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Företal.
Vid utarbetandet af denna lärobok har jag fö-

relagt mig till uppgift, att så behandla det geogra-
fiska ämnet, att hvarje tanke vore begriplig för ett
barn, att detaljerna ansloge inbillningen, och att
framställningen vore lätt och ledig. — En samling
af benämningar ur särskilta språk och af hvarjehan-
da siftertal anser jag ej förtjena namn af Geografi:
Geografin är en vetenskap, rik på tankar och full
af intresse; befinnes den tråkig, så ligger felet i
läroböckerna eller hos lärarne.

Då jag förelagt mig en sådan uppgift, inser
jag nogsamt, att jagådrager mig kritikens hela sträng-
het — Har jag ej lyckats uppnå mitt syftemål, så
har jag åtminstone allvarligt sträfvat dertill.

Första Kapitlet har till ändamål att för elever-
na tydliggöra betydelsen af landkartorna och de cir-
kelformiga linier, som på desamma äro uppdragna.
Härvid, likasom öfverallt, har jag lagt vigt mindre på
definitioner, än på en lättfattlig förklaring af ämnet,
och sökt göra för lärjungen begripligt, att meridia-
ner, paralleler och andra dylika cirklar uppdragas
på kartorna icke efter någon slags öfverenskommel-
se de lärde emellan, eller efter deras godtycke, u-
tan att i sjelfva naturen finnas häntydningar på så-
dana cirklar, och att geografisk längd och bredd e-
xistera icke blott på kartorna, utan äfven i verk-
ligheten.

Det är ovilkorligen nödvändigt, att vänja bar-
nen vid att lätt och snabbt efter kartan bestämma
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orters geografiska längd och bredd; för att lemna
tillfälle till öfning deruti, har jag upptagit längd och
bredd för uddar och några andra orter, men anser
for Öfverflödigt att fordra, att lärjungarne skola
lägga på minnet alla dessa och dylika bestämningar;
det är fullkomligt tillfyllest, om de på kartan lätt i-
genkänna hvarje orts geografiska läge och få till-
räckligt öfva sig dermed.

Läraren bör ej underlåta att fästa elevernas
uppmärksamhet vid denna omständighet; så t. ex.
kan han låta dem bestämma den geografiska läng-
den och bredden för alla floders utlopp och källor,
uppräkna alla floder och sjöar som ligga under sam-
ma längd eller bredd 0., s. v. Dylika öfningar äro
särdeles tjenliga att bibringa en tydlig föreställning
om jordens yta och fästa i minnet grunddragen deraf.

I allmänhet anser jag det vara en vigtig peda-
gogisk regel, att flere gånger repetera en och sam-
ma sak, men med så mycken omvexling som möj-
ligt; att oförändradt idkeligeu upprepa ett och det-
samma tröttar uppmärksamheten och medför leda,
hvaremot omvexling deruti underhäller det lifliga
intresset genom att upptäcka nya sidor af ämnet.

Såväl i sjelfva framställningen, som ock i de i
slutet af några paragrafer' bifogade anvisningar och
frågor kan man finna exempel på omvexlande re-
petitioner; men framför allt vore det önskligt, att
lärarne sjelfva blefve öfvertygade om denna sanning
och sökte göra repetitionen omvexlande; och detta
kan ske på mångfaldigt sätt. Jag vill här påpeka
blott tvenne exempel af en ovilkorligen nödvän-
dig repetition: sedan eleven genomgått alla sju Ka-
pitlen, bör läraren låta honom för det l.sta redogöra
för hvarje stats a) naturliga och politiskagränsor, b) vat-
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tudrag, c)landyta till konturer och gestaltning, samt d)
klimat, naturligtvis endast i allmänna drag; för det
2:drä uppräkna de riken, som ligga vid samma haf
eller vattendrag, på samma berg eller slätter, samt
under lika klimat.

Det är klart, att en så beskaffad repetition är
nära nog detsamma, som att ånyo genomgå ämnet;
och i sjelfva verket uppräknas vanligen i geografi-
ska läroböcker alla dessa omständigheter hvar för
sig; men enligt min åsigt är det mycket nyttigare,
att. låta lärjungarne sjelfva anstränga sig litet med
studium af kartan, än att gifva dem i bok färdiga
förteckningar på samma föremål, endast efter olika
schemata.

En omvexlande repetition fäster omärkligt i e
levernas minne alla detaljer af vetenskapen.

I allmänhet äro siffertalen anförda, icke för att
läsas utantill, utan endast för att närmare förklara
förhållandet. Större delen af slika förklarande om-
ständigheter är tryckt utan mellanslag.

I stället för siffertal, hvilkas noggrannhet gan-
ska ofta kan sättas i fråga, har jag infört till utan-
läsning ämnade ordningsföljder med ett inskränkt an-
tal kategorier; så t. ex., i stället för att upptaga den för-
änderliga folknummern i de förnämsta städerna, de-
lar jag alla dessa städer i tre klasser, ordnande dem
inom desamma efter folkrikheten. — Hvilka ovanli-
ga förändringar städernas folkmängd än må blifva
underkastad, är det alltid högst osannolikt, att nå-
gon stad inom en kortare tid skulle afgå ur sin klass;
tvertom kan man nästan bestämdt påstå, att knap-
past någon af dem skall ändra plats i den uppställ-
da ordningen. - För att klart framställa föremålen, är
en noggrann numerisk bestämning af deras storlek vida
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mindre vigtig, än deras jemförelser med andra före-
mål af samma slag; minnet qvarhåller vida säkrare
breda konturer än fina.

Jag anser det icke vara öfverflödigt, att påpeka
ytterligare några pedagogiska förfaranden, tjenliga
att lifva den geografiska undervisningen, gifva intres-
se åt ämnet och bidraga till utvecklingen af elever-
nas själskrafter.

I de första grunderna af geografin ingå ound-
vikligen några definitioner, till ex. på berg, dal o.
s. v. Alla dylika definitioner bör man söka att, så
vidt möjligt är, tydliggöra för eleverna genom att
visa dem afbildningar af de förklarade föremålen, ri-
tade eller till och med modellerade, upphöjda; an-
föra exempel ifrån den ort, der eleverna vistas, jem-
föra det, som för dem är obekant och nytt, med så-
dant, som redan är dem bekant eller åtminstone till-
gängligt. Dessutom anser jag det vara synnerligen än-
damålsenligt att begagna sig af naturskildringar ur
våra bästa författares skrifter; ty vid en välledd un-
dervisning i geografin är det ovilkorligen nödvän-
digt att verka på inbillningen.

Det är alldeles nödvändigt att låta eleverna, ef-
ter slutad kurs, anställa på kartan resor kring jorden
och dervid redogöra för allt, hvad de inhemtat om
de orter, genom hvilka den förmenta resan göres.
Det beror på läraren att göra dessa öfningar likaså
nöjsamma som nyttiga.



Första Kapitlet.

1. På en Öppen plats öfverallt — så på sjön,
som på landet — ser hvar och en sig i midten
af en krets, på hvars yttersta rand himlahvalfvet
tyckes stödja sig. Denna synkrets kallas horisont.

Horisonten omfattar alltid halfva himlen och
en del af jorden, i det förstnämnda afseendet kal-
las den himmels-horisont, i det sednare jord-ho-
risont.

Ju högre beläget det ställe är, hvarifrån vi
se oss omkring, desto vidsträcktare är jord-hori-
sonten, d. v. s. desto större del af jordytan kun-
na vi öfverskåda. Ifrån den största höjd, som af
menniskor blifvit bestigen, — ifrån en höjd af
25,000 fot (i det närmaste 6 och en half verst)
— kan man se åt alla håll på ett afstånd af 300
verst (30 mil). Men äfven ifrån denna höjd sy-
nes endast hälften af himlen, likasom också ifrån
ett lågt ställe.

Jord-horisonten visar sig alltid och Öfverallt i
form af en cirkel-linie, som utvidgar sig alltmera,
ju högre den punkt är belägen, ifrån hvilken vi
skåda omkring oss; häraf följer att jorden är klot-
formig, ty endast på ett klot bildar hvarje plan-
afskärning deraf en cirkel.



8

Vi kunna ej se kupigheten hos detta klot,
emedan vi äro så ytterst små i jemförelse med
detsamma.

2. Himmels-horisonten vidgar sig ej likasom
jord-horisonten; från de största höjder på jorden
ser man ej större del af himlen, än från låga
ställen; det kommer sig deraf, att vår jord är o-
ändligt liten i jemförelse med den rymd, som
skiljer oss ifrån stjernorna. Solen och isynnerhet
månen äro ofta ifrån höjder synliga ännu då, när
de för lägre ställen redan dölja sig bakom hori-
sonten; följaktligen är solen närmare jorden än
stjernorna, och månen ännu närmare.

Genom uppmärksamt aktgifvande på jorden
och himlen har det blifvit möjligt icke allenast
att vinna öfvertygelse om riktigheten af dessa slut-
satser, utan äfven att med noggrannhet bestämma
jordens storlek och utseende, äfvensom dess afstånd
ifrån flera himlakroppar.

3. Den punkt på himlen, som är midt Öfver
vårt hufvud, kallas zenith. och den, som ligger
midt emot densamma — nadir. Den räta linie,
som vi föreställa oss vara dragen emellan zenith
och nadir, kallas horisontens axel. Horisontens
axel går genom jordklotets medelpunkt.

Hvarje himlakropp är på en och samma gång
synlig från halfva jorden, så t. ex. upplyser so-
len alltid halfva jorden; dagens och nattens gräns
bildar alltid en cirkel på jordklotet; denna cirkel
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kallas äfven horisont, himmels-horisont; af den
delas jordklotet i tvenne lika stora hälfter. Hvarje
punkt på jorden har sin horisont; så t. ex. kal-
las den horisont, i hvars medelpunkt Paris befin-
ner sig, Paris' horisont.

4. Horisonten, likasom hvarje annan cirkel,
delas i 360 lika stora delar, kallade grader. Hvarje
grad delas i 60 minuter, hvarje minut i 60 se-
kunder. Grad tecknas °, minut' och sekund ". Ho-
risonten indelas dessutom i fyra delar, kallade väder-
streck — det norra, Östra, södra och vestra, så
benämnda efter de fyra hufvudrigtningarne eller
punkterna på horisonten, som heta: norr, öster,
söder och vester.

Söder kallas hos oss i Finland det väder-
streck^ i hvilket solen befinner sig middagstiden;
vid denna tid kastar solen den allra kortaste skugga
och uppnår sin största höjd Öfver horisonten.

Öster kallas den punkt, der solen går upp,
och vester den, der hon går ned vid dagjemningsti-
den: den 21 Mars och den 23 September.

Öster ligger på 180° afstånd från vester;
det samma är äfven afståndet emellan norr och
söder: norr är beläget midt emot söder.

5. Hos oss är det allra lättast att bestämma
hvaråt norr är.

Norr igenfinnes genom norra polstjernan.
När man om natten någon tid uppmärksamt

betraktar stjernhimmeln så tyckes den röra sig:
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några stjernor gå upp på himlahvalfvet och åter
ned; andra vända sig omkring i en krets, — än
stiga de uppåt, än sänka de sig; alla beskrifva
de kretsar omkring en enda, som står orörlig i
midten af alla dessa kretsar. Denna orörliga
stjerna kallas polstjernan, och den punkt på him-
len, hvarest hon lyser — himmels-polen. Hos
oss i Europa utvisar den alltid norr och kallas
derföre norra polstjernan.

6. Ju längre man kommer mot norr, desto
högre upp på himlen synes polstjernan. Den linie,
som ifrån polstjernan dragés på det synliga him-
lahvalfvet rakt ned till horisonten, tyckes vara en
båge, hvilken, likasom alla cirklar, mätes med
grader, som räknas ifrån horisonten. I St. Pe-
tersburg stiger polstjernans höjd Öfver horisonten
i det närmaste till 60°, och i den nordligaste
punkten af Ryska besittningarne är dess höjd nä-
ra 80°. Det finnes ännu längre bort i norr, ett
sådant ställe på jorden, hvarest polstjernans höjd
är 90°; der lyser den midt öfver hufvudet och
säges befinna sig i zenith.

Den punkt på jorden, i hvars zenith pol-
stjernan lyser, kallas jordens pol.

1. Om man reser. ifrån norr till söder, så
sänker sig polstjernan allt lägre och lägre; i Kiew
är dess höjd något Öfver 50°, i Erivan endast
40°, i Jerusalem 32°. De skepp, som ifrån Bra-
silien bringa oss mahogony, socker, kaife och dy-



11

likt, passera Öfver sådana orter, der polstjernan
visar sig vid sjelfva »horisonten, der dess höjd så-
ledes är — noll (0). Der. börjar synas äfven en
annan polstjerna, nemligen den södra. Reser man
ännu längre mot söder, så försvinner den norra
polstjernan ifrån åsynen, men i dess ställe höjer
sig den södra öfver horisonten ända till» den sy-
nes i zenith vid södra jordpolen.

Om man föreställer sig en linie dragen ge-
nom alla de punkter pä jordklotet, der begge
polstjernorna synas vid sjelfva horisonten, så blir
denna linie naturligtvis en cirkel. Denna cirkel-
linie, som öfverallt är lika långt ifrån begge po-
lerna, kallas jordens eqvator eller dagjemnings-
linie, emedan på eqvatorn dag och natt alltid
äro' lika långa, och solen alltid går upp och ned
precis kl. 6.

Jord-eqvatorns zenith är en cirkel, som i
föreställningen dragés på himlen på lika afstånd
från hvardera polen; denna cirkel kallas himlens
eqvator eller dagjemningslinie, emedan solen
befinner sig på denna linie dagjemningstiden.

8. Jord-eqvatorn delar jorden och himmels-
eqvatorn himlen i två lika stora hälfter: det nor-
ra och södra halfklotet (den n. och s. hemisferen).

Afståndet från eqvatorn till hvardera polen
är 90°. På många ställen af jordklotet har man
mätt längden af en sådan grad och Öfverallt fun-
nit att den något öfverstiger 104 verst; följaktli-
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gen är hela jordklotets omkrets, tagen genom beg-
ge polerna 104X360, eller noggrannare 37,460
verst.

9. Den cirkellinie, som man föreställer sig
dragen omkring jorden genom begge polerna, kal-
las meridian eller middagslinie; genom den be-
stämmes rigtningen ifrån norr till söder, eller ifrån
söder till norr. — Om man med ett säkert ur re-
ser rakt fram längs en meridian, så utvisar solen
middag alltid på samma gång som uret; således
är en meridian en sådan cirkellinie, som samman-
binder alla de orter på jorden, hvilka hafva mid-
dag på samma tid. När de orter, som ligga un-
der den ena hälften af en meridian, hafva mid-
dag, så hafva de orter, som ligga under den an-
dra hälften, midnatt.

10. Af eqvatorn och polerna delas meridia-
nen i fyra delar; på hvar och en af dessa fjer-
dedels meridianer räknas graderna ifrån eqvatorn
till polen, — från 0 (noll) till 90. Dessa gra-
der kallas breddgrader; och med en orts geo-
grafiska bredd (latitud) förstås dess afstånd i-
från eqvatorn; så är t. ex. St. Petersburgs bredd
i det närmaste 60°.

Bredden kan vara nordlig eller sydlig, det
kommer an på om orten är belägen norr eller sÖ-
der om eqvatorn.

Bredden finnes af polstjernans höjd öfver ho-
risonten. Samma antal grader, som utmärker pol-



13

stjernans afstånd från en orts horisont, angifver
äfven denna orts afstånd från eqvatorn; och af-
ståndet emellan polstjernan och ortens zenith mot-
svarar ortens afstånd ifrån polen.

11. Dygnet är öfverallt pa jorden 24 tim-
mar långt. Föreställer man sig nu att på jord-
klotet dragés en meridian för hvarje timme, så
erhålles 12 meridianer, af hvilka eqvatorn delas
i 24 lika stora delar, motsvarande dygnets 24
timmar; således motsvara 15 breddgrader på e-
qvatorn en timme, och en grad fyra minuter.

Dessa grader, som motsvara tidens längd, kal-
las längdgrader.

Längdgraderna på eqvatorn äro nästan lika stora
som breddgraderna, så att jordens hela omkrets
längs eqvatorn är 37,520 verst; således är eqva-
torn 60 verst längre an hvarje meridian.

12. Antalet af meridianer kan vara huru stort
som helst; vill man draga en meridian for hvarje
minut af de 24 timmarne, så erhåller man 720
meridianer. — Alla breddgrader, räknade på me-
ridianen, äro i det närmaste lika stora.

Men längdgraderna äro desto kortare, ju
närmare man kommer till polen; d. v. s. ju län-
gre en längdgrad är från eqvatorn, desto förr
kan man tillryggalägga den: under eqvatorn mot-
svarar en längdgrad 104 | verst, och under St.
Petersburgs bredd endast 421; vid polen samman-
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falla alla meridianer i en punkt; der äro alla de
360 längdgraderna lika med noll.

13. Eqvatorn kan genom meridianer delas i
huru många delar man vill; '-■ på samma sätt kan
också hvarje meridian vara delad i ett större el-
ler mindre antal lika stora delar. — Om alla me-
ridianer delas, efter breddgradernas antal, i 90
delar och alla delningspunkter förenas, så erhål-
las 90 med eqvatorn parallela cirklar, hvilka der-
före också kallas parallelkretsar eller paralleler.

Reser man långsmed någon af parallelerna,
d. v. s. rakt fram mot öster eller vester, så bi-
behåller polstjernan alltid samma höjd; följaktli-
gen sammanbinda parallelerna alla de orter på
jorden, som ligga under samma geografiska bredd.

14. En orts geografiska längd kan rättnas li-
ka så väl efter hvilken af parallelerna som helst,
som efter eqvatorn. Meridianerna eller längdgra-
derna räknas vanligen från vester till Öster från
någon viss meridian, som antages vara den första.
Den allmänt antagna första meridianen dragés 20°
vester om Paris' meridian; och med en orts geogra-

fiska längd (longitud) förstås afståndet emellan
första meridian och ortens meridian: St. Peters-
burg ligger under 48de längdgraden; således in-
träffar middagen der 1 timme och ö2 minuter ti-
digare än i Paris. Den östligaste punkt af ryska
besittningarne ligger under 250de longitudsgraden;
der inträffar middagen 14 timmar och 5 minuter tidi-
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gare än i staden Kalisch (i Polen), som ligger på
ryska besittningarnes vestra gräns.

15. En meridian kan endast ien punkt skä-
ras af en och samma parallel. Derföre kan hvarje
orts läge på jorden med noggrannhet bestämmas
derigenom att man nämner dess geografiska längd
och bredd; så ligger t. ex. Moskva under 55°
45' nordlig bredd och 55° 17' längd; Ön St. He-
lena under 15° 55' sydlig bredd och 11° 56' längd.

16. De länder, der solen befinner sig i ze-
nith två gånger om året, ligga på hvardera sidan
om eqvatorn emellan de parallelkretsar, som ifrån
eqvatorn äro på 23\° afstånd; dessa paralleler
kallas vändkretsar eller tropiker, och de länder,
som ligga emellan vändkretsårne —- tropiska eller
den tropiska zonen.

Den 22 Juni är solen i norra vändkretsens
och den 22 December i södra vändkretsens zenith.
Den 22 Juni är dagen i norra halfklotet och nat-

ten i det södra ett helt dygn lång för de orter,
som äro lika långt ifrån polen, som vändkretsår-
ne äro från eqvatorn, d. v. s. 23£ °. Den pa-
rarallelkrets, som går genom dessa orter, kallas
polarcirkel, och de länder, som ligga inom hvar-
dera polarcirkeln, polarländer ellerpolarzoner*).

*) En åskådlig framställning af polardagen och af
dagarnes längd vid olika bredd och på olika ti-
der af året, är intagen i min fullständiga geogra-fiska skol-atlas.
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17. Hvardera polarzonen intager en vidd af
387,000 geografiska qvadratmil *) och begge till-
sammans 774,000 geografiska qvadratmil.

Den tropiska zonen upptager omkring 3,700,000
geografiska qvadratmil.

Hela jordklotets yta är 9,260,500 geografi-
ska qvadratmil.

Andra Kapitlet.

18. I närvarande tid äro för menniskorna till-
gängliga och kände ej mindre än 9,022,000 geogr.
qv.mil af jordytan. Häraf utgöra 2,422,000
geogr. qv.mil torrt land och 6,600,000 äro be-
täckta af vatten. Af landets uppgifna vidd belö-
per sig mera än 100,000 geogr. qv.mil på vat-
tudragen; således är mera än två tredjedelar af
jordklotets yta betäckt af vatten.

19. De ställen, som icke äro betäckta af vat-
ten, kallas land. Ett på alla sidor af vatten om-
gifvet land kallas ö* eller holme. Allt land om-
gifves af vatten, men de tre största öarne kallas
kontinenter (fast land).

') En grad på eqvatorn är lika med 15 geogr. mil;
en geografisk mil omkring 7 verst; och en geo-
grafisk qvadratmil således omkring 49 qvadrat-
verst z=z 5,444 tunnland.
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Genom den första meridianen delas jordklo-
tet i tvenne hälfter eller halfklot — det östra och
det vestra. På östra halfklotet finnas tvenne kon-
tinenter: den östra och den södra; på vestra half-
klotet en: den vestra.
Östra kontin. upptager en vidd af 1,494,000 g.qv.m.
Vestra „ „ „ 630,000 „

Södra „ „ „ 138,000 ~

Alla tre tillsammans upptaga 2,262,000 „

Alla öar tillsammans 160,000 „

Följaktligen äro alla de oräkneliga öarne till-
sammantagne mer än 14 gånger mindre än de tre
kontinenterna tillsammans.

20. Östra halfklotet innehåller 2 och en half
gånger mera land än det vestra, norra kalfklotet
åter 3 gånger mera än det södra.

Genom Parjser-meridian delas jorden i tvenne
halfklot, af hvilka det ena innehåller största och
det andra minsta massan land; det förra har 8
gånger mera land än det sednare, i hvilket en-
dast en femtondedel af jordytan upptages af land.

21. Östra kontinenten sönderfaller i tre verlds-
delar: Europa, Asien och Afrika; hela den ven-
stra utgör endast en verldsdel — Amerika; södra
kontinenten med kringliggande Öar utgör den femte
verldsdelen — Polynesien eller Oceanien; sjelf-
va kontinenten kallas Australien.

Alla dessa verldsdelar äro af olika storlek.
Europa (som upptager 160,000, eller tjllsam'
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mans med öarna 170,000 geogr. qv.mil) är nä-
stan lika stort som Polynesien; Asien är fem, A-
merika fyra och Afrika tre och en tredjedels gån-
ger större än Europa.

Nu bestämmas på kartan de yttersta längd-
och bredd-graderna for hvarje verldsdel.

22. Det vatten, som omger allt land, kallas
Verlds-oceanen eller Verldshafvet.

Verldshafvet delas i fem oceaner:
Stora Oceanen, emellan Asien och Amerika

(3,360,000 geogr. qv.mil).
Atlantiska Oceanen, emellan östra och ve-

stra kontinenten (1,626,500 geogr. qv.m.).
Indiska Oceanen, emellan Afrika, Asien

och Australien (1,200,000 geogr. qv.m.).
Norra Polarhafvet, emellan Europa, Asien

och Amerika (ej mindre än 260,000 geogr. qv.
m.; är dock ej helt och hållet kändt).

SÖdra Polarhafvef (dess storlek är ej be-
kant: ännu nyligen upptäcktes i detta haf en vid-
sträckt Ö).

Nu efterses och bestämmes på kartan e-
mellan hvilka längd- och bredd-grader ocea-
nerna äro belägna.

23. Den del af landet, hvarmed det gränsar
till vattnet, kallas strand, kust; den intill landet
stötande delen af hafvet kallas hafsbryn. Ju
mera bugtig och krökt en strand är, desto flera
hamnar erbjuder den, och ju större kuststräcka



19

ett land har i förhållande till dess vidd, desto
fördelaktigare är dess läge för innevånarne.

En kust-mil belöper sig, oberäknad- öarne.*
i Europa på 37 qv.mil af hela landytan,
i Amerika „ 66 „ „

i Australien „ 73 „ „

i Asien „ 105 „ „

i Afrika „ 150 „ „

??

Följaktligen har Europa det mest fördelak-
tiga, och Afrika det minst fördelaktiga läge.

24. Der, hvarest stranden är bugtig, gör haf-
vet inskärningar i landet och bildar vikar; lan-
det deremot, då det utskjuter i hafvet, bildar half-
öar. En smal vik kallas fjord, Haff; en smal
halfö får namn af landtunga.

Ett smalt vatten, som förenar tvenne större,
kallas sund; och en smal landremsa, som förenar
tvenne land— näs.

25. Af alla oceaner är den Atlantiska rikast
på vikar. Delar af densamma äro.*

1. På Europas kuster: Norska sjön med
många djupa fjorder.

Nordsjön eller Tyska hafvet, på tre sidor
omgifvet af land, med en mängd vikar; i öster
sammanhänger det genom viken Kattegat och
sunden Öresund, Stora och Lilla Belt med

Östersjön eller Baltiska hafvet, hvaraf be-
tydande delar äro vikarna; Bottniska, Finska och
Riga-viken. Östersjön förenas endast genom sma-
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la sund med oceanen, för öfrigt är den på alla
sidor omgifven af land; ett sådant haf kallas me-
delhaf, innanhaf.

I vester förenas Nordsjön med oceanen ge-
nom sunden Pas de Calais och La Manche.

Norr om La Manche ligger Irländska sjön,
söder om La Manche Biskaja-viken.

Det smala sundet vid Gibraltar förenar At
lantiska oceanen med Medelhafvet, som sköljer
Europas, Asiens och Afrikas kuster, och med si-
na vikar gör stora inskärningar i Europas fasta
land. De förnämsta vikarne äro (börjandes från
vester):

Lyonska viken; Genuesiska bugten, som
genom tvenne sund står i förbindelse med

Toscanska eller Tyrrheniska hafvet, hvil-
ket återigen förmedelst Messinska sundet förenas
med Joniska hafvet; sistnämnda haf är genom
Otranto-kanalen förbundet med Adriatiska hafvet.

I öster skjuter Joniska hafvet in i landet med
Lepanto-viken och förenas genom flera sund med

Aegeiska hafvet; detta haf, uppfyldt af en

stor mängd öar, bildar vikar på Europas och Asiens
kuster, och står förmedelst sundet vid Dardanel-
lerna i förbindelse med Marmora-sjön, hvari-
från Konstantinopolitanska sundet leder till

Svarta hafvet, som genom Tauriska sun-

det är fÖt enadt med Asofjfska sjön.



21

2. På Asiens kust kallas sydostligaste hor-
net af Medelhafvet Levantiska hafvet.

3. På Afrikas kuster följande vikar: af
Medelhafvet begge vikarna Syrten, stora och lilla;
af Atlantiska oceanen Guinea-bugten.

4. På Amerikas kust: Atlantiska oceanen
är genom en mängd af sund förenad med Norra
Polarhafvet, samt genom Hudsons sund med Hud-
sons bay.

Många sund förena äfven Atlantiska oceanen
med Amerikas innanhaf, hvars norra del heter
Mexikanska hafsviken, och södra Karaibiska
hafvet eller Antilliska sjön.

Söder öm Amerika förbindas Atlantiska och
Stora oceanen genom Magelhaens sundet.

26. Norra Polarhafvet bildar följande vikar:
På Europas kust: Hvita hafvet, med Kan

dalaks, Onega- och Duma-vikarne.
På Asiens kust: Obi-viken jemte Tasoflska

viken, Jenisei, Taimur, Lenas och Janas utlopps-
vik, samt Tschaun-viken.

Genom Behrings sund — emellan Asien och
Amerika— förenas Norra Polarhafvet ined Stora
oceanen.

På Amerikas kust bildar nämnde haf en mängd
vikar och sund; den största af de förra är Baf-

fins-viken.
27. Stora oceanen slutar i norr med Beh-

rings- eller Bäfverhafvet, och bildar:
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På Amerikas kust: Kaliforniska viken eller
Purpur-hafvet ,

samt på Asiens kust följande haf: det Ochot-
ska, Japanska, Gula och Chinesiska; det sist-
nämnda med Tonkinska och Siamska vikarna.

Den del af Stora oceanen, som ligger emel-
lan vändkretsarne, bär namn af Stilla hafvet.

28. Genom en mängd sund emellan Ocea-
niens Öar är Stora oceanen förenad med Indiska
oceanen, som inskjuter i Asiens kontinent med
tre stora vikar, den Bengaliska, Persiska
och Arabiska; den sistnämnda, emellan Asien och
Afrika, afven kallad Röda hafvet, förbindes ge-
nom Bab-el-Mandeb-sundet (Tårarnes port) med
oceanen.

Vid Afrikas kust bildar Indiska oceanen den
breda Mozambique-kanalen.

De land, som befinna sig i Södra Polar-
hafvet, äro ännu högst ofullständigt kända och
derföre ega delarne af detta haf ej några särskilda
benämningar.

29. Europas kuster äro sönderskurna af en
mängd vikar och derjemte är denna verldsdel ri-
kare på halföar än de öfriga. Halföarnes yta för-
håller sig till den Öfriga ytan
i Europa såsom 1 till 3, utgör \af helavidden,
i Asien „ 1 „ 4, „ | „

i Amerika „ 1 „ "g, ~ iö „

1 Australien „ 1 „ 25, „ „

i Afrika finnas alldeles inga halföar.
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De båda stora kontinenterna — den östra och
den vestra — bestå hvardera af tvenne olika hälf-
ter — en nordlig och en sydlig, hvilka äro för-
enade genom smala näs; näset emellan Asien och
Afrika heter Suez. och emellan Norra och Södra
Amerika — Panama. Hvardera kontinentens södra
hälft är mindre än den norra och enformigare till
sin kustbildning.

I Norra Amerika belöper sig en kustmil på
50, och i södra Amerika på 91 qv.mil af he-
la yt-innehållet. Halföarna i Norra Amerika för-
hålla sig till den återstående ytan såsom 1 till 3|;
Södra Amerika har inga halföar.

30. Hela Europa utgör liksom en enda halfö
af Asien och smalnar allt mer och mer af mot
sydvest.

A Europas kontinent närma sig och motsvara
hvarandra följande vatten: 1) Bottniska och Kan-
dalaks vikarne, 2) Svarta hafvet och Östersjön,
3) Adriatiska hafvet och Nordsjön, 4) Lyonska och
Biskaja vikarne.

31. De förnämsta halföar i Europa äro:
Skandinavien, Jutland, Bretagne, Pyre-

neiska halfön, Apenninska eller Italien, Bal-
kanska, som genom Korinthiska näset samman-
hänger med halfön Morea. Perekopska näset
förenar halfön Krim (Taurieri) med fasta landet.

Asiens halföar förenas med kontinenten, ej
genom näs, utan genom breda landsträckor. Den
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vestligaste af dem kallas Mindre Asien. Invid
Suezska näset ligger den lilla halfön Sinai, som utgör
en del af det vidsträckta Arabien; längre åt öster
ligga Vestra Indiska halfön och Östra Indiska
halfön med Malakka; på östra kusten märkas: Ko-
rea, Kamtschatka och Tschukotska halfön. Norra
Asiens ödsliga halföar hafva ej några särskilda be-
nämningar.

Nord-Amerika utskjuter i Stora oceanen ge-
nom halföarne Aljaska och Kalifornien, samt i
Atlantiska oceanen genom Labrador, Nya Skott-
land, Florida och Yukatdn.

32. Alla kontinenter smalna af mot söder, el-
ler slutas med halföar; sådana halföar, som skjuta
mot söder, äro nästan alla spetsigare, än de som
äro vända åt norr.

Så väl Europas, som Asiens södra kust består
af tre halföar, men de europeiska halföarne skjuta
ut emot den närbelägna afrikanska kusten, då A-
siens deremot begränsas af den Ödsliga oceanen,
Europas vestra kust ligger gentemot Nord-Ame-
rikas Östra, som genom sina omvexlande konturer
intager första platsen näst Europa. Atlantiska oce-
anen, mot hvilken Europa är vänd, är anmärk-
ningsvärd genom parallelismen hos dess kuster:
vikarne af detta haf på vestra kusten motsvara de
utskjutande delarne af fasta landet på östra ku-
sten. Stora oceanen, mot hvilken Asien är vänd,
begränsas deremot af kuster, hvilka norrut sam-
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manlöpa vid ett smalt sund, men söderut aflägsna
sig från hvarandra på ett afstånd, så stort som
jordens halfva omkrets vid eqvatorn. (Härutaf
synes Europas bestämmelse att intaga första rum-
met bland verldsdelarne).

Äfven Nord-Amerika slutar i söder med tren-
ne halföar, af hvilka den medlersta genom Pana-
ma-näset förenas med Södra Amerika.

Södra Amerika äfvensom Afrika smalna af
mot söder, utan att dela sig i några halföar.

33. Öarne utgöra, olika fördelade på de särskil-
da verldsdelarne, liksom en fyllnad till kontinenter-
na. Större delen af dem ligger öster om de sistnämn-
da; rikast på öar är Oceanien och fattigast Afrika.

I anseende till formen äro Öarne af två slag:
långsträckta, hvilka ligga nära fasta landet, eller
ock af afrundad gestalt, hvilka vanligen ligga fle-
ra tillsammans och oftast längre ifrån fasta landet.

En större samling af öar benämnes öflock,
Ögrupp eller archipelag.

34. De förnämsta öar äro:
I Europa: i Norra Polarhafvet — Spits-

bergen, Növaja Semljä; i Atlantiska oceanen —

Island, Lofoddens Öar (invid Skandinavien), Brit-
tiska öarne: Shetlands- och Orkney öarne, He-
briderna, Stor-Britanien och Irland samt Norr-
manniska öarne; Danska Öarne: Seeland och
Fyen; i Östersjön — Gottland, Ösel, Åland m.fl.; i
Medelhafvet — Baleariska öarne, Corsika, Sar-
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dinien, Elba och Sicilien (de fyra sistnämnda om-
kring Tyrrheniska hafvet); Joniska öarne samt
Grekiska Archipclagen, bestående af: Cyklader-
na och Spåraderna; den största bland de sist-
nämnda är Kandia eller Kreta.

I Asien: i Medelhafvet Cypern.
I Norra Polarhafvet — archipelagen Nya

Siberien.
I Stora oceanen — Kurilerne, Tarakai el-

ler Saghalin; Japanska öarne: Nipon, Jesso,
Kiusiu m. fl.; Formosa och Hainan.

I Indiska hafvet Ceylon och en mängd smär-
re öar.

öar, hvilka af en del geografer räknas till
Asien och af en annan till Oceanien, och som lig-
ga på gränsen emellan Stora oceanen och Indiska
hafvet — i det vatten, som af några hänföres till
Indiska, af andra till Stora oceanen, äro:

Nära halfön Malakka — Sumatra; Öster der-
om Borneo, Celebes och Molukkerna eller Krydd-
öarne; söder om Borneo och, Celebes ligga Sun-
da-öarne, den största af dem är Java; emellan
Celebes och Formosa ligga Filippinerna, bland
hvilka de betydligaste äro Luzon och Mindando.

Till Oceanien räknas af alla geografer föl-
jande Öar: Nya Guinea, Nya Britaniens öar, Salo-
mos öarne, Nya Hebriderna, Nya Caledonien, Nya
Seelands öar, Van Diemens Land och archipe
lagerna i Stilla hafvet, hvilka äro: norr om eqva-



27

torn — Marianerna, Carolinerna, Lord Mul-
graves- och Sandvichs-oarne; söder om eqva-
torn — Fidschi, Skeppar-, Sällskaps-, Låga-
öarne m. fl.

I Amerika: i Stora oceanen — Aleutiska
och Skölpadds-Öarne eller Gallopagos (under eqva-
torn) samt Patagoniska öarne; emellan Stora och
Atlantiska oceanen ligger Eldslandet;

I Atlantiska oceanen — Grönland, Baffins-
land) New-Foundland (Nju foundlend), Baha-
ma-öarne eller Lucayerna, Stora Antillerna:
Cuba, Porto-Rico, Haiti, Jamaica, och små
Antillerna; dessutom finnas obebodda ögrupper e-
mellan 50 och 60° sydlig bredd.

I Afrika: i Atlantiska oceanen — Azoriska
öarne (af somliga räknade till Europa), Madei-
ra, Canariska öarne och Gröna uddens öar;
söder om eqvatorn, enstaka emellan Afrika och
Amerika ligga — Ascension och St. Helena.

I Indiska oceanen — Madagaskar och ö-
grupperna Amiranterna, Sechellerna, Comorerna
och Mascarenerna; dessutom finnas spridda öar
i södra delen af Indiska oceanen.

Det vidsträckta landet i Södra Polarhafvet är
ännu ej omkringsegladt och har ej något allmänt
namn samt räknas ej heller till någon viss verldsdel.

35. Med undantag af detta land finnas på
hela jordklotet endast 29 stora öar, d. v. s. så-
dana, hvilkas yta ej är under 1,000 qv.mil; stör-
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re delen af öarne hör till antalet af de små, d.
v. s. sådana, hvilkas yt-innehåll är under 10 qv.m.

Alla de 29 stora öarnes yta utgör samman-
räknad åtminstone 100,000 qv.mil; den tallösa
mängden af de öfriga öarne utgör tillsammans
knappt 50,000 qv.mil.

I anseende till storleken är ordningsföljden
för de förnämsta öar följande:

Ej under 10,000 geogr. qv.mil äro: Grön-
land, Madagaskar, Buffinsland och Nya Guinea.

Emellan 10 och 2,000 geogr. qv.mil äro:
Borneo, Sumatra, Nipon, Nya Seeland, Stor-
Britanien, Jesso, Celebes, Luzon, Java, Tara-
kai och Novaja Semlja.

Mindre än 2,000 men icke under 1,000 geogr.
qv.mil äro: Cuba, Island, Kiusiu, Eldslandet,
Irland, Haiti, Ceylon, Van-Diemens-Land, Min-
danao, Formosa, Hainan och New-Foundland.

Mindre än 1,000 geogr. qv.mil äro: Sicilien,
Sardinien, Jamaica, Kandia, Por to-Rico, Cor-
sika, Seeland och Ösel. Öarne Ascension och
St. Helena utgöra tillsammans blott 5 geogr. qv.mil-

Nu bestämmes med tillhjelp afkartan hvilka
öar ligga: 1) under samma geografiska bredd-
-2) under samma geografiska längd.

36. Ett ställe, der kusten obetydligt utskju-
ter i hafvet eller endast förändrar sin rigtning, kal-
las udde, kap, landtudde, bergsudde o. s. v.
Somliga uddar utgöra fasta landets yttersta punkter.



29

Uddar
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Tredje Kapitlet.
37. Verldshafvets yta är jemn och slät. Lan-

det höjer sig öfver hafsytan på somliga ställen
mera, på andra mindre. Den högsta punkt pålan-
det är mera än 26,000 fot Öfver oceanens spegel;
dock höjer sig större delen af fasta landet så o-
betydligt öfver hafsytan, att om man jemnade allt
land, så skulle dess höjd Öfver hafvet uppgå en-
dast till 1,000 fot: detta kallas landets medelhöjd.

.38. Äfven hafvet är på det ena stället grun-
dare, på det andra djupare. Dess största djup
känner man ej; på sina ställen har man funnit
det vara ända till 42,000 fot djupt, och en så-
dan [mängd djupa sträckor finnas i hafvet att

verldshafvets medeldjup kan antagas vara 14,000 fot.
Sådana ställen, der hafsbottnet är nära* till

vattenytan, kallas grund. De grundaste af Eu-
ropas vatten äro: AsofFska sjön (80 fot i medel-
djup), Östersjön (210 f.), Nordsjön (280 f.).
Till de grunda räknas äfven Irländska sjön/

Norra Polarhafvet är vid Asiens kust och
Behrings-suridet ganska grundt—(ej mer än 200 f.).
Äfven Gula, Chinesiska och det Sunda-öarne om-
gifvande Sunda hafvet, samt Persiska och Ara-
biska vikarne kunna anses för grunda. I Indiska
oceanen finnas flera grund; af dem ligga två gan-
ska stora söder om eqvatorn.
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Vid Afrikas kuster finnas de betydligaste
grund: det ena vid denna kontinents södra spets,
det andra sträckande sig långsmed vestra kusten
ifrån 10 till 30° nordlig bredd.

Vid Amerikas östra kust finnas vidsträckta
grund: invid New-Foundiand, nära Florida och
Yukatan, samt på] flere ställen i Mexikanska vi-
ken; Lucayerna hvila alla på ett grund.

I Stora oceanen finnas äfven ganska betydli-
ga grund: större delen af Stilla hafvets öar äro
ömgifna af grunda vatten.

De flesta grund bestå af sand, som framfö-
res och sammanhopas till bankar, oftast af hafs-
strömmarne.

39. Hafsvattnets strömmande är märkbart på
flera ställen; stundom är detsamma så häftigt, att

det är svårt för fartyg att segla emot strömmen.
Hafsströmmar förekomma:
1) I sund, ifrån oceanen inåt en vik, men

oftare tvertom.
Sålunda strömmar vattnet ur Östersjön i Nord-

sjön, ur Svarta hafvet i Medelhafvet och ur At-
lantiska oceanen i Medelhafvet. Sådana hafsströmmar
uppkomma derigenom, att floderna bringa till en
del haf mer, och till en annan del mindre vatten,
än dessa afdunsta.

2) l varma länder afdunstar vattnet i allmän-
het mera, än i kalla; derföre strömmar vattnet

ständigt ifrån polarhafven åt tropikerne. Dessa
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polars tnnömar märkas isynnerhet derigenom, att de
fora med sig en myckenhet is — i norra halfklotet
till 60de, och i södra ända till 50de breddgraden.

Såväl det norra, som södra polarhafvet till-
frysa hvarje vinter, isynnerhet på grundare stäl-
len, och kallas derföre Ishaf. Om våren bortfö-
ras isstycken genom polarstrommen, stundom med
en hastighet af sju verst i timmen.

En del platta isstycken äro 200 verst långa
och 100 verst breda: andra likna stora, höga berg,
och hafvet är ibland uppfyldt af dem, såsom af
Öar. Om dagen, vid solens sken, glimma dessa
smältande isberg så starkt i alla möjliga färgskift-
ningar, att det gör ondt i Ögonen att se på de-
ras kantiga toppar och sidor, från hvilka sorlande
bäckar nedstörta. När några isberg stöta ihop
och sönderkrossas, höres brakandet och bullret
på flera versts afstånd rundtomkring.

3) Båda polarstrÖmmarne stöta tillsamman e-
mellan vändkretsarne,hvarest de rådande stadiga vin-
darne och jordklotets rotation drifva hela vattenmas-
san ifrån Öster till vester och förorsaka tropiska (eqva-
torial-) strömmar.

4) Der någondera af polar- eller tropiska
strömmarne, till följe af kustens bildning hop-
tränges eller får en annan rigtning, der ökas dess
stridhet och strömningen blir märkligare. På si-
na ställen kunna kusterna eller grunden helt och
hållet stänga strömmen; hvarföre det äfven -finnas
sådana ställen i oceanen, der alldeles ingen ström
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förmärkes. Det är på sådana ställen, som den af
strömmen medförda sanden faller till bottnet och
bildar grund.

Den märkvärdigaste af dessa hafsströmmar
finnes i Atlantiska Oceanen. Den kallas varma
vattenströmmen eller Golfströmmen och stryker
fram ifrån Afrikas sydvestra till SÖdra Amerikas
nordöstra kust med en hastighet af Öfver 10 sv. mil
i dygnet. Emellan Antilliska Öarne bryter den sig
in i Antilliska sjön, strömmar derifrån in i Mexi-
kanska viken, går derutur emellan Florida och
Lucayerna med en hastighet af 20 sv. mil i dyg-
net mot nordost, vidgar sig söder om grundet vid
Newfoundland, saktar längre mot Öster smånin-
gom sin fart och förlorar sig slutligen helt och
hållet vid Azoriska öarne. —

I Stora Oceanen är den kalla vattenström-
men den förnämsta; den går längs Amerikas syd-
vestra kust.

40. Hafsströmmarne drifva vattnet oupphör-
ligt framåt, förflytta det ifrån ett ställe till ett
annat; men vid en annan slags rörelse, nemligen
vid vattnets svallning, gungar det endast, höjer
och sänker sig, men förblir ändå på samma ställe.
Svallningen är af två slag:

l)Den vanligaste förorsakas af vinden. En
stark vind uppjagar i hafvet ofantliga vågor —

stundom till 20 å 22 fots höjd och öfver 350
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fots längd; sådana vågor falla med starkt buller
och skum.

När vågorna drifvas mot en brant strand, så
uppstå hafsbränningar: tillbakakastade af stran-
den sammanstöta vågorna med andra, som stöta
fram mot kusten och uppstiga högre än eljest;
hafsbränningarnes högsta vågor resa sig anda till
70 fots höjd och från dem stänker vattnet vidt
och bredt omkring.

Den starkaste svallning, som af vinden åstad-
kommes, uppror vattnet endast till ett djup af
85 fot.

2) Till vida större djup sättes vattnet i rö-
relse af flod och ebb — en svallning som före-
kommer endast i oceanerna och i de haf, som
med dem äro förenade förmedelst breda sund; i
Östersjön, Svarta hafvet och dylika innanhaf före-
kommer ingen flod.

På alla ställen, der flod eger rum, stiger
vattnet vid hafskusten dageligen i 6 timmars tid:
— breda vågor rulla mot stranden, och vattnet
stiger allt mer och mer; detta kallas flod.

När floden nådt sin största höjd, håller den
sig uppe i 12 minuter; men derefter börjar vatt-
net falla allt mer och mer under 6 timmars tid;
ett sådant vattnets aftagande kallas ebb; 12 minu-
ter efter ebbens utgång börjar floden åter igen,
o. s. v.
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Hvarje påföljande dag tager floden sin bör-
jan 48 minuter sednare än den föregående. Ifrån
den ena flodens börjanftill början af den andra
derpå följande åtgå alltid 12 timmar och 24 mi-
nuter. Detta kommer sig deraf, att floden uppstår
genom månens inverkan på jordytan,och månens om-
lopp omkring jordenfullbordas på 24 t. och 48 min.

Om hela jordklotet vore betäckt af vatten,
så skulle hvarje våg af floden omgifva hela klo-
tet liksom en meridian. Äfven nu går flodens
våg utsträckt i meridianernas rigtning en gång om-
kring jordeninom ett mån-dygn. Under denna tid in-
faller floden två gånger, emedan flodens våg, liksom
meridianen, är en cirkellinie, hvars ena hälft följer ef-
ter den andra på ett afstånd af 180 längdgr. Fåran
af ebben bildar en annan dylik cirkel, som Öfverallt
följer flodens våg på ett afstånd af 90°.

Stränderna och grunden stänga på några stäl-
len xsigen för flodens våg, på andra ställen för-
dröja de dess gång. In uti vikarne kommer flo-
den ifrån oceanen, hvarföre äfven, ifall viken lig-
ger Öster om oceanen, flodens vågor framvälta
deri, ej ifrån Öster till vester, utan tvertom, ifrån
vester till öster; så är fallet t. ex. med Nordsjön,
dit floden kommer ifrån oceanen genom La Man-
che och Pas de Calais och infaller förr vid Stor-
Britanien än vid Jutland.

Flodens höjd är olika på olika ställen. I
öppna oceanen äro flodens vågor breda, men ej
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särdeles höga —ej högre #än 1§ fot. Vid strän-
derna, i vikar äro de betydligt högre; allra högst
stiga de i Fundy-viken vid Nya Skottland, ty
der utgör skillnaden emellan vattnets högsta och
lägsta ståndpunkt 72 fot.

41. Genom den vattnets rörelse, som föror-
sakas af såväl hafsströmmarne som af ebb och
flod, uppkomma vattenhvirflar på de ställen, der
hafsbottnet vid betydligt djup är betäckt af klip-
por. Vattenhvirflar äro högst farliga for sjöfa-
rande. Af dem äro Maelströmmen i Norska sjön
samt Scilla och Charybdis i Messinska sundet
de mest bekanta.

42. Hafsytan blir glatt som en spegel då
den är fullkomligt lugn, och likt spegeln reflek-
terar den alla föremål, samt det blåa himlahvalf-
vet med sina stjernor öch moln.

Hafsytans färg är föränderlig; den beror af:
1) hvad som der återspeglar sig, 2) huru den är
belyst, 3) om den är lugn eller upprörd, och i
sednare fallet huru starkt, 4) om bottnet synes
genom vattnet eller ej, och hurudant bottnet är»

Vattnets oöfverskådliga yta kan ej länge vara
lugn, dess utseende är till oändlighet omvexlande.

Landet deremot är orörligt och oföränderligt;
men i stället är dess yta mycket omvexlande och
ojemn: somliga ställen äro högre, andra lägre;
och tvenne ställen finnas ej, som skulle vara all-
deles lika hvarandra.
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FJerde Kapitlet.

43. De delar af jordytan som märkbart höja
sig öfver andra ställen, kallas höjder; en mindre
höjd får namn af kulle, backe; består en sådan
höjd af sand och lösa stenar, benämnes den ås;
men utgöres den af massiv sten, så kallas den berg,
hälleberg.

öfversta delen af en höjd kallas dess topp,
och den nedersta delen dess fot; höjdens yta i-
från dess topp ned till foten kallas dess sluttning
eller sida; är sluttningen mycket stark, så säges
höjden vara brådstupande, brant; ett brådstu-
pande berg kallas klippbrant. Stundom består
sluttningen af afsatser, d. v. s. mindre planer som
höja sig den ena Öfver den andra, likasom trappsteg.

Ibland stå bergen ensamma, skiljda från an-
dra, och kallas då enstaka. En samling af fle-
ra berg, som vid foten alla stöta till hvarandra,
får namn af berggrupp.

När bergen så nära sammanhänga med hvar-
andra, att de utgöra liksom blott en enda upp-
höjning, öfver hvilken bergstopparne höja sig,
så utgöra de allesammans en bergsrygg eller
bergsträckning.

Den nedra delen af en bergsrygg, ifrån fo-
ten till det ställe, der bergen genom sina toppar
skilja sig det ena frän det andra, kallas bergskam.
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Bergskammens medelhöjd är vanligtvis större än
hälften af bergstopparnes höjd och kallas bergs-
ryggens medelhöjd.

44. Alla bergsryggar äro långsträckta, följ-
aktligen har hvarje bergsrygg sin längd och bredd.
Den rigtning, i hvilken en bergsrygg på längden
fortlöper kallas rigtning; den bestämmes efter vä-
derstrecken. Anmärkningsvärdt är, att alla kända
bergsryggar falla inom ett högst ringa antal rigt-
ningar: många bergsryggar ligga i samma rigt-
ningslinie.

Flere till hvarandra gränsande bergsryggar
eller grupper, som löpa i samma rigtning, bilda
1) en bergskedja, om den ena bergsryggen utgör
fortsättning af den andra, eller 2) parallelkedjor,
om bergsträckorna framlÖpa parallelt med hvar-
andra.

Det ställe, der tvenne bergsryggar samman-
träffa och förena sig, kallas bergstock, bergknut.

Om en mindre bergsrygg från sidan stöter
till en annan större, så får den mindre namn af
bergarm. I allmänhet, der flera bergsryggar
ligga tillhopa, kallas den störste af dem hufvud-
bergsryggen, och de mindre utgreningar deraf.

Fördjupningen emellan höjder kallas däld;
en däld, som på begge sidor instänges af höjder,
benämnes dal. En mycket trång dal emellan
branter eller klippor kallas kjusa.
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En dal, som sträcker sig längs en bergs-
rygg, emellan parallelkedjor, får namn af längd-
dal; en dal som skär bergsryggen tvärt af, tvär-
dal; tvärdalar tjena merendels till vägar ifrån
den ena sidan af bergsryggen till den andra och
kallas derfÖre bergspass. Vanligtvis leda passen
öfver kammen af ett berg, och följaktligen är de-
ras höjd lika med medelhöjden af den del af
bergsryggen, der de ligga.

45. Med ett bergs höjd förstås dess upp-
höjning öfver hafsytan.

Landsträckor som ej höja sig Öfver hafsytan
mera än 1,000 fot, kallas lågländer; ligga de
högre än 1,000 fot, så benämnas de högländer.

Bergen äro antingen låga, medelhöga eller
mycket höga.

Alla lågländer äro ej slätter (jemna land-
sträckor), utan det finnes äfven kuperade låg-
länder (vågformiga landsträckor), likasom det äf-
ven finnes jemna högländer bergslätter, högslät-
ter, bergplatåer.

Fördjupningar i höjder eller på slätter kal-
las, om de äro långa och smala, hålvägar, ra-
viner; om de äro lika långa som breda — klyf-
tor; en djup klyfta omgifven af branta väggar
kallas afgrund.

En vidsträckt fördjupning, innesluten af berg
på alla sidor, kallas kilteldal, bergskittel. Bergs-
kittlar förekomma der, hvarest två eller tre paral-
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lela bergsryggar stöta tillsamman på tvenne eller
flera ställen, i bergsknutar.

46. Vanligen är det fallet, att ju bergigare
en ort är, desto mer omvexlande och pittoresk är
den; deremot erbjuda slätter och lågländer be-
qvämare kommunikationer.

I Europa finnes dubbelt mera lågländer än
högländer; i Asien är förhållandet omvändt, der
finnes nästan dubbelt mera högländer än låglän-
der i Afrika är det troligtvis likaså; i norra A-
merika upptaga lågländerna något mindre och hög-
länderna något mera än hälften af hela vidden;
i södra Amerika utgöra högländerna endast en
tredjedel af ytan, och Öfver två tredjedelar upp-
tagas af lågländer. Australiens yta är ännu ej
tillräckligt bekant.

47. Landsträckan emellan Öslersjon och Svar-
ta hafvet delar Europa i tvenne hälfter: en ost-
lig lågland och en vestlig —- högland; i den
ostliga utgöra höjderna endast en femtondedel af
hela vidden, men i den vestliga öfver två tre-
djedelar.

Europa skiljes ifrån Asien genom den breda
dock ej höga, Uralska bergsryggen, som unge-
fär på midten afskäres af en tvärdal; norr om
detta breda pass utgöra Uralska bergen en enda
rygg, men söder derom delar den sig i tre paral-
lela bergsryggar.



42

Emellan Urals södra utgreningar och Kas-
piska hafvet förena sig Europas lågländer med
Asiens.

På det stora europeiska låglandet, kalladt
det Ryska, finnes en mycket långsluttande höjd,
benämnd Wolchonski skogen eller Alauniska
höjden; endast få ställen af denna höjdsträckning
stiga mera än 1,000 fot öfver hafsytan, så att den
förtjenar namn af höjd endast i jemförelse med
de omgifvande vidsträckta lågländerna, som hafva
mindre än 700 fots höjd öfver hafsytan; låga äro
jemväl Finlands berg (Maanselkäj). En rad
af kullar (Uvali) förenar Wolckonski skogen med
Uralska bergen.

I södra delen af halfön Krim höja sigKrim-
ska bergen.

Ryska låglandet är på tre ställen fÖrenadt
med vestra Europas lågländer: 1) vid bottniska vi-
kens norra kust med Skandinaviens lågland,
som upptager hela östra delen af denna halfö;
2) vid Östersjöns stränder med Tyska och 3) i
söder — vester om Svarta hafvet — med Donau
låglandet.

Det tyska låglandet sträcker sig i vester än-
da till Atlantiska Oceanen, dess fortsättning norr-
ut bildar Jutland och Danska Öarne, hvilka sist-
nämnde ligga på öfvergången till Skandinaviens
lågland; i söder skjuter det på flera ställen djupt
in mellan bergen och bildar dalar och kitteldalar,
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af hvilka de förnämsta äro Rhendalen och BÖh-
mens kitteldal.

Donau låglandet är genom ett smalt pass för-
enadt med den vidsträckta Ungerska kitteldalen.

Af sydvestra Europas öfriga lågländer är den
största belägen vid Biskaya-viken, neml. det Fran-
ska låglandet, som genom ett smalt pass är fÖr-
enadt med de Lionska viken omgifvande låg-
länderna.

På Pyreneiska halfön upptaga lågländerna
mindre än en tiondedel af hela vidden; det stör-
sta af dem är Ebro-dalen, som ligger söder om
Pyreneiska bergsryggen, hvilken brant höjer sig
öfver franska låglandet' och afskiljer detsamma
från Pyreneiska halfön.

I Italien är det Lombardiska låglandet det
vidsträcktaste; det upptager norra delen af halfön
och sammanhänger med lågländerna utmed Adria-
tiska hafvets kust.

På Balkanska halfön upptaga lågländerna en-
dast smala kuststräckor; det lågt belägna Korin-
thiska näset afskiljer halföns berg från Morseas.

48. Vestra Europas berg. Hela nordvestra
Skandinavien utgöres af bergiga högländer, hvilka
bilda branta kuster vid Nordsjön, Norska sjön
och norra Ishafvet.

Sydvestra Europas berg kunna delas i två
stora grupper. ' 1) Pyreneiska halföns högland,
bestående af nära invid hvarandra liggande hög-
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slätter, öfver hvilka parallelt med Pyrenerna lö-
pande bergarmar höja sig; de högsta bergen be-
finna sig i södra delen af halfön.

2) Europas högsta berg äro Alperna, som
ligga emellan Lombardiska låglandet och Rhenda-
len; med dem förena sig följande bergsryggar: i
söder — Apenninerna, som stryka på längden
genom hela Italien till Messinska sundet; i vester
— Jura och Sevennerna, hvilkas fortsättning i
norr, utmed Rhendalen, kallas Vogeserna; i norr
— Tysklands berg: Schwarzwald (Svarta Sko-
gen), Bayerska höglandet, Fichtelgebirge (Fu-
rubergen), Erzgebirge (Malmbergen), B.iesen-
gebirge (Jättebergen), BÖhmiska, Mähriska,
och Schlesiska bergen samt Karpatherne; de sju
sistnämnda omsluta de tvenne kitteldalarne: Böhmen
och Ungern.

Alpernas östra utgreningar sluta der Unger-
ska kitteldalen förenar sig med Donaus höglän-
der; åt sydost åter fortsättas Alperna genom de
bergsryggar, som uppfylla Balkanska halfön: Bal-
kan och Pindus. — Särskilda delar af Alperna
hafva egna namn, såsom: Sjö-, Schweiziska,
Tyrolska, Illyriska-Alperna o. s. v.

Bergen på Europas öar upptaga mera än
hälften af hela deras vidd.

Nordvestra delen af Stor-Britannien är ber-
gig, men den sydöstra lågland; nästan hela Ir-
land är lågländt, likasom äfven Danska öarne och
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i allmänhet Östersjöns Öar; Europas alla öfriga
öar äro bergiga.

49. Asiens vidsträcktaste lågland upptar dess
nordligaste del och utgÖres af Siberien och Tu-
ran. Det Turan-Siberiska låglandet är en fort-
sättning af det europeiskt-Ryska låglandet, det
utgör nästan tredjedelen af Asien (240,000 geogr.
qv.mil), sträckande sig ifrån Ural till Behrings-
sund och från Ishafvet till Irans norra gräns.
Asiens öfriga mindre lågländer äro derifrån af-
stängda genom berg.

Asiens bergiga högländer äro, liksom Euro-
pas, till antalet två, fullkomligt afskilda ifrån
hvarandra genom lågländer. Det mindre höglan-
det utgör till vidden ungefär en tiondedel af det
större och kallas Dekan; det begränsas i vester
och Öster af vestra och östra Gaths och i norr
af Vindhya-bergen; södra delen af Dekan är
skild från den norra, eller hufvudbergsslätten, ge-
nom en smal lågland dal.

Låglandet Hindostdn afskiijer Dekan ifrån
Asiens förnämsta högland, som äfven består af
två delar. Den väldiga bergsknuten Thsungling,
belägen emellan Hindostan och Turan, är före-
ningspunkten emellan Asiens vestra och Östra
högländer.

Vester om nämnde bergknut stryka tvenne
bergsryggar, den ena, nordlig, afskiijer Turanska
låglandet ifrån den låglända kitteldalen af Iran, slu-
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ter sig längre fram till Armeniens bergiga hög-
land och uppfyller norra delen af Mindre Asien
med berg; endast smala sund skilja den från Bal-
kan-bergen. Ifrån Armeniska höglandet utskjuter
ett bergnäs, som förenar med Asiens stora berg-
massa de höga Kaukasiska bergen, fattiga på
tvärdalar och derföre svåra att Öfverstiga. — Den
andra bergskedjan går ifrån Thsungling först mot
söder, vänder sig sedermera åt vester, stryker e-
mellan Irané kitteldal och Persiska viken, fortsät-
ter sin kosa mot nordost och löper under namn
af Taurus längs Mindre Asiens södra kust. Till
Taurus stöter, genom en smal utgrening af Liba-
non-berget, Syriska höglandet, hvars norra del
består af tvenne smala, sinsemellan parallela, bergs-
ryggar Libanon och' Anlilibanon, hvilka åter
sluta sig till det vidsträckta och bergiga Arabi-
ska höglandet, som i vester är afskildt ifrån
Röda hafvet endast genom smala och låglända kust-
sträckor. Mellan Arabiska och Iranska höglän-
derna, sydost om Libanon och Taurus, ligger
Syrisk-Arabiska låglandet.

Öster om Thsungling utbreder sig Asiens
förnämsta högland på ena sidan begränsadt af
bergsryggarne Bolor Dagh (norr om Thsungling,
utgörande Turanska låglandets östra gräns,) och
de långs med Siberiska låglandets södra gräns,
ifrån Turan till Behringssund löpande Siberiska
bergsryggarne: Altai, Baikal-bergen, Jablonoi
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Khrebet eller Stanovoi Khrebet. — På andra
sidan, öster om Thsungling, höjer sig öfver Hin-
dostans lågland det högsta berg på jorden Hima-
laya (snöns säte); denna bergsrygg går långs med
höglandets södra kant och sträcker sig i öster till
Chinesiska hafvet. I sydost står den i förening
med Östra Indiska halföns foga bekanta bergs-
kedjor. — Sålunda sträcker sig en oafbruten rad
af berg ifrån Thsungling mot N.O. till Behrings-
sund, och en annan mot S.O. ända till halfön
Malakkas södra del. Denna ofantliga triangel,
begränsad af ofvannämnde berg, består nästan hel
och hållen af högländer; endast på somliga stäl-
len vid hafskusten finnas lågländer; det vidsträck-
taste af dem är det Chinesiska, vid Gula hafvets
kuster* Emellan Altai och Himalaya, på det sto-
ra Asiatiska höglandet, löpa från vester till Öster
bergsryggarne Thian Schan eller Himmelsbergen
och Kulkun eller Tibetska bergen; två andra
bergskedjor utgöra höglandets Östra gräns, den
ena af dem stryker utmed hafskusten, parallelt
med bergen på ön Tarakai, och uppfyller halfön
Korea; den andra går från Jablonnoi Khrebet till
Himalayas östra kant, emellan Chinesiska låglan-
det på den ena och Tibetska höglandet på den
andra sidan. Det land som inneslutes emellan des-
sa bergsryggar, är högländt och består till det
mesta af bergsslätter, hvilka äro högre ju mera
de närma sig Himalaya.
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Af Asiens öar äro de, som ligga i Norra
Polarhafvet, låglända; men alla de Öfriga äro mer
eller mindre bergiga.

50. Större delen af norra Afrika upptages
af det vidsträckta låglandet Sahara, som afskii-
jer höglandet Berberiet i denna verldsdels nord-
vestra horn från dess egentliga högland, hvilket
är mer än 15 gånger större än Berberiet, upptar
hela södra Afrika, omger i vester Guinea-bugten
och sträcker sina Östliga utgreningar långt mot
norr utmed Röda hafvets kuster. SÖdra Afrikas
lågländer längs kusterna äro ej vidsträckta; det
största af dem ligger norr om Guinea-viken»

51. Australiens yta är ännu ej fullkomligt
känd; dock är det bekant, att sydöstra delen af
fasta landet upptages af berg, och att de öfriga
kustländerna bestå af låglända slätter, hvilka sträc-
ka sig långt in i landet. — Största delen af O-
ceaniens öar äro bergiga.

52. Det låga Panama-näset delar Amerika i
tvenne delar: Norra och Södra Amerika. I Nord-
Amerika finnas två, i SÖdra Amerika tre genom låg-
länder från hvarandra afskilda högländer, af hvilka
det större så väl i Norra som södra Amerika ligger
långs med Stora Oceanens kuster, och de mindre
närma sig kusterna af Atlantiska oceanen.

Hela vestra kusten af Nord-Amerika är myc-
ket brant; den utgör vestra sluttningen af Ander-
nas bergiga högland. Detta högland ar omgifvet
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af bergsryggar, hvilka isynnerhet i dess södra del
innesluta vidsträckta högslätter. Endast en smal
dal skiljer Andernas högland ifrån Alleghany
(läs: Elligenf) höglandet, som är 20 gånger
mindre än det förra. Samma smala dal, som åt-
skiljer de begge högländerna, förenar Nord-Ame-
rikas begge lågländer, af hvilka det ena uppta-
ger nästan hela norra kuststräckan, det andra ut-
breder sig längs Atlantiska oceanens och Mexi-
kanska vikens kuster.

Hela vestra kusten af Syd-Amerika, ifrån
Panama-näset till Magelhaens sund, utgör ett en-
da bergigt högland — Cordillerernas högslätt,
med branta afsatser och smala dälder. Södra de-
len af höglandet utgöres af en enda kedja, den
mellersta af två, på sina ställen af tre, hvilka
här och der förenas genom bergknutar; norr om
eqvatorn delar sig Cordillerernas högland: den ena
delen sträcker sig till Panama-näset, den andra,
Venezuelas berg, utgör södra kusten af Karai-
biska hafvet.

Tvenne mindre högländer, Parime, norr om
eqvatorn, och Brasilien, söder om eqvatorn, äro
skilda från Cordillererna och från hvarandra genom
ofantliga låglända slätter, som sträcka sig utmed
Atlantiska oceanens alla kuster.

Af de Amerikanska öarne äro de stora, i
Norra ishafvet liggande, mindre bekanta; men af
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de bekanta äro New-Foundland och Lucayerna
låga, alla de öfriga bergiga.

53. Många bergsryggar stryka i samma rigt-
ning; så löpa: från N. mot S. Cordillererna, Li-
banon, Ural, Vestra Gaths; från V. mot ö. Thian-
Schan, Tibetska-, Vindhya-, Venezuela- och På-
rimebergen; från S.V. mot N.O. Alleghany, Ö-
stra Gaths, Brasilianska bergen och Atlas (hög-
landet Berberiet); från N.V. mot S.O. Apenni-
nerna; från 0.N.0. till V.S.V. Altai och Alper-
na; från 0.5.0. till V.N.V. Himalaya, Taurus,
Karpatherna, Pyrenéerna, Balkan, Kaukasus och
Krimska bergen; från S.S.O. mot N.N.V. Anderna.

54. I anseende till längden följa de förnäm-
sta bergen på hvarandra i denna ordning: A. 1)
Himalaya 1,200 geografiska mil (8,400 verst),
2) Cordillererna 1,000 mil; B. emellan 500 och
1,000 mil långa äro: 3) Altai £50, 4) Anderna
800, s)Thian Schan 650, 6) Taurus 540 mil;
C. emellan 200 och 500 mil äro: 7) Kulkun 460,
8) Alleghany 350, 9) Östra Gaths 300, 10) Ural
250, 11) Skandinaviens berg 240, 12) Vestra
Gaths 220, 13) Karpatherna 220, 14) Vindhya-
bergen 220 mil; D. mindre än 200 mil äro: ,15)
Brasilianska bergen 160, 16) Alperna, 17) Balkan,
18)Kaukasus, 19)Libanon (med Sinaiska halföns
berg); de fyra sistnämnde ungefär 150 mil; 140
mil långa äro: 20) Sevennerna tillsammans med
Vogeserna, 21) Apenninerna, 22) Sierra Parime;
120 mil äro: 23) Venezuela och 22) Atlas; 25) Py-
renéerna äro endast 55 mil långa.

I anseende till bergsryggarnes medelhöjd in-
taga bergen följande ordning: A. 1) Himalaya
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14,700' (parisiska fot), 2) Cordillererna från 14,000
till 14,300', 3) Anderna öfver 11,000, 4) Kauka-
sus 8,000'; B. 5) Pyrenéerna 7,500', 6) Alperna
7,200', 7) Karpatherna 5,700', 8) Venezuela 4,500',
9) Skandinaviens berg 4,500'; C. emellan 3 och
4,000' äro: Riesengebirge, Sudeterna, Alleghany
och Jura.

Topparne på de förnämsta bergsträckor äro:
Davalagiri på Himalaya 26,340', Illimani på
Cordillererna 22,400', Chimborazo på samma berg
Under eqvatorn 20,100', Elbrus på Kaukasus
16,700', Mpnt-Blanc på Alperna 14,811' (den
högsta i Europa), Pique Netou på Pyrenéerna
11,722'; af berg på Europas öar är Etna det
högsta —- Öfver .10,000' — det är tre gånger
högre än Vesuvius *).

55. Bland bergen finnas äfven sådana, ifrån
hvilka tidtals eller ock oupphörligt rök och het

*) Om man reser genom en bergig trakt, så att man
börjar resan ifrån hafskusten och fortsätter den
till det högsta ställe på vägen, så öfverstiger vä-
gens höjning dess sänkningar; reser man åter i-
irån en högt belägen ort till en lägre, så är för-
hållandet motsatt. En teckning, som afbildar de
nedsänkningar och upphöjningar, genom hvilka
vägen ifrån ett ställe till ett annat går, kallas
profil eller genomskärning. Den räta Tinie, som
utgör ritningens basis, föreställer hafsytan d. v. s.
ett inbilladt plan, som har samma höjd med haf-
vets verkliga yta; och den krokiga linien före-
ställer jordytans ojemnheter. Denna krokiga linie
utvisar verkliga af ståndet från en ort till annan,
men hafsytans linie visar bas-afståndet, eller af-
ståndet i projektion; på land-kartor är endast det
sednare afståndet framstäldt.
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ånga uppstiga, stundom äfven strömmar af lava
(smulten sten) utrinna, derjemte aska och glöd-
heta stenar ofta uppkastas; sådana berg kallas
vulkaner eller eldsprutande berg. Vulkanerna
finnas i sådana trakter, som äro underkastade jord-
bäfningar; deras tillvaro minskar jordbäfningens
våldsamhet.

Isynnerhet rika på vulkaner äro Amerikas
Cordillerer och Änder; en annan rad vulkaner
stryker äfven långs Asiens östra kust, öfver halfön
Kamtschatka, Kurilerna och Japanska Öarne, äfven-
som Java och kringliggande Öar. I allmänhet ligga
de flesta vulkaner vid Stora oceanens kuster.

Vulkanerna vid Atlantiska oceanen förekom-
ma talrikast på Island, Antillerna och de afrikan-
ska Öarne; den största vulkan i Europa — berget
Elna — ligger på Ön Sicilien, men den verk-
sammaste på den lilla Ön Stromboli; på Europas
fasta land finnes blott en vulkan, Vesuvius i Ita-
lien. Vulkaner, aflägsna från hafskusten, finnas i
Asien: Ararat i Armeniska höglandet och vulka-
nerna på Thian Schan.

56. Ett lands beskaffenhet, dess gestalt och
större eller mindre lämplighet att af menniskor be-
bos äfvensom för anläggning af vägar och kom-
munikationer i allmänhet — beror ej allenast af
landets konturer och dess höjd öfver hafsytan, u-
tan äfven af jordmånens beskaffenhet. Fjällsträc-
kor äro vanligtvis brantare än sandåsar och jord-
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kullar, derföre är kommunikationen Öfver de förra
besvärligare än öfver de sednare. Ju bergigare
ett land är, desto mer omvexlande är dess yta,
och desto oftare aflöser den- ena jordmånen den
andra.

Somliga slätter förorsaka dock mycket större
hinder för kommunikationen än de högsta bergs-
ryggar; sådana äro vidsträckta kärr och vatten-
fattiga sandöknar.

öfver östra kontinenten sträcka sig såsom ett
bredt bälte ifrån Atlantiska till Stora oceanen
torra sandöknar med obetydliga afbrott. Den vid-
sträcktaste af dem, Sahara, upptager nästan hela
norra Afrika. Genom stenöknarne vid Röda haf-
vet förenas Sahara med Arabiens sandöknar. Län-
gre mot öster utbreda sig Irans ofantliga saltiga
och sandiga Ödemarker; norr om dem ligga Tu-
ranska sandöknarne, och öster om dem den hög-
lända sandöknen Gobi eller Schamo (d. ä. Sand-
haf); vestra delen af Hindostan utgores af dylika
öknar, och vid Himalayas södra fot, eller vid
Hindostans nordöstra gräns, ligga vidsträckta sump-
marker. Det största kärr i Europa är det Pin-
ska kärret i Ryska låglandet.

I Amerika finnes en, dock ej särdeles betyd-
lig, sandöken norr om halfön Kalifornien.
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Femte Kapitlet.
57. Jordens yta har sällan vid större utsträck-

ning en och samma höjd, vanligtvis sluttar den från
högre ställen mot lägre. På sluttningarne ofvan ifrån
neråt rinna floder i dälder, hvilka kallas flodens
bädd. Flodens början —■■ stället der den upp-
rinner — kallas dess källa; flodens slut — der
den utfaller i hafvet, i en sjö eller i en annan
flod — dess mynning; den del af en flod, som
ligger närmare dess källa, kallas flodens bfra lopp,
och den del, som är närmare mynningen, flodens
nedra lopp. Är flodens mynning bred och öp-
pen, kallas den Urnan; då en flod i utloppet-de-
lar sig i flera mynnings-armar uppstår ett del-
taland; somliga floder förändra sitt lopp, och de
ställen, der vattnet qvarstadnat efter en sådan för-
ändring, bilda en rad af sjöar, hvilka utmärka
dess förra bädd.

Ser man på en flod med ansigtet vändt
åt det hållet, dit den rinner, så får den af dess
stränder, som är på högra sidan om floden, namn
af högra, och den, som är på den venstra sidan,
namn af venstra stranden.

Ju djupare en flod är och ju brantare dess
bädd sluttar, desto stridare är dess lopp. Bildar
bottnet en lodrät afsatts, så uppstår ett vatten-
fall; är det betäckt med stenar, som skjuta fram
ofvan vattenbrynet, så uppkomma forsar; utgöra
forsarne en rad af afsatser, så uppstå katarakter;
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afsmalnar flodens bädd emellan klippor så föror-
sakas deraf strömdrag — vattnet strömmar med
större häftighet än vanligt. Der, hvarest flodens
botten är bråddjupt, uppkomma hvirflar.

Den landsträcka, som åtskiljer en flod från
en annan, kan stundom utgöras af en betydlig
upphöjning Öfver flodens yta och bilda en bergig
vattendelare (-skilnad); stundom kan den utgö-
ras af ett lågland eller slätt och kallas då drag-
plats (portage). Många dragplatser hafva blifvit
genomgräfde med kanaler, på hvilka man färdas
med smärre fartyg, för att komma ifrån den ena
floden till den andra.

En flod, som utfaller i en annan, kallas bi-
flod till den sednare. Det land, som genomflytes
af alla de armar och tillflöden, hvilka utfalla i
eithufvudflod, kallas denna hufvudflods område;
alla flodområden, hvilkas vatten utgjuter sig i
ett och samma haf, kallas detta hafs område.

58. Norra Ishafvets område.
I Europa: från kullarna emellan Wolchon-

ski skogen och Ural-bergen komma Suchona, Jug
och Wytschegda, hvilka efter sin förening med
hvarandra bilda Dvind, som utfaller i Hvita hafvet.

I Asien: på Altai-bergen upprinna Irtisch
som faller i Ob och Jeniséi med dess biflod Selen-
gd-Angard-Tunguska. På Baikal-bergen Lena.

I Amerika: Mackenzie-floden från. Klipp -

bergen.
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59. Stora oceanens område.
I Amer ik a: på Klippbergen uppqväller Co-

lumbia, som i sitt öfra lopp delar sig i tvenne
armar, hvaraf den ena rinner mot norr och utfal-
ler i Mackenzie-floden, den andra mot S.V. och
utfaller i oceanen; på Anderna Colorado, som
utfaller i Purpurhafvet.

I Asien: på Khangai och Jablonoi Khre-
bet upprinna Amurs källor; på Tibetska bergen
Gula floden eller Hoang-ho och Blåfloden eller
Jan-tse-kiang; på Chinas Södra berg (en fort-
sättning af Himalaya) Tai-tsian; på Himalaya
Mei-kong; på östra Indiska halföns berg Mendm,
som utfaller i Siarn-viken.

60. Indiska oceanens område.
I Asien: från Himalaya — Saluén-Ird-

vadi, Brahmaputtra , Ganges med sin biflod
Jumna (läs: Dshjemnd), och från Gaths Goda-
veri, hvilka alla utfalla i Bengaliska viken; från
Himalaya komma äfven Indus och dess fem bi-
floder, af hvilka Setlédge är . den största; från
Armeniens högland Tigris och Euphrat, hvilka
genom sin förening bilda floden Schat-el-Arabi;
landet emellan dessa floder kallas Mesopotamien
(d. ä. mellanflodlandei).

I Afrika: Zambeze, som utfaller i Mozam-
bique-kanalen.

61. Atlantiska oceanens område.
I Afrika: söder om eqvatorn flyta Gariep
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eller Orangefloden och Zaire; norr om eqvatorn
Djoliba-Quorra eller Niger med sin biflod Tschad-
da-Scharri, hvilka komma från det bergiga Su-
dan och utfalla i Guinea-viken; omedelbart i haf-
vet utrinna Senegal och Gambia. I Medelhaf-
vet utfaller den från Månbergen kommande Nilen.

I Asien: från Taurus Kisil-Irmak; från
Kaukasus Rion och Kuban, alla utgjutande sig i
Svarta hafvet.

I Europa: Don, med bifloderna Donetz och
Manitsch, utfaller i Asoffska sjön. I Svarta haf-
vet utflyta: Dnjepr från Wolchonski-skogen, med
bifloderna Desnd och Worskla från venster samt
Berésina och Pripet från höger; Dnjester och
södra Bug från Karpatherna;- och från Alperna
Donau med bifloderna Theiss (från Karpatherna),
Sau eller Save, Drau eller Drave och Mord-
va. På Balkan upprinner Mdritza, som utgju-
ter sig iAegeiska hafvet; på Alperna Po i Adria-
tiska, — på Apenninerna Arno och Tiber i Tyr-
rheniska, — på Pyrenéerna Ebro i Medelhafvet.
— Omedelbart i oceanen utfalla följande floder
från Pyreneiska halfön: (begynnandes från norr)
Minho, Duero, Tajo, Guadiana och Guadal-
qvivir; på Pyrenéerna upprinner Garonne, på
Sevennerna Loire, hvilka begge utfalla i Biskaya
viken; och på Vogeserna Seine, som utgjuter sig
i La Manche. — I Nordsjön utfalla följande flo-
der: Themsen från Stor-Britanien, Rhen från Al-
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perna med bifloderna: Main, Mosel och Maas;
Weser; Elbe från Böhmiska bergen; Glommen
från Skandinaviens berg, utflytande i Skager-Rack;
i dess biflod Lougen utfaller ett af floden Raumas
tillflöden, sjelf utfaller Raumå i Norska sjön.
Klar^-elfven eller Götha-elf utrinner i Kattegat.
— I Östersjön utflyta de från Karpatherna kom-
mande Weichsel med Bug, och Öder med War-
tha; Niemen och Pregel; Duna i Riga-viken;
Neva i Finska viken och från Skandinaviens berg
Dal-elfven och Torneå i Bottniska viken.

I Amerika: St. Lorenz-floden; från Al-
leghany-bergen kommer Connecticut (märkvärdig
genom sitt strida lopp); i Mexikanska viken ut-
falla Missouri-Missisippi, som upptager bifloden
Ohio (läs: Oheio) och den från Anderna ström-
mande Norra floden eller Rio-del-Norte. På
Sierra Parimé uppqväller Orinoco, upptagande
Cassiquiare, som äfven utfaller i Rio Negro,
hvilken åter upptages af jordens största flod Ma-
ranon.— Amazonfloden eller Oreljana, som
upprinner på Cordillererna och har många biflo-
der, af hvilka Madeira är den största; från Bra-
siliens högland kommer Par ana, vid mynningen
kallad La-Plata; dess bifloder äro Paraguay
och Uraguay.

62. Många floder uppnå ej hafvet utan ut-
falla i insjöar. En insjö bildas der, hvarest en
vattensamling antingen helt och hållet saknar af-
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lopp till hafvet eller ock har endast ett otillräck-
ligt aflopp; i förra fallet blott emöttager sjön flo-
dernas och bäckarnes vatten, i det sednare både
emottages och aflemnas det och sjön tjenar då
till källa för floder eller genomflytes af dem.

Europas insjöar kunna fördelas i tvenne
grupper: den ena omger Östersjön med ett otaligt
antal sjöar, den andra sträcker sig lik en gördel
från vestra till östra kanten af Alperna.

Skandinaviens sjöar äro förenade med hafvet
genom floder, till hvilka de antingen äro upphof-
vet, eller af hvilka de genomflytas; de förnämsta
äro: Vennern, genomfluten af Götha-elf; Vettern,
med afloppet Motala; Hjelmarn och Mälarn,
med ett och samma aflopp. Öster om Öster-
sjön förenas_ insjöarna förmedelst floder till kedjor
af sjöar, hvilka benämnas efter sina aflopp; såsom
Kumo-elfs sjökedja, hvars vatten afledes i Bott-
niska viken, Kymmene-elfs och Neva-flodens,
afledda i Finska viken; Neya är afloppet for Eu-
ropas största sjöar — Ladoga, Saimen, Onega
och limen; den förstnämnda förenas med de an-
dra genom floderna: Wuoksen. Svir och. Wolchow.
I Finska viken utströmmar Naröva-floden från
sjön Peipus , som sjelf från söder upptager den
obetydliga floden Welikaja. — Längre österut
från dessa sjöar, som hafva sitt utlopp i Finska
viken, utgÖres en annan samling af Bjelo-osero
(Hvita sjön), Kubinska sjön, Latscha m. fl.,
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belägna vid öfra loppet af de floder, som upprin-
na på kullarne emellan Wolchonski-skogen och U-
ral-bergen.

Den södra gruppen af Europas sjöar — mellan
Alperna — utgöres af Constanz- eller Bodensjon,
som genomströmmas af Rhen; Genever-sjön, ge-
nomfluten af Rhéne; Lago Maggiore och Gärda
sjön, genomflutna af bifloder till Po-floden; mel-
lan Donau och Drave ligger Platten-sjön, sak-
nande utlopp.

63. En betydlig del af Rysslands lågland
äfven som det inre af Asien utgöra sjöområden,
som ej stå i någon förening med oceanen. — På
gränsen emellan Europa och Asien ligger den stör-
sta af alla sjöar — Kaspiska hafvet, i hvilket
följande floder utfalla: från Europa — Térek och
Kumd, som uppqvälla på Kaukasus; Wolga kom-
mande från Wolchonski-skogen, dess förnämsta
bifloder äro Oka och Karna; Ural från Uralska
bergen; ifrån Asien — på gränsen emellan Kau-
kasus och Armeniens högland rinner —- Kur med
bifloden Araks.

öster om Kaspiska hafvet ligger Aral-sjön,
som emottager de ifrån Bolor-Dagh kommande
floderna Amu-Darjd och Sir-Darjd. Öster om
Aral-sjön sträcka sig tvenne rader af sjöar: den
norra raden utgöres af Tschani, Saisdn,Telezska
sjön och Baikdl eller det Heliga hafvet; de tre
sistnämnda genomströmmas af floder.
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Den andra, inre, sjögördeln — emellan Altai
och Thian-Schan — består endast af sådana sjöar,
som sakna aflopp; dit höra Balkhasch med till-
flödet Ili, och Lop-Noor, i midten afAsien, upp-
tagande Jarkan Darjd, som kommer ifrån Bo-
lor-Dagh. — Mellan Tibetska bergen och Hima-
laya ligger en mängd sjöar, kallade Tibetska; i
sammanhang med dem sträcka sig åt Öster de af
floder genomflutna Chinesiska sjöarne, och åt ve-
ster de Iranska, som ej ega något aflopp. —

Vid Libanon-berget i en djup dal ligger sjön
Döda hafvet, som emottager Jordan-floden.

I Afrika äro endast följande, af floder ge-
nomflutna, sjöar bekanta: Tzana och Dembea,
som genomflytas af Nilens källfloder, och Tschad-
da-Scharri, igenom hvilken den liknämnda bi-
floden till Nigern strömmar.

I Södra Amerika finnas högst få sjöar; de
förnämsta äro Titicaca, på alla sidor omgifven af
Cordillerernas bergarmar, under 15° s. br., sak-
nande aflopp, och Nicaragua vid Karaibiska hafvet.

I Norra Amerika drager sig ifrån Norra
till Atlantiska oceanen en rad af sjöar, genom-
flutna af floder; såsom Stafsjön, genomfluten af
Mackenzie-floden, och de fem sjÖarne öfrasjön,
Michigan, Huron, Erie och Ontario, hvilkas
vatten afledes genom St. Lorenz-floden; Erie och
Ontario sammanbindas genom Niagara, det stör-
sta vattenfall på jorden.



62

64. I de sjöar som hafva aflopp är vattnet,
likasom äfven i floderna, sött; af dem som sak-
na aflopp hafva somliga sött vatten, andra saltigt
och ofta till den grad, att man ur dem erhåller
salt; såsom t. ex. sjön Elton mellan Wolgas och
Urals nedra lopp. I Döda hafvet är vattnet dess-
utom till den grad mättadt af upplösta salter och
jordbeck-arter, att en menniska ej kan sjunka,
men ej heller fiskar kunna lefva deruti. — Det
finnes äfven vattensamlingar som äro rika på mi-
neral-lösningar och gaser; de kallas minéral-käl-1
lor och äro vigtiga derigenom att deras vatten
användes såsom läkemedel mot sjukdomar. å

65. Dessutom' finnas äfven sådana floder, som
ej utfalla hvarken i hafvet, i någon sjö eller i
en annan flod, utan förlora sig i sanden och sluta
med ett kärr; sådana äro till en del sandöknar-
nes floder; ibland fortsätta de sitt lopp underjor-
den och framkomma derur sedan såsom bäckar,
hvilka vattna oaser; med oaser förstås "grönskan-
de Öar i sandhafven".

66. Höjden öfver hafsytan af några flo-
der vid deras källor: Ganges 12,830' fot, Rhen
7,240', Rhöne 5,750', Elbe 4,260', Donau 2,080',
Öder 2,000', Wolga I,ooo'.

Af de betydligare sjöarne, hvilkas höjd öf-
ver hafsytan är bekant, ligger Titicaca högst,
nemligen 11,970'; Döda hafvet ligger 1,230' un-
der hafsytan, (skillnaden emellan båda är följakt-
ligen 13,200); äfven Kaspiska hafvet ligger 86'
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under hafsytan; Lago Maggiore är 636' och Ge-
neversjön 1,135' öfver hafsytan.

Flodernas och sjöarnes djup är mycket oli-
ka, men knappt nog belöper det sig någonstädes
till 7,000'.

Flodernas bredd är likaså skiljaktig: ifrån
några alnar till flera verst; Amazonfloden är vid
sitt utlopp 40 verst bred.

Flodernas djup och bredd, deras segelbarhet
och större eller mindre lämplighet för öfverfart
är omvexlande: många floder äro, då de Öfver-
svämma, ojemfÖrligt mycket större, än då deras
vatten står lågt; Öfversvämning eller vattuflod för-
orsakas antingen genom regn eller snöns upp-
smältande. —

67. Flodernas storlek beräknas 1) antingen ef-
ter vidsträcktheten af deras område, eller 2) efter
deras längd ifrån källan till mynningen, med alla
krökningar och bugter; i förra fallet innehafva flo-
derna följande ordning: Maranon med ett område
af 126,150, Missisippi 61,400, Ob 57,800, La-
Plata 55,400, Jan-tse-kiang 54,175, Jenisei 49,033,
Lena 37,150, Amur 36,430, Nilen (?), Niger (?),
Mackenzie-floden 27,600, Ganges 27,030, Wolga
24,840, Indus 19,500, St. Lorenz-floden 18,600*
Orinoco 17,750, Columbia 15,940, Donau 14,630,
Euphrat 12,230, Dniepr 10,605, Don 10,526,
Dvina 6,650, Godaveri 5,800, Neva-floden 4,200,
Rhen 4,080, Kur 4,040, Weichsel 3,540, Elbe
2,616, Loire; Diina, Niemen och Po 1,872, Duero
Rhöne, Ebro, Garonne, Dniester, Tajo, och Gua-
diana 1,210, Guadalqvivir 940, Weser, Minho,
Pregel och Tiber 348 geogr. qv.mil.
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I sednare fallet eller med afseende på läng-
den är ordningen följande: Missouri-Missisippi 890,
Maranon 770, Jan-tse-kiang 720, Jenisei 700, Le-
na 600, Wolga 510, Indus 490, St. Lorenzfloden
450, Ganges 420, Donau 374, Euphrat 373, O-
hio 310, Dniepr 270, Karna 263, Don 240, Dvi-
na 216, Godaveri 187, Rhen 150, Weichsel 130,
Po 88, Tiber 150 geogr. mil.

Sjöarne stå med afseende å ytans storlek i
följande ordning: Kaspiska hafvet, som upptager
7,375, Aral 2,100, Öfrasjön 1,700, Huron 1,150,
Michigan 1,075, Baikal 625, Erie 553, Ontario
473, Ladoga 320, Balkhasch 300, Nicaragua 290,
Titicaca 230, Onega 195, Peipus 70, Tzana 64,
limen 28, Döda hafvet 23, Plattensjön 12, Ge-
neversjÖn 9, Lago Maggiore 4| geografiska qva-
dratmil.

SJette Kapitlet.
68. Allt vatten på fasta landet, såväl floder-

nas som sjöarnes, är sammanhopadt af det vat-
ten, som i form af regn eller snö nedfaller ur
luften på jorden, d. v. s. ifrån molnen, drifna af
vinden.

Från de kalla polarländerna strömmar luften
beständigt till de varma tropiska, och i motsatt rikt-
ning gårifrån de tropiska länderna en annan luftström
mot polerna. Häraf uppstå vindarne på jorden.

Den vind, som uppkommer genom luftens
strömmande från polen, (oftast ostlig), är alltid
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torr och åtföljes om sommaren af hetta, om vin-
tern af köld.

Den vind, som uppkommer genom luftens
strömmande från heta zonen, (oftast vestlig), är
alltid fuktig och åtföljd af mulen väderlek^ om
sommaren medför denna vind regn, om vintern snö.

o
Ä de orter, som äro långt aflägsna ifrån po-

len (höga berg undantagne), förekommer aldrig
snö, utan endast regn.

69. Endast en obetydlig del af det vatten,
som ur. luften nedfaller på jorden, samlas i form
af vatten på landet; en betydligt större del antingen
åtgår till vexternas och djurens näring, eller upp-
stiger åter i luften ur jorden såsom osynlig ånga
eller dunst och bortfÖres af vinden.

' De synliga vattenångorna kallas, när de sväf-
va vid sjelfva jordytan, dimma, töcken ; sväfva de
betydligt högre^ få de namn af moln, skyar.

70. Största delen af vattenångorna uppsti-
ger från vattenytan. Derföre äro de ofantliga o-
ceanerna mest i stånd att fylla luften med dunster.

Der, hvarest vinden oftast blåser ifrån haf-
vet, faller mycket regn och råder i allmänhet en
fuktig väderlek; sådana länder hafva ett fuktigt,
ett oceaniskt klimat. Der regnmolnen uppehållas
af höga berg, blifva de bergsluttningar, som -äro
vända åt det hållet, hvarifrån molnen, komma,
ymnigt bevattnade af regn, under det de orter,

5
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-som ligga på andra sidan om sådana berg, ofta
alldeles sakna regn.

De länder, hvarest hafsvindarne ej blå?a, haf-
va ett mycket torrt, ett kontinentalt klimat. Det-
ta klimat råder äfvenså i de från hafskusten af-
lägsna orter, emedan nästan all fuktighet, som
från hafvet uppstiger i luften, nedfaller på jor-
den i de hafskusten närmare liggande länder. Al-
la sandöknar ligga i kontinentalt klimat.

Kontinental-klimatet är om vintern kallare
och om sommaren hetare, än det oceaniska.

.71. Klimatets egna beskaffenhet med hän-
seende till värme och fuktighet beror af de herr-
skande vindartfe.

Emellan vändkretsårne råda beständiga vin-
dar; af dessa' blåsa passad-vindarne i norra
hemisferen alltid från nordost'och i den södra i-
från sydost mot vester., men mousson-vindarne der-
emot blåsa i samma trakt af jorden det ena half-
va året från nordost, och det andra tvertom från
sydvest.

I de länder, som ligga utom vändkretsårne,
blåser oftare vestlig, än ostlig vind.

Emellan vändkretsårne är det oceaniska kli-
matet rådande i de länder, som ligga vester om
hafven, men utom vändkretsårne i de länder, som

ligga öster om hafven; så är t. ex. på Atlantiska
oceanens kuster klimatet emellan vändkretsårne i
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Afrika kontinentalt, i Amerika deremot oceaniskt;
utom vändkretsårne i vestra Europa oceaniskt, men
i Amerika kontinentalt.

Anderna och Cordillererna förorsaka att kli-
matet vid Stora oceanens kuster är emellan tropi-
kerna kontinentalt, men utom dem oceaniskt. Stör-
re delen af Asien och nästan hela Afrika hafva
kontinentalt klimat.

72. Väderleken är ej allenast fuktig eller
torr, utan den kan äfven vara kall eller varm; det
'samma är äfven förhållandet med klimatet.

Med afseende på den större eller mindre vå'r-
men, som kallas temperatur, kan klimatet vara
kallt, tempereradt eller hett.

Inom det kalla klimatet ligga polarländerna,
inom det heta tropikländerna och inom det tem-
pererade de delar af jorden, som äro belägna e-
mellan vändkretsårne och polarcirkiarne.

På klimatet i detta afseende grundar sig jord-
klotets indelning i 5 bälten eller zoner: en het,
två tempererade och två kalla.

öfvergången från det heta klimatet till det
kalla sker småningom, så att-i den tempererade
zonen klimatet i subtropiska länderna ännu är
mycket hett, men nära till polarkretsarne redan
ganska kallt.

73. Äfven i den heta zonen råder en beständig
köld på större höjder, i högreregioner, och de högsta
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bergstoppar äro betäckta med evig snö. Ide trak-
ter, som äro något lägre, är klimatet tempe-
reradt, och det heta klimatet råder inom den heta
zonen egenteligen endast i. den lägre regionen,
d. v. s. på de ställen', hvilkas höjd Öfver hafs-
ytan ej är betydlig.

Också i den tempererade zonen äro höga berg
betäckta med ständig snö. Men de ställen, som
inom den tempererade zonen hafva kallt klimat,
ligga mycket lägre, än dylika inom den' heta.

I allmänhet: ju högre, en orts läge är, desto
kallare är dess klimat.

74. Klimatet i den heta zonen utmärker sig
genom sin beständighet: i den heta eller låga re-
gionen är det alltid hett, likasom i den . kalla
alltid kallt året igenom; och i den tempererade
regionen känner man hvarken stark köld eller
stark hetta. ,

Ju längre man aflägsnar sig från vändkret-
sårne, desto kännbarare är skillnaden emellan som-
marens hetta och vinterns köld. I de kallaste län-
der är sommaren dock så varm, att jorden upp-
tinar till ett betydligt djup, och vexterna utveckla
sig och mogna mycket hastigt.

I den kalla zonen lyser solen om sommaren
utan att gå ned i flera dagars, veckors, ja till
och med månaders tid och gör att luften slutli-
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gen upphettas; deremot är det om vintern en lika lång
natt, som det var dag om sommaren. *)

I tropikländerna äro hela året om dag och
natt nästan lika långa; derföre är klimatet der så
beständigt.

Efter längden af den längsta dag bestämmes en
orts mathematiska klimat; men med ett lands fysi-
ska klimat förstås sammanfattningen af alla de olika
väderskiften, som der förekomma under årets lopp.

Nu bestämmes särskildta länders klimat
på grund af de här ofvan framställda reglor-
na och de i föregående Kapitlen gifna be-
skrifningar.

75. Klimatet utgör en af de förnämsta orsa-
kerna till den stora olikheten emellan särskildta
länders vexter och djur.

Största delen af djuren och alla vexter trif-
vas endast i ett för dem lämpligt klimat.

Värme och tillräcklig fuktighet äro nödvän-
diga, så väl för vexter som för djur; köld och
långvarig torka deremot missgynnande för allt lif.

76. Hvarje orts utseende beror ganska myc-
ket • af de vexter, hvilka betäcka dess yta.

Ju varmare och fuktigare ett klimat är, de-
sto rikare, yppigare och mera omvexlande är

*) När det är sommar i norra halfklotet, så är det
vinter i det södra; när vi hafva vår, är der höst,
och tvertom, när vi hafva vinter, så är det söder
om eqvatorn sommar; när vi hafva höst, är der vår.
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vextligheten. Sandöknar och topparne af de hög-
sta berg äro lika Ödsliga.

Skogar träffas oftast på bergsluttningar, men
den vidsträcktaste skog på jorden vexer på slät-
terna af SÖdra Amerika under eqvatorn, Tid Ama-
zonflodens stränder, emellan Cordillererna och At-
lantiska oceanen*

Gräsbevuxna slätter kallas stepper. De stör-
sta stepper ligga i Amerika, en af dem utbreder
sig längs Mexikanska vikens stränder, en annan
norr om och en tredje söder om skogarne vid A-
mazon-floden.

I midten af Asien omvexla gräsrika stepper
med sandöknar.

Det ryska låglandets stepper hålla på att
allt mer och mer betäckas af åkerfält, krydd-och
trädgårdar.

På åkerfälten, i krydd- och trädgårdarne od-
la menniskorna sådana vexter, som äro för dem
nyttiga, isynnerhet sådana, hvaraf de erhålla födan.

Alla vexter eller delar af vexter, som begag-
nas af menniskorna, kallas med ett gemensamt
namn vextrikets naturalster.

77. Allt det, som menniskan erhåller af dju-
ren, kallas djurrikets naturalster.

Djuren kunna, betraktade i sitt förhållande
till menniskan, delas i vilda och tama. Af de
tama eller husdjuren erhållas naturalsterna genom
boskapsskötsel, biskötsel och silkesodling.
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Af de vilda djuren fångar och dödar menniskan
en stor del, dels för att erhålla sin föda af dem,
dels för att kläda sig med deras hudar, dels äfven
for att utrota sådana, som äro skadliga derigenom
att de antingen förstöra hennes sädesfält, eller an-
gripa hennes husdjur och ibland till och med
henne sjelf.

Fångsten af vilda djur utgör näringsgrenar-
ne jagt och fiske.

78. Utom ifrån vext- bch djurriket förskaffar sig
menniskan naturalster äfven ur sjelfva jorden, sten-
rikets alster —- mineralier; sådana äro: särskilda
metaller—j.ern, koppar, silfver o. s. v., olika slag
af salt — bergsalt, koksalt o. s. v.7- stenar,- sten-
kol till bränsle; krita, lera och mera dylikt.

Alla de naturalster, menniskan förskaffar sig,
begagnas af henne- antingen omedelbart d. v, s.
såsom råämnen., eller också underkastas de en fö-
regående förändring och kallas dåförädlade eller
konstgjorda produkter.

Sjunde Kapitlet.
79. Sjelfva menniskan är ganska mycket

underkastad inverkan af den ort, hvarest hon
bor. Endast genom fleras förenade bemödan-
den, endast genom samhällslefnad, kan menni-
skan segra öfver naturens mindre gynnande infly-
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tanden och skapa sig ett beqvämt lif inom hvar-
je klimat.

Medan menniskorna ännu voro i större be-
roende af den yttre naturen, förändrades de, bo-
satta i olika trakter af jorden, till sitt yttre ut-
seende så betydligt, att olika mennisko-racer el-
ler hufvudstammar uppkommo, särskiljande sig
från hvarandra genom hudens färg, hufvudskåjens
bildning och hårets egna beskaffenhet.

Minst af alla förändrades den europeiska,
hvita mennisko-racen; af den bebos hela Europa,
Afrikas norra kust, vestra Asien och större delen
af Amerika.

Till denna närma sig tvenne andra, sinsemel-
lan ganska lika racer: den röda, Amerikanska,
och den gula, Ost-Asiatiska;

Oceanien bebos af en egen race, den ocea-
niska, utmärkande sig genom kanelbrun hy. Stör-
re delen af. Afrikas invånare tillhör en särskild
racé, den svarta eller negerstammen.

Den folkrikaste racen är den hvita, derefter
följer den gula, sedan den svarta; de Öfriga två
hufvudstammarne äro mindre talrika och räknas
af somliga till den gula racen.

Hvarje race består af särskilda stammar, och
hVarje stam-af särskildtafolkslag, hvilka mer eller
mindre åtskilja sig ifrån hvarandra.

Nära till hvarandra bosatta folkslag af olika
racer erbjuda ofta så många likheter, att det är
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svårt att bestämma till hvilken race hvardera af
dem hör; så t. ex. anses somliga af de Finska folkslä-
gen tillhöra den hvita, och andra den gula racen.

80. Folkslagen skilja sig från hvarandra mest
genom sitt språk. De menniskor, som tala ett
språk, utgöra ett folkslag; så utgöra t. ex* alla
de, som tala ryska språket, ett folk — nemligen Rys-
sar. Ganska ofta talar ej hela folket sitt språk
alldeles lika öfverallt, utan kan ett och samma
språk på olika orter talas olika, och sådana olik-
heter i ett språk kallas dialekter. Dialekterna
åter delas i munarter (provincialismer).

De folkslag, söm äro af samma stam, tala
beslägtade språk, hvilka alla tillsammans utgöra
en språkfamilj; så t. ex. består den slovänska
språkfamiljen af ryska, bolgariska, serbiska,
böhmiska och polska språken.

Språk af samma familj hafva stor likhet med
hvarandra; likheter, ehuru betydligt mindre, fö-
refinnas äfven i språk som äro af samma stam.

Till en och samma stam höra
1) de Slovänska språken,
2) de Litthauiska,
3) de Germaniska: tyska, holländska, dan

ska, svenska, norska och engelska,
4) de Latinska: franska, italienska, span-

ska, portugisiska, romanska och walachiska,
5) Grekiska,
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6) det Celtiska språket (i en del af Frank-
rike och Spajuen),

7) det Cimbriska (på Ön Stor-Britanien),
8) Albaniska eller Arnautiska, (öster om A-

driatiska hafvet),
9) Armenianska,
10) Ossentiska,
11) Kurdiska, \ i vest-Asien,
12) Persiska,
13) Afghanska och
14) de flesta Indiska språken, — i Hindöstan

och Dekan. Alla språk af denna stam kallas in-
do-europeiska.

Till de Semitiska språken, som hafva en e-
gen stam, höra hébraiska, arabiska, abyssinska
m. fl. andra.

De Finska språken hafva sin egen stam, de
Turkiska sin, de Chinesiska sin o. s. v.

Antalet af de språk som talas på jorden sti-
ger till mer än" tretusen. Somliga af dem talas
af flere, millioner menniskor, hvilka dock ej ut-
göra flera än ett folk. Sådana språk äro det ry-
ska, det engelska och många andra; men det gif-
ves äfven sådana (i Amerika och Oceanien), som
blott några hundra menniskor tala.

Språk hvilka talades i forntiden, men. hvil-
ka numera intet folk begagnar, kallas döda; så-
dana äro: t. ex. det sanskritska, latinska, kyrko-
slovänska; de språk, hvilka nutidens folk tala,,
kallas lefvande.
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Hvarje lefvande språk förändrar sig under ti-
dernas lopp mer eller mindre, hvarfore somliga
språk uppnå en hög grad af utveckling eller bild-
ning, under det andra utdö.

Rika kallas de språk, hvilka erbjuda uttryck
för tankens mest omvexlande skiftningar; eger ej-
språket denna egenskap, så är det fattigt.

Dessutom skilja sig språken från hvarandra
genom det större eller mindre välljud, som är
dem eget.

I ett folks språk afspeglar sig såväl dess
förflutna lif som dess närvarande tillstånd — lef-
nadssätt, bildningsgrad o. s. v.

81. I anseende till lefuadssättet kunna folken
delas i vilda, nomader och bofasta.

Vildarne lifnära sig genom den vilda natu"
rens produkter: vilda djurs kött, fisk och vildt
vexande frukter.

Nomaderne hafva i sina tama boskapshjordar
den förnämsta källan till sitt underhåll.

De bofasta idka jordbrukoch andra näringsfång.
Civiliserade nationer finnas endast bland de

<j

bofasta folken.
. 82. En verklig civilisation träffas endast hos

Kristna folk.
Utorti den kristna trosbekännelsen gifvas än-

nu följande religioner: den Mosdiska eller Ju-
diska och den Muhammedanska eller Islam, samt
en mängd polytheistiska eller hedniska, af hvil-
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ka buddhismen räknar de flesta anhängare och är
den herrskande i östra Asien.

Ej mindre än tredjedelen af jordens bebyg-
gare bekänner sig till kristna religionen; ingen
annan lära har ett så stort antal anhängare.

83. Nästan alla folkslag på jorden äro for
närvarande förenade i stater.

Staterna delas med afseende på regeringssät-
tet i monarkier och, republiker. De förra äro så-
dana, uti hvilka högsta makten är anförtrodd åt
en enda person; de sednare sådana, der deri är
öfverlemnad åt flera personer.

84. Staterna i defem verldsdelarne:
I Europa finnas följande stater: Ryssland;

Sverige med Norrige, Danmark; Preussen, ö-
sterrike; Hannover. Oldenburg, Bremen, Ham-
burg, Lubeck, hertigdömena Mecklenburg; fur-
stendömena Lippe, Braunschweig , hertigdömena
Anhalt, Waldeck, Hessen-Cassel , de Sachsiska
hertigdömena, konungariket Sachsen; Nassau,
Frankfurt, Hessen-Darmstadt, Bayern, Baden,
Wurtemberg; Schweitz, Frankrike, Belgien , Ne-
derländerna eller Holland; Stor-Britanien; Por-
tugal, Spanien, Andorra; Sardinien, Monaco,
Parma, Modena, Toscana, Kyrkostaten, San-
Mårino, Neapel; Walachiet, Moldau, Serbien,
Montenegro, Turkiet, Grekland och Joniska
öarne.
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I Asien: Ryssland, Turkiet, de Arabiska
staterna; de Turdnska staterna; de Iranska stater-
na: Persien, Afghanistan och Beludschistdn;
KejsaredÖmet China; Japan; de Ost-indiska
staterna: Sikernas rike, Nepal, Birmdniska riket,
Siarn, Anndm, staterna på halfön Malakka; de
Brittiska, franska, portugisiska och danska be-
sittningarne.

I Afrika: Marokko, Tunis, Tripoli, Fezzdn,
Egypten, Nubien, Abyssinska staterna; -länderna;
Sahara, Senegambien, Sudan, Guinea, det inre
Afrika, Mozambique, Zanguebur, Ön Mada-
gaskar. Brittiska jbesittningarne: Caplandet, öar
i Indiska och Atlantiska oceanen; Portugisiska be-
sittningarne: Azorerna, Madeira och Gröna ud-
dens öar; Spanska besiftningarne: Canariska o-
arne och Franska besittningarne: Algier och Öar
i Indiska oceanen.

I Norra Amerika: Ryska och Brittiska be-
sittningar, Nord-Amerikanska Förenta Staterna,
Mexiko, Central - Amerikas Stater: Yukatan,
Guatemala, St: Salvador, Hondurds, Nicara-
gua och Costa Rica.

öarne: Haiti; Antillerna, tillhörige . Stor-
Britanien, Spanien, Frankrike, Holland, Danmark
och Sverige.

1 Södra Amerika: Nya Granada, Vene-
zuela, Ecuador, Peru, Bolivia, Chili, La-Pla-
ta, Paraguay, Brasilien och landet Patagonien.
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I Oceanien: Brittiska, Holländska och Span-
ska besittningar; af inhemska stater äro Ovaihi
på Sandwichs- öarne oc|i O-Taheili på Sällskaps-
öarne de förnämsta.

Nu uppräknas efter kartan alla stater,
hvilka ligga 1) under samma latitud, 2)longi-
tud, df)vid samma vatten, -V) på gemensamma
bergskedjor, 5) i enahanda klimat o. s. v.

85. Alla europeiska stater med undantag af
Turkiet, alla amerikanska stater med undantag af
Patagonien, de aby.sinska staterna, äfvepsom O-
vaihi. och O-Taheiti samt alla europeiska besitt-
ningar i de andra verldsdelarne bilda det kristna
statssystemet.

Till det muhammedanska statssystemet hora:
Turkiet, Marokko, Tunis, Tripoli, Egypten, Sa-
hara, Senegambien, större delen af Sudan, Nu-
bien, de Arabiska, Iranska och Turanska staterna
äfvensom några stater på halfön Malakka.

I alla Öfriga stater råder afgudadyrkan. Till
Buddhismen bekänner sig flertalet af invånarne i
China, i Birmanska riket och i kejsaredÖmena Si-
arn och Annam.

86. .De flesta stater hafva ett monarkiskt re-
geringssätt; republiker äro endast: Schweitz, Frank-
furt, Bremen, Hamburg, Liibeck, Andorra, San-
Marino, Joniska Öarne och alla stater i Amerika
med undantag af Haiti och Brasilien.
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87. I anseende till omfånget af sina besitt-
ningar stå staterna, begynnandes ined den största,
i följande ordning:

° 1. öfver hundratusen geogr. qv.mil uppta-
gas af: Ryssland, Stor-Britanien, China, Brasilien,
Nord-Amerikas Förenta Stater.

2. Under hundra, men öfver tiotusen geogr.
qv.mil är vidden af: Turkiet (tillsammans med
Egypten), La-Plata, Mexiko, Bolivia, Persien,
Portugal, Peru, Nya Granada, Holland, Ecuador,
Marocco, Spanien, Frankrike, Österrike.

3. Ingen af de öfriga staterna innehåller tio-
tusen geogr. qv.mil. — Af dem stå de europei-
ska staterna, begynnandes med den största, i föl-
jande ordning: Sverige, Norrige, Preussen, Dan-
mark, Neapel, Bayern, Sardinien, Walachiet, Grek-
land, Schweifz, Kyrkostaten, Moldau, Hannover,
Serbien, Belgien, Toscana, Wiirtemberg, Baden,
konungariket Sachsen, Hessen-Cassel, Hessen-Darm-
stadt, Oldenburg, Parma, Modena, Nassau, Braun-
schweig, de Sachsiska hertigdömena, Montenegro,
furstendomena Lippe, hertigdömena Anhalt.

. 4." Mindre än tio geogr. qv.mil upptaga:
Hamburg, Liibeck, Bremen, Frankfurt och San-
Marino.

88. I anseende till invånarnes antal är sta-
ternas ordningsföljd denna:

1. China, Stor-Britanien, Ryssland (öfver 66
millioner invånare).
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2. Österrike, Frankrike, Japan, Nord-Ame-
rikanska Förenta Staterna, Turkiet, Nederländer-
na, Preussen, Spanien, Persien (under 40, men
öfver 10 millioner invånare).

3. Uti ingen af de Öfriga staterna uppgår in-
vånarn es antal till tio millioner. — Af dem följa
de europeiska staterna i denna ordning: Neapel,
Portugal, Sverige med Norrige, Bayern, Sardinien,
Belgien, Schweitz, Kyrkostaten, Walachiet, Dan-
mark, Hannover, konungariket Sachsen, Wiirtem-
berg, Toscana, Moldau, Baden, Grekland.

4. I de öfriga europeiska staterna är invånar-
nes antal under en million: Serbien, Hessen-Darm-
stadt, Hessen-Cassel, de Mecklenburgska hertig-
dömena tillsammans, Parma, Modena, Nassau,
Braunschweig, Hamburg, Montenegro, de Sach-
siska hertigdömena, Frankfurt, Bremen, Liibeck,
furstendömena Lippe, San-Marino.

89. Folkmängden tilltager ej i alla stater
ined samma hastighet.

Den tillvexer snabbt i: Nord-Amerikas För-
enta Stater, Grekland, furstendömena Lippe, ko-
nungariket Sachsen, Norrige, England, Preussen,
Bremen, Hamburg,. Frankfurt, Hessen-Cassel och
Ryssland. v

Med medelmåttig hastighet tilltager folk-
mängden i: Braunschweig, Belgien, Schweitz,
Mecklenburg, Danmark, de Sachsiska hertigdöme-
na, Hannover, Toscana, Sverige, Liibeck, Hol-
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land, Oldenburg, Nassau, Österrike, alla Stor-
Britaniens besittningar gemensamt, Waldeck och
hertigdömena Anhalt.

I alla öfriga stater ~tillvexer folkmängden
långsamt; af dem följa de kristna staterna i den-
na ordning'* Brasilien, Baden-, Wurtemb^rg, Frank-
rike, Sardinien, Bayern, San-Marino, Modena,
Parma, Neapel, Monaco, .Spanien, Portugal, alla
Amerikanska stater förutom ö_e Nord-Amerikanska
Förenta Staterna, Kyrkostaten. I Abyssinien, O-
Taheiti och Ovaihi (Havai) ökas ej folkmängden.

90. Hvarje stats högsta styrelse är alltid för-
lagd i någon viss af dess städer, hvilken också
derföre kallas dess hufvudstad. Hufvudstäderna i
monarkiska stater kallas äfven residensstäder.

De förnämsta städer i Europa äro: iRyssland
St. Petersburg och Moskva; i Sverige Stockholm;
i Danmark Köpenhamn; i Preussen Berlin; i ö-
sterrike Wien; i Tyskland Hamburg, Frankfurt,
Munchen (i Bayern); DresdenrJ(i konungariket
Sachsen); i Schweitz Geneve (är ej hufvudstad);
i Frankrike Paris; i Belgien Briissel; i Holland
Amsterdam; i Sför-Britanien London, Edin-
burg; i Irland Dublin; i Portugal Lissabon; i
Spanien Madrid; i Sardinien Turin; i Toscana
Florenz; i Kyrkostaten Rom; i konungariket Nea-
pel Neapel och på ö» Sicilien Palefny); i Tur-
kiet Constantinopel; i Grekland Athén,
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De förnämsta städer i Asien äro: i Palestina
Jerusalem; i Arabien Mekka och Medina; i de Tu-
ranska staterna: Khiva och Bukhara; i Persien huf-
vudstaden Teherdn; i de Afghaniska staterna: Ka-
bul och Herdt; i China Peking; i, Japan Midkq
och Jéddo; i Birmanska riket Ava; i de Britti-
ska besittningarne i Hindostan Calcutta; i de hol-
ländska besittningarne Batavia på ön Java.

I Afrika: i de Franska besittningarne Algier;
i Egypten Kairo Qiahira).

I Nord-Amerikas Förenta Stater är Washing-
ton hufvudstad, méri New-York är deh största;
Brasiliens hufvudstad heter Rio-Janeiro.

91. I anseende till folkmängden är dessa stä-
ders ordning denna:

1. (Öfver en million) London, Peking, Cal-
cutta, Paris.

2. (öiver hundratusen) New-York, Constan-
tinopel, St. Petersburg, Wien, Berlin, Moskwa,
Neapel, Lissabon, Kairo, Amsterdam, Rio-Janeiro,
Dublin, Madrid, Palermo, Rom, Edinburg, Ham-
burg, Köpenhamn, Briissel, Turin, Miinchen.

3. (Under hundratusen) Florenz, Stockholm»
Dresden, Algier, Frankfurt, Geneve, Athen, Ba-
tavia, Jerusalem, Washington.

Härefter bör på kartan bestämmas: 1) vid
hvilka vatten alla dessa städer äro belägna;
2) hvilka af dem befinna sig under samma geo-
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grafiska bredd och 3) hvilka — under samma
geografiska längd.

92. Antalet af jordens bebyggare antages sti-
ga till omkring 1,200 millioner; följaktligen be-
löper sig på hvarje menniska ej mindre än 11
och ej mera än 12 tunnland jord.

De kristna staternas jnvånar-antal skattas till
500 millioner. Folkmängden i de icke-kristna
länderna kan ej med noggrannhet bestämmas, men
anses utgöra ej mindre än 500 och ej mer än
700 millioner.

Europa bebos af omkring 300 millioner.
Amerika „ 60
Asien „

Oceanien „

„ 625? „

25? „

y Afrika „ 50? „

eller 250? „

1060 eller 1260 millioner.
Mer än tredjedelen af denna folkmängd be-

känner sig .till den kristna religionen. De krist-
nas antal tillvexer betydligt hastigare än de icke-
kristnas.

En större hälft af fasta landet tillhör de krist-
na folken; dessutom herrska de på hafven.



Rättelser:
Sida rad »står läs

10 19 norr, ' norr
13 10 15 breddgrader 15 grader
14 24. meridian: meridian>
27 6 Skölpadds- Sköldpadds-
33 1 polarstrmömar polarströmmar
35 ... 5 stöta ; störta
39 7 fortlöper fortlöper, ,
" " kallas kallas dess

41 9,10 lågländer lågländer;
42 13 Wolckonski Wolchonski
43 22 Morsas. Moreas.
47 23 Jablonnoi Jablonoi
64 8 fiber 150 Tiber 50


