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Inledning.
För den rymd, som omgifver jorden, kan man

icke tänka sig några gränser; den utsträcker sig åt
alla håll i oändlighet.

Denna rymd är likasom fullsådd af verldskroppar,
stjernor, i oräkneligt antal. Otaliga äro de stjernor vi
redan med hlotta ögat kunna urskilja på himlahvalf-
vet; ännu tallösare äro de, som vi endast med stora
kikare, teleskoper, kunna upptäcka i de aflägsna rym-
derna. Vintergatans och de s. k. nebulosornas hvit-
aktiga skimmer är ingenting annat än skenet af ota-
liga stjernor, som från nästan omätligt afstånd stråla
ned till jorden. Och likväl är denna massa af stjer-
nor utan tal troligen blott en ringa del af hvad den
oändliga rymden innehåller.

Vid första ögonkastet synas stjernorna så spridda
att det tyckes vara omöjligt att igenkänna den ena
från den andra. Betraktar man dem närmare, så fin-
ner man dock snart, att vissa bland dem likasom höra
tillsammans. Sådana sammanställningar af vissa stjer-
nor kallar man konstellationer eller stjernbilder. En
sådan är t. ex. Carlavagnen, hvars 7 stora stjernor
synas i norr. Ofvanom denna konstellation se vi en
stjerna, som ständigt står orubblig på den nordliga
himlen. Det är polstjernan, som om natten visar oss
hvartåt vi hafva norr.

Nästan alla de tallösa stjernor, som vi med blotta
ögat kunna se, bibehålla ständigt samma ställning till
hvarandra. Vi kalla dem fixstjernor. En sådan stjer-
na är Solen.

Några få stjernor se vi deremot oupphörligt för-
ändra sitt läge till de öfriga. Vi benämna dem rör-
liga. Af de rörliga stjernorna kretsa några i nästan
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cirkelrunda banor kring solen och kallas planeter. Jor-
den är en planet. Andra deremot röra sig i mycket
aflånga banor kring solen och benämnas kometer. An-
dra slutligen hvälfva sig kring någon planet under dess
vandring kring solen. Dessa kallas drabanter. Månen
är jordens drabant.

Solen och flxstjernorna äro stora, strålande verlds-
klot, som sprida ljus och värme till de rörliga himla-
kropparne, hvilka i sig sjelfva äro mörka.

För våra ögon ser solen ut som en cirkelrund glänsande
skifva, föga större än månen. Hon är dock i sjelfva verket så
stor att månen i jemförelse med henne ej betyder mer än ett li-
tet sandkorn, jemfördt med ett stort berg. Solen är nemligen
300 tusen gånger så stor som jorden och flere hundra gånger större
än alla de rörliga klot tillsammans, som hvälfva sig omkring hen-
ne. Men hon är nära 21 millioner mil aflägsen ifrån oss, medan
afståndet från jorden till månen blott är något öfver 51 tusen mil.
Deraf kommer det. alt månen synes vara lika stor som solen.

Planeterna äro mörka klot, som upplysas af solen,
kring hvilken de gå i cirkelrunda banor. Man känner
87 planeter, men utom jorden äro blott 5 bland dem
synliga för blotta ögat. Alla öfriga stjernor, som vi
med blotta ögat se, äro fixstjernor.

Närmast solen, på endast 8 millioner mils afstånd från hen-
ne, kretsar den lilla Mercurius. Han är 25 gånger mindre än
jorden och tillryggalägger sin bana kring solen inom knappa 3
månader. Näst honom, men på nära dubbelt längre afstånd från
solen, hvälfver sig Venus, som lyser såsom morgon- och afton-
stjerna med den allra klaraste glans, emedan hon är oss närmare
än alla andra stjernor. Dernäst i ordningen följer Jorden, och
sedan Mars, som, näst Venus, är vår närmaste granne bland pla-
neterna. Ytterom Mars svärma mer än 70 helt små planeter nära
hvarandra. Ingen af dem är synlig för blotta ögat, — Ehuru ofant-
ligt aflägsna från solen, se vi deremot de stora planeterna Jupi-
ter och Saturnus. Men Jupiter är också 1333 gånger större än
jorden, och Saturnus föga mindre än Jupiter. — De aflägsnaste
planeter, som vi känna, Uranus och Neptuuus, äro så långt borta
från solen, att den förra behöfver en tid af 84 och den sednare
af 165 år för att tillryggalägga sin omloppsbana. För blotta ögat
äro de osynliga.
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Under det planeterna framskrida kring solen, hvälfva de sig
äfven kring sin axel. Denna rörelse fullända de 4 närmaste plane-
terna på omkring 24 timmar, men hos de aflägsnaste försiggår den
med otrolig hastighet, så att de på 7 till 10 timmar kringhvälfva
sina ofantliga klot. — Utan tvifvel kretsa kring hvarje fixstjerna,
likasom kring solen, talrika planeter oeh andra rörliga klot, dem
vi med inga instrumenter förmå upptäcka. Fixstjernornas antal är
oräkneligt; ännu tallösare måste således de rörliga himlakroppar-
ne vara.

Månarne äro', liksom planeterna, små mörka klot,
som låna sitt sken från solen. De hvälfva sig om-
kring planeterna. Vår måne fulländar sitt omlopp
kring jorden på 29 dygn. Mot oss vänder han all-
tid samma sida af sitt lilla klot, som är omkring
50 tusen gånger mindre än jorden. Då han är oss så
nära har man kunnat lära känna honom bättre än de
större men mera aflägsna verldskloten. Hans mot oss
vända sida är full af ofantliga, kegellika berg, mellan
hvilka vidsträckta dalar utbreda sig. Ingen luft om-
gifver månen, och derföre finnes der troligen icke hel-
ler vatten, inga vexter och inga djur. Han är så ställd,
att solstrålarne alltid falla lodrätt ned öfver samma
delar af hans yta, och derföre kan ingen omvexling af
årstider der ega rum. En isande köld råder ständigt
i vissa delar, medan en beständig hetta herrskar i an-
dra, och ingen vind spelar öfver de kala bergen att
afsvalka de brännande solstrålarna. Då ingen luft, in-
tet vatten och inga vexter finnas i månen, kan der
icke heller finnas några lefvande varelser. Der råder
en evig dödsstillhet.

Under sin vandring kring jorden kommer månen en gång
hvarje månad emellan solen och jorden. Dervid faller intet ljus
från solen på den sidan af månen, som vänder sig mot oss: den
är alldeles mörk, Detta månskifte kalla vi nymåne. Om det der-
vid händer att solen, månen och jorden komma att stå i fullkomligt
rak linie, så bortskymmes solen af månen, och vi hafva solför-
tnörkelse. Vanligen går dock nyet förbi, utan att solen förmör-
kas. — En gång hvarje månad kommer månen på yttre sidan om
jorden (i anseende till solen), eller så att jorden befinner sig emel-
lan solen och månen. Dervid faller solens ljus på hela den mot
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oss vända sidan af månen, och vi hafva fullmåne. Om det nu
åter inträffar att solen, jorden och månen komma att stå i full-
komligt rak linie, så hindras solstrålarne af jorden att falla på
månen: jorden kastar sin skugga på honom, och vi hafva mån-
förmörkelse. Vanligen går dock fullmånen, likasom nyet, förbi
utan förmörkelse.

Då jorden och månen äro i ständig rörelse, varar såväl nyet
som fullmånen blott en helt kort tid. Redan inom par dagar efter
nytändningen visar sig en betydlig tillvext i månens upplysta del,
och efter 7 dagar är jemt hälften af månen belyst. Man räknar
då ett nytt månskifte som benämnes första qvarteret. på sam-
ma sätt aftager belysningen efter fullmånen dag för dag. Man
säger da att månen är i nedan, och inom en vecka se vi åter blott
halfva månen belyst, då sista qvarteret inträder.

Kometerna visa sig blott tidtals på himlahvalfvet,
ehuru de finnas i stor myckenhet. Man igenkänner
dem lätt på deras egna blekröda sken och den lysan-
de dunstkrets, hvaraf de vanligen omgifvas. Stundom
förlänger sig denna till en så kallad svans. Sannolikt
består hela deras kropp af en oändligen lös massa,
som under deras rörelser kan mer eller mindre skiljas
åt. De irra i mycket aflånga banor kring solen.

Allmän öfversigt af jorden.
1. Form, storlek, rörelse m. m.

Jorden, liksom alla de andra planeterna, har i
det närmaste skapnaden af ett klot. Dess yta är väl
öfverallt ojemnad af större och mindre höjder, och
mångenstädes utbreda sig vidsträckta bergländer, som
höja sig flere tusen fot öfver de omgifvande slätterna
och än mer öfver den jemna hafsytan. Men dessa
ojemnheter äro likväl alldeles obetydliga, då man be-
traktar jorden i dess helhet, ty hennes omkrets är
5400 mil, hennes tvärlinie (midtigenom) 1719 mil, och
ytan utgör mer än 9 millioner qvadrat mil. På en
sådan kropp är en upphöjning af några tusen fot all-
deles omärkbar.

Jorden rör sig kring solen i en nästan cirkelrund
bana, som benämnes ekliptikan. Denna bana har en
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längd af 130 millioner mil, och jorden tillryggalägger
den på 365 dygn eller 1 år. För att på ett år ge-
nomlöpa ekliptikan måste jorden framila med en ha-
stighet af 15 tusen mil i timmen, eller 4 mil i sekunden.

Under sin vandring kring solen hvälfver sig jorden
tillika kring sin axel från vester mot öster. Med jor-
dens axel förstår man en linie, som går midt igenom
jorden från norr till söder. Jordaxelns ändpunkter
kallas poler. Genom hvälfningen kring axeln uppkom-
mer omvexlingen af dag och natt.

På lika långt afstånd' från hvardera polen går en
linie rundtomkring jorden från öster till vester. Denna
linie benämnes eqvatorn. Den delar jorden i tvenne
halfklot, ett nordligt och ett sydligt.

Jemnsides med eqvatorn tänker man sig en mängd
andra linier dragna rundt kring jorden från öster till
vester. Dessa linier benämnas paralleler.

De linier deremot, som man föreställer sig dragna
i norr och söder, från den ena polen till den andra,
kallas meridianer.

Mellanrummen mellan parallelerna, eller de bälten
som ligga mellan dem, kallas breddgrader eller latituds
grader. Mellan eqvatorn och hvardera polen finnas 90
Breddgrader. Dessa bältens bredd är 15 mil. — Hvarje
breddgrad delas vidare i 60 helt smala bälten (af en
fjerdedels mils bredd), som benämnas minuter, och
hvarje minut på samma sätt i 60 sekunder.

Mellanrummen mellan meridianerna kallas längd-
grader eller longituds-grader. De äro 36Q och delas,
liksom breddgraderna, i minuter och sekunder. Bland
de 360 meridianerna räknar man vanligen den s. k.
Ferro meridianen för den första. Ferro är en liten ö,
vester om Afrika. Derifrån räknar man vanligen längd-
graderna åt öster. Den delen af jordklotet, som lig-
ger mellan den l.sta och den 180 meridianen, räknadt
från Ferro åt öster, kallas östra halfklotet; den åter,
som ligger mellan samma meridianer, räknadt från Ferro
åt vester, kallas vestra halfklotet.

Genom paralleler och meridianer uppkommer kring
hela jorden likasom ett nät af linier, genom hvilka man
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med största noggrannhet kan bestämma läget af hvarje
punkt på jordens yta. För att t. ex. angifva läget af
Helsingfors skrifver man 60° 10' nordlig bredd och
420 38' ösl. längd.

Då jorden är ett klot, kan man icke på en gång
öfverskåda mer än en viss krets af dess yta. Denna
krets och den del af himlahvalfvet, som sträcker sig
deröfver, kallar man horizonten. Den punkt som lig-
ger lodrätt öfver oss i horizontens midt, kallas zenith.

Under sin skenbara vandring öfver horizonten
höja sig några stjernor allt upp till zenith; andra der-
emot stiga aldrig så högt. Solen höjer sig hos oss al-
drig upp till zenith. Om sommaren stiger hon väl
ganska högt, men om vintern står hon vid sjelfva mid-
dagsstunden helt lågt på den sydliga horizonten. Men
det finnes en krets af jorden, inom hvilken hon hvarje
dag hela året om stiger upp ända till zenith. Denna
krets, som benämnes heta zonen, går såsom ett bredt
bälte kring jordens midt, på begge sidor om eqvatorn,
och begränsas i norr och söder af de så kallade vänd-
kretsarne, tvenne paralleler på 23'/2 graders afstånd
från eqvatorn.

Mellan dessa linier falla solstrålarne med brännande hetta
rakt ned mot jorden. Dag och natt äro der ständigt lika långa,
solen går upp omkring klockan 6 hvarje morgon, och ned hvarje
afton klockan 6. Ingen gryning föregår hennes uppgång, ingen
skymning följer efter nedgången; det är en nästan plötslig öfver-

gång från mörker till ljus, och tvertom.
Kring polerna utbreda sig de begge kalla zonerna.

De begränsas af polcirklarna, tvenne paralleler på 66 y2graders afstånd från eqvatorn, den ena i norr, den an-
dra i söder.

Inom dessa zoner går solen under en del af året alldeles icke
upp öfver horizonten; natten varar med ens flere dygn, veckor,
ja, i de aflägsnaste polartrakterna, flere månader. Men under en
annan del af året går hon åter på lika lång tid icke alls ned: hon
framskrider i en stor cirkel rundt kring hela himlahvalfvet.

Mellan den heta och de två kalla sträcka sig de
begge tempererade zonerna, begränsade af vändkretsarne
mot heta zonen och af polcirklarne mot de kalla.
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Inom dessa zoner höjer sig solen väl aldrig ända upp till
zenith, men hon dröjer icke heller någonsin ett helt dygn nedan-
för horizonten. Närmare vändkretsarne råder dock ännu mycken
överensstämmelse med heta zonen, i närheten af polcirklarne åter
med de kalla zonerna. I vårt land t. ex. som ligger högt uppe i
norden, går solen vid jultiden upp först klockan efter 9, och mörkt
blifver det redan kl. 3 på eftermiddagen. Solen står då långt åt
söder, rakt öfver södra vändkretsen, och längre skrider hon icke
ifrån oss! Vi benämna detta vintersolstå-idet , som inträifar kort
före jul, den 23 December. Vid midsommaren deremot ha vi nä-
stan alls ingen natt. Aftonskymningen hinner ej försvinna förrän
inorgonrodnaden begynner; det är ljust hela natten, De längsta
dagarne inträffa omkring den 21 Juni, då solen slår rakt öfver
norra vändkretsen. Detta benämnes sommarsolstålldet, ty längre
skrider solen aldrig åt norr.

Höst och vår står solen midt öfver sjelfva eqvatorn. Dag
och natt bli då lika långa ötver hela jorden. Detta inträffer om
hösten den 23 September och om våren den 21 Mars. Man be-
nämner dessa tidpunkter höst- och värdagjemning.

Jorden afbildas på glober och kartor. Kartorna
föreställa dels hela jorden, dels en större eller mindre
del af henne. Alla skolkartor äro så uppritade att
norr föreställes vara mot kartans öfre kant, söder mot
den nedra, öster till höger och vester till venster.

Meridianer och paralleler äro på kartorna utmärk-
ta med linier och numererade vid kanten.

2. Jordens inre.
Om jordens inre ha vi föga kännedom. Sannolikt

består det allt igenom af samma ämnen, som bilda dess
yta, men ganska troligt är, att alla de ämnen, hvilka
vid ytan förekomma i fast form, i jordens inre finnas
smälta och flytande.

Öfverallt, der man trängt djupare ned i jorden, har man fun-
nit att värmen tilltager med ungefärligen l grad för hvarje 100
fots större djup. I kolgrufvor i England och Belgien, som sträcka
sig 1800 fot under jordytan, råder en ständig värme af omkring
25 grader, och djupare ned kan man icke intränga, emedan het-
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tan blifver odräglig för arbetarne, Samma erfarenhet liar man
gjort allestädes i de djupa grufvorna såväl inom de heta länderna
som i de kalla. Man sluter deraf, att på ett visst djup hettan må-
ste vara så stark, att de hårdaste metaller och stenarter måste
smälla och jordens inre sålunda utgöra en enda flytande massa
af eld.

Den fasta jordskorpan torde hafva en tjocklek af
endast några få mil och genombrytes på många stäl-
len, i de eldsprutande bergen eller vulkanerna, af den
glödande massan i jordens inre. En vulkan bildar van-
ligen ett kegelformigt berg, som i toppen har en stor
fördjupning, lik en vid bägare. I denna fördjupning,
som benämnes krater, finnes en eller flere öppningar,
hvarur rök och ångor uppstiga. Stundom utbryter der-
ifrån en glödande ström af lava, som, förbrännande
allt, som ligger i hennes väg, nedrinner utför bergets
sluttningar. — På andra ställen uppspringa från jor-
dens inre källor med kokhett vatten, vittnande, äfven
de, om tillvaron af den underjordiska elden.

3. Luftkretsen.
Rundtomkring är jorden omgifven af en luftkrets,

atmosferen, som oskiljaktigt åtföljer henne under hen-
nes rörelse i rymden. Likasom vi icke med visshet
veta, huru djupt den fasta jordskorpan sträcker sig
ned i jordens inre, så känna vi icke heller säkert,
hvar atmosferen upphör och den fullkomligt torna
rymden vidtager.

Man anser att luftkretsen i allmänhet har en höjd af 18 mil,
högre öfver eqvatorn och lägre mot polerna. I de öfre rymderna är
dock luften ytterst tunn, så att den icke ens förmår bära de lättaste
moln. Dessa sväfva vanligen på en höjd af föga mer än 1 mil
öfver jordytan. I luftballongen har ingen kunnat stiga högre än
till vidpass trefjerdedels mil.

I de öfre rymderna är luften mycket kall, och der
atmosferen upphör, måste kölden vara gränslös. — Så öf-
vergår jordens yttersta omhölje i en köld, hvarom vi
knappt kunna göra oss en föreställning; hennes inre åter
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bildar ett böljande haf af eld. Men mellan dessa ytter-
ligheter af köld och hetta erbjuder jorden vid sin yta
en krets af ett lyckligt lagom, inom hvilken naturlifvet
kan utveckla sig i den rikaste och skönaste mångfald
och menniskan finna en plantskola för <ett herrligare
lif i en ännu skönare verld.

4. Jordytans beskaffenhet.
Kontinenter och Öar. I den aflägsnaste forntid var

vår planet öfverallt omgifven af vatten. Först små-
ningom höjde sig den fasta jordskorpan, öfver vatten-
ytan och bildade landet, dels i stora'sammanhängande
landmassor, kontinenter (fasta länder), dels i smärre,
från kontinenterna afskilda delar, öar, holmar, skär.
Dessa mindre landbildningar uppstego ur vattnet än
spridda på långt afstånd från hvarandra, än samman-
skockade i vidlyftiga skärgårdar, arkipelager, än ut-
sträckande sig till långa ökedjor. — De delar af ett
land, som ligga närmast hafvet kallas kuster. Äf-
ven de bildades mycket olika, än låga, flacka och
enformiga, än höga, branta och söndersplittrade i
uddar (Cap), lång-smala landtungor, stora, utbred-
da halföar. Der dessa sistnämnde endast genom en
smal landremsa förenades med fasta landet, upp-
stod ett näs. — Jordens yta har under tidernas lopp
undergått, och undergår allt fortfarande, stora förän-
dringar.

De stora kontinenterna på jorden äro blott tvenne,
den ena i det östra, den andra i det vestra halfklotet.
Den stora östliga kontinenten benämnes Gamla Verlden,
emedan nienniskoslägtet från någon viss del af den sy-
nes ha utgått och spridt sig kring jorden. Den består
af tre hufvuddelar: Europa i nordvest, Asien i öster,
Afrika i sydost, sammanhängande med Asien endast
genom näset vid Suez. — Det stora fasta landet i ve-
ster kallas Nya Verlden, emedan det först i sednare
tider blifvit för oss bekant. Nya verlden bildar tven-
ne stora, endast genom det smala Panama näset för-
enade hälfter: Nord - Amerika och Syd-Amerika. För
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folken på den östliga kontinenten var Amerika okändt
till inemot 1500 år efter Cliristi födelse. — En min-
dre kontinent, Nya Holland, upptäckt ungefär 100 år
sednare än Amerika, ligger i södra delen af östra half-
klotet. Den är knappt mer än tionde delen så stor
som Gamla verldens fasta land, men mångfaldigt större
än alla de öar tillsammantagna, som omgifva den, hvar-
före den äfven med skäl kan anses som en kontinent.

De största öar och ögrupper, som höra till Eu-
ropa, äro: Island, Stor-Britannien, Irland, Corsica,
Sardinien, Sicilien och Candia. — Asien har isynner-
het tre stora öflockar: Japanska öarna, Filippinerna
och Ostindiska skärgården, hVars största öar utgöras
af Sumatra, Java, Borneo och Celebes. Till Afrika hör
den stora ön Madagaskar. — Mellan Nord- och Syd-
Amerika utbreder sig den stora Vestindiska skärgården,
hvars vigtigaste öar äro Cuba, Domingo och Jamaica.
I polartrakterna norrom Amerika ligga många stora
öar, bland hvilka Grönland, näst kontinenterna det
största land på jorden, är den mest kända. — Norr-
om Nya Holland ligger Nya Guinea, som näst Grön-
land är den största ö på jorden. — I trakterna af
södra polcirkeln har man upptäckt några ödsliga ku-
ster och öar, hvilka man anser tillhöra en okänd Syd-
Austral-kontinent.

Kontinenterna och de till dem hörande öar indelas
i 5 verldsdelar: Europa, Asien, Afrika, Amerika och Au-
stralien, hvars största landstycke är Nya Holland. —

Europa, som i många afseenden, ehuru icke i storlek,
öfverträffar de öfriga verldsdelarna, har en landyta af
168 tusen qvadratmil. Asien är 5, Amerika 4, Afrika 3
gånger större än Europa, och Nya Holland tillsam-
mans med alla de Australiska öarna jemnt så stort
som Europa utom dess öar, eller 160 tusen qvadratmil.

Berg och slätter. Landets yta är af mycket om-
vexlande beskaffenhet. Det finnes ofantliga landsträc-
kor, som ligga flere tusen fot högre än hafvet. Det
finnes andra lika stora, och än större, som blott haf-
va en mycket ringa upphöjning. Några ligga tilloch-
med lägre än hafsytan. De länder, som hafva en me-
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delhöjd af mer än 500 fot, kallas högländer, de som
äro lägre, benämnas lågländer, Höglandet är ofta på
flere sidor omgifvet af höga bergsåsar, mellan hvilka
vidsträckta, vanligen svala och mindre fruktbara hög-
slätter utbreda sig; eller är det genomkorsadt af större
och smärre bergsåsar och bildar då ett berg- eller
alpland, fullt af trånga och djupa dalar, som endast
genom smala bergspass och klyftor stå i en mödosam
förbindelse med hvarandra; — eller ock är det endast
ojemnadt af lägre upphöjningar, kullar och backar,
bildande ett s. k. taffeliand. Stundom bildar höglan-
det breda, trappformiga afsatser, terrasser, på hvilka
man småningom nedstiger. Stundom sänker det sig i
jemn sluttning så långsamt, att öfvergången från hög-
landet till låglandet sker alldeles omärkbart; stundom
åter nedstupar det mot den närbelägna lågslätten med
så tvärbranta klippväggar, att ingen öfvergång öfver
bergen blifver möjlig. — De bergsåsar, som genom-
stryka kontinenterna, stå oftast i förbindelse med hvar-
andra och bilda hela bergssystemer af sammanhängande
kedjor, eller förgrena de sig från en gemensam utgångs-
punkt, bergsknut, och sträcka sig i alla riktningar
genom de omgifvande slätterna. — Af ganska omvex-
lande form äro äfven bergens öfversta delar. Än bil-
da de breda, utplattade och rundade hjessor, än resa
de sig i ofantliga, pyramidformiga massor, än i kegel-
lika, spetsiga toppar. Nordens fjellar antaga vanligen
mera breda, nedtryckta och afrundade former; söderns
skarpare, kantigare, djerfvare, med tvärbranta afbrott,
trånga klyftor, hvassa, taggiga spetsar. — Så ser man i
berglandet en ständig omvexling i den omgifvande na-
turen. Låglandet är deremot mera enformigt. Dock
bildar det sällan en fullkomligt jemn slätt; oftast är
äfven det ojemnadt af långsluttande vågformiga upp-
höjningar eller åtminstone af här och der uppstigande
kullar och backar. Mellan de skilda slätterna på jor-
den eger dock mycken olikhet rum genom deras olika
vextlighet. Bevuxna med gräs, men utan träd och
buskar, få de namn af stepper, prärier, savanner o. s.
v. Sådana stora grässlätter, der på hundratal af mil
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ingen kulle, knappt nog ett träd eller en buske afbry-
ter den ändlösa enformigheten, finnas i alla fem verlds-
delarna. — På andra ställen bildar slätten hedar, torra,
ofruktbara landsträckor, bevexta med ljung och andra
saftlösa vexter; i norra Europa och i synnerhet i norra
Asien, der de hafva en ofantlig utsträckning, få de
namn af tundror. I de varma och heta länderna be-
stå de ofruktbara slätterna af sandöknar, utan vatten
och derföre äfven utan all grönska. I öknen anträffas
dock stundom en oas, en fruktbar trakt, liksom en
grönskande ö midt i sandhafvet.

Floder och insjöar. Kring bergens höjder skocka
sig ofta täta dimmor, och från dem härleder sig det
vatten, som i talrika bäckar rinner nedför branterna.
I dälderna mellan bergen samla sig dessa bäckar till
små alpsjöar. Ur dessa sjöar, hvilka ofta ha ett otro-
ligt djup, utströmmar vattnet och bildar sig, smånin-
gom förstärkt genom allt flere och ymnigare tillflöden,
till en liten bergsström, som i forsar och vattenfall och
med hastiga kr ökningar kring klippor och bergsåsar
banar sig fram till högslätten. Här vidgar sig ström-
men, hejdar sitt lopp och framslingrar i större och
mera rundade krökningar ide öppnare dalarna. Af
den lilla bergsströmmen blifver sålunda en flod eller
elf. Allt större bli de bifloder, som från aflägsna trak-
ter förena sig med honörn, och slutligen inträder han,
vanligen öfver några långsluttande forsar (katarakter),
i lågslätten och nalkas med allt lugnare och stillare
lopp sitt' utfall i hafvet. Stundom förgrenar han sig
nära utloppet i flere mynningsarmar, som omsluta och
genomskära ett trekantigt deltaland, eller ock bildar
han invid hafsstranden grunda insjöar, laguner, dem
floden ständigt sträfvär att fylla med sin gyttja, under
det att hafvet oupphörligt bortspolar den med sina
vågor. — Icke alla floder uppnå hafvet: många ut-
'gjuta sig i insjöarna, hvilka stundom äro så stora, att
de bilda hela haf inne i kontinenterna. Sådana stora
vattensamlingar anträffas väl oftast nere i lågländerna,
men äfven inom de mest upphöjda trakter af jorden
finnas insjöar af ofantlig storlek. — I några länder,
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hvilka hafva en ringa sluttning mot hafvet och som
tillika genomkorsas af många höjder och skogsåsar i
olika riktningar, saknar vattnet ett fritt aflopp. Flo-
den, hämmad af dessa höjder, men icke helt och hål-
let instängd, vidgar sig här i de låga, flacka dälderna
och bildar långa sammanhängande sträckor af grunda
insjöar och träsk. På detta sätt uppstå sådana vidt
utgrenade vattenstråtar, som i vårt land finnas i en så
stor mängd. — Mångenstädes här och äfven i andra
länder är vattenafloppet så trögt, att marken på stora
landsträckor aldrig upptorkar. Der bildar sig då ett
kärr^ett moras, hvars svigtande grund utgöres af mos-
sa med bottenlös dy inunder. Består deremot grun-
den i en sådan låg dalsänkning eller slätt utan till-
räckligt vattenaflopp af djup sand, så försina de flo-
der, som rinna dit, i sanden. Sådana floder benämnas
steppfloder. — Den del af en flod, som faller inom de
egentliga fjelltrakterna, kallas dess öfra lopp; den del,
som genomflyter högslätten, bildar mellersta loppet, och
den, som går genom låglandet, utgör flodens nedra
lopp. Vanligen är mellersta loppet störst, och deri
infalla de flesta och största bifloderna. — Det land,
som genomflytes af en flod med alla dess tillflöden,
bildar ett flodområde. Ju vidsträcktare ett flodområde
är, desto större betydelse har den flod, som genom-
strömmar det. Den utgör ett naturligt föreningsband
mellan aflägsna landskap, hvilka utan flodens tillvaro
skulle hafva föga eller ingen beröring med hvarandra.
Äfven visar oss historien att bildningen öfverallt i verl-
den gått fram uppför de bördiga floddalarna.

Haf och hafsvikar. Största delen af jordens
yta upptages af vatten. Den stora sammanhängan-
de vattenmassan, som omsluter kontinenter och öar,
benämnes verldshafvet. Man indelar det i 5 hufvud-
delar eller oceaner.
Norra Ishafvet, ofvanom norra polcirkeln.
Atlantiska hafvet, på begge sidor om l:sta meridianen,

begränsadt af de två stora kontinenterna.
Stora Oceanen eller Stilla hafvet, på begge sidor om 180

meridianen, mellan de begge stora kontinenterna.
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Indiska Oceanen, omgifven af Gamla Verldens konti-
nent och Australien.

Södra Ishafvet, ofvanom södra polcirkeln.
Oceanerna förenas med hvarandra dels genom

smala sund, dels genom öppna kanaler^ eller ock sam-
manhänga med hvarandra på vida öppningar mellan
de aflägsna kontinenterna. På kusterna bilda de en
otalig mängd fjärdar, bugter och vikar, som på några
ställen vidga sig till ofantliga innanhaf, omslutna dels
af de stora kontinenternas kuster, dels af långa ö-
kedjor.

1. Norra Ishafvet, förenas med Stora oceanen ge-
nom Behrings sund mellan Asien och Amerika. Med At-
lantiska hafvet sammanhänger det genom tre breda
kanaler, af hvilka tvenne sträcka sig på ömsesidor om
Ön Island och den- tredje, som kallas Davis éund, ned-
tränger mellan Grönland och Amerikas kontinent. Dess
förnämsta vikar äro: Hvita hafvet, på Europas, Obi-
viken, på Asiens norra kust, och Bafflns vik mellan
Grönland ock Amerika.

%. Atlantiskahafvet bildar på Gamla Verldens ku-
ster :

a) Nordsjön, som genom vikarna Skager-rak och
Kattegat samt suriden Stora Balt, Lilla Balt och Öre-
sund intränger åt öster till Östersjön, ett ansenligt
innanhaf med de tre stora vikarna Bottniska viken,
Finska viken och Riga viken.

b) Engelska kanalen, som från Nordsjön leder till
Irländska sjön i norr, och Franska bugten i söder.

c) ledelhafvet, mellan Europas, Asiens och Afri-
kas kuster, med många historiskt märkvärdiga vi-
kar, såsom i norr: Lyonska bugten, Genua viken,
Tyrrhenska hafvet, Joniska hafvet, Adriatiska haf-
vet och Egeiska hafvet, hvarifrån man genom de
smala vattnen sundet vid Dardanellerna (Hellesponten),
Marmora sjön och det sköna sundet vid Konstantino-
pel, Bosporen, inkommer i Svarta hafvet, ett ganska
ansenligt innanhaf mellan Europa och Asien; i öster
bildar Medelhafvet Levantiska hafvet, i söder Sidra
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viken. Medelhafvets enda förbindelse med Atlantiska
hafvet är Gibraltar sund mellan Europa och Afrika.

d) Guinea viken, en vidöppen bugt på Afrikas ve-
stra kust.

På Amerikas kuster bildar Atlantiska hafvet föl-
jande vikar:

a) Hudsons vik, som genom Hudsons sund sam-
manhänger med vattnen söder om Grönland.

b) Vestindiska sjön, Amerikas medelhaf, som ge-
nom Antillernas ökedja delas i tvenne mindre haf: 1)
Mexikanska viken med Campéche bugten, och 2) Ka-
raibiska hafvet eller Antilliska sjön med Honduras vik
och Mosquito bugten.

c) På Syd-Amerikas kust gör Atlantiska hafvet in-
gen större vik. Anmärkningsvärde äro dock bugterna
vid Bahia och Rio Janeiro, samt La Platås mynning,
som nedanför staden Buenos Ayres vidgar sig till en
vik, nästan lika stor som Engelska kanalen.

Atlantiska hafvets stränder i öster och vester gå
nästan jemnsides med hvarandra och närma sig hvar-
andra på tre ställen inom mindre än 450 mils afstånd.

Stora oceanen eller Stilla hafvet sammanhänger
med Norra Ishafvet genom det endast 12 mil breda
Behringssund. Härifrån aflägsna sig de begge verlds-
delarnas kuster allt mer och mer från hvarandra, tills
de, några grader norrom eqvatorn, stå mer än 2000
mil skilda från hvarandra. — På Amerikas kust bil-
dar Stora oceanen ingen enda rymligare vik; endast
den långa och smala Californiska viken sträcker sig jemn-
sides med kusten af Nord-Amerika, och den lilla Pa-
nama viken bildar en öppen bugt vid näset som före-
nar verldsdelens' begge hälfter med hvarandra.

I vester, på Asiens kust, ligga deremot många
stora innanhaf och vikar:

a) Chiuesiska hafvet med Tonkin viken och Siarn
viken, längst i söder.

b) Gula hafvet, på midten af Asiens kust, i norr
förenadt med

c) Japanska hafvet innanför Japanska öarna.
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d) Tungusiska hafvet eller Viken vid Ochotsk, ett
stort innanhaf, begränsadt af Kurilernas ökedja.

e) Behrings eller Kamtschatka hafvet längst i norr
ofvanför Aleutiska öarna.

Äfven på Nya Hollands kust gör Stora oceanen
en betydlig vik, Carpentaria viken.

4. Indiska hafvet; mellan Afrika, Asien och Nya
Holland, förenas med Stora oceanen genom talrika
sund mellan de öar, som sträcka sig från Asiens fasta
land till Nya Holland. Malacca sund, Sunda sund och
Torres sund bilda de förnämsta genomfarter från den
ena oceanen till den andra. — Indiska hafvets vigti-
gaste vikar äro:

a) Arabiska hafvet, som åt nordvest bildar de två ge-
nom sundet Bab-el-Mandeb förenade vikarna Aden viken
och Arabiska viken eller Röda hafvet, och åt nordost
Persiska viken, som genom sundet vid Ormus förenas
med hafvet.

b) Ostiiidiska hafvet, hvars • inre del, mellan de
begge Indiska halföarna, kallas Bengaliska viken.

c) Mozambique-kanal, ett vidsträckt vatten mellan
ön Madagaskar och Afrikas fasta land.

5. Södra Ishafvet är den minst kända bland alla
oceaner. Det är också den minst tillgängliga; ty ehuru
intet större land skiljer det från de öfriga hafven, försvå-
ras och hindras all sjöfart der genom ofantliga ismassor,
som ofta sträcka sig långt ut öfver södra polcirkeln.

Verldshafvet med alla dertill hörande innanhaf,
bugter och vikar upptager en yta af omkring 7 mil-
lioner qvadratmils vidd. Dess djup känner man endast
delvis. I närheten af kontinenterna är det mycket om-
vexlande, och sannolikt är hafsbottnen öfverallt ojem-
nad af stora höjder och fördjupningar, liksom land-
ytan. På den sträcka af Atlantiska hafvet, der man
sökt nedlägga den Atlantiska telegraftråden mellan
Britannien och Nord-Amerika, vexlar hafvets djup mel-
lan 9 och 15,000 fot. Men söderom eqvatorn i sam-
ma haf ha engelska sjöfarande mätt 30,000 fot. Kan-
ske finnas dock än större djup, dem man icke känner.
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I innanhafven och vikarna är vattnet mycket grundare.
I de haf t. ex., som omgifva vårt land, har man icke
träffat mer än några hundra fots djup.

Ute på öppna sjön är hafvets färg den skönaste
ultramarin. Denna grundfärg öfvergår stundom i grönt
och antager på grundare vatten många olika skiftnin-
gar — gult, rödt, hvitt, till och med svart — mest beroende
af bottnens beskaffenhet. — En märkvärdig företeelse
är det glimmande eldsken, hafsvattnet stundom utveck-
lar. Detta praktfulla skådespel, som i ensliga, mörka
nätter förvånar och lifvar seglaren, härrör dels af för-
ruttnade fosforhaltiga ämnen, dels af otaliga små djur,
hvilka betäcka vattenytan.

Anblicken af hafvet har för menniskor, hvilka för-
sta gången se det, någonting förfärande. Det gräns-
lösa fältet, som åt alla håll förlorar sig mot horizonten
och på hvilket man förgäfves söker en hvilopunkt för
ögat, väcker en öfverväldigande känsla, lika mäktig om
den vida vattenytan hvilar i det djupaste lugn, som
om den sakta vaggas af vinden eller häfver sig i ofant-
liga, hvitskummande vågor. Huru högt hafsvågorna
kunna svalla, är svårt att bestämma. Erfarna sjömän
uppgifva 25 till 30 fot, andra påstå att de stiga ända
till 60 fots höjd. Der de bryta sig mot öppna och
branta kuster, uppkasta de sitt skum till en otrolig
höjd, och med ett dån, som icke ens af åskan öfver-
röstas, brusa de fram öfver de låga klipporna utanför
stranden. Der dessa höja sig upp till vattenytan, bil-
dar det svallande hafvet bränningar, dem sjömannen
fruktar mer än alla andra hafvets fasor.

Hafsvattnet har en egen skarp saltsmak, liknande
koksaltets,, med en tillsats af vidrig bitterhet, så att
det är alldeles odrickbart. Då det på längre tid icke
uppröres af vinden, öfvergår det i heta zonen lätt till
förruttnelse och afdunstar osunda ångor, som förorsaka
härjande farsoter, såsom Gula-febern i Amerika, Ko-
leran i Indien. — I djupet är hafsvattnet i ständig
stillhet. Det är vinden som uppdrifver vågorna. Då
stormen upphör, lägger sig hafvet till hvila. Dock



18

svalla vågorna någon tid, sedan luften blifvit lugn. Det-
ta svallande kallas dyning och förorsakar sjömännen
många olägenheter.

En annan rörelse af hafvet är den, som kallas ebb
och flod. På de stora hafven stiger vattnet två gån-
ger hvarje dygn, och sjunker äfven två gånger; det
förra kallas flod, det sednare ebb. Denna rörelse ver-
kas genom månens tryckning mot hafsytan. Flodens
höjd är mycket olika på olika orter. Vid Europas ku-
ster stiger den mångenstädes till 20 fot, och mera, men
i Nord-Amerika stundom dubbelt högre. Under flod-
tiden segla de största skepp upp, der man under eb-
ben icke såg något vatten alls. Ute på öppna hafvet
är skilnaden mellan ebb och flod endast några fot,
och uti innanhafven märkes denna rörelse alldeles icke.

En tredje rörelse har haiVet i de s. k. hafsström-
marna, som uppkomma af flerfaldiga orsaker och äro
af två slag, eqvatorial- och polar-strömmar. Genom de
förra föres vattnet i de stora hafven under eqvatorn
med stor hastighet från öster till vester; genom de
sednare från polartrakterna mot eqvatorn. Der dessa
strömmar mötas och komma i strid med hvarandra,
tager vattnet nya riktningar, som för sjöfarande äro
af stor vigt att känna.

5. Klimat, natur-alster.
I alla trakter af jorden, såväl under eqvatorn

som vid polerna, såväl i de högsta bergstrakter som
på de djupaste lågländer, består luften af samma
hufvudämnen, syre och qväfve, och dessa ämnen fö-
rekomma också allestädes i samma blandning, nem-
ligen nära trefjerdedelar qväfve och en fjerdedel syre.
Men mycket olika beskaffad är luften på olika orter
i anseende till värmegrad eller temperatur, fuktighet,
o. s. v. Beskaffenheten af den luft, som om-
gifver en ort, i anseende till värme och köld,
fuktighet och torrhet, vindar o. s. v. kallas
klimat. — Klimatet i ett land beror i främsta rum-
met af landets afstånd från eqvatorn och dess läge
till l:a meridianen.
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2:o af dess höjd ofver hafsytan, 3:o af dess när-
het till hafvet, 4:o af markens beskaffenhet.

Mellan tropikerna råder en ständig sommar. Medel-
värmen är 26 grader. Men ju mer man aflägsnar
sig från de tropiska nejderna, dess mer af-
tager värmen, och detta i Nya Verlden med
större hastighet än i Gamla Verlden. I mel-
lersta Europa t. ex. är medelvärmen omkring 8 gra-
der; men i de delar af Nord-Amerika, som ligga lika
långt ifrån eqvatorn, är den deremot endast omkring
4. I vestra Europa vexa ek och fruktträd ända till
63 grader; i östra Asien trifvas vid samma polhöjd
knappt granen och lärkträdet.

Ju högre en ort är öfver hafsytan, dess
mer tilltager kylan. Vid foten af ett högt berg
under eqvatorn vexa de herrligaste tropiska vexter.
Högre upp anträffas endast sådana, som tillhöra de
tempererade zonerna. Än högre finnas ej andra än
nordiska vexter, slutligen blott mossor och lafvar, och
ofvanför dem, vid 15,000 fots höjd, betäckes berget
med evig snö. — På sydliga Europas berg vidtager
snögränsen redan vid 8,000 fot; i norden, såsom i vårt
land, vid 2000.

Ju närmare ett land är beläget till ett
stort haf, dess jemnare är luftens tempera-
tur. Blida vintrar och svala somrar samt i allmän-
het en större fuktighet utmärker kustländernas klimat,
som kallas hafsklimat, i motsats till de inre ländernas
mera torra, om vintern kalla men om sommaren heta
luftstreck, hvilket benämnes kontinental-klimat.

Slutligen beror klimatet äfven af jord-
månen. Sand återgifver mycken solhetta, men af-
kyles också mycket fort. Stora skogar, sjöar och mo-
ras sprida kyla och frost om sommaren. Odling bi-
drager till klimatets förbättring.

Vindarna äro i de kallare klimaten mycket om-
vexlande. I trakten af vändkretsen blåser deremot en be-
ständigÖstanvind, den s. k. passad-vinden. Närmast kring
eqvatorn inträffa täta vindstillor, som ofta afbrytas af
förfärliga stormar, orkaner. — I Indiska hafvet råda
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omvexlande vindar, munsuner, hvilka under halfva året
äro sydvestliga, under det andra halfva nordostliga.

Åf klimatet bero i främsta rummet vexterna. I*
länder, som hafva ett hett klimat, antaga vexterna i
allmänhet stora och yppiga former, deras blad bli saft-
fulla, deras blommor lysande i de skönaste färger.
Frukterna bli ofta mycket stora, saftfulla, välsmakliga och
rika på närande ämnen, eller ock utmärka de sig ge-
nom den egna, angenämt retande smak, som tillhör
krydderna. — I de kalla klimaten äro vexterna icke
så praktfulla och, om de äfven innehålla rikliga närings-
ämnen, icke så välsmakliga. — Efter de olika klima-
ten få länderna sålunda en mer eller mindre olika vext-
lighet eller vegetation. Samtligheten af de vexter, som
tillhöra ett land, benämnes dess flora.

De vexter, från hvilka menniskan hemtar sin förnämsta nä-
ring äro i de hela länderna: Brödfruktträdet, som isynnerhet på
Australiens öar når sin fullkomlighet; Bananen, öfverallt inom
heta zonen, ett träd med mycket närande, välsmakliga frukter;
Kokospalmen, pä heta hustländer; dess stora nötter, som inom
ett skal flyta i en välsmaklig mandelm.jölk, anrättas på flere sätt;
Dadelpalmen, som sträcker sig allt Ull Europas kuster. Ittaniok,
Batater, Jamsrötter och andra rotfrukter stekas och ätas af In-
dianer, Negrer, och andra vilda folk i de heta länderna. Inom de
tempererade zonerna äfvenspm i högländerna inom den heta, gifva
sädesslagen de förnämsta födoämnen ur vextriket. Ris odlas till
45:te breddgraden (södra Europa); Majs till 54:de (mellersta Eu->
ropa); Hvete Ull 62:dra; Råg till polcirkeln; Kom ända till Is-
hafvels stränder. Bland rotfrukter utgöra Potäterna, som trifvas
nästan öfverallt, de förnämsta.

Äfven djuren äro beroende af klimatet, dock ej så mycket som
vexterna. Samtligheten af ett lands djur kallas dess fauna.

Endast menniskan kan kan göra sig oberoende af klimatet,
hon allena kan höja sig tilt herravälde öfver naturen. Genom sina
insigter och sin flit kan hon aflvinga jorden skördar, der den af
sig sjelf gifver intet, ocb geriom handeln gör hon sig än mera fri
från de inskränkningar den yttre naturen pålägger henne.
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Öfversigt öfver de'fem Yerldsdelarne.
1. EUROPA.

Europa bildar en från nordvestra Asien utskju-
tande halfö, omgifven af Norra Ishafvet, Medelhafvet
och Svarta hafvet. I öster begränsas det af den 300
mil långa bergskedjan Ural och i sydost af de nordli-
gaste sluttningarna af berget Kaukasus, hvars egent-
liga bergmassa tillhör Asien.

Största delen af Europa ligger inom den norra
tempererade zonen. Dess sydligaste uddar, Cap Ta-
rifa, Cap Passaro och Cap Matapan ligga omkring
37, dess nordligaste kuster, kring Nord-Cap och Vai-
gats Sund vid Ishafvet, ungefär 70 grader norr om
eqvatorn. Endast Nord-Cap uppnår den 71 paralle-
len. — Den vestligaste udden af fasta landet är Cap
Rocca, men bland öarna sträcker sig Irland något
vestligare, och Island genomskäres af sjelfva l:sta me-
ridianen.

ftlistbildtiing och öar. De omgifvande hafven bilda
på kusterna en mängd större och mindre hafsvikar,
mellan hvilka landet utskjuter i talrika halföar och
öar. Längst i sydvest sträcker sig Pyreneiska halfön
ned mot Afrika. Från verldsdelens midt utskjuter Ita-
lienska halfön åt söder, Brittiska öarna åt norr. I öster
sträcker sig Turkisk-Grekiska halfön åt söder, och i norr
utbreder sig den stora Skandinaviska halfön. De an-
senligaste mindre halföarna äro: Danska halfön mellan
Östersjön och Nordsjön, halfön Bretagne, som bildar
vestligaste delen af Frankrike, Morea sydligaste delen
af Grekland, förenad med fästa landet genom det sma-
la Corinthiska näset, samt halfön Krim, som äfven
blott genom ett smalt näs sammanhänger med södra
Ryssland. — En stor mängd större och mindre öar
och ögrupper omgifVa kusterna. Till Skandinavien höra
Lof-oddens kala och ödsliga klippor i Ishafvet, de
vackra grönskande Danska öarna i Kattegat, Oland
och Gottland i Östersjön; -t

till Finland den Åländska
skärgården; till Ryssland Ösel och Daga utanför Riga
viken; till Britannicn den stora ön Irland och de klip-
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piga Hebriderna, Orkney och Shetlands öarna. Långt
ute i Atlantiska hafvet ligga Färöarnas kala klippor
och det högbergiga, vulkaniska Island, som endast på
sydvestra kusten är beboeligt; i Medelhafvet de sköna
Balariska öarna, — Corsica och Sardinien, fulla af sko-
gar och berg, — det bördiga Sicilien, — Caudia med sina
hvita kritberg, — Arkipelagens öar, Joniska öarna m. fl.

Berg och slätter. Mer än hälften af Europas yta
bildas af bördiga slätter. Störst är den Öst-Europei-
ska, slätten, som sträcker sig öfver Ryssland och de
Polska länderna från Kaspiska och Svarta hafven allt
upp till Ishafvet och Östersjön. I vester står denna
slätt i förening med den Nordtyska, utbredande sig,
söderom Östersjön och Nordsjön, öfver norra Tyskland,
Danmark, Nederländerna och Belgien. Ansenliga äro
äfven Ungerska och Valachisk-Bulgariska slätterna
nedanom Karpaterna och Siebenbiirgens berg. Genom
norra Italien sträcker sig den yppigt fruktbara Lom-
bardisk- Venetianska slätten, och i södra Frankrike Lan-
guedoc slätten. Äfven i norden finnas några icke obe-
tydliga slättländer såsom Skånska-, Vestgötha- och Upp-
sala slätterna i Sverige, Österbottniska slättlandet i
Finland. — Föröfrigt råder i hela Europa en ständig
omvexling af höjder och fördjupningar. Från Pyre-
neiska halfön, hvars inre utgör ett högland af 4000
qvadratmil i vidd och omgifves af Sierra Morena i söder
och Iberiska bergen i nordost, går en nästan oafbru-
ten rad af bergsåsar genom hela södra och mellersta
Europa ned till Valachiska slätten. De vigtigaste af
dessa bergsåsar äro Pyrenéerna, en brant bergsrygg
med snöbetäckta toppar och svårt tillgängliga pass,
begränsande Spanien i nordost; — Sevennerna, Cöte-
d'or och Vogeserna, som genom södraFrankrike förgrena
sig i många vackra skogsåsar och i det östra utbreda
sig till smärre högslätter; — Schwarzwald, Die rauhe
Alp, Fichtelgebirge och Erzgebirge, som fylla Baden,
Wiirtenberg, Bayern och de små Sachsiska länderna i
mellersta Tyskland; — Riesengehirge, Sudeterna och
de vilda Karpaterna, begränsande Böhmen, Mähren o-ch
Ungern mot de stora slätterna i norr och öster. —
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Skilda från dessa berg genom floddalar och slätter
sträcka sig flere än ansenligare bergskedjor genom Italien,
Schweiz, södra Tyskland och Turkisk-Grekiska halfön.
Nästan hela Italienska halfön fylles af Apenninernas
bergmassa, som i midten af landet, inom de s. k. Abruz-
zerna, reser sig till en höjd .af 9000 fot. Af än ko-
lossalare former äro Alperna, som med en bredd
af 40 till 50 mil, öfver 200 mils längd och toppar af
12000 till nära 15000 fots höjd fylla länderna norr om
i Italien. De bestå af: Vestra Alperna mellan Italien
och Frankrike; Schweiziska och Tyroler Alperna norr
om Lombardisk-Venetianska slätterna; Noriska Al-
perna, som genom Österrike gå in åt Ungern, samt
Karniska och Juliska Alperna, som sänka sig ned mot
Adriatiska hafvet.*)

I sydöstra Europa bilda de Bosniska och Serbi-
ska bergen gränsen för Ungerns och Bulgariens slätter
i söder. Pindus sträcker sig mellan Macedonien och
Albanien ned till Grekland, der det bildar många i
forntidens historie berömda höjder "och dalar. — I nor-
den fylla Kölen och Norrska fjellarna största delen af
Sverige och Norige, och från dem utgå Lappska tun-
drorna och Maanselkä, som utgrenar sig genom Fin-
land i låga skogsåsar och sandmoar kring en otalig
mängd af vackra insjöar. — Äfven de flesta af Euro-
pas öar äro uppfyllda af berg. Så Britannien, der
Grampian bergen och Skottska högländerna uppnå en
ansenlig höjd; så äfven Island och Sicilien, der flere

*) Alperna äro Europas högsta berg. Topparna Moiit Blanc
(Europas högsta spets, nära 14,800 fot), lönt Rosa och flere an-
dra, isynnerhet i det sköna Berner-Oberland och i Tyrolen, resa
sig öfver 13,000 fot högt. Sjelfva de vigligasle bergspassen ligga
icke långt ifrån snögränsen: Mont Cenis och Col de Generre
mellan Frankrike och Italien, St. Bernhard, St. Gotthard och
Spluget- inom Schweiz, Stilfsler-Joch och Brenner i Tyrolen äro
alla mer än 6000 fot högre än hafvet. De bebodda dalarna i Schweiz
ligga ofta 3000 fot högt, såsom den berömda GrindelwaldsdaleH,
i Berner-Oberland; några andra, såsom Simplon dalen i Wallis,
Ober-Engadin dalen i Tymien, ända ut öfver 5000 fot.
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vulkaner anträffas. Etna på Sicilien är Europas stör-
sta vulkan, utspridande, liksom Stromboli bland Lipa-
riska öarna och Vesuvius på Italiens fasta land, fasa
och förödelse öfver vår verldsdels herrligaste nej-
der; Heckla, Krabbla och Katlegia på Island göra
taflan af polarregionerna.s ödslighet än mera hemsk och
förfärande. — På östra gränsen mot Asien löper Urals
väldiga bergskedja, hvars norra del bildas af nakna
otillgängliga fjellar med toppar af 7000 fots höjd. Mel-
lersta Ural, de s. k. Jekaterinenburgska bergen, öfver
hvilka man färdas från Europa till Sibirien, är vida
lägre och bevext med vackra skogar af ek, alm och
lind. Dalen mellan Urengas och Taganais höjder, som
bildar en af de förnämsta genomfarterna, ligger knappt
1800 fot öfver hafvet, men de omgifvande höjderna

resa sig nära 2000 fot högre. Södra Ural bildas af
de Orenburgska bergen, som småningom sänka sig ned
mot de Kirgisiska stepperna.

Floder och Insjöar. Europas lågländer och slätter
bevattnas rikligt' af en mängd större och mindre flo-
der. Vi upptaga här de vigtigaste. Genom öst-euro-
peiska slätten flyta: Wolga (Europas största flod, 200
mil lång), Don och Dnepr, från de sädesrika bygg-
derna i egentliga Ryssland samt från Ukrains och sö-
dra Rysslands stepper; Dvina och Onega, genom Syr-
jänska och Karelska skogarna, och Petschora genom
Samojediska tundrorna till Ishafvet. * Den lilla Nera-
floden utför vattnet från Ladoga sjön, som emottager
ymniga tillflöden från Saima-sjöarna i Finland och från
Onega och limen i Ryssland. Från de bördiga pro-
vinserna i vestra delen af den stora slätten nedflyta
Duna och Niemen genom Ryssland, Weichseln genom
Polen och Preussen. — Den nordtyska slätten genom-
rinnes af Öder, kommande från Schlesien, Brandenburg
och Pommern, Elbe från Böhmen o. Sachsen samt We-
ser från Hannover. — Rhen, Europas skönaste och
märkvärdigaste flod, kommer från Schweiz och Tyro-
len (Ober-Engadin dalen), bildar nedanför Bodensjön
det berömda vattenfallet vid Schaffhausen och genom-
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flyter sedan, mellan Frankrikes och mellersta Tysklands
berg, den herrliga Rhendalen, stamsätet för Tysklands
äldsta bildning, der nästan på hvarje klippa vid floden
ruinerna af en forntida riddarborg tala om Medel-
tidens hjeltebragder. Slutligen inträder Rhen i den
Nordtyska slätten och utfaller i stilla lopp genom Ne-
derländerna i hafvet. Bland dess bifloder äro Main
och Mosel de vigtigaste. — Frankrikes förnämsta flo-
der äro Seine (Sän), Loire (Låar), Garonne och Rhone.
Seine genomflyter Frankrikes sköna hufvudstad Paris;
Rhone har sina källor i Schweiz, genomflyter Genever-
sjön och utfaller i Medelhafvet. — På Pyreneiska half-
ön flyta: Duero, Tajo och Guadiana från det torra,
skoglösa Castilianska höglandet ut genom Portugal; Gua-
dalqvivir från Andalusiens sköna dal i södra Spanien
samt Ebro från det ofruktbara låglandet mellan Pyre-
néerna och Iberiska bergen. — I norra Italien utrin-
ner Po genom Lombardisk-Venetianska slätten, upp-
tagande rika tillflöden från Schweiz och de vackra
sjöarna Lago Maggiore, Como-sjön och Lago di Gärda
vid foten af Alperna. På Italienska halfön utflyter den
lilla Tibern förbi den genom hela verldshistorien märk-
värdiga staden Rom. — Donau, en af Europas vigti-
gaste floder, upprinner, på Schwarzwald, genomflyter
mellersta Tyskland, Ungern och Turkisk-Grekiska half-
ön och utfäller i Svarta hafvet. De största af dess
många bifloder äro: Inn från Tyrolen, Theiss från
Ungern, Sau och Drau från de sydslaviska länderna.
— I södra delen af Britannien (England) utflyter Them-
sen genom London, Brittiska rikets hufvudstad, hafvens
beherskarinna, verldshandels förnämsta säte. — Bland
Skandinaviens många små elfvar äro Götha elf från
sjön Wenern, Motala elf från Vettern samt Torneå,
Umeå och Dalelfven i Norrland de vigtigaste. — Fin-
land är fullt af vackra insjöar, som genom små åar
och forsar äro på mångfaldigt sätt förenade med hvar-
andra men blott genom 5 hufvudelfvar ha sitt utlopp.
Kemi elf kommer från Lappland, Uleå från nordöstra
Finlands sjöar, Kumo från många smärre, sjöar i Ta-
vastland och Satakunda, (bland hvilka Näsijärvi är den
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största) Kymmene från Päijånne och många andra sjöar
i Tavastland och Savolaks, Wuoksen från de vidsträckta
Saima-sj öarna i Savolaks och Karelen.

Klimat, naturalster m. ni. Europa är till största
delen beläget inom norra tempererade zonen, dess
berg resa sig icke öfver måttan högt och hafvet trän-
ger med djupa vikar öfverallt långt in i landet. Vår*
verldsdel njuter derföre i allmänhet fördelarna af ett
inildt, sundt och för vextligheten gynnsamt luftstreck.
Jordmånen är också för det mesta bördig, lönande od-
larens flit med rikliga skördar. I den höga norden
utfalla väl dessa sparsammare, dock idkas åkerbruket
med framgång allt innemot polcirkeln, och stundom
mogna korn och potäter ända uppe vid stränderna af
Ishafvet. Skoglös, fattig och ödslig är dock naturen i
dessa aflägsna polartrakter, och vintern herrskar med
bister stränghet: det är Europas ode region, der mos-
sor, ljung och andra saftlösa vexter utgöra grönskan.
Med möda skydda sig menniskorna för kölden och
stormarna. I trakterna af Nord-Cap bestå de norrska
fiskarenas boningar af små timrade hus, alldeles öfver-
täckta med jord, så att de se ut som en jordhög, öf-
vervext med gräs och blommor. I de tre alns tjocka
väggarna inpassas ett litet fönster, som om vintern
alldeles tillslutes. Dörren består af en liten fallucka.
I dessa små jordkulor trotsa invånarne den långa, mör-
ka och rysliga vintern och de förfärliga stormar, som
då rasa. — Än bistrare är vintern på de Lappska och
Samojed.iska tundrorna. 1 renskötsel, jagt och fiske
ha inbyggarne i dessa polartrakter sin enda näring, ty
hvad jorden frambringar utom mossa, ljung och några
nödvexta buskar är ytterst ringa. Men med allt detta
ha dock Europas polartrakter ett drägligare klimat
än alla andra lika högt mot polen belägna länder. De
äro dessutom också inskränkta till ett ganska obetyd-
ligt område.

Söder om dessa öde nejder vidtager de stora barr-
skogarnas område, sträckande sig öfver hela det nord-
liga Ryssland, Finland och större delen af Skandina-
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viska halfön. Skogsprodukter och jern äro nordbons
egentliga rikedomar, och den kalla årstiden, då natu-
ren ligger i sin långa vinterdvala, är hans rätta skörde-
tid. Isar och vintervägar hvimla då af folk och föror,
nedsläpande skogarnas och bergens alster till kusterna
för att utskeppas till afiägsna länder och utbytas mot
dyrbara varor. En god vinter är derföre vilkoret för
att välstånd och bildning kunna blomstra i norden,
och kölden förjagar icke heller trefnaden från våra
ljusa, rymliga och välförsedda boningar. Sommaren
åter är väl kort och föga varm; snön qvarligger i sko-
garna ofta inemot midsommaren, spridande kyla och
förderfliga nattfroster. Men småningom väckt till lif
af ett sommarljus, som knappt afbrytes af någon natt,
utvecklar naturen äfven i dessa nordliga nejder ett
vextlif af öfverraskande mångfald.

Mellersta Europa utmärker sig isynnerhet genom
sina vackra löfskogar af ek, bok och castanier. Åker-
bruket är här mycket mer lönande än hos oss. Hvete
och råg skördas i stor ymnighet, och i de sydliga de-
larna odlas äfven majs med framgång. Vinrankan gif-
ver i vissa trakter (särdeles i Rhen- och Mosel-dalarna
i Tyskland, Burgund och Champagne i Frankrike) herr-
liga skördar. På de nordtyska slätterna, der drufvan
saknas eller åtminstone icke väl trifves, ersattes den
genom en stor rikedom på äpplen, päron, körsbär,
plommon o. s. v. Boningarna, med sina höga, långt
utskjutande tak och breda gaflar, synas mer inrättade
för att gifva invånarne skugga och svalka under som-
maren, än för att göra trefnaden hemmastadd om vin-
tern. Byarna bestå icke af så tätt sammanträngda
hus som mångenstädes hos oss, cler kölden mera tvin-
gar att sälla sig tillsammans. Men hela landet är li-
kasom fullsådt af bondgårdar och herregods, hvilka
på ringa afstånd från hvarandra ligga kringslutna af
högstammiga löfträd och omgifna af sädesfält och fro-
diga ängar.

I södra Europa är vintern knappt så sträng att
vattnet vid sjöstränderna för några dagar belägges med
en tunn isskorpa. Här är orangernas och myrtenskogarnas
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region. Jorden, merändels bördig, tillåter nästan öfverallt
odlingar. Den äkta Castanien bildar skogar uppe på
bergen. Pinien (med ätliga nötter) och några andra
barrträd, Korkträdet och några andra Ekar med stän-
digt grönskande blad bilda jemte Olivträdet lundar i
de lägre trakterna. Vinstocken utbreder sina refvor
öfver bergens terrasser. Myrten och balsamiska Pista-
cier, praktfulla Cistusblommor, Lagern och Granat-
äppelträdet utgöra buskaget på slätterna, ungefär så-
som Enbusken hos oss. Några ljungarter antaga for-
men af små träd. De flesta träden och buskarna ha
ständiga, (om vintern icke affallande) glänsande mörk-
gröna blad. I slutet af januari och februari skjuta en
mängd liljevexter, Hyacinter, Tulpaner, Narcissor, sina
präktiga blommor från en lök djupt ned i jorden; men
dessa förvissna snart för att ge plats åt en otalig
mängd andra örter, tills under sommarens starkaste
hetta, i juli och augusti, något uppehåll i vextligheten
inträder, och marken och träden blifva brunbrända af
solen. Men så kommer en tid af nästan ständiga regn,
och lifvet börjar på nytt. Ängarna, så behagliga i
norden, äro sällsynta i södern, liksom de stora sko-
garna. Större delen af landet utgör en nästan sam-
manhängande trädgård af Vinrankor, Olivträd, Dadel-
palmer, Fikon-, Persiko-, Aprikos-, Mandel- och Orange-
träd, vittnande, liksom talrika marmor och gipsstoder
samt praktfulla palatser, omvexlande med ruiner, om
en uråldrig kultur. Sädesslagen äro Hvete, Ris och
Majs m. fl. Allt vexer och frodas. Majsen ger 3—4oo:de
kornet, ja någon gång 800:de. — En rik natur och en
ständigt klar himmel tyckas sålunda bjuda menniskan
att lefva ett sorglöst lif, och den lefnadsglade sydlän-
ningen afbryter också hvardagslifvet med ständiga fester.

Så är Eurpa nästan öfverallt gynnadt af lyckliga
naturförhållanden. Det är dock icke blott genom dem
vår verldsdel öfvertäffar de öfriga; det står äfven i
andligt afseende främst bland dem alla. — Redan i
forntiden, långt före den christna tideräkningen, kom
den hedniska bildningen till sin högsta blomstring i
Grekland (Athen) och Italien (Rom). I dessa länder
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slog också christendomen, förkunnad genom
garnas apostel", Paulus, sina första rötter, och ifrån
dem spridde sig korsets försonirigslära, upplysningen
och den sanna bildningen till alla delar af Europa:
först Frankrike, Spanien och England, i de 5 första se-
klen eft. Christi födelse, sedan Tyskland och den Skandi-
naviska Norden, omkr. år 800, slutligen, omkr. år 1000,
till Östra Europa och Ungern. (Till Finland kom Chri-
stendomen från Sverige år 1157). Numera finnes icke
en enda landsträcka i vår verldsdel, der ej Christi lära
blifvit förkunnad och af menniskor omfattad. Mycket
återstår väl än att göra, förrän det kan sägas, att
christendomens anda verkligen genomträngt och helgat
alla enskilda och allmänna förhållanden i lifvet; men
upplysningen och bildningen äro dock allmännare
utbredda i Europa än i någon annan verldsdel,

Europas befolkning utgöres af 3 hufvudstammar:
den germaniska i Tyskland, Skandinavien och England,
den grekisk-latinska i Italien, Frankrike och Grekland,
den slaviska i Östra Europa, samt af flere mindre,
bland hvilka vi nämna de flnska folken i norra och
Östra Europa. Dessa stammar sönderfalla i flere na-
tioner, mer eller hiindre olika till språk, lynne och
lefnadssätt. I den fiffigaste beröring stå de dock alla
med hvarandra, och derigenom kan bildningen icke
taga en ensidig och falsk riktning. Ett öfvervägande
inflytande på de andra folken utöfva likväl några,
isynnerhet Engelsmän, Fransmän och Tyskar.

Politisk indelning. Europa är deladt i en mängd
större och mindre stater, några så små att de knappt
motsvara ett par bättre socknar i Finland, andra räk-
nande många tiotal millioner invånare. — Vi uppräkna
här de vigtigaste jemte några deras förnämsta städer.

Konungariket Stor-Brittanien (bestående af England,
Skottland och Irland). Städer: London, Liverpol, Man-
chester, Bristol, Hull, Neweastle; Edinburg, Glasgow;
Dublin, Belfast,

Kejsaredömet Frankrike. Städer: Paris, Lyon,
Marseille, Cette, Bordeaux.
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Tyskland, deladt i många stater, bland hvilka de
förnämsta äro Österrike (med städerna Wien, Prag,
Brunn, Grätz, Triest) och Preussen (med städerna Ber-
lin, Magdeburg, Halle, Köln inne i landet samt Dan-
zig och Stettin vid hafvet). I de öfriga tyska staterna
märka vi: Dresden, Munchen, Mainz, Frankfurt am
Main, Hamburg, Bremen.

Kejsaredömet Ryssland, jemt Polen och Finland. Sta-
der: S:t Petersburg, Moskva, Novgorod, Kiew, Odessa,
Riga, Archangel, Astraehan, — Warschau i Polen.

De tre konungarikena Sverige, Nnrige och Danmark.
Städer: Stockholm, Norrköping, Kalmar, Malmö, Gö-
teborg, Gefle, Sundsvall, Hernösand, Umeå,, Haapa-
ranta; Christiania, Christianssand, Stavanger, Bergen;
Köpenhamn, Helsingör.

De två konungarikena Nederländerna och Belgien.
St.: Haag, Amsterdam; Brilssel, Antiverpen.

Pyreneiska halfön, bestående af två konungariken
Spanien och Portugal. Städer: Madrid, Barcelona, Ali-
cante, Malaga, Cadiz; Lissabon, S:t Ybes, Porto.

Konungariket Italien. Städer: Florens, Rom, Nea-
pel, Venedig, Milano, Livorno på fasta landet, samt
Palermo, Trapani, Cagliari på öarna.

Turkisk-Grekiska halföns förnämsta städer äro: Kon-
stantinopel, Saloniki; Athen, Korinth.

På Ungerska och Valacluska slätterna äro Ofen-Pest
och Bucharest de förnämsta städerna.

2. ASIEN.
Denna verldsdel intager likasom midten af den be-

bodda jorden: med sitt nordöstra hörn närmar den
sig Amerika, med sitt sydvestra berör den Afrika, i
nordvest sammanhänger den med Europa och i syd-
ost bildar' en vidsträckt skärgård öfvergången till Au-
stralien. Asien är den största af alla verldsdelar, dess
berg äro de högsta på hela jorden, dess lågländer sän-
ka sig djupare än någon annan verldsdels, dess floder
ha en ofantlig utsträckning. Ingenstädes på jorden är
naturen yppigare än på Indiens slätter och kuster i
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södra Asien; ingenstädes mera fattig och ödslig än på
Sibiriens tundror vid Ishafvet. — Asien sträcker sitt
fasta land längre åt norr än alla andra verldsdelar:
dess nordligaste spets, Cap Taimura, af Ryssarna kal-
lad Severo-vostotschnoi-nos, d. ä. „orientens nord-kap",
ligger 78 grader norrom eqvatorn, inhöjd i evig is och
snö; dess sydligaste uddar, Cap Romania (10° n. br.),
Cap Comorin (8°) och sydvestra hörnet af Arabien
(12°), sträcka sig långt in i heta zonen, der fält och
skogar stå i evig grönska. — Från Asien har menni-
skoslägtet utgått och spridt sig kring jorden. Här lefde
de första menniskorna i paradisets oskuld; här förföllo
de äfven i synd och otro mot Gud. Men här, i syd-
vestra Asiens „förlofvade land", föddes och lefde äfven
Frälsaren, och härifrån utgingo hans lärjungar för att
för hela verlden förkunna försoningen genom tron på
hans namn. — I djupt andeligt mörker lefver dock än
största delen af Asiens folk. De hafva försmått sin
förstfödslorätt och bortkastat den för de njutningar,
hvarmed en rik natur lockar dem, eller klenmodigt miss-
tröstat om dess besittning i nejder, der äfven de största
mödor knappt lönas med lifvets nödtorftigaste berg-
ning.

Kusthildning och Oar. Asiens kontinent bildar
en mycket mera fastsluten landmassa än Europa. Mån-
ga större och mindre halföar utskjuta väl i de omgif-
vande hafven, såsom Mindre Asien i vester, Arabien
Vestra Indiska halfön och Östra Indiska halfön, slu-

tande med den stora landtungan Malacca, L söder,
halföarna Korea och Kamtschatka i öster. Men alla c dessa
länder ligga så aflägsna från kontinentens inre delar
och äro dessutom genom sandöknar och berg så af-
söndrade från dem, att någon lifligare beröring mellan
de skilda folken icke kunnat uppstå. Längs Asiens
kuster ligga oräkneliga öar, bland hvilka många höra
till de fruktbaraste på jorden, andra till de mest öd-
sliga. I Ishafvet ligga de obeboeliga Novaja Semla och
Nya Sibirien; längs östra kusten sträcka sig Kurder-
nas vulkaniska klippor, de stora, fruktbara Japanska
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öarna, de små Lieu-khieu öarna och Filippinernas vidt-
utbredda arkipelag, hvilken, liksom de sköna, krydd-
rika Moluckerna, ofta skakas af jordbäfningar och for-
härjas af de talrika vulkanerna. Molukkerna räknas
af några till den stora Ostindiska skärgården, som ut-
breder sig kring Östra Indiska halfön och består af:
de Stora Sunda öarna, bland hvilka Sumatra, det skö-
na, kafferika Java, Borneo och Celebes höra till de
största och fruktbaraste öar, som finnas i verlden; de
Små Sunda öarna, som från Java sträcka sig åt
öster; Banda Öarna, muskotblommans och kryddnejli-
kans fädernesland, o. s. v. — Invid Chinas kust ligga
de stora öarna Hainan och Formosa samt midt emel-
lan dem, i en liten hafsvik, de helt små men för han-
deln vigtiga Macao och Hong-kong. — Vid sydliga-
ste delen af Vestra Indiska halfön ligger ön Ceilon,
som frambringar den bästa kanel och de skönaste ädel-
stenar. — Vid kusterna af Mindre Asien ligga många
från forntiden kända öar, såsom Cypern, Rhodus,
Samos.

Berg ock slätter. Mellersta delen af Asien är
ett högland af ofantlig utsträckning, omgifvet af Altai
och Dauriska bergen i norr, Himalayas jätteberg i sö-
der, Belurtagh och Dschungariets berg i vester och
Mandschnriska och Chinesiska bergen i öster. Detta
högland, inom hvilket sjelfva dalarna ligga 5000 till
7000 fot högre än hafvet, under det de omgifvande
bergsåsarna resa sina toppar ända till 27000 fot, ge-
nomstrykes från vester till öster af bergskedjan Kul-
kun, täflande i höjd med sjelfva Himalaya. Norr om
Kul-kun utbreda sig Lilla Tatariets och Mongoliets
ofruktbara högslätter, i öster öfvergående till en full-
komlig öken (Gobi); söderom bergsåsen ligger det vilda
berglandet Tibet, B—lo,ooo fot högt öfver hafvet. —

Från vestra ändan af Himalaya utgå Suleiman bergen
åt söder och Hindu-khu åt vester, skiljande Persien
från Indien och Stora Tatariet. — Hufvudstammen för
vestra Asiens berg är Armeniska höglandet, hvars hög-
sta topp, det snöbetäckta Ararat fjellet, är oss väl be-
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kant från menniskoslägtets äldsta historie. Härifrån
sträcka sig Zagrosch bergen åt söder, Albors åt öster
och Taurus åt vester inåt mindre Asien. Längs vestra
kusten vid Medelhafvet -sträcka sig Libanons ceder-
prydda åsar, af hvilka det fordna Galileens, Samariens
och Judeens minnesvärda berg äro en sydlig fortsätt-
ning. I söder och öster från dessa berg utbreda sig
Arabiens och Syriens ändlösa sandöknar. Afbrutna af
de fruktbara slätterna kring floderna Eufrat och Tigris
samt af af Zagroch bergen, fortsättas de skoglösa, vat-
tenfattiga öknarna genom större delen af Persien och
Turan, der de i norr öfvergå till ofantliga stepper, som
sträcka sig långt in i Sibirien. Sydliga delarna af detta
land, som utbreder sig öfver hela norra Asien allt till
Behrings sund, fyllas af utgreningar från Altai och
Dauriska bergen; de norra utgöras af Samojedernas,
Jakuternas och Tschuktschernas tundror. — Söderom
östra Sibirien ligger Mandschuriet, fullt af skogar och
berg.— Äfven China är bergigt men fruktbart och förträff-
ligt välodladt af en otroligt talrik befolkning. — Östra
Indiska halfön genomstrykes från norr till söder af
höga, okända berg. — Nedanför Himalaja utbreder sig
det stora Indiska slättlandet, ett af de fruktbaraste
och folkrikaste länder på jorden, öfversåddt, liksom
China, med ofantliga städer, rikt på de dyrbaraste na-
turalster och sedan urminnes tider stamsätet för Orien-
tens hedniska bildning. I söder sträcker sig denna
slätt till de begge nästgränsande hafven och Vindhya
bergen, som begränsa Vestra Indiska halfön i norr.
Det inre af denna halfö, Dekan, är ett angenämt hög-
land, brant nedsluttande mot de heta kusterna.

Floder och insjöar. Asien är rikt på ofantligt
stora floder men lider i vissa delar en fullkomlig brist
på vatten. Hela sydvestra Asien har blott ett enda
större vattendrag, de förenade floderna Euphrat och
Tigris, som genomflyta de fruktbara slätterna nedan-
för Armeniska höglandet, det fordna Mesopotamien.
Arabien, ett land 3 gånger så stort som Tyskland, har
ingen enda flod; Persien, föga mindre, har endast i

3
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nordöstra delen några mindre vatten, som utgjuta sig
i insjöar eller försina i sanden. Vid Medelhafvets kust
flyter den lilla men minnesvärda floden Jordan, som
har sina källor på Libanon, genomflyter den lilla Gali-
leiska sjön („hafvetu såsom den kallas i Nya Testa-
mentets heliga skrifter) och utfaller i Döda hafvet,
mellan Judiska landet Och öknarna i öster. — Låg-
landet Turan öster om Kaspiska hafvet, verldens stör-
sta insjö, upptages i sin mellersta del af den stora
Aral sjön, som ligger lägre än hafvet och mottager
tvenne tillflöden från Buchariet och Kirgisiska step-
perna. — Sibirien genomflytes af några ofantligt stora
floder: de förenade Irtisch och Ob, med många till-
flöden från Tobolska och Tomska stepperna; Jenisei,
som i Tungusernas land upptager ett stort tillflöde från
sjön Baikal och flere mindre från tundrorna; Lena,
som genomflyter Jakuternas land. — Mandschuriet be-
vattnas af den stora floden Amur, China af Iloang-ho
och Jan-tse-kjang, som komma från Tibet. Från de
okända bergstrakterna i norra delen af Östra Indiska
halfön nedflyta Kambodscha, Siamfloden och Iravaddi
eller Ava floden genom fuktiga och osunda men yp-
pigt fruktbara dalar. — Indiska låglandet nedanför
Himalaja genomströmmas af Ganges, källan till Indiens
omätliga rikedomar, af Hinduerna kallad „den heliga",
samt Sind, som kommer från Tibet. Äfven Vestra In-
diska halfön är rikt bevattnad af en mängd floder,
bland hvilka Nerbudda faller i Arabiska hafvet.

Klimat Och naturalster 111. m. I nordligaste de-
larne af Sibirien herrskar en gränslös köld. Vintern
varar i fulla 9 månader och derunder går kölden stun-
dom till 50 grader, och deröfver. Då är det svårt att
andas; Tunguserna inbädda sig i sina björnhudar, och
renarna hasta åt söder för att gömma sig i busksnå-
ren, der de stanna orörliga, liksom liflösa, tills den
strängaste kölden gått öfver. Midt i vintern händer
det stundom, att en varm vind kommer från sydost och
plötsligt förvandlar temperaturen från 40 graders köld
till par graders värme. Då smälta isskifvorna, som
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här tjena till fönsterrutor på inbyggarnes kojor, och
Tunguserna pusta för en värme, som för dem är tryc-
kande. Oftast är dock luften full af tjocka, iskalla dim-
mor, som komma från nordvest. Om sommaren smäl-
ter väl snön, men marken upptinar blott några tum
under jordytan. Norrom 68:de breddgraden finnes icke
mera något träd: hela landet är en ändlös tundra, be-
täckt af snö och mossa och öfversådd med grunda
träsk, der under den korta sommaren otaliga skaror
af sjöfågel ha ett ostördt tillhåll. — Sydligare utgöras
skogarna af barrträd, gran och lärkträd, men hela Si-
birien är fattigt på löfskog. — Äfven hela höglandet
från Altai allt till Kulkun och Himalaja är kallt och
ödsligt. Mongoler och Kalmucker ströfva genom de
skoglösa ödemarkerna och sandöknarna mellan de vän-
ligare nejder, der en liten flod eller en insjö kallat
vextligheten till lif. Dessa ödsliga nejder ligga dock
lika sydligt som Italien och södra Frankrike! — Mand-
schuriet, ehuru litet nordligare, har ett mildare klimat,
vackra och rika löfskogar och i dalarna en bördig jord-
mån, som alstrar Hvete, Äplen, Päron, i södern till
och med Vindrufvor. — Sydöstra Asien, China, har
ett herrligt klimat, och jordeus fruktbarhet är stor.
De bördiga och välodlade slätterna kring Hoang-ho
och Jan-tse-kjang frambringa Eis i tillräcklig ymnighet
för att föda en befolkning af 250 millioner menniskor
som bebo detta land, hvars städer höra till de största
på jorden, (Pe-king, Chinas hufvudstad, Nanking m. fl.)
Bland andra herrliga produkter märkas isynnerhet den
gula Nankings Bomullen, det förträffliga chinesiska Sil-
ket -och framförallt The, som endast här hinner sin
fullkomlighet. Af, denna vext hemtas ensamt till Eu-
ropa årligen fojr ett värde af mer än 10 millioner
mark, förnämligast öfver Amoi, Kanton, Hong-kong
och Macao. — China är väl ett rikt och herrligt land,
men det öfverträffas likväl af Indien, Så nedtryckt
och sammankrympt naturen är i den yttersta norden,
så storartade och yppiga former antager den i södern.
Det är isynnerhet de brännheta kusterna af Vestra In-
diska halfön, de låga, sumpiga deltaländerna vid Gan-
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ges och Iravaddis utlopp samt den herrliga överiden
söder och öster om Malacca, som utmärka de tropiska
ländernas rikedom. Inträder man i en urskog inom
eqvatorszonen, så ser man stammar af hundra fots
höjd och ofvanpå dem kronorna så tätt sammanpackade,
att ingen solstråle når den fuktiga jordytan. Marken
är betäckt med mindre vexter, ofta så tätt, att vand-
raren icke kan göra ett steg utan att förut bana sig
väg med skäran. Liksom trädstammarna hos oss äro
betäckta med mossor, så äro de der öfverfyllda med
praktfulla Orchisblommor och storbladiga Ormbunkar,
som kläda trädstammen i evig grönska. I sjelfva
trädens kronor blomma praktfulla parasitvexter, bil-
dande liksom naturliga i luften sväfvande blomster-
gårdar. Ofantliga slingervexter klänga sig uppför träd-
stammarna till trädens högsta toppar och böja sig der-
ifrån öfver till ett annat träd, så att hela skogen blif-
ver genomdragen af deras långa refvor. Här och der
nedskjuta rötter, som ur den fuktiga atmosferen upp-
hemta näring åt vexten. Så är allt öfverdraget med
vexter; marken, träden, ja sjelfva luften tyckes upp-
fylld deraf. Men icke nog med denna yppighet; for-
mernas mångfald, blommornas oändliga prakt och en
vällukt, som uppfyller hela luften, är dermed förenad.
Lägg härtill, att skogen hvimlar af djur; nästan på
hvarje blad sitter någon insekt, och praktfulla fåglar
följa dessa tätt i spåren. Otaliga ormar lura på sitt
byte och tigerkatten klänger med en egen skicklighet
upp ock ned på slingervexternas refvor. Det skärande
pipandet af stora cicader (ett slags gräshoppor) och
vampyrernas (ett slags stora flädermöss) ohyggliga läten
följa den resande oupphörligt i Indiens skogar. — Så
majestätiskt skön anblicken är af en sådan urskog, lika
fruktansvärd är hans kamp med de häftiga orkaner,
som rasa i detta bälte af jorden. När stormen fattar
uti trädens kronor, ruskas parasitblommorna ned, slin-
gervexterna slitas, loss ifrån sina fästen, och trädens
stora frukter störta med en knall till marken. Grenar
afslitas och hela skogen är fylld af dån och knakande.
Regnet, i början tillbakahållet af det täta löfverket,
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bryter sig slutligen igenom med desto större våldsam-
het. Skogens innevånare, apor, flädermöss, fåglar, ge
sin ångest tillkänna genom ohyggliga tjut och läten. —

Sedan urminnes tider sträfvade Europas^ bildade folk
till Indien för att tillbyta sig dess rikedomar af Kryd-
der, Bomull, Silke, Perlor, Diamanter o. s. v. Ännu
i dag segla otaliga skepp från vår verldsdel till Indi-
en och återkomma lastade med samma och många
andra dyrbara alster, bland hvilka det i forntiden o-
kända Kaffet, som isynnerhet skördas på Java, är det
vigtigaste. De förnämsta handelsplatserna äro: Calcutta
i Bengalen på Ganges deltaland, Pondicheri, Madras,
Port-Mahé och Bombay, på Vestra Indiska halfön,
Ranguhn, Singapore, Bankok och Saigon på Östra In-
diska halfön samt Batavia och Surabaja på ön Java.

3. AFRIKA.
är beläget nästan midt under eqvatorn. Blott en ringa
del af norra kusten ligger ofvanom 35:te breddgraden,
sträckande sig med udden Cap Serrat mot Sicilien.
Sydligaste spetsen, nära Godahopps-udden, ligger 35
grader söder om eqvatorn. I vester närmar sig Cap
Verd eller Gröna udden l:sta meridianen, och längst
i öster ligger Cap Guardafui, 70 grader östl. längd.
— Enformiga kuster, brist på segelbara floder men
deremot ofantliga öknar i mängd försvåra allt in-
trängande i Afrika, hvars urinvånare, Negrerna, stå
på en lägre ståndpunkt än alla andra menniskor, för-
sjunkna i djurisk råhet och sinnlighet, dyrkande or-
mar och bedrifvande andra ohyggliga vidskepelser. De-
ras land är den gräsliga slafhandelns hemland: lands-
män, bekanta, stundom nära slägtingar bemäktiga sig
hvarandras personer med list och våld för att säljas
till slafvar. På dessa folk har den förbannelse, som
uttalades öfver Chams efterkommande, gått i högsta
måtto i fullbordan: de skola vara de andras trälar. Och
endast såsom trälar ha de i sjelfva verket bidragit till
den menskliga bildningens befordran, utan att sjelfvakun-
na göras delaktiga i dess frukter. Ty genom dessa nakna
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trälars svett och möda på Amerikas bomulls-plantager
har det blifvit möjligt för oräkneliga fattiga mödrar i
Europa att kläda sina barn och sända dem ut i lä-
roverken, för att förvärfva en bildning, som de icke
kunnat gifva dem i sina hem.

Kustbildning och öar. Inga halföar finnas, och
äfven öarna äro fåtaligare än andra verldsdelars.
Madagaskar är den största. Kring denna omkring 250
mil långa ö ligga Comoro öarna, Amiranterna, Sechel-
lerna och Mascarenerna. Många af dessa öar äro
mycket rika på socker, kaffe och krydder. I Atlanti-
ska hafvet ligga Guinea öarna (inne vid kusten) och de
högbergiga Ascension och S:t Helena, hvilka långt mer
än de sydligt belägna Förfriskningsöarna äro af vigt
för seglarne på verldshafvet. Norrut ligga de torra
Cap Verdiska öarna samt de fruktbara Canariska ö-
arna, bland hvilka Madeira, inom den nordliga flocken,
och Teneriffa, inom den sydliga, äro mycket rika på
vin och sydfrukter. Långt ute i hafvet mellan Amerika
och gamla verlden ligga Azoriska öarna, bland hvilka
den vin- och sockerrika Terceira är den förnämsta.

Berg och slätter. Afrikas högst belägna delar
torde ligga under sjelfva eqvatorn. Härifrån sträcker
sin Hög-Afrika genom hela södra hälften af verlds-
delen, omgifvet af berg, hvilka i branta sluttningar
stupa ned mot de smala, brännheta kusterna och göra
de inre delarna af landet nästan otillgängliga. Med
oerhörda mödor, under kamp med vilda djur och än
vildare menniskor har man dock på några ställen in-
trängt i landet och der äfven funnit ofantliga innan-
haf, sjöar och floder, hvilkas läge och utsträckning man
ännu icke med visshet känner. — Norrom Hög-Afrika
ligger Sudan (Nigritien d. ä. „de svartas land"), äfven
bergigt, men lägre, sträckande sig från Gröna udden
tvärtigenom Afrika. Det är det inre Afrikas bäst
befolkade land med talrika byar och städer, som idka
handel med guldstoft och slafvar. I vester skiljes Su-
dan genom Kongbergen från Senegambien och ÖfraGuineas kustländer, i öster sträcker det sig öfver oa-
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serna Darfur och Kordofan till det af skyhöga berg
uppfyllda landet Habesch eller Abyssinien, Norrut öf-
vergår Sudan i ofantliga savanner eller grässlätter, af-
brutna af spridda, låga bergsåsar. Der dessa upphöra,
inträder man i Sahara, en öcken, som icke har sin like
i verlden, sträckande sig från vestra kusten åt öster
allt till de låga berg, som skydda Nubien och Egypten
för öknens förstörande flygsand. På några ställen har
Sahara en bredd af 200 mil och upptager en femtedel
af hela Afrika. I nordvest, der urinvånarne till det
mesta blifvit undanträngda af Berber, Kabyler och an-
dra Arabiska stammar, bildar landet Biled-ul-dscherid,
hälft öcken, hälft steppland, öfvergången till berglän-
derna Marocco, Algier, Tunis och Tripoli, hvilka ge-
nomstrykas af Stora och Lilla Atlas.

Floder och insjöar. Från de okända högländerna
i södra Afrika nedrinna till de närmaste hafven endast
få floder, och de flesta af dem känner man hufvudsak-
ligast blott vid mynningen. De mest bekanta äro o-
ranjefloden, genomflytande högslätten i Kaffrernas land,
samt Kongo och Coanza i Nedra Guinea. De stora
sjöar, man upptäckt i det inre Hög-Afrika, torde hafva
sitt förnämhta aflopp till det aflägsna Medelhafvet, dit
outtömliga vattenmassor nedföras genom Nilfloden. Se-
dan urminnes tider har Nilen varit känd; dess nedra
lopp bevattnar ett af verldens bördigaste sädesländer,
Egypten, som redan i den aflägsnaste forntid var be-
bodt af bildade folk. Men allt intill våra tider hafva
Nilens källor varit okända. Numera vet man med
visshet, att denna märkvärdiga flod kommer från det
inre Hög-Afrika, der den genom ett af de största vat-
tenfall i verlden utstörtar från en insjö, som anses
vara större än Kaspiska hafvet. Utom Nilen nedflyter
ingen enda anmärkningsvärdare flod från Afrika till Me-
delhafvet. På vestra kusten utfalla Senegal och Gam-
bia, den förra norr, den sednare söderom Cap Verd.
— Afrikas största och vigtigaste flod, näst Nilen, är
Dsjoliba eller Nigern, som bevattnar de fruktbara
Negerländerna i vesti a Sudan. I midten af detta land
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ligger den stora insjön Tschad, omgifven af gräsrika
länder.

Klimat och naturalster 111. m. De svalaste län-
derna i Afrika torde, märkvärdigt nog, vara de, hvilka
ligga närmast eqvatorn och derifrån sträcka sig åt sö-
dern. Det norrom Hög-Afrika belägna Sudan är re-
dan något varmare, men dock ännu tillräckligt svalt
för att ris, majs och korn kunna trifvas jemte dadel-
palmen, kaffebusken och bomullsbusken. Verldsdelens
hetaste land, och kanske det hetaste på hela jorden,
ligger nordligare, på begge sidor om norra vändkretsen:
det är Saharas brännande öcken, der solhettan för-
qväfver allt lif, der intet moln skyddar för de glödande
solstrålarna, der mången gång på flere år intet regn
uppfriskar den af giftiga vindar, (Samum) förpestade
luften. Endast oöfverskådliga sandfält eller flacka sten-
ytor möta ögat åt alla håll. Dagar, veckor, månader
framtåga karavanerna, dignande under hettan och ho-
tade att hvarje ögonblick begrafvas under de skydrag
af sand, som stormen uppdrager och framdrifver öfver
de ändlösa slätterna. Ändtligen varsnas de höga palm-
kronorna i en aflägsen oas. Kamelen, öknens skepp,
påskyndar omanad sina steg, den modfällde araben lif-
vas ånyo; ännu någon dags möda, och man uppnår
den efterlängtade hviloplatsen i skuggan af palmerna.
Med rätta har palmen derföre äfven blifvit en sinne-
bild af segern och friden. — Öknen utgör Afrikas rät-
ta gräns i norr. Kustländerna vid Medelhafvet likna
mera det södra Europa och tillhöra icke heller mer
Negerfolken. Närmast öknen är väl klimatet ännu
mycket hett och torrt, men blir i Berberiets berg-
länder mildt och behagligt. Vegetationen är rik: bom-
ullsbusken, sockerröret, dadelpalmen och gummiträdet
finna här sin rätta trefnad. Nildalen åter, tidtals öf-
versvämmad af floden, har den bördigaste jordmån och
frambringar hvarje år mångdubbla skördar afris, korn,
bomull o. s. v., ehuru den odlas illa af Araber och
Turkar, som besitta landet. — Äfven sydligaste delen
af Afrika, Caplandet, har mer ett Europeiskt än ett
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Afrikanskt klimat, alstrande ett förträffligt vin och
många syd-europeiska frukter. — På de heta kusterna
från Caplandet upp till Senegambien på ena sidan och
Cap Guardafui på den andra trifvas isynnerhet krydd-
vexter. — Afrikas vigtigaste städer och handelsplatser
äro: Kairo och Alexandria i Egypten; Algier och Kon-
stantine i Berberiet; Freetown och Liberia på Öfra
Guinea-kusten, samt Cap-staden i södra Afrika.

AMERIKA.
Nya Verlden, Amerika, sträcker sig från norr till

söder med en längd af nära 1900 mil. Dess nordliga
kuster utbreda sig kring den 70:de pärallelen norrom
eqvatorn; dess sydligaste spets, Cap Horn på ön Elds-
landet, är belägen omkring 55 ° sydl. br. Amerika be-
står af tvenne stora, trekantiga landmassor, Nord- och
Syd-Amerika, förenade genom det smala Panama-näset.
Begge ha de sin största bredd från nordvest till syd-
ost och begge afsmalna de hastigt mot söder: Nord-
Amerika med den långa landtungan Central-Amerika
(mellan Campeche-viken och Panama-näset): Syd-Ame-
rika med den spetsiga halfön Patagonien. Begge ge-
nomstrykas de längs hela vestra kusten af en oafbru-
ten, hög men smal bergskedja, och i begge anträffas
äfven vid östra kusten höga berg, under det att de
inre delarna upptagas af ofantliga grässlätter. — I an-
dra afseenden åter äro de hvarandra alldeles olika.
Nord-Amerika är nästan helt och hållet beläget inom
norra tempererade zonen, genomskuret af många i lan-
det långt inträngande hafsvikar och omgifvet af tal-
rika öar. Det har sålunda mycken likhet med Europa.
Syd-Amerika deremot med sina enformiga kuster, sin
brist på öar och sitt läge inom heta zonen liknar A-
frika. Begge ha de likväl i andra afseenden ett all-
deles annat skaplynne än de motsvarande kontinenter-
na i Gamla Verlden och synas liksom genom sjelfva
sin naturbeskaffenhet danade att gifVa den menskliga
bildningen en ny riktning.
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Kustbildning och Öar. Från Nord-Amerikas fa-
sta land utskjuta i öster: den breda, högbergiga half-
ön Labrador, omgifven af Hudsons vik och Atlantiska
hafvet, den lilla, klippiga Nya Skottland öster om
Fundy viken, Florika vid Mexikanska vikens mynning,
Yukatan mellan Champeche-viken och Honduras vik; i
vester: den smala men mer än 160 mil långa Califor-
niska halfön och den Mippiga Aljaschka. — De öar,
som omgifva Amerikas kuster, höra dels till de ödsli-
gaste, dels till de fruktbaraste, som finnas på jorden.
Längst i norr sträcker sig Grönland, jordens största
ö, från otillgängliga polartrakter allt ned till 60 pa-
rallelen men likväl äfven i söder nästan alldeles obe-
boelig. Föga bättre lottade äro de stora, ännu icke
fullständigt kända Cockburn, Melville m.# fl. öar och
halföar mellan Labrador och Grönland. Öster om La-
brador ligger den stora ön New-Foundland omgifven
af sandbankar, vid hvilka idkas den rikaste stockfisk-
fångst i verlden. Mellan- Nord- och Syd-Amerika sträc-
ker sig Vestindiens ökedja, bestående af de låga och
kala Bahama- eller Lucayska öarna och de herrliga
Stora och Små Antillerna. Till de Stora Antillerna
höra Coba, „perlan bland Vestindiens öaru, Haiti (eller
Domingo), Jamaica och Porto Rico; bland Små An-
tillerna är den natursköna Trinidad den sydligaste och
största. — Vid Syd-Amerikas kuster märkas endast
Eldslandets och Falklands-öarnas vilda klippor, nära
verldsdelens syd-spets, samt i vester, midt under eqva-
torn, Gallopagos eller Sköldpadds-öarna, som nästan
helt och hållet upptagas af skyhöga, förfärliga vulka-
ner. — Invid Nord-Amerikas vestra kust ligga de till
Nya Georgien hörande öarna Quadra Vancouver och
Drottning Charlottas ö, samt norr om dem de för Ryss-
lands hvalfiskfångst och pelsverks handel vigtiga Sitka
och Kodjak. Från Aljaschka sträcka sig Aleuterna
långt ut i hafvet.

Berg och slätter. Från Patagoniens sydligaste
spets allt upp till Amerikas nordligaste udde i Ishaf-
vet sträcker sig längs hela vestra kusten en bergs-
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kedja, som icke har sin like i verlden. I Syd-Amerika
benämnes den Cordilleras de los Andes (kopparked-
jorna), i Central-Amerika bär den flere namn, i Me-
xico, der den grenar sig, kallas hufvudkedjan Sierra
Madre, i Förenta Staterna och Polarländerna Klipp-
bergen. Cordillerernas bergskedja har en längd af 1900
mil. Den utmärker sig tillika genom sin smalhet (al-
drig mer än 15 mil), sin närhet till hafvet, sin ofant-
liga höjd (särdeles i Chili, Bolivia och Ecuador, der den
har många toppar af öfver 20,000 fots höjd), sin rike-
dom på metaller (isynnerhet i Peru, Mexico och Cali-
fornien), och sin stora brist på skog och annan vege-
tation. Längs hela kedjan anträffas äfven vulkaner
som höra till de högsta och förfärligaste på jorden,
såsom Aconcagua nära staden Valparaiso i Chili, Co-
topaxi i Ecuador o. s. v. — Jemsides med Cordillererna
sträcka sig Nord-Amerikanska hafsalperna från Cali-
forniens sydliga spets upp till Aljaschka. — De berg,
som resa sig i östra delarna af Amerika ha intet sam-
manhang med Cordillererna. Labradors snöfjellar och
Alleghany-bergen i Nord-Amerika, Guineas högland och
de vidt utgrenade Brasilianska bergen i Syd-Amerika
skiljas genom ofantliga slätter från den långa bergs-
kegjan i vester. Hela nordöstra delen af Nord-Ame-
rika, mellan Klippbergen och Hudsons vik, är ett ofant-
ligt lågland, fullt af stora sjöar och floder, i norr be-
täckt af snö, i söder af vilda skogar, som genomströf-
vas af Chippevay och andra Indianska jägarstammar.
I Förenta Staterna åter bildas slätten af Savannernas
oöfverskådliga gräsfält. — Än större är slätten mellan
Cordillererna, Guianas berg och Brasiliens högland i
Södra Amerika. Denna slätt är dels betäckt af oge-
nomträngliga urskogar, Selvas, dels bildas den af gräs-
rika flacka ängar, Llanos, som af invånarne stundom
benämnas „gräshafven". I söder stå dessa slätter i
förbindelse med Pompas slätterna af enahanda art som
Savannerna i Nord-Amerika, således omätliga, gräs-
bevuxna ängar utan träd och buskar, på hvilka tallösa
hjordar af tama och vilda hästar och nötkreatur beta.
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Floder och insjöar. Norra delen af Nord-Ame-
rika öfverträffar hvarje annan verldsdel i rikedom på
stora sjöar, i alla riktningar förenade genom betydliga
strömmar. Athapeskow och flera andra sjöar och flo-
der utgjuta sig i Ishafvet; den store Winipeg sjön,
som emottager flere ansenliga tillflöden, utfaller genom
två skilda strömmar till Hudsons vik; de 5 stora Ca-
nadiska sjöarna, (Öfra Sjön, Huron, Michigan, Erie och
Ontario), utgjuta sig genom S:t Lorenz floden till At-
lantiska hafvet. Mellan Erie och Ontario bildas det
vidtberömda vattenfallet Niagara, som nedstörtar lod-
rätt öfver en klippvägg af 165 fots höjd. Genom Sa-
vannerna flyter Mississippi, som med sina talrika, stora
bifloder Missuri, Illinois, den sköna Ohio m. fl. bildar
ett bland de största vattendrag i verlden. Den öfver-
träffas dock vida af Maranon eller Arnazon-floden, hvars
vattenområde upptager nära en tredjedel af hela Syd-
Amerika. Den har sin källa i Bolivias högland nära
den stora insjön Titicaca, som ligger på en höjd af mer
än 12,000 fot öfver hafvet. Flere af Maranons bifloder
höra till de största på jorden, såsom Rio Negro, Ma-
deira m. fl. Från sitt mellersta lopp har hufvudfloden
en bredd af mer än en half mil och framskrider ge-
nom en så jemn och låg slätt, att hafvets ebb och
flod uppstiger 120 mil ifrån mynningen. Dess hela
längd är 770 mil, den största utsträckning som någon
flod på jorden eger. — Norr om Maranon utflyter Ori-
noco från Guyanas berg. Från Brasiliens högland ned-
rinna Tocantin, som flyter åt norr, San Francisco åt
öster samt Paraguay och flere andra, hvilka nedflyta
till Pampas slätterna och bilda Rio de la Flata. —

Till Stora Oceanen nedrinner ingen enda större flod
från Amerika. Anmärkningsvärd är endast den lilla
floden Sacramento från Californiens guldland ofVanfor
staden San Francisco.

Klimat, naturalster ni. ni Syd-Amerika ligger till
största delen inom heta zonen, Nord-Amerika deremot
nästan helt och hållet inom den norra tempererade.
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Till klimat och vegetation äro de således hvarandra
mycket olika.

Syd-Amerikas klimat är i allmänhet hett, på
en del ställen tillika ytterst fuktigt, framkallande en
vegetation lika yppig som Ost-Indiens; på andra åter
tidtals så torrt, att all under regntiden uppkommen
grönska helt och hållet förbrännes. På Pampas slät-
terna i Buenos Ayres, likasom på Llanos i Venezuala,
faller ofta på flere månader ingen regndroppe, och de
ofantliga gräsfälten förvandlas till de vildaste öknar.
Stundom antändes det förtorkade gräset, och med vin-
dens hastighet framilar prärie-branden, jagande ota-
liga skaror af djur i fruktlös flykt framför sig. — In-
om urskogarna på Amazon-flodens slätter herrskar der-
emot ständigt en ytterlig fuktighet i förening med den
brännande hettan i luften. Detta land har förblifvit
en ödemark genom sjelfva öfvermåttet af sin rikedom,
liksom Sahara i Afrika är och förblifver det genom sin
gränslösa ofruktbarhet. Ingen menniska, icke ens In-
dianen, uthärdar att länge lefva i urskogarnes heta,
af fukt och qväfvande vextångor uppfyllda atmosfer. —

Äfven kustländerna äro i allmänhet ytterst heta och
osunda, och endast Negrer förmå odla dessa landsträc-
kor, som frambringa en otrolig rikedom på bomull,
krydder, socker och framförallt kaffe, hvaraf ensamt
från Brasilien årligen öfver 100 millioner skålpund ut-
skeppas till Europa. — Högländerna ha ett svalare
klimat och frambringa europeiska vextalster. Deras
förnämsta rikedom är dock ädla metaller och diaman-
ter. — De vigtigaste handelsplatserna, hvarifrån Syd-
Amerikas rikedomar utströmma till Europa, äro Rio
Janeiro och Bahia i Brasilien, Montevideo och Buenos
Ayres vid La Platå, Valparaiso i Chili. Syd-Amerikas
urbefolkning utgöres af talrika små Indianstammar, men
de odlade länderna tillhöra europeiska folk af Spansk
och Portugisisk härkomst.

Central-Amerika och Vestindiska öarna
ligga helt och hållet, Mexico till största delen, inom
heta zonen och likna till klimat, produkter och befolk-
ning Syd-Amerika. De vigtigaste handelsstäderna äro
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Havana på Cuba, Vera Cruz och Acapulco i Mexico,
Panama i Central-Amerika.

Nord-Amerika. Från Mexikanska viken upp
till de stora Canadiska sjöarna utbreder sig en ofant-
lig landsträcka, motsvarande i läge de herriga länder-
na kring Medelhafvet, norra Afrika och södra Europa,
men öfverträffande dem i fruktbarhet och rikedom.
Socker- och bomulls-plantager och omätliga fält af ris,
majs och hvete utmärka odlingen i detta land. Fordom
innehades det af många små Indianstammar, bland
hvilka Irokeserna (i „de fem nationernas förbund")
voro de mäktigaste. Nu tillhör det folk af europeisk
härstamning, isynnerhet Engelsmän, hvilka här, sedan
slutet af förra århundradet, upprättat Nord-Amerikas
Förenta Stater. Från de fält, der Indianerna fordom
jagade bufflar, rådjur och annat villebråd, hemta nu
Amerikanarne de rikaste skördar af bomull, socker och
ris. Förnämsta rikedomen utgör bomullen, hvaraf år-
ligen mer än 1000 millioner skålpund utskeppas. De
vigtigaste handelsstäderna äro New-Orleans, Baltimore,
Philadelphia, New-York och Boston i Förenta Stater-
na, Halifax i Nya Skottland, Quebec i Canada. —

Mellan de Canadiska sjöarna och Ishafvet är klimatet
i allmänhet mycket hårdt, ehuru dessa länder ej ligga
längre från equatorn än mellersta och norra Europa.
Norr om 66° äro träd sällsynta. Invånarne, Eskimo-
erna, bo i snöhus, insvepta i djurshudar och förtäran-
de endast skjälspeck och hvalfisktran. Kring Athapeskow
sjön (60 °) uppnår granen, lärkträdet och björken dock
redan en temmelig höjd. Men Athapeskow ligger ock-
så sydligare än Helsingfors. Först vid Stora Winipeg
sjön (54 °

_____: norra Tyskland), börjar åkerbruket. Stör-
sta delen af landet upptages dock af skogar och sjöar,
kring hvilka Indianerna irra, jagande zoblar, bäfrar och
andra dyrbara pelsdjur, hvilkas skinn de försälja till
Engelsmännen vid Hudsons vik och Nya Georgien, till
ryska och finska sjöfarande på Sitka och andra öar i
Stilla hafvet.



47

AUSTRALIEN
benämnes äfven Polynesien, d. ä. „de många öarnas
verld". Utbredande sig från Ostindiska skärgården
åt öster öfver Stora Oceanen ligger denna överld med
de flesta af sina små söndersplittrade beståndsdelar
inom heta zonen. Två af dess största öar, Nya Zee-
land och Van Diemens land, äro dock belägna långt
ner i den södra tempererade, sträckande sig ned mot
den 45:te breddgraden, och mer än hälften af Austra-
liens kontinent, Nya Holland, ligger söder om södra
vändkretsen. Längst mot norr, i närheten af norra
vändkretsen, ligga Marianerna och Sandwichs öarna.
— Sin största utsträckning har Polynesien i öster och
vester. Från Nya Hollands vestligaste udde, Steep-
Point, till den lilla Påsk-ön, som är verldsdelens ytter-
sta land i öster, är ett afstånd af mer än 2000 mil.

Nya Holland är till största delen ett okändt land.
Endast kusterna äro någorlunda bekanta, isynnerhet
den sydöstra, som mot det inre landet begränsas af en
bergskedja med toppar af mer än 10,000 fots höjd.
Från dessa berg nedrinner Australiens enda ansenligare
flod, Murray, genom de engelska.besittningarne i Syd-
Australien, utfallande nära den vigtiga, äfven af våra
finska skepp ofta besökta hamnen Ädelaide. Vester
och norr om de Syd-Australiska bergen utbreder sig
ett ofantligt lågland, hvars gränser i det inre landet
ingen känner. Det utgöres dels af brännheta sten-
öknar, dels af ändlösa sumpmarker, dem ingen menni-
ska kunnat genomvandra. — I norr och vester äro äf-
ven sjelfva kusterna föga kända, och än mera obekant
är det inre landet ofvanför dem. — Allt hvad man af
Nya Holland lärt känna tyder på en underbar verld,
helt olik den. öfriga både till vextlighet och djur. Här
finnas träd, som omskifta icke löf utan bark; fåglar
med ragg utan vingar, hvita örnar, svarta svanar o.
s. v. Urinvånarne äro svarta, såsom Negrerna, men
ha icke ulligt hår, såsom de. De gå nakna och föda
sig med vilda rötter. När allt annat tryter till föda,
bekriga och uppäta de hvarandra. — I sydöstra delen
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af landet hafva Engelsmännen infört europeiska vexter,
som här odlas af dem med stor framgång. Dessa ku-
ster hafva sålunda blifvit ganska tätt befolkade af bil-
dade menniskor, som undanträngt vildarne. Här fin-
nas många stora städer och handelsplatser såsom Ade-
laide och Melbourne på södra kusten, Botany Bay och
Sidney på den östra.

Nya Guinea, näst Grönland den största ö på jor-
den, i sitt inre full af höga, snöbetäckta berg, är för
öfrigt mycket litet känd. Man anser denna ö vara ett
rikt och herrligt land, men de blodtörstiga vildar, som
bebo det, afskräcka hvar och en från försöket att der
intränga.

Van Diemens land, äfven högbergigt och njutande
ett herrligt klimat, är deremot nästan helt och hållet
bebodt af Engelsmän, hvilka här infört åkerbruk, vin-
odling och boskapsskötsel.

Nya Zeeland, bestående af två genom ett smalt
sund skilda öar, är äfven till största delen bebodt af
europeiska nybyggare. Dess skyhöga berg, hvilkas slutt-
ningar dels äro bevuxna med stora skogar, dels stupa
med nakna klippväggar tvärbrandt ned i hafvet, hafva
på afstånd ett mycket afskräckande utseende. Inne i
landet finnas dock äfven här herrliga nejder. Märk-
värdigt är ett vattenfall, som från nära 1000 fots höjd
öfver en lodrät klippvägg störtar ned i hafvet.

Australiens små öar äro dels helt låga, bildade af
koraller, dels mycket höga och bestå då ofta af vul-
kaner. Koralloarna äro vanligen cirkelrunda, i midten
bildande en stor insjö, så att ön egentligen utgör en
kransformig landremsa, bevuxen med palmer, brödfrukt-
träd och blommor. De höga öarna resa sig mången-
städes ända till 10,000 fot öfver hafvet, men äfven de
äro, ofta allt upp till topparne, bevuxna med den herr-
ligaste grönska. Deras vextlighet utmärker sig fram-
förallt genom ofantliga ormbunkar, hvilka här antaga
formen af stora träd och bilda hela skogar afbetydlig
utsträckning. Men äfven på annan vegetation, palmer,
krydder, sockerrör o. s. v. äro dessa öar rika. På alla
australiska öar märkes för öfrigt, att såväl vexter som
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djur aftaga i mångfald, ju mer man framskrider åt
öster. — Inbyggarne äro dels svarta, dels brungula,
dels nästan hvita. Många af dem hafva redan antagit
christendomen, och bland några, såsom på Sandvichs-
öarna, börjar europeisk bildning i allmänhet vinna insteg.

Man delar de små australiska öarna i flere sär-
skilda grupper. Från Nya Guinea ned mot Nya Zee-
land sträcker sig en lång rad af högbergiga öar, så-
som Nya Britannien, Nya Irland, Nya Hebriderna o.
s. v., alla rika på de skönaste och dyrbaraste alster.
Öster om dem ligga flere större och mindre arkipela-
ger, än högbergiga, såsom Skeppar-öarna, hvilkas top-
par gifva en så skön anblick ifrån hafvet; än låga så-
som Vänskaps-öama, hvilka med sina vackra skogar af
brödfruktträd och palmer hafva ett än mer vänligt in-
bjudande utseende. — Ytterst i öster ligger den låga
Påskön. — Af de norrom eqvatorn belägna öarna äro
Marianerna höga och fulla af vulkaner, och Sandvichs-
öarna, hvilkas bergstoppar resa sig ända till 15,000 fot,
utmärka sig genom sina herrliga produkter och sin re-
dan ganska upplysta befolkning. Här finnes den af
sjöfarande ofta besökta staden Honolulu, belägen på
den största af Sandwichsöarna.
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FINLAND.
Från Sveriges och Noriges nordligaste fjellar ut-

går en bred och ödslig bergsås åt öster. Då den när-
mat sig Hvita hafvets vestliga fjärd, Kantalahti, på få
mils afstånd, vänder den sig åt söder, genomlöper Lapp-
lands östliga ödemarker och förgrenar sig genom ett
småbergigt land, fullt af skogar och sjöar. Haf och
stora slätter omgifva detta land på alla sidor: österut
ligga Hvita hafvets stora fjärdar och Rysslands slätter,
i vester sträcker det sig till Bottniska viken, i söder
till Östersjön och Finska viken. Detta land är be-
bodt af Finnar, och största delen af detsamma utgöres
af Storfurstendömet Finland, Suomi, vårt fädernesland.

Läge, storlek, folkmängd. Storfurstendömet
Finland omgifves af konungariket Norige (Norja) i norr,
konungariket Sverige (Ruotsi) i vester och kejsaredomet
Ryssland (Wenäjä) i öster och söder. Gränsen mot
Norige bildas af Lappska tundrorna, Tenojoki och öde-
markerna norr och öster om Enare träsk; mot Sverige
af Muonio och Torneå elfvar, Bottniska viken och Ålands
haf; mot Ryssland af Maanselkä, Karelska, skogarna,
Ladoga sjön, den lilla ån Rajajoki och Finska viken.

Nordligaste delen af vårt land, Utsjoki socken, sträc-
ker sig allt upp till 70:de graden norr om eqvatorn.
Sydligast ligger liangöiuld (Hankoniemi) ungefärligen 60 °

n. br. Från Utsjoki till Hangöudd är afståndet något
öfver 100 finska mil. — Vestligaste delen af landet är
Korsnäs kapell vid Bottniska viken; östligast ligger
Suojiirvi socken i Karelen. Mellan Korsnäs och Suo-
järvi är afståndet omkring 50 mil. — Landets hela yta
är något öfver 6,800 geografiska qvadratmil.

Om man jemför Finland med andra länder i Eu-
ropa, är. det blott få som öfverträffa det i storlek.
Men i välstånd och odling står vårt land ännu långt
efter många, som äro vida mindre. Detta härrör väl
främst af vårt hårda klimat och den föga bördiga jord-
månen ; dock skulle väl äfven våra skogar och kärr
hafva rikedomar nog att gifva oss, blott vi förmådde
tillcgna oss dem. Men befolkningen är ännu alltför
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fåtalig for att förmå åt odlingen eröfra några stora
områden af våra ödemarker. Hela landets folkmängd
utgör nemligen blott något öfver 1,800,000 (1 million
800 tusen) personer, och om den fördelades jemt öfver
hela landet, skulle det knappt komma 265 menniskor
på hvarje qvadratmil. (I mellersta Europa räknar man
deremot 4000—6000 personer på hvar qvadratmil). Då
vårt land är så glest bebodt, och då befolkningen der-
till i allmänhet är nog trög och ännu föga upplyst, är
det en ganska liten del af landet som härtills är od-
lad. Knappt 500 qvadratmil äro uppbrutna till äng
och åker; allt det öfriga, mer än 6000 qvadratmil, är
ödemark, berg och sjöar.

Kusthildllillg och Öar. Finlands kuster äro i all-
mänhet låga och mera enformiga. Sällan tränger haf-
vet med någon större vik in i landet. Sällan bildar
sig någon betydligare skärgård utanför den raka hafs-
stranden. I norra delen af Bottniska viken gör endast
lleåborgska bugten, delad genom den lilla halfön Uleå-
salo i tvenne vikar, ett märkbarare afbrott i den en-
formiga kustbildningen. Utanför denna vik ligger Carlo
sockens skärgård. Från "Siikajokis mynning allt ned
till Lohteå är kusten nästan alldeles rak och skyddas
af ingen skärgård. Kring GamlaCarleby, Jakobstad och
NyCarleby utskjuta flere små landtungor, omgifna af
vackra holmar och skär. Något ansenligare äro de
låga öar och klippor, som bilda Wasa skärgård, sträc-
kande sig flere mil utåt Qvarken, som utgör genom-
farten från södra till norra delen af Bottniska viken.
— Landets södra kust, vid Finska viken, är något hög-
ländare, mera genomskuren af hafvet och i allmänhet
vackrare än den Österbottniska. Östligast intränger
Wiborgska viken, vid hvars östra inlopp Koirusaari
(Björkö) skärgård är belägen. Temmeligen långt in i
landet sträcka sig äfven Perno och Borgå vikarne på
begge sidor om en af vackra holmar omgifven halfö.
Några mil ifrån Helsingfors utskjuter Porkala udde, en
bland de sydligaste spetsar af vårt land, och längre i
vester llangöudd, omgifven af den vackra Pojoviken i
öster och Tenala viken i vester. — Mest genomskuret
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af hafsvikar och rikast på öar är den lilla del af vårt
land, som besköljes af Östersjön. Från Wehmoviken
till Hangöudd är hela kusten åtföljd af talrika större
och mindre öar, som bilda Åbo skärgård. Den omkring
8 mil breda vattensträckan Skiftet skiljer denna skär-
gård från de Åländska öarna. Åland utgöres af en
större ö, („Ålands fasta land"), genomskuren af två
stora vikar, den ena inträngande från nordvest mellan
Finnström och Hammarland, den andra från sydost
mellan Lemland, Jumala och Sund. Många smärre öar
omgifva Ålands fasta land. Ytterst vid farleden öfver
Ålands haf ligga Signilskärs klippor, som utgöra den
vestligaste punkten af vårt land.

Berg och slätter. Hufvudstammen för de berg,
som sträcka sig genom Finland, är iHnailsclkä, hvars
nordliga delar bilda de Lappska tundrorna. Vid Tal-
kunaoivi vänder sig Maanselkä åt söder, genomstryker
Kuolajärvis ensliga Lappbygd och inträder söder om
polcirkeln i Österbotten. Här bilda Kiiusamos fjellar
étt vildskönt bergland, hvarifrån Maanselkä, betäckt af
ogenomträngliga skogar, drager sig längs ryska grän-
sen ned till Miinala och derifrån genom ryska Karelen
till låglandet mellan Onega och Ladoga.

Från Maanselkä utgrena sig 5 hufvudåsar, som
sträcka sig inåt Finland: 1) Olinassclkä, en vild tun-
dra, som från Enontekis utbreder sig mellan Muonion-
niska och Kittilä och sträcker sig ned till Torneå;
2) Kivalonselkä, en lika ödslig skogsås, som från Kuu-
samo sträcker sig åt vester till Rovaniemi och derifrån,
öster om Kemi elf, till hafvet. På milslånga afstånd
från hvarandra ligga de små enstaka bygderna vid slutt-
ningarna af denna ås, och ingen enda väg leder öfver
de vilda skogarna; 3) Kailllinsclkä, som från Kuu-
samo går åt sydvest genom ofantliga ödemarker på
östra gränsen af Pudasjärvi socken och i söder omgif-
ver vestra stranden af Uleåträsk, som genom den vilda
forsen Niskakoski genombryter Kainunselkä. 4) Suo-
mcnselkä utgår från Miinala och sträcker sig åt ve-
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ster och sydvest, åtskiljande Österbotten, på norra si-
dan, från finska Karelen, Savolaks, Tavastland och Sa-
takunda på den södra. Hela öfra delen af Suomen-
selkä, allt till Pyhäjärvi sjö, är vild och ödslig. Den
genomskäres dock af några vägar, som förbinda norra
Österbotten med Karelen, Savolaks och Tavastland.
Den nedra delen är lägre och utbreder sig i stora
moar, som sänka sig ned mot de Österbottniska slät-
terna. Med Sideby uiide utlöper Suomenselkä i Bottni-
ska viken.

Mellan ryska gränsen och Pyhäjärvi anträffas uppe på åsen
knappt någon enda bygd. De få vägarna leda öfver ödemarker,
som med 6 till 7 mils bredd sträcka sig mellan de bebodda nej-
derna nedanför skogarna. Så förbindes Nurmis i norra Karelen
med SotkaiUO i Österbotten genom en 7 mils lång väg öfver sko-
garna. Ideiisalmi i Savolaks slår på samma sätt i förbindelse
med socknarna vid Uleå träsk åt den ena sidan och österbottniska
kustlaridet åt den andra. — Nedanför Pyhäjärvi ligga talrika smärre
bygder .uppe på sjelfva åsen omgifna af stora kärr och moar. Här
ligga Lesti, I'erl-0 och Soiui, der frosten så ofta gäckar jordbru-
karens ansträngningar, här ligga äfven de vackra och något bör-
digare bygderna Toysä, Etseri och Wirdois mellan en mängd
större och mindre in?jöar på flere hnndra fots höjd öfver hafvet,
Längre åt vesler utbreder sig åsen åter i stora moar kring Kar-
via men afsmalnar sedan mer och mer, tills den vid Sideby ut-
löper helt låg i hafvet.

5) Salpausselk-i, „Fördämningsåsen", så kallad
emedan den bildar en damm för alla de stora sjöar,
som nedflyta i dalarne på dess norra sida och söka
sitt aflopp åt söder till Ladoga och Finska viken. Sal-
pausselkä afsöndrar sig från Maanselkä inom ryska
Karelen och sträcker sig genom södra delarna af fin-
ska Karelen, Savolaks, Tavastland och Satakunda ut
till Bottniska viken- mellan Björneborg och Nystad.
Endast på tvenne ställen är denna 70 till 80 mil lån-
ga ås genombruten af vattnet från de stora sjöarna i
det inre landet. Det ena af dessa genombrott bildas
af det praktfulla vattenfallet Imatra i Karelen, som ut-
gör det naturliga afloppet för Saima sjöarna; det an-
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dra af Kymmene elf i Tavastland, som utför vattnet
från Päijänne.

Östra delen af Salpausselkä sträcker sig genom Homants,
Hides, Parikkala, Rnokolaks och flere andra karelska socknar
ned till sydöstra- hörnet af Saima, der Imatra störtar utför de bran-
ta granitklipporna. Vester om Imatra höjer sig fördärnningsåsen
åter och fortsattes genom Luumäki, Walkeala och Ithis, der den
genom Kymmene afbrytes af de norrifrån påträngande vattnen, men
reser sig ånyo, uppnår inom Hollola socken en af sina högsta
punkter (Tiirismaa 745 fot) och fortsattes genom Loppis och Tam-
mfda till Pöytis, der den grenar sig i två armar, af hvilka den
ena löper åt vester och slutar med den lilla halfön Pyhämaaj
den andra går under namn af Ronkakangas åt nordvest och upp-
når hafvet söder om Björneborg.

Mellan Suomenselkä och Salpausselkä sträcka sig
4 hufvudåsar genom det inre landet: 1) Satakmida åsen
(Satakunnanselkä) som från Karvia går genom Kankaan-
pää ned åt Kumo, der den möter den från Salpaus-
selkä kommande utgreningen Ronkakangas. Norra de-
len af Satakunta åsen benämnes Pohjankangas; den
södra, från Kankaanpää nedåt Kumo, Tavastmon (Hä-
meen kängas).

En sidoarm af denne ås går från Kankaanpää åt sydost till
Tavastkyro, hvarest den afbrytes af det fordom så vackra vatten-
fallet Kyröfors. Härifrån sträcker sig en smal, af många forsar och
sund afbruten skogsås genom de natursköna socknarna Birkala,
Rangasala och Sääksmäki. Längst åt öster bildar denna ås nå-
gra smärre moar omkring Evois, hvarifrån den står i förbindelse
med Salpausselkä i Hollola.

2) Tavastländska åsen (Hämeenselkä) afskiljer sig
från Salpausselkä inom Soinis ödemarker och sträcker
sig i breda moar mellan Keuru och Saarijärvi till Jäm-
sä, hvarifrån den, ständigt aftagande i bredd och höjd,
drar sig längs Päijännes vestra strand, genom Kuhmois,
Padasjoki och Asikkala, till Hollola, der den förenar
sig med Salpausselkä.

Tavastländska åsens nordliga del är ödslig och full af stora
skogar mellan fyeuru och Saarijärvi. Dess mellersta del, i Järnsä,
är mycket backig och bildar många natursköna trakter. Flere af
dess kullar hafva en ansenlig höjd, såsom Ronniiiniäki nära Jy-
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våskylä vid norra ändan af Päijänne, Oravavuori, Hylmäkaiigas
.... fl. som stiga till omkring 700 fots höjd.

3) Savolaksska åsen (Savonselkä) utgår från Suomen-
selkä söderom Pyhäjärvi sjö och sträcker sig åt söder
till Pieksemäki, der den grenar sig i tre armar. Huf-
vudåsen går genom Haukivuori, Kristina och Savitaipal
ned till nejden af Willmanstrand, der den förenar sig
med Salpausselkä. Af sido-åsarna utbreder sig den
ena i stora moar norr om Kangasniemi och Gustaf
Adolfs' socknar, den andra bildar en af vackra löfsko-
gar prydd halfö mellan tre stora fjärdar af Saima.
Jokkas socken upptager midten af denna halfö. Vid
dess stränder ligga Jorois, Randasalmi och Sääminge i
nordost, Sulkava, Puumala och S:t Michel i öster och
söder.

Öfver Savolaksska åsen, som i allmänhet icke har någon stor
bredd, leda talrika vägar, såväl i norr som i söder, och bygderna
ligga icke långt från hvarandra på dess begge sidor. Endast om-
kring Pieksämäki utbreda sig några vidsträcktare moar. En bland
dess största höjder ligger nära vägen mellan Kuopio och Karltula.
Den benämnes Honkamäki och är nära 800 fot hög. Invid Kuo-
pio ligger den för sin naturskönhet beprisade Poju backe.

4) Karelska åsen (Karjalanselkä) är den bredaste
och vildaste af våra skogsåsar i södra hälften af lan-
det. Med en bredd af flere mil afsöndrar den sig från
öfre delen af Suomenselkä mellan Idensalmi och det
12 mil derifrån belägna Nurmis. Endast långsamt af-
tagande i bredd sträcker sig denna ås åt söder, bil-
dande en stor halfö mellan Saimas nordvestra och
nordöstra källarmar. Genom Orivirta pass afsöndras
den från den bågformiga utgrening från Salpausselkä i
söder, på hvilken Kerimäki kyrka ligger.

Både i öster och vester är denna stora och breda landtunga
mellan Saimavattnen genomskuren af talrika vikar, sund och fjär-
dar. Endast vid dem finnas några betydligare odlade nejder.
Nilsiä och Raavi ligga vid stränderna af de fjärdar, som slå i för-
bindelse med Kallavesi i vester; de romantiska Libelits, Taipale
och Koildiolaks utgöra bygderna i,sydost.

Mellan de nu beskrifna bergsåsarna, hvilka endast
i den högsta norden uppnå en höjd af omkring 2000
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fot, men i södern blott stiga till några hundra, sträcka
sig oräkneliga smärre skogsåsar och moar, omgifna af
otaliga större och mindre sjöar, så att hela det inre
landet mera liknar en vacker, vidt utgrenad skärgård,
än ett högland. Äfven kustländerna äro nästan öfver-
allt ojemnade af kullar och backar, hvilka stundom
sträcka sig ända fram till hafsstranden. Endast inom
Österbottens lågland utbreda sig några större slätter,
än bördiga åkerfällt, såsom Storkyro åker, än ofantliga
ängsmarker, såsom trakterna kring Limingo, än mossar,
som äro af ännu större vidsträckthet, såsom Pelso mos-
sa, hvilken utbreder sig från Piipola i söder allt långt
bortom Uleå elf i norr, Halso mossa nedanför Lesti och
Perho, o. s. v.

Det nordösterbottniska kustlandet skiljes från det
sydösterbottniska genom några moar, som från Pyhä-
järvitrakterna sträcka signedåt hafvet mellan Brahestad
och GamlaCarleby. Den sydligaste af dessa skogs-åsar,
Himango-åsen. mellan Kalajoki och Lohteå, bildar gräns
mellan Uleåborgs och Wasa län. — Genom södra kust-
landet sträcker sig Lojo-åsen (Lohjanselkä), som genom
Wichtis, Lojo och Karis löper ned till Hangöudd. — I
sydost bildar Äyränpää-åsen en damm mellan Wuoksen
och Finska viken.

Vattendrag. Mellan de stora bergsåsarna i det
inre landet öppna sig vidtutsträckta men föga djupa
dalsänkningar, nvar och en bildande ett särskildt vat-
tenbäcken på alla sidor begränsadt af de omgifvande
bergen. Dessa bäcken, hvilka genom de smärre skogs-
åsarna åter äro delade i otaliga små dalar, hafva hvart
och ett blott ett enda aflopp för de vatten, som samla
sig inom dem.

1) Kemielfs bäcken omgifves af Ounasselkä, Maan-
selkä och Kivalonselkä. Remi elf, vårt lands största
flod (40 mil lång) som bildar afloppet för alla sjöar i
södra delen af Lappland och nordligaste delarna af
Österbotten, har sina källor på Talkunaoivi och upptar
i sitt öfra lopp Luiro och Kittinenjoki, begge från
Sodankylä. Några mil norrom polcirkeln inträder Ke-
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mi elf i Österbotten, genomflyter Kemi träsk och vänder
sig åt vester till Rovaniemi, der den upptager den an-
senliga Ounasjoki från Kittilä lappmark. Derefter tar
den riktningen åt sydvest och utflyter vid Kemi kyrka
i Bottniska viken.

2) Uleås bäcken begränsas af Kainunselkä, Maan-
selkä och Suomenselkä. Till Uleå träsk, som utgör för-
nämsta vattendraget inom detta område, nedflyta Hy-
ryusaimi sjöarna från nordost och Sotkamo sjöarna från
öster. En hög skogsås åtskiljer Hyrynsalmi och Sot-
kamo dalarna från hvarandra, men begge sammanlöpa
de i Paldamo dalen kring Uleå träsk. Från denna
stora insjö utfaller vattnet genom Uleå elf i Bottniska
viken.

[iland forsar och vattenfall inom detta backen märkas Jalo-
koski, i öfre delarne af Hyrynsalmi socken, och Emma vattenfall
nära Kajana. — Uleå elf genombryter Kainunselkä i Niska-koski
och bildar längre ned, inom Muhos socken, den nära 2 mil långa
Pyhäkoski.

3) Wuoksens bäcken omgifves af Maanselkä, Suo-
menselkä, Savolaksska åsen och Salpausselkä. Saima
sjöarne, som genomflyta detta ofantliga område, uppstå
af tvenne källarmar: a) den nordvestra, genomflytande
Idensalmi,, Kuopio och Leppävirta och bestående af
många sjöar, bland hvilka Källares! är den förnämsta;
b) den nordöstra, som bildas af flere stora sjöar i norra
Karelen, såsom Pielisjärvi llöytiäinen m. fl. — Dessa beg-
ge källarmar sammanlöpa i den stora Enonvesi sjö, hvar-
ifrån den förenade vattenmassan genom det vackra sun-
det vid Nyslott nedströmmar i Pihlajavesi och derifrån
genom Puumala sund i södra Saima som genom Ima-
tra bryter sig fram till kustlandet och genom Wuoksen
nedflyter till Ladoga sjön.

Saima sjöarna ha genom Wuoksen sitt natnrliga aflopp till
Ladoga, men genom den vigtiga Saima kanal, som från Lauritsala
leder ned till Wiborgska viken, står Saima i direkt förbindelse med
hafvet. Talrika ångbåtar och segelfartyg underhålla förbindelsen
mellan kusten och det inre landet. Genom Warkaus slussar går
färden obehindrad ända från Kuopio ned till Wiborg.
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4) Kymmenes bäcken inneslutes af Suomensclkä,
Savolaksska och Tavastländska åsarna samt Salpaus-
selkä. I norra delen af detta bäcken bilda sig tre
vattendrag: Saarijärvi stråt, som kommer från Karstula
och Saarijärvi socken, Wiitasaari stråt, som kommer från
Pihtipudas och Wiitasaari, samt Rautalampi stråt, som
nedrinner från Pielavesi och Rautalampi. Dessa tre
vattenstråtar samlas inom Laukkas socken och utgjuta
sig i den 12 mil långa men endast 3 mil breda sjön
Päijänne. Från vestra sidan upptager Päijänne Jiinisä
sjöarna, från söder Wesijäm och från , öster den an-
senliga Sysmä stråt (hvars största sjö kallas Puulavesi).
Genom en bred och strid ström (Kalkis) utgjuter sig
Päijänne åt sydost till én sjö inom Heinola socken,
hvarifrån Kymmene elf utströmmar. Förstärkt af Män-,
tyharju stråt och en liten å, som kommer från Klemis,
genombryter Kymmene Salpausselkä mellan Walkeala
och Ithis kyrkor och utgjuter sig 2 mil vester om Fre-
drikshamn i Finska viken.

De vidtutgrenade sjöarna inom Kymmenes bäcken stå icke
genom någon segelbar vattenledning i förbindelse med hafvet, och
äfven sin-Semellan äro de oftast blolt genom häftiga strömmar och
forsar färenade. Endast från Anianpelto vid södra ändan af Päi-
jänne upp till Jyväskylä eger en oafbruten sjöfart rum på dessa
vallen.

5) Kumos bäcken begränsas af Suomenselkä, Ta-
vastländska och Satakunda åsarna samt Salpausselkä
och Ronkakangas. Största sjön inom detta bäcken är
Msijärvi, som norrifrån upptager Wirdois stråt från
nordvest och Keuru stråt från nordost. Näsijärvi ut-
faller förbi Tammerfors i en liten sjö, som från sö-
der upptager ett långt och vidt utgrenadt vattendrag
utan gemensamt namn. Det uppstår af tre källarmar,
Längelmä stråt, Nauho stråt och Wänå stråt, hvilka för-
enas i sjöarne inom Sääksmäki och sedan, genom Lem-
pälä, Wesilaks och Birkala, inströmma i den lilla sjön
(Pyhäjärvi) söder om Tammerfors. Härifrån utström-
mar vattnet genom det sköna Nokiavirta till sjöarna i
Tyrvis, hvilka norrifrån upptaga ett ansenligt tillflöde
från Ikalis genom Kyröfors. Från Tyrvis sjöarna ut-
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strömmar Kumo elf, upptar i öfra loppet Loimijoki å
och utfaller nedanför Björneborg i hafvet.

Anda uppifrån Wirdois allt till Tavastehus underhalles på des-
sa sjöar den liflfgaste ångbåtsförbindelse mellan de lemrneligen väl
befolkade och väl odlade bygderna i sydvestra Tavastland och Sa-
takunta, Från Wirdois går färden i en fortsättning genom Wisu-
vesi, Ruoresi, Iflurula fors och Näsijärvi ned till Tammerfors,
Här afbrytes kommunikationen genom den stora forsen, efter hvil-
ken staden bär, namn, men en ny ångbåtslinie vidtager, sträckande
sig ned till Lembois, hvarifrån färden åter oafbrutet fortsattes till
Wanajavesi. Genom Tavastehus- Helsingfors jernväg stå dessa
sjöar i förening med Finska viken. — Dland de många sjöarna
som höra till Längelmä stråt, förljenar särskildt den vackra Roine
att nämnas. »

Utom de stora gränsfloderna Muonio, Torneå och
Tanaelf (Tenojoki), hvilka blott till ena hälften tillhöra

Finland, till den andra Sverige och Norige, eger vårt
land endast smärre kuståar. Flere af dem flyta genom
landets bördigaste och bäst befolkade nejder och äro
derföre vigtigare att lära känna än många ansenliga
vattendrag i det inre landet. Inom norra Österbotten
utflyta Simo och Ijo elfvar, kommande från öde trak-
ter nedanför Kuusamo, Siikajoki, Pyhäjoki och Kala-
joki, som genomrinna likbenämnda socknar i södra de-
len af Uleåborgs län. — Inom Österbottens södra del
utfalla: Raumajoki, Wasa läns nordligaste å, Vetiljoki,
från Halso mossa, och Esse å, som nedför vattnet från
Lappajärvi. Wasa läns största vattendrag äro: lappo å,
som kommer från Alavo ophLappo och utflyter genom Ny-
Carleby stad, och Kyro elf, som bevattnar de vid-
sträckta sädesfälten i Kauhajoki, Kurikka, Ilmola, Stor-
kyro, Lillkyro och Qveflax („Storkyro åker").

I södra delen af landet, der kusterna äro höglan-
dåre, finnas utom Kumo, Kymmene och Wuoksen, en-
dast oansenliga åar. Vi anmärka endast Aura å, som
utfaller genom Åbo, Vanda å nära Helsingfors, Raja-
joki, den lilla gränsan mot Ryssland. — I landets nord-
ligaste del ligger den stora insjön Enare träsk, som
upptager Ivalajoki och utfaller genom en liten å till
Ishafvet.
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Klimat och naturalster. Vårt land, som ligger så
högt uppe i norden, har i allmänhet ett hårdt klimat.
Mellan de olika delarna af landet råder dock mycken
olikhet i klimatet. I Utsjoki, Enare och Enontekis, der
vintern varar i 8 månader, hvarvid solen på 8 veckors
tid icke höjer sig öfver horizonten, är kölden oftaytterst
sträng, så att den går till 40 grader, och derutöfver.
Då solen åter under sommaren på 8 veckor icke går
ned i Lappland, uppvärmes luften så, att man icke säl-
lan har 30 graders värme i skuggan, och i denna sol-
hetta vaknar Lapplands frusna natur till ett lif, som
hinner både födas och blomma och förvissna inom den
korta tiden af par månader. Något jordbruk kan der
dock knappt komma i fråga, och äfven dé vilda vex-
terna äro få och hopkrumpa af kölden.

I södra Finland deremot — särdeles i trakten af
Åbo, som i vårt land har det gynnsammaste klimatet
— varar vintern knappt 5 månader, och sällan inträf-
far derunder någon uthållande köld af mer än 15 gra-
der. Islossningen i Aura å infäller ofta i medlet af
April, och först i December afbrytes sjöfarten genom
en stadigvarande vinter. Sällan eller aldrig skadar en
nattfrost om sommaren grödan på de bördiga sädes-
fälten, der äfven Hvete med framgång odlas, och Äp-
pel-, Päron-, Plommon- och Körsbärsträd gifva en
ganska välsmaklig frukt. Äfven andra i vårt land säll-
synta trädslag trifvas här, åtminstone spridda bland
barrträden och våra vanliga löfträd. Eken, hvaraf
endast enskilda stammar anträffas uppe vid Kumo elf
och som planterad med möda fås att vexa i Jyväskylä,
Ruovesi och Wasa, bildar i trakten af Åbo och kring
Ekenäs små skogar. Linden, Lönnen och Almen få
här ganska lummiga kronor, och äfven Ask och Has-
sel trifvas. Alla dessa vackra trädslag skulle dock sä-
kerligen kunna pryda våra trädgårdar ganska högt
uppe i landet, blott man vårdade sig om dem, bättre
än man gör.

I allmänhet är Finlands flora fattig. Vårt klimat
är egentligen ett klimat för granar och tallar, och des-
sa Barrträd utgöra också i sjelfva verket hufvudgrön-



61

skan i vårt land, Omvexlande här osh der med våra
vanliga löfträd, Björk, Al, Asp, Rönn, Hägg o. s. v.,
bilda de ofantliga skogar i det inre landet, och äfven
på långa sträckor af sjelfva kusterna undanskymma de
all lifligare och saftigare grönska. Mångenstädes är
barrskogen så tät, att man omöjligen kan framtränga
genom den: stam vid stam stå så tätt sammanpackade
som rören i en tät vass. På mon stå tallarna längre
från hvarandra, och man ser långt in i den glesa sko-
gen. — Få och obetydliga äro de blommor, som pryda
marken: Ljungen på de torra sandmoarna, Lingon-
och blåbärsriset, der jordmånen är något bördigare,
och i de fuktiga trakterna Mossa — detta utgör huf-
vudmassan af markens beklädnad, och de raka, stela
trädstammarna insvepas i ett hölje af gråa eller mörk-
färgade Lafarter.

Sådan är vegetationen i våra ödemarker, och af
ödemarker upptages den allra största delen af vårt
lands yta. Men mellan de ödsliga skogarna sträcka
sig dock, åtminstone kring insjöarnas och de små åar-
nas stränder, bygder, i hvilkas natursköna omgifningar
äfven en något rikare och mera omvexlande vextlighet
lifvar och gläder ögat. Man räknar i vårt land om-
kring 1500 skilda slag af vexter, och af dem förekom-
ma de flesta just i de nejder, der odlingen förmildrat
klimatet och gjort jordmånen bördigare. Redan de
gräs och örter, som bilda grönskan på våra ängar, ut-
göra flere hundra skilda arter. De lysa väl icke med
några stora och praktfulla blommor, men få länder
kunna skänka anblicken af en sådan mångfald i färg-
skiftning, som våra naturliga ängar vid midsommaren,
och i hög grad angenäm är den doft, som fyller luf-
ten, då en sådan äng afmejas. — De såg esslag och
andra jordbruksvexter, som odlas i våra bygder äro:
Råg, som temligen rikligt skördas allt upp till Tor-
neå*), Korn, som trifves öfver hela landet, Hafra,

*) Några små rågtegar påträffas väl ännu i Rovaniemi och
Kemi träsk, ja ända i Sodankylä och Muonionniska, men denna råg-
odling är föga att tala om.
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hvilken sällan mognar norrom Brahestad. I östra Fin-
land odlas något litet Bohvete, som vexer på svag jord
men också ger en svag föda. — Den årliga spanmåls-
skörden torde stiga till 5 millioner tunnor, men »lan-
dats behof uppgår till mer än 6 millioner. — Potäter,
som skördas ymnigt öfver hela landet, Bönor och Rof-
vor, isynnerhet i östra, Arter i södra och mellersta
Finland, ersätta blott till en del spanmålsbristen. Den-
na måste fyllas genom tillförsel från fremmande län-
der, och skogen är det, som gifver oss medel dertill.
Tjäran, som brännes af de spädare tallarna, bjelkarna,
som bildas af de stora furorna, plankor och annat
trädvirke utskeppas till ersättning för den spanmål vi
behöfva utöfver de knappa skördarna från egna åkrar.

Likasom Finlands flora, så är äfven dess fauna
mera fattig. De vilda djur, som förekomma i vårt
land, kunna hvarken till myckenhet eller arternas
mångfald jemföras med de sydliga ländernas. Ingen-
ting förvånar sydlänningen mer, då han inträder i våra
skogar, än den djupa tystnad, som der är rådande.
Sällan höres någon fogel qvittra, sällan synes något
större djur. Endast det enformiga sorlet af någon
skogsbäck och vindens susning i tallarna afbryter den
högtidliga stillheten. — Af vilda däggdjur finnas
blott 37 arter, talrikast i de stora skogarna i norden.
Några af dem äro dock äfven der ganska sällsynta,
såsom de för sina dyrbara skinn eftersökta Illern, Mår-
den och Bäfvern, af hvilka blott några få numera år-
ligen fångas inom Lapplands och Kuusamos fjelltrak-
ter. Rofdjuren äro deremot nog talrika. Björnen är
icke något sällsynt djur i vårt land, ty af hans slägte
fällas årligen omkring 150, mest af de modiga björn-
skyttarne i norra Österbotten och södra Lappland.
Vargen, Räfven och Lodjuret ströfva i än större myc-

kenhet genom våra skogar. De finnas så talrikt, att
öfver '600 vargar och mer än 1000 räfvar inom ett
enda år blifvit fällda. — Af de tvåldöfvade djuren lef-
va blott två arter i våra skogar: Renen, allmän i hela
Lappland, förirrar sig stundom till norra Österhottens
stora skogar, men den skygga Elgen har numera knappt
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något annat ostördt tillhåll än ödemarkerna i nord-
östra Karelen. Det stora djuret är dock äfven der
redan sällsynt. — Bland gnagare finnas några arter
till stor mängd. Haren, som gör skada på åkerbrod-
den och äfven fångas för sitt välsmakliga kött, är all-
män i hela landet. Likaså den muntra Ekorren, och
af Råttor och Möss och andra små gnagare finnas
ända till 20 arter i stor myckenhet.

Bland de tama däggdjuren eller husdjuren
äro Hästen och Hornboskapen de vigtigaste. Den fin-
ska hästen är liten men ihärdig, stark och snabb i sitt
lopp. Men han vanskötes mycket och anstränges ofta
öfver förmågan. Mångenstädes misshandlas det ädla
djuret äfven i hög grad, särdeles i Österbotten. Bäst
skött och underhållen är han i Savolaks och Karelen,
der han ofta delar det knappa brödet med sin hus-
bonde. Äfven hornboskapen underhålles vanligen af
allmogen så illa och behandlas så ovänligt, att föga
vinning göres af dessa på så mångfaldigt sätt nyttiga
djur. — I Lappland tämjes Renen till husdjur, och äl-
ven den nordösterbottniska allmogen, allt ned till Ijo,
Pudasjärvi och Hyrynsalmi, håller sig vanligen några
renar.

Såväl skogs- som sjöfågel finnes i talrikare ar-
ter än däggdjuren. Man räknar ända till 237 arter
af vilda fåglar. Några af dem utmärka sig genom
ganska vackra färger, men endast under den korta
vårsommaren, från det träden börja knoppas till mid-
sommaren, afbryta de med sina sånger tystnaden i våra
skogar. Redan i södra Österbotten saknar man mån-
ga af våra små sångfåglar, och högre upp bli de allt
fåtaligare. — Ormar och andra s. k. amfibier, hvar-
af de heta ländernas skogar hvimla, finnas hos oss
blott i få arter, och endast den lilla svarta Huggormen
är genom sitt gift farlig. — Ganska rik är deremot
tillgången på fisk, hvaraf vi räkna ända till 56 arter.
De vigtigaste fiskslagen äro Laxen, som isynnerhet fån-
gas i de stora nordliga elfvarna och i Kumo och Kym-
mene, Strömmingen, som ymnigast fås i Ålands och
Wasa skärgårdar, samt Muikan, som finnes i insjöarna
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och i största mängd förekominer i Wiitasaari, Saari-
järvi och Kuopio sjöarna.

Bland insekterna märka vi Biet, som finnes
någorlunda allmänt i socknarna kring Åbo, der till-
gången på mångartade blommor är störst. Endast
några hundra bikupor torde dock årligen skattas i Fin-
land. — Beryktade äro Lapplands Mygg, en plåga för
menniskor och boskap. I allmänhet tilltaga dessa be-
svärliga insekter, ju mer man nalkas norden. Det ser
ut som skulle myggen ökas i norden i samma förhål-
lande, som de små fåglarna aftaga. Ju mindre fågel-
sång, dess mera myggmusik, — derom kan man lätt
öfvertyga sig under en färd genom landet från Hel-
singfors uppåt Uleåborg och Torneå.

Landskapsindelning och befolkning. Alltifrån forntiden
har vårt land varit deladt i flere särskilda landskaper
eller provinser, hvilkas gränser på olika tider varit
mer eller mindre olika. Denna indelning, som dels
haft sin grund i sjelfva landskapernas olika natur-
beskaffenhet och befolkningens olikhet, dels berott af
historiska förhållanden, har i våra dagar trädt tillbaka
för indelningen i län eller „guvernementer", hvarmed
menas vissa områden, som hafva sin särskilda förvalt-
ning. Men då en viss olikhet till lynne, språk och
lefnadssätt i mer eller mindre måtto allt fortfarande
röjer sig hos befolkningen i hvar och en af de gamla
provinserna, kan den från förfädren härstammande
landskapsindelningen icke alldeles förbises och skall
väl aldrig råka i glömska hos folket, om ock några
noggranna råmärken icke utstakas, för huru vidt och
bredl de skilda stammarna bo.

En fullkomlig likhet till språk, seder och lefnads-
sätt hos invånarne i ett så vidsträckt land som Finland
är ingalunda heller önskvärd, om den ock vore möjlig
att åstadkomma. Allt lif uppenbarar sig i en mång-
fald af olika former: vexten med sin rot och stam, si-
na grenar, blad och blommor är, oaktadt olikheten i
dess särskilda delar, en sann och lefvande enhet; och
förstöra vi någon af dessa delar, så förtvina de andra,
och vexten är icke mer, hvad den skulle vara. Stenen
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deremot är till alla sina delar- likartad och kan styc-
kas huru som helst. Men han har icke heller något
lif och är ingen verklig enhet, såsom vexten. Ett folk,
hos hvilket alla olikheter mellan de stammar, hvaraf
det består, blefve utplånade, skulle snart förstenas i
sin konstgjorda enformighet och för första kraftiga på-
stöt utifrån försplittras och blifva till intet.

De hufvudstammar, ur hvilka det finska folket
uppstått, äro Tavaster (Hämeläiset) och Karelare (Kar-
jalaiset). Till dem kommo för mer än 700 år tillbaka
Svenskarna (Ruotsalaiset). Under århundradens längd
hafva dessa stammar utöfvat det lifligaste inflytande
på hvarandra, och af dem bildades det nuvarande Fin-
ska folket. Namnet Finne (Suomalainen), hvarmed ur-
sprungligen betecknades en liten gren af den Tavast-
ländska stammen i sydvestra hörnet af landet, är nu-
mera benämningen för hela vårt lands befolkning.

Gränsen mellan Karelska och Tavastländska stam-
men går genom landet i sydostlig riktning från Rauma-
joki ned till de skogar, som öster om Kymmene elf
sträcka sig till Finska viken. Genom beröring med
Svenskarna ha Tavasterna i södra Österbotten, Sata-
kunda, Egentliga Finland och Nyland på olika sätt om-
bildat sin ursprungliga stamkaraktär och fått ett rör-
ligare och lifligare lynne an Finnen i allmänhet eger.
Äfven på deras spak, särdeles i trakten af Åbo, har
svenskan inverkat. — Från Karelarne' härstammar nor-
ra Österbottens befolkning, Kainulaiset (Kvenerna), samt
Savolaksarne (Savolaiset), hvilka genom beröringen med
Tavasterna antagit något af deras lynne. — Längst i
norr bor Lapparnas allt mer och mer utdöende folk.
Fordom bodde Lapparne allt nere i södra Finland,
och många orter i hela landet bära ännu namn efter
dem. Småningom undanträngdes de af sina mäktigare
stamförvandter,Tavaster ochKarelare, ochlefva nu i myc-
ket ringa antal med sina renar på Lapplands tundror.

Tavasterna (med sina afkomlingar i södra Öster-
botten, Satakunda, Åbo län och Nyland) och Karelarne
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(jemte de från dem härstammande Kvenerna och Sa-
volaksarne) äro ungefär lika talrika: omkring 800 tu-
sen hvardera. Deras moderSmål är det finska språket.
Många af dem hafva dock antagit det svenska, som nu
talas af mer än 200 tusen af vårt lands befolkning.
— En viss olikhet i sinnelag röjer sig väl hos de skil-
da stammarne: den äkta Tavasten är kanske trögare,
härdigare och envisare, Karelaren lättböjdare, godmo-
digare och lifligare, Svensk-finnen rörligare, mera prak-
tiskt förståndig än de andra; men grunddraget i den
finska karaktären, det öfverhufvud inåtvända, allvarliga,
mera slutna lynnet, återfinnes dock hos dem alla, de-
ras språk må nu vara det Karelska, det Tavastländska
eller det Svenska.

De landskaper, hvaraf Finland består, äro: 1. Egentliga Fin-
land (Warsinais Suomi) i sydvestra hörnet af landet från Pyhä-
maa öfver Koskis till Tenala, i de inre delarna mera slätt, vid
kusten och i nordost backigt. Ingenstädes i Finland finnes en bör-
digare jordmån, ingenstädes är klimatet mildare, vegetationen ri-
kare och odlingen mera lönande än i Abo län, men ingenstädes
heller är åkerbruket drifvél med bättre drift och insigt och ingen-
städes är landet tätare bebodt. By ligger här vid by, kyrka vid
kyrka, ofta äro socknarne $j större än byområden annorstädes.
INågra egentliga skogar finnas ej mer på vida sträckor kring Åbo;
odlaren har uppbrutit all brukbar mark, och fruktträd och an-
dra trädslag af en skönare grönska, än våra vanliga, omgifva
ofta hans boning. — 2. Nyland (Uusimaa) är liksom Egentliga
Finland ett af våra mindre landskaper. Det sträcker sig från Te-
nala längs kusten till Wekkelaks öster om Kymmene och begrän-
sas i norr af Salpausselkä. I vester genomstrykes det af den af
vackra sjöar i Wichlis och Lojo åtföljda Lojo åsen, och kustsock-
narna, genomskurna af långt inträngande hafsvikar, äro i allmänhet
ojemnade af små men branta kullar och backar. Det inre af land-
skapet är slätt och för det mesta ganska bördigt, och klimatet
tillåter äfven här en lönande odling af frukt. Socknarna äro icke
så talrika men icke heller så små som kring Abo. Skogarna äro
ock glesa, och de välodlade åkerfälten och frodiga ängarna utbreda
sig mångenstädes i stor vidd kring de täta byggderna. — 3. Sa-
takunda (Satakunta), norr om Egentliga Finland, sträcker sig upp
till Suomenselkä och Tavastländska åsen. I öster går gränsen från
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Koskis öfver Pungalaitio, Örihvesi och Keuru. I norr utbreda sig
ansenliga ödemarker, såsom Tavastmon, der de enstaka gårdarna
ligga på 20 till 30 versts afstånd från hvarandra. Föröfrigt är Sa-
takunda ett af Finlands vackraste landskaper, fullt af täcka sjöar
mellan srnä bugtande skogsåsar och enstaka kullar, mest bevuxna
med barrskog. Många nejder äro här af utmärkt skönhet: Kan-
gasala åsen, den herrliga utsigten öfver Näsijärvi, Nokia ström i
Birkalä, nejderna kring Ruovesi, Kyro vattenfall o. s. v. äro alla af
ett fängslande behag, som äfven förhöjes genom den odling, som
här omvexlar med skogarna och de blåa vattnen. — 4. Tavast-
land (Hämeenmaa), i midten af landet på begge sidor om Päi-
jänne och Tavastländska åsen, gifver genom sina många sjöar och
höjder af täckaste behag ej efter för Satakunda, hvarmed det ock
i alla afseenden har den största likket. I norr ligga de natursköna,
stora socknarna Saarijärvi, Wiitasaari och Rautalampi, hvilkas bygg-
der dock nästan endast sträcka sig längs stränderna af de vackra
vattendragen. Stra,x ofvanom byn börjar ödemarken och utbreder
sig i miltals långa skogar, der björnen sofver ostörd i sitt ide och
äfven den skygga elgen ännu finner en fristad. Äfven öster om
Päijänne äro de odlade trakterna nog glesa. Men i sydvest (kring
Tavastehus), i söder (Hollola) och i sydost (kring Heinola), är äf-
ven det egentliga Tavastland tätt bebygdt, odlingen så allmänt och
insigtsfullt drifven, att landet frambringar spanmäl till öfverflöd.
— 5) Savolaks (Savonmaa) kring de vestliga fjärdarna af Saima,
från Idensalmi och Nilsiä allt ned till Saimas södra strand, och
kring de östligaste tillflödena till Päijänne, från Pielavesi ned till
Mäntyharju och Luumäki, genomstrykes af Savolakska åsen, den
till sina former och sin vegetation mest omvexlande af alla bergs-
åsar i vårt land. Savolakska åsens utgreningar med otaliga uddar
och små landtungor i de omgifvande Saima sjöarna öfverträffar i
skönhet allt det sköna vårt land har att framvisa. De beprisade
nejderna kring Hirvensalmi kyrka, de besjungna Saima sjöarna,
Pungaharju åsen, om hvilken skalden hänryckt utropar att ~l.ela
det sköna Finland icke eger en nejd mera skön, mera värd att
beundras än Pungaharju", — vidare de herrliga trakterna kring Kuo-
pio, Poju backe, Toivola pass, och framförallt de pä engång stor-
artade och behagfulla landskapsvyerna i Maaninga, Tuovilanläks m.
fl. — dessa och oräkneliga" andra, om hvilkas skönhet ingen må-
lares pensel kan gifva en föreställning, göra Savolaks till vårt lands
skönaste provins. Den stenbundna marken är vid sjöarna mesj,
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betåckt med björkskog, som vuxit upp på de längesedan öfver-
gifna svederna, men mångenstädes har jorden, sedan den blifvit
förhärjad af elden, icke förmått frambringa någon ny grönska, och
kala, ödsliga sandkullar och åsar omvexla öfverallt i Savolaks med
löfklädda höjder, branta herg, ängar, byar och sjöar, — 6. Ra-
relen (Karjala) utgör hela det östra Finland söder om Suomen-
selkä, ntbredande sig kring Karelska åsen och östra delarna af
Salpausselkä. I norr upptaget af ofantliga skogar och ödemarker
har Karelen för öfrigt den mesta likhet med Savolaks. Höjder och
dalar omvexla oupphörligt, slätter finnas nästan icke alls. Samma
löfrika sjöstränder som i Savolaks, samma nakna sandåsar mö-
ta ögat öfverallt, blott i större vildhet och ödslighet. Den som
sett dessa märkvärdiga, trädlösa åsar i Parikkala, Uuguniemi och
ileres.ädes, än skilda från hvarandra genom helt smala dalar, hvil-
ka ofta utgå från en gemensam punkf åt olika håll, än uppstaplade
i en massa af backar, den ena sluttningen nedanför den andra,
förgäter dem aldrig. Äfven Karelen har dock nejder af de täckaste
behag och en förvånande rik vegetation. I Kides stå lind, lönn,
hassel, äppel- och körsbärsträd i yppig grönska; Libelils och Kon-
diolaks hafva nejder af oförgätligt behag, och Imbilaks' brania gra-
nitklippor ligga omgifna af en rik vextlighet. Äfven det ensliga
Walamo (med sitt vackra kloster) i Ladoga utgör obestridligen
en af Finlands skönaste nejder. — 7. Österbotten (Pohjanmaa),
landet norr om Suomenselkä allt upp till Lappland, är Finlands
vidsträcktaste landskap. Här finnas också landets högsta och bran-
taste fjellar (Kuusamo), dess största och vildaste strömmar och
'forsar, dess vidsträcktaste och ödsligaste mossar, (Pelso mosse
sträcker sin från Piipola öfver Utajärvi långt in i Ylivieska, mer än
10 mil i längd och flere mils bredd, nästan öfverallt utan träd och
buskar, pen ödemark utan like i hela landet); dess största och gräs-
rikaste ängsmarker (Limingo), dess längsta och mest utbredda
åkerfält (Storkyros slätter bilda en nästan oafbruten åker från Kau-
hajoki allt ned till Qveflax). Äfven skogarna äro ofantlige.. I Pu-
dasjärvj socken, som är större än månget furstendöme i Tyskland,
inskränka sig byggderna till några små områden vid Ijo elf; allt
det öfriga är ödemark. I Rovaniemi och Kemi träsk, Österbottens
nordligaste socknar, äro skogarne föga mindre. Så visar äfven
Österbotten de största olikheter i sin naturbeskaffenhet. Men des-
sa framträda icke här, såsom annorstädes, i en ständigt fortgående
omvexling, utan bilda hvar för sig ofantliga områden, i hvilka än
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den ena, än dun andra formen är nästan uteslutande herrskande,
och der fö re förefaller Österbotten såsom Finlands mest enformiga
landskap, — 8. Af Vesterbotten sträcker sig en liten del in i vårt
land mellan Torneå elf och Ounasselkä, till sin natur liknande Öster-
botten. — 9. Norr on\ Österbotten ligger Lappland, en landsträc-
ka af mer än tusen qvadratmils vidd, betäckt med skogar, kärr,
mossor och ödsliga tundror.

Styrelse, förvaltning ni. ni. Finland är oskiljaktigt
förenadt med Ryssland och styres af detta rikes Kej-
sare, som tillika är Finlands Storfurste. I öfrigt har
Finland sina egna lagar, som afKejsaren i samråd med
landets ständer stiftas på Landtdagen. Vårt lands
hufvudstad är Helsingfors, men Kejsaren residerar i
S:tPetersburg, der de Finska angelägenheterna föredra-
gas honom af en Minister-Statssekreterare. — Högsta
styrelsen inom landet är öfverlemnad åt Kejserliga
Senaten, hvars ordförande är General- Guvernören. Åt

Kejserliga Senaten är äfven högsta vården om rättvi-
sans skipande anförtrodd. För öfrigt skipas lag och
rätt af de tre Hofrätterna i Åbo, Wasa och Wiborg
och af talrika lägre domstolar i städerna och på lan-
det. — Största delen af Finlands befolkning tillhör
den evangelisk-lutherska bekännelsen af christna reli-
gionen. Högsta vården om kyrkans angelägenheter är
öfverlemnad åt Erkebiskopen i Åbo oeh Biskoparna i
Borgå och Kuopio.

För vakandet öfver den allmänna ordningen, skat-
ternas indrifvande m. m. äro 8 Guvernörer tillsatta i
lika många skilda Län.

1) Nylands län omfattar Nyland intill Kymmene
elf samt socknarna Orimattila och Ithis af Tavastland.
Städer: Helsingfors, praktfullt bygd, vackert belägen
vid hafvet innanför de klippor, på hvilka fästningen
Sveaborg är anlagd; räknar utom den talrika militären
öfver 20,000 invånare. Borgå, Lovisa och Ekenäs.

2) Abo och Björneborgs län jemte Åland utgöres
af Egentliga Finland och sydvestra delen af Satakunda
upp till Tammerfors och Iluovesi. Städer: Abo, stam-
sätet för Finlands bildning, näst Helsingfors landets för-
nämsta stad, 17,000 inv. Tammerfors och Björneborg



70

ansenliga fabriks och handelsstäder. Raumö, Nystad
och Nådendal; Mariehamn på Åland.

3) Wasa län bildas af hela södra Österbotten (till
Raumajoki och skogsåsen på dess norra sida), Wirdois,
en del af Ruovesi och Keuru i Satakunda, samt Saa-
rijärvi, Wiitasaari och Laukkas i Tavastland. St.:
Wasa, länets hufvudstad med stor skeppsrörelse, Ny-
Carleby, Jakobstad och GamlaCarleby, norr om Wasa,
Jyväskylä vid Päijänne, Christinestad och Kaskö söder
om Wasa.

4) Uleåborgs län upptager norra Österbotten och
Lappland. Uleåborg, länets förnämsta stad, stor han-
del och i sjöfart täflande med Brahestad. Obetydliga
äro Torneå och Kajana.

5) Kuopio län innefattar en liten del af Tavast-
land, norra Savolaks och nordöstra Karelen. Länets
södra gräns går från Laukkas öfver Libelits ned mot
Parikkala och derifrån åt nordost öfver Pelgjärvi och
Ilomants till ryska gränsen. St.: Kuopio, länestyrelsens
säte; Joensuu.

6) Sand Michels län begränsas af Päijänne i ve-
ster, i norr och öster af Kuopio län. Södra gränsen
går inidt öfver södra Saima till Heinola. St.: Sand
Michel, ringa stad, der länestyrelsen finnes, Nyslott
och Heinola.

7) Tavastehus län sträcker sig i norr upp till Ruo-
vesi, Keuru och Laukkas, i öster till Päijänne, i vester
till Näsijärvi. De sydligaste socknarne äro Somero,
Loppis och Hollola. Tavastehus är länets enda stad.

8) Wiborgs län utgöres af sydöstra Karelen, sö-
dra Savolaks och ett par socknar af Tavastland och
Nyland. Städer: Wiborg, en af landets förnämsta
städer, stor handel. Här finnes länestyrelsen; Fredriks-
hamn vid hafvet, Willmanstrand, Kexholm och Sorda-
vala vid sjöarna inne i landet.



Rättelser.
Sid. 20 rad 20 uppifrån står hustländer läs kustlärider

26 » 13 » » innemot » inemot
29 » 5 » » Frankrike » till Frankrike

6 » • Tyskland » till Tyskland
33, » 10 » * af af Zagroch » af Zagrosch

20 » » välodladt » odladt
42 » 5 » » Florika » Florida

17 nedifrån » Coba • Cuba
43 » 19 » » Guineas » Guyanas
45 » 8 uppifrån » Venezuala' » Venezuela
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