen fnnnos i landet
12 förbundsstader, men deras förening war icke beständig. Af
Nomarne undcrkufwades landet 370—283 5 Chr. — Städer:
I^una, (ej längt frän nttw. Carara,) med marmorbrott; I^BN
(Ma), grundadt af Nestors följeslagare; ?iBturia (Pistoja),
bekant gcnom Catilinas död; Florentia (Florcnz), No>n kol.;
k«BulN (Fiesoli), Rom. kol.; ViMterra? (Volterra), ,ned för-
träffliga bad, starkt befäst; vstulonia; Ku3ellN; VoKmii
(Bolsena); dluzium (Chiust), Kon. Porsennas residens;
(Arezzo), urgamnlal, war Mwcenas hem; dortuna (nu s. n.),
en af de betydligaste. Närmare sjön Trasimenus läg den dal,
der Flaminins med Ro:nersta hären blef slagen af Hannibal;
?6i'UBi» (Perngia); l^alsrii (Falari) inom Falisccrnas omräde;

lar^umN, Tarquiniernes statnort; Veji (Isola
Farnese), rik och maktig, intogs först efter cn 1t)-ärig beläg-
ring af Camillus; CenwmeeliZL (Civila Vechia); blollt-
strande stad, stod i nära förbindelse med Rom.'

2. I^IWN, Italiens wigtigaste landstap, war i äldsta
tider fisom Kon. Latini rike, af inskränkt omfäng (fr. Tidens
till Circcrum), men erhöll under Repnblikens tid till gräns:
iN. Tiberis; i S. floden Liris, i ö. Aequernas och Hermer-nas område. — Berg: Nonß H.ll>snuß; H,lgs<luß; N:3Bl?ußcu-
lanj; Nonz Baeer; <Hircejuß, med Nddarne: <^ire«um och da-
jet«. , — Floder: I?N,eri3 (Tibcr); H,nto (Teverone); Rumiei-
ck; i.iriß (Garigliano). —Sjöar: I^aeuz

1,. ReFillnß; ?alu6es VomptinV, Pontinsta trästen,
pä hwars uttorkande flera Kejsare och sedan Päfwar anwändt
all möda; ?al. lVlinturnenseß. — Folk: /'e/cesF-l,
Äli/u/l, Aönl^/N, l^abiNl, /^o/-
H«, m. fl. — Städer: Koma, Latiens och för en
läng tid nästan hela den kända wcrldens hufwudstad, byggd
pä 7 kullar, (deraf Nlbz ze^ticolli»), UONB rölaNnuz, c»^
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pftolmus, (swliuz, H.vent7nuz, <)unnnölig, VlmsnÄig och I^B-
-«;uMnu3, omstutna af Servil mur, hwartill under K. Aureli-
anus lades Hlonß lanl'cilluß) d!olli8 Il«it!ilorum I. Nnns ?in-
-o^B och Vat,eänuß. Staden delades af Augustus i 14 regio-
ner; desi herrlighet och storhet kan man föreställa sig dä man
wet att der funnos 215 större gator, 19 Fora ellcr torg; lika
mänga Campi, eller öppna platser; 400 tempel; 5 Nauma-
chier; 14 Aquoeducter; 36 Triumfbägar; nära 50 Kolosser,
förutan en stor mängd Odeer, Theatrar, Curier, Stöder och
praktfnlla byggnader m. in. Staden ägde 37 portar, (?orta
I^lamlnia, vapens, d!armentgliß ett'.), hwarifrän 31 lands-
wagar utgingo ät alla delar af Italien (Via I^atina,
I^laminia etc.) Hfwer Tibern funnos 8 bryggor, (?on3 lVlul-
viuß ,

Bublicius IN. st.)
Latiens of riga Folk och Städer: a) i I^^HM

V^l'^lB: 03ti», Nomarues första koloni wid Tiberns
utlopp, anlagd af Ancus Martins; Laurentum, de älsta La-
tinska Konungarnes rcsid.; I.äv,mum, uppkallad efter Aeneas'
genial; H.r6ea, enligt sagan fordom Rutnlerncs hufwndstad:
H.rteia (I^a Rieeia), med Dianas tempel och sjö samt Egcrias
lund; I.onZ», Roms moderstad; I^änuvNim, ined ett
ryktbart tempel ät Inno Sospita; , pä toppen af
Möns Tusculanus, omgifwcn af dc stönaste landtstallen, hwari-
bland Ciccros luseulgnum (Grotta Ferrata); (^a^ii) ined sten-
brott. ."N^«l St. ?rNneBte (Paleftrina), starkt befäst, ined
Fortunas ryktbara telnpel; lidur (Tivoli) i en tjnsande stön
trakt wid Anio, der M^cenas, Brntus och Casiius egde lust-
ställen, och Herculcs ett tempel. med
Ciceros wigtig sjöstad, med
präktiga tempel och palats; gammal Romersk koloni
wid Circes udde med hamn och luststallen; I. 'lerrae,-
na, med lupiters och Apottos tempel och Feronias lund, 8u-
«88a ?ometia, wid poilitinffa trässen. — b) i I^VlllM N0-
V^l^l l. ; H^rpinum; s,m_
6i; l^ormiX, der Cicero hade sitt?ormianum; (^ajeta (Gaeta);
NinturnZe; BueBBa

I. cXmiHm^., ett af jordens skönaste och fruktbaraste
länder; sträckte sig frän Liris i N. till fl. Bilaru3 i S., om-
gafs i O. af Samnimn och Äpulia. — Berg: i>laß3ieuß 51.
pä bekanta för ett ypperligt win: N. 03„ru8
jemte de swafwelrika, mcn fruktbara (^ain^.i I^lileZr^i; Ve^i-
vsu3, fastän eldsprutande, betäckt med de skönaste winplanta-
ger. "^ Uddar: lr. Kisenum och Mnerv«. — Floder: I^l-
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ri3; Vulturnus; t^lämz och Bilärus. — Sjöar: I^ac.
hwars giftiga utdunsiningar dödade foglar, som fiögo för när;
I,ae. I^ucrlnuz. — Folk: (^?«ä«l. (,'am/?n,n'. —

Städer: a) wid knsten: I^mternum, dcr Scipio Africanus lcf-
de och dog i friwillig landsfiygt; (^umN, kol. fr. Chalcis t
Eilboca , bekant gcnoin Sibylla Cumana; Nißenum, mcd hamn;
VajN, hwars stöna läge och warma bad lockade Roms Store
att här anlägga präktiga landtställen; I?Menli, äfwen mcd bad
och landtställen, deribland Ciceros Academia; lVeapoliz, förut
I'artl^nßpe (Neapel), Nomarnes favoritställe; i desi granstap
wid I'oßllj^^o war Virgilii graf; Iler^nlansum, l^om^st och
Btädl«, begrafna under Vcsuvii lava 79 är e. Chr. och sedan
cj äterfunna förr än i flutet af 1600:talet; öfwer Herculanumstär nu stadcn Portici; gräfniugarne derstädes, hwilka ännu
fortsättas, hafwa lcmnat de wigtigaste upptäckter; Burrentum
(Sorrento). Landct mellan Pr. Mincrvcr och fl. Sila rus hör-
de i äldre tider till Campania, mcn befolkades af Nomarnc
efter Samnitista kriget med hwilkas städcr woro

och 83lernum (Salerno). Deras land räknas af män-
ga titt Samninm. — b) in i landet: VönKlrum, berömd fördesi olja; c^uä, landetö hufwudstad, kunde en tid mäta sig
nicd Carthago och Rom, war bckant för inwänarncs rikcdom
och wcklighct; märkwärdig genom Hannibals wisiande här un-
der 2:dra Punista kriget; der klockor först uppfunnos.

b) wid Mare Adr ia t ieum eller Super u in:
4. 1/i^lL^l^. Gränsor: i N. floden Kubicon Nlot

Gallia Cispadana; i S. fl. mot Picennm och fl. lVar mot
Sabincrncs omräde; i W. Apeilninus och Tiberis mot Etru-
ria. — Floder: Newuruz och de redan anförda. Landct war
stätt mot knsicn. Folk: l>/7l^l, Urinwänarc. H?nönsH,,ett
Gallistt folk, soin gas landet namn af oallieuB. — Stä-
der: (Nimini), förträfflig handelsplats;
(Pesaro), Rom. kol.; 8pn8^lli» (Scnigaglia), Senoncrnas
hufwudstad; Bar3ma, Planti födelsestad; Bpolotium (Spoleto),
Rom. kol. och Municipalsi., belägrades förgäfwes af Hanni-
bal; Interamna; (Amelia): Mrnia (NarNi).

5. ricLNIM, S. om föreg. fr. floden till
nuB (Pescara); i S. mot Samninm; »i W. Apcmtines :not
Sabincrncs omrädc. Landet delades i ?Ic6nuB, stogig
bergsträcka i N.; rrletuttänu^ och lla6rianuB,
mcra frugtbart stättland. — Folk: V^b^^/.
c?«/es. — Städer: Hncona (s. n.), byggd af flyktande
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Syracusaner, med ett tempel ät Vcnus; ?leenum
(Ascoli), starkt befäst; Interamna (Tarano), Taciti födelseort;
Ilatlria, der K. Hadrianus war född.

6. B^NMIIIVI, frän floden i norr till flodcn
l>ento i S.; gränsade i W. till Etrtuia, L^tium, Cainpa-
nia; i S. till Lucania och Apulia. —Floder: (Teverone);

Bagru3 (Zangro).—"Sjöar: Vtzlmu, (L.lgo di Rieti);
I^. I^ucmuz; I^,. Folk och Städer: i N.

eller 0/?ioi, /^sK^i. Mii?,«c.?/«'? Isate (Chieti).
dorllnium (Tan Perino); Bulmo (Sulmona), Ovidii

födelseort. I W. H/az-c-i. I S. 6a"l^/eH, ,tt Mäktigt
bergfolk: Lovlanum (Bojano); Isl^ia, Samnitiste Fnrsten
Pontii hem; Lsnsventum (Benevento), äfwen kallad Nale-
-ventum för sina heta, stadliga windar; l^auclium, nära de
bckaitta Catidiusta pasicn, ?ureulH (^auälnN, dcr hela Romersta
armen mäste gä under oket 321 f. Chr. (se i Cam-
pania). //i>/)s,«'. I. O. F^s^/««/.

N. oin Samninm, d. w. s. i midten af Italia propria
bodde ett i Rows äldsta historia märkwärdigt folk: Habi^e:

nära Rom; I?i6snH (Castcll Ginbilco), nära Möns
Sacer, intogs af Romulus och gjordes till Rom. koloni;
6tireB, Sabinernas hufwudstad; KeMe (Rieti).

3. I'l^l.l^ I^^LNIOK,
som för de mänga Grekiska kolonier här funnos äfwen kattas
QKH^I^ UH.ol^ , innefattande södra delen af Italien frän
floderna BMruB och l^rento >, och bestod af följande 4 Landstap:

1. I^XM^, ftän fl. Silarus^ titt fl. Lans.— Grän-sor: i N. Campania och Npulia; i O. BinUß larentlnuß; i
S. Bruttium; iW. IVI. inlerum.— Berg: utom
M. — Ndde: l^r. I^alinurum. -^- Floder: Bil3ru3,
I.aus, flyta ät W.; Biiiz och 87bari8 ät O. Landet war ge-
nonlkorsiadt af berg.-^- Folk: H«^i«7ieH. /ca^l. —

Städer: a) wid M. inferum: ?i«Btum (Pesto), mcd Ju-nos och Neptnns tempel, grUN-dlaqd af Sybariter, mcn Rom.
kol. före I:sta Punista kriget; Uölia etter Vslia eller Nea,
Phocciff kol.> bekant af Parmenides och Zcno, soin föddes här,
och säsom säte för den Eleatiffa stolan. — b) wid Sin. Tå-
ren ti n us: lVltztapontum, fol. frän Crotone, bekant genoln sta-
dens grundläggare, den mythiste Epcus och genom Pythagoras;
Ilsr^el^a, kol. fräll TarcnttlM, Nled hamnen Biris; B^Kä,i«,
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kol. >/af Achiver och Troezenirr hitförd 720 f. Chr., hwars in-
wänares rikedom och wällust blifwit till ctt ordspräk; eftcr 210
är, nnder dcsi högsta lliakt, förstördes dcn af Croton, men äter-
byggdes af Ahenienser under namn af I'lmrit och blonlstradc
länge, tills den stutligen blef cn Rom. kol. nnder namnet copiN
(Terra Nuova.)

2. MU^IIM, sydligaste delcn af Italia, gcnom fl.
I.auß stildt frän Lncania. — Uddar: I.eue,Bpelra (C. del Arni);
?r. Nereuli3 (C. Spartivento); TepKvrium (C. Bcrzano);
Lacinium, ined ctt tempel ät Inno Laeinia. — N)ikar: Bin.
'I'srmHuß etter llis»poniateß pä W. och Be^laeinß Bin. pä O.
sidan. — Flod: Landet uppfylldt af stogbcwupna
berg. — Hufwudfolket war de wilda H^«/i/i. Städer:
kanlle»Bia(Anglona), kol. frän Plat<ra, bekant genom Pyrrhi
strid ined Nomarne 280 f. Chr.; Be^l!ieum, gent emot dcn
bekanta klippan 8e)s!Ia; Klii^ium (Neggie), kol. frän Chalcis
pä Euboea; I^ocrs Hp!xs^l,^rii sGierace), kol. af Ozolista
Locrer, bekant gcnom dcsi Lagstiftare Zalcucns; Ciöton (Cro-
tone) , kol. af AchKer 710 f. Chr.; bekant gcnom dcn af Py-
thagoras här stiftadc Orden; förstörde Sybaris och kom, efter
kriget med PyrrhUs. under Nom 277 f. Chr. In i landct
märkas 6on3enti» (Cosenza), Vruttirrnas gamla hufwudstad,
och Namertum (Oppido).

3. Gränsor: i N. floden Frento mot Sam-
ninm; i ö. IVI. Buperum; i S. Calabria och Sin. Tarcn-
tintts; i W. Lucania och Samninm. — Berg: och
oarFänuß i NO. Landet war stätt och frngtbart; delades i:
a) V^IIM^, mellan floderna Frento och —

Folk: /)««/«'. /^ttcsill. /a^^e,». — Städer: Luesria,
bekant för sin Ull och Minervas tempel; eller

säges wara grundlagd af Diomedes; Bipontum;
(Ascoli), bekant af Pyrrhi seger öfwcr Romarnc279

f. Chr.; c!ann«, der Romarne blefwo slagna af Hannibal
216 f. Chr.; <^anußn,m, Grclist kol.; VenNßia, Horatii fö-
delseort.—b) i I^Uc^ll^: Städer: Lmium (Vari),
gammal hufwndstad, Mnnicipalst.; I^^natia ill. fl. mindre be-
tydande, som förekomma i synnerhet hos Horatius.

4. cll^lLßl^, äfwen eller NX88l?IH.,
en balfö mellan M. snperum och Sin. Tarentinus, begränsades
i N. af Apulia och slutades i S. med Udden FapMium. —

Folk: /ä^F-es Stader: Lrun6nsium (Brindisi),
ned blomstrande handcl; härifrsn war wanliga öfwerfarten
til Grekland; desiutom bekant deraf att Pacuvius föddes och
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VirgilitS dog har: Ägarns eller Il7<lrßntuln (Otranto), äf-
wen härifrän war en wanlig öfwerfart till Grekland; lAren-
tum (Taranto), kol. af Parthenier frän Sparta, 707 f.
Chr., cn af Italiens rikaste och,yppigaste städer; tom 273 f.
Chr. under Roms wälde.

4. Oarne omkring Italien.
1. 81611.1^, äfwen kallad 'IKMIINI^ eller Bl(^M^,

ssiljdes genom Bieulum fr. Italien. Det omgifwan«
de hafwet kallades N, Biculum. — Berg: Ätna, redan i
äldsta tider kändt som eldsprutande; Her^i och lVedr^lle» N:teB,
gä fr. ,ö. till W. nästan genom hela ön; Nr^x, i W.delen,
bekant genom den dyrkan här gafs ät Venus Erycina. — Ud-
dar: I?iWrum i NO. Mell^num i S. och I^d«nm i NW.
hwilka bildade öns 3 hörn; vrsptmum H. om den sistnämnda
pä öns norra sida. —- Floder: B^m«ttlU3 pä O. sidan; M-
mtzra, namn pä 2:ne floder, af hwilka den ena flyter ät N.
dcn andra ät S.; H^pBa ät S. — Sjöar: ?alus
i SO., hwars ntdnnstningar woro giftiga; I?ergu33 i h^ ro-
mantiska dalen- Nnna, midt pH ön. Landet war frugtbart,
en förrädskamlliare för Romarne. — Folk: <^cck/?65.
HirMo^ss. Hl'cK/2t'. <sldii/l, förutan inflyttade Carthager,
Greker och Romare. Städer: a) pä ö. sida ni 2anck, kol.
fr. Naxos, sedan befolkad af Mesienier 664 f. Chr. som kalla-
de staden NeBBana (Meffina); af Rolnarne hette den Namertis-
na divitaz, sedan Mamertinerne kort före I:sta Puniska kriget
hade tagit den i besittning; laurömtznium; OMina (Catania),
kol. fr. Naxos (730 f. Chr.); .I^eontini, äfwen kol. fr. Naxos
(730 f. Chr.), Gyracusas medtäflarinna, lag pä (^ampi I^-
-Btr/gonäi; Negära eller Il^hla minor, kol. fr. Mcgaris; B^-
raeN3W (Siragosia), kol. fr. Corinthus (735 f. Chr.), war en
af gamla werldens största, mäktigaste och skönaste städer. Dcn
delades i 5 afdelningar, hade präktiga tempel och byggnader.
— b) pä S. sidan: kol. fr. Syracusa; t^sla,
kol. fr. Rhodus (690 f. Chr.), här föddes bröderna Gelon,
Hiero och Thrasybulus; H.grtzentum (Girgenti), kol. fr. Gela,
(582 f. Chr^), näst Syracufa öns wigtigaste stad; Bellnus. —

c) pä W. ochN. sidan: I^NM^um, i lulii Ccesars tid öns
andra hufwudstad; vrspänum(Trapani), bekant genom 3ln-
chises's död; BegNBta eller L^eBta; ?l,norlnuB (Palermo), med
stor hamn, en af Carthagernes största städer pä ön ; scdan Ron.
kol. — d) i det inre af landet: H^Kla major;
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Diodori Siculi födelseort; Nnna, der CereZ hade sin förnäm-
sia dyrkan. ,

2. BHFDIMH., wida tnindrs wigtig an fbregäende »ch
föga känd. — Hufwudberg: N. Ins3ni. — Uddar: Rrsban-
tium i N.; l^oräitänum i W.; (!2i'älitanum i Söder wid in-
loppet till en wik af sainma namn. ön war icke ofruktbar,
men afsträckande genom desi osunda klimat och wilda inwäna-
re, En mängd Carthagista, Romersta och Gre-
kiska kol. hade nedsatt sig här. On kom under Roms wälde
238 f. Chr. — Städer: ctirä!iB (Caqliari), Puniff koloni,
öns hufwudstad; Olbia i NW., Grekisk koloni; cornu3 i W.,
gainmal hufwudstad; Bulci ?ortuz i S.

3. coKBicä., genom sundet ssiljd fr. Sardinia.
— Berg: H.ureuB IVI. i N. och S. — Ud^e: ?r. Bacrum,
den nordligaste. On war föga odlad, beboddes ömsom af Gre-
kiska, Italienska, Hispaniffa och Carthagista folkstag. — Stä-
der: H.leria, Phocwi st koloni, förstörd i första Puniska kriget;
sedan Rom. kol.; Narinua, Rom. kol., ditförd af Manus; öns
största siad.

4. Smärre Oar: a) i M. Inferum: (!axraria
(Capraja); Ilva eller (Elda); ?län3Bia, dit Posth.
Agrippa, Augusti dotterson, förwistcs; ?ontla och?anäataria,
likaledes förwisningsorter för Kejsarncs anhöriga, soin fallit i
onäd; l^apreZe (Capri), bekant genom Tibern 7:äriga tvistande
här; BirenuBN, enligt sagan, de lockande Sirenernas hem;

eller Oz^ia, Calypsos O. — b) i M. Siculum:
InBs. H^öli« ellerHe^li33Btiäc!e3 eller I^ipärenBeB eller Vuleäni,
en grupp af 7 öar N. om Sicilien, bland hwilka I^i^ara med
kol. fr. Cnidus war den största; InBB., 3 öar utanför
Pr. LilybiVtlllt, i hwilkas granstap Nomarne genom en sjose--
ger gjorde slut pä I:sta Puniska kriget; NtzlNe (Malta). —

c) iM. Adri atic ti m: InBulN Vsntztorum (eller Hlectri-
-6e8?) pä hwilka Venedig blef byggd; In3B. DiomedeX, 5 st.,
af hwilka endast den största, IrimstuB, war bebodd.

IV.
Landet mellan lVlare H^FXUM och N. lönium. Nalnncn

NHI.I.^B och woro antingen obestämda cllcr instrant-
ta till wisia landstap. Gmcia delas i 4 hufwudafdelningar.
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l. ?KI.O?ONNNBUS.
halfön, nuwarande Morea, genom Corinthista näset samman-
hangande med fasta landet, hwarifrän dcn för öfrigt affön-
drades genom Binu3 (lorintluiicuz och 8. B<irömeuB; oiligafs r
A. af Nare N^rwum llied wikarne: BKrÖnreuB Bin. och
tzMeus; iS. och W. af lVlare s(?nium med wikarne: Bin.
I_.äettnreuB, Bin. , Bin. (^v^ari«siuB och iÄrelonL-
taB samt i N. af Bin. Har fllnnos följande 8
Landstap:

1. I^lHm^, otnflutet i ö. af Mare Myrtoum ined
dcsi wik Sin. Argolicus; i S. af Laconicus Sin.; i W. af
Mesieniacns Sin.; begränsades i W. af Mcsienia, i N. af
Arcadia och Argolis. — Berg: I^exeuz mot N. med desi gre-
nar Inv^tl,B i W. och parnon i ö. — Uddar: Nawa i
SO.; I^narum i'EW< —Floder: Nuruta3, soin wid Spar-
ta upptager 'I'ia-,a. Landet bergigt lncd fruktbara dalar. In-
wanarnc. F^az-tc//»'eller /<«o6/l/, af Dorist stain. -—Stä-
der: a) in i landet: B^a,ta etter LaeXclymon, hufwudstad
och medelpunkten för landets historia, hade i äldre tider inga
mnrar, och lnndc i lwqgnadcr icke jämföras med desi medtaf-
la>!nna, Athcn. B<>llaBia, bekant genolll den seger Antigonns
Doson har wann öfwer Cleoiiienes 222 f. Chr.: med
ctt ryktbart Apollotempel; 'lllerapne. — b) >.-) i d t n sten:
1.a8; C^tllinm, Spartas Arsenal och hamn: IleloB, hwars
inwänare af Spartanerne gjordes till stafwar; Njliiiauruz Li'
m^ra,

2. NNBBLiXI^., W. om föreg.; gränsande , N. till Ar-
cadia och Elis; i W. titt Mare loninm och Cyparisiius Sin, i
S. till Mesieniacns Sin. — Berg: Itliome och 15va, ntgrcnin-
gar fr. I^)'eN!!.B. — Uddar: i S.; d)^«rißßii,m i W.
— Floder: I^am^ux major segelbar, den största pa halfön;
KB6a, gränsflod mot Elis. Landet högst frugtbart, kom 668
under Spartanerna. Mesienicrne woro af Dorist stnm. —

Städer: ; I^l"^? sannolilt Nestors hem; Metllö-
ne; (HorVne; Noßß^no, anlades först, sedan Epaminondas be-
friat Mesienicrne frän Spartanernes ok; blef landets hnfwud-stad; Itlinmo, Ira och gränsfästningar.

3. I^l.lß, wid lonista hafwct; gräns, i N. till Achaia;
i O. till Arcadia; i S. till Mcsienia. — Berg: i
NO. mot Arcadia; Beollis i N. mot Achaia. — Uddar:

dcn wcstligaste pä Peloponnesns; i N. —

Floder: gränsflod i S.; 8ellöi«; rDn«u«.
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Landet, ett af de lyckligaste pä halfön, beboddes af
och delades i 3 delar. — Städer och Or^er:

a) i NI.IB CH.VH. eller ?RO?M^: (^llene, hamnstad;
Mz, ined utlliärkta byggnader, saknade i äldre tider murar,
emedan staden likasom h.ela landet ansågs helig; ?FluB.

b) i?s8Xl'I8: Olympia, wid Alphcus, war icke nägon
stad , mcn ctt af de ryktbaraste ställen i Grekland genom lu-
piters tempel mcd Gudens bildstod af Phidias, och de Olym-
piska spelen, som här firades hwart 4:de är; I^a, bekant
i äldre,tider.

c) i LKI?N?I.I^: l^panka; 8«IIu8, egdes en tid af
Xcnophon; I^^' detta, likasom det i Elis propria belägna
af samma namn, tästade llied Pylus i Meffcnia om äran att
wara Nestors hem.

4. H.K(^I)IH., t midtcn af Pcloponncsus; gränsande i
N. till Achaia; i O. till Argolis; i S. till Laconia ock Mcsie-
nia; i W. till Elis. — Berg: (^Usne, I^ampe, Lidman-
tliuB och kdttltte mot N. och W.; I^7eNUB) södra hufwud-
sirackningen ; Bt^m^lialu3 och pä O. gränsen; ?ar-
tl,sniuB och NNn3luB i Nlidten. — Floder: som upp-
tog Rr^mantKuB; Bt^x; Bt^m^i!ialuB sollt flyter genolN en sjö
af samma namn, bekant genom ett af Herculcs's storwerk;
Inäel,uB; HulutaB. Landet bergigt med stöna dalar, pasiande
för jagt och bostapsstötsel. ttlsprnngligcn /'e/as-
F-e^, förswarade sig inom sina berg wid Dorista folkwandrin-
gcn. Städer: HrcKttmsnoB, urgaililnal; Nantmea, bekant
genom Spartaner,les seger 418 f. Chr. och Thebanerncs under
Epaminondas 362 f. Chr.; ?alantium, hwarifrän cn koloni
säges hafwa flyttat till Möns Palatinns i Rom; l^sa, nr-
gammal och maktig; i desi granstap war ett tcmpel i storbct
ock prakt dct första pä halfön, helgadt ät Athcne Alea; lVle>
galttpBliB, anlagd först efter slaget wid Leuctra och befolkad med
inwänare frän 38 af Arcadiens stader, blcf landets hnfwud-
stad och wigtig i den följande tidens historia.

5. längs efter Sin. Corinthiacus; omgafs i
W. af Mare loninm; iS. af Elis och Arcadia; iO. afSi-
cyonia. — Berg: ?anac!mieus, jelnte Arcadiens gränsberg.
— Udde: KKium?r. med Ncptuni tenlpcl. — Floder: ?i-
--i'UB m. fl., alla obetydliga knstbackar, sonl titt det lncsta ut-
torkade under sommarn. Landet stätt mot kusten och fruktbart;
beboddes af /on/e^ och och utgjorde ett förbnnd mcl-
lanl2 städer, soln länge styrdes under en fri dc!ltl.Katist, se-
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dan aristokratisk form. — Städer: ?«llkne, med bergfästnin-
gen OMruz; Agira; Helice, den förnälltsta bland de 12 stä-
derna ; förstörd genom jordbäfning, bwarefter AZium blef huf-wudort; ?atrZL; V^MX, ?Käi2e; IritXÄ.

6. BicWm^, ett litet landstap ö. om Achaia, hwar-till det ursprnngligcn hört, stiljdes genom fl. fr. Corin-
thia ; beboddes af /on/e,', och — Städer:
B?c^on, här blomstrade tidigt mälare- och bildhuggare-konsten',
och stadens handtwerkerier täflade med Corinths; (för-
nämsta staden inom området: ?KliaBia), bekant för sitt goda
win och sina tempel ät Ganymedes och Hebe ut. fl.

7. till en del en halfö i Mare Myrtoum
mellan Sin. Argolicus och S. Saronicus; gränsande i S. till
Laconia; i W. till Arcadia; i N. till Sicyonia och Corinthia.
— Berg: lltot S. sa,nt Arcadiens gränsberg. — Ud-
dar: BtrutKu«B i SW.; Lup«i>tj,muB i S.; Bc^llXum i SO.
— Floder: Nra«muB; inäelms; U5, alla obetydliga!
— Sjö: Lerna 1'»lu«, wid hwilken Hercilles dödade den be-kanta Hydran. Landct bergigt med förträffliga hamnar. —

Folk: ftdan och —

Stader:^igoB, urgammal, näst Sparta den största och folk-rikaste pä halfön, med borgen I.nriBBa och hamnen Nauplia;
biemsa, bekant genom de spel här anställdes till ära ät Zcns;M^nN, i äldre tider cn blomstrande hnfwudstad i ctt cgct ri-
ke, förstörd af Argos's inwänare; I^n3, skyddad af starka
inurar, förstördes af Argos; Herrum, med Hcres ryktbara
tempel och kolosiala staty af gnld och elfenben, ett werk af Po-lycletus; HermNne, med bloinstrande handcl, bildade en cgcn
siat, likasom hwars tempel och konstwerk prisas, ochI^iäauruB.

8. <HOKM^IIIH., ett litct, mcn genom sitt läge wigtiat
landstap, pä landtnngan (WKmuy mellan Sin. Corinthiacnsoch Laconius, soin förenar Pclcponnesns tned fasta landet;gränsande i W. till Achaia; i S. till Argolis; i NO. titt
Megaris, och war genomkorsade af laga bcrg. Äfwen härhade /)o?^«s nedsatt sig. — Stad: corintku3, genom han-del och konstflit dcn rikaste och praktfullaste bland Greklandsstäder, men icke mindre bekant för yppighet och sedcslöshet,
war nyckeln titt Peleponnesns, förstördes af Rom. ConsulnMummins^ 146 f. Chr., men äterbyggdes af Jul. Cssar. Päen hotc» lag borgen ; cenenr^X och Be!in>nuB
woro halnnar wid Saronista och LecliNum wid Corinthlsta
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,^'^'" "^. bekant af de Isihmiffa spelen, somsirades titt Poseidons ara.

2- KK^ci^ ?KO?^l^ eller HNI.I.^B,
det nuwarande I.iva6ien, mellan i^are N^rtöum och Nurlnu,
eller ?rewm Nuboreum i O. och Bm. (^ormtkiaeuB, Narelonium samt Bm. i W.; innefattade följande 8Landstaper:

.

en fortsättning af Corinthista näset;omgaf» t N.^af^in. Cortnthiacus (hwars innersta del kalladesNare) ocy Voeotia; iO. af Attica: iS. af Sin.Varomcus; t W.^ af Corinthia. - Berg: oerBn3a i W ;oneia; pratat 0.-Uddar: MnBa och Beirom6e3 p^r«pit S.^ stdan. Landet det lllinsta i Grekland, wär bergigt. —

Inwanarne: ursprungligen och sedan U,^.
- Stader: war i stort anseende, men »näste efterPersista kriget w.ka för Athen. Desi hamn war wid lXina

A ' bildade en halfö utettan Sin. Saronicus°W Mare Euboicum, och gränsade iN. till Voeotia; iW.ill Megaris-Berg: ?arue«, bekant för desi jagt reu-telieon, for desi hwita marmor; U^metwB, för desi bomma-för dcsi silfwermalm.-Uddar:'iolia^ W 7chBumum dcn sydligaste, mcd Athenes praktfulla tempel.-Floder: cepln33u« N. och lI«-3U5 S. om Athen. Landet marberg.Zt och fruktbart, tnen mcd yttersta ssi odlad? Inw"narne af^^. sta.n.-Hufwudstad: . ppst^, ftänen obetydlig borg (Cekropia) till en af ga-.nla we ldens mäkti-gaste och skönaste Under, ined en mängdItatucr, port.ker och andra byggnader, (^piM, e«3na, I>«rti,enon, vion^ii teater U . fl.), af hwilka 0e för.nailiw uppfördes under Perikles's tid e tertingets M, och ännu tnera efter stagct wid Ch/ro ea ä t^g?und'3Al"a ??/7'"" ""^«be och förGrd7s st.ttli mt ginno as Alallk. Desi hamnar I^XUB, ?l,äwreuB ocke^ "^bctnistoclcs genom murar uted slagen.
smärre siader och orter: vseslia, intogs och bcfattadcshwa?^7"'^'" P"eponnesistn krigct; N^atlo "^Wa s statter Mlltiadcs wann den ärofulla segern öfwe.

"""." och dcsi Mysterier; RKamnu ;IrasiN; Bumum; I^aurium m. fl.



26

3. VOLo^l^, mellan Sin. Corinthiacus och Frctmn
Enboicmn; gräns, i N. till Locris och Phoc.s; i S. till Me-
garis och Attica. — Berg: <^nvmis i N., längre mot S. fal-
ladt ?won; Nelleon, med sina fällor Ui^procrffne och
nipxe, Apollos och Musernas favoritställen; I.ib«ttirius; 6i-
tdXion, wigtig i Mythologista geografien; leumeBBUB i SO.
Fl.oder: 6sziKi3BUB; lBM6nu3; —^Sjöar: dovarz ock)
H^lice. Landet, ehuru bergigt, likwäl frugtbart. H<Vo/i'e/^
«O, en blandning af Phoenicicr och landets äldre inwänare,
ansägos för de dummaste bland Grekernc. De mänga Stä-
derna egde egna omraden och bildade sjelfständiga stater. Den
förnämsta war LKebN, med sina 7 portar (byggd wid den
gamla borgen caclmsa) som icke blott besegrade dc öfriga Boe-
otierna, utan äfwen för en tid ryckte Hegemonien frän Spar-
ta och Athen; egde flera kostbara byggnader och konstarbeten,
tills Alexander den Store förstörde allt, med undantag af
Pindari hus. De bfriga Städerne woro: orcllomsnus, soin
i äldre tider bildade ett oafhangigt rike; cK-Nrönea, Plutarchi
födelseort, bekant gcnom Philips scgcr öfwer Grekcrne 338 f.
Chr.; I^baciga; dioronöa, dcr ett stag stod 394 f. Chr. mellan
Spartanerna och Thcbcs allierade; NaliarwB, förstörd af Xer-
xes och scdan af Romarne; 7?eBpi«, folkrik och mäktig, med
hamnen Oeuza; I^euctra, bekant genom Epaminondas lysande
seger öfwer Spartanerne 371 f. Chr.; ?lat«H, Thebes med-
täfiarinna, i hwars granstap de af Xrrres qwarlemnade Per-
sernc blefwo slagne 479 f. Chr.; lan^ra, som ofta deltog i
krigen mellan Athen och Thcbe; Nelium; hwarifrän
Grekista flottan utgick emot Tröja.

4. ?Hoci3. Gränsor: i ö. Locri Epichnemidei och
Opuntii samt Boeotia; i S> Sin. Corinthiacus och Oi88«u5;
i W. Locri Ozolce och Doris; i N. Thcsialia. — Berg: sam-
,na äs som genoingär Boeotien, under följ. namn: 6orax i
N., der oew utgär ät b. pä Thcsialiens gräns; ?arnasßUß,
i midten, hclgadt ät Apollo, Diana m. fl. gndomlighetcr, pä
hwilket Ca«taliaß källa uppsprang; (m'pKis i S. —Floder:
cer>Ki«BUß; rieistoz. Landet bergigt mcd högst fä fruktbara
dalar, men omsorgsfullt odladt. Mooenss^s utgtorde en
blandning af Aeoler.och flera inwandrade folk. — Städer:
H.nticirrKa eller llied förträfflig hamn wid en wik,
som fatt namn efter stadcn; ClrrKa, äfwen med hamn, för-
störd redan tidigt, emedan desi inwänare förgripit sig mot Del-
phi; Oizz». rik genom sin handel, undergick samma öde af
samma orsak; DelpKi, liten stad wid foten af Parnasius,
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»nen högst märkwärdig genom det tempel Apollo Ppthius här
cgde, Grekerncs nationalorakel, och genom de Pythista Spe-
len , som har firades, i början hwart 9:de, sedan hwart s:te
är; I'an«vs«; vauliz, wid dcn beqwämasic wägen öfwer Par-
nasius, den wigtigaste näst Delphi.

5. VOMB, ctt af Greklands minsta landstap. Grän-
sor: i N. Thcsialia; i O. Phocis; i S. Locri Ozolw; i W.
Actolia. — Berg: Fortsättning af?arnaBUB och oeta.— Flo-
der: ?mcluB, soin faller i Ccphisius. /)o^/s?«s blefwo märk-
wardiga gcnom dcn stora utwandringcn till Peloponnesus under
Heraclidcrnc. bandets 4 städer: (voriea letra^oliz) wor»
Nrlueum, Loium, l^iueluz och (^) tluium.

6. ldcu.lB. delades efter de olika Locrista folkstammarns
t följande 3 delar:

H.) loc^l wid Thcsialicns grans, Bin.
M!a!cuB och Eubcista sundet. — Berg: oeta, gränsberg mot
Thcsialicn ulcd dct gcnom Leonidas's hjcltcdöd ryktbara pasiet
lermöp^le; t^nemiZ, en sydlig gren af Octa. — Städer:
I'luunium den förnämsta, förstörd i Heliga kriget och desi in-l
wän'.re sålda till slafwar; Cnemiäes.

V) I.ocm 0?UlVI'II, S. om föreg. wid Euboeas sund,
mcd Phocis i W. och Voeotia i S. —Städer: ops!z, huf-
wudstad i bada Locrista Landstapen wid Ettbocista suudet (lo-
eris orientaliB): o^nus, med hamn.

c) I,ocm 020lL, wid Corinthista wiken, omg. af
Aetolia, Doris och Phocis, kattas äfwen locri, ocoiäen^
ta! ,8 till stilnad fr. de bada för«Häcn>e. — Städer: /tm-

gamlnal hnfwudstad med en fast borg; N»,ti«!sws,
dcr Hcraclidcrnc byggde sin flotta, hadc eu förträfflig halnn;
lemnadcs af Athcnicnsarne ät Mesienicnte, kom sedan under
Aetolierne.

7. H^Oll^, wid inloppet till Sin. Corinthiacus. —

Gränsor: i W. Acarnania; i N. Evirus och Thesialia; i ö.
Doris och Locri Ozolcr. — Berg: I^mplu'SBtu, och ?an«tu-
lium mot N.; thorax och ckalei3 mot O.; i mid-
ten. — Udde: gent emot RhitllN i Achaia. —

Floder: H,el,eluuB, en af de största i Grekland, gränsflod mot
W.; Nv3nuB. — Sjöar: lVlelite; Irie!,e>niB. Landct, nrp-
fylldt af wilda ssoqar och berg, delades i Hloll.^
och 4.; beboddes ursprungl. af flera folkttam-
mar, hwaribland l'i?,'?^H den största; sednare tillkoinlno
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FNo/ls^ och Ha»oi/^.' —Städer: tHl^äoa, i äldsta tider
blomstrande, lnen förföll sedan Äugustus grundlagt Nifopolis;
i?leure)n, med ett tempel ät Athene, hufwudstäder; IKermon,
i bergen, war Nctoliernes tillflyktsort wid fiendtliga dfwer-
rumplingar, och samlingsort wid deras wigtigare öfwerlägg-
ningar.

8. (fordom Om-etiB, likasom Aetolia) W.
om föreg. wid lonista hafwet; grans, i N. till Bin.
cicus och Epirus. — Berg: M^ämuB. — Uddar: lf,eucat6
xr. pä halfön Leucadia (hwilken sedan genom gräfning afsön-
drades frän Acarnania), frän hwars lodräta klippor Sappho
störtade sig i hafwet; wid inloppet till Ambraci-
sta wiken; O. om föreg., bekant genom Augusti se-
ger öfwer Antonius 31 f. Chr. — Floder: H.cl,e!3uB, gränsss.
i O.; InäeKus. — Land och Folk lika mcd Aetolia. — Stä-
der: , kol. fr. Argos pä Pcloponnesus;

Corinthist kol.; med ett af Augusius
förstönadt Apollotempel; I.eucaB, ursprungl. Chorinthist kol.;
OeniadN, ständigt i fiendtligt fbrhällandc till AcarNanerne;
Bträtus, der landets folkförsamlingar höllos.

111. Norra Grekland.
Hit höra följande 3 Länder:

1.
Gränsor: tS. Gmcia propria; i W. Epirus; i N. Ma-

cedonia; i ö. Mare Aeg<rum mcd desi wikar: I'KermZeu3) ?a-
-tzaB33Us eller ?elaBFieuB och UaiiaeuB Bin. — : oeta,
hwars östliga del kallas <I!alliärömuB, mot S.; I^m^)dr6BtuB
uiot SW., hwarifrän otlir^s utgär i ö.; ?mäuB ntot W.;
oamdunii luot N.; ol^m^)uB, 088a och?Äion wid östra si-
dan, alla märkwärdiga i Mythologicn. — Uddar: ?oBlclium,
wid mynningen af Sin. Maliacus; BepiaB eller Magn«BiLe,
den östligaste. — Floder: ?6nvus, upptager H,pÄanus och
I^nixeuB och flyter mellan Olympus och Osia genom den stöna
dalen lempe till ThermHista wiken; onelieBtuB, H.el,LluuB;
BpereilluB) längre lliot S. Landets herrliga fruktbara dalar
och stöna berg beprisas allmänt hos de Gamle. Det indelas
i 5 regioner.

ril^M'!^, i S., utmed Sin. Maliacus. — Folk:
VM/^SF; Zsn-??Mön6F,- Ma/l'enHSH nt. si. —
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Stader: kktia, fordolN hltfwudstad; Ili«dZL; I.äri«sa (!re-
m«»te; I^ami», bekant genom Lamissa kriget; lVlalia; H.ntie^-
ra; Neraelöa (förut I>acl,in); ?liar3aluß, pä hwars slätter
Jul. Cwsar stog Pompcjns 48 f. Chr.

3) 1NN8341.10118, W. om föreg. — Folk: .H^iune-.
— Städer: IlellaB, hufwudstad; U^Ma, stod i rykte för
trolldom.

C) NNBl'l^ol'lB etter ?NKKN^LI^, N. om föreg. —

Folk: ;
— Städer: oomvKi,

befäst, förstörd af Inl. Cwsar; I'rieea; ?Glinna, m. fl.
V) ?xi^Bolosls, H. om föreg. — Folk:

— Städer: I.miBBa, den största i landet; Beotusa, nära wid
knllarne C)/noBetzpl!alN, der Maced. Kon. Philip II blef sla-
gen af Nomarne 197 f. Chr.; oonni; ?KerZe, nast Larisia
den wigtigaste, med hamnen Qanon in. fl.

N) N^kMBl^, S. om föreg., mellan NeWista haf-
wet. och Pagasteista wiken. — Folk: HsrlFvlei6H. -^ Städer:
Matzn6Bi»; vemetrias^ anlagd af Demetrins Poliorcctes, upp-
steg pä de öfrigas bekostnad; lasons födelsestad och
Argonauterncs samlingsplats.

2. N?lkUB.
Gränsor: i N. Illyris och Macedouia, t ö. Thcsialia;

t S. Gr<rcia propria och Sin. Ambracicus; i W. ZNare loni-
UM. — Berg! mot N.; I^iuäu3 mot O. — Flo-
der: och bekanta mythologista nainn. Lan-
det bergigt, isynnerhet i norra delen, mindre odladt än Thes-
salia. — Folk: <?/iuon6s,- ?ViSH^?öil,- Hso/oHsl'; /l^opeH;
Hc?/s^6H, m. fl. Efter de 3 första delas Epirus i 3 regioner.

dI5lOM^, i NW. wid hafwet. — Städer- OrKum,
kol. fr. Colchis; ?al«Bte, der Jul. C<rsar landsteg pä sitt täg
mot Pompcjlls; ?Znormus, onel,6smuB, med för-träffliga hamnar.

L) INVBP^OI'I^, S. o,n föregäende utmed hafwet. —

Städer: LutKruwm, med hamnen ?elöäe3, an-
lagd af Augustus efter segren wid Actittm och försedd med stö-
na byggnader; kol. fr. Corinthus, war Aeaeidernas(Pyrrhi) Residensstad.



30

.c) N. och ö. om de bada föreg. med en
liten dcl af kusten wid Ämbracista wiken. >— Stad! voewna,
med lupiters tempel och ryktbara Orakel, det äldsta i Grek-
land.

3. N^kvcmi^.
Gränsor: (efter Philips eröfringar): i N. Moesia supe-

rior och infcrior; i O. Tracia; i S. Mare Acgirum med desi
wisar: Bin. Btr^munieu3, , loronaieUB och 'I'l,er-
inaicuB, samt Thcsialia; i W. Illyris Grwca. — Berg: I>a».
e«uB mot O.; BcBmius och ordMu« mot N. ; Bc»räus tnot
NW.; (!miclävii mot W.; oamduni och ol^m^>u3 n,ot S. —

Halföar och Uddar: hwarifrän utgä 3 andra:
Hcte, med berget och uddarne i O. och

i SW.; Bitli3uia) ltled udden verri» i SW.; I'all^-
n«, med udden I>aMn« eller oana»träeum i S. — Floder:
M«ws, gränsfl. inot O.; Btr^mon, förut gränsfl. mot sam-
ma sida; H.XMS, hwars watten sades gifwa swart färg ät de
djur som badade deri; Mliaomon. — Sjöar: I^elmltiz, pä
Illyrissa gränsen; Lolbe, nära Strpinons utlopp. Landet om-
wexlade med rika slätter och wilda berg. Macedonierne
räknade sig till Dorierne. Maccdonien delades i flera provin-
ser, hwaraf de wigtigaste woro: l>lstn> wid Thesialiens gräns;
Uzlä^ni^. eller NLLv^Klx; I^^nce^rs; ?.«B^t^; Ono^i^i^ ,n.

fl. — Städer: a) W. och S. om Axitts. Dlum; Ler^a;
P^äna, bekant Zenoltt dct stag, 168 f. Chr., hwari Romersta
Consuln Aemilius Paulus wann Maccdonien frän Konung
Perseus; AletkVne, fästning, wid hwars belägring Kon. Phi-
lip förlorade sitt ena öga; VeU», Philips och Alexandev den
Stores residensstad; (Edesia), Konungarnes residens före
Philip. — b) mellan Axius och Strymon: IKerma,
(sedan 11»e§8äl8tllc<: efter Casianders gemäl), bekant i Christ-
na kyrkans äldsta historia; koti^N» (sednarc 6aBBanära); ol^n-
t!,us, bekant genoln Philips angrepp och Demosthenis tal; cin,l-
-clB, bekant genom Peloponnesiska kriget; lorune och BiuZuz
pä Sithonia; sta^ira, Arisioteles's födelsestad; nä-
ra den kanal som Xerxcs gräfde genom Actc. — c) ö, vin
Strymon: (i N^CND. omflu-
tcn af sisin. flod, kol. fr. Athen, blomstrade ännu under No-
Utarne. Desi hamn war I^ion; Vluljppi, bekant genom Bru-
ti och Casiii nederlag 42 f. Chr. och Apostelen Pauli Prcf till
den Christna församling här fans.
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11.1.V1118 OK^c^ eller S. delen af lU)riz wid lonista
hafwet lades äfwcn af Philip under Maccdonien. Här mär-
kas Städerna: Orleum, kol. fr. Euboea; l!piclamnuz; kol.fr.
Corcyra, af Noillarns kallad v^ri l,acKium, wanliga öfwer-
gängsortcn till Italien; kol. fr. Corinthus, ett
hem för wettenstaperna; (hwaraf namnet Alba-
nien) in i landet. Frän Dyrrhachitiln förde en af Romarne
anlagd wäg (Via N^natt-ia) genom Macedonirn till Thracien.

IV. Grekiste öarne
sä wäl kring Grekland som wid Mindre Asiens westra och sö-
dra kust.

1. Uti U^n» soFlt7«i: diorcvra (hos Hotner eller
chtti^xeo^ /'«?«), NU Cvrftl, med handelsstäderna Core)'r» ochca«mpe, kol. fr. Coriitthus. B^döt», ö. om Corcyra; I.eu-
csclia (S. Maura), förut halfd, (se wid Acarnania);^!»,»
eller 'IslsKViclez, flera smä öar, ö. onz föreg.; ItKäe» (Theaki),
Uly^se's hen», ined stad af s. n. och berget Kerttu,; c!spK»l-
leni», förut Bnmo, (Ccfalonia), med 4 städcr, af hwilka en
med samma namn som ön synes hafwa warit den förnämsta;
ReKinB(leB, ö. 0M förcg., bland hwilka märkes DulieKium;
Xäe^ntnus (Zante), med stad af s. n.; BttBpKääeB, bekanta
genoin Virgilii saga om Harpperne; ?rl?te, bekant i Pelopon-
nesiska kriget; BpKaetÖria eller Bpl,^i»; oenu,«, 2:ne smä
öar; 0»n»e, i Laconista wiken; (Htl,6ra (Cerigo), med en
stad af s. n./ der Venus Urania cgde sitt i hela Grekland rykt-
baraste tempel, pä önS högsta berg. ön innehades i äldsta
tider af Phoenicier, sedan af Argiver, Spartaner och Athe-
nicnser pä olika tider.

2. Uti U^KL N^önn, (frän udden Malea till södra spet-
sen Pä Euboca): a) W. ont Prom. Scyll <r um: liparTnnz
(Spezia); N><llsa (Hpdra). — b) i Sin. Saronicus: oa-
lauria (Poro) med Poseidons telnpel, soin war en Asyl för
flyktingar, bekant genom Demosihenes's död: (n. s. n.)
bebodd af H^^^^««s<s, ständigt Athens fiender, men blefwo
slutligen stattstyldiga och wid Peloponnesiska krigets början för-
jagade frän ön. Den war desiutom bekant för en egen Konst-
skola , och ett märkwärdigt tempel ät Zeus Panhellenios; 83-
lämiB, bekant genom Aiax, Telamons son, och den seger Te-
wistocles wann öfwer Persista flottan, 480 f. Chr.
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3. Uti N^»« ckoNuu: cvci.^vVB, en ögrupp, i
SO. fr. Attica, bland^ hwilka mä nämnas: ckoB (Zeo), Si-
monides's födelseö; 0)/8ro3; (^)/ro8; (^tlmu3; Beripl,U3 (Ser<
pho); BiplinuB (Sifanto); cimuluz,, bekant för sin krita; N6-
los (Milo), med undcrjordist cld; I'aruB^ hwars hwita mar-
mor skattas för den skönaste, war skalden Archilochi födelseort
och är bekant genom den i marmor listade Grekista krönika
(Chronicon Parium ellcr Marmora Arnndcliana cllcr Oxfordi-
ana) soin i sednare tider blifwit funnen; lVaxs»s, den största,
helgad st Vachus, som här fann den af Theseus öfwergifna
Ariadne; hade en stad af s. n.; DÄOB, ehuru liten, den wig-
tigaste af alla, ansägs hafwa warit simmande i hafwet till
desi Apollo och Diana föddes här; wid den förres praktfulla
tempel i staden Delos anställdes hwart s:te är högtidliga Spel
till Glidens ära, instiftade af Theseus; här war ock den ge-
mensamma skattkammaren för Athens bundsförwandter; ön
ansägs sä helig, alt ingen död fick begrafwas der; N^cBnuB;
13no8, skaldinnan Erinnas hem; helgad ät Vachns.

Längst iS. lägo IKera, los, HmBrzos, och
xke, hwilka räknas till 8?0Kä.I)X8.

V) wid Greklands kust, N. om Cyclades: Nu-
Kma (Negroponte), gcnom sundet Euripus skild fr. Bocotia;
här märkas: Udden eller rättare kusten i N. —

Folk: m. fl. — Städer: oreu3 (förut Izti^);
(!Italei3, den förnämsta pä ön; wigtig i Grekista krigshisto-
rien ; härifrän förde cn brygga, ett forntidens mästerwerk, öf-
wer sundet till Bocotien; Nrtztria, mägtig genoill sin handel
och kolonier, förstördes af Persernc under Datis; <^u^Btus,
i hwars granstap fanns förträfflig marmor och asbest; oe,e-
-«tu3. — ö. oin Enboea lä^ Be^roB (Skiro); längre i N. Bci-
atl»uB) BeovsluB, klalone3U3, 111. fl. Ml woro ett
tillhåll för sjöröfware.

6) mellan Chalcidice och Chersonesus Tra-
ctcr; I^emnos (Stalimene), helgad ät Vnlkanus, lned städer-
ne NepiiXBtia och lVl^rlna; IliBBoB (Tasio), lik pä guldmalm;
88m8tKrZee (Samodrachi), mcd en stad af s. n.; ImdroB
(Embro).

v) wid kusten af Mindre Asien, fr. Hclle-
spontus till Sa mos: IsnB6oB, mcd en stad af s. n. och
ett bekant tempel ät Apotto Sminthcns; I.eBdoB (Metcllino),
ryktbar för sitt win samt för inwänarncs bildning och sinne
för litteratur, hwarföre en mängd af Greklands berömdaste
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Skalder, Filosofer och Hisioricssrifware (AlcamZ, Sapho, Ter-
pandcr, Pittacns, Teophrastus, Theophanes m. fl.) utgått
härifrån. De förnämsta af dcsi 5 städer woro: iVl^tilene och
Netll^mna. Neeatonn63i, en grnpp af smä öar, helgade ät
Apollo, i NO.; H.rginu33X, i SO. fr. Lesbos, bekant genom
Atheniensernes seger öfwer Spartanska flottan 406 f. Chr.;
(!Klos (Scio) , berömd för desi win och marmor, med ctt rykt-
bart tempel ät Zcns och en stad af sa in ma namn. Här föddes
Theopompus, Thcocritns m. fl. lärde; oenuBN, ö. om Chios.

4. Uti UH,KS Icä^in.vl (mellan Cycladerne och M. Asiens
kust): Icäria, benäilld cfter den förmätne Icarus, hwars propp
Upptogs ur hafwet och begrofs har; BamoB, mcd stad s. n.
och ett ryktbart telnpel ät Iuno; öns lyckligaste period inföll
under Polykrates's regering; bekant gcnolti Aposi. lo-
hannis wistande der; war en förwisningsort för Noinersta
förbrytare; har föddes Hippocrates och Apclles; den sed-
narcs mästcrsiycke, Aphrodite Am-.dyomcne, stod i Acsenlapii
ryktbara tcmpel wid stadcn d!^; pä ön tillwerkades präktiga
pnrpnrtygcr. De 2 sistnainnde öarna, jemte flera sinärre kring-
liggande, räknades till 8?0K^I)II8; I^.KocluB, blomstrande ge-
nom handcl, wetenstaper och stön konst, (Aristophanes, Aeschi-
nes, Cleobolns, Chares m. fl.), hade 4 större städer: I.inc!u3
i 0., der en fest af egct stag firades till Herculis ära; <^ä-
MUUB i W.; lalvBUB i N.; M,öe!uB i NO., i hwars hamn
stod den 70 alnar höga kolosicn, arbctad af Chares.

5. Uti N^vn <HkeL"cii!«: di-Sta (Kandia), hwars tidiga
kultur hade stort inflytande pä hela det öfriga Greklands reli-
gion och lagstiftning. Här märkas: Berg: I6a, bekant ge-
nom Inpitcrs födelse och uppfostran; victe i O. — Uddar:
Bamönium i O.; <I!riu Netci^ion i W. — Flod: I^etliNU3 pä
S. sidan.—On, ehlirn bergig, berömmcs för sina prodnkter. Dcsi
lyckligaste period inföll nndcr Kon. Minos omkring 1300 f. Chr.;
sedan kom den undcr Athens och sttilligcn under Roms walde.
— Städer: (de Gamle omtala icke mindre än 100 sädana):
CnoBsUB, Minos residens, dcr man äfwen wisade Inpitcrs graf
och den bekanta Labyrinten; oort^na, i makt täflande ined
Cnosins och bekant bland annat gcnom en frnlt.
Mala Cydonia (Qvitten); viet^nna eller vietamnum, längst
i westcr.

6. Uti N^ei: (^Ki>3?nw«: 6arMKuB (Scarpantho), med
St. lXiBVroz.
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7. Uti N^i^e Ilf^knvu: l^lielldoni»; InB3. utanför Lycia
i M. Asien; eller (Cypern), en af Me-
delhafwets största och frugtbarasle öar, rik pä olja, win och
koppar; utgjorde 9 smä stater till desi dcn knfwades af Ale-
xander den Store, 332 f. Chr. Högsta spetsen af öns berg
war ol^ln^uB, pä hwars topp Nphrodite hade ett tempel, det
ingen qwinna fick nalkas. — Stader: a) pä N. sidan: 8oli;
I^apatlmB ; (^ar^aBia. — b), pä S. si da N: Balkmi3 , med en
förträfflig haiun , förstörd af Indarne under Trajani tid, äter-
bygd af Kcjar Consiantin den Store under namn af don3tan-
tia; ll^rdni; lelalmm; oitium, bekant genoin Zcnos födelse
och Athenicns. Cimons död; H.matimB, hclgad 5t den Phocni-
sista slphrodite; ?aplmB vewB och M^lioB nova nied ryktbara
tempel ät Kärleksgudinnan; lamaBU3, wid Olylllpns, ined rika
koppargrnfwor.

v. Länder Norr om Grekland, Söder om
Donau.

t. lI.I^KIB.
ett bergigt land, utefter östra knsten af Adriatiska hafwet; grän-
sande i NW. till Gallia Cisalpina; i N. till Noricnm och Pan-
nonia ; i Q. till Mocsia Snperior och Macedonia; i S. till
Epirns. — Berg: LedN i N.; Bear6u3 iS. Lan-
det delades i lI.I^KIB V^^L^l^^ ellcr KON^.^, N. ont
floden Drcilon, och II.I^I<IB 01^/Nc:^, S. om samma flod.
Det sednare förenades af Konung Philip med Maccdonien och
fimics dcr npptaget. Ill^ris ti.omana delades efter hnfwudfol-
ken i följande 3 delar:

a) S^,P^VI.V, beboddes af/a/ife/es, med St. Netulum.

b^löllimi^ (^H«/«/), med St. 5Z6Sra (Zara);
Beorelona.

c) V^l^ll^^ (/)a/^u/a?), med St. Bälöna, bekant
genom Kejsar Dioclctiani tvistande pä sin här belägna landt-
gärd, sedan han ncdlagt regeringen; velmineum; Beollra,
Konung Gcntillö'.' residensstad. Till Illyricn hörde öarne:

l.!l)!ii'n!äe3; l^liai io (Lesina); (^ore^ra l>iigra (Cttr-
zol,^, (Melede).
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2. NOLBI^.
äfwcn NVBIH. NUKO?^^. Gränsor: i N. floden Ister
ellcr Danubius; i ö. Pontus Euxinns; i S. Thr-acia och Nor-
ra Grckland; i W. Illyris och Pannonia. — Berg: Bcar-
-6u5; c!an6avi N:teB; ordsluB och NZemus; alla pä S. grän-
sen. — Floder: VanudiuB eller lBter (Donan) soin upvtager
lVlarZ!uB (Morava) och IlmaeuB (Tiiliak); cial)ruB, soili dela-
de landet i NosBl^ BUrLIIIOK mot O. och MSLKIOK
mot W.

NONBI^ BIII>IMOK. — Folk: M^«,- D^H^i,
(deraf Uarciänia rezio); H'co^c/lHcl. — Städer: Bin^i6unum
(Belgrad), fästning pä gränscn mot Pannonia; Nar^um (Pas-
sarowitz), wid fl. Margits, bekant genom Carini nederlag 285
efter Chr.; Vlmmäeium, W. 011l ?ONS Irajani eller dcn be-
römda pä 20 stenpelare hwilande bryggan, fonl Apollodorus
uppfört pä Trajani befallning; Ilätmria (Oreava), alla wid
Donau; lXaiBBUB, Constantin den stores födelsestad, in i landet.

V) NONBI^ MSDKION. — Folk: ?>ö^/o-
ci^iiV; /'ettc:^/. Städer: , uppbyggd af Had:la-
ntis efter Dacierncs besegrande; Voro3tolum ellcr DoioBterum
(Silisiria) och (Rosiawat), wid Ister; Bear6iea (se-
dan'Ulpia) ; Narciänttpo!iB(Prebislau), uppbyggd af Trajanns
och benämnd eftcr hans syster Marcia, hnfwndstad i M. in-
ferior; samt wid Pont. Enxinns: I3truB; lomi, Milcsist ko-
loni, bekant genom Ovidii landsflykt; 06e88U8, Milcsist koloni;
Ne3emdria; alla wigtiga handelsstäder. Den nordöstra delen
af M. inferior, lliellan nedra dclcn af Ister och Pontns Enxi-
nns kallades 8(^1«IH. Nl^oll. — Moesia inferior sträckte
sig äfwen N. om Ister.

3. 'ln^^ci^,
genom Vosporu3 1"1u-aciu3 och NelleBpontuB stiljdt frän Asicn;
gränfade i O. till Pontns Euxinus; i S. till Propoiitis och M.
Aeg<Vum; i W. till Macedonia och i N. till Moesia inferior.
— Berg: N«muB, gränsberg mot N.; BcomiuB, I^angHu»
och deras fortsättning. ort>Slu3 i W.; MiB6Bpe i SW., till
en del paralclt med Hcemns. — Uddar: <IlirvBucsraB wid Vos-
phorns Tdracius; Barpe<lunium, gentemot ön Imb.os. -- Nli-
kar: iVlelaB, S. 011l halfön (^KersoneBus Il,raei«; Bin. I^e-
rint^lri3) i Pro"ontis; Bin. Ba!m^6esBUB, i Pontns E»ri'i!is.
— Floder: KeBtu3, gränsflod n,ot Macedonien; (fordom gjor-
de Strymon gräns); IleKrus (Maritza), landets hufwudstod;
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pntamoz, obetydlig kustflod, som pä Chcrsonesus faller
i Propontis, men bekant genom Spartancrncs seger öfwer
Athcniensista flottan 406 f. Chr., den sista afgörcmde under
Peloponnesista kriget. Thracien är i Europas äldsta kulturhi-
storia högst wigtig, och sangen och wetenstaperna blomstrade
här längt förr än i Grckland; men sedan Grekerne uppnätt
höjden af bildning, bestrifwes landet säsom kallt och föga od-
ladt, bcbodt af räa folkstammar. Bland desia mä nämnas:

Oc/3^ai«/sH, Oe/z-vcor, <3e/rV, OldoneH, .SeH«/.
— Stader: a) wid M. Aegceum: kol. fr. Clazo-
mene; desi inwänare stodo i rop för sin enfaldighet, ehurn
utmärkta snillen, säsoin Democritus, Protagoras, Anaxarchus
tu. fl. härstalnma härifrän; BeapteB^l«, med silfwerbergwerk,
här dog Thucydides; Naroneia, helgad ät Bachus; VoriBeus,
pä hwars slätter Xerxcs möuzlrade sin talrika här;
med Polydori graf. — b) pä Chersonesus, som genom
CN mur (I.onZuB Nuru3) war afstängd frän dct öfriga Thra-
cien: (^a!lip8Ii8) <H6stuB, Ulidt emot Abydtls t

Asien. — c) wid Propontis och Pontus Euxinus:
I>srintnuB, förut lVl^F^onia.) sedan lleiaelsa, koloni fr. Sa-
ntos, känd för sin handel och likdom; Bsl^mdria; Lv^antium,
förnämsta handelsplatsen wid Pontns Enxinns, sedan nnder
namn af (!!onBtantmopoliB af Kejsar Constantintls den Store
gjord till hnfwndstad i östra Romersta riket; Balm^clesBU3>
gammal Milcsist koloni; Milcsist koloni ined Apol-
los tempel och folosiala staty. — d) in i landet Hebrus:
IraianBpBlis, ?1otm8^)8Ii8, Ilaclrianö^dliz (förut orestia3);
kluli^^tt^>Ais.

H. 8 I
Gränsor: i N. Oceanus Hvperbureus eller Bc^tl,ieus

(Norra Ocean); i O. obekanta"länder och haf; i S. Oesanu»
NuuB eller InclieuB eller Hr^tlirNum (Indista Ocean),
med desi wikar: oanZetieu« Bin. (Bengaliska wiken), Bin. ?er-
-BicuB (Persista wiken) och Bin. (Röda hafwct); i W.
lVlare internum eller Neäiterraneum; IVlare VLINum (Archipe-
lagen); NelleBpontuB.' ?rs^)onti3 (Marmorafidn); Lo3purus
Ilirlieiu3; I>ontus I^uxlnuB (Swarta hafwet); LoBoöruB (!im-
M6riuB (Sundet wid Kaffa); I?alu3 Useutis (Azowsta sjön);
'Innai3 (Don) och 3.K2 (Wolga).



I. MI^ON.
Denna benälnnlng pä halfön Anadoli eller Natolien upp-

kom först i 4:de seklet e. Chr. Den förekommer dcremot hos
de Gamle stnndem under namnen: ?Il0?RI^ eller ci-
imlwk, 6.81^ clB vel MIK,^ I^UKUiVI, I^^ril^ n^.
I.Ll>". Den omgafs af Pontus Euxinus i N.; Propontis och
M. Aeglxnin i W.; Mare internilm iS. som längs efter kn-
sten fär Namn af iVI. I^cium, iVI. ?ampl,^llum, IVI. t^iliei-
um, Issieu3 BinuB. — Huftvudberg: utgick frän
I>rum. Bacrum i Mare Pamphyl. mot O.; ut-
grenade sig frän Taurus i NO.; i NO. frän Is-
sictts; ?är)''äclres, närmare norra knsien. — Floder: Nal^z
och BanFariuB flyta till Pontns Enxinns; HermuB och l>Ia:»
ancler flyta till Mate 3Eg<rum; Baru3 och ?^ramuB flyta
söder Ut till Mare Internum. ZFindre Asicns Länder, lyckli-
ga genom sitt läge och sin kultur, frambringade de ädlaste
frngter, äfwcn salt, metaller och de skönaste marmor- och an-
dra stenarter. — Folk: <s)^i (^e«l)c>H/^l) och /Vlce/?,7csF,
samt en mängd sednare frän Europa inflyttade folkstag, säsom:
?>u<?es, /'e/tts^-l, /ö/le>s och andra Grekista stammar, som
isynnerhet nedsatt sig pä wcstra kusten, samt slutligen (?«///.

Dessutom benämndes nästan alltid hwart och ett lands inwä-
nare efter landct; således bodde <7«^sH i Caria, /^c/l i Ly-
cia, i Pamphylia o. s. w. — Här förekomma 14
särstilda Länder:

Wid M. Aegcrum:
I.^ N^Bl^. Gränsor: i N. Hellcspontus och Propon-

tis; i O. Vithynia och Phrygia; i S. Lydia. — Berg: Ol^m-
zm3; I6a, hwars topp kallades oar^BruB; I?emnuB. Uddar:
signum, wid hwilken Grekernas flotta läg under Trojanska
kriget ; I^ectum (Cap Baba) längre i S. — Floder: Nl^n»
MeuB, gränsflod mot Vithynia; den största; oram-
cuB, bekant genoiu Alcxander den Stores första seger öfwer
Perserne; BimöiB, som förenar sig med BeBmanärus (äfwcn
XantnuB), bada besjungna af Homerus, c!alcus, falla i M.
Uegeulu.

Städer: a) i IVIVBI^ OI^N?NM eller l^I.I.^8?0^.
eller NVBI^. IVIMOK (wid Propontis): Milc-

sist koloni, starkt befäst och med god hamn, war af wigt för
Romarne i kriget mot Michridates; rriäp^, Milcsist ochI.ampBacuB, Phoceist koloni, bekanta för deras ypperliga win,
den förra äfwen för Priapi dyrkan. Uti Propontis läg ön I'r«-
connO3U3 (Marmora).

37
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b) , I!^0^8: (fr. Hellespontus till Lectmn prom.);
6uB, midt cmot Sesius i Thracien> bekant genom sagan om
Hero och Leander; Dar6änuB (kring hwilkcn landet kallas v^^-
V^Vl^ Ri!0l0); Ilium cllcr 'Iruia, ryktbart genom Grekernas
tioäriga belägring och Homeri Sänger, läg ett stycke in i lan-
det,'mcd borgen ?ergamum; närmare knsten.nppstod sedan
Ilium novum; 1?i-<3a8, grundlagd af Antigonus;
BeepBi3, Milesist koloni; NamaxNuB, i hwars granstav lag
Olu-^B3, bekant genom Hoineri stöna Chryseis och ett telupel
ät Apollo Sminthcus.

c) i N^Bl^ ?LKO4MNX eller 51^81^ (fr.
Catcus till Lcetum); eller ?er^amum, hnfwndstad
i Attalernes rike, PerMNins, bekant för desi stora Vlbliothek,som sedermera af Antonius bortfördes till Alcxandria, soin stänk
ät Clcopatra; och icke mindre för uppfinningen af pergament,
hwarigcnom forntidens litterära skatter kunnat bcwaras; här
föddes Läkaren Galenus. och Apollodorns, Augusti lärare;
mMium, wid en wik af s. n.; Glckist koloni.

d) i H01.13 ellcr : (Neolista förbundets städer
wid kusten): 6) me eller <!iima, Hesiooi födelseort, gaf nainn
ät hafswiken, wid hwilken stadcn läg; 0r) nium, med Apol-
!os tempel och Orakel; LlXa, med hamn för Pcrgamus, I^a-
riBBa 111. fl.

2. I^Vl^ eller N^lMl^, S. om förcgäende; grän-
sande i ö. till Phrygia; i S. till Caria. — Berg: 8?p)/lu8;
Imulu3, rikt pä guld; bekant genoi» Gre-
kernas seger öfwer Perscrnes flotta 479 f. Chr. — Uddar:
ölelNna prom. (Cap. Burtiill); c!()r^euB; /Irtzgllinm. — Floder:
I^ruiu,^ upptog dcn guldfdrande I^aete)luB; daMruB.

Stader: a) uti egentliga Lydia: Baräe3, residens-
stad för Lydista rikctsKynnngar, af hwilka Croesns war den
siste, sedan för Persista Satraperne; I^ri^a, lag pä
nu3 dampuz, med ctt tempel ät Apollo; Klagn^ia aä 81^-
lum>, der L. Scipio desegradc Antiochns den Store 190 f. Chr.

b) uti 50m,4,: (den illcd lonista kolonier befolkade kusten):
?docNa, utmärkt för sin handel och dc kolonier den Utskickat;
B.^'rlia, ursprungligen Acolisk koloili fr. Thesialien, förstörd
af Lydista Konungen Sadyalies, lnc!i .icerslalld af Antigonus;
är annli cn af Levanlens, betydligaste l^!d, l,p!alftr: (^laxömo-

ne, Anaxagoras's hen»; Hl^t^rl«^ hivars inwana e
till större delen flydde undan Pcrstrne^ förryck M Thra^en;
här föddes Anacrcon; I.sd«6us) cnlttpliun, lued god hamn
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och förträffligt rytteri; nära derwid läg Apollos berömda Ora-
kel ?aniönium, salnlingsplats för alla lonista städer-
nas ombud; Npl,s3Us, ryktbar genom sin rikdom och Dianas
undersköna tempel.

3. c^M^., S. ont förcgäende; gränsande iö. till Phry-
gia och Lycia; i S. till Mare Lycinm. — Berg: 6a6muB i
/).; ?K«nix i S.; I,atmuB iW. — Uddar: I'o3i<Mum iprom.,
ined ett ryktbart tempel ät Apollo Didynurns, ?rom. Iritt^>ium
pä W. kusten. — Floder: N^nder, kom frän Phrygia, slin-
grande sig i otaliga bngter och war i äldsta tidcr gränsflod
mot Lydia; 6a1I)!8; 01aueu3.

Städer: a) )oxi3i^ kolonier wid west kusten (I,n-
-m^, en fortfatlning fr. Lydia): I'l7sne, bekant gcnom Bias
en af Greklands Wise, som war född här; i>l)/u«, i en sum-
pig trakt, öfwergafs slutligen af sina inwänare; lVMetuB, re-
dan frän äldsta tider cn af Greklands mest blomstrande städer,
hen rikaste i hcla M. Asien, ägde 4 hamnar och utskickade om-
kring 80 kolonier; förstördes 496 af Perscrnc, till straff för
desi deltagande i Aristagoras's uppfor, och kom sedan aldrig
till sitt fordna ansendc; Thales, Anaximander och flera ntmärk«
tc män härstammade härifrän; laB3UB, wid cn wik af s. n.;
l^n^anda, Scylax's hem.

b) VoniB«.^, kolonier, wid westra kusten (Voni8):
MlecarnaB3UB, Herodots födelseort, den största och skönaste af
Caricns stader, starkt befästad; här fanns den präktiga graf-
wärd, Matlsolenm, soili Drottning Artemista uppförde ät sin
gcmäl och broder Mansolus; mcd Aphrodites urgamla
tempel och herrliga staty, ett mästerstycke af Praxiteles; der-
utanföre stog Conon Spartansta flottan 393 f. Chr.

c) I<N00I8«.^. kolonier wid sydkusten: caunuB, der
Sysiitier eller gemensamma maltider först infördes; oal^mna;
Dceclala.

d) <I,vßis^.< kolonier, (i dct inre af d^ni^): NaFnesia aä
lVlZeanärum, med ett tempel ät Artemis Lencophryene, hwil-
ket ansägs för det skönaste i hela M. Asien; 1ral1e8;

Btratlionie3a, anlagd af Antiochus Soter; lVlvlaB3a,
fordom den wigtigaste och skönaste uti inre Carien;
I'elmedsUB.

L) wid Ma re Intern u m:
4. I.V(^l^, H. om Caria; gränsande iN< till Phrygia;

i ö. till Pistdia och Pamphylia. — Berg: sa6muä i N.;
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OI7MPUB; cr^us i 0., dit de gamle förlade det bekanta wid-
undret dkimera. — Udde: ?!'. Bacrum, hwilket nallin titta-
des bäde dcn sydöstra och sydwestra. — Flod: Xantnuß. —

Städer: lelmesßUß) bekant för sina tcckcntydare; Xantlm3,
fordoin Lyciens största stad; ?stära, mcd ctt Apollo-Orakel,
som stod i lika anfecnde som det Delphista; N^ra, der Apost.
Panltts landsteg; blef uUdcr Kejfar Thcodosiiis II Lyciens hlif-
wndstad; ?Ilä8eli8) ined god ha>nn,ett naste för Cilicista sjö-
röfware; ?K«micus, pä berget Olynlpus.

5. I^WN^l^, ett slnalt knstland, O. om föregäcnde;
gränsande i N. till Pisidia; i O. till Cilicia: men utwidgades
under Syrista Konnngarne och sedan af Romarne till norra
Pisidicn. — Berg: lauru3. — Udde: ?r. I,eucolla.-^. Flod:
Lur^msdon. — Städer: ?erge, med ett uräldrigt tempel ät
Artelnis; äfwen bekant gcnom Apostelcn Pauli refor;
<iu3, wid den segelbara floden Enrymedon, der Ciinon slog
Perserne bäde till sjös och lands, 469 .f. Chr.; Ble!e^ Aeolist
koloni fr. Cnma.

6. cil^iciH., ö. om föregäcnde; gränsande i NW. till
Pisidia; i N. till.Lycaonia och Cappadocia; i O. till Syria.
— Berg: lauruB) pä norra gränsen, med ett pasi, lauri
?^I« eller ?^I« C!ili^iN, hwarigenoltt Alexander den Store
inträngde i Cilicien; .^.manus, som bildåren gransmnr tnot Sy-
rien , med pasiet B^-riN 1')!^, nära hafwct, hwarigcnom nysi-
nämndc Konnng förde sin armee till Isius, och I>^>1«, längre i N., genom hwilket Darius undkom cfter slaget.
— Uddar: Xe^li^rium; Bar^cl()n och l^r. —.
Floder: <^^c!nuB, hwars kalla watten nära hade kostat Alexan-
der den Store lifwet; Baruz; I'v>amuB. Landet dcladcs i twä
rcgioner: eller lka«i«X) den wcstra, och (^.

<^!ui'rBi'v,iB eller ?uui>^iH,, den östra.
Stader: a) i 611.. BeilnuB, i hwilkcn Kejfar

Trajanns dog, (i anledning haraf sedan kallad Irajanopoll»);
Beleu«a IraeliSa, anlagd af Selenens Nicator; (^or)enB.

b) i Oi.. I^ornl^: BNloe, Grckist koloni, mcn hwars in-
wänarcs förderf^ade spräk gifwit anledning till uttrycket So-
loecisinus; NalluB, rtrgaiilll^al, läg pä dgmpu3; 18-
-BUB, rylibar genoln Alexander dcn Stores seger öfwer Da-
rins Codonlannlis 333 f. Chr. Längre frän knstcn lago; lar-
3U3^ landets hnfwudstad; här föddes och uppfostrades Aposteln
Paulus, har dog Kejfar Inlianus Arostata; Nop3uestia;

(sedan l^XBarea ad
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c) wid Pontus Euxinus:
7. Vl^ll^W^, gränsande i W. till Propontis och Mysia;

i S. Phrygia och Galatia; i O. Paphlagonia. — Berg: ol^m-
z)UB IVI^8!U8. — Uddar: XcrltliB) i Propontis; lVlelXna aera

vch I>o3i6ium, i Pontus Enxinns. — Floder: V.l^näaeuB,
gränsfloden mot Mysia; BanFarius, dcn största; I^^eu»; ?ar-
t!iöniuB, grausst. i O. — Stader: a) W. oin Bosporns Thra-
cins: °Da3ev!7um, Säte för cn Persist Satrap; ?lU3a aä
o>vmpum, sades wara byggd af Hannibal; ännu under namn
af Bnrfa, cn stor handelsplats; I^ie^a, bekant genom de Kyr-
komöten här höllos i 4:de och s:te ärhnnd.; MeBme6la, (Is-
mid), Bithynista fnrstarnes residens, bekant som Ariani hem;
I^id^a, mcd Hannib^ls grafinonument; cilaleedon, Mcga-

rcnnst koloni, niidt cmot Byzantinm, war under de Christna
Kcjmrnc hufwudstad i provinsen (dä kallad roniio^ rki^l^).—
b) O. om om Bosp. Thracills: Neräclsa in ?onto, Mcga-
rens. koloni, stor handelsstad, deherrstade hela knsten mel-
lan floderna Sangarins och Parthcnins, förstörd af Nom.
fältherren Cotta , soui bortförde'mänga herrliga konsiwerk. In
i landct läg Litll^ninm (sedan (I!!aucliopoli8). — Af Oarne mär-
kas i Propontis: vi?mNn«3i In88.; wid norra ändan af Vos-
porus: <^Mns« eller B^m^)li?i;aä6B) bekanta gcnom Argonau-
tista tägct.

8. I^rill^l^ll^ ,O. om föreg.; gräns, iS. till Ga-
latia; iO. till Pontns. — Berg: 0^35^3, iO. och W. —

Udde: caramdiB (Kercmbe), M. Asuns nordligaste punkt.—
Floder: ?artliöniuB, gränsfloden i W., och lial^s, i O.—>
Stader: (fdrnt 855«mo8) och c^turuB, förekomina
hos Homcrus; licl,a3 ('^F^^av bekant af
Guden Glankons Orakel, som en bedragare, Alexander, nnder
Kejs. Antoninns Pins här anlade; Bmup^ (Sinub) , Milcsist
kol., den wigtigaste staden wid Pont. Enxinns, war i besitt-
ning af landet ända till Halys, och moderstad till mänga
blomltrande kolonier wid Pont. Euxinns; intogs af Kon. Phar-naces i Pontns och blcf sedan residens i detta rike; desiutom
bekant genom Cynikern Diogenes. Wid södra gränsen läg
Oangra, de gamla Paphlagonista Konnngarnes residens.

9. ?o^ll'llß (ellcr (^ri^OON^ rONIIIU),
ursprungligen blott landct mellan Halys och Prom. lasonium;
men sederlnera, ds det blcf 'ett eget rikc, woro Gränsorna i
W. Paphlagonia och Galatia; iS. Cappadocia; iO. Arme-
nia och i NO. Colchis. — Berg: I'ar^aelreZ; Be«6cli3eß och

— Uddar: ?r. Naracleum (C. Tscherschelllbi);
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Fäs3m'um (C. Vona).—Floder: Ilal^3 (Kistl Ermak), den
största i M. Asien, gränsfl. mot W^; Iri3; Il^ermuäon; ?na-
-818) gränsfl. mot Colchis. Landet, fäfou. Nom. provins, lik-
wabnnder egna småkonungar, indelades i 1'ox?u8 o^,i^,H,^uß,
I^oii^. I'oe.D!>iniviäc:oß och l^o»^, af ConitautiN den
Sore delades dct i 2 provinser: I^l^«o-?u^eri3 ; HZ. och
?0«?. ?ol^^oixiäc^u3 iO. — Stader: a) wid kn st en :

SUB, gaf namn är wiken wid hwilken den ligger; lemiße^-
ra, Inom Amazonernas omräde; t^otvöra, kol. frän Sinope;
6srasU3, hwarifrän korsbarsträdct (^ru.uus.Cerafus) först flyt-
tades titt Europa; Irapsxu3 .(Trcdisondc), kol. fr. Sino^c,
rik genom sin handel, (tom i särdeles anseende, nar Alexius
Comnenus, förjagad af Latincrne frän Constantinopcl 1204
gjorde dcn till residensstad i ett nytt rike); ?Ka3ls, Milcsist
kol.. —b) in ilandet: , hem, hufwudstad
i Pont. Galaticlls; /e!a, bekant geuom Aiit!)ridates's seger
öfwer Ramarne, och Inlii Erfars seger öfwer Pharnaces,
i anledning hwaraf han aflemnade den brlanta rapporten:
veni, villi, viei; (!omana pontiea mcd ett ryktbart tempcl
ät den Asiyrista Mylitta; Q^dlra, här segrade Lucullus bfwer
Mithridatcs.

v) i d c t i nr c a f h a l f ö n:
10. ?IIKVOI^, hade pä olika tider olika gränsor. Un-

der namn af kllKVOl^ NIAOK innefattades afwen en del af
Mysien (deraf ?NKVOI^ IINI.I.^8?0« l?UIV1, till stil-
nad frän rlll^. OI^N?UN ellcr —riNV-
01^, N^loll. hade, etter Gallerues inw<v-:dri:lg, följande
Gränsor: i N. Vithynia och Paphlagonia; i O. Gal^itia och
Lycaonia; i S. Pisidia och Lycia; i W. Caria, Lydia och
Mysia. —Berg: ol^mim3 oalatleu3 i N>; Dillv>n!!3 eller
Vincl)/muß i O.; <^aelmuß i S.; iVls3Ugiß i W. — Floder:
Hermen; iVl»eancler, soin upptager Nai3^a3 och I^^"^ , flyla
at M. ZEgcrum. — Stader: a) i södra dclen: wid
Marsyas källor, med Cyri residcnsstott; med tillnalli-
net 6ibsto3) anlagd af Antiochus Soter, war genom sin wid-
sträckta handel en af M. Asieits wigtigaste städer; (^o!o38«,
bekant genom den Christna församlingen, till hwilken Pauluö
stref; H!elapoliß, med warma bad och ett biligt tempel ät Cy-
bcle; I.aLäie«a aei^eum, dckant for sin handel, sina sw.irta
fär och ypperliga konstwcek; dib^ra magna, fand för fina
manufakturer, läg i cn frultdar och stön ti att (Nn.v.v3
— b) i norra dclen: Dor^l^um: Niä^um; I'ettN; I^-
-SUB, ryktbart gcnolit Ant!^oni nederlag och döo i striden mot
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Alexander dcn Stores öfriga Genctalcr 301 f. Chr;

11. 011.111.V (^llcr 0^I.I.00Il^ci^), utgjorde cn
del af Phrygia Major, mcn betraktades fedua.e som ett eget
land, ock fick namn efter Gallernc, som Kon. i Bitbynicn
Nicomedes inkallat, e>ck som har nedsatte sig; se?!d,adc i 3
hllfwild.ifdelningar: ?'/ oe:/?ll, T^^iöH^F-^H ock
Gränsor: i 3?. Vithynia och Paphlagouia; i O. Pontns och
Eappadocia; i S. Lycaonia och Phrygiei.—Berg: ol^m^uB
oälaticuB och VÄ^mus. — Floder : Ban^riu3 och Nal^B, flyta
ät N. —Städer: (Angöra), urgammal, blef Tccto-
sagcrncs hnfwndstad, och under Rolnarncs tid cn hnfwudsta-
pelplats för Osterlandsta karavanhandeln; l-zvium, Troc>ner-
nes hufwudort; ?esBmus, Tolistobiernes hufwudort, der Cybcle
hade ctt tempel med en staty, soin fördes till Rom; oor-
äium,de fornphrygista Konungarncs fäte, bekant gcnom den
Gordista knuten, hwilken Alexander dcn Store söndcrhögg, dä
han cj förmådde löja den.

12. r^IDI^, S. om Phrygia; gräns, i O. till Lycao-
nia och Cilicia; i S. till Pamphylia; i W. till Lyc>a och
Phrygia. — Berg: lauruB. — Flod: Lmr^meäon. — Sjöar:
Lao. och 6orälis— Städer: a) i westra delcn;
(Nli^B eller ovuäl.i^ neoio som beboddes af Fo/)Nl').- ler-
me33UB eller lelme,,BUB, stnikt befastadt; ?^in<,la eller I«i-
-oncla. — b) i midt en a-f landct: dlölnna, stark fä>tning;
Be!Ze, bekant för deit olja har frambragtcs. — c) i nord-
öftra delen (l3>vi<i^): lBHura, hwars inwänare uppbrände
sig sielfwa och sin stad dä Macedonierne belagrade dein; Ba-
gälaB3UB ellcr Be!^a3BUs, hwars inwänare berömde sig af att
härstamma frän Sparta.

13. I.V(^o^. Gränsor: i N. Galatia; iO. Cap-
padocia; i S. Cilicia och Pisidia; i W. Phrygia. — Sjöar:
I.ao. lätta och L- <^oräliB.. Landet.saknade floder och berg,
med nnd.intag af nägra grcnar frän och war af
wlilkanist natnr (dcraf namnct ellcr
V.i!«lo). — Städer: leonium, hufwudstad; l^ri^um; I.ao-
llii^ea <HcimduBta, wid stora wägen mellan wcstkustcn och Eu-
phrat; Verde; I.arancla.

14. (^l^oociH., sträckte sig i äldsta tider ända till
Pontus Euxinns, afsöndrades sedan soin eget rike, hwars
Gränsor woro: i N. Galatia och Pontus; i O. Armeuia; i
S. Syria och Cilicia; i W. Lycaonia och Phrygia.—Berg:
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Bcwäi3e«; l'arvläre3; mot
Syria. —Floder: HÄ7B, flyter till Pont. Enxinns; Nupllrntes
(Phrat), till Sin. Persicus, saint Cilicicns floder, som alla
börja här. Som Romcrst provins deladcs landet i följande 4
hufwuddclar:

t^ri^u. ?Lor»iH,: Städer: lVla^äca (scdan d!NBai3a
aä de förd,la Cappadocista Konungarnes residens-
stad; lMua, Rom. kolonistad, bekant genom den ryktbare un-
dergdrarcn Apollonius, som föddcs har; lXöra, ett fast berg-
flott, dcr Eumencs länge förswarade sig mot Antigoni här.

V) i S., med Städerna: ?auBtln<)pyliB, byggd
pä det ställe der Marci Aurclii gemäl Faustina dog; vana;
Comäua, solkrik hufwudstad, der den Asiyriffa Gudinnan My-
litta, här kallad Coinana, hade ett tempel mcd stora egendo-
mar och Prester af stort anseende.

<H) lVl^i-rs^, i O, ined Staden: NelitTne, hcla pro-
vinscns hnfwudstad, blef under Nom. Kejsarne betydligen för-
skönad och utwidgad.

v) H.LIU6NIH, Nulon, mcd Städerne: VascuBa; BaKuz;
m. st. gransfastningar, längs efter Enphrates; M-

cBpBliB, anlagd af Pompejns den Store pä det ställe, der
han wann sin första scger öfwer Mithridates.

N^5OK.
Denna benämning , hwarmed här förstas alla Asiens Län-

der utanför Taurus och Medelhafwet, uppkom först i 4:de
setttt^. Chr., säsom motsatts till Asia Minor. Benainnin-
game: Buperior, Vlterior, extra eller tranB lauru^,
extra Ual^n woro icke heller allmänt kända och antagna af
de Gamle.

11. Norra Asien
Länderna mcllan Pontus Enxinns och Mare Caspium N.

om floderne 1^578, c^re^ och mcd obestämd gräns
n,ot N. — Hufrondberg: caueäB«B, mcd bcrgpasicn: k^l^
IbSriece, ?. och ?. Barmatic«. Frän Caucaslls Utgä
följ. berg: NonteB NoBeli!ei mot^ SW. ; (^oraxiei i W., norr
om P. Ei!xi!,us; inot 0., hwilka fortsattas mot N.
med Kl. Nipprei; längst i N. ollitalas Klup!,2ei eller Il^xer-
dörsi IVl:te8. — Uddar: ?r. H.eUillLum och i Pa-
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lus Mseotis. — Sjöar: Pontus Luxinuz, förenad genom sun-
det LciBporus <^immsliuB med ?aluB NXoti3 ; Nm« da3oium
eller N^rcanium (Caspista hafwct). — Floder: länaiB (Don),
gränsflod mot Enropa; Nar6anuB (Kildan); ?svelnuB; ?i^Zl-
-818; I^Ka (Wolga) jemte Hclon, H,!onw och B^ru3, som före-
nar sig med Armeniffa floden , flyta till M. Caspium.
Landet bergigt, mcn mcd frugtbara dalar wid hafsstränderna,
indelades i följande 4 länder:

1. (^0I.c!NI8,
wid ösira ändan af Pout. Euxinns; gränsar i N. till Cauca-
sns; iO. till Iberia; iS. till Pontus, och utgjorde tillika
med de 2 följande länderna dst nuwarande Mingrelien och
Circasiien. Inrvanarne, t?c>/<?/«',. sagas härstalnma frän
Egypten. Städer: a) wid kusten: V"oBeuria3, (under
Rom. Kejsarne: Beba3töpuliB), gammal Grekisk kol., han-
delsplats för de kringboende bergsfolkcn. —b) in i landet:
>Na, Kon. Aetcs's, Medeas faders residens;
stdnare landets hufwudstad.

2. IVKKI^,
öster om föreg.; gränsar i N. till Caucasus och Sarmatia
Asiatica; i O. till Albania; i S. till Armenia. — Folk: Vöe,l.
— Städer: llarmu2ica, wid Cyrtls; Beumara.

3.
lttellan föreg. och M. Caspium; gränsande i N. till M:tes Ce-
rattnii och Sarmatia Asiatica; iS. till fl. Cyrus och Araxes
mot Armenia. —Folk: — Städer: bibana, wid en
flod af s. n.; wid PtM AlbanicH.

4.
läg N. om förcg. 3 länder; begränsade i O. af M. Caspittlu
och floden Rha; i W. af Pontns Enxinns, Paulus Mxotis
och Tanats 4twt Sarinatia EuroplVa >ned obekant utsträckning
mot "norden. — Folk: Bland de mänga som af Geograserne
omtalas, och stundom med ctt gcmcnsamt namn kallas Sar-
matcr eller Schytcr, wilja wi blott nämna nägra fä: Ans/-
/iei eller H^^^^ce, nära Nhas ursprung;
/)^<?F-l H«^^rl/a?» /'/i/i>ö/?/i«F'/) som fatt namn deraf att
de äto lösi, eller, enligt en mera trowärdig uppgift, en stags
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tallkottar af n/^ , wid Tanais;
först isednare tider bekanta;

i granstapet af Mare Caspinm, dc,n man ansett wara de
sednare bekante Hunne, nc; Ma3^/el, ett gcmensttmt namn
för flcra slnärrc folkstammar i t,alten af P.ilus M<eotis,
hwaribland: H/e/el«c///a"«l'; Fe/ö/- H«ck>/ m. fl. Pä norra
filstcn af Pontus Euxinud hade nedsatt sig. — Stä-
der: lana>3 (nära nuwarandc Asiow), stor handelsplats;
naZNria, hufwudstad i Bosporansta riket, mch betydlig handel i(^pl, likasolii förcgäcndc, Milcsist koloni.

m. Nordöstra Asien.
Länderna O. om.Mvie Caspium, N. oin ?aropBm"sUs

(Hinduknh), och RQ',oeluB (Himalaya). — Hufwudberg, utom
de anförda: Ili.auB (Mustag). Landet war i S. bergigt; i
N. fttnnoö slätter och stcpper. Hit räknas följande 6 Län-
der, s.f hwilka de 4 första hörde titt den stora Persista Mo-
narrien.

1. ll^llcl^l^,
wid sydöstra hörnet af N. caB^ium eller ll^reanum; gränsan-
de i N.^till floden Ochns; i O. till Margiana; i S. titt ber-
get coronuB mot Parthia; i W. till Media, och inne-
fattade säledcs delar af nnwarande Korasan, Masanderan,
och Daghestan. Landet hade frugtbara dalar; men war
föga kandt. — Städer: 2euclra.carta, landets hufwudstad;
Ilvrcania.

2. N^il(;il^^,
öster om föreg.; gräns, i N. till Scythia inträ Imaum; i O.
till Bactriana; i S. till N:teB BaripKi mot Aria, säledes
östra delen af nnwarande Korasan. — Floder: oeKuB; 0xu8;
NarzuB, hwaraf landet stall erhällit namn.—Folk: /)««?,-
?^/il^i,- H^<2H.s«Feics. — Städer: anlagd afAlcxander den Store, lnen förstörd af landets inwänare; ätcr-
byggd af Antiochns Soter, under namn af Nar^i-
aua; MSV», i en frttgtbar dal.

Z. V^ciKl^^^ eller L^/IKI^,
öster om förcgäcndc; gränsar i N. till oxuB mot Sogdiana,
i O. till samma flod och raro^<M3UB; i S. till BaripKi ivl:te3,
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(nuw. Prov. Balk i södra Vuchariet). Landets läge gjorde det
wigtigt för östra Asicns karavanhandel. —Folk:
m. fl. — Stader: Laetra (förut XariaBpe) , hwarcst faravan-
wägar frän 4 häll stötte tillsammans; , mcd fästning.

4. 8061)1^^,
gcnom daueaBii N:te3 och fl. oxi,B ssildt frän förcg.; gräns, i
W. till samma flod och oxn N:teB; i N. till flodcn laxarte3
(Syr-Darja) mot Scythia inträ Imaum; i O till samma flod
och (^omeel^ M:teB mot Sacarnm Regio, (sälcdes nnwarande
Usbekernas land i St. Bnchariet samt Belnr och Lilla Tibet).—
Folk: o^i'«,tt,- t?/iu/n^/li>'m. fl. — Städer: <H^resclmta
och (eller ultiina) , anlagda af
Cyrns och Alexander den Store, fason, gransfästning mot
N.; lVlai-ueamla (Samarkand), n,cd blomstrande handcl, gjor-
des sedan af werldscröfraren Timnr till hufwlldsiad i hans
stora rike.

5. 8(^1111^
kallades landct N. om India och de redan anförda. Dcsi
gränsor woro i N. obeställida; i W. M. Caspium och Sar-
matia Asiatica; i O. Scrica. Landet beboddcs af nomadista
tappra folkstainmar. Dc största ock wiqtigaste bland dcsia wo-
ro: «s«c>iV; Hc^//örV,- Mass^e^. Scythia indelas
i 3 hnfwud delar:

B^c)a^n^l »Loin, mellan laxarte>>, dom«6iL och Nmodi
N:teB. — Folk:t?o^?^l',- M«HH«F-e/eV, en tappcr nation, ltt.
fl. — v^/^^oe dct enda bebyggda stället, läg wid
stora karavanwägcn till Serica.

V) Beu^'rui,< mi-kH, ImBuivl, norr om föreg.; sträckte sig
frän Imans ända till M. Caspinm och Rha, ellcr Sarma-
tia Asiatica. — Floder: Klw; vaix; saxarteB. — Folk:
nl Ho/iv///«", ; eller H/eö/; ?'6c/oHö^-es,-

<3«/«e/iiö/)/i<7^i ill. fl.
6) Bens'r«i^ I«iiri«, ö. 0M berget Imans, stili-

dcs genom Nmexli iVl:tes frän India. — Folk:"//////)o/i/i«-
F-l Fo)^^.- ,n. fl. — Genom landstaret <I!a3ia förde
Nora taravanwägcn mot ö. — l58«clon Bellvtl^ica uppgifwes
sollt stad.

6. Bl^lll^^,
östcr em Schythia; gr. i S. titt Sina; i N. och O. titt obe-
kanta trakter. — Folk: F^/es,- /nccknsH ni. fl. — Städer:
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I88«äon Beriea) wid gränsen af den gllldrika öknen (Cobi), ge-
nom hwilken karavanwägen förde; Bera Netrovul>B, hnfwud-
stad, den östligaste punkten för de Gamles handel och Geografi.

IV. Sydöstra Asien.
Länderna O. om Asta Minor och Enphrates, S. om

(!aucaBUB, IVlare da^pium saillt ?av«^amiBU3 (Hinduktlh) och
I^mocli iVlonte?', (Himalaya). Äfwen dessa länder inalles 16,
hörde, med undantag af Armenia, India och Sintv, titt den
stora Persista Monarkien.

1.
äfwen NH(^^, till ssilnad frän Armenia Minor
pä andra sidan Euphrates. — Gränsor: i N. Pontus, Ibe-
ria ock Albania; i O. Mare Caspinm och Media; i S. Asiy-
ria och Mesopotamia; i W. Cappadocia i Asta Minor. —

Berg: frän dctta lands bcrgstam utgä i N.: N:teB ?a>^ä(lres
ock No3eluei; i O. (^aBpius och i S. och
AlasiuB; i W. som fortgär in ät M. Asien till
Tanrtls; och i midten: o«r6/33U3 eller (!aräueini N:te3 och
H.lmB. — Floder: Nu^,äte3, gränsflod i W. och ligriB, flyta
till Sinns Pcrsicus; till M. Caspium. — Sjöar:
Nare (!aB^ium eller H^reänium; Nantiäna eller Ehurtt
uppfylldt af berg egde landet likwäl fruktbara dalar, särdeles
omkring Araxes, och bildade ett sjelflländigt rike bäde före och
efter Pcrsista eröfringen; war sedan ett beständigt twistämns
mellan Nomarnc och Parthcrne. Delades ! flera Regioner t.

: H,k^x6nv3 <I!^«?VF, Boi>n6ilN, ooLv^6ifi! m. fl. Inwä-
nare woro H^^e^. Städer: hnfwudstad, anlagd
pä Hannibass räd af Antiochus den Stores fältherre Artaxias;
ligränocerta, sednare hnfwndstad, byggd af Artarias's son Ti-
granes; nära Tanri bergpasi, dllB3urle
llreoäoBiö^i)lis och Nart^ri)pBliB, anlades i scdnare tider.

2. U^öroilmi^.
mellan floderna Nupl!rZteß och liFiiß (Biblens ?falia-
l-aim) ; gränsande i N. till Armenia; i H. till Asiyria; i S.
till Babylonia; i W. till Arabia descrta ock Syria.—Berg:
Nä3ius i N. ined dcsi gren Bin^aras. — Floder: utom dc an-
förda, clraKur2B, faller i Euphrates. Landet war iN. frugt-
bart, men i S. funnos endast sandöknar med spridda oaser.
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Bland provinserne war den wigtigaste: eller Klva-
vo«^, (sedermera kallad 08»o^i!, sedan Arabista Fursten
Osroes satt sig i besittning af den). — Folk:
s)Vi'l; H/ec?l,' /'s^saV,- 6/-cVOI, o. s. w. — Städer:
ms», wid wanliga öfwergängsstället öfwer Euphrates; N6esßa,
med tillnamnet 6al!irKße, (en tid kallad war
hufwudstad i Osroenissa riket; c!arr«, wid hwilken Romaren
Crasius blef stagen af Partherne, 53 f. Chr.; c!iic6Bium, be-
kant genom Pharao Nechos nederlag 606 f. Chr./Aisidi«,
Mygdoniens hufwudstad.

3. V^N^I.ONI^,
genom Medi sk a Muren, (^k,^o<? M^ä/«s), stildt frän
föregäcnde, gränsade i O. till Susiana; i S, till Sinus Per-
sicus; i W. till Arabia deserta, (nuwarande Irak Arabi). —

Floder: ock liZriB. Babylonia war ett slättland,
särdeles i norra delen frugtbart, genomskuret af flera kanaler,
för att asseda Euphrats wattcn. De wigtigaste bland dcsia
woro: NaarsareB, som utgick norr om Babylon ock förenade
sig söder om denna stad äter med Euphrates; ?al!aeupHs, sol»
utgick söder om Babylon in ät dknarne i wester till flera sjöar;
Naarmalelio Ne^ium), som santmanband Euphrates
och Tigris.— Folk: Fa^/ön« och O/ltt/cktVi, efter hwilka
landet delades i 2 hufwuddelar:

H,) L^»vi.oiflH. ?^o?^iH: Städer: Labvlon, (i Bibeln:
Babel), genotnfluten af Euphrat, war en af Gaiula werldens
största ock praktfullaste städer (Semiramis trägärdar, Beli
tempel, o. s. w.), men förföll genom Seleucias uppkomst;
CteBipKon, anlagd af Macedonierne wid Tigris, war Par-
thista Konungarnes residens, förstörd i 7:de ärhundradet af
Bagdads Kalifer; Beleueia aä li^rim) anlagd af Seleucus
Nicator, som uppbragte den till werldens största stad pä sin
tid; den förstördes af Trajanus; (mnaxa, bekant genom Cyri
den Yngres fall i enwiget med sin broder, 401 f. Chr.

L) o«^o^^, W. om Eupbrates, in at öknen. — Stä-
der : ttrcliöe och Vor^ppa) bekanta hen, för Chaldeiffa Asiro-
logerne, hwilka efter den förra äfwen kallades Orcheni.

4.
wid östra stranden af Tlgris; grans, iN. till Mpl,3tez M:tev
mot Armenia; i ö. till 2»slUs M:« n-.ot Media; i S. till

4
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Strsiana, (nnwarande Kurdistan). "- Floder: XabätKuz eller
I^cu», in; fl., falla i li^riB. Landet war frugtbart men
hade äfwcn sandfält; klimatet beswärande hctt.— Provinser:
AMln,v; m. st. — Städer: MnuB, N. om'floden
Lycus, uppbyggd af Ninus, säges hafwa warit större än Ba^
bylon. (Ett annat wida yngre Rinu3, wanligen kallad Rinivtz,
läg wid Flltmen Negium i Babylonien); oangamsla eller oau-
f^amel», bekant genoin Alexander den Stores sista seger öfwer
Darins Codomanus 331 f. Chr. Nära derwid läg staden
bsla. Längre ned lägo?är^3ätiäo3'?aFi.

5.
wid södra ändan af M. Caspium; gräns. i,ö. till Hyrcania
och Parthia; iS. till Pcrsis och Susiana; iW. titt Asiyria
och.Arnienia, (nnwarande Irak Aghami). Berg: lVI:8 oa-
-3piu3 llted pasict ?ortN, M^ruz, orBnte3, <l!orönu3
i N.; l^arackoatraö eller (^asiu3. —Floder: <^amd)^eB;
ruB, som. flyta till Nare (^aBpium. — Folk: <?aH/)i)
c/ii,- M«^c/i',- N/,/l.orl in. fl., Landet bergigt, war i början
Asiyrist provins, sedan sjclfständigt rike, tills Cyrus lade det
under Persista wäldct. Sedan Alexander den Store hade stänkt
sin fältherre, Atropates, norra delen af Mcdien, delades det
l HI^VIH. och NvoiH, IVI^QUH.

städer: i lVleoiH. ; 032a, KonungarneZ
sotnmarresidens, med kolosiala byggnader; I>raaBpa, Kongl.
familjens winterresidens ellcr snarare tillflygtsort i krigstider;
8al)Nl3ll.a altarena (Hu/5«loe /scu/eo/)) pä en Udde wid Cas-
pista hafwet, dep en ständig naphtaeld frambröt ur jorden.

L) i l^lZui^ N>Qil^: Ncdatäna, Medlens hufwudstad, ur-
gammal, stön genom sitt läge pä en höjd med 7 afsatser,
hwar och en omgifwen med en mur. Det fasta citadellet, dit
alla Medlens skatter sammanfördes, och Anaitis tempel med
guld- och silfwerpelare, wittnade om ofantliga rikedomar. Blef
sedan Parthissa Konungarnes residens; L.K2FN pä oampu«
b)iB°euz, der Persista Konungarne hade sitt förnämsta stuteri,
läg nära oaspi«

6. 3UBIINä,
söder om föregående, gräns, i O. till Persien; i S. till Binuz
?«rBicuB; i W. titt Babylonia och Asiyria/ (Nuw. Schusistan
eller Kuresian). — Berg: XagruB. — Floder: Tul«uz eller
olwH,p«z hwars rensmakande watten alltid hemtades för Ko-
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nungarnes behof; rasitigri» eller (Smutsstoden),
förenar sig med den förra. Landet i N.. bergigt och frugtbart,
Z S. uppfylldt afmorasoch sand. —Folk: 6'/^/,-^vniVt',-
-iT^/l'- t7o^a?s, efter hwilka landet delades i 4 regioner
olBBi4, I^l.)/«als', Ilxr^. och (^oss^H. -—Städer: Buza, en a
Persista Koullngarnes residensstader; florerade i synnerhet un-
der Darius Hystaspis; Beleueiii.

7. rNK 8.13,
stamproviusen i dct stora Persista riket, läg wid östra sidan a
Bm. I'erBieu3 och gräns, iW. till Eusiana; iN. till Media;
ö. till Caramania. (Vtttw. Farsistan). — Berg: XsgruB, i W.
och ~ i N. — Floder: Ne6uB och (^-
-r>,z. Landct i N. bergigt, i S. slätt. — Folk: stam-
folket, som efter landet fatt namn af /^/-^,- /^Ha^äc/<V,-
-/)«/- Ma7'c/e m. st. —7 Provinser: , lVl^NolO^ii
och l^öc:6Äe—Stader: I^r^pe»!^, hela landets hufwudstad,
och sednare residens för Persista Konungarnc, dcr Alexander
den Store wid sin plundring wann ofantliga rikedomar. För-
wäiiande ruiner och klippgrottor wittna älinuom dcsi fordna
prakt; ?aBarF3llN, äsdre Konungarcsidens, med aliläggarcn
Cpri borg och grafwärd; O«dN, äfwen residensstad.

8. C^llMl^l^,
wid Sin. Persscus och Nar^ Nr^tln«um eller Inäicum grans.
i W. till Persis; i. N. till Parthia; i O. till Ariana och Ge-
drosia. (Nnw. Kerman och Laristan). — Berg: ?arBii, gräns-
berg yiot Va^em3, mc^t NO. — Uddar: Narlntt7an och
oar^»ella, pä hwar sin sida om Ormtls. — Flod: liagrHela.
Landet stätt, gcnomkorsadt af laga bergskullar, delades i s^nn.
?nor^i^ och (^nn. O^Bi:R'r.<. >—Städer:, lDarmäna (KherlllNN
eller Sirdjan); llarmuxa, wid Persista wtken.

9. I^Klltl^,
Gränsor: i N. Hyrcania; i O. Ariana; i S. Carmania

descna; iW. Media. (Nnw. Kohestan). — Berg: <^orttnuB,
gränsberg mot N. ; 6aBpii och ?araedoatraB i W. och S.—
Flod: 6lmatlrra3. Landet ofrugtbart, uppfylldt af berg, som
gjorde det nästan ointagligt. — Folk: — Stad: lie-
catom^lo», staden med 100 portar', utwidgades af Alexander
den Store; war Arsaces's residens och hela landets hufwudstad.

10.
H. vilt föreg.; grans, i N. till Margiana och Bactriana, i
ö. titt Paropamisadce; i S. till Drangiana och Carm. defcrta.



52

Nu delar uf Chorasan, Kohestan och Sigistan). — Herg: Ba-
rlp^i i N.; ?aronamiBUB i O.; i W.; LaF<?UB i
S. — Flod: flöt till sjön Landet mycket frugt-
bart, frambragte ypperligt win.— Folk: m. fl. —

Städer: landets äldsta hufwudstad;
ariana, anlagd af Alexander den store wid stora karavanwä-
gen till Indien.

11. VK^NKIIN^.
söder om föreg.; gränsade i O. till Arachosia; i S. till Ge-
drosia; i W. till Carmania. (Nu delar af Sigistan och Me-
kran). — Berg: Va^Se^ i N.; La;tiu3 fr. W. till ö. Landet
bergigt, föga kändt. — Folk: /),«^-

F^a? M. fl. — Städer: ?roplitaBia och Xria3^,e.
12. 6LVKO3I^,

wid Mare Erythrantm; gräns, iW. till Carmania deserta; i
N. till Drangiana och Arachosia; i O. till Indoschythia. (Nu
Mekran). — Berg: LXtiuB i N.; ?arBiei Mtez iW. —Flod:
H.rlil»iB. Blott den norra bergiga delen bebodd, dct öfriga war
en sandöken, genom hwilkcn Alexander den Store förde sin här
tillbaka frän Indien. — Folk: /e/li/^o/i^aF-l',' 6^s^öH«. —

Hufwudstad: ?ura.

13.
norr om föreg.; gräns, i W. till Drangiana; i N. till Paro-
pamisadce; i ö. till Indoschythia. (Nu Arrokadsch). — Berg:
VaZuuB i N.; NXotiuB i S. — Flod: flyter till
en steppsjö af sainina namn. Genom landet, som för det me-
sia bestod af stcpper, förde stora karavanwägen till Indien. —

Folk: — Städer: ;

14. ?^K0?^NI8II3 l. ?^K0?^UI8ll)H,
läg mellan grenarne af Paropamisus; omgifwet iN. af Va-
ctriana och Sacernas land; iO. af India; iS. af Arachosia;
i W. af Ariana. — Folk: /'^stt m. fl.— Städer: Ortö-
Lpana, der karavanwägen delade sig ät norra och södra In-
dien; <liapiBsa; a^uä I'aro^amiB»6as.

15. INVI^.
Landct utmed oeeanuß Inäieuß eller Mare H,')stl,r°eum

och desi wik, Bin. oanßetieu« (Bengalista wiken), O. om
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Gedrosia, Arachosia och Paropamisus, S. DM Scythia och
Serica.

Indien, nästan endast kändt gcnom Alexanders vch Se-
lenci täg sanit, efter Egyptens eröfring af Nomarne, genom
handelsförbindelser frän denna sida, ansägs af de Gamle wara
uppfylldt af under och rikedomar. Desia sednare spriddes dcls
genom karavanhan dcl, dels gcnom kusthandel pa
Arabien och Egypten till Medelhafwets stränder och derifrän
till werldens alla bekanta delar. Landet delades i 2 Afdelningat:

H.) MOIH. I^lK^ O^iVONM, W. om floden Ganges.—
Berg: ?arooamiBUB, Imae,B, Hmy<luB, gränsberg mot N.
mcd grenen O. om fl. ludus, pä gränsen mot ök-
nen; B»r6un^x, SO. om föreg., hwarifrän Grekista köpmän
hemtade ädla stenar. — Floder: IncluB eller BincluB, so»u ge-
nom 7 mynningar utföll i hafwct, upptog frän W. oKöazpes
och 6opKen, frän O. Il)/6a8pe5, wid hwilken Alexandcr den
Store slog Kon. Porus, ll)6raMeB och N)7pllasiB,som satte en gräns för Alexanders eröfringar i O.;
(Diamantfioden); oan^eB, med 5 eller 7 mynningar, m. fl. —

Folk, provinser och Städer: lilotZ^u^irni.v, (sä kalladt efter
Parthcrnas inwandring)^ kring Indus. Städer: K?88a, efter
sägen byggdas Bachus pä hans Indista täg; laxila, der
Alexander den Store efter stutadt förbund mcd Kon. Taxilcs
gick öfwer Indus; byggd af Alexander titt minne af
hans seger öfwer Kon. Porus, och LueepKsla. benämnd efter
hans häst, Buxephalus, som dog här. Längre ned, wid Hy-
draotcs, bodde ett tappert folk, M«//l, med staden Malla,
hwars eröfring nära kostat Alexandcr lifwet; .^lexanäria, wid
Accsines utlopp i Indus; Mli«cu«^ längre i S.; ?attnla,
i provinsen I^i-r^KXL, solu läg likt det Egyptiska Delta mel-
lan Indusflodens mynningar. Wid kusten pä West-ludissa
halfön mä nämnas: K^oio med staden Lar^B«^, wig-
tig plats för Europeerncs sjdhan^>el pä södra Indien, gaf namn
ät wiken S. om Guscrat. I^i-n^kie^, med betydlig handcl.
?^smumB L,roio. ?H»^i.i.< och N^3ui.ix, pä O. sidan. Mel-
lan Ganges utlopp bodde t3anF«^7c/or med staden oan^
In i landet wid sistnämnde flod bodde med dcn stora
stadcn ?alidutdra; längre upp lägo städerne ock o^li-
ni^axa, yttcrsta punkten för Selrucus Nicators täg. Hit hör
ön laprobzne (Ceylon) med berget iVlalsa.

V) I«VI^ DXIK^ o^i>lo^lVl, O. om Ganges, war
ännu mindre kändt af de Gamle. I. N. war berget Nmucluß,
i S. wlkarne Babaraeu« pä wcstra och Ua§uuß Bin. (Siatlli-
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sta wiken) ps östra sidan om cdr^a eller Kur«a oKer«!one«t,«
(Malayista halfön). — Floder: voriuz (Pegu); 86ruz(Me«
nam).— Regioner: Il^oio, wester oin Sintts Sa-
baracus; Kr^io, o. s. w«-^^ar:
baäii inßulN (Suntatra); InZuliL LonN bVrwn« (Andainaw
ste öarne).

16. Bl^H^,
landet ö. om India, S. om Serica pä halfön Cambodja',
föga bekant, dock nämnas Uddarne-: I^otium och sat^i-orum
pr. sa,llt en stad, lKinV.

v. Södra Asien.
Länderna mellan Medelhafwet, Bln. Mre

tlir«eum, Bin. ?erBicu3^ Hu^lirates och mindre Asien. Hit
räknas följande 5 Länder:

1. 8l(KI^,
som äfwen kallades B^IUH. I^OPIU^, till skillnad frän
Coelcsyria, (nu Soristan); läg wid östra ändan af Ma, c in-
tcrnnm; omgifwet i NW. och N. af Cilicia och Cappadocia; t
ö. af Mesopotamia; i S. af Arabista öknen, Coclcsyria och
Phoenicia. — Berg: H,mänu3,- pä granscn mot Cilicia; 6ä-
-Biu3, pä hwars topp stod ett bcrömdl tcnipel ät Zcus Cäsius;
I^Hänon och i S. —Floder: Hupln-ates, gräns-
flod mot Mesopotamia; orttnteß, som upptager Klm-B^aß och
flyter till Mare internnm. Landet war i N. bcraigt, i S.
stätt.— provinser eller Regioner Ach Städer: I.
oeirN Rlioio i N.: St. Bam<?3ata, för en tid residensstad, Lll-
ciani födelscort; H,nlioellia acl lamum. 2. I'ii^i,v Il^c.io i
NW.: aä lßßum, nära BvrlN ?^l«; ?»!viian-
<lruß, mcd god handcl. 3. 85i.LUoi8 Ri!«,o i W.: Beleuel.',,
starkt befäst, en af de 9 städcr Selenens Nicator anlagt och
gifwit namn efter sitt cgct; sjelf läg han bcgrafwcn här. 4.
(^.''lui-tt I^r.«io i W:'^>nttäie6a, blomstrande handelsstad, an-
lagd af Sclcucus, Nicator', bekant gcnom Dolabcllas längwa-
riga förswar efter Cwsars död. 5. R^oio ö. om före-
gående: AntioeKla aä oiontem, anlagd af Scleucus-Nirator
till hufwudstad icke allenast i Syrien, utan i hela Scleucider-
nes stora rike; blef ett sate för wctcnstaper, egde praktfulla
byggnader ych cn stola för Christna; kallades äfwen H.ntioeKiz
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»6 vaplinem, efter ett närbeläget lustställe; nnd
fäsiniug; t"iri«sa; Nmssa, bekant genom Solgudens (Helio-
gabali) dyrkan och den seger Kejs. Aitrelianus här wann ofwer
Drottning Zenobia. .6, (^l.cinicr Rnoio, O. om förcgäclldc:
olia!ci3., 7. Okku^frc-.k: Ilroio: N. om föreg.: , wid
öfwcrgängen öfwer Euphrates; Ilieropoliz (äfwen Ilamlif<e).
dcr Cr.isius fann i den Gudinnan Dercetos tempel ett
sädan mängd af guld- och silfwerkärl, att han^behöfde nägra
dagar till deras uppwägande; Leroea. 8. d^Hi^non!'?!»:.Ns-
oi«: ll)ap3acu3, wid ett af Euphrats tnest begagnade öfwer<
gängssiällen, 9. V.i5010: fordoul ett frugtbart land,
im en sandöken, dcr herrliga ruiner ännu uppstiga af kalmF-
ra, Odenathi och Zeiiodias mäktiga och praktfulla residensstad,
en huswudstapelplats för karavanhandcln mellan sydwestra Asien
och'Phoenicicn; förstördes af Kejf. Aurcliallus.

2. 60NI__55VKI.V.
läg i dalarne mellan Libanon- och '^ntilidanon' begränsadt t

N. af Syria; i O. af Arabia dcserta; i S. as P,al<rstilia; i
W. af Phoenicia. Landct hörde i- äldre tidcr till riket Damas-
cus, intogs scdan af Konung David och förenades mcd hans
ritc; koin stutligen nndcr Noinarne, som i början förenad^ det
mcd PalMna, tills slutligen Kcjs. Anrclianus gjorde Coclc-
syricn, under namn af ?NOIM<A^ I.II3XWiXBIB ellcr s^.-
LUl^.iz.lB, till cn Provins, med Phocnicia (nu Buccai). —

Flod: <I!l,r^BorrdoaB., Folk://«/>cV/,- ?^tt2o7'i,^. .— Städer:
Ue!iöpoliB (Syr. , Baalbcck), med präktiga teiupel st Zeus,
Phoebns och Aphroditc; DämaBeuB., bekant för desi
stälarbctcn (Dama^cncrklingor), koin i synnerhet efter Kejst
Dioctetiani tid i stort anseende, och blef i 7:de ärhundr. e. Chr.
för en tid Kaliferncs residens.

3. ?lloN^l^l^>
wid Mare internum; gräns, l N. till Syna; i ö. till Coele-
syria; iS. till Palestina. — Berg: lf.idZinon;
ock Nermttn i ö.-^ Floder: Nleutl,6ruß, gränsflod i N.;
Mluß. Landet bergigt, men med frngtbara dalar.—lnwä-
nare:/Vloe^iesH, (Hi^ön^', ?'/i^«, äfwcn/^l'/l^eee, t7ir-
/la^orl) utgjorde gamla werldens uörsta handelsnation, och äro
derjentte ryktbara för deras wetenstaper och de mänga nytttga
uppfinningar dc gjort och utspridt till andra länder — Städer:

grundad af flyktingar frän Tyrus, war under Sy-
rista Konungarne en fristad för flyktingar af all» partier;
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lr?p8Il8, egentligen 3 städer inom en mur, anlagda af il^
wänare frän landets 3 förnämsta städer: Sidon, Tyrus och
Aradus, hwilkas fullmäktige här samlades att afgöra gemen-samma arender; L^dluß, bekant genom den dyrkan Adonis
här erhöll; V6r^tlms, sednare bekant för en Juridisk stola;
Fläon, genom sin handel och sina mänga utsända kolonier
länge, den förnämsta staden, mcn mäste slutligen wika för sin
dotterstad l^ruß, som först läg pä fasta landet, men flyttades
under Babyloniska Kon. Nebudkadnczars belägring till en O,
der den länge blomstrade under namn af Nya l^ruß; Bartzp-
ta, mellan Sidon och Tyrus; ?to!emZiß eller (under
korstagen, nu St. Jean d'Acre), starkt befäst, med
den bästa hamnen pa hela kusten, läg egentligen inom Pale-
stinas omräde i Nsiers stam, men Israeliterne kunde aldrig
eröfra den; NedatZna, der Cambyscs dödade sig med sitt swärd,
wid det han stulle stiga till häst.

4. ?^l.^Bl'l^^.
(hos Hcbr. oanaan), wid östra ändan af Mare internum;
gräns, iN. till föreg. och Coelesyria; i O. till Arabia descrta;
i S. till Arabia petr^a och Aegyptus. — Berg: IHanon,

och Hermyn, gränsberg i N.; olleacl, gränsberg
i H.; i SO., pä hwilket Moses dog, sedan han deri-
frän sett det utlofwade landet; wcstcr om flodcn genomkorsa-
des landet af ett bergsnät, hwars enskilda toppar förekomma
under namnen: l^armel, lador, pä hwilket man tror att
Christi förklaring ssett; Lilla llermvn, oildoa, oarlx,m,
Nbal, Bilo, <)uarant3nia (frestclseberget), 01jober^et, samt
Moria och Aion, alla bekanta i Gailila cllcr Nya Testamentets
historia.—Sjöar: lVlerom, längst i N. obetydlig; oene3aretK
(äfwcn Galil<Viska hafwet eller Tiberias); Laeng

, kalladt Salta eller Döda hafwet, för dcsi
bittra och genom jordbeck tröga watten Flod: sor6an, fly-
ter genom de 2 första sjöarne, frän N. titt S. och förlorar
sig i Döda hafwet. Smärre bäckar woro: XißcKon
m. fl. Landet bestrifwes i äldre tider säsom "flytande af mjölk
och honung." Efter ludarnes stutliga förjagande blef det
ökcnlikt. — Inrvanarne, före Hebreernas inwandring, ehuru
utgörande flera stammar: (./söus/m, MIV/Hise^ tu. fl.), kal-
lades med ett allmänt namn: Cn««/2lVe,-. Sedan Hebrcerne
inwandrat frän Egypten, delades landct efter Jacobs och Jo-
sefs söner i följ. 12 stammar: a) W. om Jordan fr. S.
till N.: »lucia, Bimeon, Lenjsiuin, Dan, Aziluaim, Hallv»
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Mn»88«, Isazeliar; Xedulon; —b) ö. 0M

Jordan frän N- ti ll S.; Nailva Nanaßße, oacl och Iw"
den. Efter Kon. Salomos död delade sig desia t 2 riken:
Hvv^ (luda och Benjamins siam), och IBKH.N (de 10
öfriga stammarnc), af hwilka det scdnare cröfradcs af Asiy-
rierne, dct förra af Babylonicrnc, som bortförde folkct i fän-
genstap. Wid Christi tid war landet, under Romcrstt wälde,
deladt i 4 Provinser:

Wester om Jordan:
H.) SUOH^. Städer och orter: a) in i landet:

Palestinas heliga hufwudstad, byggd
pä 4 kullar: 2ion, .^Kra, Uoria och LexetliÄ, ined lehowahs
herrliga tempel, uppfördt af Salolno, samt Dawids och Sa-
lomos Konungaborgar; förstörd af Titus, 70 c. Chr. blef
den stutl. förwandlad till en Rom. koloni, under namn af

capitoliu». N. 011l Jerusalem lägo: LetKel; Z.ama,
gränsfästning mellan rikena Israel och luda, (sednarc:
mattia)'; serielm, I^mau3. Söder Ut lägo; LetKleliem, Icstl
födelsestad, Iledron, för cn tid Kon. Dawids rcsidcns;
Faälla eller l öde trakt wid Döda hafwet; alla
bekanta af Biblista historien. —b) wid kusten: (^^rea,
näst Jerusalem dcn största, säte för Stäthällarcn i Ittdcra,
med ständig Romersk besättning; iloppe (Jassa),
enda hamn; I^eron; oatli; ; , der
Dcrceto (Bibclns Dagou) egde ett berömdt tcmpcl; oa^a, i
äldre tider bekant genom Simsons död, sedan i Romarncs tid
gränsfästning mot Egypten; IlapKia, bekant genom dcn segcr
Ptolonuws Philopator här wann öfwer Antiochns den Store
221 f. Chr.; KlunycNrilra, wid norra stranden af Acgypti
bäck.— Obs.: kusten frän Gaza till ofwanom lamnia kalla-
des BeplielÄ (stättcn), och beboddes jemte de här uppräknade
5 städerna af Philistwerne; N. o,n loppe kallades kusten Baron.

L) B^N^V^, N. om föregäcnde.— Städer: BicKem
(sedan I^eapoliz), under lerobeam för en tid konuuga-
säte, blef efter templets uppbyggande pä det närbelägna berget
Garizim, medelpunkten för Samaritanernes gndstjenst; Bawä-
ria, hufwudstad i Israels rike (928—722 f. Chr.), förstörd
af Asiyrierne och sedan af Johannes Hyrcanus; äterbyggdes
af Herodes den Store, under namn af BedZBte; i
hwars granstap Konung Usias blef slagen af Pharao Necho;

räknas af nägra till Galilwa.
0) O^I.II^H., nordligast. — Städer: a) i öri^ 0^l-

l.«n: Oadiua; oäu2, bekant genom Jesu underwerk med bröl-
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löWstvinet. —b) i M.vn^ o^l!.HrF: Beppk3ri«, Galiwens
hilfwudstad till Herodcs Antipas, äterfick sedan af Kejs. Nero,
under namn af Dio oN3ae3a, samma wardighct; lidgri4
«3, af Herodcs Antipas gjord till hufwltdstad; blcf cfter Je-
rusalems förstöring säte för en Indist hogstola;
Jesu föräldrars hem. Andra genom Frälsarens och hans Lär-
jungars historia, bekanta ställen ärv: Qlpernaum, lVlagäala,

Nain M. fl.
öste r om Jordan:

V) ?mi.^/V. — Regioner: ln/.c:nn?li?iB, lfvßH^,, H.nn^-
Ki-liB, V>-lH?«^.<, oii.R.<n, I'i!n^,i, rkoi>Ri^ m. fl. — Städer:

l^l^ili^^i ellcr l'aneaz; Letdzaicla (dct östra), i hwars
granstap Jesus spisade 50(10 män; oaänri,,'ansenlig och starkt
bcfästad; oera3a, hwars praktfulla rtlincr kllnna jemföras med
BaalbcW och Palillyrasi^ella, dit de Ch.istnc flydde sort förc
Icrusalcms belägring; war dcn sydligaste af de sä fattade
Tio städcrna (Deca^oliz), titt hwilka äfwcn hörde de redan
anförda Gadara och Gcrasa, äfwensoln Damascns i Coclesy-
ricn m. fl.; I^abdiLk (fcderlnera I^^ilaiiel^l>la), fordoiit Am-
monitcrnes hnfwudstad; cn af werldens äldsta städer: Uacl>«-
-,-uB, en af landets starkaste fästningar, dcr Hcrodes Nntipas
höll Johannes Dörarcn fängstad, ock flutligcn dödade honom.
S. om floden Aritoll bo-ddc Mo«blie,-ns.

5. H.AIVI^.
Arabista halfön incll-an Bin. , (med desi bada wi-

kar t N. Bin. Neroopo!iteB och Bin. Nanitie„B), Nare
tlirZeum och Bin. I'erBicuB: gräns, i NW. till Palestina och
Syria; i NO. till Mesopotamia och Babylonia. —Berg: Ne-
IBneB (i NW.), hwars 'westra topp kallades Nored, och den
östra Binai.—Udde: BMFrium pr., dcn östliga stc.,— Flod:
V-etiB, flyter till Sin. Arabiens. Landet delades i 3 Regioner.

I^-rn^, (Steniga Arabien)^ den nordwesira
dclcn. — Folk: Z^ci???//«?; /c/tt^cr/,- Hsc>«>
blier; Mic/la^iirV m. fl., scdnare Städer: ?e-
-tra, befäst hufwudstad gaf regionen namn; Dana; Nxiongs-
ber IN. fl.

V) D^^?^, (Ode Arabien), t N. och NO. be-
boddes af Hce^/itV, Nomadissa folkstamniar.

O) ,H.R3vIH, ?rtnx, (Lyckliga Arabietl), utgjordes af södra och
wcstra dclcn af landet > som war frugtdart och lemnade i syn»
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närhet rökelse, hwaraf den södra kusten kallas lKtirlleiÄ eller
M^rrdifera ReZio. — Folk och Städer: H'aba?l, det iNäkti-
gastc, i nnw. H)cmcn. Städer: Ba!la,'NeriH3.//o»l67'i'-
zfeV, med hufwudstaden Bopl>ar. .0/in/,'n^o^'^y eller
ms/cV, St.: BaKatKa. M,v7iVl, bekanta för sin handel.med
rökelse och kryddor;. Httfwtldstad:'Nacöral,a (Mekka). Ve^y-
/öcr/, wid Persista wiken, illed, Staden: oerrlia, särdeles
wigtig för handeln mellan Indien, Arabien och Medcthafs?
kusterna.

Kl<! ell.r 1^ IV
Den tredje bekanta werldsdelen, omgafs, i O. af Bmu,

och lVlare Isrvtlil«um; i N. af illterNum,
som här äfwcn kallas Xl'riinnum eller lH)'eum; i W. af
oeeanu3 i S. af IVlare -Mtiooieum; mcn de
Gamle tände hufwudfakligcn endast ländetna pä norra kusten.

t. H^^rlu^.
Gränsor: i N. internum eller H.F^ptium; ,O.

Palestina, Arabia Pctrepa, Binu3 lleioopoliteB och Bin.
di<:uB; i S. Aethiopia; i W. Libya och Marinarica. — Berg:
N:^ Porpli^ilteB och Bmar^geluB pä östra, och

I^id)ci och lenöelez ellcr p^i wcstra sidan
tnot Libysta öknen. — Flod: MuB, hwars källor sattes wid
AlonteB I^unN, i Acthiopien; wid Kcrkasuros delades den i 2
hufwudarmar, hwilka äter grenade sig i flcra smäl-rr, sä att
floden hade 7 särskilda utlopp, ncml.: 08tium danudieum,
liolbitinum, Bek>< nn^ticum , ?llatnicum , lUencleBium , lani-
tieum eller Baitieum och ?ÄuMeutp. — Sjöar: iVlcnri3, grafd
för att afleda Nilens wattcn; KlareMiB, nära Medelhafsku-
stcn; I^ac. genom hwilken Ptolomcerne ledde en ka-
nal frän Nilen, till Arabista wiken. Landets stora frugtbarhet
war en följd af dcn gyttja som afsattcs wid Nilcns ärliga öf»
wcrswämning, (frän Augusti till flutet af Oktobcr), , hwarwid
wattnct genom kanaler lcddes äfwcn till aflägsnare ställen.
Inwänarne, som inwandrat frän Acchiopien, cfter all sanno-
likhet frän Meroe, woro indelade i wisia kaster, ellcr ärftliga
siand. Acgypten delades i äldsta tidc.r i wisia ?^o^oi, sed-nare i 3 hnfwudregioner: V^l^l^., landet wid Medelhaf-
wet, mellan Nilens bada hufwndgrenar, som till formcn lik-
nade Grekista bokstafwen (Detta). 2) ?K Hleru^, Me<
dellandet, och Z) IUNL^iB, den sydligaste.
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ä) V^l.l^ eller Nedra Aegppten: (omfattade det
egentliga Delta och landct pä ömse sidor. — Stader: a) W.
om De lta: grundlagd af Alexander dcn Store,
331 f. Chr., pä näset mellan sjön Mareotis och Mcdclhaf-
wet, uppblomstrade undcr Ptolomcerne, säsoiu Aegyptcns huf-
wudstad, till en af werldens största och skönaste städer, mcd
300,000 fria inwänare, ett bibliothek pä 400,000 volumer,
ett Museum, der wctcnssapsmän lefde fritt pä offentlig bekost-
nad; bles medelpunkten för gamla werldens handcl. I hafwet
derutanföre läg ön I>Karoz, med en ryktbar fyrbät; lXieo^olis
anlagd af Hcjs. Augnslns till minne af hans scger öfwer An-
toni! troppar; oanÖjMB, som, enligt Grekerncs dikt, fätt naiun

af Menclai styrman, hwilkcn här stall hafwa blifwit begraf-
wen; Ker^aBuros, der Nilfloden först delar sig. —b) uti
egentliga Delta: ?<auer3tis, af Kon. Anlasis lemnad ät
Grckcrne till en stapelplats för deras waror; saiB, Nedra
Aegyptcns fordna hufwudstad, med en kunglig begrafnings-
plats; Vuto cllcr VutoB, med Latonas bekanta Orakel; Lu3l-
iiB, med ett tempel ät Isis; lMn<leB, dcr Pan dyrkades; lä-
niB (i Bibeln Xoan), dcr Mofes wisade Pharao sina under-
werk. —c) O. om Delta: ?SluBium, starkt befäst, nyckeln
till Aegyptcn; VuKaBtus, der Bnbastis (hwilkcn Grckcrne kalla
Artemis)^ hade ett Oratcltempel; llelie»poli8 ellcr on, med
Solens tempel, läg i landct 0o8en; Ileröupoli!,, wigtig sta-
pelplats för Indista handeln, gaf namn ät nordligaste dclen
af Slnus Arabiens.

V) IM?I^OM3 ellcr Medlerst a Aegypten, (frän
Kcrkasuros till Hermapolitane Phylake). — Städer: Nempdiß,
gammal hufwudstad i Nedra och Medlersta, om ej hela Aegyp-
ten, utmärkt stor med praktfulla byggnader, hwaribland ett af
Kon. Menes uppfördt och af Moeris förstönadt tempel ät He-
phaissos; i NW. härifrän wid Vu3iriß stodo de 3 utomordent-
ligt stora Pyramiderne: (^eop«, ci,epdrsn och Kl)ee-
rinuß); Kilopoliß, der den unge Apis föddes i 30 dagar innan
han fördes till Memphis för att intaga den bortgängnes stäl-
le; Ooeoäilopo!i8, sedan Xrßmoe, der Krokodilen dyrkades,
läg nära Moeris och den bekanta Labyrinten; Heraeleo-
Zwllß ma^n», der Ichnenmon, ocho)'nopoUß, der Anubis till-
bads; !lerm3py!iß M»^N3; Ve3», sedan af Kejs. Hadrianus
kallad titt minne af hans här drunknade älskling
Alttinons; klermouolitane ?ll^lake, gränsstott, der tull erla-
des för alla waror, soilt fördes ned frän Ofta Acgypten. —

Wcster ut lägo ficra Oaser, d. ä. frugtbara jordstrackor, likt
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bar uti Libyska öknen, hwaribland särssildt nämnas oäßiz par-
va, W. om Moeris, och 03518 ma^na, W. om Abydus i
Ofra Aegypten.

5) INNV^IB eller Ofra Aegypten, (frän gränsen
af Hcptanomis till Nilcns fall, oatl,araeteB Rili minor wid
Syenc). Städer: a) W. om floden: 1./eovoli3; lkiB, se-
dan ?tolemaiB; Memnons residens, med cn tonglig
borg (iVlemnouium); lent^ra och mazna, hwars
inwänare woro kända soin Krokodilljägare; pss
en ö af samma namn wid Aethiopiens gräns. —b) O. oin
floden: bekant af Grekerncs fabel om jätten
Antceus; ?äuonc)liB eller (!Kemni3, beboddes af handtwerkare;
här dyrkades Pan och här war Skalden Nonnus född; (iop-
toB, märkwärdig stapelplats för karavanhandeln frän Verenice
wid Arabista wikcn; l^ebN, (sednare DioBvttliB magna), "sta-
den med 100 portar," Aegyptiffa Konungarnes äldsta residens,
bland hwars spridda wäldiga ruiner man, utom mycket annat,
ännu ser lemningar af Memnons stod, som wid solens
uppgång gas ctt klingande ljud ifrän sig; B^3ne, pä gränsen
mot Acthiopien; ?lnl«, pä en ö af samma namn, der Osiris
och Isis sades wara begrafna.

Pä kusten af Sin. Nrabicus bodde 3>öF-/o^icV och /o/l-
iXo/?^«F-l,- här läg längst upp mot Aegyptens södra gräns
Versniee, en stor och wigtig handelsstad, emedan de waror,
som blifwit förda öfwer Röda Hafwet, härifrän fortsiälldes
med karavaner till Coptos och widare ned ät Aegypten.

2. H^NIO?!^
war ett allmänt namn för hela det inre Africa. Det egentliga
Aethiopia, kalladt BIH>K^ H0^?lIIiVI, innefat-
tade landet frän Aegypten, mellan Nilen och Sin. Arabiens
till Indista Oceanen. — Berg: NonteB I^unZe (Mänbergen).—
Floder: MuB, som upptager (Abawi) och
(Tacazze) och längre ned mot Aegyptcns gräns gör ett fall
(6ataraeteB major). Landet rikt pä stog och bete. Den utärk-
wärdigasie siaten war NNKON, (mellan Mus och Astaboras),
med en stad af samma namn, hwarifrän Acqypticrne anses
bärstamma. Dessutom märkas: KNONIM i O.;
K6OIO cM^^NoNlk'N^^, wid Mänbergen; L^K^HIOH.
etter (A/an) wid kusten af Oceanen. — Folk:
o^e^,- H/snlwl)^F,- /^iiöce,' He^lb^rr; Mao?-oi>»l,' 3^/-o-
L-/oc/>tlV 111. fl.
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3. LlV^^.
Med detta nanln förstods stundom, säsom redan ar an-

märkts hela Africa, stundollt kustlandet frän AegpPtnZ till
Syrtis, i instränkt mening äter,,, blott närmaste landet intill
Aegyptus, (I.iK^euB Vlomo3). Wi teiga det bär i den 2:dra
bemärkelsen, dä' det/ begränsades i W. af Africa Propria; i
S. af''Aethiopia och Libysta öknen; i O. as Aegypten.' Lan-
det delades i 3 Rcgioilcr:

I.IV^IIB l^OMOB, närmast Aegyptw.-^ Städer:
Vl-Htvnium eller mcd hamn; (^atadatlimus Magnus.

V) N^^Nlßl^^, W. ont föregäcnde. — Folk:
Tnac/llci^, soin liknade Aegpptierne i scdcr, drogo sig undaN
Grckcrne längre och längre in ät landet; längre i
S. mcd staden i cn Oas, der det ryktbara lupiter
Mmmous tcmpel och Orakel befann sig; äfwen fanns chär en
källa, hwars wattcn om dagen war kallt ock om natten kok-
hett. 0lnnu sydligare, bodde (3a^a^««isH m.
fl. sög a. kända folk.

0) o^KNl^l<^ IINOIO, W. otn föregäcnde, (äfwen
kallad?NNlö.?0I.I8). —Städer: (^^rSne, hufwudstad, koloni
frän ön Thera, hwarföre Cyrcneerne utgäfwo sig för Spar-
taner, kilfwades af Maccdonierne, hade scdan en tid egna Ko-
nungar, mcn kom slutligen under Romarne, som förenade
landet med Crcta till en provins; härifrän utgingo Cattimclz
chus, Eratosihenes, Simon och Aristippus, stiftaren af CyrL-
naista sckten; ?tolemaiB, (förut Varlie); Lsrsmce
eller Us«93riB, dit Hesperid ernås trägärdar förlades.

4. ?KO?KI^. eller O^K^ll^t-I-
-NXRBI3.

Det gamla Chartagos omräde gränsar i N. till Mare in-
ferum; i O. till Libya; i S. till Gatttllia; i W. till Rumi-
dia, och delades i följande 3 regioner:

ä) KHOIO ,BVKII6H.) (nu Tripolis), mellan Bvrti3
Uasor och l^inor, ett sandigt, mindre, bebodt land. —Städer:
Nenpvlis eller I.eptiß ma^n», Phocnisist koloni; oea, (Tripo-
lis), med god hallin; BabratKa, llied betydlig sjöfart. Af desia
tre städer sick regionen namn af l^I?0I.l8. Pä gränsen mot
Cyretm stod H.r« lKilXnorum, ett tnonument, upprattadt ät
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2:n< bröder frän Carthago, som genom list wunnit denna
landsträcka frän Cyreyccrne, ych här lätit bcgrafwa sig.

Z) ,LV^o^t>^, (,mt Tnni>), ett frugtbart land,
W. om foregäende; gränsade i N. till Rcgio Zengitana; i W.
till NttNiidia. Städer: eller Ila6rum6wm.,
Pbocnicist koloni, hwarför. desi inwänarc kallades
«?ccH, hufwudncderlag,för Moderlandets handel: I^<:pti« ?»»--

va; ll^ap3Uß, märkwärdig genoin Julius Ccrsars seger, 46 f.
Chr., sfwcr luda och öfwcr Scipio, Pompeji swarfar. In
i landet lägo u^aeia eller slamma och oa^)Ba, Jugurthas
skattkammare.

c) KNOIO 2^kloll^^^ (Tunis), äfwen ctt frugtbart
land, N. om föregående; gränsade t N. och O. till Mare in-
ternulll; i W. till NuNlidia.—Uddar: I^rom. lVlercurii (C.
Bon); ,(C. lebib); <^anäiäum. (C. Blanco). — Flo-
der: Uagl'ge!aß (Mejerda); lusca, q,'änsflod i W.—Städer:

eller (."luppii; lune^ eller lunis, redan i äldre tider
ansenlig; Phocnicist kol. frän Tyrus, hitförd af Di-
do,, blcf gcnoill handel och.cröfriNgar cn af gaiula werldens
mäktigaste städcr, och war Roms farligaste medtastarinna; uti
borgcn I^v^a läg (Acsculapi tempel), i hwilkcn
Hasdrnbals gcinäl brände sig inne dä stadcn crdfradcs af Sci-
pio och jemnades mcd marken, I^6 f. Chr.; Augnstus äter-
byggde stadcn ((^artl^^o nova eller Komana) pä nägot afständ
frän den gamla; Iltiea, bekant genom. Cato Uticensis och
hans död. ">.

5.
Gränsor: i N. Mare internnm; i ö. Africa proprla; i

S. Libya interiör och Gcrtnlia; i W. Manretania. —Floder:
luBca, gränsflod i ö.; Illulucna, i W.; delade
landct i 2 delars af hwilka den östra, Maftnisias arfrike, äf-wen kallad AIMIVIH, rKO?KI^ ellcr NIM. IVOV^, bebod-
des af MnHsM, —den westra, Syvhax's rike, beboddes af

— Städer: Nippo Re^iu3, Numidista Konntt-garnes fordna residens; Cirta, Masinisias och hans efterträda-res residens; 2»ma, starkt befäst, bckant genom den äldreScipios afgörandc seger öfwer Hannibal 201 f. Chr.; I>la6»u^
ru, der Apnlejns, och lagaBte, dcr den helige Augustinus
war född; ldäla ochlkirwicla, bekanta i lugurthinsta kriget.

6. U^NKL^INI^,
(nu Fez och Marocco). Gränsor: iN. Mare lnternum; iW. Oceanus Atlanticus; iE. Gstulia; i ö. floden Nuluena
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mot Numtdia; men Kejs. Claudius lade till Mauretania äfwen
westra dclen af Numidia, under namn af N^IIKNI. c:^-
-B^Mll^BlB.—Berg: lVlonB Bolis i S.; H^dvla
eller kolumn» HerculiB, pä den nordligaste spetsen wid Fre-
tum Herculeum, midt emot 6alpe i Hispania, hwilka bada
kallades Herculis Stöder. >^-Udde: NstäZomum, gent
emot Carthago Nova i Hispania.

N^U^l^^l^ cSB^KMNBIS. Städer: C^KrTa
(förut -lo!, nu Algier), förskönad af Juba, af Claudius upp-
böjd till Roltt. kol. och hufwudstad i provinsen Mauretama;
LlZa, residens för Kon. Syphax, sedan Rom. koloni.

V) N^N^^lXm^ ll?s01l^^, det egentliga Manre-
tania. — Städer: lin^B (Tanger) >. sedan som Rom. koloni
kallad lraäucta lulia; I.ixa (Larachc); Voeanum Hemerum IN. fl.

Söder ont Mauretama bodde <3<Vi«/l, hwars land kalla-
des o^llH.l^.. De delades i 2 stammar: a) /)a^eV wid ber-
get Näsor. — b) ellcr wid floden Nissriz(Ioliba), som ssiljde nordliga Africa frän Ncthiopia. Pä ku-
sten af nuwarande öfra Guinea bodde _>N^lopes //e^e?-//,
inom hwilkas omräde märkas uddarne: HeBperu och Rotu lie-
raB samt berget lkeun oeli«ma (Deormn Currus).

öar wid Africa.
a) uti Mare internum: Nsnmx (Zerbi) och oerem»

(Kerkine), wid Syrtis minor.
b) uti Oceanns Atlanticus: Inzg. ?urpArari»

(Lancelotte och Forteventura), sä kallade af de Purvursuäckorsom Juba fann, dä han upptäckte desia öar; In«8.
scdan kallade (!anariN, i anledning af de stora hundar man
stall hafwa träffat pä en af dem; oerne och NeBpers<leB;
lantis omtalas som en sior okänd längt i wester belägen O,
(kanske America?).
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' '-<._..!!-« 1 j.
—' '^ i'l.!).!._ 11.

Blll_>_l,
?.^^o?.l^ -Tc_^_^.

11.
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I^i>> !>>l.uium pr. 10.
I^i!lUx:niuB mtB 23.

— 11. 41.
I'i>rt!>enape 17.
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IX-!8-pc.li_ si.

49, 51.
I'_i3icli_ ,in. 36.
lXlXllBlB 51.
l'eru..iil 15.
I^eB3inu« 43.
l>e-r-i 53.
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_XB!,!iu>n pr. 28, 41-

-I>o-iäieil 30-
I>l'iN!!.pi. 50-
-l^ri.ne,.te 16-
-l'>'!N3i.liun. 2-
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I'raon lu:3 26.
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Biicer mtB . 15.
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Bcu.^ll3e- m:lc8 41,

44.
Bcalli3 n.'B 22.

3capeluB inB. 32.
F_-^'X..< 11. 35.
3corn?illl 10, 34.
FcXi . 7.
3<_at>lBil 29.
3culleun_ ti. 13.

3c^l!i«um 19.
_^ pr. 24.

Fc/tX,- 47.
3tVV l'l^l /_ 47.
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