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Oeografi
eller Jordbeskrifning. Den har att betrakta jorden*. 1)
till dess gestalt, läge och förhållande till de andra him-
lakropparna, hvilka utgöra ver Iden (Mathematisk G.);
2) till dess naturliga beskaffenhet (Fysisk G.); Och 3)
såsom fördelad uti skilda stater (Politisk G.)

1. Mathematiska Geografin.
Dé otaliga kroppar, hvilka utgöra verlden, källas

Stjemor. Alla dessa äro klotformiga, men i öfrigt hvar-
andra mycket olika. De indelas uti orörliga och rörliga.
De förra äro sådana, som icke förändra sin ställning till
hvarandra. Dessa kallas Fixstjernor och fördelas uti
Vi3sa grupper, Konstellationer CStjernbilder]. Fixstjer-
nornas antal är obekant} säkert är dock, att det är
ganska stort. Den så kallade Vintergatan är en sam-
ling af flera tusende sådana. Alla dessa äro sjelflysande
kroppar, hvilka i den omätliga rymden sprida ljus och vär-
me. En sådan kropp är äfven vår Sol. Kring denna och
troligen äfven kring hvarje annan fixstjerna, hvälfva sig
några rörliga kroppar, d» ä. sådana, som ständigt om-
byta plåts i den toma rymden. Alla dessa äro mörka,
och erhålla ljus och värma af sin sol. En sol med alla
derömkring sig rörande mörka kroppar kallas ett Sol-
system. Man tror att äfven Fixstjernorna i sin ordning
röra sig kring någon gemensam medelpunkt (Central-
sol). Den rörelse, som man säkert känner hos vår sol,
ar att den på 27§ dygn vänder sig en gång omkring,
likasom ett hjul kring sin axel.

Alla till vårt Solsystem hörande mörka och rörliga
kroppar äro af tre slag: Planeter, Drabanter (äfven Bi-
planeter eller Månar] och Kometer. •— Planeterna haf-
va en viss likhet med fixstjernorna, men ett mera matt
sken. De röra sig kring solen uti nästan cirkelrunda
banor. Deras afstånd frän solen är olika Och i följe der-

Geografi. 1



2
af äfven deras omloppsbanors längd och den tid, som
erfordras att genomlöpa densamma,-hvilket sker frän ve-
ster mot öster. Ju större afståndet är, desto längre må-
ste banan och omloppstiden vara. Omloppstiden kallas
ett år. — Drabanterna äro kroppar, som röra sig kring
någon viss planet och åtfölja densamma kring solen. En
sådan är Månen. —Kometerna äro sådana himlakroppar,
hvilka löpa kring solen uti mycket aflånga eller starkt
elliptiska banor. De äro stundom mycket nära solen,
stundom långt derifrån. De hafva ett blekrödt sken och
bestå af en fest kärna eller kropp, som åtföljes af en
från solen vänd töckenlik strimma eller svans.

Så vidt vårt solsystem nu är kändt, består det af
Solen, 13 Hufvudplaneter, 18 Drabanter och ett obekant
antal Kometer. Efter deras, en viss lag följande, afstånd
från Solen, äro planeterna följande: Mercurius, Venus,
Jorden, Mars Vesta, Astrea, Juno, Ceres, Pallas, Ju-
piter, Saturnus, Uranus och Neptunus. De små pla-
neterna Vesta, Astrea, Juno, Ceres och Pallas kallas Pla-
netoider; de äro på nästan samma afstånd från solen och
kunna anses såsom delar af en enda större planet. Af
de 18 månarna åtfölja en Jorden, 4 Jupiter, 7 Saturnus
och 6 Uranus.

En planets afstånd från solen är icke alltid detsam-
ma, ty omloppsbanan är icke fullkomligt cirkelrund, utan
en ellips, i hvars ena brännpunkt solen befinner sig.
När planeten är närmast solen, säges den vara i pert-
helium ,* när den är aflägsnast, i aphelium. Jordens me-
delafständ från solen är omk. 20 millioner Geografiska
mil*). I början af Januari månad är jorden i perihe-
lium och är då omk. 700,000 mil närmare solen än i
början af Julii, då den är i aphelium. Längden af jor-
dens omloppsbana, Ekliptikan, är 129 millioner mil och
denne genomlöpes på 365 dagar 5 timmar 48 minuter och
48 sekunder. Jorden löper således hvarje sekund 4 mil**).

*) En Geografisk mil är ungefar 7 werst. När icke
tydligen andra mil utsattes, förstås här alltid Geo-
grafiska.

**) Ett sådant år kallas tropiskt. Uti ett borgerligt
år tages dessa 5 t. 48 m. 48 s. icke i beräkning,
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Hvarje cirkel-omkrets indelas i 360 lika delar, hvilka kal-
las grader; en grad består af 60 minuter och 1 minut
af 6U sekunder. Detta betecknas sålunda, att 5° 15' 10"
vill säga 5 grader 15 minuter 10 sekunder.

Utom den årliga rörelsen kring solen har jorden en
annan rörelse, som fullbordas på 24 timmar. Denna är
dess rotation eller rullning kring axeln. Med jordens
axel förstås en rät linie, som man föreställer sig vara
dragen midt igenom jorden i norr och söder. Dess yt-
tersta ändar kallas Poler: Nord-Polen och Syd-Polen.
Midt öfver jordens norra pol sitter på himlahvalfvetPol-
stjernan. Genom rotation uppkommer omvexlingen af
dag och natt. Emedan solen uti hvarje ögonblick endast
kan belysa hälften af den klotformiga jorden, har dennes
mot solen vända hälft dag, under det den frånvända har
natt. Rotation sker från vester mot öster och derföre
måste hvarje mera mot öster belägen ort förr belysas af
solen än en vestligare. Om en ort är belägen 15 grader
åt öster från en annan, belyses den af solen 1 timme
förrän den sednare; är afståndet 1° så är skilnadeni tid
4 minuter; är afståndet 180° blir skilnaden 12 timmar.
Det är deiföre man säger att solen går upp i öster och
ned vid horizontens vestra kant. Med horizonl förstås
den cirkelrunda omkretsen, som bildas af himmelens sken-
bara beröring med den del af jordytan, som kan öfver-
skådas från ett ställe, utan att några mellanliggande fö-
remål hindra utsigten.

utan består ett vanligt borgerligt år af jemna 365
dagar. For att ersätta de bortlemnade tirara. m. ro.
låter man hvart fjerde år vara skottår, som då in-
nehåller 366 dagar. Så beräknas det efter Gamla
Stilen eller Julianska kalendern. Men emedan af de
hvarje år besparade tim. min. och sek. på 4 år icke
uppstår ett dygn eller 24 timmar, utan endast 23|
timmar, skulle man således på 400 år räkna -tre da-
gar for mycket. Derföre bestämmer Nya Stilen eller
Gregorianska kalendern, att på 400 år skola tre skott-
dagar utelemnas. Enligt gamla stilen äro t. ex. åren
1600, 1700, 1800,1900 och 2000 skottår, men enligt
nya stilen inträffar detta endast med 1600 och 2000.
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För att erhålla en redig bild af jorden begagna vi
Glober och Kartor. Emedan de förra afteckna jorden
på en bugtig yta, men de sednare på en jemn, är na-
turligt, att de förra måste lemna en trognare föreställ-
ning, då äfven jordens yta är bugtig. En karta, på hvil-
ken hela jorden är aftecknad, kallas Verldskarta eller
Globkarta. En Generalkarta framställer en större, Spe*-
cialkartan en mindre del af jorden. Hvarje karta är så
ritad, att åskådaren föreställes med ansigtet mot norr.
Kartans öfversta del är derföre norr, dess nedersta sö-
der, dess högra sida öster och venstra vester.

På jordgloben, likasom på kartorna, äro dragna fle-
ra linier, än bugtiga, som cirkel-linier, än raka. Den
förnämsta är Equatorn eller Dagjemningslinien. Den
är dragen midt öfver jorden i öster och vester, lika långt
från hvardera Polen. Dess längd är 5400 mil. Således
är hvarje grad af equatorn 15 Geografiska eller 10g Fin-
ska mil. Den linie, som man kan tänka sig dragen midt-
igenom jorden i öster och vester, så att dess båda ändar
äro i equatorn, kallas jordens tvärlinie. Dess längd är
1719 mil. Jordens axel är 1713 mil, och är således jor-
den icke ett fullkomligt klot; den är platt vid Polerna.
Genom equatorn delas jorden i två haifklot: norra och
södra. Af de öfriga på våra kartor dragna linier kallas
de, som gå i öster och vester, Parallcler $ de i norr och
söder, Meridianer. Med dessa sednare förstår man dock
icke hela, utan endast halfva cirkelomkretsen. Genom
parallelerna och meridianerna bestämmas orters läge på
jorden; genom de förra Latituden (Bredd) och genom
de sednare Longiluden (Längd). Med Latitud förstås en
orts afstånd från equatorn åt någondera Polen. Den är
således nordlig eller sydlig. Den nordliga kan äfven
kallas Polhöjd, hvarmed man förstår Polstjernans höjd
öfver horizonten. Longituden betecknar en orts afstånd
från någon viss meridian, som i sådant fall kallas den
Första.' Denna kan dragas hvar som helst, äfvensom
man derifrån kan räkna på flera sätt. På våra vanliga
kartor anses den meridian för den första, som är dragen
öfver Ferro, en Ö vid Afrikas vestra kust. Derifrån räk-
nas blott åt öster. De nu uppgifna afstånden angifvas i
grad., min., sek. Ingen ort har högre Latitud än 90°;
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detta år sjelfva polen, Longitudsgraderna gå anda tUI
3608; dermed eller med 0° betecknas Ferro-meridian.
När nu säges, att en ort har t. ex. 60° 10' nordlig La-
titud och 42° 38' Longitud, igenfmnes stället der de med
nämnde siffertal betecknade Paralleler och Meridianer rå-
ka hvarandra. Den del af jorden, .som ligger emellan
l:sta och 180:de meridian kallas Östra halfklotet och
den emellan 180:de och 360:de Vestra halfklotet.

Af parallel-cirklarna hafva de två, som äro dragna
23|° från equatorn, på livar sin sida derom, och de två,
som dragas 23§° från hvardera polen, egna benämningar.
De förra kallas Vändkretsar eller Tropiker, de sednare
Polcirklar. Derigenom delas jorden uti 5 så kallade
zoner. Den del af jorden, sonj ligger emellan den nor-
ra eller Kräftans och den södra eller Stenbockens vänd-
krets, kallas heta zonen (tropik-länderna). Emellan

och Pol-cirklarna äro de bada (norra och
södra) tempererade zonerna och inom pokirklarna lig-
ga de båda (norra och södra) kalla zonerna. Denna
indelning äfvensom zonernas namn har sin grund i den
olika värmegrad, som äger rum på skilda delar af jor-
,den och förorsakas af den riktning, i hvilken solens
strålar träffa jorden, De länder, som träffas af lod-
fala strålar, upphettas mest; ju snedare denna rikt-
fiing är, destp mindre är värman. Om solen? strålar
.alltid folie i samma riktning mot jordens skilda delar,
skulle värmegraden alltid vara densamma hela året ige-
nom. Men emedan solen under årets ena hälft skiner
rakt öfver ett ställe norr om equatorn, men under andra
hälften öfver ett ställe söder om equatorn, och detta stäl-
le dessutom dagligen förändrar sig, uppstår omvexling
jliti temperaturen och af årstider. Uti heta zonen finnes
tv|, årstider, hvilka kunna kallas torra tiden och regn-
tiden.. Denna sednare infaller, då solen nalkas ortens
zejiiåi, d. ä. det ställe, som är vinkelrätt öfver orten.
Detta inträffar två gånger för hvarje ort inom heta zo-
nen. Uti de tempererade zonerna urskiljer man fyra års-
tider: jår, sommar, höst och vinter; uti de kalla en-
dast tva: en het sommar och en sträng vinter. Detta
allt har sin orsak derutf, att, under det jorden genomlö-
per ekliptikan, dess axel ick# står vinkelrätt mot denne,
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Utan ien lutande ställning. Denna lutning uppgår till
66§°. Detta är detsamma, som när man säger att equa-
torn och ekliptikan skära hvarandra med en 23g° vinkel.
Utaf samma orsak härflyter äfven dagarnes olika längd.
Ju längre mot någondera polen en ort är belägen, desto
större är skilnaden emellan nätternas och dagarnas längd.
Emedan solen alltid lyser 90° åt alla sidor ifrån det stäl-
le, som hon med vinkelrät stråle träffar, är en naturlig
följd, att, då solen skiner rakt öfver equatorn, natt och
dag på hela jorden måste vara lika långa eller hvardera
12 timmar, samt att vid Polen solen 6 månader af året
är synlig, men de andra 6 under horizonten.

Ekliptikan delas i 12 Tecken. Dessa hafva samma
namn, som de stjernbilder, hvilka äro belägna omkring
ekliptikan: Väduren, Oxen, Tvillingarne, Kräftan, Le-
jonet, Jungfrun, Vågen, Skorpion, Skytten, Stenboc-
ken, Vattumannen och Fiskarna. Hvarje sådant tecken
genomlöper jorden på en månad. Den 21 Mars befin-
ner sig jorden i början af Vädurens tecken. Dess ställ-
ning är då sådan, att solens strålar falla lodräta på equa-
torn. Nätter och dagar äro då på hela jorden lika lån-
ga. Emedan våren nu tager sin början för oss, som bo
i norra halfklotet, kalla vi detta vårdagjemning. Efter
denna tid tilltager värmen och dagarnes längd i norra,
men aftager i södra halfklotet, emedan jorden vänder sin
norra pol mot solen, hvars strålar nu falla vinkelrätt på
något ställe norr om equatorn. Detta ställe aflägsnar sig
allt mer och mer från equatorn. Den 21 Junii, då jor-
den inträder i Kräftans tecken, är det af vinkelrät stråle
belysta stället 23§° från equatorn. Vi hafva då Sommar-
solståndet. Nu vänder jorden sin norra hälft efter hand
från solen; dagarnes längd aftager i norra halfklotet,
men de äro likväl längre än nättema ända till den 23
September, då jorden inträder i Vägens tecken ocb solens
strålar återigen falla vinkelrätt på equatorn. Då är det
Höstdagjemning. Jordens södra pol vändes nu i sin
ordning mot solen; i norra halfklotet blifva dagarna kor-
tare än nätterna, äfvensom vännen derstädes minskas.
Det ställe, som solen vinkelrätt beskiner, är söder om
equatorn och aflägsnar sig allt mer och mer derifrån;
den 22 December, då jorden inträder i Stenbockens tec-
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ken och Vintersolståndet infaller, är detta ställe 23j-
söder om equatorn. De i norra halfklotet hafva då sin
kortaste dag och ända till den 21 Mars fortfar dagen att
vara kortare än natten. Uti de båda halfkloten herrska
således likartade årstider, men hvarandra sålunda mot-
satta, att, när vi i norra halfklotet hafva den längsta da-
gen, våra antipoder hafva sin kortaste o. s. v. — Antipo-
der kallas de, som bo vid andra ändan af den räta li-
nie, hvilken man kan föreställa sig vara dragen midt ige-
nom jorden ifrån hvad ställe på dess yta som helst.

På sin vandring kring solen åtföljes jorden af månen,
på ett afstånd af 50,000 mil, Månen fullbordar sitt om-
lopp kring jorden på 29| dygn. Emedan månen är en
klotformig kropp, som från solen erhåller sitt sken, må-
ste den, allt efter den olika ställning, som den intager
till solen och jorden, visa sig uti olika gestalter. Dessa
förändringar kallas Faser. Är månen och solen på sam-
ma sida om jorden, vändes månens upplysta hälft mot
solen, men dess mörka mot jorden; den är således osyn-
lig. Detta kalla vi Nymåne. Är åter solen och månen

f.a hvar sin sida om jorden, vändes månens af solen be-
ysta hälft också mot jorden; detta kallas Fullmåne.

Under de dagar, som äro emellan Ny- och Fullmåne är
månen i tilltagande, men under de följande 14 å 15 da-
garna i aftagande och slutligen alldeles osynlig.

Sol- och Mån-rförmörkelser äro två märkeliga före-
teelser, hvilka äfven förorsakas af solens, jordens och
månens inbördes ställning. När jorden kommer emellan
solen och månen, i rak lime med dem, finna vi månen,
hvars hela skifva då borde vara upplyst, antingen hel
och hållen eller till en del förmörkad, emedan solens
strålar af jorden hindras att falla på månen. I förra fal-
fet säges förmörkelsen vara total, i det sednare partiel.
En total eller partiel- solförmörkelse (rättare jordför-
mörkelse) uppstår, då månen kommer emellan solen
och jorden, i rak linie med dem. Derigenom bortskym-
mes antingen hela solen eller endast en dess del för in-
byggarna p| en viss del af jorden.
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2. Fysiska. Geografin.

Jordens inre är oss obekant. Sannolikt omvexla der
sten, jord, eld, vatten och torna rum. Rundtomkring om-
gifves jorden af en luftkrets, atmosfer. Jordens yta ut-
gör öfver 9 millioner qvadratmil; derutaf upptages nära
2| millioner af land och omk. 7 millioner af vatten.

Den stora sammanhängande vattenmassa, som omgif-
ver allt land på jorden, kallas Verldshaf eller Ocean.
Ett på alla sidor af vatten omgifvet land kallas o,• min-
dre öar heta holmar, skär. En samling öar kallas ar-
kipelag, skärgård. Jordens största öar kallas fasta län-
der eller kontinenter. Dessa äro tre: Gamla Verlden
på östra halfklotet, Nya Verlden på vestra halfklotet och
Nya Holland äfven på östra halfklotet. Halfö är ett land,
söm på en sida sammanhänger med ett större land, men
i öfrigt omgifves af vatten. Landtunga är en lång, smal
halfö. Strand är den del af landet, som ligger närmast
ett vatten. Rafsstranden kallas också kust.

Jordens länder äro fördelade i 5 verldsdelar: Euro-
pa, Asien, Afrika (Gamla verlden), Amerika (Nya verl-
den) och Australien eller Polynesien.

Stränderna äro sällan raka på en längre sträcka. Ett
vatten, som intränger i ett land oph deraf på flere sidor
omgifves, kallas hafsvik. Äro dessa mindre djupt in^
trängande och försedda med en bredare öppning, kallas
de bugter. En mindre vik, som med smal öppning vid-
gar sig kretsformigt, heter fjärd. Laguner är vikar,
Hvilkas mynning är tillsluten af en landtunga eller öar.
Innanhaf är ett af land omgifvet vatten, som medelst ett
sund förenas med ett större Haf. Hamn är en liten vik,
der skepp finna en Säker plats; redd är en ankarplats
utan yik. Grund är ett ställe, der hafsbotten höjer sig
nära hafsytan. Består det upphöjda stället af sand, är
det en sandbank; består det af en bergsklippa, uppkom-
mer ett blindskär. En sammanhängande rad af klippor
kallas refo Der hafsvågorna häftigt slå mot klippor,
uppstår en bränning. Sund eller naturlig kanal är ett
smalt vatten, som förenar tvenne större vatten; kanal är
en konstgjord vattenförening.

VerldshafVet indelas uti 5 hufvuddelar: Norra Is-



9

hafvet. Atlantiska hafvet, Indiska hafvet, Stora Ocea-
nen eller Stilla hafvet och Södra Ishafvet.

1) Norra Ishafvet, inom norra Polcirkeln, stöter till
Europa, Asien och Amerika. Sammanhänger med Atlan-
tiska hafvet emellan Europa och Amerika samt med Sto-
ra Oceanen genom Behrings- eller Co oks-sund, emellan
Asien och Amerika. Vikar: Hvita hafvet i Europa, o-
by viken i Asien, Baffins vik och Hudsons vik i Ame-
rika. De två sednare kunna äfven föras till Atlantiska
hafvet.

2) Atlantiska hafvet, emellan Europa och Afrika i
t. ster samt Amerika i vester, står i förbindelse med norra
Ishafvet, Indiska hafvet (sMer om Afrika), södra Ishafvet
(vid Polcirkeln) och Stilla hafvet (söder om Amerika),
Dess nordöstra del, emellan Norrige och Britannien m. fl.
länder kallas Nordsjön. Derifrån öppnar sig åt öster,
emellan Norrige och Danmark, Skager--Rack, som mot
söder, emellan Sverige och Danmark, fortsattes

n genom
Kattegat. . Genom något af de tre sundena: Öresund
(emellan Sverige och ön Seeland), Stora Rält (emellan
öarna Seeland och Fyen) och Lilla Rält (ön Fyen och
halfön Jutland) inkommer man i Östersjön, ett innanhaf
omgifvet af Sverige, Ryssland, Preussen och Tyskland.
Östersjön bildar Rottniska viken åt norr, Finska- och
JR/oa-vikarne åt öster. Emellan Frankrike och Spanien
bildas Franska bugten eller Biscaya viken. Genom Gi-
braltar sund intränger emeljan Europa och Afrika Mfe-
delhafvet, som pa Afrikas kust bildar Sidra viken, och
på Europas: Joniska hafvet med sin nordliga fort-
sättning Adriatiska hafvet, öster om Italien, och Egeiska
hafvet eller Arkipelagen, emellan Europa och Asien. I
nordost står denna kafsvik genom Sundet vidDardanel-
lerna QHellesponten], Marmora hafvet och Konstand»
nopolitanska sundet (Bosporen^) i förbindelse med Svar-
ta hafvet. Atlantiska hafvets sydöstra del, utanför södra
Afrika* kallas Ethiopiska hafvet, med Guinea viken. På
Amerikas kust intränger emellan Norra och Södra delen
en stor vik, hvars norra del kallas Mexikanska viken
och södra Karaibiska hafvet.

3) Indiska Ocean, emellan Afrika, Asien och Nya
Holland. Förbiodes med Atlantiska hafvet, södra Ishafvet
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(Polcirkeln) och Stora Ocean går från Kina öf-
ver Filippinerna till Nya Holland). Vikar: Arabiska haf-
vet (emellan Afrika och Vestra Indiska halfön), med sina
båda inre vikar Arabiska viken ellerBoda hafvet (emel-
lan Afrika och Arabien, och Persiska viken (emellan A-
rabien och Persien); Ostindiska hafvet med Bengaliska
viken (emellan de båda Indiska halföarna) och Kinesi-
ska hafvet (utanför Kina).

4) Stora Ocean, emellan Amerika, Asien och Nya
Holland, står i förbindelse med norra Ishafvet, Atlantiska
hafvet, södra Ishafvet (vid Polcirkeln) och Indiska hafvet.
Dess nordliga del kallas Kamschalka hafvet, dess syd-
vestra del Soderhafvet. Vikar: på Nya Holland Karpenta-
ria-viken; iAsien Gula hafvet, Japanskahafvet och Ochot-
ska viken; i Amerika Kaliforniska- ochPanama^vikarna,

5) Södra Ishafvet, inom södra Polcirkeln, är till
största delen ännu obekant.

De största öar äro: i Europa Novaja-Semla (Ishaf-
vet), Island, Irland, Britannien (Atlantiska hafvet), Dan-
ska öarna, Gottlcnd, Åland, Riigen (Östersjön), Ralea-
riska öarna,Korsika, Sardinien, Sicilien, Joniska öar-
na, Kandia, Negropont (Medelhafvet) — I Asien: Rho-
dus, Cypern (MedelnafVet), Ceilon, Ostindiska Skärgår-
den, Filippinerna (Indiska hafvet), Japanska öarna, A-
leuterna (Stora Ocean), Nya Siberien (Ishafvet)'—I Af-
rika : Azoriska- ochKanariska öarna (Atlantiska hafvet),
Madagaskar (Indiska hafvet) —I Amerika: Spitsberaen,
Grönland (norra Ishafvet), Newfoundland, Westindien,
Eldslandet (Atlantiska hafVet), Gallopagos öarna (Sto-
ra Oeean)-—I Australien: Nya Gmnea, Nya Zeeland
(Söderhafret).

Utom ofvan upptagna sund förtjena följande mär-
kas: I Europa: Engelska Kanalen (La Manche),
förbinder Nordsjön med Atlantiska hafvet, emellan Eng-
land och Frankrike. — I Asien: Rabel Mandeb, inlop-
pet till Röda hafvet; Sundet vid Ormus, inloppet till
Persiska viken; Malacka sund, emellan halfön Malac-
ka och ön Sumatra; Sunda-sund, emellan öarna Su-
matra och Java; båda förbinda Ostindiska och Kinesiska
hafven — I Afrika: Mozambik kanal, emellan Madagaskar
och fasta landet —I Amerika: Lancaster-sund och Bar-
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rows kanal, förenar Bafflns viken och hhafvet: Davis
sund, emellan Baffins vik och Atlantiska hafvet; Hudsons
sund, förenande Hudsons vik med Atlantiska hafvet; Ma-
gelhaens sund, emellan Amerika och Eldslandet, förenar
Atlantiska och Stilla hafven.

Näs är en smal landsträcka, som förenar tvänne stör-
re länder. De vigtigaste äro: Näset vid Suez, som för-
enar Asien och Afrika; Panama-näset, emellan norra och
södra Amerika.

Udde (Kap) är en liten del af landet, som löper ut
1 hafvet med en spets. De förnämsta äro: i Europa Nord
Kap och Nord Km, de nordligaste; Kap Roca, den
vestligaste; Kap Vincent, sydvestligaste; Tarifas udde,
den sydligaste, vid Gibraltarsund; och Kap matapan, på
halfön Morea — I Asien Kap Taimura, nordligast; Ost-
Kap, ostligast, vid Cooks sund; Kap Romania, den syd-
ligaste, på östra Indiska halfön; Kap Comorin, på ve-
stra Indiska halfön — I Afrika Kap Serrat och Kap Ron,
de nordligaste; Gröna udden (Kap Verd), den vestliga-
ste; Godt hopps udde och Kap Agulhas, de sydligaste;
Kap Guardafui, östligast. I Amerika Is-Kap, vid norra
Ishafvet; Kap Olinda, ostligast; Kap Horn, söder om
Eldslandet,

Öken eller Ödemark är en torr, ofruktbar landsträc-
ka. Stepp är en till åkerbruk otjenlig, men af gräs be-
vuxen trakt. Hed är gräsfattigare och torrare än en
stepp. Oas är ett genom vattentillgång fruktbart ställe
ien sandöcken. Sahara i Afrika och Kobi eller Scha-
mo i Asien äro jordens största öknar.

Fasta landets yta är i allmänhet ojemn; der omvex-
la höjder och slätter. Egentligen finnes på jorden in-
gen slätt, emedan jordens yta öfverallt är bugtig. Med
slätter förstås derföre en större landsträcka, på hvilken
inga eller endast få och låga ojemnheter förekomma.
Höjderna få olika benämningar efter deras olika höjd,
hvilken alltid beräknas från hafsytan (absolut höjd').
De lägre kallas kullar och backar; de högre berg
och, om de öfverstiga 6000 fot, alper. Af samman-
hängande höjdsträckningar kallas de lägre åsar, de hö-
gre beraskedjor, alpsträckor. Öfversta delen af ett
Berg kallas dess topp; den nedersta fot; deremellan lig-
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ga sidorna. En bergskedjas öfversta del, på hvilken de
enskilda topparna uppresa sig, kallas bergsrygg. Berg-
ärmar äro mindre utgreningar från hufvudkedjan, hvil-
ken alltid löper i samma riktning, som landet äger sin
största sträckning. Rergsknul är ett ställe, der flere
bergarmar utgrena sig. Fördjupningen emellan bergen
kallas dal; en mindre däld; en ännu mindre kjusa.
Pass är en kjusa, som leder öfver ett berg och förbin-
der länderna, som ligga på hvar sin sida om berget. Ett
land med obetydlig upphöjning öfver hafvet kallas ett
tågland; öfverstiger upphöjningen 500 fot, ett högtand.
År höglandet slätt och jemnt, kallas det en högslätt; är
det småbergigt ett taffelland; är det högbergigt ett alp-
land. Trappa eller terrass-länder äro lägre bergländer,
som bilda öfVergångar från ett hög- till ett lag-land.
Vulkaner äro berg, som från en öppning (krater) upp^

kasta eld och en så kallad lava. Laviner äro från ber-
gen nedrasande snömassor; Glacierer äro isberg.

De förnämsta bergskedjor äro,
I Europa: Pyrenéerna, emellan Frankrike och Spa-

nien, genom hvilket sednare land i öfrigt stryka Asturi-r
ska bergen längs Biscaya-viken och Iberiska bergen mot
söder med flere armar åtvester — Sevennerna,Coted'Or
och Ardennerna, Wogeserna och Jura i östra Frank-
rike -r-Alperna, hvilka uppfylla södra Europa. Från bergs-
toppen S:t Gotthard i Schweits utgå; 1) åt vesterßer-
ner alperna till Genfersjön; 2) åt sydvest; Lepontinska
och Penninska alperna, hvilka mot söder inåt Italien fort-
sättas genom Grajiska-, Cottiska- och Sjöalperna samt
Apenninerna; 3) åt öster Rhetiska alperna, hvilka ge-
liom Kejsaredömet Österrike fortsättas under olika benäm-
ningar (Tyrolska, Noriska, Karniska, Juliska och Dinari-
ska) inåt Turkiet, de?kedjan grenar sig i två armar, af hvil-
ka den östra, Balkan kallad, går mot Svarta hafvet och
den södra, Pindus, sträcker sig genom Grekeland till
Egeiska hafvet'—Karpatherna, $om i norr begränsa Un-
gern och mot vester sta i förbindelse med bergen i meller-
sta Tyskland. Dessa sednare utgå från Fichtelgebirge:
1) åt öster, Erzgebirge, Riesengebirge och Sudeterna
till Karpatherna; 2) åt sydost Böhmerwald; 3) åt syd-
vest Die rauhe Alp. som sammanstöter med Schwarz-
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wald; 4) åtnordvest Thiiringerwald och jfrfrs-bergen—«

Ural, Europas östra gräns mot Asien— Waldai eller A~
lanniska bergen, som sträcka sig genom Ryssland emellan
Ural och Karpatherna-— Kölen eller Norrska fjellryggen,
på Skandinaviska halfön. Derifrån utgår åt öster inåt Fin-
land Maanselkä. Högsta bergstoppen iEuropa år Mont-
blanc (14000 fot), der Penninska och Grajiska alperna
sammanstöta, på gränsen emellan Italien och Schweitz.

I Asien: Himalaja, med jordens högsta bergstoppar
Davalaghiri och Tschamalari (27000 fot), norr om ve-
stra Indiska halfön. Eindukhu, vestiig fortsättning af
Himalaja, i norra Persien. Taurus genom Mindre Asien
eller Vest-Asiatiska halfön. Kaukasus , emellan Svarta
och Kaspiska hafven. Alta.i och Dauriska bergen, emel-
lan norra och mellersta Asien. Kuen-liien genom mel-
lersta Hög-Asien.

I Afrika: Atlas, i nordvestra delen;Kongbergen, i ve-
stra-; Mandarra och Månbergen, i mellersta-; Lupata,\
sydöstra och Kaplandels berg i södra delen.

I Amerika: Cordilleras de los Andes eller Anderna^
hvilka följa Syd-Amerikas vestra kust och fortsättas öfver
Panamanäset inuti Nord-Amerika, under olika benämnin-
gar Madre,Klippbergen] upp till Ishafvet. Kust-
kedjan, långs Nord-Amerikas vestra kust. Landthojden^
från Klippbergen mot öster. Alleghany, långs Nord-A-
---merikas östra kust. Brasiliensberg, i 3 kedjor, fylla
Syd-Amerikas östra del.

I Australien: Blå bergen, på nya Hollands sydöstra
kust.

Högsta delen af ett land, hvarifrån detta sluttar och
sänker sig, kallas Landthöjden. Den benämnes äfven
Wattendelare, emedan den åtskiljer de vattendrag, som
hafva sin källa på hvar sin sida derom. Vattendragen
äro antingen stillastående eller rinnande. De förra kallas
insjöar, om de äro större och djupare; träsk, de min-
dre; moras och kärr, de som äro grunda och hafva o-
sundt vatten. De rinnande vattendragen äro: bäckar, de
minsta; åar, de större; floder och strömmar, de ansen-
ligaste. En flods början kallas källa; må den i Öfrigt
vara en verkelig källa eller en insjö; slulet mynning.
Delar sig mot utloppet en flod i flera mynningsarmar,
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uppstår ett deltaland. Bifloder äro de mindre vatten-
drag, som infalla i en hufvudflod, hvars vattenmassa der-
igenom ökes. En hufvudflod med alla sina bifloder kal-
las ett flodsystem; landet deromkring bildar flodområ-
det. I början af sitt lopp är en flod, i synnerhet om den
har sin källa i bergstrakter, strid samt besvärad af forsar
och vattenfall; i nedra loppet rinner den stillare. Van-
ligtvis hafva floderna sina utlopp i haf, några äfven i sjö-
ar. Floder, som småningom aftaga och sluteligen allde-
les försvinna, kallas sleppfloder; de åter, som endast vis-
sa tider af året äga vatten, men på andra uttorka, kallas
regnbäckar.

De största insjöar äro i Europa: Ladoga, Onega,
Peipus i Ryssland; Saimen, Päijäne iFinland; Wenern,
Wettern, Mälaren i Sverige; Boden-, Genfer-, Neu-
chatel-sfon i Schweitz — I Asien: Kaspiska hafvet, Aral-
sjön, Balkasch och Bajkal —l Afrika: Tsaa, Zambeze
och Maravi samt Aquelunda — I Nord-Amerika: Wini-
peg- och Slaf-sjön samt de 5 sjöarne Öfra sjön, Mi-
chigan, Huron, Erie och Ontario, emellan hvilka två
sistnämnde finnes jordens högsta vattenfall Niagara — I
Syd-Amerika: Titicaca.

De förnämsta floder äro:
I Europa: till Ishafvet Dwina (i Hvita hafvet) och

Tana elf eller Tenojoki (Tanafjorden) — till Katte-
gat Glommen från Dovre, Götha elf från Wenern — till
Östersjön Motala från Wettern — till Bottniska viken
Dal-, Ångerman- och Torne-elfvarne från Kölen; Ke-
mijoki, genomflytande Kemiträsk; Uleåelffrån Uleåträsk;
Kyro elf från Maanselkä; Kumo elf från flera sjöar —

till Finska viken Kymmene elf, som utför flera sjöars
vatten; Newa från Ladoga; Narwa från Peipus — till
Östersjön Duna från Waldai (Riga viken); Niemen eller
Memel (Kurische Haff); Weichsel från Sudetema (Frische
Haff); Öder från Sudetema (Haff) — till Nordsjön Elbe
från Erzgebirge iBöhmen; Rhen från S:t Gotthard i Schweiz
— till Kanalen Seine från Cote d'Or — till Biscayaviken
Loire från Sevennerna; Garönne (vid utloppet Gironde)
från Pyrenéerna — till Atlantiska hafvet (Spanska sjön)
JDuero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, från Iberiska
bergen — till Medelhafvet Ebro frän Asturiska bergen;
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Rhone från S:t Gotthard; Arno, Tiber från Apenninerna
.— till Adriatiska hafvet Po, Etsch eller Adige, från Al-
perna — till Svarta hafvet Donau från Schwarzwald;
Dniestr från Karpatherna; Dnepr och Don (Asofska sjön)
från Waldai — till Kaspiska hafvet Wolga, från Waldai,
Europas största flod.

I Asien: till Ishafvet Oby, Jenisej och Lena från Al-
tal — till Stora Ocean Amur från Dauriske bergen; Ho-
angho och Janglsekiang från Hög-Asiens berg —till Ki-
nesiska hafvet Maykaung eller Kambodshja från okän-
da trakter — till Ostindiska hafvet Iravaddi eller Ava
och Burampuler, hvilkas öfra lopp är obekant; Ganges
från Himalaja «— till Arabiska hafvet Sind från Himala-
ja — till Persiska viken Schal el Arabi (de förenade Eu-
frat och Tigris från Armeniens berg) — till Svarta haf-
vet Kisil-Imiak från Taurus. Dessutom må räknas Jor-
dan från Libanon till Döda hafvet; Amu och Sir till Aral.

I Afrika: till Medelhafvet Nilen från Månbergen —■ till
Atlantiska hafvet Senegal, Gambia, Joliba eller Niger
(Guinea viken) från Kongbergen samt Zaire eller Con-
go, Coanzo och Oranje —■ till Mozambik kanal Zambeze.

I Amerika: till Ishafvet Mackenzie floden från Slaf-
sjön och dermed i förbindelse stående sjöar; Kopparmi-
ne floden — till Hudsons vik Severn och Nelson från
Winipeg-sjön och dess tillflöden — till Atlantiska hafvet Lo-
renzfloden från de 5 sjöarne; Misisippi från Landthöjden,
med Missuri från Sierra Madre (till Mexikanska viken);
de förenade Cauca och Magdalena (Karaibiska hafvet);
Orinoco ur en sjö; Amazon floden, jordens största flod,
ur sjöar under Anderna; La Platå från Brasiliens berg■— till Stora Ocean Columbia eller Oregan från Klipp-
bergen.

Med klimat förstår man den uti hvarje landrådande
värme och köld. Ett lands klimat beror hufvudsakligast
på dess afstånd från Eqvatorn; junärmare Polen ortenär
belägen, i desto snedare riktning träffas den af solens strålar
och så mycket strängare blir klimatet. Många afvikelser upp-
stå dock härutinnan, ty uti bergstrakter, skogar och på
sumpiga ställen är luftstrecket kallare än i slättländer och
odlade trakter, under samma afstånd från Eqvatorn. Sand-
öknar åter äro ganska varma. Kustländer hafva under
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sommarmånaderna ett friskare klimat, men om vintern ett
blidare än de inre delarne af ett land o. s. v. För att
kunna bestämma en orts klimat gör ej tillfyllest att fästa
sig vid värmen och kölden enskilda dagar; årets medel-
temperatur bör rådfrågas. Värme och köld mätas medelst
en så kallad Thermometer.

Af ett lands klimat beror hufvudsakligen dess pro-
dukter, så till mängd, som beskaffenhet. Några natural-
ster äro gemensamma för alla klimat och alla länder, an-
dra åter trifvas blott i visst klimat och viss jordmån.
Naturalsterna plägar man indela i tre storaklasser: Djur-,
Vext- och Sten-riket. Mineralierna eller stenarna äro icke
underkastade klimatets inflytande, mera äro djuren der-
utaf beroende och mest '■ vexterna. Uti heta zonen är vext-
lifvet rikast, om endast tillgång på vatten finnes; det af-
tager småningom mot polerna, der buskar intaga trädens
ställe och slutligen endast mossor och lafvar trifvas. Den
eviga snögränsen, som vid eqvatorn är på 14000 fots
höjd öfver vattenytan, är närmast polerna invid sjelfva
jorden och der upphör all vextlighet.

Det herrligaste af alla varelser på jorden är menni-
skan. Hon tillhör icke något visst klimat utan finnes uti
alla. De 900 millioner menniskor, som bo på jorden,
äro dock hvarandra mycket olika, hvilket till stor del har
sin grund i klimatets inflytande. Man urskiljer i afseen-
de a den yttre skapnaden och ansigtsfärgen 5 skil-
da menniskoracer: 1) Kaukasiska eller hvita racen,
som bebor nästan hela Europa* norra Afrika och syd-
östra Asien (Germaner, Slaver, Greker m. fl.); 12)
Mongoliska eller gula racen, hvartill höra norra polar-
ländernas bebyggare (Finnar, Lappar m. fl.) samt de,
som bebo medlersta och östra Asien; 3) Malayiska ra-
cen (gulbrun), i sydöstra Asien och på SÖderhäfvets öar;
4) Neger eller svarta racen, med Afrika till fädernes-
land; 5) Amerikanska racen, till fårgen kopparröd.

I afseende å lefnadssättet äro jordensfolk: 1) Vilda^
som lifnära sig med jagt, fiske och vilda frukter; 2y:No-
mader eller Herdar, hvilka lefva af boskapsskötsel, bo
i tält och flytta omkring med sina hjordar; 3) Civilise-
rade eller hyfsade, hvilka hafva fasta boningsplatser, id-
ka åkerbruk och hvarjehauda andra slöjder, äfvensom kon-
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ster och vetenskaper. Da vilda folkslagen hafva icke nå-
gon egentlig styrelse. Hos Herde-folken är styrelsen pa-
iriarkalisk, d. v. s. husfadern har oinskränkt makt öfver
sin familj och sitt husfolk. En egentlig regering finnes
endast hos de åkerbrukande folken. Ett eller flera folk,
förenade under en gemensam styrelse, bilda en stat.
Regeringssättet uti dessa är mycket olika. Står en re-
gent, ma han i öfrigt kallas kejsare, konung, hertig, fur-
ste m. m., i spetsen för staten, är det en monarki. Mo-
narkens välde är antingen oinskränkt (despotism), om
han ensam äger rättighet att stifta lagar, eller inskränkt
af vissa grundlagar (konstitutionel monarki). En stat,
der regeringen är uppdragen åt flera, kallas en republik —

äger da hela folket del uti styrelsen, uppstår en demo-
krati; är styrelsen öfverlemnad åt några fä, genom börd,
rikedomar o. s. v. ansedde medborgare, säges författnin-
gen vara aristokratisk; utöfvas åter makten af den obil-
dade folkhopen, oklokratisk.

I afseende å religion delas menniskorna i två huf-
vudklasser: 1) de hvilka bekänna en enda Gud (mono-
theister) och 2) sådana som antaga flera Gudar (poly-
theister eller hedningar}. De förra underafdelas i Judar,
Kristna och Muhammedaner. Den kristna religions be-
kännare sönderfalla åter i förnämligast fyra afdelningar:
Romersk-katolska, Grekisk-kristna, Evangelisk-Luther-
ska och Reformerta.

3. Politiska Geografin.
Enropa,

Näst den minsta af verldsdelarna, gränsar i norr till Nor-
ra Ishafvet, i vester till Atlantiska hafvet, i söder till
Medelhafvet samt i öster till Asien, hvarifrån den skiljes
genom Uralska bergen, Ural-floden, Kaspiska hafvet, flo-
derna Terek och Kuban, Svarta hafvet, Bosporen, Mar-
morahafvet, Sundet vid Dardanellerna och Egeiska haf-
vet. Största delen är belägen i norra tempererade zo-
nen, endast en liten del i norra kalla. Storleken är omk.
170,000 qvadratmil. Folkmängden öfverstiger 200 mil-

Geografi. 2
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lioner, hvaraf största delen bekänna sig till krisfna reli-
gion. Europa omfattar flera stater.

RYSKA RIKET
utgöres af östra Europa, norra Asien och nordvestra A-
merika. Storleken uppskattas till 375,000 qv. mil; folk-
mängden öfverstiger 60 millioner. Här behandlas nu en-
dast länderna i Europa. Dessa upptaga en area af nä-
ra 100,000 qv. mil och bestå af de oskiljaktigt förenade
delarna: Kejsardömet Ryssland, Konungariket Polen och
Storfurstendömet Finland. Gränserna äro: i norr Ishaf-
vet, i öster och sydost Asien, i söder Svarta hafvet, i
vester Turkiska (gränsen Donau och dess biflod Pruth),
Österrikiska och Preussiska länder, Östersjön med Bott-
niska viken, Sverige och Norrige.

a) Kejsardömet Ryssland.
Största delen är en slätt, endast östra delen vid U-

ralska bergen är bergig. Tvertigenom landet sträcker sig
i sydvest och nordost de låga Alauniska bergen eller
Waldai. Af insjöar må märkas: Ladoga, den största
i Europa; Onega^ som genom Svir (orenasmed Ladoga;
limen, genom Wolchof förenad med Ladoga; Peipus,
som genom Narwa-mden utfaller i Finska viken. De
förnämsta floder äro: Petschora, som utfaller i Ishafvet;
Dwina till Hvita hafvet; Newa från Ladoga till Finska
viken; Duna till Riga-viken; Niemen, som efter det den
upptagit Wilia h. kallas Memel, till Kurische Haff;
Dniester, Rug, Dneper med bifl. Reresina h. och Des-
na v., till Svarta hafvet; Don till Asofska sjön; Wolga
med bifl. Oka h., Tver&a 6ch Karna v., till Kaspiska
hafvet. Alla dessa floder äro tjenliga för båtfart, utom
Dneper, som besväras af flere vattenfall (poroger). Den
inre förbindelsen underlättas genom flere kanaler: Wisch-
nej-Wolotschokska, förenande Wolga med limen; Ma-
ria, förenande Wolga med Onega; Kubinska förbinder
Wolga med Dwina och således äfven Dwina med Onega;
Reresinska emellan Beres.na och Diina; Ladoga, längs
södra stranden af sjön Ladoga, inrättad för att undvika
den farliga segelfarten på sjön. — Uti ett så vidsträckt
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land måste klimatet vara mycket olika på de skilda de-
larna deraf. Äfven jordmånen är olika. Vestra och mel-
lersta delarna äro de mest odlade och fruktbara. Stora
sträckor så i norra som södra delarna äro ofruktbara.
Uralska bergen äro rika på platina, guld och andra me-
taller, äfvensom diamanier. Förnämsta exportvarorna äro
säd, lin, hampa, hudar och talg från hamnarna vid Öster-
sjön och Svarta hafvet, samt pelsverk och skogsproduk-
ter från hamnarna vid Ishafvet. Fabrikerna äro många
och i stark tillvext, men tillverkningen åtgår till det me-
sta inom landet. Invånarnes antal Uppgår till 55 millio-
ner. Största delen bekänna sig till den Grekisk-kristna
religion. Uti länderna vid Finska- och Riga-vikarna (för-
ut Svenska besittningar) är Lutherska, uti vestra Ryss-
land (Polska provinser) Romersk-katolska, uti södra och
sydöstra Ryssland (Turkiska och Tatariska länder) Mu-
hammedanska religion den herrskande. Några Finska
folkstammar äro ännu Hedningar. Judar finnas många
uti vestra Ryssland. Regeringsformen är oinskränkt
monarkisk. Uti Ryssland finnäs 6 Universitet, en stor
mängd Gymnasier och andra undervisningsanstalter. I
afseende å styrelsen och förvaltningen indelas riket i 50
Guvernementer. För en lättare örversigt kan det inde-
las i följande 7 Regioner.

1. Östersjöprovinserna.
Ingermanland (Finska, Inkerin maa) vid Finska vi-

ken, Ladoga och Peipus. Största delen af befolkningen
utgöres af Finnar, dernäst Ryssar och Tyskar. Marken
är flack och sumpig. Städer: S:t Petersburg (Finska,
Pietari), vid Newas utlopp, rikets hufvudstad och Kejsa-
rens residens, en af Europas praktfullaste och största stä-
der. Universitet och flera Akademier; fabriker och stark
handel, G.*) 468 t. inv. —Kronstad, på Ön Retusaari i
Finska viken, befäst, station för en del af krigsflottan,
40 t. — Schlusselburg (förut Nöteborg, äldre Orchovetz,
Pähkinälinna), vid Newas utflöde ur Ladoga, befäst.

*) G. betyder säte för GnvfrnöVen öfver det eftor re-
sidensstaden vanligast benämnda Guvernementet.



20

Estland (F. Wiron maa), kustlandet söder om Fin-
ska viken. Ett flackt, på säd, lin och hampa bördigt
land. Befolkningen uigöres af Finnar (Esther); i städer-
na bo mest Tyskar. St. Reval, G., ansenlig handel,
18 t. — Narva, vid utloppet af Narva-floden, befäst —

Ön Dagö.
Liffland, kustlandet öster om Riga-viken, väl odladt

och fruktbart. St. Riga, vid Dunas utlopp, G., stark
handel med säd, lin och hampa, 38 t. ■— Dorpat, nära
Peipus, Universitet —Ön Ösel.

Kurland, en halfö emellan Östersjön och Riga-viken,
fet jordmän. St. Mitau, G. — Libau, handelsstad vid
Östersjön.

Stora Ryssland.

Landets mellersta och norra del, stötande i norr till
Ishafvet. Den norr om Waldai belägna delen är kall och
ofruktbar, rik på skogar och pelsbärande djur. De nord-
ligaste trakterna äro ödsliga, fulla af kärr och mossor
(tundror). Landet söder om Waldai är en af de mest
uppodlade och bördiga delar af Ryssland, der säd, lin
och hampa finnes i öfverflöd. Största delen af befolk-
ningen är Ryssar; mot söder bo Tatarer, mot norr och
öster flera Finska folkstammar (Lappar, Samojeder, Syr-
jäner, Mordviner). — St. Archangel, vid Dvinas utlopp,
betydlig handelsstad och nederlagsort för norra Rysslands
produkter (tjära, pottaska, pelsverk, metaller), 15 t. —

Wologda, G. — Pelrosawodsk, vid Onega, G. (Olonetz-
ska Guv.), kanongjuteri — Nowgorod, vid limen, G., for-
dom stor handelsstad. ■— Pleskof, nära Peipus, G. — Tver,
G., 20 t. — Jaroslafl, G., juftgarfverier, 231.—Kostro-
ma, G., sköna garfverier; alla tre vid Wolga.—Nischnei-
Nowgorod, vid Okas inflöde i Wolga, G., stormarknad,
2& t. — Tula, G., gevärsfaktori, 20 t.—Kaluga, G., 261. —
Rasan, G.—rWladimir, G. — Moskwa, G., rikets gamla,
ännu dess andra hufvudstad, medelpunkt för den inre
handeln, Universitet, 365 t. — Orel, G. — Tambof, G. (al-
la dessa äro belägna vid Oka och dess bifloder). ■—Smo-
lensk, vid Dneper, G., befäst. — Woronesch, vid Don,
G. —Kursk. G.— I Ishafvet öarna: Waigatz, Kalgujef,
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Novaja S&mla, obebodda, endast besökta af dem, som
jaga hviia björnar, kvalfiskar ochskjälar.

Vestra Ryssland
utgöres af de fordna Polska provinserna Lithauen, Wol-
hynien och Podoiien. Det förstnämnda är ett af skog
och moras uppfyidt land, som bebos af Ryssar, Polac-
ker, Judar, Tyskar och Rusniaker (förpolskade Ryssar).
SL Wilna, vid Wilia, G., 36 t. — Kowno, vid Wilias
mynning, G.— Grodno, vid Nieraen, G. —Witebsk, vid
Duna, G.—Mohilef, vid Dneper, G.—Minsk, G.— Wol-
hynien och Podoiien äro slättländer, rika på säd, vin,
hampa. St. Schitomir, G., god handel, 26 t. — Kami-
nietz, befäst, vid Dniester, G.

Lilla Ryssland
eller Ukräne. Största delen är en flack, skoglös slätt,
som mot söder öfvergår till stepp; gräsrik och fruktbar
på Säd, lin, tobak och flera slags fruktträd. Här idkas
stark boskaps- och biskötsel. Invånarne äro Kosacker,
Polacker och Rusniaker. St. Kief, vid Dneper, i äldre
tider rikets hufvudstad (880—1060), G., universitet, myc-
ket besökt valfartsort, 24 t. — Charkof, vid Donetz, G.,
universitet, 32 t. — Tschernigof, vid Desna, G. — PoltO"
va, G., befäst.

Södra Ryssland.
Ressarabien, landet emellan Pruth, Dniester, Donau

och Svarta hafvet. Ett herrligt sades- och vinland. St.
Kischinef, G., 21 t.— Render, vid Dniester, befäst.—ls-
mail, vid Donau.

Nya Ryssland, kustlandet vid Svarta hafvet från
Dniester till Asofska sjön. Vestra delen är angenäm,
bebos till största delen af Ryska och Tyska kolonister.
Östra delen (öster om Dneper) är en skoglös slätt, full
af stepper och saltgölar, genomströfvad af nomadiserande
Kosacker och Tatarer. Halfön Taurien eller Krim är
Rysslands sydligaste, blidaste och herrligaste del, rik på
ädla frukter och vin, bebodd af Tatarer. St. Odessa,
Rysslands största handelsstad vid Svarta hafvet, utför säd



och boskapsprodukter, 581. — Cherson, vid Dnepers myn-
ning, G., 25 t.— Jekaterinoslafl, vid Dneper, G.—Nico-
lajef, vid Bugs utlopp, station för en del af örlogsflot-
tan. -— Taganrok, vid Asofska sjön. — Simferopol, på
Taurien, G.—Kaffa (Ryska, Feodosia). Perekop, på näset.

Donska Kosackernas land, en ödslig, af hedar och
saltgölar full, gräsrik stepp, der Kosacker ochKalmucker
idka boskapsskötsel. St. Nowo-Tscherkask, vidöon, G.

Kaukasien och Astrachan.
Sydöstra Ryssland, stötande till Kaspiska hafvet.

Största delen utgöres af en torr, trädlös, till åkerbruk
otjenlig stepp. Här bo Tatarer, Kosacker, Kalmucker,
Kirgiser samt de Finska folkstammarna Tschuvascher och
Mordviner (största delen nomader). I Wolga och Ural
fångas stör, af hvars rom beredes kaviar. St. Geor-
giefsk, vid fl. Kuma, G. Öfver Kaukasien. — Astrachan,
nära Wolgas mynning, G., ansenlig handel på Asien, 30
t. — Saratof, vid Wolga, G. — Orenburg, vid Ural-floden,
G. — Ufa, G.

Kasan och Permien.
Östra Ryssland. Här omvexla slätter, skogar och berg-
åsar. Invånarne äro Tatariska, Ryska och Finska (Per-
mier, f. d. Bjarmer, Wotjaker, Woguler, Tscheremisser)
folkstammar. Klimatet uti Permien, som stöter till de
Uralska bergen, är kallt. St. Kasan, vid Wolga, G.,
befäst, universitet, handel och fabriker, 58 t. —Simbirsk,
vid Wolga, G.—Pensa, G.—Wätka, G.— Perm, vid Ka-
rna, G.; trakten är rik på jern och koppar.

b) Konungariket Polen.
Gränserna äro: i söder Österrike, i vester Preussen,

i norr och öster Ryssland, hvarifrån det skiljes genom
Niemen och Bug, en biflod till landets hufvudflod Weich-
sel. Med undantag af sydliga delen är hela landet en
enda slätt. Utom redan nämnda vattendrag finnas här
Pilika, en biflod till Weichsel, och Wartha till Öder.
Polen är ett af Europas sädesrikaste länder. Invånarnes
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antal är omk. 4 millioner. Religion är katolsk; Judar
finnes i mängd. Landet styres af en General-Guvernör
och är indeladt i 5 Guvernementer. St. fVarschau (i
prov. Masovien), hufvudstad, säte för General-Guvernören
och Senaten, G., universitet, flere fabriker och betydlig
handel, 136 t.-—Kalisch (Stor-Polen), klädesfabriker — Ra-
dom, G.—Sandomir, i en skön trakt vid Weichsel —Lub-
lin (Lilla Polen), G. — Plotzk, vid Weichsel, G. — Au-
gustowo, G.

c) Storfurstendömet Finland.
Namn och Läge. Finland betyder kärrland och så-

ledes detsamma som landets inhemska benämning Suomi,
Suomenmaa. Dess fasta land är beläget emellan 59°
48' och 70° 6' nordlig Latitud eller Polhöjd samt emel-
lan 38° 10' och 50° 25' Longitud. Ifrån nordligaste
punkten, vid Skorajokis inflöde i Tana elf eller Tenojol^i,
lill sydligaste spetsen Hangöudd (Hankoniemi) är afstau-
det omk. 108 Finska mil. Der utsträckningen i vester
och öster är störst, utgör den omk, 70 mil.

Gränserna äro: i norr, Norrige (Norja), längs Te-
nojoki och Lapintunturit; i yester, Sverige (Ruotsi), längs
Muonio och Torncå elfvar, och Bottniska viken (Pobjan-
lahti); i sydvest, Östersjön (Itämeri); i söder, Finska
viken (Suomenlahti) samt i öster, Ryssland (Wenäjän
maa) och Norrige. Ryssland tillstöter med Guvernemen-
terna S:t Petersburg eller Ingermanland (Inkerin maa),
Olonets (Aunuksen maa) och Archangel (Arkankelin maa).

Östra grärisen, mot Ryssland, går från mynningen af Syster-
bäck (Rajajoki) längs densamma och sedan i nordostlig rikt-
ning tvärs öfver Ladoga till Wariskivi ra vid Wiiia-åns myn»
ning, der Guvcrnementerna Petersburg och Olonets samman-
träffa ined Wiborgs Län. Derifrån går gränsen mot norr till
Kolmjkanta rå, der Wiborgs och Kuopio Län sammanstöta med
Olonets (. uvernenient, samt sedan mot nordvest till Jongerin-
kivi vid Österbottens gräns. Nu sträcker sig gränslinicn mot
norr till Mutkevaara berg, vid Enare träsk. Pä sträckan emel-
lan Mutkevaara och Skorajokis mynning tillstöter Norige.

Storlek. Inom dessa gränser upptagerFinland, med
tillhörande öar, en area af 6844 geografiska eller 3353
Finska qvadrat mil.
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Reståndsddar. I sitt nuvarande omfång består Fin-
land af: Egentliga Finland (War^inais Suomi, Turuu-
maa)-, Satakunda (Satakunta), Åland (Ahvenanmaa),
Nyland (Uus'maa), Tavastland (Hämeenmaa), Savolaks
(Savo), Karelen (Karjala), Österbotten jemte dentill Fin-
land hörande andelen af Westerbotten (Pohjanmaa) och
Finska Lappland (Lapinmaa). —En mycket vanlig indel-
ning af landet är den i Gamla eller Ryska och Nya
Finland. Med det förra namnet betecknar maiL den del
af landet, som genom fredssluten i Nystad och Åbo (1721
och 1743) blifvit Rysslands tillhörighet, med det sednare
åter den delen, som Ryssland förvärfvade genom freden
i Fredrikshamn (1809). Dessa delar blefvo med kvaran-
dra förenade (1811).

Rerg och Slätter. Marken är mestadels ojemn. En
oafbruten omvexling af höjder och djup råder öfver hela
landet; endast få betydligare slätter finnas. Största slätt-
landet är södra Österbotten. Väl äro höjderna många,
men i jemförelse med de i andra länder förekommande,
äro de låga. De högsta topparna i landet äro de en-
staka Peldoivi (2000 fot) och Ounastunturi (1931 fot),
båda i Lappland. Förnämsta höjdsträckningen är Maan-
selkä, som ingenstädes öfverstiger 1200 fot. Den utgår
från Kölen eller Norrska fjellryggen mot öster genom
Lappland (Lapintunturit) till Ryska gränsen, der den vid
Talkunaoivi böjer sig mot söder, på sina ställen bildan-
de en naturlig gräns mot Ryssland, till Jongerinkivi vid
Karelens nordöstra hörn. Nu vänder sig kedjan inåt
Finland och i sydlig, vestlig och sydvestlig riktning,
bvarunder den afsöndrar Österbotten från Karelen, Sa-
volaks, Tavastland och Satakunda, sänker den sig mot
Bottniska viken. Härifrån utgå flera armar, hvilka lika-
som hufvudkedjan än äro smala och branta, än utplatta
sig i sandhedar och moar; på sina ställen äro de skog-
bevuxna, då andra åter täckta af sjöar samt stundom
alldeles afbrutna, fortlöpande i en rad af kullar.

Af de utgående armarna äro följande fyra de förnämsta;
1) Karelska-armen, som i sydostlig, sydlig och sydvestlig rikt-
ning genomlöper nordöstra Savolaks, mellersta och södra Kare-
len samt sydligaste Savolaks, hvarefter den delar sig i tvS gre-
nar, af hvilka den ena fortsätter sin sträckning mot vestcr in-
åt Tavastland, der den saj_uu.antra.far med Tayastländska ar-
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mct_, men den andra höjer sig mot söder, emellan Karelen och
Jjyland, till Finska viken. 2) Savolakska-armca, som genom
Savolaks sträcker sig mot söder och i närheten af Willraan-
strand förenas med Karelska kedjan; den utgör vattenskilnad
emellan mellersta och östra Finlands vattendrag och kallas der-
före Weenjakaja. 3) Tavastländska- armen, som äfven sträcker
si% mot söder, först längs gränsen emellan Satakunda och Ta-
vastland, och sedan genom Tavastland, inemot gränsen af Ny-
land, der den höjer sig mot vester och genom södra delarna af
Tavastland och Satakunda hinner fram till Bottniska viken,
söder oru Björneborg. 4) Satakunda-armen, som i sydlig och
sydostlig riktning gepomgår mellersta Satakunda inåt Tavastland.

Vestra kustlandet är i allmänhet lågt och flackt. Höj-
derna sänka sig småningom mot Rottniska viken, hvare-
mot de brant stupa i Finska viken. Södra kustlandet är
af inträngande hafsvikar sönderskuret i flera utlöpande
landtungor och berguddar, samt betäckt af en vidlöftig
skärgård. Sådana förekomma äfven på sina ställen ut-
med vestra kusten, såsom vid Bottniska vikens smalaste
pass Qvarken (Meren kurkku). Längs Österbottens kust
förmärkes i högre grad än annorstädes i landet en upp-
landning, som medför hvarjehanda olägenheter för de der
belägna sjöstäderna.

Vattendrag. På sådana är Finland särdeles rikt.
Man räknar att de upptaga omkr. en åttondedel af lan-
dets hela area. Genom de många höjdsträckningarna
uppkomma 5 skilda vattensystemer:

1) Norra systemet, vattendragen i norra Lappland,
sluttande mot Ishafvet. Bland sjöar må märkas: Enare-
träsk, hvarifrån Patsjoki utrinner; Pulmajaur, Finlands
nordligaste insjö, infallande i Tenojoki. Största floden är
samma Tenojoki, hvars öfra del kallas Enarejoki, som
från höger upptager Tscheskemjoki; alla åtföljande grän-
sen mot Norrige.

2) Nordvestra systemet, omfattande vattendragen I
södra Lappland och Österbotten, alla utlöpande i Bottni-
ska viken. De förnämsta äro: Torne-elf, som upprinner
i Sverige, men 16 mil före utloppet berör Finlands gräns
och der upptager den från gränsesjöarna Koltajaur och
Kilpisjaur kommande gränsfloden Könkömä^ sedan kal-
lad Muonio — Kemijoki, ur sjöar under Lapintunturit,
genomrinnande Kemijärvi; biflod Ounasjoki från Ou-
nastimturi — Uleåelf, som genom Niskakoski utbryter ur
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Uleå-tråsk, dit flera sjöars vattenmassor samlat sig — Sit-
kajoki från Isolamujärvi — Pyhäjoki från Pyhäjävi—
Esse-å genom Alajärvi och Lappajärvi — Lapuanjoki
eller Nykarleby-å från Kuortane-sjöarna ■— Kyro-elf, i
öfra loppet Kauhajoki och längre fram Ilmajoki; biflod
Seinäjoki från Seinäjärvi.

3) Sydvestra systemet, inom Satakunda och vestra
Tavastland. Systemets centralsjö är Pyhäjärvi, söder
om Tammerfors, dit tillflöden samlas från fyra källor.
Norrifrån komma Etzäri sjö, utfallande i Toivesi, hvars
vattenmassa, förenad med den från Keurunselkä (27)*)
och Kuohrevesiy infaller i Ruovesi sjö och dädan genom
Murola fors i den 316 fot öfver hafsytan upphöjda Nå-
sijärvi (28) samt ytterligare genom den 101 fot höga
Tamperinkoski i Pyhäjärvi. Från nordost komma tillflö-
den ur Lägelmävesi (35), som af naturen är förenad med
Pelkäneenvesi (36), men nu har ett direktare aflopp ge-
nom Kaivanto kanal till Rojne (33). Såväl Pelkäneen-
vesi som Rojne infalla i Mallasvesi (32). Den östra käll-
armen uppstår i Padasjoki socken, derifrån den midt på
Tavastländska bergarmen belägna Wesijako utjguter sig
mot vester och genom sjöarna i Hauho socken infaller i
Mallasvesi, som afledes till Rautunselkä. Den fjerde till-
flödsarmen har sin källa i Pääjärvi iLoppis socken, hvar-
ifrån vattnet förbi Tavastehus utbreder sig i den ansenli-
ga Wanajavesi (31), äfven förenad med Rautunselkä.
Ur denna sistnämnda afledes vattenmassan genom Kuok-
kala fors och Sorvanselkä (30) till centralsjön Pyhäjär-
vi. Derifrån leder Nokiavirta till Kulovesi, dit äfven
norrifrån Kyrösjärvi (29) genom det praktfulla Kyro-
fallet (Kyronkoski) infaller. JCulovesi ger upphof åt den
väldiga Kumo elf (Kokemäeiyoki), som utfaller i Bottni-
ska viken.

4) Mellersta eller Osl-Tavasiländska systemet, hvars
centralsjö är den 18 mil långa, 253 f, öfver hafvet beläg-
na Päijäne. Dess tillflöden komma: norrifrån, ur Kejtelä
(2), hvars vattenmassa, förenad med den genom Kukan-

*) Siffror satta inom parenthes efter någon sjö aro de
samma, hvarmed den ifrågavarande insjön på Eklunds.
Is arta är betecknad.
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koski stora fors från Konnevcsi (3) och Kynsyvesi (24)
afledda, infaller iLeppävesi (25) och dädan genom 2/aa-
pakoski; vestanifrån, ur den redan nämnda, för sitt af-
fopp åt två sidor kända Wesijako; söderifrån, ur We-
sijärvi (37) genom Weksjö fall och österifrån genom
Tainiovirta ur de sammanhängande Kyyvesi (43), Puo-
lavesi (42) och Jääsjärvi (39). Från Päijänes sydöstra
del utbryter Kalkiström till Ruolsalainen (38), hvarifrån
Kymmene elf (Kymijoki) utrinner. Under sitt lopp mot
sydost och söder besväras denna af flera forsar och vat-
tenfall (Jyränkö, Keltisström, Anjala), grenar sig vid We-
denjakama och utfaller i Finska viken med 5 mynnings-
armar, af hvilka den östligaste störtar nedför Högfors
(Korkiakpski).

5) Östra eller Savolaks-Karelska systemet. Från två
hufvudkällor samla sig tillflöden till systemets medelpunkt
Enonvesi, en.gemensam benämning på några förenade
sjöar, såsom Åimisv esi (21) och Haukivesi (18). I den
vestra källarmen, inom norra Savolaks, förena sig flera
skilda vattensamlingar i Porovesi i Idensalmi socken och
utgjuta sig derifrån i Onkivesi (6) samt ytterligare i Kal-
lavesi (10). Denna på en upphöjning af 270 fot öfver
hafsytan belägna sjö har två aflopp: det ena åt söder ge-
nom Puutossalmi till Koiravesi (23), hvarifrån vattnet
genom Konnuskoski strömmar in uti Unnukkavesi (22)
och dädan genom Warkausström i Äimisvesi; det andra
åt sydost genom Wehmassalmi till Suvasvesi (H) och
dädan till Joutsenvesi (19) och Haukivesi. Östra till-
flödsarmen har sin källa i norra Karelen, der man finner
den 11 mil långa Pielisjärvi, som genom Pielis-å före-
nas med. Pyhäselkä (13), hvarifrån vattenmassan ström-
mar till Orivesi (14). Upptagande från norr den ansen-
liga, för sitt kristallklara vatten kända Höytiäinen, sät-
ter sig Orivesi genom Orivirta i förbindelse med Jout-
senvesi ocii Enonvesi. Ur dennes södra del Haukivesi
strömmar Vattenmassan förbi Nyslott i Pihlajavesi (17)
och dädan' genom Puumala sund i den örika Saima, 257
fot öfver hafvet. Ur Saima utbryter Wuoksen (47), som
störtande nedför Imatra, Finlands högsta vattenfall, banar
sig väg till Ladoga (Laatokka meri), dit den med2m^n-
pingsarmar utfaller.
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Jefiaföres dessa 5 systemer med hvarandra, finner man
att de två förra äro mera rika på floder, men de tre sed-
nare deremot på sjöar, af hvilka ett otroligt stort antal
äro med hvarandra förenade.

Kanaler. Fulla af forsar och vattenfall äro Finlands
vattendrag icke rätt tjenliga till båtfart. Man har derfö-
re genom strömrensningar och äfven kanaler sökt afhjel-
pa denna olägenhet och sålunda underlätta och befordra
den inre förbindelsen. Stora landsträckor hafva äfven
derigenom blifvit vunna för landtbruk... De förnämsta ka-
nalanläggningar äro: i Österbotten, Ämmä-kanal, nära
Kajana, leder förbi Ämmä fors och förbinder sålun-
da Uleåträsk med dess östra tillflöde (Nuasjärvi); i Sata-
kunda, Kaivanto, som afskär Kangasala ås och förbin-
der Längelmävesi med Rojne; i Savolaks, Taipalc och
Konnus- eller Warkaus kanal och slussverk, hvarigenom
förbindelsen emellan de nordliga och sydliga delarne af
Savolaks befordras; i Karelen, under anläggning den sto-
ra Saima-kanal, som skall öppna en direkt förbindelse
emellan Saima och Wiborgska viken.

Luftstreck. Uti ett så nordligt land som Finland
måste klimatet vara strängt och kallt. Till följe af lan-
dets tilltagande uppodling har väl klimatet de sednare å-
ren förmildrats, dock skadas ofta nog sädesvexterna af
nattfroster, särdeles i kärrfulla, frostöramare trakter. Med
den stora utsträckning Finland eger, måste stor olikhet i
temperaturen visa sip på skilda orter. I södern beräknas
vintern till 5å 6 månader, i norden till 9. Äfven är
skilnaden i klimat betydlig för orter af samma bredd-
grad, om de äro belägna vid kusten, der landet dessutom
är mera odladt, eller uti det af kyliga kärr och moras
fulla inlandet —Luften är ren och sund. De farsoter, som
någon gång härjat, hafva haft sin egentliga orsak i miss-
vext och derutaf föranledd brist på tjenlig föda. Årliga folk-
ökningen har de sednare åren utgjort omk. 20,000 personer.

Naturalster och näringar. Vextriket. Förnämsta
näringen är åkerbruk, hvilket idkas ända upp till Enare
träsk. För åkerbruk tjenligast är sydöstra delen: Egent-
liga Finland och Nyland med skären deromkring, södra
delarna af Tavastland och Satakunda samt isynnerhet sö-
dra Österbottniska slätten. De nordliga och östra delar-
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ne äro fulla af kärr och moras samt stenbunden, hög-
land mark och sandmoar, glest bevuxna af tall och ljung.
Stora kärrtrakter hafva i sednare tider genom det sä kal-
lade kyttandet blifvit förvandlade till bördig mark. Moss-
odlingsbolag hafva för bestridandet af detta odlingssätt i
stort bildat sig på några ställen. Den stenbundna mar-
ken i östra delarae hafva vållat, att Finnarnes äldsta å-
kerbruk, det skogarne förödande svedjandet, ännu bibe-
hålles. Allmännast sås råg; i norra delen mest och på
sina ställen endast korn; i södern trifves hvete; ide östra
delarna odlas mycken hafra och bohvete. Årliga sädes-
skörden uppgår till omk. 3,100,000 t:r. Potäter förekom-
ma allmänt, dock mest i södra och sydvestra delarne; i
det inre landet intages deras plats till en del af andra rot-
vexter. Ärter trifves icke norr om Uleåborg. Linet blir
redan i norra delen af Wasa Län sträft; hampan går län-
gre mot norden. För trädgårdskulturen lägger väl kli-
matet hinder i vägen, dock kunde den vara driften högre
än den är. Af fruktträd mogna äppel- och körsbärsträd
ännu i mellersta Österbotten; päron och plommon egent-
ligen i Nyland. Bristen på fruktträd ersattes afflere slags
bär; ömnigast i norden. Vin- och stickelbär mogna i träd-
gårdar ännu inemot Uleåborgs Län. Vilda bärsorter äro hal-
lon, hjortron, lingon, smultron, åkerbär m. m. — Skogarne
äro af stor vigt för landet, som af dem erhåller sin för-
nämsta penninge-inkomst. Förädlingen af skogsprodukter
är derfdre en den mest lönande sysselsättning. De vigti-
gaste trädslag äro björk, gran och tall; allmänna öfver
hela landet äro dessutom al, asp, en, hägg, pil, rönn, vide.
Ek finnes förnämligast vid södra kusten; mindre allmänna
äro äfven ask, hagtorn, hassel, alm, lönn, lind, ännu i mel-
lersta Österbotten, lärkträd i Gamla Finland, — Ängarna
öch kärrtrakterna lemna tillräcklig föda åt boskapen; i
Lappland är renmossan af vigt såsom födoämne åt renar-
na. — Åkerjorden i landet uppgifves till omkring 900.000
och ängsmarkerna till 1,800,000 tunnland. — Jorden äges
dels af Kronan, dels af städerna, dels af .enskilda. Hem-
manens antal uppgifves till omk. 48,000.

Djurriket. Boskapsskötseln är vigtig. De vanligaste
husdjur äro hornboskap, får, hästar (de bästa i östra de-
len), getter, svin, hundar; i norden renar, hvilka äfveu
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förekomma i vildt tillstånd. Af tama foplar äro höns, duf-
vor, gäss allmänna. — Af vilda djur ma märkas björnen,
ekorren, haren, hermelinen, loen, räfven, vargen, äfvensom
skjälar; allt mera sällsynta blifva elgar. För invånarne i
landets nordliga och östliga delar är jagten efter dessa
samt efter vild fogel, såsom örnen, höken, tranan, orren,
tjädern, ejdergåsen (i norden), flere slags sjöfogel o. s.
v. en lönande sysselsättning — För dem, som bo vid hafs-
kusten samt vid sjö- och flodstränderna är fisket indräg-
tigt. Uti hafvet är strömmingsfisket och i floderna (sär-
deles de nordliga) laxfisket det förnämsta. Andra mera
allmänt förekommande fiskslag äro abborre, braxen, gäd-
da, gös, lake, muikka, nejonögon, ruda, sik, ål, m. fl. —

Kräftor finnes icke nordligare än i Lappfjerds-å, i södra
Österbotten.

Mineralriket. Rådande stenar.en är granit, af flera
färger. Marmor, kalk, slip- och qvarnstenar, skiffer, röd-
fiirgjord, lerjord förekomma på flera ställen; fajanslera
i närheten af Ladoga. De spår af ädla metaller man fun-
nit, hafva icke blifvit med arbete belagda, emedan det än-
nu är ovisst om arbetskostnaden kan betäckas. Af me-
taller förekommer jern ömnigast; det erhålles dels ur
grufVor (de flesta i vestra Nyland och östra delen af E-
gentliga Finland), dels ur sjöar (myrmalm). Koppar bry-
tes i Nyland och i Karelen, i hvilket sednare landskap
äfven tenn fås (nära Ladoga). Nitet för bergshandterin-
gen har de sednare åren mycket tilltagit.

Fabriker och handel. I allmänhet står konstfliten
på en låg ståndpunkt; för industri i stort saknas före-
tagsamhet. Handtverkerierna äro flerfaldiga (omkr. 50
skilda yrken), men fabrikerna få och otillräckliga. Sam-
manlagda värdet af de 103 fabrikernas tillverkningar steg
.1845 till 678,000 Rub. S:r. Största fabriksanläggningen
är bomullsraanufakturiet i Tammerfors; dernäst förtjena
nämnas 2klädes-, 3 tobaks-, 1 pappers-, 1 tvål- och ljus-,
1 socker-, 2 glas- och 1 fajansfabrik, hvartill komma 1
krutbruk och metallförädlingsverken — Förnämsta export-
varorna äro skogs- och boskapsprodukter, såsom plan-
kor och bräder (Björneborg och Wiborg), beck, tjära och
pottaska (Österbotten), smör, kött, hudar, dessutom fisk,
skjälspeck och pelsverk, Yissa år äfven spanmål o. s. v.
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Värdet af utförda varor utgör omkr. 3 millionerRub. S:r.
c;rd aret. Införda varor, hvilkas värde uppstiger till un-
gefärligen samma summa, utgöras af salt, metaller och
uietallarbeten, fisk, kryddor, kaffe, socker, thé, viner,
färgstofter, apoteksvaror, läder, siden-, bomulls-och ylle-
tyger samt hvarjehanda andra kolonial- och manufaktur-
varor. Genom frakter erhålies god vinst. Den utländska
handeln bedrefs (1846) af 453 fartyg af omkr. 46000 la-
ster. Dessutom finnes omkr. 10<J0fandtmannafartyg, hvil-
ka dels begagnas vid kustfart, dels pä mindre utländska
resor. Ångfartyg finnas i Finland 11.

Invånare. Befolkningen utgöres af Finnar (Suo-
mafaiset), Lappar (Lappalaiset). Svenskar (Ruotsalaiset),
Tyskar (Saksalaiset), Ryssar (Wenälaiset) och Zigenare
(Slustalaisct). Största delen äro Finnar, delade i två huf-
vudstammar: 1) Tavastcr (Hämeeläiset) med Sumerna
eller de Egentliga Finnarne och 2) Karelare med Kve-
nerna (Kainuiaiset). De förra bebo sydvestra, de sedna-
re nordöstra delen af landet. Med Finnarna närmast be-
slägtade äro Lapparna, hvilka redan före Finnarna bo-
satte sig i landet, men småningom blifvit trängda till de
nordligaste delarna (omkr. 1200 personer). Svenskarna
(omk. 200,000) äro bosatte längs kusterna afNyland och sö-
dra Österbotten samt på Åland och skären deromkring. Sven-
ska språket talas i öfrigt af många icke-Svenskar, äfven-
som det är ännu landets officiella språk. Ryssar, Tyskar
och Zigenare (hvardera omkr. 1000) finnas mest i östra
delen, men äro i öfrigt spridda här och der. Vid 1845
års slut uppgafs folkmängden till 8,547,724 personer,
hvaraf 751,308 voro mankön och 796,416 qvinkön. Der-
ibland bekände sig 1,505,159 till Evangelisk-Lutherska
läran och de öfriga, mest bosatta i Karelen, till den Gre-
kisk-kristna. I gamla Finland finnes ett mindre antal Ka-
toliker, hvilka i Wiborg hafva egen kyrka. ■— I afseende
å de olika privilegier, fri- och rättigheter, som tillkom-
ma Finlands invånare, delas de i fyra stånd: Adels-, Pre-
sta-, Rorgare- och Ronde-ståndet. Detta sednare ut-
göres af alla så kallade krono- och skatte-hemmans inne-
hafvare; men frälsebönder höra icke dit. Hvart och ett
af dessa stånd äger att sända ombud till Landtdagarna,
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hvilka hållas, när Regenten anser nödigt att till sådana
sammankalla.

Styrelse och förvaltning. Finland är en oskiljaktig
del af Ryssland, hvars Kejsare är Finlands Storfurste. —

I öfrigt förvaltas Finland efter egna lagar och har en från
den Ryska alldeles skild administration. Landets Grund-
lagar äro: Svenska Regeringsformen, af den 21 Augu-
sti 1772 samt Förenings- och Säkerhets-Akten, af den
21 Februari och 3 April 1789, hvilka båda af de Ry-
ska Kejsarena äro till kraft och verkan bibehållne och
stadfäste. De mål och ärenden, som omedelbart bero af
Monarken och hans eget afgörande, föredragas honom i
Petersburg af en der befintlig Minister Stats-Sekreterare.

I spetsen för styrelsen inom landet står General-
Guvernören, som utnämnes af Kejsaren, hvars person
han företräder. Han är Ordförande i Kejserliga Senaten
och Chef för all i landet förlagd krigsstyrka. Emedan nu-
varande General-Guvernören af andra åligganden är hin-
drad att uteslutande egna sig åt Finlands angelägenheter,
är en Adjoint tillförordnad, som eger utöfva en del af
hans embetsåligganden. Alla de ärenden, som icke ome-
delbart bero af Regenten, behandlas och afgöras i Kejsa-
rens namn af Kejserliga Senaten. Denna är fördelad i
Justitie- och Ekonomie-Departementet, hvardera af 8Le-
damöter, hvilka af Kejsaren utses på 3 år hvarje gång.
Utom de mål, som skola behandlas af båda Departemen-
terna gemensamt, har Justitie-Departementet sig enskilt
uppdraget rättvisans vårdande, hvaremot Ekonomie-Depar-
tementet handhafver den allmänna inre förvaltningen. Den
omfattar derföre flera Expeditioner: Kansli-, Finans-,
Kammar och Räkenskaps- och Ecklesiastik-Expedition.
I närmaste sammanhang med Senaten står en Prokura-
tor, som har att vaka öfver lagarnes helgd samt att in-
gen lider intrång uti sina lagliga rättigheter. Senaten
äfvensom alla andra i och för landets styrelse och för-
valtning nödiga central-embetsverk finnas i Helsingfors.

I afseende å förvaltningen och den allmänna ordnin-
gens handhafvande i landets skilda delar är detta förde-
ladt iB, af Guvernörer styrda, Län: Uleåborgs och Ka-
jana, Wasa, Abo och Björneborgs, Nylands. Wiborgs,
Kuopio, S:t Michels ocb Tavastehus. HvarjeLän underaf-
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delas i Härader under Kronofogdar och dessa åter i
Länsmansdistrikler, hvilka ofta äro desamma som Sock-
nar' Uti städerna bandhafves förvaltningen af deras Ma-
fistrater, bestående af stadens Borgmästare och Rådmän,

yra städer (Sordavala, Jyväskylä, Heinola och S:t Mi-
chel) hafva ännu ingen Borgmästare, utan en Ordnings-
man och en Ordnings-Rätt. Häradernas antal är 47, Läns-
mansdistrikternas 228 och städernas 31.

Lagskipningen. I och för rättvisans vårdande är
Finland indgladt i tre Jurisdiktioner emellan de tre Hof-
Rätterna i Åbo, Wasa och Wiborg. Hof-Rättens ordfö-
rande kallas President, ledamöterna Hof-Rätts-Råd och
Assessorer. Under Hof-Rätterna lyda alla lägre domsto-
lar, så på landet, som i städerna. Underdomstolar på
landet äro Lagmans- och Härads-Rätter, under en
Lagman eller en Häradshöfding, hvardera biträdd af 12
Nämndemän. Derigenom uppstår indelningen i 6 Lagsa-
gor och 49 Domsagor. Uti städerna skipas lag och rätt
af Rådstufvu-Rätter, sammansatte af Borgmästaren och
Rådmännen. De städer, som ingen Borgmästare hafva,
höra under närmaste Häradsrätt. Uti 9de större städer-
na finnes dessutom en lägre domstol Kämnersrätt med
en Kämnerspreses till ordförande. Dessutom hålles Bergs-
ting och Ågodelningsrätter. Emellan de tre Hof-Rätter-
na är landet sålunda fördeladt, att under Hof-Rätten i
Åbo höra Åbo, Tavastehus och Nylands Län (2 Lag-,
19 Domsagor, 11 städer), under den i Wasa Uleåborgs
och Wasa Län (2 Lag-, 11 Domsagor, 11 städer) samt
under Wiborgs Hof-Rätt Kuopio, S:t Michels och Wiborgs
Län (2 Lagsagor, 19 Domsagor och 9 städer).

Den Ecklesiastika styrelsen, vården om religion och
kyrkan, är öfverlemnad åt Erke-Biskopen i Åbo och Bi-
skopen i Borgå, hvardera biträdd af ej,t Domkapitel. Lan-
det indelas derföre i två Stift. Till Abo Erkestift höra
Lappland, Österbotten, Satakunda, Egentliga Finland och
Åland samt vestra delarna af Tavastland och Nyland; till
Borgå stift Karelen, Savolaks, den öster om Tavastländ-
ska åsen belägna delen af Tavastland samt Nyland (till
och med Helsingfors). Hvarje stift är underafdeladt i
Kontrakter eller Prosterier med en Kontrakts-Prost i
spetsen. Till hvarje prosteri höra ett olika antal Pasto-

Geograft. 3
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rater under sina Kyrkoherdar, bland hvilka en genom
val är Kontrakts-prost. Ett pastorat består af antingen
en eller flera församlingar, i hvilket sednare fall en kal-
las Moderkyrkoförsamling, men alla de andra kapellför-
samlingar. Prosteriernas antal är 37 och pastoraternas
212. De Grekiska församlingarna i Finland lyda under
Metropoliten i Petersburg.

Öfriga indelningar af landet, såsom den i 24 Pro-
vincial-Läkaredistrikt, 2 Tulldistrikt o. s. v., äro af min-
dre vigt att fästa vid.

Undervisningsanstalter. Den förnämsta är Alexan-
ders-Universitetet i Helsingfors. Dernäst komma de un-
der uppsigt af JStiftenas Biskop och Domkapitel stående:
5 Gymnasier (Åbo, Wasa, Borgå, Kuopio, Wiborg), 11
Högre Elementar-skolor (Uleåbor^, Wasa, Björneborg,
Åbo, Tavastehus; Helsingfors, Borgå, Fredrikshanm, Kuo-
pio, Nyslott, Heinola), 31 Lägre Elementarskolor och 5
Fruntimmersskolor (Åbo, Helsingfors, Fredrikshamn och
2 i Wiborg). För sjömäns undervisnbg i deras yrke
finnes 3 Navigationsskolor (Helsingfors, Åbo, Wasa). Un-
dervisning i de för handelsjnän nödiga kunskapsstycken
meddelas i Handelsskolor (Åbo och Wasa). För handt-
verkares och manufakturisters undervisning äro Söndags-
skolor organiserade i 25 af landets städer, äfvensom för
deras fullständigare utbildning 3 Tekniska-Realskolor sko-
la inrättas (Helsingfors, Åbo, Wasa). Uti Fredrikshsmn
är en Kadet-skola för bildande af skickligt militärbefål.
På Mustiala i Tavastehus Län är ett Landtbruks-Institut.
Dessutom finnes för den egentliga folkundervisningen nå-
gra Lancaster-, Småbarns-, Flick-, Sockne- och Bysko-
lor ra. m.

Militär. Den inhemska Finska militären utgöres af
1) Lifgardes-Skarpskytte-Rataljon och 2) Första Finska

f o-Ekipaget, båda i Helsingfors, samt 3) Skarpskytte
Mation i Åbo, tillsammans omkr. 3000 man. Tre an-

dra Skarpskytte-Bataljoner skola efter hand uppställas.
Landets hufvudmyntär Ryska Silfver-Rubeln. — Stats-

inkomsterna uppgå årligen till något öfver 2 millioner
Rub. S:r, hvilka äro tillräckliga att bestrida de nödiga
Qtgifterna och äfven torde lemna något öfYerskott.
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Storftirstendömet Finlands vapen ar ett af rosetter

omgifvet, upprätt stående, krönt lejon i rödt fält; i högra
framtassen håller det ett uppåt vändt svärd och i den
venstra en nedåt vänd sabel, på hvilken det stiger med
bakfötterna. Skilda Landskaper, Län, Städer o. s. v.
hafva egna vapen och sigill.

Af de många olika indelningar, som i landet före-
komma, förtjenar Läne-indelningen största uppmärksamhet.
Följande tabell meddelar öfversigt af de skilda

1. Uleåborgs och Kaj ana Län
består af norra Österbotten samt Finska andelarna af
Westerbotten och Lappland. Omgifves af Bottniska vi-
ken (Norrbotten), Sverige, Norrige, de Ryska Guverne-
menterna Archangel och Olonets samt Kuopio och Wa-
sa Län.

Lappland är vidsträckt, men föga odladt och befol-
kadt. Många berg och jordåsar förekomma, omslutande
stora dalar, som till största delen upptagas af hedar, kärr
och mossor (tundror).

Af berg må nämnas kedjan Lapintunturit, som genomstryr
ker landskapet från vester mot ösfer ocb sedan åtföljer öjätra
gränsen mot Ryssland, äfvensom de enstaka Peldoivi, Ounaslun-
turi och Mutkevaara, norr om Patsjokis utlopp ur Enareträsk,
der Ryssland, Norrige och Finland sammanstöta. Härigenom
rinna floderna: Tenojoki, Waskojoki och Ivalajaki till Enare-
träsk; Könkömä, som i förening med Leltas-Eno bildar Muo-
nio; öfra delarna af Kemijoki och dess bifloder LuirojoTti. Kit-
tilenjoki och Ounasjoki.

Klimatet är kallt. Säd och jordfrukter kunna foga

Länens storlek i geogral
qv. mil.

Uleåborgs .
. 3012 .

Wasa ...757
.

Åbo ....488 .

Nylands. .
. 234

.

Wiborgs . . 779
.

Kuopio . . . 800 .

S:t Michels . 431 .

Tavastehus . . 343 .

f. Folk mängd
(1845)'

.
143,811

.
236,003

. 277,476

. 1M.,069

. 264,499

. 181,332

. 140,740

. 147,794

ochfi IBefolkning p
qv. mil.

. 47.

. 312.

. 579.

. 667.

. 340.

. 227.

. 327.

. 431.
Summa 6844 1,547,724 . 226.
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odlas. Potäter och rofvor sättas dock i Utsjoki. Korn
sås ännu vid Ivalajokis mynning och mognar på ganska
kort tid, emedan solen på en längre tid icke går ned.
Sommaren är mycket het och för främlingar odräglig,
dels för värmen, dels för den mängd mygg, som här
plågar både menniskor och boskap. Bär vexa i ymnig-
het. Dvergbjörken, enen och renmossan bekläda spar-
samt Qellens sidor, i dalarna anträffas tall, al, asp och
hägg, vid stränder af sjöar och floder vide, samt mera
mot söder gran och rönn. Träden, som ju längre mot
norden äro desto mera nödvuxna, blifva i södra delen
resligare. Dessa vildmarkers ursprungliga invånare äro
de kortvexta Lapparna. En stor del af dem hafva redan
förlorat sig bland de åkerbrukande Finnar, hvilka såsom
nybyggare nedsatt sig i de sydliga delarna. Medafseen-
de å lefnadssättet kunna Lapparna indelas i Fiskar-Lap-
par och Fjäll- eller Nomad-Lappar. De förra bana
nedsatt sig vid de fiskrika sjöarna och strömmarna. Om
sommarn irra de väl omkring med sina hjordar, men
till vintern söka de sig fasta bostäder; de bilda likasom
en öfvergång från nomadlifvet. Nomad-Lapparna lefva
af sina renar, som äro deras allt i allom. De föda sig
af deras kött, mjölk och ost, kläda sig med deras skinn
o. s. v.; de begagna renarna äfven till lastdjur och dra-
gare. De ströfva omkring ifrån den ena trakten till den
andra och bo i så kallade kotar, hvilka uppföras sålun-
da, att några stänger i en mot hvarandra lutande ställ-
ning nedslås i marken eller drifvan och några renhudar
fästas deromkring.

Lappland indelas i Enontekis- eller Torneå-, Kuo-
tajårvi-, Kiltilä-^ Sodankylä-, Utsjoki- ochEnare-Lapp-
marker, af hvilka de 4 första ligga på södra, men de
2 sednare på norra sidan om Lapintunturit. Alla utom
Torneå Lappmark kallas med ett gemensamt namn Ke-
mi Lappmark.

Österbotten-, jemte Finska andeln af Westerbotten,
d. ä. landet emellan Torne- och Muonio-elfvar i vester
samt höjdsträckningen Kallinkangas och ån Käkarna
(vester om Kemijoki) i öster, är ett lågland, sluttande
mot Bottniska viken. Denna landsort är så full af sjöar
och sumpig mark, att man föriikuat den vid ett enda
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ofantligt moras. Flera från Maanselkä utgående åsar, af
hvilka den sydligaste bildar gränsen mot WasaLän, sträc-
ka sig härigenom och bilda långa dalar, genomflutna af
floder. Dessa rinna i nordligaste delen från norr mot
söder, i mellersta från öster mot vester och i södra från
sydost mot nordvest.

Äfven enstaka berg uppresa sig pä några ställen t. ex. Ava-
saksa, vid Torne-elf, besökt af resande, hvilka midsommars-
natten Önska se solen hela natten öfver horisonten; Wuokatti
i Sotkamo socken, 1200 fot högt —De förnämsta vattendragen
äro Torne-elf med sin venstra biflod Tengeli-elf. infallande norr
om Avasaksa, Kemijoki, Simojoki från Simojärvi, IjokifrSn lin-
järvi, Ule-elf, Siikajoki, Pyhäjoki, Kalajoki från Katajanjärvi.

Den sumpiga marken är icke rätt tjenlig för åker-
bruk; kyttandet har dock aftvungit den skördar. Klima-
tets stränghet hindrar äfven åkerbrukets fortkomst; natt-
froster äro icke sällsynta. I de inre delarna (Kajana
Län, Kainunmaa) äro skogarna goda och der bränncs
mycken tjära. Jagten, hvarvid jägarne mycket begagna
skidor, äfvensom fisket, äro lönande. Elfvarna, särdeles
de nordliga, äro rika på lax och taimen. Perlmusslor har
man funnit, men de äro af mindre värde. Huruvida den
guldsand, som finnes i närheten af Kemijoki, kan förtje-
na att med arbete beläggas, torde snarligenblifva afgjordt.
På jern är tillgången god; vid Juokaisenmaa, i Kolari
by af Öfver-Tornea socken, är Finlands rikaste jernmalm-
fält; sjöarna hysa myrmalm och hafva de sednare åren fle-
ra Mästerverk inrättats. Den Finska befolkningen utgöres
af Kvenerna, ett härdigt, raskt folk, som kallblodigt fö-
retager de äfventyrliga forsfärderna, då inlandets pro-
dukter längs elfvarna skola föras till kuststäderna.

I Westerbotten:
Torneå (Tornio), stad på Svensar-ö, vid Torne-elfe

mynning; obetydlig handel, mest med lax och lappva-
ror; 561 inv.*)

Anlagd 1621.
I Österbotten:
Uleåborg (Oulu), på en udde emellanKembele-viken

och Ule-elf, som här genom Merikoski utstörtar i Uleå-
hugten; en af landets största handelsstäder. Säte för Lä-
nets Guvernör. Här finnes ett Vexelkontor, en Högre

*) Städernas folkmängd är uppgifven sådao den var 1841.
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Elementarskola, ett boktryckeri, hushållningssällskap och
några mindre fabriker; 4577 inv.

Anlagd 1605—Nära staden pa slotlsholmen lag det fordna
Uleåslottet, anlagdt 1570— Carlo (Hailiio.o),en ansenlig ö i hafviet
— Nyby, glasbruk i Ij<» socLen — Siikajoki, Revolaks ocb Pulkkila,
vid Siikajoki elf, kända ur 1808 ars krigshistoria.

Rrahestad (Raahe, Salosten kaupunki), i Salo soc-
ken, vid hafvet; god handel; 1984 inv.

Anlagd af Grefve Brahe 1649—Olkijoki, by i Salo socken,
känd for en konvention den 19 Nov. 18Ö8.

Kajana (Kajani), liten stad i Paldamo socken, vid
södra stranden af Koivukoski, som från Nuasjärvi leder
till Uleåträsk; 420 inv.

Anlagd af Grefve Brahe 1650— Ka janeborg, ett slott p8 en
holme i sjelfva forsen, anlagdt 1607 och forstördt 1717 — Ma-
namansalo, en stor ö i Uleåträsk, som derigcuom delas i Ärjän-
felkä (östra delen) och Niskasclkä (nordyestra delen).

2. Wasa Lån
består af södra Österbotten, nordöstra Satakunda och
nordvestra Tavastland. Omgifves af Bottniska viken, U-
leåborgs, Kuopio, S:t Michels, Tavastehus och Åbo Län.

Österbotten är ett lågland och tyckes hafva varit en
hafsbotten, hvilken efter hand höjt sig ofvan vattenytan.
östra delen vid Maanselkä är ojemn och bergig, i öfrigt
är här landets största slätt. Lägre åsar och enstaka
höjder uppresa sig på några ställen. En mängd ström-
mar flyta härigenom, nästan alla från sydost mot nordvest.

Af höjder ma nämnas: Simsjö i Lappo (Lapua), det från
klubbkriget kända Sandavuori i ilmola, jjötomberget i Lappfjerd.
Bland floder äro följande de betydligaste: Wetiljoki från Synä~
järvi; Esse-å senomrinnande Alajärvi, Lappajärvi och Evijärvi;
Lapuanjoki; Kyro-elf; hvartill komma de mindre betydliga Lai-
hela-, Malaks-, Nerpes-, Tjock*- och Lappfjer ds-aar.

Hafsstranden är långgrund och kusten åtföljes af en
vidlöftig skärgård, hvarest ett indrägtigt strömmingsfiske
idkas och en mängd skjälar skjutas. Södra delen med
bördig lerjord är väl odlad och sädesrik; särdeles gäller
detta om slätten kring Wasa och Kyro-elf, bekant för sin
storkorniga, till utsäde eftersökta råg. Sandjorden i nor-
ra delen är visserligen mindre gifvande, dock alstrar den
säd, stundom utöfver behofvet. På flera ställen beredes
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»altpeter. Invånarne längs kusten äro af Svensk här-
komst. Den Finska befolkningen utgöras af Tavaster,
hvilka här, genom beröringen och beblandningen med
Svenskarna, förbytt sin stamkarakter. De hafva ett ret-
ligt och häftigt lynne, äro skicklige i åkerbruk och slöj-
der. Mekanisk färdighet är något, som på ett fördelak-
tigt sätt utmärker den Österbottniska allmogen.

De till länet hörande andelar af Satakunda och Ta-
vastland, hvilka genom Maanselkä skiljes från Österbot-
ten och genom norra delen af Tavastländska åsen från
hvarandra, äro ojemna, till en del upptagna af skogar,
moar och sjöar. Jordmån är mindre väl passande för
åkerbruk och nattfroster göra ofta skada. Sjöarna hysa
myrmalm.

Inom Satakunda ligga sjöarna Etsåri och Toivesi, med livil-
ken Keurunselkä (27. genom Menttä fors (gräns mot Tavastehus
Län) förenas, samt en del af Ruovesi, i hvilken sjö Abo, T.iva-
steluis och Wasa Län sammanstöta. I Tavastland fin-es Wo-
limajärvi, Kivijärvi och Wuosjärvi (1) samt Pyhäjärvi Q26) i Saa-
rijiirvi socken, hvilkas vattenmassor förenas i den 6 mil långa
Kejtelä (2"), länets största insjö. Under sitt utflöde mot söder
upptager den Kuhankoski från den af länegränsen mot Kuopio
Län skurna Kynsyvesi (24) och utfaller genom Leppävesi och
Baapakoski i Päijäne, hvaraf norra delen ligger iuoni detta län.

I Österbotten:
Gamla Karleby (Kokkola), vid en hafsvik, en aflan-

dets största handelsstäder; några mindre fabriker; 2637 inv.
Anlagd 1610 — Korpholmen, i Kronoby socken, ett 1631 upp-

fördt, numera upphäfvet hospital.
Jakobsstad (Pietarsaari), vid hafvet iPedersö socken;

ansenlig h*ndel, en mindre fabrik; 1505 inv.
Anlagd af Enkegrefvinnan Ebba de la Gnrdie, född Brahe,

på den f. d. kungsgården Pinnonäs ägor (1653).

Ny Karleby (Uns' Karlepy, Joensuu), stad näraLa-
puanjokis utlopp, betydlig handel; 1011 inv.

Anlaod 1614 — Kimo jernbruk med Oravais masugn i Wörå
socken. Vid Oravais föreföll en afgörande strid den 14 Sept. 1808.

Wasa (Waasa), stad i Mustasaari socken, nära en
fjärd af hafvet. Säte för en Hof-Rätt och Länets Guver-
nör. Här finnes ett Vexelkontor, Gymnasium, Högre E-
lemcntar-, Handels-, Navigations- och (blifvande) Real-
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*kola, ett boktryckeri och några mindre fabriker; ansen-
lig handel; 2969 inv.

Anlagd 1606— Korsholm, invid staden, f. d. ea Kungsgård
med ett befäst slott, Landshöfdingens residens (1687—1773) och
Ladugård till 1845; nu en Agronomisk Model 1-Ferm— Kolki,
klädesfabrik i Lillkyro socken — Grönvik, glasbruk i Mustasaari
— Iterga, glasbruk i Malaks— Granfors, pappersbruk i Nerpes —

Orisberg,^ jernbruk i Storkyro — Napo, by i Storkyro, fältslag
1714— Öster myra, i limola, jernhrtik och landets enda krutbruk
— Lappo-Starby, Ruona-bro, Salmis och Alavo omnämnas i 1808
års krigshistoria.

Kaskö (Kaski), stad på en ö i hafvet, i Nerpes soc-
ken, med en förträfflig hamn; handeln är mindre bety-
dande; hufvudnäringen är strömmingsfiske; 717 inv.

Anlagd 1785.
Kristinestad (Riistina), vid hafvet i Lappfjerds soc-

ken, beqväm hamn och ansenlig handel; en mindre fa-
brik; 2007 inv.

Anlagd 1649 af Grefve Brahe.
1 Tavastland:
Jyväskylä, stad i Laukkas socken, vid Päijänes nor-

ra strand; 308 inv.
Erhöll stadsprivilegier 1837.

3. Abooch Rjörneborgs Län med
Ålands Höfdingedöme

omfattar Egentliga Finland, vestra och större delen af Sa-
takunda samt Åland. Omgifves af Östersjön och Bott-
niska viken (Hamnan mcri, Raumo sjön) samt Wasa,
Tavastehus och Nylands Län.

Egentliga Finland, landets sydvestra del, utskjutan-
de mot nordvest i Bottniska viken med Wärknäs-udåe.
Inre delarna äro mera jemna, kusterna likasom norra
delen bergiga och backiga.

Längs norra gränsen mot Satakunda sträcker sig en del af
Tavastländska åsen samt en derifrån vid Orihpää kapellkyrka
utgående arm, mest bestående af såkallad rapakivi. Härigenom
flyta Aurajoki till Östersjön samt Pemar- och Haliko-åar till vi-
kar af samma namn.

Södra kuststräckan äfvensom den pä granithällar hvi-
lande skärgården derutanföre höra, oaktadt marken är
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mera hård, till de fruktbaraste, bäst odlade och befolkade
delar af landet. Det milda klimatet tillåter ek att trifvas
temligen väl, likasom flera andra mindre vanliga trädslag.
I närheten af Åbo idkas biskötsel. Fisket i den vidsträck-
ta skärgården är godt. Den granit, som finnes i närhe-
ten af Åbo, är finkornig och kan antaga en skön poli-
tur. Flera kalkbrott (t. ex. i Pargas, Kimito) finnas;
ett rikt kalklager stryker längs södra kusten ifrån Åbo
inåt Nyland. Jernmalm erhälles på flera ställen (t. ex.
Raggböle och Wihiniemi i Bjerno, Hamnholm på Ki-
mito-ön). Detta landskap äfvensom Satakunda äro de
delar af Finland, som Svenskarna först intogo (1157). De
här boende invånarne, som voro af Tavastländska stam-
men, benämndes af dem Finnar eller Sumer. Den stän-
diga och långvariga beröringen med utlänningar har gif-
vit Sumerna ett rörligare, lifligare lynne, än det som ka-
rakteriserar den äkta Tavasten.

Satakunda-andelen är till största delen flack. Ge-
nom nordöstra delen sträcker sig Satakunda-åsen, som
i sin nordliga del (Ikalis och Tavastkyro socknar) är ut-
plattad i den ansenliga Tavastmon, men närmare Tam-
merfors (Birkala socken) blir högre och smalare, fram-
gående i en af naturskönheter uppfyld trakt (Harju kapell).
Genom sydvestra delen stryker den vestliga fortsättningen
af Tavastländska åsen. På vattendrag är här icke brist.
Satakunda-sjöarne äro mänga och ansenliga.

Östra gränsen mot Tavastehus Län går genom Ruovesi sjö,
Murola sund, Näsijärvi, Tamperinkoski, Pyhäjärvi, Sorvanselkä
och Kuokkala-fors. I öfrigt finnas de till samma system hö-
rande Nokiavirta, Kulovesi, Kyrösjärvi med Kyronkoski, hvil-
ka alla afledas genom Kumo elf, som har ett bågformigt lopp
mot sydvest och nordvest. Dessutom må märkas ESaslmola-eller
Karvia-å, som genomflyter Jsojärvi; Norrmarks å från sjöar i
Mouhijärvi socken; Eurajoki frän Pyhäjärvi (48) med ett till-
flöde ur Kjuloträsk (Köyliöjärvi); Loimjoki en biflod till Ku-
.mo kommande från Tavastland.

Vestra och södra delarna äro bördigare och bättre
befolkade än de inre, der stora sträckor upptagasafträsk
(i Mouhijärvi socken räknas 171 st.) och moar. Betes-
markerna äro goda; Pungalaitio-osten är känd. I Säkylä
socken finues ett ansenligt qvarnstensbrott; i Hvittis och
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Ikalls rödfårgjord; på Räfsö svart marmor. En vidsträckt
skiffergång af god beskaffenhet genomgår landskapet.

Åland utgöres af en stor ö fasta Åland och en
mängd (omkr. 80 s„t.) holmar, klippor och skär, emellan
Öster _\jön i söder, Ålands haf i vester, Bottniska viken, i
norr samt i öster Skiftet, som (1| mil bredt) skiljer Å-
ländska skären (Brandö) från de Finska (Wartsala). Mar-
ken är ojemn. Klimatet är mildt; icke alla år tillfryser
Ålands haf. Säd finnes till behofvet. Ängsmarkerna äro
feta; Ålandsosten (Pöglö socken) är berömd. Vigtiga
näringar äro fiske och jagt (skjälar och sjöfågel). För-
nämsta penningeinkomsten inbringar handel och fraktre-
sor. Allmännaste stenarten är röd grofkornig granit.
Kalk- och malmstreck finnas; på Sodö inom Föglö soc-
ken är ett rikt jernmalmbrott. Invånarne, hvilka äro af
Svensk härkomst, lefva snyggt, äro driftige och raske.

De förnämsta och bredaste pass inom Åländska skärpnäro:
Lappvesi (2 mil) emellan Brandö och Kumlinge; Delet{2\ mil)
emellan Kumlinge och Wargala pä Wårdö. På fasta Ålands
östra kust intränger hafsviken Lumparen. Af höjder ma märkas
Renberget i Sands socken, Gethaberget i Finström och Saltviks-
borg i Saltvik.

I Satakunda:
Rjörneborg (Pori), gammal stad, på södra stranden

af Kumo-elf, tre mil från dess mynning, i Ulfsby socken.
Landets största handelstad. Här finnes en Högre Elemen-
tarskola och några mindre fabriker. Stadens hamn är
på Räfsö vid elfvens mynning; 4927 inv.

Redan 1365 erhöll Vlvilankylä (Ulfsby) stadsprivilegief;
Staden flyttades (1558) till sitt nuvarande läsre på f. d. kungs-
gården Björneborgs (Bärnestes) ägor— Långfors, pappersbruk i
Sastmola socken, vid Sastmola åns utlopp ur Isojärvi — Norr-
mark och Fredriksfors, jernbruk, samt Thorsnäs, glasbruk; alla
i Ulfsby.

Raumo (Rauma), gammal stad vid hafvet, drifter
medelmåttig handel mest med läkten och trädkäril; känd
för sin spetsknöppling; 1771 inv.

Erhöll privilegier 1441 och har för sin uppkom,t att tacka
det här anlagda klostret. Här fanns vid medeltidens slut en
berömd skola (Collegium Ranmense) — Kauttua, jernbruk i Eura
socken, vid Eurajokis utflöde ur Pyhäjärvi.
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Tammerfors (Tamperi)* i en herrlig nejd, vid Näsrjär-
vis och Pyhäjärvis förening, i Messuby socken. Här finnes
ett bomullsmanufakturi, som är största fabriksanläggnin-
gen i landet, ett stort pappersbruk och några mindre
fabriker; 2005 inv.

Anlagd 1779; njuter sedan 1821 Fristads-privilegier.
I Egentliga Finland:
Nystad (Uus' kaupunki), vid hafvet, drifVer betydlig

handel mest med trädkäril; 2197 inv.
Anlagd 1617. Fredsslut 1721.

Nådendal (Naantali), gammal, men ringa stad vid
hafvet; här tillverkas en mängd yllevaror och skoarbe-
ten; 571 inv.

Har för sin uppkomst att tacka det här anlagda Brigittiner-
klostret; erhöll köpstadsrätt 1443.

Åbo (Turku), Finlands äldsta och ryktbaraste stad,
dess f. d. hufvudstad, genomfluten af Aurajoki. Ånnu
betydlig; säte för en Hof-Rätt, Finlands Erke-Biskop och
Länets Guvernör. Här finnes ett Vexelkontor, Gymna-
sium, Högre Elementar-, Fruntimmers-, Handels-, Navi-
gations- och (blifvande) Real-skola, Central-Bibelsällska-
pet, ett om landets uppodling mycket förtjent Hushåll-
ningssällskap, 2 Boktryckerier, 2 Korrektionshus och nå-
gra fabriker (de förnämsta: ett bomullsspinneri, en to-
baks- och en klädesfabrik, mekanisk verkstad). Handeln
är stor, 13,050 inv.

Staden räknar sin uppkomst ifrån tiden strax efter det Sven-
pkarne fattat fast fot i landet (1157). Efter branden, som den
4r och 5 Sept. 1827 förstörde nästan hela staden, bar den blif-
vit åter uppbyggd efter en förbättrad plan. Fredsslut 1743—

Åbo slott, det äldsta i landet, vid Aurajokis mynning — Kuppis,
invid staden, med en redan i forntiden berömd helsokälla, en
kdllvatten-kuranstalt och en Finska Trädgårdsodlings-sällskapet
tillhörig trädgård —Runsala (Ruvissalo), en täck ö i hafvet, f.
d. ?9 kungsgård, nu förenad med staden — Littois, stor klädes-
fabrik i-Lundo — Björkboda, jernbruk på Kimito ön — Kirjakkala
och Näsegard, jernbruk i Bjerno — Juvankoski, pappersbruk i
Uskela *- Ktmstb~, ö i Pikkis socken, med ruiner af ett Finlands
Katolska Biskopar tillhörigt slott (Fviuisiston hovi), hvilket Gu-
staf I lät förstöra" (1528) — Skjälä, ö i Nagu socken, med ett hos-
pital för sådana sinnessjuka personer, som anses oförbätterliga.
— Fortuna, en mindre fajans- och lerpipfabrik på Keldinge säteri
j Nagu socken.
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På Åland:
Skarpans, ett fästningsverk, vid Bomarsund i Sunds

socken.
Kastelholtn, en kungsgård med ett f. d. befäst slott, i Sunds

socken — Degerby, i Föglö, med en Tullkammare —Eckerti, i Ham-
marland, med Tullkammare och Gränse-Postkontor— Signils-
skär, de yttersta klipporna åt vester, vid Ålands haf, som härifrån
till Grislehamu på Svenska kusten är omkring 5 mil brcdt.

4. Nylands Län
består af vestra och större delen af Nyland (till Kymme-
ge-elf) samt en del af sydöstra Tavastland. Omslutes af
Åbo, Tavastehus, S:t Michels och Wiborgs Län samt i
söder af Finska viken.

Här råder en oafbruten omvexling af höjder och däl-
der. Bergen stupa brant i hafvet och kustlandet är af
inträngande hafsvikar sönderskuret i landtungor och ud-
dar (t. ex. Hangö, Porkala). Klippor och skär sträcka
sig hela kusten utefter.

Från Tavastländska bergarmen går inåt detta län en utgrc-
ning, som sedan sönderfaller i tvenne, af hvilka den östra
med sydlig riktning löper mot Helsingfors och den vestra sträc-
ker sig mot sydvest förbi Ekenäs och utlöper i Hangöudd. Ge-
nom den hithörande andelen af Tavastland går det vestliga ut-
skottet från Karelska armen. Afvattendrag må nämnas: Karts-
å från Wichtis och Lojo sjöar till Pojo-viken; Sjunde-å till
Pickala viken; Helsinge- eller Wanda-å, utfallande nära Hel-
singfors; Borgå-å, utfallande vid staden Borgå; Forsby-å till
Perno viken; Kymmene-elf. gränsflod mot Wiborgs Län. Vid
nordöstra gränsen mot S:t Michels Län finnes Wuohijärvi (44),
utfallande i Kymijoki.

Marken år visserligen hård, men fruktbar och vät
odlad. Klimatet är mildt; hvete trifves dock föga. Ek
förekommer; i allmänhet tyckes detta träd vara i aftagait-
de i landet. I Ingå socken idkas humleplantering. Fi-
sket är indrägtigt. Utanför Ekenäs fångas en utmärkt
hvassbuk. I Kymmene fås lax. Kalklagret från Egentli-
ga Finland räcker inemot Helsingfors. Jernmalm erhål-
les från flera ställen (t. ex. Sillböle, Tavastbv och Munk-
näs i Helsinge, Ojamo, Finlands äldsta grum, i Lojo;
Jussarö, ö i Pojo socken, med rik tillgång). Koppar
anträffas på ett par ställen {Orijärvi i Kisko och Paa-
vola i Lojo). Här och i det Egentliga Finland finnas de
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flesta bruk och smälthyttor. Länet är det mest befolkade
i landet. Invånarne, som utgöras af Svenskar och Tava-
ster, beskyUas för en viss maklighet, vällefhad och stolthet

I Nyland:
Ekenäs (Eikniemi, Tammisaari), äldre stad på en i

hafvet utlöpande udde, i Pojo socken; handeln är min-
dre betydande; 1316 iav.

Anlagd af Erik Flemming 1529,erhöll den stadsprivilegier 1546
— Gustafsvärn, ett litet fäste, anlagdt 1789på Hangöudd i Tenala
socken. Sjöslag 1714— Fiskars, i Pojo socken, koppargar- och
hammar-verk, jernbruk, mekanisk verkstad, och en fabrik för
finare stålarbeten — Billnäs, jernbruk och Antshog, klädesfabrik,
båda i Pojo — Svarta, jernbruk i Karis — Raseborg, äfven i Ka-
ris, f. d. kungsgård med ruiner af ett slott, som uppfördes af
den rike Bo Jonsson Grip (1372). I denna socken finnes ett
Postkontor — Fagervik, jernbruk i Ingå.

Helsingfors (Helsinki), på en landtunga i Finska vi-
ken, landets hufvudstad (1812), säte för General-Guver-
nören och Kejserliga Senaten (1819) samt alla till landets
styrelse och förvaltning hörande Centralverk, Alexanders-
Universitetet (1828; och alla dermed i sammanhang ståen-
de inrättningar, Länets Guvernör och flera Samfund (Ve-
tenskaps-Societeten, Läkaresällskapet, Finska Litteratur-
sällskapet, Sällkapet pro Fauna et Flora Fennica, Finska
Konstföreningen). Här finnes en Högre Elementar-, Frun-
timmers-, Navigations- och (blifvande) Real-skola, 2Sten-
och 4 (i verksamhet varande) Boktryckerier samt några
fabriker (de vigtigare: 2 tobaksfabriker, 1 sockerbruk å
Thölö, det enda i landet, en mekanisk verkstad). Be-
tydlig handel. Två förträffliga hamnar. Station för
krigsskepp. Praktfullt byggd; 12,725 inv.

Staden anlades 1550 vid Wanda-åns utlopp (Gamla staden)
och flyttades 1642 till silt nuvarande läge på Estnässkatan. Här
afgjurdes 1741—1743 årens krig — Lappviken, en kuranstalt for
sinnessjuka, nära staden likasom Ulrikasborg, en mycket besökt
bad- och brunns-inrättning.

Sveaborg (Wiapori), en stark fästning, en half mil
från Helsingfors, i hafvet ..på 7 holmar (Wargskären):
Wargö, Stora och Lilla Öster Svartö^ Vester Svartö,
Gustafssvärd, Långörn och Löven.

Anläggningen påbörjades 1749 under ledning af Grcfre A.
Ehreusyärd — Mariefors, jernbruk i Thusby.
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Rorgå (Porvo), gammal stad, vid Borgå-åns utlopp

ien vik af hafvet. Säte för en Biskop. Här finnes ett
Gymnasium, en Högre Elementarskola, ett boktryckeri och
några mindre fabriker; handeln är mindre betydande;
2796 inv.

Omtalas sSsom stad redan 1424. Här hölls (1809) en
Landtdag.

Lovisa (Lovisa), stad vid en vik af hafvet, i Perno
socken; medelmåttig handel; 2523 inv. Vid inloppet till
staden ligger fästet Svartholm.

Anlagd 1745 under namn af Degerby, erhöll den sitt nu-
varande namn efter Drottning Lovisa Ulrika (1752). Var en
tid Landshöfdingesäte (1743—1778) — Forsby, jernbruk i Perno
— Strömfors, jernbruk i Pyttis, vid Kymijoki — Werälä, by i E-
limä ; fredsslut 1790— Anjala, sätesgård i Elimä, skänkt af Ko-
nung Carl IX åt en Lifländare Henrik Wrede; nu tillhörig Fin-
lands General-Guvernör Furst Menschikoff. Aujala förbundet.
1788.

,5. Wiborgs Lån
är sammansatt af södra Karelen, sydligaste Savolaks,
en liten del af sydöstra Tavastland samt den öster om Ky-
mijoki liggande delen af Nyland. Detta Län, som utgör
största delen af Gamla Finland, omgifves af Finska viken,
Nylands, S:t Michels och Kuopio Län samt Guvernementet
Olonets, sjön Ladoga och Ryska landskapet Ingermanland.

I sydvestlig riktning genomskäres detta län af Karelska å-
sens södra del, som vid Finska viken slutar med passet Mänty-
laks. Från denna ås utgår i Kuopio län en arm, som fortgår
genom nordöstra delen af detta län till Ryska gränsen. Ansen-
liga sjöar äro: Saima, hvarigenom gränsen mot S.t Michels län
går; Suva-ndo, nära Ladogas vestra strand; Pyhäjärvi (15), Jä-
nisjärvi och Mélaselkä, belägna på gränsen mot Kuopio län; Suo-
järvi, nära Ryska gränsen; hälften af Ladoga, Europas största
sjö. Af floder må märkas: Kymmene-elf, gräns mot Nylands
län; Juustila-u till Suomenveden pohja, en afgrening af Wi-
borgska viken; Systerbäck (Rajajoki), ifr. 1323 till 1617 gräns
emellan Ryssland och Sverige, nu gräns mot Ingermanland ;
Wuoksen, som med Imatra fall genombryter Saimas strandas;
Läskelä-u från Jänisjärvi till Ladoga; Wina-ä, vid hvars myn-
ning Finland, Ingermanland och Olonets sammanträffa.

Marken är föga bördig, ofta af ett vildt, ödsligt ut-
seende. Hedar, omvexlande med gungfly, upptaga stora
sträckor. Skogarna äro på sina ställen alldeles afsved-
jade. Äfven försumma? åkerbruk och andra slöjder af
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invånarne, hvilka, trogna den Karelska folkstammens be-
nägenhet för resor, mycket färdas omkring hela landet
med föror. Sädesförrädet hemtas till största delen från
Ryssland i utbyte mot glas, lax (från Kymmene, Wuok-
sen och Saima), marmor (Ruskeala, norr om Ladoga),
granit (från Pyterlaks by af Wederlaks socken, m. fl.
ställen). Mer än annorstädes i landet odlas här bohvete.
Skjälar uppehålla sig i Saima och Ladoga. Af minera-
lier förekomma fältspat, fajanslera (Parikkala socken),
jern (mest myrmalm, hvarföre äfven flera Mästerverk upp-
stått), blyerz, koppar (vid "Kojrinoja i Pitkäranta by af
Imbilaks socken) och tenn (i sistnämnde by och socken).
Landsvägarna äro goda till följe af den ömniga tillgån-
gen på sjelffrätsten (rapakivi). Den Finska befolkningen
hörer till Karelska stammen, på hvilken dock den långva-
riga beröringen med Ryssland icke underlåtit utöfva ett
stort inflytande. Största delen bekänna Lutherska läran;
de som bebo Suojärvi, Salmis och Suistamo socknar samt
Kidelä kapell af Imbilaks äro Grekisk-kristna.

I Nyland:
Fredrikshamn (Hamina), befäst stad vid Wehkalahti.

Här finnes Finska Kadet-korpsen, en-Högre Elementar-och
en Fruntimmersskola. Medelmåttig handel; 2251 inv.

Anlasd 1656 under namn af Wcckelaks, erhöll sin nuva-
rande benämning (1723) af Konung Fredrik I, som då började
dess befästande. Fredsslut ISo9— Kymmene, ett litet fäste vid
Kyoinienes östra mynningsarm — Ruotsinsalmi (Svensksund), äm-
nad till en befäst hamn för krigsskepp, i hvilket afseende på
den närbelägna ön Kolka erforderliga■ hyeqnader uppfördes. Sjö-
slag 1759 och 1790 — Högland (Suursaari), ö i Finska viken:
sjöslag 1783.

I Karelen:
Wiborg (Wiipuri\ gammal, väl befäst stad vid Wi-

borgska viken. Säte för en Hof-Rätt och Länets Guver-
nör. Här finnes ett Vexelkontor, Gymnasium älven om-
fattande Högre Elementarskola, '2 Fruntimmersskolor, ett
boktryckeri, Finskt Litteratur- och Hushållningssällskap,
Korrektionshus och en dermed förenad uppfostringsanstalt
för värnlösa barn (å Nygård hemman), 6 kyrkor och
några fabriker. Handeln har de sedoare årenlifvats; den
grundar sig på den mängd bräder och plankor, som så-
garna i det inre landet (Kuopio Län) tillverka och afienma
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att föras längs vattendragen till södra stranden af Saima,
hvarifrån de landvägen måste forslas till Wiborg. För
att erhålla farled ända till Finska viken, gräfves nu Sai-
ma kanal; 4024 inv.

Stadens uppkomst kan räknas från 1293, då Torkel Knuts-
bod anlade det nära staden belägna slottet. Sjöslag i Wiborg-
ska viken 1790— Monrepos, nära staden, en praktfull anläggning
— Kirjola, en ansenlig tvål- och ljus-fabrik i Wiborgs socken —

Låistilå och Jeppilä, två större glasbruk i Nykyrka — Raivola,
jern- och kopparverk i Kivinebb — Systerbäck, gevärsfaktori
— Suotniemi, en ansenlig fajansfabrik i Räisälä socken.

Keksholm (Käkisalmi), gammal stad på en 5, bil-
dad af Wuoksens mynningsarmar; idkar handel på Pe-
tersburg; 1134 inv.

I närheten af staden fanns af ålder ett fäste, som förstärk-
tes af Torkel Knutsson (1295) — Konevits, ö i Ladoga med ett
Grekiskt kloster, anlagdt 1393.

Sordavala (Sortavala), stad vid norra stranden af
Ladoga; boktryckeri; idkar liksom Keksholm handel på
Petersburg med Karelens produkter: bräder, smör, fisk,
villebråd, pelsverk o. s. v. För att underlätta denna han-
del hafva ångfartyg blifvit satta irörelse på Ladoga; 815 inv.

Erhöll privilegier 1629— Walatno, ö i Ladoga, med ett Gre-
kiskt kloster af första ordningen, anlagdt 997 — S:t Anne,
jernbruk i Suojärvi — Pitkäranta, kopparverk i Imbilaks.

I Savolaks:
WiUmanstrand (Lappeenranta), vid södra stranden af

Lappvesi (Saimas södra del), i Lappvesi socken. Staden
är obetydlig och mest att anse som en förstad till det
nära belägna, på en udde anlagda slottet; korrektions-
hus för qvinnor; 618 inv.

Anlagd 1656, med privilegier af 1727— Davids stad (Taavitti),
i Luumaki socken, bestämd till gräusfästning mot Sverige 1793;
planen icke utförd — Kärnåkoski, pass i Savitaipal socken; fält-
slag 1788.

I Tavastland : Walkiala, känd for den skarpa strid, som den
29 April 1790 föreföll nära socknekyrkan.

6. Kuopio Län
utgöres af norra Karelen, norra Savolaks och nordöstra
Tavastland. Omgifves af Uleåborgs, Wasa, S:t Michels
och Wiborgs Län samt Ryska Guvernementet Olonets.
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Sammanhängande landtå^ar äro: 1) längs norra gränsen, en del

af Maanselkä (Kajanas landtrygg), i öster och vester; 2) genom vc-
str/Savolaks, norra delen af Weenjakaja, i norr och söder; 3) ge-
nom nordöstra Savolaks och mellersta Karelen, norra delen af
Karelska åsen, i sydost och söder, med en utgrening(i Karelen)
åt sydost; 4} längs en del af Piclisjärvis vestra strand Koli (200
fot hög). Af enstaka höjder må märkas: Pujo nära Kuopio
stad; Piisavuori (600 fot hög), känd lör sin hala och sin berg-
kristaller, på gränsen emellan Savolaks och Karelen i ISiilsiä
socken: Martovaara, Timovaara och Pytinvaara i Libelits socken.
Utmed östra stranden af Pielisjärvi höja sig äfven liera bergs-
toppar. — Af vattendragen höra till Päijunesystemel: Nilakkavesi
(5), Jisvesi (4) och Konnevesi (3) samt Kynsyvesi (24), hvari-
från Kuhankoski leder till sjöarna i Wasa Län. Saiiua-syste-
mets båda hufvudkällor finnas inom detta län. I den vestra sam-
las flera mindre sjöars vattenmassor till Porovesi i Idensalmi,
som genom Nerkkosund förenas med Onkivesi (6), hvarifrån Wi-
annonkoski leder till Maaninkavesi. i sin ordning genom Ruo-
hovirta förbunden med Kallavesi (10). Denna stora sjö, som
från nordost upptager Jännevirta ur de ined hvarandra samman-
hängande Syväri (7), Wuotjurvi (8) och Juurusvesi(9), utfaller åt
söder genom Puutossalmi till Kojraoesi, hvilken genom Konnus-
kpski ledes till Unnukkavesi, hvarifrån Warkkausström infaller i
Aimisvesi, på gränsen mot S:t Michels Län. Frän nämnda Kal-
lavesi ledes en annan del af vattenmassan åt sydost genom Weh-
massalmi till Suvasvesi (11), hvilken upptager Juojärvi (12) och
är förbunden med Enonvesi, inom S:t Minhels Län. Saimasö-
stra källarna är i norra Karelen, der vattnet ur Jongeri sjö inflö-
dar i Pielisjärvi, hvarifrån den 6 mil långa Pielis-å, som upp-
tager förstärkning från Koideri, infalleri Pyhäselku och Orivesi.
Denna sistnämnda sjö, hvaraf endast östra delen är inom detta
Län, upptager, norrifrån, Höytiäinen och Wiinijdrvigenom Tai-
paleä samt, söderifrån, Pyhäjärvi (15) genom Puhvis ström.

Marken är i allmänhet ojemn och är norra delen ber-
gigare än den södra. Några höjder äro ända upp till
topparna täckta af jord och skogbevuxna samt tiil en del
odlade och bebodde. En mängd vattendrag hörande till
Päijänes och Saimas vattensystemet" finnas här. StQra
sträckor upptagas af sjöar, kärr och mossor, af hvilka
många äro så sänka, att de för att kunna öfvergås, måste
beläggas med spångar; ofta kunna de äfven om vintern
endast på skidor öfverfaras. Jorden är mindre bördig.
Herrskande jordmånen är stenbunden sandmylla; der lera
förekommer, är det mest gäslera, svår att bringa till frukt-
bärande. På sina ställen finnes en mera gifvande svart-
mylla, som dock är för mycket stenblandad. Genom sved-
jebruk och kärrodling vinnes största delen af sädésförrå-

Geografi. 4
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det, som sällan är tillräckligt för behofvet. Anmärkas
bör, att allmogen här, likasom öfverallt i det inre af lan-
det, sällan äter bröd af ren säd, utan uppblandas mjölet
med målen halm, bark och andra ämnen. Bohvete odlas
mycket, likasom rofvor, bönor ochärter. Tobak planteras
af landtmän, mest för eget behof. Största delen af hö-
afkastningen erhälles från, afkärrrödjade, starrängar. Öf-
vergifna sveder lemna ett ypperligt sommarbete för bo-
skapen, men den stenbundna marken tillåter ickehöberg-
ning. Hästarna äro goda och skötas väl. Smör och talg
samt lefvande kreatur (hästar och slagtboskap) utföras.
Jagten är lönande. En och annan elg visar sig; någon
gång äfven förirrade renhjordar. Villebråd och pelsverk
afyttras till städerna i Wiborgs Län och Ryssland, der
östra Finlands produkter nu liafva samma afsättning, som
fordom i städerna på vestra kusten. Vigtigast förc denna
landsort har de sednare åren sägrörelsen blifvit. Årligen
tillverkas en mängd bräder och plankor, hvilka dels land-
vägen, dels längs sjöarna föras till Saimas södra strand.
För att underlätta denna transport äro strömrensningar
verkställda samt Taipale och Konnus- eller Warkaus-kc-
nal och slussverk anlagda, så att man nu kan färdas o-
afbrutet ifrån norra ändan af Kallavesi till Willmanstrand
(27 mil). Af mineralier finnes myrmalm, kalk, täljsten,
q värn-och slipstenar; Mäntyvaara kopparbrott i Ilomantz
anses vara rikt. Den Finska befolkningen utgöres afKa-
relare. Mer än annorstädes hafva de här bevarat sin ur-
sprungliga karakter, dock hafva grannarna i öster icke
varit utan inflytande på de vänliga och för främlingar
mera tillgänglige Karelarena. Största delen bekänna Lu-
therska läran. I den hithörande andelen af Suojärvi, äf-
vensom på sina ställen i Libelitz och Ilomantz socknar
finnas anhängare af den Grekiska kyrkan.

I Savolaks:
Kuopio , Länets enda stad och Guvernörens säte, i

ett vackert läge på en halfö i Kallavesi, som derigenom
delas i två fjärdar. Här finnes ett Vexel-kontor, Gymna-
sium, Högre Elementarskola och Boktryckeri; 2161 inv.

Anlagd 1782 — Strömsdal, ett jernbruk i Nilsiä — Jyrk-
käkoskt, ett jernbruk i Idensalmi — Warkaus, ett jernbruk och
en mindre mekanisk verkstad i Lcppayirta — Soisalo, Finlands.
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atflrsta insjö-holme; södra delen tillhör S:t Michels Län— Toi-
tiola, pa** nära Kuopio och Wirta bro i Mensalmi, bekanta ur
1808 års krigshistoria.

I Karelen: Gustafsfors, jernbruk i Kaavi socken — Hera-
joki, kopparverk i Ilomantz — Joensuu, i Lilxlitz, vid Pielis-
ans mynning i Pyhäselkä; tilläniuad stad — Tohmajärvi, med
ett postkontor.

7. S:t Michels Län
består af mellersta Savolaks och den öster om Päi-
jäne liggande delen af Tavastland. Omslutes af Kuopio,
Wasa, Tavastehus, Nylands och Wiborgs Län.

Genom länet sträcker sig mot söder och sydost siidra delen
af Savolakska åsen. Dessutom må märkas Pung a harju-ås, nära
sydöstra gränsen, emellan sjöarna Pihlajavesi och Puruvesi.— Af
vattendrag må märkas: 1) vester om Weonjjikaja, Kyyvesi (43)
genom Kyykoski förenad med Puolavesi (42), hvarur vattenmas-
san likasom från Suontiejärvi (4-1) och Rautavesi (40) infaller
i Jääsjärvi (39) hvarifrån Tmmo-ström leder till Päijäne. Af
denna stora sjö tillhör östra dekn detta län. Af gränslinien
mot Tavastehus Län skares äfven Ruotsalainen (38), hvarifrån
Kymmeneelf (Jyränkö) utrin;t<-r. 2) Öster om Weenjakaja
finnes Enonvesi, bestående af Äimisvesi (21), Haapavesi (2o) och
Haukivesi (18), hvarifrån vattenmassan férbi Nyslott strömmar
till Pihlajavesi (17), som från öster genom Pungasalmi uppta»
ger Puruvesi (16). Sistnämnde sjö, genom hvilken gränsen mot
Kuopio framgår, upptager norrifrån, genom Raikus, den af sam-
ma gränslinic delade Orivesi (14), som äfven har ett utflöde mot
vester genom Orivirta och Joutsenvesi (19) till Enonvesi. Från
den nämnde Pihlajavesi leder Haapavesi (4s) och Puumala sund
till den af öar ful Ist rödda Saima, hvars uordvestra del kallas
Luonderivesi (46). Genom Saima går södra gränsen mot Wi-
borgs Län. "

Marken är visserligen ojemn, dock är den hithöran-
de delen af Savolaks (nedre Savolaks) Öppnare än Kuo*-
pio Läns andel. Detta Län är så fullt af sjöar, att få
trakter på hela jorden dermed kunna jemföras. Den täta
omvexlingen af öppna fjärdar, vikar, sund, näs, holmar,
höjder och skogbevuxna stränder skapar här, likasom på
flera andra ställen i landet, en mängd de herrligaste ut-
sigter och belägenheter. De många vattendragen höra dels
till Päijäne-, dels till Saima-systemet. Den stenbundna
marken är mindre tjenlig för åkerbruk och, emedan åker-
jorden är ringa, måste svedjebruk användas. Skogarna
äro på flera ställen alldeles afsvedjade. Gräsbetet på sved-
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jeländer är rikt och kraftigt. De Finska hästarne äro i
allmänhet små, men starka och ihärdige. De Savolakska
och Karelska hästarne äro eftersökta så i landets öfriga
delar, som i Ryssland. Fisket är indrägtigt. I Saimen
uppehålla sig lax, äfvensom skjälar. Myrmalm finnes, äf-
vensom kalk. De i sednare åren verkställda strömrens-
ningarna hafva medfört mycken nytta och nu öppnar Saima
kanal nya utsigter till välstånd för det, i flera afseendeu
mindre väl lottade östra Finland. Allt mera tilltager här
och utvidgar sig odlingen. Väl äro Savolaksarena, lika-
som Finnarna i allmänhet, håglöse, men uti ett företaget
arbetes utförande äro de ihärdige.

I Savolaks:
Nyslott (Savonl inna), i Sääminge socken, vid Hau-

kivesis och Pililajavesis förening, inom Gamla Finland.
Här finnes en Högre Elementarskola; 609 inv.

Nära staden ligger slottet, som nnder namn af Olofsborg
anlades (1475) af Erik Axelson Tott —Parkkumaki, fältslag 1789
— Jorois, med ett postkontor — Haapaniemi, vid Haapavesi (20),
i Randasalmi socken; här inrättades 1781 en krigsskola, som un-
der namn af Topografiska korpsen forCvaradc till 1818, då en
brand förstörde byggnaderna och inrättningen förflyttades till
Fredrikshamn (kadetskolan) — Pungaharju, kronopark kring
a^-n af samma namn— Puumala-sund, fältslag 1789; riksgräns
1743—1809.

S:t Michel (Mikkeli), vid en vik af Saima, Guvernö-
rens residens; 195 inv.

S:t Michels kyrkoby erhöll sfadsprivilegier 1838 och blef
residensstad 1843— Porosalmi, trångt pass nära S:t Michels soc-
kenkyrka; fältslag 1789 — Brahelinna, i Christina socken, f. d.
kungsgård med ett af Grefve Brahe uppfördt slott, (1640). I
denna socken både Svenska krigsflotiljen i Saima sin station.

I Tavastland:
Heinola, vid Jyränkö ström i Hollola socken; 1034

invånare.
Var sate för Landshöfdingen öfver KymmenegSrds Län(1743—1831) och öfver S.t Michels Län (1831—1843). Erhöll

ttadsprivilegier 1839 — Liikola, glasbruk i Syssmä socken.

8. Tavastehus Län
består af sydvestra Tavastland och östra Satakunda. Om-gifves af Wasa, Abo, Nylands och S:t Michels Län.
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Genom hela östra delen, längs Päijänes vestra strand; sträc-

ker sig Tavastländska-äsen från norr mot söder. Den böjer sig
sedan mot vester genom länets södra del. Derifrån ."utgår en
arm mot nordvest förbi Tavastehus Hattelmaa-åsen. Från Åbo
Län inkommer Satakunda-äsen, som här (K.angasala socken)är
bug'och smal. 1 nordvestra delen går en ås genomOrihvesi och
Pmovesi till Wirdois (Kankanpää) i Wasa Län, Päijänes höga
stränder, Hattelmaa- och Kangasala-åsarna äfvensom Wermas-
vuori, norr om Tavastehus, äro berömda för den herrliga ut-
sigt, som derifrån erbjuder sig öfver de natursköna omgifnin-
{.3l na. ■— Länets vattendrag, syd vestra systemets 4 källarmar,
äro: l)Kuohrevesi, Ruovesi, Näsijärvi, och Pyhäjärvi, (systemets me-
delpunkt); 2) Längelmävesi, som upptager Weksiö-å från Wesi-
järvi (34) och förut hade sitt aflopp genom Iharinkoski till Pel-
käneenvesi, men numera afledes genom Kaivanto-kanal till Roj-
ne; så väl Pelkäneenvesi genom Kostia-å, som Rojne ulfalla i
Mallasvesi; 3) de på Tavastländska åsen bela'gna Lummene och
Wesijako, samt ilauAo-sjöarna, äfven utfallande i Mallasvesi,
hvilken genom Walkiakoski är förbunden med Rautunselkä} 4)
Pääjärvi och Wanajavesi, hvilka afiedas till nämnda Rautun-
selkä, hvilken genom Kuokkala-forsen och Sorvanselkä har sitt
utflöde i centralsjön. Till detta system hörer en annan Pyhä-
järvi i Tammela socken, källan till Loimjoki. Östra giijusen,
mot S.t Michels Län, går igenom Päijäne, endast mindre styc-
ken af Länet ligga öster om denna sjö. Päijäne upptager frän
söder Wesijärvi (37) och afledes genom Kalkisslröm till Ruot-
salainen.

Landets vestra gräns, mot Björneborgs Län, går ge-
nom en rad sjöar och den östra mot S:t Michels Län,
genom Päijäne. Största delen af sydvestra systemets sjö-
ar ligger inom detta Län. Norra och östra delarna äro
bergiga. Den sydvestra är mera flack och jemn samt Lä-
nets bäst odlade och befolkade del, som har säd till af-
salu. För linskötsel egnar sig jordmånen väl; Längel-
mäki-, Orivesi- och Lampis-linet är allmänt eftersökt. Jag-
ten efter vilda djur är en icke lönlös möda. Ehuru det
väl är förbjudet att skjuta elgar, skonas dock icke detta
allt mera sällsynt blefua djur. Kalk brytes i flera sock-
nar; slipstenar erhållas. Den Fiuska befolkningen utgö-
res af Hämeeläiset, hvilka här mera än annorstädes i lan-
det qvarstå i sin ursprungliga egendomlighet. De äro
allvarsamma, långtänkta, oböjliga, misstroende allt nytt,
hvarföre de äfven i åkerbruk och slöjder stå långt tillbaka.
Här, likasom i andra delar af det inre landet, förekomma
ännu Finnarnes gamla boningsrum porten, dermenniskor
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ech 4jur bo tillsammans. Dessa blifva dock allt mera
sällsynta, särdeles i mera odlade och befolkade trakter.

I Tavastland:
Tavastehus (Hämeenlinna), Länets enda stad, i ett

behagligt läge vid en sjö nedanom Hattelmaa åsen. Säte
för Länets Guvernör. Här finnes en Högre Elementar-
skola; 2171 inv.

Tavasteborg, äfven Kronoborg, nära staden, ett slott till ål-
dern det andra i landet, anlagdt af Birger Jarl (1249). Korrek-
tionshus för karlar.

Staden anlades 1650 och flyttades till sitt nuvarande läge,
pS Saaris boställes ägor (1778) — Notsjö, glasbruk i Urdiala —

Jokkis, sätesgård i Tammela, med landets största klädesfabrik,
ett jernbruk och en mindre manufaktursmedja — Mustiala, i
Tammela, i> d. kungsgård, nu ett Landthruks-Institat — Ter-
vakoski, pappersbruk i Janakkala — Anianpeldo, by och mark-
nadsplats i Hollola emellan Wesijärvi ocb Päijäne — Nystela och
Mäkelä, byar i Padasjoki, kända ur klubbkrigets kistoria (1597).

I Satakunda: Liuksala, i Kangasala, tillhörde en tid Konung
Erik XIV:s Enkedrottning Katarina Månsdotter, som här dog
(1612).

Folkmängden i Fir lands Städer 1845.
Torneå .... 551
Uleåborg .... 5,4*07
Brahestad , . .

. 2,145
Kajana 482
Garola-Karleby . . 2,383
Jakobsstad . .

. 1,526
Ny-Karleby . . . 1,134
Wasa 3,270
Kaskö 706
Kristnaestad . . , 2,281
Jyväskylä .... 390
Björneborg . . . 5,739
Raumo ..... 2,042
Tammerfors . . . 2,513
Nystad 2,513
Nådendal ....567
Abo .....14,278
Ekenäs ....1,338

Helsingfors . 15,913
Lif-Gardet . 1,559
Sjö-Ekipaget 1,392
Sveaborg . 1,486 20 3 cO

Borgå 2,936
Lovisa .

. . 2,650
Svartholm . 126 2 775

Fredrikshamn . . 2,493
Wiborg ....8,006
Keksholm . . . . 1,537
Sordavala ....499
Willmanstrand .

. 1,276
Kuopio ....2,654
jNvslott ....758
>S:t Michel ... 494
Heinola ....870
iTavastehus . . . 3,126



55

SKANDINAVISKA HALFÖN
©ingiftes af Ishafvet, Nordsjön, Skager-Rack, Kattegat, Ö-
resund, Östersjön, Bottniska viken och Ryssland. Består
af två, under en gemensam regering förenade, men i öf-
rigt skilda Konungariken.

a) Konungariket Sverige.
Östra delen, skild från Norrige genom bergskedjan

Kölen. Ehuru landet till stor del upptages af berg, fin-
nas dock flera större slätter. Klimatet är i allmänhet strängt;
luften är ren och sund. Af jnetaller förekommer ymni-
gast jern, dernäst koppar. Åkerbruk (korn, råg, hvete)
är förnämsta näringen; de sädesrikaste delar äro Upsala-,
Östgötha- och Skånska slätterna. Af fabriker intaga klä-
desfabrikerna i Norrköping första rummet. Jern och skogs-
produkter äro de förnämsta utförsvaror. Salt är den nöd-
vändigaste af de artiklar, som införas. Landets storlek
är 7,700 qvadrat mil. Folkmängden omkr. 3| millioner.
Religion är den Evangelisk-Lutherska. Statsförfattningen
nionarkisk, men inskränkt af de 4 Ständerna, som samla sig
till Riksdagar hvart tredje år. I afseende å förvaltningen
indelas riket i 24 Län, under Landshöfdingar. Består af
4 hufvuddelar:

Svealand,
mellersta och minsta delen, kring sjön Mälaren. Denna
del är rik på metaller. Omfattar landskaperna:

Upland, ett sädesrikt land emellan Mälaren och Ålands
haf. Kustlandet kallas Roslagen. St. Stockholm, vid Mäla-
rens utlopp i Östersjön, rikets h:stad ochKonungens resi-
dens, säte för Svea Hof-Rätt, en Öfverståthållare (Stock-
holms stad) och enLandshöfding (Stockholms Län), flera Ä-
kademier m. m.; fabriker och stark handel; 831.— Wax-
holm, på en ö, fästning, försvarande ett af de 4 inloppen
till Stockholm — Öregrund, Östhammar, Norrtelje, o-
betydliga städer i Roslagen = Upsala, vid Fyris ån, L.*);
Rikets Érke-Biskop, Universitet; 8 t.

*) L. betyder säte för en Landshöfding; B. Biskop; G.
Gymnasium.
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Södermanland, ett backigt, bördigt land, söder

om Mälaren, St. Nyköping, nära hafvet, L., klädesfa-
briker; 3 t. — Strängnäs, vid Mälaren, B. G. — Eskils-
tuna, berömd*, jernmanufakturier; 3 t, = Södertelje, i
Södertörn, vid en kanal, som förenar Mälaren med Ö-
stersjön.

Westmanland, mestadels slätt och bördigt; äfven
finnes vigtiga grufvor. St. Westerås, nära Mälaren, L.,
8,, G,; idkar likasom andra vid Mälaren belägna städer
handel med sina produkter på Stockholm; 31. — Sala,
med rikets enda silfvergrufva; 3 t.

Nerike, ett litet landskap emellan sjöarna Hjelmaren
och Wettern; ojemnt; flera grufvor. St. Örebro, nära
Hjelmaren, L.; handel på Stockholm med jern; 5 t. —

Askersund, vid nordliga ändan af Wettern.
Dalarne, ett stort, af berg genomskuret land, med

svag jordmån. Genomflytes af Dalelfyen. St. Fahlun,
L.; en rik koppargrufva; 5 t.

Götaland,
Södra delen, med mildare klimat och bättre odlad

än de.öfriga delarna. Omfattar landskaperna:
Östergöthland, ett slätt, sädesrikt land emellan Wet-

tern och Östersjön. Genomskäres af Motala elf och den
östra delen af Götha kanal, som förenar Wettern med
Östersjön. St. Norrköping, vid Motala elfs utlopp i Brä-
viken; vigtiga klädesfabriker; 12 t. —- Söderköping, vid
Götha kanals mynning i Slätbaken; — Linköping,!.., 8.,
G.; 5 t.

Småland, ett backigt, sjörikt land, med stora ljung-
hedar och skogsmarker. Boskapsskötsel är enhufvudnä-
ring. St. Kalmar, vid Kalmar-sund, L., 8., G.; god
handel med skogsprodukter; 5 t. — Westervik, vid haf-
vet; 3t. — Wimmerby, inuti landet; oxhandel = Jön-
köping, vid södra ändan af Wettern, L.; Götha Hof-Rätt;
4 t. = Wexiö, vid Helga sjön, L., 8., G.

Öland, en ö, rik på kalk och sandsten; bekant för
sin häst-race.

Gottland, en ö, temligen fruktbar; hufvudprodukten
är kalk. St. Wisby, L., 8., G.; fordom ansenlig han-
delsstad; vackra ruiner; 4 t.
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Rlekinge, ett hergigt, med herrliga dalar fbrsedt kust-

land. St. Carlskrona, på öar i hafvet, L., station för
rikets örlogsflotta; god handel; 12 t. — Carlshamn, vid
hafvet; 4 t.

Skåne, sydligaste, sädesrikaste och mest bebodda de-
len af riket. Till största delen en slätt, genomskuren af
Södra åsen, som utlöper i Kattegat med Kullen. Der-
städes (Höganäs) fås stenkol. St. Christianstad, L., Hof-
Rätt, 41. — Cimbritshamn; båda vid Östersjön = Ystad,
vid Östersjön, öfverfartsort till Tyskland; 4t. — Malmön
vid Öresund, L., 9 t. — Landskrona, vid sundet, befäst,
god handel; 3 t. —- Helsingborg, vid smalaste stället af
sundet, öfverfartsort till Danmark; 3 t. — Lund, inuti
landet, Universitet; B.; 4 t.

Halland, ett smalt, ofruktbart kustland vidKattegat.
Genomflytes af laxrika strömmar. St. Halmstad, vid Nis-
sa-ån, L. — Warberg, vid hafvet, befäst.

Westergöthland, emellan Kattegat samt sjöarna We-
oern och Wettern, hvilka sins emellan förbindas genom
vestra delen af Götha kanal. Norra delen är en fruktbar
slätt. Södra är ojemn, med magrare jordmån. En del
liknar en ödemark och kallas Svältorna. Invånarena der-
städes äga rättighet att idka gårdfari-handel och öfver he-
la riket sälja sina egna produkter. St. Götheborg, vid
Götha elfs utlopp, rikets andra stad, stor handel; 28 t.
= Mariestad, vid Wenern, L. -~ Skara, gammal stad
på Westgötha-slätten, 8., G, = Wencrsborg, vid Götha
elfs utflöde ur Wenern och vid kanalen förbi Trollhätta-
vattenfall, L.; handel på Götheborg med bergs- och skogs-
produkter från Wermland. ■— Rorås, ien ofruktbar trakt;
invånarena idka gårdfari-handel.

Rohus Län, ett kallt och bergigt kustland, med en
ödslig skärgård. Fiske är hufvudnäringen. St. Mar-
strand, på en ö, med rikets starkaste fästning Carlsten.
— Uddevalla, god handel; 4 t.; en besökt badort likasom
Strömstad, vid Norrska gränsen.

Dalsland, vid Wenern, med staden Åmål, handel på
Götheborg.

Wermland, norr om Wenern; genomflutet af Klar-
elfven. Lider brist på säd, men är rikt på jern och sko-
gar. St. Carlsstad, vid Klarelfvens utlopp i Wenern, L.,
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8., G.; handel på Götheborg. — Christinehamn, vid We-
nern, stor jernmarknad.

Norrland.
Ett stort och vidsträckt land, till största delen upp-

taget af berg, hedar och mossor. Dalarna äro dock gräs-
rika. Boskapsskötsel, jagt, fiske (i de laxrika elfvarna)
Otfjh förädlingen af skogsprodukter äro hufvudnäringar.

Gestrikland, ett skogigt land, med staden Ge/le, vid
hafvet, L., G., god handel; 8 t.

Helsingland. Här odlas mycket lin. St. Söderhamn
och Hudiksvall, båda vid hafvet.

Afedelpad med staden Sundsvall.
Ångermanland, ett bergigt, vackert kustland med

täcka dalar. Lin odlas mycket. St. Hernösand, god
handelsstad på en ö i hafvet, L., 8., G.

Herjeådalen och Jemtland, fulja af berg och dalar
med mager, sandig jordmån. St. Östersund, vid Stor-
sjön, L.

Westerbotten, ett smalt kustland. St. Umeå, L. —

Skellefteå, god handel = Piteå, på en täck ö, L. — Lu-
leå; alla vid utloppet af elfvar med samma namn.

Lappland.
Landsträckan utmed Kölen från Jemtland till Torneå

och Muonio elfvar. Största delen upptages af berg och
åsar med deremellan liggande kärr, mossor och ljunghe-
dar. Träden äro nödvuxna. Klimatet kallt och kan å-
kerbruk föga idkas. Riklig är tillgången på bär, vilda
djur och fogel. På metaller är ingen brist, men en svår
och kostsam transport hindrar bearbetningen Den ur-
sprungliga befolkningen utgöres af Lapparna, som mest
lifnära sig af sina renar, men i öfrigt af jagt och fiske.
På sina ställen bo Svenska nybyggare. Lappland indelas
i Jemtlands- och Fölinge-, Asele-, Lycksele-, Pite-, Lule-,
och Torne-Lappmarker.

Sveriges utländska besittning är den lillaWeslindiska
öh Rarfhelemi; alstrar god bomull.
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b) Konungariket JSorrige.
Vester om Sverige, längs Nordsjön. Ett långt och

smalt bergland. Från nordligaste udden Nordkyn sträc-^
ker sigKölen, sedan kallad Dovre och Langefjeld till sydli-
gaste udden Lindesnäs. Af floder må märkas Glommen,
hvilken efter att hafva upptagit Wormen c(i öfra loppet
Longeri) utfaller i Christiania fjorden. Åkerbruket är
svårt och säd finnes icke för behofvet. Boskapskötseln
är vigtig. Förädlingen af skogsprodukter och fiske (sill*
torsk, kabiljau) lemna de förnämsta handelsartiklar. Stor*
leken är 5300 qv. mil; folkmängden 1,200,000. Religio-
nen den Lutherska. Statsförfattningen monarkisk, inskränkt
af Storthinget. Regeringen handhafves i Konungens från-,
varo af en Riks-Ståthållare och ett Stats-Råd. I afseende
å förvaltningen är riket deladt i 17 Amt under Amtmän.
Fyra af dessa kallas Stiftsamtmän, hvarföre man plägar
dela riket i 4 Stift. Af naturen delas det i två delar:

1) Söndenfjelds Qsöder om Dovre],
Aggerhuus eller Christiania Stift, fruktbaraste de-

len. St. Christiania, vid en Q ord af samma namn, ri-
kets hufvudstad och regeringens säte; Stiftsamtmannen,
Biskop, Universitet; handel med bräder och jern; 23 t.
—- Möss, vid Christiauiafjorden, med ett stort jernverk.
— Fredrikshald, vid Tistedals elfvens utlopp i Svinesund;
5 t,; nära invid ligger fästningen Fredrikssteen.—Dram-*
men, idkar största handeln med skogsprodukter; 7 t. —

Kongsberg, vid floden Louven; rika silfVergrufvor. —*

Laurviig, vid Louvens utlopp; rikets bästa jernbruk.
\Christiansands Stift, sydligaste delen, temligeu börv

dig på säd. St. Christiansand, vid Skager-Rack; säte
för Stiftsamtmän och en Biskop; handel med trädvaror;
8 t. — Stavanger, vid Bukne-fjord; handel med bräder
och fisk; 4 t.

2) Nordenfjelds Qnorr om Dovre].
Bergenhuus Stift, fullt af berg. Landsvägar äro nä-

stan omöjliga. Kusten är betäckt af en stor, ödslig skärgård.
St. Rergen, vid en hafsvik, säte för StiftsAmtman och en
Biskop; rikets förnämsta handelsstad (mest med fisk); 2aU
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Trondhiems Stift jemte Nordlanden och Finmar-
ken. Inre delen full af berg. Kusten är af inträngande
fQorder sönderskuren. Vid de utanföre belägna Lofod-dens öar idkas ett det rikaste fiske på jorden. Der up-

Eehålla sig äfven en mängd sjöfogel, t. ex. Ejdergåsar.
är må märkas den farliga hafsströmmen Mael-ström.

St. Trondhjem, vid en fjord, säte för Stifts-Amtman och
en Biskop; Norriges bank; 12 t. — Röras, bergsstad med
rika koppargrufvor ■— Chrisliansund, på 3 holmar, fisk-
handel ■— Alstahoug, på ön Alsten i Nordlanden, Biskops-
säte — Tromsö, i Finmarken — Hammerfest, på en ö,
utanför Altenfjord, vid hvars södra strand idkas det nord-
ligaste åkerbruk på jorden — Ön Mageröe med udden
JNordkap.

KONUNGARIKET DANMARK.
Rikets storlek är 2,800 qv. mil. Folkmängden är

2| millioner. Religion den Lutherska. Boskapsprodukter
(kött och smör samt lefvande kreatur) äfvensom säd äro
utförsvaror. Riket består af: 1) Danska öarna, flacka
ochsädesrika, emellan Kattegat och Östersjön. Seeland,
emellan Öresund och Stora Balt. St. Köpenhamn,
vid Öresund, h:stad, vacker och väl befäst; Universitet;
vidsträckt handel; 120 t. — Helsingör med fästn. Kro-
noborg, vid smalaste stället af sundet; alla förbiseglande
fartyg erlägga der tull —Roeskildc, vid Isse-fjord, på norra
kusten — Korsör, öfverfartsort till ön Fy en. Denna öär
belägen emellan Stora och Lilla Balt. St. Odense, 91. — Nye-
borg, öfverfartsort till Seeland ■— Middelfarlh, öfverfarts-
ort till Jutland = Laaland med st. Naskow, == Fals ter, ö-
ster om Seeland = Rornholm, längre åt öster, i Öster-
sjön. ■— 2) En Halfö emellan Östersjön, Kattegat, Skager-
Rack och Nordsjön. Gräsrika ängar; jordmånen är föga
tjenlig för sädesodling. Norra delen utgöres af Hertig-
dömet Jutland, med st. Aalborg, nära den från Kattegat
djupt inträngande Lijmfjorden — Viborg, nära Lijmfjor-
den — Aarhus, vid Kattegat — Ribe, vid Nordsjön =

Södra delen är Hertigd. Schleswig. St. Schleswig,
vid hafsviken Schlei — Tönningen. vid Ejder-flodens
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mynning i Nordsjön, — 3) De till Tyska förbundet hö-
rande Hertigdömena Holstein och Lauenburg; slättlän-
der, söder om Ejder. St. Kiel, vid Österstön, Universi-
tet; 12 t. -— Allona. vid Elbe, rikets andra stad; 26 t.
— 4) Färöarna, 25 ofruktbara klippor i Nordsjön. Jagt
efter sjöfogel (Ejdergåsar) och fiske äro hufvudnäringar —

5) Island, en af höga berg, bland andra det eldsprutan-
de Hekla, uppfylld ö, med kallt klimat. Invånarena lef-
va af boskapsskötsel (får), jagt och fiske. Hufvudorten
är Reikiavig. — Utländska besittningar: I Asien: Tran-
kebar, vid Bengaliska vikens vestra kust •— I Afrika ko-
lonier på Öfra Guinea-kusten ■— I Amerika: en del af
Grönland och några af de små Westindiska öarna (Vir-
ginska öarna).

KONUNGARIKET STORBRITANNIEN.
Detta rikes hufvudbeståndsdelar äro: 1) Rritannien,

Europas största ö, emellan Nordsjön, Kanalen, Irländska
sjön och Atlantiska hafvet, omfattande Konungarikena Eng-
land, södra delen, och Skottland, norra delen; 2) Ko-
nungariket Irland, en ö emellan Irländska sjön och At-
lantiska hafvet. Storleken är 5800 qv. mil och folkmäng-
den 26 millioner. Med undantag af vestra delen (Wa-
les) är England ett slättland. Södra delen af Skottland
är flack, norra delen bergig (Skottska Högländerna). På
Irland omvexla låga berg och moras. Klimatet är blidt;
luften fuktig. Af Mineralier finnes stenkol och tenn. A-
kerbruket drifves med stor skicklighet, men säden förslår
icke för den starka befolkningen. På Irland lefva infö-
dingarne mest af potäter. Uti konstflit och handel öfver-
träffa Engelsmännen alla andra nationer. Den inre för-
bindelsen underhålles genom kanaler och jernvägar. Herr-
skande religionen är den reformerta, på Irland katolska.
Statsförfattningen är monarkisk, inskränkt af Parlamen-
tet, söm består af Öfver- och Underhuset. Städer:

I England: London, vid floden Themsen, rikets h:stad,
Europas folkrikaste och jordens största handelsstad; nära
2 millioner — Dover, vid smalaste stället afkanalen, öfver-
fartsort till Frankrike — Portsmouth t 50 t., Plymouth,
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75 t., båda sjöstäder vid Kanalen, med örlogshamnar —

Bristol, vid Severn-flodens utlopp i Bristol-kanal, en stor
handelsstad, 104 t. — Liverpool, vid Irländska sjön, ri-
kets andra stad, 230 t. — Newcastlc, vid Nordsjön, vig-
tig handelsstad; i en trakt rik på stenkol — Hull, vid
Humber-flodens utlopp, liflig handel — Manchester, vig-
tiga bomullsfabriker, 142 t. — Leeds, stora klädesfabri-
ker, 123 t. ■— Sheffjeld, Rirmingham, 146 t.; båda med
jernmanufakturer — Oxford, Cambridge, Universitets-
städer — Canterbury och York, säten för hvar sin Erke-
Biskop. Hit höra Norrmanniska öarna, ön Wiqht, i
Kanalen; Scilly-Öarna, utanför sydvestra redden (Lands-
end)', Anglcsea och Man, i Irländska sjön.

I Skottland: Edinburgh, vid hafsviken Fort, h:stad,
Universitet, flere fabriker och stark handel; 162 t. —

Leith, hamn för Edinburgh ■— Aberdeen, vid Nordsjön,
58 t. — Inverness, vid Myrrog-viken, i Högländerna •—

Glasgow, nära den praktfulla floden Clydes utlopp i Nord-
Kanalen; betydlig handel; 202 t. — Öar: Hebriderna,
Orkney eller Orkaderna, samt längre mot norr Shellands
öarna, kalla och ofruktbara, stort sillfiske.

I Irland: Dublin, vid Irländska sjön, Vice-Konungens
säte, stark handel; 240 t. — Belfast, vid Nord Kanalen;
lärftsmanufakturer — Limerick, vid Shannon-flodens ut-
lopp, betydlig handel; 60 t. — Cork, på södra kusten,
handlar med boskapsprodukter; 107 t. — Wexford, vid
Georgskanalen,

Till Stor-Britannien höra: I Europa: Ön Helgoland,
i Nordsjön; staden och den starka fästningen Gibraltar,
vid inloppet till Medelhafvet; ön Malta, i nämnde haf
samt Joniska öärne, en republik underEnglands beskydd.
— I Asien: största delen af Vestra Indiska halfön och nå-
gra mindre besittningar — I Afrika: kolonier på vestra
kusten, Kaplandet och några öar — I Amerika: besitt-
ningar i nordligaste delen af Nord-Amerika, flera afWest-
indiska öarna och en del af Guyana, i Syd-Amerika. ■—I Australien: kolonier på Nya Holland och flera af de min-
dr« öarna i Söderhafvet.
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PYRENEISKA HALFÖN

©mgifves afBiskayaviken, Atlantiska hafvet (Spanska sjön),
Gibraltar sund, Medelhafvet och Frankrike (Pyrenéerna);
Består af 2 skilda stater: Portugal och Spanien.

a) Konungariket Portugal.
Vestra delen vid Atlantiska hafvet. Jorden är bör-

dig men vårdslösad. Vin och salt äro vigtiga handelsar-
tiklar. Storleken är 1,800 qv. mil. Folkmängden 4 mil-
lioner. Religionen den katolska. Regeringsformen in-
skränkt-monarkisk. Städer: Oporto eller Porto, vid Due-
ros mynning, handlar med vin, rikets ändra stad, 80 t.
— Coimbra, universitet — Lisboa (Lisabon), vid Tajos
utlopp, h:stad, stark handel; 240 t. Setuvul, eller S:t
Ybes, salthandel. — Utländska besittningar: I Asien: st.
Goa, på Vestra Indiska halföns vestra kust; — Macao,
en ö vid Kinas södra kust; ön Timor •— I Afrika: ko-
lonier på sydvestra och sydöstra kusterna samt öarna
Madeira, rik på vin, Azorerna, och Kap-Verdiska il-
arna, i Atlantiska hafvet.

b) Konungariket Spanien.
Största delen af halfön; 8,600 qv. mil med en be-

folkning af 12 millioner. Dessa bekänna katolska reli-
gion och hafva en monarkisk styrelse, inskränkt af Cor-
tes. Landet är bergigt; flera höjder genomstryka landet,
bildande emellan sig stora dalar, hvilka genomrinnas af
floder. Inre landet upptages af torra slätter och är föga
fruktbart. Kustländerna (södra och östra) äro desto herr-
ligare. Utaf näringar intaga boskapsskötsel och saltbe-
redning första rummet. Utmärkta äro Spaniens hästar
(de Andalusiska) och finulliga får (merinos). Vin, silke,
ull, salt, äro vigtiga handelsartiklar. —• Städer: På norra
kusten: San Sebastian, — Rilbaö — Santander >--< Fer-
rol, örlogshamnar — Corunna, handel på Amerika* 23
t. •— San Jago, berömd valfartsort. —På södra kusten,
ett herrligt land, der till och med pisang och sockerrör
trifvas: Cadiz, på en halfö, landets stöfsta handelsstad;
53 t. — Malaga, berömdt vin; 52 t. — Granada, icke;
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långt från hafvet, praktfulla ruiner; sidenfabriker; 80 t.
— På östra kusten: Carthagena, örlogshamn — Murcia,
nära hafvet, i den herrliga dalen kring floden Segura;
handel med siden och espartotvaror (Spanska rör); 36 t.
— Alicante, silkes- och vin-handel; 25 t. ■— Valencia
med sidenfabriker; en herrlig trakt (Spaniens trädgård),
rik på vin, soda och silke; 66 t. — Rarcehna, stark
handel; jordens största snusfabriker; 120 t.; invanarena
i denna trakt äro de idogaste i hela Spanien. — I det
inre landet: vid floden Duero och dess bifloder: Rurgos,
ullhandel ■— Segovia, klädesfabriker; nejdens får hafva
den bästa ull •— Valladolid —^ Salamanca, båda med
universitet. — Vid Tajo och dess biflöden: Guadalaxa-
ra, klädesfabriker ■— Madrid, rikets hufvudstad, utan
handel och industri; 200 t. — Toledo. — Vid Guadiana:
Almaden, vid foten af Sierra Morena, qvicksilfvergrufvor.
—■ Vid Guadalqvivir, en herrlig trakt (Andalusien): Cor-
dova, handel med hästar, 57 t. — Sevilla, vigtiga siden-
och tobaksfabriker; vin- och ullhandel; universitet; 90 t.
— Xeres, berömdt vin, 34 t. — Vid Ebro: Vittoria,,
jernhandel; i närheten bo idoge bebyggare — Saragoza,
34 t. — Oar i Medelhafvet: de Raleariska, bestående af
Mallorca och Minorca — de Pithyusiska af Iviza och
Formentera; salthandel. — Utländska besittningar: I
Asien: några öar, Filippinerna, Karolinerna m. fl. •— I
Afrika: stad. Ceuta, vid Gibraltar-sund, och de södra
Kanarie-öarna, i Atlantiska hafvet. — I Amerika: öar-
na: Kuba och Portorico.

KONUNGARIKET FRANKRIKE.
En af Europas hufvudmakter. Gränsar i norr till

Kanalen (La Manche), i vester till Atlantiska hafvet och
Franska bugten, i söder till Spanien och Medelhafvet, i
öster Italien (Alperna), Schweitz (Jura-bergen), Tyskland
(Rhenfloden) och Belgien. Utom gränsbergen genomskä-
res östra delen af flera lägre kedjor. I allmänhet är lan-
det fruktkart. Vid sydvestra kusten finnes ofruktbara he-
dar (Les ländes), bevuxna af kork-ekar. Råg, hveteoch
mais vexa i mängd; nordligaste provinserna, Flandern och
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Artoiiä' äro de sädesrikaste. Auvergne, i midten af lan-
J; ä

'

r ofruktbart; invånarne lefva der mest af kastanier.
På vi 'ä är Frankrike rikt; de bästa vinslagen i Champagne
och Hourgogne (nordöstra delen). I södra delen idkas
silkesl tultur och vid Medelhafvet (Languedoc och Pro-
vence) odlas oliver, mandlar, citroner. I norra delen,
vid Aniennerbergen, är jernförädlingen vigtig; vid kuster-
na bereses mycket salt Här finnas Europas förnämsta

sidenmanufakturen och fabriker for beredandet af allehan-
da luxartiklar. Stoleken är 10 000; qv. mil. Folkmäng-
den uppgår till 34 unioner, af hvilka största delen aro
katoliker? de öfriga i -eformerta. Styrelseformen monar-
kisk, inskränkt af Parlamentet, som besiar af _tva kam-
rar. Till den inre förval>ing«» är Frankrike mdeladi i

87 Departementer. - Stä<>": Pa no^ kusten: Dun-
kerque (Dunkirchen), god h< ™n- -Jalatt\"åJ*%**
Calais, smalaste stället af kan. öfverfartsort tdl Eng-
land. - Boulogne. - Amicns, >ld floden Somme, ylle-
och sidenfabriker, 45 t. - Rom *t *«? Scmeflodenä ut-

lopp, liflig handel såsom hamn för* *'3"b V/""»/ ." • -Z.
vre de Grace, vid Seiuens mynning. ~" Iheroowg, o -

logshamn. —Pa vestra kusten: Bre. n ">

—

Lbrient, handel på Indien. - Nantes. - Loires myn-
ning, en af rikets förnämsta handels- o MbitksstaUer
(bomullstyger och kattun); 76 t. — Rocka k '- b®tasV <iu;&
handel. — Rochefort, förträfflig hamn. -

" Boraeaux,
nära Girondes mynning, en af Rikets största "andelsstä-
der, (röda viner); 100 t. — Bayonne, handk fei] VUI
och skogsprodukter från Pyrenéerna. — I södra' kustlan-
det: Carcassonne, vid CanalduMidi (Syd-eller* janSue-
doc-kanalen), klädesfabriker. — Monipellier, i en sund,
skön trakt och derföre mycket besökt afsjuka; dess i^anm
Cette, salthandel. — Nimes, sidenfabriker; 43 t — M^
seille, en af Europas förnämsta handelsstäder, särdeles p<?
Levanten (östra delen af Medelhafvet); 146 t. —* Aix,
här pressas den skönaste oljan. — Toulon, förnämsta
örlogshamnen. — Hieres, berömd för sina pomcranslun-
der och sitt milda klimat. — Inuti landet finnas rid Seine
och dess bifloder: Paris, rikets hrstad och konungens
residens (Tuillerierna); universitet; fabriker och handel;
näst London Europas folkrikaste stad; 910 t. — Ver-

Geografi. 5
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sailles, 30 t. — Vid Loire: Clermont, nära Allier, liflig
ittellanhandel. •— Nevers, nära Alliers inflötje., största fa-
jansfabriker i riket. — Bourges, klädesfabriker; i nejden
rika jern- och stenkolsgrufvor. —- Orleans, ansenttga fa-
briker och handel; 40 t.; nära staden finnes ,Rriare~
kanälen, som förenar Loire med Seine. — Tmirs,, trak-
ten häromkring kallas Frankrikes trädgärd; här finnes eit
rikt flintlager, som förser halfva Europa med dess -behof.
— I den yppigt fruktbara Garönne--dalen: Toulöuée,..77 l.
— I Rhones och Saones flodområde: Besancon, jernraa-
nufakturer. — Liön, vid Rhones och Saones förening;
de förnämsta sidenfabriker på jorden; liflig handel; 150 t.
— Vid Rhen och Mosel: Strassburg, vigtiga fabriker,
handel på Tyskland; berömd domkyrka; 50 t. — Melz,
befäst, fabriker; 45 t. — Vid Schelde: Cambray^ här
väfves fin batist, kallad cambric. •— Valenciennes; de. fi-
naste spetsar. — Lille (Ryssel), befäst, spetsfabriker och
handel; 72 t. — Corsica, en bergig ö i medelhafvet,
handlar med vin och timmer; st. Ajaccio , känd som
Napoleons födelseort. — Utländska besittningar: i Asien:
Pondicheri och några andra handelsplatser vid Benga-
liska viken. •— I Afrika: Algerien, pa norra kusten, och
ön Bourbon i Indiska hafvet. — I Amerika: Vestindiska
Öarna Guadeloupe och Martinique, rik pä förtäffligt
kaffe, m. fl.; samt Cayenne , en del af Guyana i Syd-
Amerika.

ITALIEN.

En halfö, omgifven af Genua-viken, Tyrrhenska, Jo-
hiska och Adriatiska hafven, men i norr sammanhängande
med Frankrike, Schweitz och Tyskland, mot hvilka Al-
perna göra gränsen. Igenom hela halfön stryka Appen-
ninerna. Till klimat och produkter delas Italien i tre
delar: norra, mellersta och södra. Herrlig är Po-dalen;
rik på säd (hvete, mais, ris), vin och silke. Mellersta
delen är sydfrukternas (oliver,' oranger, citroner, mand-
lar) hemland. T södra delen är ofta klimatet qväfvande
hett, särdeles då Siroccovinden'blåser. Till och med soc-
kerrör trifvas. Riklig är ock här tillgången på vin, som
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dock behandlas i allmänhet] mindre väl. — Halföns stor-
lek är 5400 qv. mil och befolkning 20 millioner. Reli-
gion är den katolska. Regeringsformen är uti alla hit-
hörande stater oinskränkt-monarkisk.

1) Konungariket Sardinien.
Nordvestra delen. Här finnes Europas högsta berg

Montblanc. Jorden är väl odlad och bär hvete, vin- och
mulbärsträd. St. Turin, vid Po, hfstad, praktfull; si-
denfabriker; 122 t. —■ Nizza, vid hafvet, berömd försitt
sunda, milda klimat. — Genua, vid Genua-viken, betyd-
lig handelsstad, full af marmorpalatser; anblicken från
hafvet är herrlig; 80 t. — På den sades-, vin-, och oli-
verika ön Sardinien i Medelhafvet finnes staden Cagli-
ari; Universitet, handel.

2) Konungariket Lombardiet-Venedig.
Utgör en del af Kejsaredömet Österrike (se nedan).

3) Hertig dö in et Parma.
Rikt på vin, silke och en förträfflig (parmesan-) ost.

Landet beherrskas af Napoleons Enka "Marie Louise, ef-
ter hvars död regeringen tillfaller f. d. Hertigen af Lucca.
H:staden är Parma; universitet, osthandel; 31 t.

4) II er tig döm et Mode na.
Ett bördigt land. St. Modena, h:stad. — Reggio,

sidenfabriker. ■— Carrara, i nejden skön marmor.
5) Storhertigdömet Toscana.

Emellan Apenninerna och Tyrrhenska hafvet. Östra
delen har stenbunden mark. Norra delen är förträffligt
uppodlad, rik på siike och olja; Årnodalen är en oafbru-
ten vingård. Södra delen, kring Ombrone-floden, är sum-
pig, osund, Öckenlik, kallas Maremma. Invånarne äro
de idogaste i Italien. St. Florens, vid Arno, h:stad; dyr-
bara samlingar afmålningar, m. m.; siden- och ylletyger,
lack och halmhattar tillverkas; 95 t. —• Pisa, vid Arnos
mynning; berömda bad; univers.' — Livorno, Italiens lif-
ligaste handelsstad, särdeles påLevanteu; 51 t. —Lucca,
universitet, klädes- och sidenfabriker; var hufvudstad i
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det f. d. sjelfständiga hertigdömet af samma namn — Ön
Elba har jerngrufvor.

6) Kyrkostaten
emellan Tyrrhenska och Adriatiska hafven, itudelad af
Apenninerna. Vestra kustlandet, en fortsättning af Ma-
remma, är öckenaktig och osund, särdeles mot söder,
der man finner de giftiga Pontinska träsken. Öster om
Apenninerna är jordmånen bättre, i synnerhet i norra delen,
som stöter till Po. Landets regent är Påfven. St. Rom,
vid Tiber, verldsberömd stad, dyrbara samlingar och forn-
lemningar; Påfvens residens (Vaticanen); 152 t. — Civi-
la-Vecchia, enda sjöstaden på vestra kusten; obetydlig
rörelse — Ancona, vid Adriatiska hafvet, god handel —

Ravenna — Rologna, stark sidenväfnad.

7) Konungariket Råda Sicilierna
består af: 1) Neapel, Italiens södra del, till största delen
bergig. Slätter äro: vid vestra kusten, Campagna, ett af de
herrligaste landstreck; på östra kusten Apuliska slätten.
St. Neapel, på Campagna, vid foten af det eldsprutande
berget Vesuvius, h:stad, univers., god handel; anblicken
från hafvet är en af de skönaste i verlden; Italiens folk-
rikaste stad; 360 t. ■— I närheten finnas de underjordiska,
af Vesuvius förstörda städerna Herculanum och Pompeji
-— Gaéta, vid hafvet — Salerno, hamn •— Cosenza, sil-
keshandel •— Reggio, vid sundet (Faro di Messina) —

Taranto, vid Taranto-viken, handel — Lecce, stark bom-
ullsväfnad — Rari, god handel, båda vid Adriatiska haf-
vet. —2) Sicilien, Medelhafvets största ö. En af jor-
densfruktbaraste länder; nu vanhäfdad, dock bördig på säd,
vin, silke, olja, sydfrukter; äfven trifves bomullsbusken.
Svafvel och salt äro vigtiga handelsartiklar. St. Palermo,
på norra kusten, i ett herrligt läge, univers., liflig han-
del; 172 t. — Messina, handelsstad vid sundet; 70 t. -

Catana, vid foten af eldsprutande berget Etna, Univers.;
50 t. - Siragossa (Syracusa), berömd för sitt vin —

Girgenti, på södra kusten, handel — Trapani, vid vest-
ligaste udden, betydlig handel. — Utanför Sicilien ligga
Lipariska öarna, norr, och Egatishi öarne, vester.
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8) Republiken San Marino.
Den minsta sjelfständiga stat i Europa. Inom Kyr-

kostatens område, under Påfvens beskydd.
Öarna Malta, Gozzo och Comino, söder om Sici-

lien, tillhöra England, St, Valetta, station för Engelska
flottan.

REPUBLIKEN SCHWEITZ.
Ett af Alpiska bergen uppfyldt land emellan Italien,

Frankrike och Tyskland. Dalarna, bevattnade af sjöar
och strömmar, äro temligen bördiga på säd, vin och äd-
la frukter. Boskapsskötseln är dock hufvudnäringen. Ber-
gens sidor äro rikt bevuxna af gräs. Vid 8 å 1000 fots
höjd öfver hafvet vidtager den eviga snögränsen. Jagten
är indrägtig. Storleken är 800 qv. mil. Folkmängden
utgör 2 millioner. En del äro Katoliker och tala Fran-
syska eller Italienska, en annan del Reformerta och tala
Tyska. Republiken består af 22 Kantoner, hvilka bilda
ett Edsförvandskap. Gemensamma angelägenheterna af-
göras pa en Landtdag. Deremellan handhafves dessa af
en Vorort, som hvartannat år vexlar emellan Zurich,
Rem och Lucern. St. Rasel, vid Rhenfloden, betydlig
handel; 21 t. — Rem, vid Aar-floden, god handel; 201.
— Geneve (Genf), vid Rhones utflöde ur Europas täcka-
ste insjö, Genfer-sjön; 28 t,

TYSKLAND.
Mellersta delen af Europa emellan Östersjön, floden

Ejder och Nordsjön, i norr; Holland, Belgien och Frank-
rike, i vester; Schweitz, Italien och Adriatiska hafvet, i
söder; Österrikiska och Preussiska besittningar, i öster.
Storleken är 10,000 qv. mil. Södra delen är högbergig
(Alperna). Genom mellersta delen sträcka sig lägre höj-
der, med stora slätter deremellan. Norra delen är en stor
slätt, full af skogar, träsk och temligen bördiga sandfält.
Klimatet är mildt; i norra delen är luften futtig. Herrligaste
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delarna äro kustlandet vid Adriatiska hafvet, bördigt på
aprikoser, persikor, valnöter, oliver, mandlar o. s. v.
samt de vinrika dalarna kring Neckar, Main och meller-
sta Rhen. Råg och hvete odlas i norra delen, niais mot
söder, sydligast äfven ris. Invånarne, hvilkas antal upp-
går till 38 millioner, äro dels Katoliker (söder), Refor-
merta (vester) och Lutheraner (norr). Tyskland inbegri-
per 39 stater, hvilka bilda ett förbund, hvars gemensam-
ma angelägenheter afgöras af Förbundsförsamlingen i
Frankfurt am Main. De förnämsta af Förbundets stater
äro följande:

Kejsaredömct Österrike och Konungariket Preussen,
hvilka behandlas i ett sammanhang med dessa staters
länder utom Tyskland.

Konungariket Bajern.
Med en folkmängd af 4^ millioner. Genomflytes af

Donau och flera dess bifloder, samt i norra delen afMain.
St. Munchen, vid Isar, h:stad, praktfull, dyrbara samlin-
gar af målningar in. m. Univers.; 80 t. — Augsburg,
vid Lech, liflig handel pä Italien; 34 t. — Regensburg,
vid Donau. ■—• Niirnberg, känd för invånarnes konstflit
(Nttrnberger kram'; 40 t.

Konungariket Wurtemberg.
Kring Neckar ochöfraDonau. Folkmängden \\ mil-

lion. Herrligt och väl odladt. St. Stuttgard, nära Nec-
kar, h:stad, 38 t. •— Tubingen, vid Neckar, univers. —

Ulm, vid Illers inflöde i Donau.
Storherligdömet Baden.

Ett fruktbart däldland, längs Rhen-floden. Folk-
mängden 1| million. St. Carlsruhe, h:stad, vacker stad,
20 t. — Costnitz, vid Rhens utflöde ur Bodensjön. —

Mannheim, vid Neckars mynning, vinhandel. — Heidel-
berg, i en herrlig trakt vid Neckar; univers.

Storhertigdömet Hessen.
Ett af Tysklands herrligaste landskap, kring berget

Odenwald samt floderna Rhen och Main. Folkmängden
800 t. St. Darmstadt, hatad, 23 t, (deraf Hessen-Darm-
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stadt). — Mainz, vid Mains inflöde i Rhen, stark fäst-
ning; *u t.

Herligdömet Nassau.
Ett på ädla viner rikt land, kring det täcka Höhe-

eller lamms-berget. Folkmängd 35) t. ■— St. Wiesba-
dcn, varma bad.

Konungariket Sachscn.
Till största delen ett slättland, genomflutet af Elbe.

Södra delen (Sachsiska Schweitz), som stöter till det på
silfver rika Erzgebirge, är bergig. Folkmängden 1 \ mil-
lion. St. Dresden, h:stad, vid Elbe, vacker stad; 64 t.
— Leipzig, vid Pleisse, bekant för sina.messor (markna-
der); stark handel med böcker; univers.; 43 t.

Konungariket Hannover.
Begränsas i norr af Nordsjön. I södra delen finnas

Hartzbergen, som hysa silfver. Norra delen upptages af
feta betesmarker. I mellersta och östra delarne finnas
hedar (Liineburgerheden) och kärrtrakter. Folkmängden
2 millioner. St. Hannover, h:stad, 26 t. — Göttingen,
Univers. — Embden. sjöstad, vid Emsflodens utflöde i
Dollar.viken. — Luneburg, med ett stort saltverk.

Storherligdömena Mecklenburg.
Bördiga slättländer vid Östersjön. De äro två: a]

M-Schwerin, med st. Schwerin, h:stad. -~ Wismar,
Rostock, båda vid Östersjön. — b] M-Strelitz, med st.
Strelitz.

Af de öfriga Stater, som höra till Tyska förbundet,
må endast nämnas de 4 fria Riksstäderna: Lubeck, vid
Traveflodens mynning i Östersjön, god handelsstad; for-
dom hufvudstad i det mäktiga hanseförbundet; 26 t. —

Hambufg^ nära Elbes utlopp, Tysklands största handels-
stad; "stor bank; 120 t. — Bremen, vid Weserfloden,
45 t. — Frankfurt am Main, säte för Förbunds-försam-
lingen; stora niessor, 55 t.
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KONUNGARIKET FÖRENTA NEDERLÄNDERNA.
Äfven Holland, vid södra kusten af Nordsjön och

dess vikar Doliart och Zuyder-See. En enformig och
skoglös slätt. Det låga kustlandet skyddas för översväm-
ningar, dels af diiner (naturliga sandvallar), dels af dam-
mar och kanaler. Flere sädana genomskära landet och
underhålla den inre förbindelsen. Klimatet är mildt; luf-
ten fuktig; marken kärraktig, ochegnarsig, utom i södra
delen, föga för åkerbruk, men är så mycket gräsrikare.
Boskapsskötseln är högt drifven; ost och smör utföras.
Linneväfnad, sillfiske (vid Shetlandsöarna) och hvalfisk-
fångst (Ishafvet) äro indrägtiga sysselsättningar. Handeln
är högst betydlig. Storleken 6ö(» qv. mil. Invånarne,
hvilka tala Plaityska, uppgå till 2,600,000. Religion är
den reformerta. Konungens makt är inskränkt af Gene-
ralstaterna. Genom landet flyter Rhen-floåen, som gre-
nar sig i flera mynningsarmar: Yssel, Rhen, Lech, Waal,
som förenar sig med Maas. Deromkring ligga de för-
nämsta städerna. Amsterdam, vid Zuyder-See, rikets
största stad, en af Europas största handelsstäder; 202 t.
— Haarlcm, med stora linneblekerier; handel med blom-
mor, 21 t. — Utrecht, vid Rhen, Univers., god handel,
43 t. — Leyden, vid Rhen, ullhandel, klädesfabr., Uni-
vers. •— Haag, Konungens residens, nära Nordsjön, 56
t. — Rotterdam, rikets andra stad, 72 t. — Middelburg,
god handelsstad på Walcheren, en af de öar, som till-
sammans kallas Zeeland. — Utländska besittningar: I
Asien: ön Java, Krydd- och Randa->öame (Ostindiska
skärgården). — I Afrika: Kolonier på Guinea-kusten. —

I Amerika: Några öar i Vestindien och Surinam, en del
af Guyana i Syd-Amerika.

KONUNGARIKET BELGIEN.
Emellan Frankrike, Preussen, Holland och Nordsjön.

Ett lågland med mildt klimat. Marken är icke så sank
som i Holland. Åkerbruket är högt drifvet och åkrarne
skötas som trädgårdar. Södra delen är smäbergig (Ar-
dennerna) och har tillgång på jern och stenkol. Invå-
narne derstädes (Wallonerna) äro skickliga jernförädlare.
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Den inre förbindelsen sker här på jernvägar. Här till-
verkas de bästa kläden i Europa; linne- och spetsväfve-
rierna (Brabant) äro goda. Storleken är 550 qv. mil.
Folkmängden 4 millioner. Religion denkatolska. Stats-
fårfattningen inskränkt-monarkisk. Allmännast talas Fran-
syska, på sina ställen Plattyska. Städer: Brussel, h:stad,
vacker stad; de skönaste spetsar; 115 t. — Antwerpen,
nära Scheldes mynning, liflig handel, klädesfabr.; 751. —

Gent, vidSchelde, Univers., fabr., handel; S2t. — Brug-
ge, en tid en af Europas största handelsstäder; 36 t. —

Möns (Bergen), handlar med säd och stenkol. ■— Dornik,
tapetfabr. ■— Namur, vid Maas, jernmanufakt. — Liit-
tich, vid Maas, gevärsfaktori, 55 t. — Spaa, berömda
helsokällor. — Verviers, stora klädesfabriker,

KONUNGARIKET PREUSSEN.
En af Europas 5 stora makter. Storleken är 5000

qv. mil. Folkmängden utgör 14 millioner. I allmänhet
är landet slätt och temligen fruktbart. Manufakturerna
(linne, ull och bomull) äro blomstrande. Längs kusten
af Östersjön fås bernsten. Herrskande religion är den
lutherska. Konungens makt är oinskränkt, dock finnas
Ständer, som sammanträda till Landtdagar. Består af:
1) Konungariket Preussen, ett slätt land, likt norra Tysk-
land, gränsar i öster till Ryssland; St. Memel, vid Ku-
rische Haff. — Königsberg, vid Pregels mynning, h:stad,
god handel, Univers.; 64 t. — Pillau, vid ingången till
Frische Haff, hamn för Königsberg. — Elbing, vid Fri-
sche Haff, god handel. — Danzig, vid Weichsels myn-
ning, Preussens största handelsstad; 56 t. — 2) Storher-
tigdömet Posen, (en del af det fordna Polen). — Brom-
berg, vid en kanal, som förenar Weichsel med Oders bi-
flod Wartha. — 3) Hertigdömet Schlesien, genomflutet
af Öder. Här väfves mycket lärft och kläde. St. Bres-
lau, vid Öder, Univers., liflig handel; 88 t. — Liegnitz,
vid en Oders biflod, fabriker. — Görlitz^ vid en Oders
biflod (Neisse), med linne- och ylleväfverier. — 4) Kur-
furstendömet Mark-Brandenburg, en sädesrik sandslätt.
St. Frankfurt an der Öder, liflig flodfart, 271. — Pots*
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dam, vid Havel (en biflod till Elbe), 24 t. — Berlin,
vid Spree (biflod till Havel), Konungens residens, en af
Europas vackraste städer, Univers., stark handel; 250 t.
— 5) Hertigdömel Pommern, kustlandet vid Östersjön,
flackt och bördigt. St. Stctlin, vid Oders mynning, god
handel, 31 t. ■— Greifswald, vid hafvet, Universitet. ■—Stratsund, vid hafvet. ■— Hit höra öarna Riigen, Usedom
och WoUin. — 6) En del af Konungariket Sachsen,
mest ett slättland, kring Elbefloden. Hartz- och Thiirin-
gerwald, som tillstöta i sydvest, hysa silfver och koppar.
St. Magdeburg, vid Elbe, väl befäst, 47 t. — Wilten-
berg, vid Elbe — Eisleben, en bergstad; båda kända ur
Luthers historia — Hatte, vid Saale (biflod till Elbe),
Univers.; rika saltkällor —'- Merseburg, vid Saale, stora
ölbryggerier. — 7) Westfaliska Rhen-provinserna, lig-
ga afskilda från de öfriga delarne. St. Trier. vid Mo-
sei, fabriker •— Coblenz, vid Mosels inflöde i Rhen ■—Rönn, vid Rhen, Univers. — Cöln. vid Rhen, med en
berömd Domkyrka, fabriker (Eau de Cologne); god han-
del; 67 t. ■— Diisseldorf, vid Rhen, god handel — El-
berfeld med Rarmen, ansenliga siden- och linne-fabrik.;
55' t. ■— Solingm, värjklingor — Aachen, vid Belgiska
gränsen, varma bad; 37 t. Här kröntes den f. d. Ro-
merske Kejsaren. — Egentliga Preussen och Posen äro
de delar, som ligga utom Tyskland.

KEJSAREDÖMET ÖSTERRIKE.
En af Europas hufvudmakter. I detta rike råder en

stor olikhet så till klimat och^ produkter, som invånar-
nes seder och språk. Invånarne äro Slawer, Tyskar,
Finnar (Ungrare, Magyarer) och Italienare. Storleken
nppgår till 11,000 qv. mil och befolkningen 36 millio-
ner. Religion är den katolska. Kejsarens makt är oin-
skränkt, utom i Ungern och Siebenbiirgen. Detta, Kej-
saredöme består af: A) Länder inom Tyskland: 1) Öster-
rike, Stejermark (rikt på jern), Tyrölen. Salzburg, ll-
llyrien (Kärnthen och Kram); vildsköna bergländer, ge-
nomskurna af Alperna, med herrliga dalar. St. Wien,
vid Donau i Österrike, rikets h:stad, Tysklands största
stad, Univers., liflig handel, 350 t. — Idria i Krain, med
rika (jvicksilfvergrufvor. ~- 2) Friaul och halfön Istri-
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en> St. Triest, vid Adriatiska hafvet, rikets största handels-
stad, 50 t. — 3) Mährcn och Röhmen, en kitteldal.
Erzgebirge, i nordvest, hysa silfver och tenn. Invånar-
ne äro idoge och slöjdrike (glasarbeten). St. Prag, vid Mol-
dau (biflod till Elbe), god handel, Univers.; 120 t. —

Toplitz, Carlsbad, i norra bergstrakten; helsokällor. —

B) Länder utom Tyskland: 1) Konungariket Lombardiel-
Venedig, Norra Italien, den herrliga Podalen, rik på hve-
te, mais, ris, vin och silke. St. Milano (Majland), vice
Konungens säte, sidenfabr.; 145 t. — Lodi, vid Adda,
(biflod till Po), berömd för sin (parmesan) ost •— Ber-
gamo, stora sidenfabr.; 31 t. •— Cremona, vid Po, be-
römd för sina fioler; 28 t. — Mantua, vid Mincio (bi-
flod till Po), stark fästning — Verona, vid Etsch; 48 1,

■— Vicenza, stark vinkultur — Venedig, på holmar i
Adriatiska hafvet, en tid verldens största handelsstad;
herrliga fornlemningar; gatorna utgäras här af kanaler,
längs hvilka man färdas i gondoler; 97 t. — 2) Konun-
garikena. Dalmalien, Kroatien och Slavonien. St. Ra-
gusa, Fiume; båda sjöstäder. —3) Konungariket Ungern
och Storfurstendörtiet Siebenbiirgen. Ungern är till stör-
sta delen ett slättland, som bär mais, ris, sydfrukter och
Europas ädlaste vinslag (Tokajer). Norra delen begrän-
sas af Karpatherna, i hvilka finnas Europas rikaste guld-
grufvor, mycket silfver och äfven andra metaller. Adeln
är rik och mäktig; allmogen lifegen och fattig. St. Pres&-
burg, vid Donau, vigtig handelsstad, 38 t. — Ofen, vid
Donau, Ståthållarens (Palatinens) säte, 30 t. — Pesth,
vid Donau, midt emot Ofen, bästa handelsstaden, Uni-
vers.; 65 t. — Maria Theresiensladt, stark kreaturshan-
del — Debreczin, andra staden i Ungern, 45 t. — Tir
mesvar, vin- och silkeshultur. — Landsträckan längs
Turkiska gränsen (södra delarne af Dalmatien, Kroatien,
Slavonien, Ungern och Siebenbiirgen) kallas Militärgrän-
sen, bebodd af 1 million invånare, med en egen militä-
risk författning. — 4) Konungariket Galizien, en del af det
fordna Polen. Ett slättland norr om Karpatherna. Här
finnas Europas rikaste saltgrufvor vid Wieliczka, i vestra
delen. St. Lemberg, h:stad, Univers., handel; 60 t. <—

Krakau, vid Weichsel, god handel, som mest drifves af
Judar; 35 t.
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OSMANISKA RIKET
eller Turkiet, utgöres af länder i Europa, Asien och A-
frika. Här behandlas endast de i Europa. Dessa upp-
taga 8000 qv. mil, med en befolkning af 10 millioner.
Det herskande folket, de Osmaniska Turkarna, bekänna
Islam eller Muhammedanska religion. Klimatet är mildt och
angenämt. Marken är bördig, men illa skött. På hvete,
mais, ris, vin, olja, bomull, silke är dock ingen brist.
Rikets öfVerherre kallas Sultan eller Padischa, hvars väl-
de är oinskränkt. Hofvet kallas Höga (Ottomanniska)
Porten. St. Konstantinopel, vid Bosporen (sundet emel-
lan Svarta hafvet och Marmora-sjön), Sultanens residens
fSerai, Seraljen), en af Europas största städer; landets
bästa handelsstad; 800 t. — Adrianopel, vid floden Ma-
ritza, 80, t. — Gallipoli, på halfön, som bildar Helles-
ponten (sundet vid Dardanellerna) — Warna^ hamn vid
Svarta hafvet. — Schumla, stark fästning vid ett pass,
som leder öfver Balkan. — Belgrad, vid Saus inflöde i
Donau, handel på Ungern; 30 t. (belägen uti landet Ser-
vien, som har sin egen furste och senat; Turkarna inne-
hafva endast fästningarna) — Durazzo, hamn vid Adri-
atiska hafvet — Janina, vid en sjö, liflig landthandel;
25 t. — Arta, vid Arta-viken, handel — Trikala, vid
floden Salambria, som, efter ait hafva genomflutit den
herrliga Tempedalen, utgjuter sig i Egeiska hafvet; han-
del med Turkiskt garn ■— Saloniki, vid en vik af sam-
ma namn, rikets andra handelsstad, 32 t. — Seres, nä-
ra Struma-flodens utlopp; handel med bomull. — Hit hö-
ra: Kandia, en stor ö i Medelhafvet, rik på frukter, —

några mindre öar i Arkipelagen.— Såsom Lydländer hö-
ra hit Furstendömena Moldau och Walachiet, norr om
Donau. St. Jassy (Moldau) Woiwodens eller Hospoda-
rens säte. — Bukharest (Walachiet), h:stad, stark han-
del; 50 t. — Brailof, vid Donau, handel.

KONUNGARIKET GREKLAND.
Söder om Turkiet, mellan Joniska och Egeiska haf-

ven. Ett bergland; Pindus med sina armar fyller lan-
det, Ide instängda dalarna är om sommaren brist på
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vatten. Fordom var dock jorden bättre häfdad. Säden
(hvete och korn, äfven mais och hirs) förslår icke för be-
hofvet. Silke och flere slags ädla frukter (russin, korin-
ter, fikon, citroner m. m.) äro landets förnämsta produk-
ter. Storleken omkr. 1000 qv. mil och folkmängden
900,000. Religion den Grekisk-Kristna. Regeringsfor-
men inskränkt. — St. i Livadien eller Hellas: Athinia
(Athen), h:stad, verldsberömd stad; Univers.; 18 t. — Le-
panto, vid inloppet till Lepanto.viken — Missolonghi,
vid Joniska hafvet, befäst — På halfön Peloponesus el-
ler Morea: Korinth, på näset — Patras, vid Lepanto-
viken, handel med korinter, 10 t. — Navarino, vid Jo-
niska hafvet, god hamn — Misitra (f. d. Sparta), vid
floden Eurotas. — Nauplia, vid Nauplia-viken, god han-
del; 12 t. — Öarna: 1) Eubea eller Negroponte, skild
från fasta landet genom sundet Euripus. •— 2) Cykla-
derna: Syra, ansenlig handel; st. Hermopolis, 25 t. •—
Tine, bördig på silke — Andros, den fruktbaraste ön
— Delos, den fordom mest ansedda, nu obebodd —

Naxos, den största, godt vin. — Paros, hvit marmor.
•— Milo, förträffligt vin —3) Vestra Sporaderna: Sa-
lamis och Egina, uti Saroniska viken — Hydra och
Spezzia, drifva stark handel. — 4) Norra Sporaderna.

JONISKA ÖARNES REPUBLIK.
Under Englands beskydd. Består af 7 öar: Korfu,

med st. Korfu, regeringens säte; 15 t.-— Paxo — S:ta
Maura — Theaki <— Cefalonia, den största — Zanle.
med st. Zante, god handel; 20 t. — Cerigo, utanför
udden Malea på Morea.

Asien.
Gränsar i norr till norra Ishafvet, i öster till Stilla haf-

vet, i söder till Indiska hafvet och i vester till Arabiska
viken, Afrika (näset vid Suez\ Medelhafvet, Egeiska haf-
vet, Svarta hafvet och Europas fasta land. Största delen
af denna verldsdel ligger i norra tempererade, de nord-
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ligaste delarna i norra, och de sydligaste i heta zonen.
Den största af världsdelarna, omkring 900,000 qv. mil.
Folkmängden uppskattas till 500 millioner.

ASIATISKA RYSSLAND.
Består af 1)Kaukasus-Länderna med rik och mång-

faldig vegetation. Boskapsskötseln är hufvudsak. Södra
terrasslandet kallas Georgien eller Grusien, bebodt af
ett åkerbrukande folk. St. Tiflis, vid Khur-floden, han-
del; 20 t. — Vestra sluttningen kallas Mingrelien. Den
östra Daghestan med hanmen Dsrbent, vid Kaspiska
hafvet. Här bo de vilda Lesghierna. — Norra terrass
landet och högsta delen affjället är Tselierkassicn, hvars
bebyggare anses såsom jordens vackraste menniskor. ■—2) Ryska andelen, af Persien, emellan Kaspiska hafvet
och berget Ararat, kring floderna Khur och Araz. S:t
Baku, vid Kaspiska hafvet, i landet Schirvan — Eri-
van med klostret Etschmiazin i Armenien. '*— 3) Sibe-
rien, norra delen af Asien. En ofantlig landsträcka
emellan Ural, Ishafvet, Behringssund, Kamtschatka hafvet
och berget Altai; kall och föga uppodlad, rik på me-
taller och peisbärande djur. Nordligaste delen är en snö-
öeken, der invånarne lefva af renar, hvalfiskar, skjälar och
fisk (lax). Befolkningen, som utgör omkr. 3 niiil., be-
står af flera, till härkomst, religion och språk skilda
folkstammar, deribland flera Finska. St. Tobolsk, vid
Ob-floden; pelshandel; 18 t. — Tomsk, vid Ob, god
handel — Jeniseisk, vid floden Jenisej, god handel —•

Irkutzk, vid sjön Bajkal, stapelort för Kinas varor; .15 t.
(dessa städer äro säten för landets Guvernörer) —■ Ki-
aclila, handel på Kina —■ Öchotzk, vid Ochotzka viken,
handel på Amerika — Pelropawlowsk, hamn på halfön
Kamtschatka.— Hit höra öarna: Nya Siberien i Ishaf-
vet, obebodda; Aleuterna och de norra Kurilerna i Sto-
ra Ocean.

ASIATISKA TURKIET.
Landet emellan Egeiska hafvet och Medelhafvet samt

floderna Tigris och Eufrat. Den vestliga halfön kallas



79
Mindre Asien; af Turkania Anadoli. Städer: Trapezunt,
handelsstad vid Svarta hafvet — Sinope, handelsstad vid
Svarta hafvet — Brussa, sjöskumspipor — Smyrna,
vid Egeiska hafvet, bästa handelsstaden i Levanten (bom-
ull); 120 t. — Angöra, bekant för sina kamelgetter, af
hvilkas hår kamlotter väfvas —• Erzerum, liflig karavan-
handel — Anlakia, vid Medelhafvet, silkeshandel •—

Trablus, vid hafvet, bomulls- och silkeshandel. — De
fordom verldsberömda handelsstäderna Sidon och Tyrus
äro nu de ringa Saide och Sur. — Jean d'Acre, befäst,
vigtig handelsstad —• Jaffa, enda hamnen i Palestina,
landningsplats för karavanerna till Jerusalem — Bo.nl-
bek, med herrliga ruiner — Halcb eller Aleppo, siden-
och kattunfabriker, liflig karavanhandel; 150 t. Da-
mask -(Damascus), verdsberömd stad, stark handel, ut-
märkta'.(damascerade*. värjklingor; 200 t. ■— Jerusalem,
valfartsort för Kristna och Muhamedanska pilgrimer; 20
t. — Bethlehem, valfartsort — Tadmor, i Syriska vi-
ken, ruiner af det f. d. herrliga Palmyra — Bagdad,
vid Tigris., stor handelsstad —■ Basra, vid Persiska vi-
ken; handel. —t öar i Arkipelagen: Cypern, Rhodus^
Samos, bördiga på vin och frukter —• Scio, berömd
för sin mastix — Metelino, rik på olja, m. fl.

ARABIEN.
En stor...hälft) emellan Persiska och Arabiska vikar-

ne -samt Arabiska hafvet. Största delen upptages af sand-
öcknar och hedar. Af berg må märkas Sinai, på en
halfö i nordliga ändan af Röda hafvet. Hufvudnäringen
är boskapsskötsel.. Invånarne bo i tält och flytta omkring
med sina kameler, får och getter. Landets hästar äro
berömda. Beduinernas (Öcken-Arabernas) förnämsta föda
äro dadlar. Af de produkter, som det heta sydvestra
kustlandet alstrar, ma märkas kaffe, det bästa på jor-
den. Araberna styras af egna furstar (Scheikher, Ima-
ner). De skilda delarna af kustlandet förekomma under
olika benämningar. Sydöstra kustlandet, f. d. lyckliga
Arabien, kallas Jemen. Der finnes staden Mokkha, kaffe-
handel. I kustlandet Hedsjas, vid Arabiska viken, fin-
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ftas de heliga valfartsorterna Medina och Mekka med
hamnen Dsjidda. På kusten Oman, vid Persiska viken, sta-
den Maskat, god handel. — Öar: Baharein-öarne i Per-
siska viken, berömdt perlfiske.

PERSIEN.
Landet emellan floden Sind, Arabiska hafvet, Persi-

ska viken och Kaspiska hafvet. I allmänhet ett torrt ter-
rassland, der efter regntidens slut marken betäckes af en
saltskorpa. Medlersta delen är en öcken. Södra delen är
het och torr, frambringande endast dadlar. Vid Kaspiska
hafvet är marken fuktig och yppigt fruktbar. Af landets
produkter må, utom hvete, ris, sesam, tobak, bomull, vin
och ädla frukter, märkas de berömda rosorna, af hvilka
en kostlig essens beredes. Egen för detta land är dess
Mumie, en mineralisk balsam, hvilken begagnas som lä-
kemedel. Består af följande delar:

1. Iran, vestra delen. Dess inbyggare, till antalet 10
millioner, äro de mest kultiverade i Asien. De bekänna
Islam. Städer: Meschid, stark handel med utmärkt sam-
met och sabelklingor— Tehcran, Schakhens residens —*

Ispahan, f. d. h:stad, 200 t. — Schiraz, nejden derom-
kring kallas Persiens paradis — Jezcl, stark handel, för-
träffliga schawlar och sidentyger — Kerman. ypperliga
schawlar, hvartill ull fås af nejdens finulliga får. ■— Ön
Ormus, i Persiska viken, en tid en stor handelsplats.

2. Afghanistan eller Kabul, nordöstra delen. Stä-
der: Kabul, h:stad, liflig karavanhandel — Kandahar,
liflig handel ■— Herat, vid floden Tedsjen, rik handels-
stad, sidenfabriker — Pischavir, handelsstad.

3. Beludschistan, sydöstra delen. St. Kelat, Kha-
nens säte.

TATARIET

Eller Stora Bukhariet, öster om Uralfloden och Kaspi-
ska hafvet. Största delen upptages af stepper och öde-
marker. Floderna Sir och Amu flyta till Aralsjön. En
del af invånarne, hvilka äro af flera stammar, lifnära sig
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af handel och åkerbruk, en annan del äro nomader och
röfvare. Städer: Samarkand, Usbekiska Stor-Khanens
säte. — Bokhara, liflig handelsstad vid Amu. •— Khiva,
en röfvarstat, upptagande en oas vid Amufloden.

INDIEN (Ost-Indien].

Emellan Arabiska hafvet och Bengaliska viken. Till
natur och produkter råder stor skiljaktighet. De nord-
liga terrassländerna, söder om Himalaja, hafva ren och
sval luft samt bördig jord. Nordvestra delen är en af
jordens hetaste trakter och ett öckenland, der icke Sind-
ilodens öfversvämningar göra marken yppigt fruktbar.
Högst bördig är nordöstra delen, genomfluten af floden
Ganges. Indigo, bomull, mulbärsträd och sockerrörvexa
Öfverallt. Sydvestra kusten är rik på kryddor (peppar,
ingefära, kardemummor). Af Indiens i alla tider så be-
prisade produkter må dessutom märkas: diamanter (vid
Golkonda), perlor (sundet emellan fasta landet och ön
Ceilon), de ädlaste palmarter, det oumbärliga bamburö-
ret, sandel och det för skeppsbyggen ovärderliga tekträ-
det. Fina väfnader förfärdigas. Förnämsta exportvaran
år nu opium till Kina. Jordens största vilddjur uppe-
hålla sig har. Folkmängden uppgår till 132 millioner,
hvaraf 123 mill. bero af Englands Ostindiska handels-
kompagnié. Största delen af infödingarne äro hedningar»

A) Hindostan, norra delen. — 1) Sjelf ständiga.
Stater: a) Sihkernas rike, kring Pendsnud, en af 5 flo-
der sammansatt biflod till Sind; st. Lahor, h:stad —

Amretsir, stark handel — Kaschmir, i en herrlig dal,
förträffliga schawlar —- Multan, sidenväfnad. — b) Be-
ludschernas rike, kring Sinds nedra lopp. •— c) Mah-
ratternas riken, vid Vindhyanbergen. — d) Nepal, en
af Himalajas terrassländer. —■ 2) Brittiska omedelbara
besittningarna utgöras af den herrliga Ganges-dalen; stä-
der: Delhi, praktfull, säte för en Rrittisk President, stark
handel; 2001.-— Benares, Indiens heligaste stad, schawl-,
guldtygs- och indigo-fabriker; 580 t. — Kalkutta, vid
Hugli (Ganges vestra segelbara mynningsarm), största
handelsstaden, säte för General-Guvernören, 700 t. —

Geografi. 6
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3) Brittiska skyddsstater, nordvestra öckenlandet, samt
riket Oudli, i norr, med staden Lucknow, berömd för
sitt rosenvatten; 300 t.

B) Dekan, söder om Windhyan-bergen. •— 1) Brit-
ternas omedelbara besittningar: De sandiga kustländerna
Orissa, Circarerna och Koromandel vid Bengaliska vi-
ken, och de på kryddor rika vestra kustländerna Mala-
bar, Kananor och Koukan; äfvensom några delar af
det inre landet. Städer: Madras, på Koromandelkusten,
säte för en President, rik handels- och fabriksstad, 460
t. —• Kalikut, på Malabar; der landstego Européerna
(Portugisern Vasco da Garna) första gången (1498). •—
Bombay, säte för en President, bästa handelsstaden på
vestra kusten —- i närheten öarna Elefanle och Salsette
med vidtberömda tempelgrottor. — Surat, vid floden Tap-
tis mynning, handel med bomullsvaror. — 2) Brittiska
Skyddsstater, taffellandet emellan de båda bergskedjorna,
östra och vestra Ghats, hvilka sammanlöpa i Kap Como-
rin, halföns sydligaste udde. St. Heiderabad, diamant-
sliperier; 200 t. — Illura, beundrandsvärda grott-tem-
pel. — 3) Andra Europeiska staters besittningar. Por-
tugisernas: Goa, en tid Indiens största handelsstad;
Diu på halfön Guzurat. — Fransosernas: Pondicheri,
på Koromandel, m. fl. — Danskarnas: Trankebar.

Öar: Ceilon, bergig, rik på de skönaste ädelstenar,
den bästa kanel och de dyrbaraste perlor; tillhör Eng-
land. Lakediverna, rika på kokosnötter — Maldi-
verna.

ÖSTRA INDISKA HALFÖN.
Emellan Bengaliska viken, Malakka-sundet och Ki-

nesiska hafvet. Från norr till söder genomskäres halfön
af flere bergarmar, bildande långa och smala dalar, be-
vattnade af floder. Så långt flodernas öfversvämningar
räcka, är landet yppigt fruktbart. Här finnas sköna ädel-
stenar, flere välluktande trädslag, som lemna färgstofter,
samt ris i otrolig ymnighet. Religion är hednisk. Be-
står af följande delar: 1) Engelska besittningar, några
landssträckor på vestra kusten och de tennrika små öar-
na Prins Wales ö. St. Sinkapor, på halfön Malakka.
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— 2) Birmaniska riket, nordvestra delen vid Pegu-vi-
ken; st. Ava, vid fl. Iravaddi, byggd af bamburör —

Ranguhn, vid Iravaddis mynning; god handel (tekträd).~
3) Kejsaredömet Siarn, mellersta delan, vid Siam-viken,
mycket rikt på ris och kryddor. Invånarne äro de mest
förfinade på halfön. H:stad Rankok, nära Menam-flodens
utlopp, dels byggd på pålar, dels simmande på bambu-
rörsflottor. — 4) Kejsaredömet Anam, östra delen, emel-
lan Siarn- och Tonking-vikarna. St. Saigon, blomstran-
de handel. — 5) Halfön Malakka, bergig, rik på tenn
och den bästa peppar. Stad. Malakka, tillhör England.
— 6) Öarna: Andamanerna och Nikobarerna, rika på
kokosnötter och brödfruktträd — Mergui Arkipelag,
hvaribland Junk Ceilan, tennrik.

OST-INDISKA SKÄRGÅRDEN.
Sträckande sig från Malakka till Nya Holland. Öar-

na äro bergiga och vulkaniska; jordbäfningar inträffa of-
ta. Dyrbara trädslag (campeche, tek, ebenholtz), peppar,
sago, nejlikor, muskot, m. m., utgöra dessa öars rike-
dom. Delas i flera flockar: 1) Stora Sunda-öarna, till-
höra Holländarna: Sumatra, alstrande kamfert och sago
■— Java, skild från Sumatra genom Sunda sund, huf-
vudprodukten är kaffe; vidare ris och socker, hvaraf be-
redes arrack. St. Ratavia, en tid Asiens förnämsta han-
delsplats; säte för Holländska regeringen öfver besittnin-
garna i denna verldstrakt — Rorneo, jordens största ö,
rik på guld och kryddor •— Celebes, med fl. Höll. ko-
lonier; den förnämsta Makassar. — 2) De små Sunda-
öarna, en lång ökedja mot öster; den största är Timor,
tillh. Portugal — den tennrika Raaka, tillh. Holland. —

3) Molukkema, de vigtigaste tillhöra Holland, såsom
Randa-öarna, muskotträdets och Amboina, kryddnejli-
kornas fädernesland. — 4) Filippinerna, alstrande soc-
kerrör, indigo, den finaste bomull, kakao m. m., tillh.
Spanjorerna. St. Manilla, på ön Luzon (den största
ön), är regeringens säte.

KEJSAREDÖMET KINA.
Det folkrikaste rike på jorden (omkr. 300 millioner).



84
Religion är hednisk. Består af: 1) Egentliga Kina. vid
Kinesiska hafvet. Längs norra gränsen löper den Kine-
siska inuren, fordom ett värn mot vilda folk, som nume-
ra lyda under Kina. I allmänhet är landet bergaktigt.
Största slätten är kring floderna Jangtsekiangs och Hoang^
hos nedra lopp. Bördigt på hvete, ris, silke, bomull,
sockerör, the (det bästa på jorden). Folket är konstrikt
och idogt. Jorden odlas väl. Bomulls- och sidentyger,
lackerade och elfenbensarbeten tillverkas. Från uråldriga
tider hafva här varit bekanta boktryckerikonsten, kom-
passen, tillverkningen af porcellin m. m. St. Peking,
Kejsarens residens, 1§ million — Nanking, vid Jangtse-
kiang, sköna siden- och bomullstyger; namnkunnigt är
porcellins-tornet; 1 million — Canton, vid fl. Sikiang,
på södra kusten; får besökas af Européer; 800 t.
— 2) Lydländer, utgörande östra Hög-Asien, bestå af;
a) Mantschuriet, en öde skogstrakt, genomfluten af den
laxrika Amur — b) Mongoliet, ett af flera nomadiseran-
de folk genomströfvadt högland; mellersta delen upptages
af den stora öcken Kobi eller Schamo — c) Lilla Ru-
khariet, en vestlig fortsättning afKobi; vid floden Hierkan
och sjön Lop idkas åkerbruk. ■— 3) Skyddsländer: a)
Tibet, jordens högst belägna land emellan Mustag och
Himalaja, med jordens högsta berg Davalaghiri och
Tschamalari (27,000 fot). Klimatet är kallt. Borax,
rhabarber, lammskinn, schawlgettersragg och grymtoxens
svans äro handelsartiklar. I spetsen för staten stå två
Påfvar. Stad. Lhassa, Dalai-Lhamas (den förnämsta Påf-
vens) säte; handel på Indien och Kina — b) Rutan, sö-
der om Himalaja — c) halfön Korea, öster om Gula
hafvet — d) Lieu-kieu (Lekejo) öarna i Stora Ocean*

KEJSAREDÖMET JAPAN,
Består af öar, skilda från fasta landet genom Japan-

ska hafvet. Öarna äro bergiga och vulkaniska. Den
stenbundna marken har af invånarnes konstflit blifvit tvun-
gen att bära ris, hvete, soja, bönor, the o. s. v. Här
tillverkas porcellin och lackerade arbeten till lika godhet
som i Kina. Religion är hednisk. Regenten kallas Dai-
ri; han är nu blott andelig chef, emedan Kubo, vice-
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regenten, beröfvat honom hans verldsliga makt. St. Jed-
do, Kubos säte, 1 million — Miako, Dairis residens,
600 t., båda på Nifon, största ön ■— Nangasaki, på ön
Kiusu, den enda hamn, som får besökas och det endast
af Kineser och Holländare.

Afrika.
Omgifves af Medelhafvet, Atlantiska hafvet, Indiska

hafvet, Arabiska viken och sammanhänger med Asien ge-
nom näset vid Suez. Största delen ligger inom heta zo-
nen; endast de nordliga och sydliga delarna gå inom de
tempererade zonerna. Storleken är 550,000 qv. mil och
kan folkmängden uppskattas till 120 millioner. Afrikas
infödingar äro Negrer, till största delen hedningar. På
norra kusten bekännes Muhammedanska religionen. Uti
de Europeiska kolonierna är kristna religionen rådande,
äfvensom i Habesch. Bristen på inträngande vikar och
segelbara floder har vållat, att denna verldsdels jnre de^
lar ännu äro mycket okända.,

BERBERIET.
Kustlandet längs Medelhafvet ifrån Atlantiska hafvet

till Egypten. Atlasberget genomstryker landet. Består
af: 1) Sultanatet Marokko med Fez, nordvestra hörnet.
Ett mäktigt rike. St. Magador, vid Atlantiska hafvet —

Tanger, vid Gibraltar sund, handel •— 2) Algier, eröf-
radt af Fransmännen. St. Algier — Constantineh ■— 3)
Tunis, med st. Tunis, Beyens eller Paschans säte — 4)
Tripolis, vid Sidra-viken. St. Tripolis, Beyens säte —

östra delen af landet upptages af öckenlandet Rarka.
Dessa trakters invånare voro fordom stora sjöröfvare.
Landet söder om Atlas kallas Riledulgerid (palmlandet),

NILLÄNDERNA.
1) Egypten, kring nedra Nilen. Ganska bördigt till

följe af flodens årliga öfversvämning. Här finnes beun-
dransvärda fornlemningar. Landet styres af en Pascha,
som till namnet erkänner Turkiska Sultanens öfverherr-
skap. Haji har här infört Europeisk krigskonst och in-
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dustri. Handeln, i synnerhet med bomull, är ansenlig.
St. Kahiro, h:stad, nära Nilen, 330 t. — Damiet, vid
östra, och Rosette, vid vestra Nilarmens mynning — A-
lexandria, f. d. en af verldens yppersta handelsstäder,
än i dag ansenlig — Kosseir, vid Röda hafvet, handel
på Arabien.

2) Nubien, landet kring mellersta delen af Nilen,
stötande i öster till Röda hafvet. Deladt emellan flera
Furstar, hvilka äro till en del beroende af Paschan i E-
gypten.

3) Habesch, ett bergland, der Nilens högra käll-
arm upprinner. Invånarne äro kristna, men halfvilda.
Består af flera stater. St. Axum, elfenbenshandel.

SYDÖSTRA KUSTLANDET.
1) Adel, ett på kanel och myrrha rikt land, vidßa-

belmandeb — 2) Ajan, kustlandet från Afrikas östligaste
udde Kap Guardafui till Equatorn; i det inre landet
kringströfva det vilda röfvarfolket Gallas — 3) Zangue-
bar, ett på sockerrör, elfenben och bomull rikt land —

4) Mozambik, vid Mozambik kanal. St. Mozambik, på
en ö, är hufvudort för Portugals besittningar på denna
kust — 5) Sofala, rikt på guld och elfenben; tillhör
Portugal ■— 6) Monomopata, vester om Sofala, kring
Zambeze-floden och berget Lupata — 7) Kafferlandet,
ett af nomadiserande Kaffrer och Hottentotter bebodt
bergland.

KAPLANDET
Sydligaste delen med Godt hopp udde och Kap A-

gulhas, den sydligaste i Afrika. Alstrar vin och hvete.
Infödingarna äro Hottentotter, ett menlöst herde-folk.
Tillhör England. JKap-staden är en förfriskningsort för
resande till Ostindien.

VESTRA KUSTLANDET.
1) Senegambien, landet kring floderna Senegal och

Gambia. Pa kusten hafva Engelsmän, Fransoser och
Portugisare .kolonier. Inuti landet finnas flera negersta-
ter — 2) Öfra Guinea, mellan Kong-bergen och Gui-
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nea-viken. Kustlandet är sumpigt och bördigt på ris,
jamsrötter (infödingarnes förnämsta föda), peppar, inge-
fära, sockerrör, bomull och indigo. Vigtigaste handels-
artikeln är oljepalmen, hvars olja begagnas som tvål och
och såpa. På kusten, som indelas i Sierra Lcona-,
Peppar-, Elfenbens-, Guld-, Slaf- och Benin-knsten,
finnas flera Europeiska kolonier. Inuti landet äro flera mäk-
tiga Negerriken <— 3) Nedr.a Guinea, kring fl. Congo
eller Zaire och Coanzo. Består af flere stater. Tillhör
sträckvisPortugiserna; hufvudorten ärLoanda iriket Angola.

Hela den återstående delen af sydöstra kusten är san-
dig, ofruktbar och nästan öde. Orcm/e-floden flyter ge-
nom det sydliga höglandet.

INRE AFRIKA.
Sahara, jordens största öken, från Atlantiska haf-

vet till Egypten. Den afsmalnar efter hand mot öster,
der den kallas Libyska öken. Betäckt af flygsand, utan
träd och buskar. Strutsar och antiloper äro nästan de
enda lefvande varelser här uppehålla sig. Handelskara-
vaner genomresa landet, ehuru ofta med fara att begraf-
vas af de sandberg, som af vindarna hopas. Farligast är
den giftiga Samumvinden. Här finnas några oaser: Fez-
zan, Sivah (f. d. Ammonium) m. fl.

Nigritien eller Sudan, söder om Sahara, kring flo-
den Joliba eller Niger samt sjön Tsad. Fruktbart på
mais, ris, kaffe, bomull, Schi (ett träd, som bär smör)
m. m. Tätt befolkadt och fullt af städer och byar. Här
idkas liflig karavanhandel. Består af flera stater.

Den öfriga delen af inre landet är fullkomligen obekant.

ÖARNA.
I Atlantiska hafvet: Azorerna, rika på vin, tillhöra

Portugal ■— Kanarie-öarna, af dessa tillhör den vinrika
Madeira Portugal; de andra t. ex. Teneriffa med berget
Pico; Ferro (första meridian) m. fl. Spanien — Gröna
uddens öar tillhöra, likasom Bisagos-öama, Portugal —

Ascension och S:t Helena, ryktbar som Napoleons döds-
ort, i Ethiopiska hafvet, tillhöra England — Tristan
d'Acunha, förfriskningsort för Ostindiefarare.
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I Indiska hafvet: Madagaskar, en stor ö, bördig på
kaffe och sockerrör — Mascarenhas, öster om Mada-
gaskar, bördiga på sockerrör, tillhöraEngland och Frank-
rike —- Comoro-öarna i Mozambik kanal — Amiranter-
na och Sechellerna, norr om Madagaskar, tillhöra Eng-
land, likasom Socotorah, utanför Kap Guardafuf.

Amerika.
Omgifves af Norra Ishafvet, Atlantiska hafvet, stora

Oceanen och Behringssund. Endast nordligaste delen är
i norra kalla zonen, i öfrigt sträcker sig verldsdelen ge-?
nom de båda tempererade zonerna äfvensom heta zonen,
Storleken är 700 t. qv. mil. Folkmängden 40 millioner.
Infödingarna, Indianerna, hafva af Européerna blifvit
trängda till de inre delarna, der deras antal ej tros öfver-
stiga 6 millioner. Af här bosatte Européer utgöras stör-
sta delen af Engelsmän, Spanjorer och Portugiser. Från
Afrika hafva hit blifvit förda Negrer till stor mängd i
egenskap af slafvar. Alla af Europeiska föräldrar i Ame-
rika födda kallas Kreoler; de af Européer och Negrer
födda Mulatter; de af Européer och Indianer Mesticer ,-

de af Negrer och Indianer Zambos o. s. v. Amerika be-
står af två delar: Norra och Södra, förenade genom
Panama-näset.

IVord-Amerika.
RYSKA BESITTNINGAR,

Nordvestra delen, från Iskap till något söder om det
höga Eliasberget. Södra kusten är af inträngande hafs^
vikar sönderskuren. Pelsbärande djur finnas i mängd.
Folkmängden 61 t. Guvernören bor på ön Sitka.

BRITTISKA BESITTNINGAR.
Utgöras af: 1) en del af nordvestra kusten vid Fucas-

viken — 2) Canada, landet vid de 5 sjöarna, vigtigt ge-
nom sina skogsprodukter och pels-djur. St. Quebeck,
vid Lorenzo-floden, Guvernörens säte, god handel —

Montreal, vid Lorenzo-floden, pelshandel — 3) Nya
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Brunsvig och Nya Skottland, skogiga länder, söder om
Lorenzo —4) öar: Newfoundland; utanföre finnes en sand-
bank, vid hvilken idkas jordens största stockfiskfångst--
Bermudas-Qdxna, nakna klippor, m. fl,

LÄNDERNA KRING HUDSONS- OCH BAFFINS-
VIKARNA.

Tillhåll för vilda djur. Klimatet är kallt. Befolk-
ningen gles. Nordligast bo Eskimoer, hvilkas allt i al-
lom är skjälfångst; sydligare bo Indianer, hvilka sälja
pelsverk åt Européerna. — Hit höra Grönland, en stor
ö eller halfö •— Baffinsländerna, öster om Baffins vik
•— Spitsbergen, obebodda öar, de nordligaste af kända
länder på jorden — Labrador, en stor halfö — Nya
Wales, kustlandet vester om Hudsons vik. Det inre lan-
det, bebodt af Indianer, upptages af skogar och en mängd
sjöar, hvilka sins emellan stå i flerfaldiga förbindelser,
men största delen af året äro isbelagda.

FÖRENTA STATERNA.
Upptaga den stora landsträckan emellan Atlantiska

hafvet och stora Ocean, Mexikanska viken och Land .höj-
den, som skiljer från de nordliga länderna. Östra delen
(öster om Misisippi) är den vigtigaste, väl befolkad, bä-
rande mais, ris, bomull, tobak (Virginien), indigo, soc-
kerrör m. m. Vestra delen upptages af dels skogar,
dels öppna gräsfält (Savanner). Manufakturer, handel
och folkmängd äro i starkt stigande. Förnämsta export-
varan är bomull (Texas, vid Mexikanska viken, särdeles
rik derpå). Den inre förbindelsen befordras af kanaler
och jernvägar. Folkmängden torde utgöra 20 millioner
af flera trosbekännelser. Största antalet är Britter; En-
gelska språket det allmännaste. Staternas antal öfver-
stiger 30. Hvar och en har sin egen styrelse, men de
bilda en förbunds-republik, hvars gemensamma angelä-
genheter vårdas af en, på 4 år vald, President och en
Kongress, bestående af Staternas Deputerade. St. Bo-
ston, vid Atlantiska hafvet, stor handels- och fabriksstad;
70 t, — New-York, vid hafvet, folkrikaste och största
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handelsstaden; 235 t. — Philadelphia, vid hafvet, stark
handel, fabriker, universitet, 210 t. — Baltimore, vigtig
handelsstad vid hafvet, 90 t. -— Washington, Unionens
hufvudstad — Cincinnati, vid Ohio-floden, bästa handels-
staden i Misisippilandet, fabriker, 45 t. -— New-Orleans,
i en osund trakt vid Misisippis utlopp, nederlagsort för
de vestra staternas produkter, 60 t.

MEXIKO.
Ftt högland emellan Stilla hafvet oeh Mexikanska vi-

ken. Norra delen är en vildmark. Terrassländerna äro
fruktbara på mais, bomull, indigo, sockerrör, kakao,
bomull, silke m. m. Kustländerna äro odrägtligt heta,
sumpiga och osunda, bärande palmer och dyrbara träd-
slag. Bergen äro särdeles rika på silfver, äfven guld.
Befolkningen utgöres af 8 millioner. Spanska språket
det rådande. Bildar en förbundsrepublik. Städer: Mexi-
ko, med hamnen Vera Cruz, god handel, 180 t. —Za~
catecas, i nejden verldens rikaste silfvergrufvor.

CENTRAL-AMERIKAS FÖRENTA STATER.
En bergig landtunga emellan Stora Oceanen och

Karaibiska hafvet. Af produkter äro kakao (hvaraf gö-
res chokolad) och indigo de förnämsta. Halfön Hondu-
ras är mahognyträdets fädernesland. Förbundet utgö-
res af 5 stater. H:stad Guatemala, vid Stilla hafvet.

WESTINDIEN.
En kedja af öar emellan Nord- och Syd-Amerika.

De flesta äro bergiga, rika på sockerör, kaffe, bomull,
indigo. Plantagerna skötas af Negerslafvar, hvilkas antal
torde utgöra 1 million eller hälften af befolkningen. I
de Engelska besittningarna hafva dessa nyligen blifvit
emanciperade. Dessa öar indelas i: 1) Stora Antillerna:
Kuba, tillh. Spanien; st. Havanna, liflig handel — Ja-
maica, Engelsk — Haiti eller Domingo, den fruktba-
raste, bebodd af Negrer och Mulatter; en sjelfständig re-
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publik — Portorico, Spaniens. — 2) Små Antillerna
eller Karaiberna, bland hvilka må märkas: Trinidad, den
största, Tobago, Grenada, Dominique m. fl., tillhöriga
England — Guadeloupe, Martinique (rik på kaffe), till-
höriga Frankrike m. fl. •— 3) Bahama-öarna, tillhöra
England. Af dessa må märkas: Guanahani, det första
af Columbus funna land i Amerika (1492).

«P____Ba_____B_____________B

Sy cl-Amerik a.

COLUMBIA.
Nordliga delen; ett högland; här finnes berget Chim-

borazo. Republiken består af 3 fristater: 1) Ecuador,
södra delen, med st. Quito, h:stad ■— Guayaquil, vid
Stora ocean, bästa handelsstaden ■— 2) Nya Granada,
nordvestra delen, med st. Bogota, h:stad, god handel —

Carlhagena, vid Magdalena-flodens mynning -— 3) Ve-
nezuela, nordöstra delen, kring Orinoco-floden; st. Ca-
racas, vid Caraibiska hafvet, h:stad -— Cumana, vid
nämnde haf, god handel — Maracaybo, vid sjön och
viken af samma namn.

PERU.
Ett af Andiska bergen genomskuret land, vid Stilla

hafvet. Otroligt rikt på guld och silfver. St. Lima,
nära hafvet, Republikens h:stad; stark handel, 70 t. —•
Arequipa, god sjöhandel.

BOLIVIA.
Ett föga fruktbart bergland, söder om Peru. Här

finnes Potosis verldsberömda silfvergrufvor. En vigtig
handelsartikel är fogelträck. Republiken består af 6 sta-
ter. H:staden är Chuquisaca.
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CHILE.
Ett långt och smalt kustland emellan Anderna och

Stilla hafvet. Potäternas hemland. Förnämsta handels-
varan är koppar. St. San Jago, h:stad — Valparaiso,
god sjöhandel.

LA PLATA-PROVINSERNA.
Emellan Anderna och La Plata-floden. Utgöras af

enformiga, gräsrika slätter (Pampas). Består af 14 sta-
ter. Republikens h:stad är Ruenos Ayres, vid La Platås
mynning; ansenlig handel; 90 t. ■— Uti denna likasom
alla de föregående republikerna är katolska religionen
och Spanska språket rådande.

GUYANA,

På nordöstra kusten. Kuststräckan är otroligt frukt-
bar på kaffe, sockerrör, indigo, vanille, peppar, bomull.
Inre delarna äro vilda, skogiga och bebodda af mennisko-
atande Indianer. Kustlandet är deladt emellan Engels-
män (Essequebo m. fl.), Holländare (Surinam) ochFran^
soser (Cayenne),

BRASILIEN.
Östra delen, en tredjedel af Syd-Amerika. Genom

norra delen flyter jordens största flod Amazon-floden.
Ett af de rikaste länder på jorden. Guld, diamanter,
tobak, kaffe, kakao, vanille, äro de förnämsta produkter-
na. Folkmängden utgör 6 millioner. Språket är det
Portugisiska. Religionen katolsk. Regeringsformen in-
skränkt-monarkisk. St. Rio Janeiro, Kejsarens residens,
stor handelsstad, 200 t. — Rahia, med en förträfflig
hamn; betydlig handel, 180 t. — Pernambuco, ansenlig
handelsstad; nära Amerikas östligaste udde Ölinda —*

Villa Ricca, i en trakt rik på guld och diamanter.
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URAGUAY.
En liten fristat vid La Platås utlopp, H:staden Sr

Montevideo.

PARAGUAY,

En föga betydlig, mycket obekant fristat emellanflo-
derna Parana och Paraguay. Hufvudprodukten är (Pa-
raguay) the,. En Jesuitisk koloni* H:stad Assumpcion*

MAGELHAENS LAND.
Äfven Patagonien. Sydligaste delen, en ödslig, torr

grusöcken, bebodd af de resliga Patagonierna.

ÖAR,

Eldslandet, genom Magelhaens sund skildt från fa-
sta landet. Bergig, bebodd af Petscherä, jordens r̂åaste
folk — Falklands-öama •— Nya södra Georgien -^
Sandwichs land — Södra Orkney-Öarna — Nya sö-
dra Shetland, obebodda, täckta af is och snö, endast
besökta af hafsdjur.

Anstralien.
Äfven Polynesien, består af fasta landet Nya Hol-

land och en mängd öar i Stilla hafvet (Söderhafvet).
En stor del af dessa öar hafva vulkaniskt ursprung, an-
dra äro bildade af koraller. Fattiga äro dessa öar, så
på djur, som vexter. De vigtigaste vextalster ärokokos-
och brödfrukt-trädet, pisang, jamsrötter, batater, hvilka
alla tjena till födoämnen. Ehuru till största delen beläg-
na inom heta zonen hafva de ett mera svalt (hafs-) kli-
mat. Storleken torde uppgå till 160,000 qv. mil ocb
befolkningen till 2 millioner. Kristendom äfvensom eu-
ropeisk kultur utbredas efter band ibland de vilda, aten-
niskoätande infödingarna*
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Nya Holland, 140 t. qv. mil. Af detta land äro

icke ens kusterna fullständigt kända och ingenstädes har
man något djupare inträngt i landet. Egna äro detta
lands djur. Invånarne äro vilda och bo i jordkulor. På
sydöstra kusten, Nya södra Wales, hafva Engelsmännen
kolonier. Här odlas säd till behofvet. Fårskötseln aren
hufvudsak och mycket ull föres till England. St. Sid-
ney med hamnen Port Jackson; hit sändas förbrytare
från England.

Af de öfriga öarna må märkas, söder om Equatorn:
Van Diemens land — Nya Zeeland, alstrande ett för-
träffligt lin —<■ Nya Guinea, den största —■ Nya Rri-
tannien — Nya Kaledonien; dessa frambringa Söder-
hafvets skönaste produkter (muskot, nejlikor, peppar,
éhen-, sandel- och drakblods-trädet) — Skeppar-, Vän-
skaps- och Sällskaps-öarna, m. fl. samt Påsk ön (Wai-
hu) den yttersta = norr om Equatorn: Marianerna —

Karolinerna •— Lord Mulgraves öar och de mest af
hvalfiskfångare besökta sawdi.ee/is-oarna.

Vid 70° sydlig Latitud har man funnit landsträc-
kor, idel isberg, utan djur och vexter. Dessa förmo-
das tillhöra en Austral-kontinent, men detta väntar
bekräftelse af framtiden.



Rättelser till Geografien,
Sid. 2 rad. 17 står: Mars läs: Mars,
— 10 — 5 — Arabien, — Arabien)
— 16 — 21 — Det — Den
— 21 — 11 — via — lin
— 26 — 4n. f. — Kukankoski — Kuhankoski
— 48 — 22 — blifvit — varit
— 52 — 34 tillägges: Högre Elementarskola;
— 54 — 7 — boktryckeri;
_

— __ lOn.f.— 2493 — 2693.
— 55 — 3n.f. — Bt. — st.
— 59 — 7 —■ Longen — Lougen.
— 62 — 12 — redden — udden
— — — 17 — Myrrog — "Murray

Åtskilliga mindre, men ej förvillande tryckfel, torde läsa-
ren vid deras upptäckande sjelf rätta.


