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Förord.

"Gutes gewollt, mit Vertraun und Beharrlichkeit,
flihret zum Ausgang!

"Schwer ist aller Beginn; wer getrost fortgeht,
der kommt an!"

Voss.

Vörewarande ledtråd »vid den geografiska underwis-
ningen afwiker i mänga hänseenden sa mycket frän skrif-
ter af dylikt innehall, att det synes »nig nödwändigt,
att till dest riktiga bedömande, sa wäl som öfwer sat-
tet, huru den bör begagnas, förutsända nägra an-
märkningar.

Dessa ark innehålla icke en ledtråd för hela den
geografiska underwisningen, utan det har gifna läro-
ämnet »naste föregås af en förberedande och efterföljas
af en mer i det speciella gående curs. Denna förbe-
redande curs bestar uti en allmän öfwersigt af »vatten
och land pa jorden, meddelad muutligen och »ned till-
hjelp af waggkartor, hwartill jag helst ssulle recommen-
dera de Sydow ska, de förträffligaste jag känner och
ganska billiga. Pa samma satt lares gamla geografien.
Harwid äro Kornatzki's Wandtarte der alten
Welt, jemte Ernsts Wandkarte der biblischen
Geografie, tillräckliga. — Den efterföljande cursen
ssulle sönderfalla i tiv.» afoclningar, af hivilta den frr-
sta omfattade fäderneslandets och om möjligt htla
Europas geografi, speciellare, an här tuui^t stc, cch
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den andra en »vetenskaplig behandling af mathematissa
geografien. — I fall detta arbete ssulle lyckas winna bi-
fall, är jag sinnad utarbeta cn lärobok afwen för den-
na curs.

Närwarande ledtråd tarfwar ett rättfärdigande för
det den icke innehåller. Detta ligger i allmänhet i
den princip, som ledde mig wid bearbetningen, att nanr-
ligen en lärobok, som ssall ges en lärjunge i handen, ej
far innehålla mer, un han nödwändigt måste weta, så-
ledes äfwen komma ihåg. Derföre felas mänga namn
pa berg, stöder, sjöar, städer o. s. w., hwilka wal i ett
och annat hänseende kunna wara ganssa wigtiga, men
icke aro det i alla hänseenden; för dem finnes rum
nog i den följande cursen. Derföre felas uppgifter af
längd- och bredd-grader, hwilka lärjungen utan bekant-
skap med mathematissa geografien ej kunde första. Der-
före äro endast de »vigtigaste statistiska uppgifter, och
äfwen dessa i runda tal meddelade.

Afwen det, som denna ledtråd innehåller, behöfwer
några rättfärdigande ord. Jag utgick frän den asigten,
att geografien bör gifn>a lärjungen en leswande bild af
jorden. Af en mennissas, ja af hwarje organiskt »vä-
sendes physiognomie, känner »nan den i henne boende
och herstande anden, och dock kan först genom kunssa-
pen om denna ande dest yttre aftryck fullkomligt och i
hela sin betydelse fattas. Sa äfwen i geografien. Af
en jorddels, ett lands physiognomie, d. ä. dest yttre
gestalt, kan jag sluta till det i detsamma sig utweck-
lande organissa lif, och detta ssall äter, om det blifwit
rätt fattadt, wosendtligen bidraga till begripandet af
den yttre gestalten. Bägge måste säledes, for en les-
wande uppfattning af det hela, förenas, d. ä. »ned
det rent geografiska måste stildringen af natur- och folk-
liflvet innerligt förbindas. Utgående frän denna tanke,



en ''crllman
öfwer sigt" pa det sinnet matte »väckas till åskådande
af Nfwet i gestalten, af andan i formen. Der-
före följer strart derpa en kort öfwersigt af landets
historia, pa det, det som hittills endast i sina grund-
linjer »var antydt, matte framträda med bestämd hän-
tydning till tid och personer. Derföre har jag ssutli<
gen öfwerallt sträfwat, att, i stället för mänga namn,
som i och för sig äro döda, gifwa mänga facta, och
derjemte sådant, som kan och förtjenar behållas, eme-
dan det är bildande.

Slutligen nägra antydningar huru boken bör be-
gagnas. Hwarje lärjunge är i besittning deraf. Lära-
ren gifwer- en eller nägra paragrafer till hemläxa, och
barnen genomläsa med uppmärksamhet sitt pensum,
under det de ha en karta till hands. Härtill torde
Vogel's Atlas wara den aldralämpligaste. Den kostar
endast 11 Th. P. C. Sålunda redan bekanta med
hufwudsaken, komma de i skolan, och lärarens uppgift
ar nu, att befästa, utwidga och lifwa det barnet redan
wet. Detta sser, frän lärarens sida, genom frågor,
förklaringar, teckningar, utpekningar pa waggkartan,
förewisande af plancher m. m.; frän lärjungens sida,
genom berättande, bessrifwande, utpekande, tecknande
m. m. Den »verksamme, sitt wärf med sann förkärlek
skötande läraren ssall weta, att här träffa det ratta,
och han ssall sa mycket bättre lyckas häri, som war tid
äger de mängfaldigaste hjelpemedel till åskådliggörandet
af geografiska, historiska och naturhistoriska föremal.
Derigenom ssall det dödande ordkramet förswinna frän
den geografiska underwisningen, och i dest ställe träda
leswande åskådning, sinnets »väckelse till sjelswerksamhet
och sälunda scmnt intresie för ämnet.
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Skulle det lyckats mig, att genom förewarande
arbete i nägon man ha befordrat en bildande geografisk
underwisning, ssulle jag anse min möda rikligen be-
lönad.

Utgifwaren.

p. 8. Rysilands och Finlands geograsie hafwa
nf lätt begripliga stal kommit att bli »vidlyftigare, an
först war ämnade. Wid lärandet af den sednare
måste den Ekelundska kartan begagnas, ehuru den,
beklagligtwis, är i hög grad otydlig. Utgifwaren har
derwid begagnat en efter densamma, men i twa gun-
gor sa stor ssala, utarbetad blind-karta, som han, i fall
hagen för den fosterlandssa geografien gör det nödigt,
ej ssall underläta att genom stentrycket allmängöra.
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Inledning.

tz 5

Allmän Ofw e^sigt.

T/^edan den allmänna öfwersigten af <tt land, d. 5.
uppfattningen af dest kustdegr-önsning, deH läge till
andra länder o<h dest ställning pä jorden öfwer»
hufwud, är af »vigt för kunstapen om detsamma, emedan
derigenom dest klimat, dest kulturbestassenhet och till en del
dest historia bestämmes. Bildar ett land ett stort samman»
Hängande helt, kalla »vi det Fast land (Continent); är
«tt land,, deremot pa alla sidor omgifwet af haf, kalla wi
det en O; sammanhänger slutligen ett land endast pä en
sida med ett fast land, under det haf omger allt det öfriga,
kallas det en halfö. Der landet stöter tillsammans med
hafwet, bilda sig dest kuster. En ifrån ett fast land eller
ö längt i hafwet utstjutcmde landsträcka heter landtunga,
yttersta ändan deraf Udde eller Cap.

z. 2.

Historia.
Ett lands historia innefattar berättelsen om bemärk»

»värdiga händelser, som inträffat bland folket i detta land.
Ett lands historia beror ä en sida af dest geografiska
läge, ä en annan sida äter har ett lands historia inflytan»
de pä dest geografi, i synnerhet ps den delen deras, som wi
kalla politisk geografi. Geografi och historia stä sälun»
da i nära samband med hwarandra, och kunna icke ätstiljas.
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tz 3
Gränsor.

Att uppge ett lands gränsor är, alt ange de länder
eller landsdelar, haf eller hafsdelar, som ät alla sidor inne»
sluta detta land. Ett lands gränsor äro antingen natur-
liga eller politiska. De naturliga gränsorna bildas
af berg, floder eller haf; de äro oföränderliga. De poli-
tiska gränsorna bestämmas genom fördrag mellan folken,
och äro derför förändring underkastade; ibland sammanträffa
de med de naturliga, oftast stilja de sig dock sran dem.

§.4.
Storlek.

Ett lands storlek kan mätas »neden dubbel mättstock;
man kan nämligen med storlek första endast dest qvadra,
tiska innehall, och dä utgöres »nättet af en qvadrat
mil d. ä. en liksidig, rätwinklig ruta, hwars sida är en
mil läng; ett annat mätt för ett lands storlek är inne»va»
narnes antal. lemföre »vi detta tal »ned qwadratista in»
nehället, sä erhälla wi en föreställning om folktätheten.
Tydligast blir den, om »vi undersöka, huru mänga innewä»
nare belöpa sig pä h »varje qvadrat mil.

tz- 5.
Yta.

Jordens yta bestär af en fast och en flytande massa;
den förra kallar man land, den sednare watten. Landet
upptager 2,424,000 qv. mil, wattnet 6,856,000 qv. mil,
säledes hela jordytan 9,280,000 qv. mil. Bctrakte wi först
landet närmare, sinne wi att pä dest yta upphöjningar
och fördjupningar omwexla med hwarandra. Man mä-
ter höjder med fot-mätt, antingen sä, att man uppger
den högsta punktens höjd öfwer den kringliggande trakten
(relatif höjd), eller ock dest höjd öfwer hafsytan (absolut
höjd). Allt efter ett lands större eller mindre höjd kallar
man det kulle, backe, berg. Sammanhängande höjder
kallas äsar, höjdsträckningar, bergskedjor, om de
löpa i en riktning, n»en berggrupper, om de ligga hop»
wis bredtvid hwarandra. Berg, som höja sig till 40ttt> sot
Vfwer hafwet kallar man medelhöga berg, dem, som
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«ppnä en höjd af 5 till 7000 fot och deröfwer, Alper.
Der flere bergskedjor sammanträffa i en punkt, uppstär en
dergsknut eller bergs st ock. En af twa berg innestu,
ten fördjupning kallar man,om den är »vid och läng, dal;
VM den är träng och kort, tjusa; öfwergangcn ifrän en dal
till cn annan,bergspast. — I motsatts mot landets höj-
ningar kallar man de delar af dest yta, som synas löpa
lita med hafsytan, slätter; ligga de föga högre än hafs»
ytan, heta de lagslätter; men ligga de minst 5—600 fot
öfwer hafwet, kallas de högslätter eller Mteauer (läs
platser). De länder, som bilda öfwergängen ifrän böglän»
derna till lägländerna kallar man trappländer elkr ter»
ras ser. En höjdsträckning, som åtskiljer vch bestämmer
»vattnens lopp i ett land, kallas watten del are. Der be»
gynner wattnet nerfiyta såsom källa eller bäck;genom fte»
ra backars sammanstöde uppstä äar, strömmar, floder.
Det ställe, der ett flytande watten utgjuter sig i ett annat
<tler ett haf, kallas dest mynning, ochwägen, som det till»
ryggalägger ifrän sin källa till mynningen, dch lopp. En stod,som utgjuter sitt watten omedelbart i hafwet kallar man en
hufwudflod, en som utgjuter sig i en annan stod, en bi»
flod. När en stod utgjuter sig i hafwet, utan att ha upp»
tagit betydande tillflöden, heter den en ku st flod, utfaller
den i ett stäende watten, eller förfinar den, innan den när
ett större »vatten, kallar »nan den en steppflod. Den för,
djupning, i hwilken stöden flyter, heter dest bädd; bäddens
kanter stränder (högra och wänstra stranden). Allt
land, som tillför en fiod dest watten, bildar denna flods
vmräde sfiodgebiet). En stods hastighet, eller dest fall,
beror dels af dest wattenmängd, dels af bäddens slutt-
ning. Efter stödens hastighet åtskiljer man i dest lopp tre
huftvudformer: öfre loppet, som faller inom bergstrakten,
da stöden först »visar sig som en bergback, medlersta lop-
pet, bä den träoer ur bergstrakten, icke sällan bildar wat-
tenfall, och dest hastighet är ringare, »nen »vattenmassan
större, och slutligen nedra loppet, dä den flyter genom
slätter och kustländer, utwidgar sin bädd, ofta delar sig i
fiere armar, och derigenom bildar ett öartadt mynnings-
land, som man kallar Delta. Skiljes flodmynningen ge-
nom en landtunga eller genom en rad nästan sammanhän-
gande öar ifrän hafwet, sä att, innan stödens söta watten
Anner öfwerga i hafwet, en sjö med sött wattm bttdar sig,
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kallas denna en hafssjö (Haff). Ett »vatten inuti lan-
det, som helt och hället omges af land, kallas en insjö.
Den förhäller sig till landet, som ön till hafwet. De hafs«
delar, som pä fiere sidor omges af land, kallas, om de äro
mindre, Bay'er eller bugter, om de äro större, Golfer
eller hafswikar. En hafsdel, som hopträngd af twenne
landmassor, förbinder twenne större hafsdelar, kallas sund
eller kanal.

tz- 6.
Klimat lt.

Med ett lands klimat förstas luftsträckets beskas»
senhet. Det beror närmast af landets läge till po-
len, sä att ju närmare ett land ligger nsgondera polen,
desto kallare är det, ju längre frän polen, dest warmare.
Pock lider denna allmänna lag mänga undantag. Närhet
till haf, stora stillastående watten, widsträckta
kärr och moras, stora skogar och i synnerhet högt
läge, göra luftsträcket härdare. Bästa kännetecknet
pä ett lands klimatiska beskaffenhet är wärtlifwet uti
detsamma. Gränsen för all »växtlighet inträder wid den
höjd, Ver snön ej mer smälter. En linie, som betecknar den-
na vegetations, eller snö-gräns, kallar man snöl ini en;
den höjer sig i polartrakterna icke öfwer hafsytan, men lig-
ger under eqvatorn mer än 14000 fot öfwer hafwet.

Af ett lands klimat beror åtminstone hufwudsakligen dest
produkters beskaffenhet. Man öfwerser dem lättast, om man
indelar dem i tre stora klaster, Djurriket, Wärtriket
och Mineralriket. Man känner redan af djurarter, 7000
Däggande djur, 5000 Fäglar, 700 Amphibier,
2500 Fiskar och en stor mängd insecter och maskar.
De naturkunnige tro, att antalet af ännu obekanta djurarter
är lika stort, som af de kända. Af wäxter känner man
200 familjer, med mer än 28,000 arter, och tror att antalet
af ännu obekanta är fyra gangor sä stort. Af Mineralier
känner man 500 Arter. z. 7.

Inbyggare.
Det härligaste af allt stapadt pä jordenär menniskan.

Hon beherstar den genom sitt förnuft och sin fria wilja, är
utbredd öfwer hela dest bcboeliga yta, och uthärdar i nejden
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af polen, liksom under eqvatorn. Men afwen pä henne ut-
öfwar klimatet sitt inflytande. Wanligen ätstlljer man 5
olika mennistoracer:

1) den Kaukasiska har hwit färg, längt och tätt,
men olikfärgadt här, stark stäggwäxt, afiängt ansigte »ned
regelbundna drag, och wäl proportionerad kropp. Den be»
bor hela Europa med undantag af yttersta norden, westra
och sydwestra Asien samt norra Afrika; dock har den genom
utwandring spridt sig till nästan alla trakter af jorden;
2) den Mongoliska har smutsgul färg, nästan fyrkantigt
hufwud, platt ansigte, widt ätstilda, smä ögon, tunnt smart
här och läg wäxt. Den bebor det öfriga Asien med undan»
tag af de sydligaste kustländerna, det nordliga Europa och
nordligaste trakterna af Amerika; 3) den Aethiopiska el-
ler Neg er-racen har mörk, swartbrun eller glänsande
swart färg, uppstämde näsa, tjocka läppar, smart, kort,
ulligt här och hög »växt. Den bebor medlersta och södra
Afrika och Australiens södra öar; genom öfwerflyttning har
den blifwit bosatt äfwen i Amerika, 4) den Malayiska
racen har swartbrun färg, stor mun, tjock och bred näsa,
swart, lockigt här och kraftig, men ej hög »växt. Den bebor
Australien och en del af Asiens södra kuster; .^Amerikan-
ska racen har rödbrun färg, tunnt, sträft här, swag stägg-
wäxt, djupt liggande ögon och swag kroppsbyggnad. Den
bebor Amerika, men häller pä att utgä, sedan århundraden
förföljd af Européerna. Genom blandning emellan de olika
racerna uppstä blänningarlbastarder), hwilka under olika
namn, säsom Mulatter, Mestizer, Zambo's, bilda öf<
wergängar emellan hufwudracerna. — Näst yttre gestalten
erbjuda folkens spräk en annan dclningsgrund. Man anta-
ger omkr. 2000 särstilta spräk. I motsats mot ett lc f-
»vande spräk d. ä. ett sådant, som ännu i allmänna lif.
»vet talas af nägot folk, kallar man det, ett dödt spräk,som icke mer i dagligt lif talas. (Urspråk, blandade spräk,
dialecter). En tredje grund för folkens indelning erbjuder
deras Religion. Antingen dyrka de mänga Gudar
(polytheistcr), eller dyrka de endast cn Gud (monotheister).
Af jordens 877 millioner inbyggare höra till de första 465
millioner, till de sednare 412 millioner. Ibland de polv-
theistista religionerna äro mast utbredda: Brahma's
Religion, som lärer tron pä tre Gudar: B rah ma,
den skapande, Wischnu den upprätthållande, Schiwa,
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dtl» förstörande; Confucii Religion, hwars anhängare
dyrka solen, mänan, stjernorna o. f. w. säsom gudomlighe-
ter; Zoroasters Religion, som lärer tlvä lika, elviga,
gudomliga »väsenden, ett godt, Ormuzd, och ett ondt,
Ahriman, och betraktar elden säsom symbol af den förre.
Ibland de monothe i stifta religionerna är den mosaiska
eller judiska den äldsta, den christna, hwilande pä den
förra, den mest utbredda, och yngst den muh a medan ska,
först i sjunde ärhundradet (6l0) stiftad af Muhamed, ge»
nom hopblandning af christna, judiska och arabiska religions-
begrepp. Christna religionens bekännare hafwa söndrat sig
uti fiere, genom olika uppfattning af »vissa trosläror, samt
formen för deras Gudsdyrkan, frän hwarandra afwikande
lyrkor. De förnämsta deribland äro: den catholska och
protestantiska. Den catholska sönderfaller äter i den ro-
mersk-catholska och grekifk.catholfka; den protestantiska
i den lnthtrska och den reformerta kyrkan. Bestägtade
med catholska kyrkan äro de Armeniska och Syriska
christna; i det wä'cndtliga lika med protestanterna äro-
Herrnhutare, Qwäkare, Methodisteroch andra. Den
Engelska eller Anglicanfka kyrkan har i hänseende till
sina tros-Dgter mycket gemensamt med den protestantiska, i
hänseende till sin gudstjenst (cultus) och kyrkostyrelse mycket
med den catholska. (Presbytherianska kyrkan).

§.8.
Politisk ställning.

Liksom trädet uppwäxer ur roten, sä uppwäxer ur fa-
miljen staten d. ä. en förening af mennistor under samma
styrelse. De lagar, som bestämma förhällandet emellan
den eller de styrande och de styrda utgöra statens
författning eller konstitution. Denna är antingen
monarkisk, da en har högsta makten, och det oinskränkt,
da denna enas wilja gäller som lag, inskränkt, om det till
lagars och inrättningars fastställande behöfs bisall af andra
statsmedlemmar (Landt- och Riks-ständer, Kamrar,
Parlament, Cortes, General-stater o. s. »v.); eller
republikansk,dä fiere styra. (Aristokrat'?, Demokratie).



Europa.

§.'

Allmän öflvcrsigt.

»IVaste wi en blick pä denna werldsdels yttre gestalt, sä
sinne wi, att den i mänga hänseenden wäsrndtligen stiljer
sig frän de öfriga werldsdelarnes. Frän tre sidcr är den
omgifwen af hafwet, som bildar talrika inskärningar i fasta
landet, omspolar mängsaldigt gestaltade halföar, "och i norr
och söder frän continenten afsöndrar en mängd öar af gansta
olika storlek; derigenom blir Europas kustomfäng jcmförelse»
wis större, än nägon annan werldsdels, ja sä stort, attps hwarje 37 qv. mil af fasta landet belöpcr sig en kust
mil. Denna Europas egendomliga yttre daning måste äfwen
hafwa ett högst wäsendligt instytande pä daningcn as dest inre.
De djupa hafsinstärningarna framlocka ur det inre ström-
marna i de mängfaldigaste riktningar, mildra hettan i de mot
söder belägna trakterna, fylla luften med »vatten dunster,
hwilka nedfalla som befruktande regn, och utöswa, i det de
lätta förbindelsen, till och »ned ett wigtigt inflytande pä
culturcns utbredande. Blott frän cn sida, den östra, sak-
nar Europa, ätminstone till största delen, begränsning ge-
nom haf; men just derföre är äfwen denna sida af werlds-
delen i hwarje hänseende den torftigaste.

tz. 2.

Historia.
Europa är icke den tidigast befolkade werldsdelen i

gamla werlden. Först omkr. 2000 f. (shr. höre »vi om den,
under det Asiatiska folks historia gar ända till omkr.4ooo
f. Chr. Wär werldsdel erhöll sannolikt sina första inbyggare
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frän den delen af Asien, som wi kalle mindre Asien, ochsom sträcker sig lik en brygga ifrän denna werlsdel till wär.
Den ostligaste af Europas tre sydliga halföar är derföre dest
tidigast kultiverade land, hwarifrän bildningen sednarespridde sig till werldsdelens öfriga länder. Ofwer hafwet
gick den först till den medlersta af halföarna, och utbredde
sig derifrän till det westra och nordliga Europa allt eftersom christendomen »vann insteg. Dock skedde dettcr först ef-
ter är 450 eft. Chr. Dä strömade nämligen talrika no-
madstammar frän medier st a Asien in »not Europa, er»
vfrade sig har boningsplatser, och bildade nya riken. En
kraftfullare stam trädde i stället för de urartade Romarne.
Af deras endast genom wapensträcs sammanhällna despot-
rike bildade sig nya stater, som under christendomens insty-
tande långsamt utbildade sina egna författningar. Wisser-
ligen hade under denna folkstorm (folkwandring) mänga
städer blifwit förstörda, mänga provinser härjade, och den
wid Christi tid i sin skönaste blolnma stäende romerska bild-
ningen till det mesta tillintetgjord; men qwarlefworna der-
af öflvergingo till de under ärhundradens förlopp sig ut-
wecklande folken, och bilda grundwalen för deras konst och
wetenstap. För det närwarande är Europa genom sin cul-
tur den mest betydande werldsdel; till alla länder bära flot-
tor dest manufactur» och fabriks-waror; det »vetenskapliga
och samfundslifwet har här nätt en fulländning, större än
i nägon annan trakt pa jorden, och härifrän utgä ät alla
häll bud, för att sprida evangelii ljus bland alla folk.

z. 3.

Gränsor.
I öster sammanhänger Europa med Asien,, och kan

derföre pä wistt sätt anses som en westlig förlängning deras;
dock antagas »vanligen Uralbergen, Ural-floden, Kas-
piska hafwet och Kaukasus bergen säsom denna werlds-
dels naturliga ost-gräns. I söder skiljer Medelhafwet
Europa frän Afrika, och med sina östra watten äfwen
frän Asien. I wester och nordwest skiljer Atlantiska
Bceanen och i norr Norra Ishafwet Europas kuster frän
Amerikas.
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tz. 4
Storlek.

Till sitt innehall är Europa den minsta af »verlds
delarne, ty den upptager endast omkr. 180>000 qv. mil.
Det intar säledes endast ungefär felntionde delen af samtliga
jordytan och omkr. sextonde delen af dest land. Asien och
Amerika äro ungefar fyra gangor, Afrika tre gangor
fä stort, som Europa. Men jemföre wi denna dest utsträck-
ning med dest innewänares antal, sä »visar sig En rop a så-som den tätast befolkade werldsdelen. Om man nämli,
gen antar dest inbyggare till 200 mill., sä bo öfwerhufwud
taget pä hwarje qv. mil lt l t mennistor. I Asien bo pH
samma rymd öfwerhufwud taget 620, i Afrika 300, i A-
merika endast 50 mennistor. Huru Australiens befolk-
ning förhäller sig till Europas" kan man, i. anseende till
den ringa kännedom »vi hittills äga om denna werldsdel,
icke engang med sannolikhet bestämma.

z. 3.
Yta.

För att erhälla en riktig föreställning om Europas yta,
mäste wi stilja dest stam eller fasta land i inskränktare me-
ning ifrän halföarna, och säsom ett tredje helt betrakta öar-
na. Det Europeiska fastlandet i instränkt mening, lik-som kärnan af werldsdelen, sönderfaller uti twä wäsendtligen
olika hälfter, den östra och westra. Den östra hälften
är en ofantlig statt, afbruten endast af obetydliga landthoj-
der, och först »vid yttersta ostgränsen innesluten af Uralber-
gen, och wid yttersta westgränsen afKarp c» t erna. Werlds-
delens största watten, floderna: Wolga, Don, Dnieper,
Dniefter, (läs Dniper, Dnister) Weichsel, Duna,
N.wa, Dwina och sjöarna Ladoga, Onega samt Fin-
ska sjöarna genomstära och betäcka detta Ost-Europeista
lägland. Oändligt möngfaldigare gestaltar sig deremot
West-Europa, emedan höjder och fördjupningar der om-
wexla. Högst höjer sig denna del af Europa i söder uti de
widtutbredda Alperna. Fyra hufwudfloder utströma här-
ifrån: Rhen mot norr, Rhone (l. Ran.) mot söder,
Donau och Po mot öster. I n. sänka sig bergen till
Aar's och öfra Donau's af höjdsträckor genomstrukna hög-
slätt, mot s. deremot till den af Pogenomftutna Lombar-
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diska slätten. Mot ö. förlora sig Alperna i den Unger-
ska slätlen. Alla desta wid Alpernas norra stutlning lig-
gande ställer äro äter inneslutna af en »väldig krans af me-
del hög a berg, som begynna wid Rhone's och sträcka sig
ända till Donau's mynning. Frän den utät wända slutt-
ningen af desta bcrg flyta till Europas nordliga och westliga
haf: floderna: Öder, Elbe, Weser, Seine, Loire
sl. San, Läar) och Garonne. Frän desta Mcdelberg
onda till hafsstränderna utbreda sig af enstilta höjdsträckor
genomskurna slätter, hwilka mot öster stuta sig till den ost-
Europeiffa stötten.

Af de europeiska halföarnaärdmSkandinawiska
den nordligaste och största. Kölen eller Seweberget ge-
nomstryker den frän n. till s. säsom en sammanhängande ke-
dja med kall» och snö-rika toppar, full af twärbranta klippor.
Betydligt mindre ar den helt och hållet fiacka halfön lut-
land. Deremot hor Pyreneiska halfön till de största i
Europa. Uti dest inre utbreda sig fiere högstätter, som slut-
ta sawäl ät Atlantiska, som Medelhafwet, ochnedsän-
sända till det förra floderna Duero, Haj o, Guadi an a,
Guadalquiwir (l. Guadalghiwir), till det sednare E-
bro. Den mindre stora A pennin sk a halfön genomstrykes
i hela sin längd af Apenninerna, som gifwa upphös ät
endast en större stod, Ni ber. Pä Grekiska halfön wexla
höga slätter med berg pä det mänqfaldigaste. Hufwud bergs-
kedjan är Haemus i n. om halfön, hwilken med nägra af
sina toppar när snö-gränsen, och sänker, sina nord-grenar i
Donaus floddal. Den betydligaste fioden är den i Aegeiska
hafwet utfallande Maritza.

Ibland öarna i norra ishafwet är Island, »ned
ganska bergigvulkanistyta, den största. I stort antal omge de
Skandinawiska öarna halfön af samma namn. Af de i
Atlantiska hafwet belägna öarna äro Färöarna bergiga,
de Brittiska i N. bergiga, i S. flacka, de till Danmark
hörande mestcndels fiacka. sNedethafwets öar slutligen äro
nästan alla af vulkaniskt ursprung, och nägra bergstoppar
pä dem höja sig ända öfwer snögränsen.

5- «.

K l i »n a t u.
Största delen af Europa ligger i den norra temperera-

de Zonen, och endast några sträckor af dest fasta land nä
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den nordliga kalla zonen. Derför är äfwen dest Klimat
i allmänhet tempererad! och gynsamt för utwecklingen af
alla menstliga krafter. Ide nordliga trakterna ar win-
tern läng och snörik, sommaren kort, »nen ofta ganska
warm, och öflvergängen frän den ena årstiden till den
andra mest plötslig, förhällanden, som ej äro gynnandeför
organiska wäsendens trefnad. I medlersta Europa är
»vintern mindre sträng och uthällande, sommaren längre, och
emellan bada bilda höst och »var angenäma öfwergängar.
Tjocka skogar betäcka bergen och pä slätterna odlas
frukter och säd af mångfaldigt stag. De sydliga länderna
af werldsdelen hafwa en het sommar ocb en regnrit kort
winter, hwilka bada förbindas genom den angenämaste wär.
De ädlaste frukter trifwas här nästan utan »värd, och den
i »veckotal klara hiwmelen stämmer meunistans sinne till
glädtighet.

tz. 7.
Inbyggare.

Europas inbyggare utmärka sig icke allenast ge-
nom sin tropps ssönhet, utan förnämligast genom sin and-
liga och sedliga bildning framför alla jordens öfriga inbyg-
gare. Orsaken till denna företeelse mäste wi närmast söka
r werldsdelens gynsamma yttre formation (F. 1.) och det all
kultur befordrande klimatet (^. 6.), men äfwen framför allt
deruti, att största delen af Europas inbyggare redan sedan
örhundraden blifwit bekanta med christendomen, hwars allt
högre andeligt lif wäckande kraft här pä det omistkänneli-
gaste framträder. Det blomstrande äkerbrutet, trädgärds-
och winculturcn, den utbredda boskapsskötseln, de dagligen
tillwäxande handtwerken och fabriken, den ät alla häll ut-
bredda handeln, mängden af stora »välbyggda städer, de
med omsorg wärdade konsterna och wetenstaperna, det säll-
skapliga lifwets sig allt allmännare utbredande förfining,
allt detta äro företeelser, genom hwilka Europa wäsendtligen
utmärker sig framför de öfriga werldsdelarna.

Betrakte wi Europas folk efter de spräk de tala, sinne
wi först sädana, som tala Germaniska eller Tyska, eller
ett deraf härledt spräk. Dessa äro de i midten tller Nord-
west boende folken, nemligen Tyskar, Engelsmän, Hol-
ländare, Danskar, Swenskar, Norrmän. En annan
clast bilda de Romaniska, d. ä. frän gamla romerskan
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eller latinet härledda spräk, talande folken. Desta utgö-
ras af det syd »v est ra Europas folk, nemligenFransoser,
Spaniorer, Portugisare och Italienare. En tredje
clast bilda slutligen de Slawiska talande folkel». Dessa
bebo det östra Europa och utgöras af Ryssar, Polac-kar, Böhm are och Wender, hwilka sistnämnda bo sprid-
da i medlersta Tystland. Destutom talas Gaeliska i
i norra Skottland och Irland, Finska i Finland,
Baskiska pä bägge sidor om Pyrenéerna, Ny-
gV»kiska i Grekeland, Turkiska i Turkiet och Ju-diska af de kring hela »verldsdelen spridda Judarna.

Ibland alla werldsdelar är Europa den enda, der
det ej mcr ges nägra hedningar. Med undantag af Tur-
karna, som bekänna sig till Muhameds lära (Islam),
äro alla'Européer christna. Hos de Germaniska folken
(undant. Irländare) är den protestantiska, hos de
Slawiska (undant. Polackar, Böhmare, Wender)
den Grekisk-katholska kyrkan den herstande.

?, 8-
Politisk ställning.

Afse wi de Europeiska staternas författning, sä war
uti dem, som woro herstande före Chr., den republikan-
ska regeringsformen den allmännaste. Men sedan Kejsar
Augustus förändrade det romerska rikets demokratiska
författning till monarki sk, har under hela den christna
tidräkningen hos alla större europeiska folk monarchie'n
warit herstande statsform.

Pä de andra »verldsdelarna har Europa sedan älder
utvfwat det »vigtigaste politiska inflytande. Redan
Alexander, Konung i Macedonien, lade det stora
Persiska riket i Asien, liksom Egypten i Afrika un-
der de Europeiska Grekerne. (330). Twä ärhundraden sed-
nare utbredde Nomarne sitt wälde öfwer sydwestliga
Asien och norra Afrika. Under folkwandringarnas
storm, dä de Europeiska folken woro sysselsatte med sina
egna staters politiska bildning, förlorade sig det infly-
tande de hittills utöfwat pä de öfriga »verldsdelarne, ja det
behöfdes den kraftigaste ansträngning, för att mota de öster
ifrän liksom frän söder öfwer Spanien inträngande A ra»
derna. (Gibraltar. Carl Martetl. 732.). Sedan
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Amerika upptäcktes 1492 (Columbus), kom denna
werldsdel i politiskt beroende af Europa, och först sedan
slutet af förra ärhundradet har det begynt göra sig löst
frsn detta beroende och stapa sig en sjelfständig politisk
ställning. Deremot äro stora sträckor af Asien allt önnu
under Européernas »välde. Norra Asien bildar en del af
Ryska riket, och i Södra Asien (Ostindien) aga
Engelsmännen ett omräde, som är fiere gängor större sn
deras eget land. Destutom äga Fransoserna besittmn-
gen i norra Afrika, Engelsmännen i det södra, och
i alla haf innehafwa Européerna öar, som äro wigtiga för
dem, säsom stationer pä deras resor.
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i. Fasta Landet.

Ryssland.
§. 9.

Allmän öfwersigt
Ryssland eller den Europeiska delen as Rysta

Kejsaredömet, det största, som nägonsin funnits pä jorden,
intar hela östra delen af war werldsdels fasta land, ochskiljer sig redan derigenom, att det är ett lågland, frän det
öfriga Europa. Ur geografisk synpunkt kan det betraktas
säsom en westlig fortsättning af Asien, hwars
charakter det äfwen bär i sin yta och ursprungligen äfwen
i sina inbyggare. Ur historisk synpunkt »visar sig deremot
denne, sedan mer än clt ärhundrade europeisk blefne, stat
säsom ''den europeiska bildningens gränswäkt^re emot tur-
list och persisk halsbildning, och emot pest, samt wilda
"kaukasiska stammars mennistohandel och röfweri."

z. 10.
Historia.

Rystlands äldsta historia är höljd i djupt mörker, eme-
dan Ryssarne först i 10. och 11. ärhundr. med Christendo-
men erhöll» de första fröen till bildning jemte strifkonsten.
Ps sina äfwentyrliga täg hade Skandinaverna, i östra
Europa kallade Waräger eller Wäringar, äfwen kom-
mit till de innersta trakterna af Finska wiken, samt knutit
förbindelse med de dcrstädes boende Slav erna. Tre brö»
der, af skandinavisk härkomst, bland hwilka Nurik war
den mest betydande, grundade här omkr. 862 est. Chr. sta-
ten Nowgorod; andra Näringar trängde djupare i det
inre, ända till Dnieper, och stiftade staten Kiew; och af
dessa obetydliga, af ett ringa antal fremlingar grundade
stater uppwäxte sedermera det mäktiga Rysta riket. Nedan
under Ruriks närmaste efterträdare O leg blefwo staterna
Nowgorod och Kiew förenade, och de djerfwa Warägcrna
framträngde ända till Constantinopel. Denna omständighet
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föranledde en tidig förbindelse emellan Ryssarna och grekiska
Kejsaredömet, derifrän de äfwen i början af l0:de århun-
dradet erhöllo kunskap om cbristcndomcn, som Vladimir
deu store (981 —1015) införde i sina redan ganska wid-
sträckta stater. Wladimir delade riket mellan sina tio söner,
dock »ville han, att alltid cn af dem med titel Storfurste
af Kiew skulle wara en slags Länsherre öfwer de andra.
Oupphörliga och blodiga fejder »voro följden af denna in-
rättning, vch för att fullkomlige» staka staten, inträngde
1237 Mongolerna under Batu Chan, en sonson af
den fruktanswärda Dschingis Chan, i Rystland och
underkufwade hela riket efter nägra segrar. De lemnade
wisserligen Storfurstarne deras »värdighet, men de woro
dem stattstyldige, helt och hället af dem beroende, och rikets
»verkliga herre »var C hanen af Kaptschak af den gyl-
lene horden, som bodde wid Wolgas stränder och pä an-
dra sidan om den». Afwen de westliga grannarna betjente
sig af landets olyckliga lillständ, och i I4:de ärhundr. gingo
hela provinser förlorade till Litthauen och Polen; öster-
sjökusterna beherstadcs af Swärdsbröderna ocb staden
Nowgorod bildade en mäktig fristat. (Ho kan stä emot
Gud och stora Nowgorod?) En utmärkt Furste, Iwan 111.
Wasiliewitsch (1462—1505) befriade sitt fädernesland
frän Mongolernas nesliga ok och blef det nuwarande Ryst-
lands första grundläggare. Redan sedan ett ärhundr. hade
Mongolernas makt blifwit mycket förswagad genom Ti-
mur's (Tamerlans) angrepp (1378 —95) och deras rike
hade sönderfallit fiere stater, ibland dem Kasan, Astra-
chan, Krim. Ar 1477. »vägrade Iwan tribut, under-
stödde sin wagran kraftigt med wapcn, och underkufwade till
och med 1478 det sä mäktiga och fruktade Nowgorod;
andra mindre furstendömen förenade han äfwen med sitt
rike, som sälunda upptog öfwer 24,000 qv. mil. Ännu mer
gjorde för förstorandet af sina stater Iwan IV. Wasilie-
witsch (1534—84.) Han eröfrade de tatarist-mongotiffa
riken Kasan och Astrachan, och, ehuru af omständighe-
terna twungen till den yttersta stränghet mot de öfwermodiga
Bojarerna, »var han dock den första Zar (hans fader
hade antagit denna titel), som »var betänkt pä, att genom
främmande konstnärer, handtwerkare och lärda gifwa sitt
folk nägon andel i den europé,sta bildningen. Genom en
dels af Sibirien eröfring (Jermuk) hade han utwid-
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Hat sitt rike till 144,000 qv. mil. Med hans son, den
swaga Feodor, utslocknade Nuriks Ätt 1598. Hans
död föranledde 14 ärs blodiga oroligheter. Nedan under
hans llfstid hade hans swäger Boris Godunow fört re-
geringen, och »nan beskyllde honom sedermera, att hafwa
låtit mörda en Feodors yngre broder, Dmitri, ja Zaren
sielf. Likwäl tog han efter Feodors död thronen i besittning,
dä rMsligen underrättelse utbredde sig, att Dmitri lyckligen
undkommit sina mördare och en tid uppehälljt sig i Polen,
der han nu formligen erkändes af fiere bland de store. Werk-
ligen understöddes han äfwen af Polackerne, i spetsen för
hwilka han inbröt i Nystland, segrade och blef allmänt er-
känd för Zar; Boris intog förgift och dog 1605. Snart
wände sig likwäl hans öde; folket mistnöjdt med, att han
gynnade Polackarne och war tillgifwen Catholicismen. gjor,
de uppror i Moskwa, och Dmitri sjelf jemtemänga Po-
lackar blefwo offer för dest raseri. (1606). Djupt mörker
hwilar öfwer hans historie, emedan det är osäkert om han,
såsom nägra tro, warit den »verkliga Dmitri eller en be-
dragare Otrepiew, som skickligt begagnat sin likhet med
den mördade Fursten. Efter honom uppträdde ännu tre
falska Dmitri'r, men hwilka wunno föga anhang och sna t
omkommo. Polackarna förhärjade nu det olyckliga riket; för-
gäfwes sökte Wasili Schuiskoi (1606—10) göra dem
motständ, till dest ändtligen walet af Michael Feodoro-
witsch Romanow (1612) gjorde slut pa det allmänna
eländet. Han »näste wäl köpa fred af Polen med betydliga
uppoffringar, men utwidgade deremot sitt rike gerom eröf-
ringen af hela Sibirien, sä att han wid sin död (1645)
st sin son Alerei efterlemnade öfwer 257,000 qv. mil. A-
lexei (1645—76) insåg »ner än nägon af hans företrädare
behofwet af att mildra sina undersäters raa seder, och banade
sålunda för sin store son wägen till hans lysande bana.
Rystland närmade sig nu den tidpunkt, dä det till Europas
förwäning, genom en enda, men »verkligt stor man, skulle
framdragas ur sitt mörker och upphöjas till en af werldens
hufwudmcckter. Alexei efterlemnade tre söner: Feodor,som efterträdde honom, I»v an och Peter, samt en dotter
Sophia. Feodor trädde under sin korta regering (1676—
82) kraftigt i sin faders fotspär, och emedan de stores A-
delsstolthet öfwerallt lade hinder i wägen för hans inrätt-
ningar, hade han mod, att i deras närwaro förbränna de«
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-ras samtliga documenter och diplomer, som enligt gam-
mal sed förelades honom till bekräftelse. Wid sin död ut-
nämde han, med förbigäende af den swagsinte Iwan,
sin yngre broder Peter till efterträdare. Men Sophia,
>som hade Hoppats fä hersta uti den oskickliga Iwans namn,
uppäggade till hans förman Stre l itz ernås mäktiga korps,
och wann ätminstone sä mycket, att Iwan blef utnämnd
till medregent. Ett försök emot hans lif wisade Peter snart
tydligt, hwad han hade att »vänta, och det lyckades ho-
-nom att sticka sin äregiriga syster i kloster. Nu, dä intet
mer stod honom i wägen, begynte han modigt den länga
raden af nya inrättningar, genom hwilka han med jern«
ovilja och stor insigt tänkte omstapa sitt folk och sitt rike,
Och äfwen i sjelfwa werket blef det nyare Rystlands skapare.
För mycket hade han i fin ungdom att ltacka Genfern Le-
fort's underwisning och goda räd, för mycket mer sin egen
Hfwerlagsna ande. Först riktade han sin uppmärksamhet pä
förbättrandet af krigs »väsendet; det andra föremålet för
hans »verksamhet war sjö »väsendet, och pä hans befall,
ning byggdes de första rysta stepp i Archangel (Richard
Chancellor. 1553). Ar 1696 dog Iwan. Sedan Peter
dämpat ett annat af Sophia äter tillstäldt uppror, och äter
förlåtit sin syster., företog Han sin berömda resa, pä hwil-
ken han hade för afsigt, att med egna ögon se och tillegna
sig de bildade folkens seder, inrättningar och framför allt
deras konster och wetenstaper. Förklädd kom han till Am-
sterdam och begaf sig straxt till den lilla staden Zaardam,
för att der, säsom simpel fieppstimmerman, lära detta för
honom wigtiga handtwerk; derjemte systelsatte han sig ifrigt
med Mathematik och besökte landets berömdaste lärda. Här-ifrän reste han till England, der han ifrigt fortsatte sina
studier, och emottog der med mycken glädje den honom er-
bjudna stänken af en fregatt. Ifrän England reste han öf-
wer Holland till Wien, och hade i sinnet att äfwen besöka
Italien, dä ett nytt och farligare uppror bland Strelitzerna
twang honom att wända om. Wid sin ankomst.fann han
upprorsstiftarne redan stagna i kedjor; tusende förlorade lif-
wet, hela corpsen blef upplöst och till större delen förwisad
till Sibirien; äfwen denna gäng förlat han sin syster, hwars
herstlystnad oupphörligt eftertraktade thronen. — Peters
stora plan till,, sitt folks bildning kunde endast lyckas, om
han genom Östersjön skaffade det förbindelse med de euro-

-2



18

peiska folken. Berebwilligt biträdde han säledes Polens
och Danmarks förbund emot den unga Carl XII i
Swerige, (Nordiska kriget) för att bemäktiga sig provin-.serna Ingermanland och Karelen, hwilra redan fiere
gangor i äldre tider warit rysta. I början war han föga
lycklig; hans talrika, men oöfwade härar blefwo fiere gän-
gor (Narva 1700) slagna af de sstaligare, men krigs-
mana Swenfkarna. Säker om utgängen, begagnade Peter
Carls langa »vistelse i Polen och Sachsen, eröfrade de
för honom sä wigtiga provinserna och började 1703 anlägga
sitt blifwande Residenz Petersburg, samt till dest stydd fäst»
ningen Kronslott. Carl lät slutligen af Mazeppa,
Hetman för Donsta kosackerna, förleda sig till ett täg mät
Ukraines stepper, der han 1709 wid Pultava led ett
afgörande nederlag. Liefland och en del af Finland
kunde nu icke motstä Peters wapen. De förbundnas krig
mot Swerige fortsattes wisserligen ännu länge, men med
föga kraft; Peter eröfrade enndlertid nästan hela Finland
och hade den glädjen, att sjelf segra till sjöst, hwarföre han
af sitt Amiralitets Collegium blef utnämnd till vice Amiral;
ty äfwen i sjöwäsendet hade Peter welat tjena upp frän de
lägsta graderna. Freden i Nystad 1721 stadfästade
Peter i besittningen af Liefland, Esthland, Ingerman-
land samt en del af Finland, och strart derefter antog
han 1722 Titel af "Kejsare öfwer alla Ryssar."
Den store Kejsarens sista är woro utmärkta genom ett krig
mot Persien, som förstaffade honom nägra provinser »vid
Kaspiska hafwet, samt mänga förträffliga inrättningar i det
inre, såsom anläggningen af fiere canaler, mänga fabriker,
inrättningen af Wetenstaps-Academien samt fiere skolor.
Peter den store dog d. 8 Febr. 1725, utan att ha utnämnt
mägon thronföljare, i en älder af 53 är, och hans gemäl
Catharina I. upphöjdes pä thronen, ehuru en sonson af
Peter (Alexei'sson) ännu lefde. Hon doq 1737, en-
dast 38 är gammal, och den unga Peter 11. efterträdde
henne, med hwilken 1730 Romanowsta huset pä manssidan
utgick. — Ett mäktigt parti uppdrog nu kronan ät Anna,
Enkehertiginna af Curland, dotter till Iwan, Peter
den stores broder, under hwars regering (1730—40)
Biron, Hertig af Curland, med kraftfull hand ledde ären«
derna. Kejsarinnan förmälde sin systerdotter Anna med
Anton Ulrich, hertig af Braunschweig.Bevern,
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vch deras son Iwan bestämde hon till sin efterträdare; men
knapt hade regeringen ett är blifwit förwaltad i det omyn-
diga barnets namn, ds Elisabeth, Peter den stores dot-
ter, upphöjdes pä thronen. (Lestocq). Till sin efterträdare
bestämde denna Kejsarinna sin syster Annas son, Peter,
Hertig af Holstein-Gottorp, hwilken hon gifte med
Princestan Sophia Augusta af Anhalt-Zerbst, wid sin
öfwergäng till Grekiska kyrkan kallad Catharina. Denne,
en stor wän och beundrare af Fredrik den store, gjorde
genom sitt instytande, att de rysta härarna i det sjuäriga
kriget (1757—63) mindre sörforo efter den emot Fredrik
förbittrade Kejsarinnans, än efter hans »vilja, och knapt
war Elisabeth död (1762), ds Peter 111 genast stergaf
Konungen Preusten, samt stöt förbund med honom. Alla
under den förra regeringen förwiste, äfwen den 80 srige
Fält-Marskalken Miinnich, äterkallades och allt bewiste,
att Kejsaren hufwudstupa »ville sätta sin här och sitt rike
pä tyst fot. Derföre bildade sig snart emot honom ett tal-
rikt och mäktigt parti bland adeln, hären och de andliga;
han afsattes och hans gemäl Catharina blef den 9 Juli
1762 utropad till Kejsarinna, under namn af Cathari-
na 11. Hennes regering (1762—96) war utmärkt genouil
härliga segrar (Tschesme. 1770), stora lindwinningar (Po-
len 1772, 1793, 1795. Krim. 17i52. Curland 1795) och
förträffliga inrättningar i det inre. — Catharina war en
-moder för sitt land. Hon efterträddes af sin son, Pauli.
(1796—1801). Under ha»»s tid utmärkte sig Nyssarne un-
der Suwarow uti Italien emot Fransoserna. Honom
efterträdde hans son, Alexander 1. (1801—25). Ewigt
oförgätlig stall hans regering blifwa i Rystlands Annaler.
Allt, hwad ett ädelt, mennistoälstande sinne, rastlös »verk-
samhet förbunden med högsta makt, förmär uträtta till ett
folks bästa, det har han gjort för sitt folk, som genom ho-
nom gjort jätte-steg i sin bildning. Under hela sitt lif war
han betänkt pä att mildra de betryckta böndernas lott i sitt
rike, att göra förwaltningen enklare och säkrare, ordna sinan-
ttrna, utbilda hären, gynna manufacturer och handel, be-
fordra byggandet af kanaler och wägar samt genom för-
bättring af högre och lägre skolor utbreda större bildning
bland sitt folk. Äfwen i sina politiska förhällanden wiste
han orubblig fasthet i faror, stor matta och ädelmod utisegern. — Napoleons 1812 gjorda försök, att ända titt
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Rystland usträcka sitt herrawälde, afwiste han med stort ef-
tertryck (Kutusoff) och hans personliga charakter bidrog
wistt icke litet till den lyckliga utgängen af de stora stridernasr 1812—15. Han dog i staden Taganrog d. 1 Dec.
1825. Han efterträddes af sin bror, wär nu regerande ns-
dige Kejsare Nicolai 1. Honom blef det förunnadt, att
uppfylla sitt folks länge hysta önskan, att bistä sina af Tur-
kärna förtryckta trosförwandter, Grekerna. I Juli 1829
trängde Rytzarne öfwer Balkan (Diebitsch-Zabalkan-
sky) och Sultanen mäste sluta freden i Adrianopel
(d. 14 Sept.), hwari Grekerna erkändes för fria. De upp-
rorista Polackarna kufwades 1831 af Paskewitsch.
Detta är war för öfrigt utmärkt genom den en stor del af
Europa härjande choleran. För det närwarande utöfwar
Rystland wigtigt inflytande ps Europas angelägenheter, och
gär med säkra steg en allt högre bildning tillmötes.

§. "-

Gränso r.
Det Europeiska Nystland gränsar i N. till norra Is-

hafwet, i 3. stiljes det genom Uralbergen, som med si-
na sydliga utgreningar sträcka sig ända till Caspiska
hafwet, frsn Asien, i föder gränsar det till Persien,
Smarta hafwet och Turkiet, och i w. dels berör det
Hsterrikiska och Preussiska länder, dels stöljes det af
Östersjön.

z. 12.
Storlek.

Rysta riket upptar eu rymd af 375,000 qv. mil, och
intager således niondedelen af hela jordens fasta land, och
ungef. 27:be delen af dest hela yta. Det är det största
rike historien känner, ty Ro »ner sk a riket i sin högsta
blomma upptog endast ungef. en fjerdedel af detta omfäng.
Af denna rymd komma pä det Europeiska Ryssland
ungef. 98.000 qv. mil. Här bo omkring 50 millioner
mennistor; säledes belöpa sig öfwerhufwud endast 510 in-
byggare pä qv. milen, hwilket är den minsta folktäthet i
Europa.
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z. i3.
Yta.

Det Europeiska Rystland är en »vidsträckt statt, som i
fordna tider synes warit betäckt af ett stort haf. Endast
wid gränsorna finnas berg, i »v. Ka rp a ternas stuttnin-
g^r, i s. Tauriska bergen och Kaukasus och i ö. Ural.
Midt igenom denna sälunda begränsade siätt drager sig ifrän
Karpaterna till Ural en höjdsträckning, som bildar wat«
tenstillnaden emellan denna trakts bägge hufwudsluttningar.
Dock höja sig pä den ingenstädes fristående bergsspetsar, utan
endast höjdgrupper, ibland hwilka Waldai ellerWolchon-
ski-skogen är den betydligare. Frän denna höjdsträckning
flyta mot n. i norra ishafwet: Petschora, hwars källor
ligga i Ural, och som wisterligen är segelbar, men större
delen af aret belaggd med is, och Dwina (Kcillfioder: Su-
chona och Wytlchegda), som wid Archangel utfaller i
Hwita hafwet. Osters.ö siuttningcn tillhör Ne »v a, som ut-
gör det endast 8 mil länga afloppet för fiere stora sjöar, i-
bland hwilka Ladoga, Onega, de Östra finska watt-
nen och Ilmen äro de betydligaste. I samma haf utfalla
Diina, Niemen och Weichsel (bifloder: San ochßug
med Narew), hwaraf de twä första upprinna pä den ost-
europeiska wattendelarcn, den sista pä Karpaterl.a.
Ehuru Swarta hafwet endast pä cn kort sträcka bespo,
lar Rystlands södra kuster, emottager det dock fyra stora
strömar, nämligen Donau, som utgör gräns flod, Dnie-
ster, Dnieper (bifloder: Beresina, Pripetz, Desna)
och Don (bistod: Donetz), af hwilka hwar och en har en
längd af 200 geogr. mil och deröfwer. Landets, liksom hela
Europas, största och »vattenrikaste flod ar Wolga, som upp-
rinner ur fiere smä sjöar i Wolchonski skogen, och ef-
ter ett lopp af 430 geogr. mil med mcr än 60 myn,,ingår
utfaller i Caspiska hafwet wid Astrachan (bifloder: Oka
och Kama med Wiatka ock Bielaja.)

Wigtiga för den inre förbindelsen äro Rystlands kanaler.
Ishafwet förbindes »ned Caspiska hafwet medelst Dwina
o.ch Wolga genom Kubinska canalen och mänga sjöar;
Östersjön med Caspiska hafwet n) genom Wi sc hni-Wo lo t-
schokska canalen som förenar Msta, som faller i Ilmen,
med Twerza, som faller i Wolga. En fortsättning deraf
ar Ladoga canalen, som leder förbi de farliga Ladoga-
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bankarna, d) genom Tischwiniska canalen, som för-
binder nägra smä i Ladoga utfallande floder med S omink a
och Mologa, som falla i Wolga; e) genom Maria-kana-
len; denna förbinder Wytegra, som.,faller i Onega, med
K o sch»v a, som flyter i Wolga; Östersjön med Swarta
hafwet genom Beresina-ca na len, som förenar sjöarna
Plaw.a och Bereschta, af hwilka den första är för-
bunden med Beresina och Dnieper, den sednare med Duna
genom fiere bäckar och sjöar.

tz. 14.
Klimat lc.

I ett sä »vidsträckt land, som det Europeiska Rystland,
mäste klimatet i olika trakter wara mycket olika. Ide syd-
ligaste nejderna, pä halfön Krim och wid swarta hafwet är
klimatet mildt och skönt, wintern kort, sommaren läng och
het; här trifwas sydfrukter, ja till och med kamelen sinnes
här. Längre mot norr inåt det medlersta Rystland blir luft-
sträcket redan härdare, än i norra Tystland. Widsträckta och
wälodlade provinser omwexla med stora skogar; dock äro
fiere tusende qvadrat mil ännu oodlade. I den höga nor-
den deremot, hwarest wida sträckor äro blottstälda för alla
nordanwindar, herstar sträng winter, och med möda uppe-
lMa inbyggarne i desta ödsliga, snöbetäckta, ofta kärriga,
ödemarker sitt lif. Landets wigtigaste alster äro skogspro-
dukter, som i stor mängd ifrån de nordliga och chedlersta
provinserna till widare utskeppning föras till Ostersjöhamnar-
na, hornboskap, Mineralier af alla slag, till och med guld,
silfwer och platina, äfwen diamanter i Ural, säd till utförsel,
samt lin och hampa, säsom betydande handels artiklar.

tz 15.
Inbyggare.

Inemot hundra särstilta folk, som genom lefnadssätt
och cultur ganska mycket stilja sig frän hwarandra, bebo det
oerhörda Rysta riket. De, som tillhöra det Europeiska
Rystland, kunna sammanfattas i tre folkstammar. Den tal-
rikaste bland dem är Slawernås, som utgör öfwer 40
millioner, och till hwilken Ryssar, Kosacker, Polac-
ker, Servier, Lithauer, Letter och Kurer höra. I
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allmänhet stä dessa folkstammar i jemsörelse med de öfriga
Européerna ännu pä en läg grad af bildning, men äro
tillika stickliga i efterapandet af främmande konst och främ-
mande sprsk, enkla i sitt lefnadssätt, och tappra mot sien»
den. Alla Ryssar bekänna sig Grekiska kyrkan, Let-
ter och Kurer äro deremot Protestanter, Polackarna
Katholiker. Den andra folkstammen bilda Finnarna,
under hwilket namn wi första icke blott inbyggarne i det
egentliga Finland, utan uti hela nordliga Rystland ifrän B»
sterssön till Ural. De bebo ett ofruktbart, till åker-
bruk otjenligt land, dit de sannolikt blefwo tillbak^trängda
af sina besegrare, Slaverna. Här idka de i de mindre o-
fruktbara nejderna äkerbruk och boskapsskötsel, i den högre
norden jagt och fiskeri. De äro dels Protestanter, dels
Greker. Utom desta och andra mindre talrika, dels bosatta,
dels nomadistt kringströfwande folk, ges det i Rystland
mänga främlingar, isynnerhet Tyskar, hwilka redan sedan
srhundraden bosatt sig uti städerna wid Östersjön och se»
dan de sista tio aren äfwen i trakterna wid Swarta haf-
»vet. Genom dem ha konster och »vetenskaper hufwudsakligen
blifwit hitfiyttade och med den omsorg, Rystlands redan om«
nämda utmärkta beherstare anwända pä sitt folks utweckling,
msste landet otwifwelaktigt fortskrida i bildning. Hufwud-
och Hof.religionen är den grekiska, som l de flesta lärosatser
och bruk öfwerensstämmer med den catholska, men icke er-
känner Päfwen säsom Christenhetens öfwerhufwud, icke hel-ler wet af de andligas coelibat och nattwardcn under en
gestalt (»ub un» »pseie), och för öfrigt utmärker sig genom
fin fördragsamhet »not andra religions partier.

z. 16.
Politisk ställning.

Rysslands författning är oinskränkt monarchist; i
andliga och werldstiga saker är Kejsarens »vilja högsta lag.
Thronen är ärftlig pä manliga och qwinliga limen efter
förstfödstorätten. Sedan Peter den store kalla sig Rysta
Regenterna Kejsare och Sjelfherskareöfwer alla Rys-
sar; thronföljaren heter Caesarewitsch; de Kejserliga bar-
nen Storfurstar och Storfurstinnor. Först sedan ett
ärhundrade utöfwar Nystland inflytande pä Europas stats-
förhällanden; under loppet af wärt ärhundrade, sedan Ryst-
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länds harar och flottor löste mänga politista frågor, har dettc^
inflytande blifwit ganska mäktigt.

Ryssland Innefattar följande provinser: Egentliga
Ryssland, Ostersjö-provinserna (nemligen: Inger-
manland, Esthland, Liefland, Kurland), westra pro-
vinserna (Lithauen, Wolhynien, Podolien, B es-
sarabien), lilla Ryssland eller Ukraine, Swarta-
hafs provinserna, Krim, Kaukasien, Kasan ochAstrachan. Dessutom höra under Ryssland Storfursten-
dömet Finland och Konungariket Polen.

Rikets äldsta hufwudstad är Moskwa, ester den stora-branden 1812 uppbyggd med otrolig hastighet, samt skö-
nare och större än förut; den har 300,000 inw., hwilka i
anseende till de egna lustbarheterna om wintern ökas med
omkr. 100,000. Rikets andra (nuwarande) hufwudstad a>
S:t Petersburg wid Newas utlopp, uppkallad efter sin
store uppbyggare, full af präktiga palatsev, storartadekyrkor_.
beundranswärda minnesmärken (Peters statue, Alexanders
obelisk) och med ungef. en half million innewsnare. Ibland-
rikets öfriga städer förtjena att ihagkommas: Nowgorod,
Kiew, Kasan, Astrachan, Archangel, Riga, m. fl.

Finland.
tz. 17.

Allmän öfwersigt.
I geografiskt hänseende bildar Finland liksom öfwergsn»

gen ifrän den ost-europeista slätten till Skandinawiens berg,
land. Sitt inhemska namn Suomi (af Suo, kärr), äfwen-som sitt swensta Finland (af tysta ordet Fenn, moras)
har landet af sina mänga kärr och sin watten rikedom, hwar-
uti det öfwerträssas endast af Norra Amerika. Fattigt pä
folk och utan mäktiga inre hjelpkällor kunde Finland aldrig
bilda nägon sjelfständig stat utan msste alltid bero af sina
mäktiga grannar, hwilka ända till sednaste tider kämpade
om landets besittning. z. iB.

Historie.
Finlands äldsta innewänare »voro Lapparne, hwilka

dock snart undanträngdes mot norden af, troligen ifrän
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Asien, inwandrande stammar, sssom Qwener,Tawastar,
Karelare. Dcha krigista folk oroades ofta af Scandina-
verna. De wedergälde det icke sällan genom häriande infall
i dessas land och wiste sig derwid isynnerhet förbittrade mot
korsets bekännare. Detta föranledde Pafwarne att uppbäda
Sweriges Konungar till ett inkräktningstag emot dem. Häri-
genom förmåddes Konung Erik IX, den Helige, att med
en här öfwerscgla till Finlands och söka underkufwa detsamma.
Han landsteg i trakten wid Abo, 1156 eller 57. Inwänarne
tägade djerft emot honom, men besegrades. Erik predikade
efter tidens sed evangelium med eld och swärd. Englanda-
ren Henrik, Biskop i Upsala, hade följt med Erik och döpte
dem, som antog» christna läran. Den första kyrkan bygg-
des wid Räntämäki. Wid den tiden torde staden Abo
blifwit anlaggd. Eröfringarne sträcktes isynnerhet utmed
kusten af Finska wiken qch för att gifwa dem mera styrka
inflyttades inbyggare i Abo stärgärd samt de österut liggande
orterna, som erhöll» namn af Nyland. Dessa kolonister
»voro till det masta frän Helsi ngland(Helsingfors o. s. »v.)
Erik afsegtade innan kort, men qwarlemnade Biskop Henrik,
för att bland Finnarne utbreda evangetii lära. Han synes
haft framgång i sitt förehafwande, men blef slutligen mör-
dad (Lalli). Den nystiftade christna församlingen bibehöll
sig likwäl efter Henriks död, ehuru under beständiga strider.
Hela den sinsta folkstammen reste sig slutligen emot inkräk-
tarne. Härjande ströftäg anstäldes af Esther och Kare-
lare (Forn-Sigtuna uppbränd! 1180), hwilka bortröf-
wade och dödade Henriks efterträdare biskop Rudolf (omkr.
1178). Äfwen Ryssarne fastade sin uppmärksamhet pä de
inträngande grannarne och anstälde mot dem ett ströftsg,
hwarwid Abo förstördes. Framför allt utmärkte sig Ta-
»vastarne genom sin wilda grymhet, sä wäl mot omwän-
da landsmän, som mot eröfrarne. — Päfwarne angelägna
om den nya församlingens utbredande, läto till en början
utgå befallningar, som förbjödo all handel med de sinsta
folken. Dä detta icke hjelpte, togo de sin tillflykt till det
wanliga medlet, att predika korstag emot dem, och swensta
Konungarna uppmanades att eröfra ett land, som Päfwen
nu stänkte dem. Mongolernas infall i Ryssland och
inre oroligheter, hindrade dess furstar att rikta sin uppmärk-
samhet ät western, och sålunda gingo de miste om ett land,
pä hwilket de förut haft ett wisst inflytande och hwartill de
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ansägo sig pä wisst sätt berättigade. — Den ryktbara Swen-
sta Ritsföreständaren Birger Jarl afseglade till Finland
med en stark här 1249. Han landsteg i södra Österbot-
ten och anlade derstädes fästet Korsholm. Österbotten
erkände snart hans öfwerherstap, och swensta inflyttningar
stadgade härstädes Sweriges wälde för kommande tider.
Derifrän uttågade han mot Tawastarne, öfwerwann och
omwände dem med eld och swärd,byggde siottet Tamaste,
borg, samt fulländade sälunda deras underkufwande. Nä-
gon tid dcrefter utnämde han sin son Bengt till Hertig i
Finland. Karelarnes oafbrutna siendtligheter och den djerf-
het, hwarmed de gjorde hafwet osäkert, föranledde äfwen mot
dem ett anfall. Under konung Birgers regering, seglade
swensta Riksmarsten T horkel Knutson är 1293, med en
mäktig flotta öfwer hafwet. Karelarne gjorde motständ,
men kufwades, och en fästning, Wiborg, anlades för att
hälla den nya eröfringen i lydnad. Kristendomen predika-
des för Karelarne af Biskop Peder frän Westeräs, samt
utbreddes efter tidens sed; och walet war enkelt emellan dop
eller döden. Nu kommo Swenstar och Ryssar uti omedel-
bar beröring med hwarandra, ständiga krig, under länga
srhundraden, blefwo deraf en följd, och Finsta namnet för-
stvinner till det masta ur de politiska häfderna, der det un.
dandöljes af beherstarnes. — I Nystadska freden (1721)
afträddes till Ryssland södra Karelen, intill Wiborg, jem-
te Kex Holms stad och län; genom freden i Äbo (1743)
utwidgades Rysslands gränsor till Kymmene-elf (Gamla
Finland), och af Sawolax afträddes till dem Nyslott.
Fredsslutet i Fr edriks hamn (1809) bestämde Tornes
och Muonio-elfwar till gräns mellan bäda staterna. —

Redan ett tredjedels ärhundrade har Finland säledes lydt
under Rysslands spira. Dess wälmäga har derunder tillta-
git, folkmängden har ökat sig jemte landets odling, närin-
garne äro lifwade, den inre gemenskapen utwidgad; äfwen i
andelig hänsigt erbjuder Finland samma glädjande företeel-ser. Med djup tacksamhet böra säledes Finlands inbyggare
erkänna de stora förbindelser i hwilka de stä till Rysslands
mäktige beherstare, och med gladt mod arbeta för ett kärt
Fosterlands utweckling.
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Gränsor.
Finland gränsar i norr till Norrige (gräns T a na-

elf), i öster stöter det till de rysta Gouvernementerna
Archangel och Olonetz samt Ladoga sjön, i. s. till
Ingermanland (gräns Systerbäck eller Rajajoki) och
Finska »viken, i »vester sköljas dess kuster af Bottniska
wiken; Torneå och Muonio-elfwar skilja det frän
Swerige.

§- 20.
Storlek.

Finland upptar en rymd af ungef. 6200 qv. mil,
hwaraf Lappmarken intar omkr. 900. Folkmängden är omkr.
1,400,000; säledes pä hwar qv. mil endast 226 mennistor,
d. ä. ännu mindre, än i Ryssland. Härwid mäste man
likwäl anmärka, att befolkningen är högst olika fördelad, de
nordliga trakterna äro nästan folktoma, de sydliga i förhäl-
lande till landets nordliga läge stäligen tätt bebodda.

z. 21.
Yta.

Frän Seweberget utgär i Torneå Lappmark en
betydlig landthöjd, som löper genom en del af Finland.
Sträckningen deraf gär för det mesta i sydlig riktning, till
dess hufwudarmen, Maanselkä, hunnit Wesijako sjö i
Padasjoki socken, hwarefter den i sw. w. och slutligen
nw. riktning uti Luwia kapell, s. om Björneborg, smä-
ningom förlorar sig mot hafskusten. Frän denna hufwud-
arm utlöpa fiere smärre utgreningar, hwaraf en gär ut
frän Pyhäjoki, genom Idensalmi, Kuopio, Pieksämäkio. s.w.
till Willmanstrand; en annan frän Hausjärwi kapell slutar
sig wid Hangö«udd, m. fl. Genom landtryggen afstiljes
Österbotten frän de östra landskapen, samt bildar en frän
det öfriga Finland afsturen dal, som i söder begränsas af
en frän Soini kapell ät w. framstrykande sidogren af näm.
de landtrygg. Högst upp i Lappmarken framstryker landt-
ryggen, innan den böjer sig mot s., twärs öfwer landet
rart i ö. N. om denna bergsträckning utfalla i norra Is-
hafwet: Tana-elf (gränsflod mot Norrige) i Tanafjord;
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det stora Enare-träsk, genom Patsj.oki,som gcnomflyter
Kiolmejaur, i Warangcrfjord. De Österbottniska watt.
nen utfalla i Bottniska »viken. De förnämsta äro: Tornea-
elf, som kominer frän Torneä-träst inom Swerige (biflo-
der: Muonio- och Tengeli-elf); Den »väldiga Kemi-
elf, som genomflyter Kemiträsk, (biflod: Ounasjoki);
Simo-elf frän Simoträsk; Ijä-elf frän Ijäträsk
(biflod: Liwojoki); Uleä-elf frän det stora Uleätrcisk,
som, afdeladt genom ön M ana m ansa 10, bildar tivennc
sjora fjärdar, den nordligare: Niska-selkä, den sydligare
Hrjän-selkä kallad. Uleäträst mottager betydliga tillflö-
den. Frän n. utfalla dit: Kiando- och Wuokki-järwi,
Hyrynsalmi och Ristijär»vi; frän ö. Änetti, Len-
dira, Iwandira, Lendua, Lammasjärwi, Onto-
jär»vi, Kiimasjärwi, Pirttijärwi Nuasjärivi,
som wid sitt utflöde förbi Kajana bilda Ä'mma »vattenfall.
Widare: Siikajoki frän Isolamujärwi; Pyhäjoki frän
Pyhäjärwi; Kalajoki frän Reisijärtvi; Vlikannus
a frän Lestijärwi; Wetil-ä; Esse-ä, som gcnomflyter
Ewijärwi, frän Lappajär»vi-träsk; Ny-Carleby-s
och Kyro-ä. Det öfriga Finlands talrika sjöar tillhöra
tre wattensystemer. 1) Det westra eller Satakunda
systemet i n. o. ock s. begränsadt af Maanselkä och dcst
grenar. Medelpunkten är Pyhäjärwi (Sorwanselkä)
s. om Tamincrfors stad; det förstärkts, ifrån norr genom
Näsijärwi, som sjclf frän n.o. upptager Keurun-selkä;
ifrän ö. genom Längelmäwesi, Noine, Wesijärwi,
Mallaswesi, Pälkcinewesi, Wanajawesi. Pyhäjärwi
utfaller i Kulowesi, som ifrän n. mottar Kyrö-järwi,
hwilket under sitt utflöde bildar det praktfulla Kyrö-wat-
tenfallet. Iftän Kulowesi utfalla alla dessa watten ge-
nom Kumo-elf i Bottnissa wiken. S. om Kumo-elf ut-
faller det betydliga Pyhäjärwi genom Eura-ä i samma
hafswik.—2) Det medlersta eller Sawolax-Karelska
systemet. Detta är helt och hället omflutet af Maanselkä
och dess grenar. Medelpunkten är Päjäne. Tillflöden
frän n.: Kolimajärwi, Kiwijcirwi, Wuosjärlvi,
Keitelä, Leppäivcsi, som österisrän mottager Piela-
wesi, Nilakkawesi, liswesi, Konnewesi, Kynsi-
wesi; Frän ö. Kyywcsi, Puulawesi, Suontiejärwi,
lääsjärwi, Nautaivesi; frön s. Wesijärwi. Päjäne
utfaller i Ruotsalainen n. om Heinola. Frän denna
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sjö utrinner Kymmene-elf, som längre mot ö. ännu mot-
tager tillflöden frän Wuohijärwi och Kiwijärwi, hwar-
efter den genombryter ssen i s., hwanvid den bildar det
»vackra Anjala-fallet, och utfaller sedan den delat sig i
fiere grenar, af hwilka en »vid Högfors äfwen bildar ett
ansenligt fall, i Finska wiken. — "Söder om ssarne ligger
i södra Finland den stora Lojo-sjön, som genom Pojo-a
utfaller i samma wik. — 3:o) det östra eller Karelska-
systemet. Afwen detta är omgifwet af utgreningar frän
Maanselkä, hivilka dock pä fiere ställen äro afbrutna. Me-
delpunkten är Haukiwesi, n. om Nyslott. Tillflöden frän
n.: Ongiwesi, Kal lawesi, som frän ö. och s. o. upptar:
Sywäri, Wuotjärwi, luuruswesi, luojärwi, Su«
waswesi, i s. förenadt med Heinäwesi; widare: Koi-
raslvesi (emellan Koiraswesi och Unnukkawesi är Kon-
nuskoski stuss), Unnukkawesi,^(emellan Unnukka» och
Äimis-wesi ligger Warkausstuss), Äimislvesi, Haapa-
wesi; frän n.o.Pielisjarwi, som genom Pielis-a,hwilken
upptar Koideri, utfaller i Pyhäselkä, hwilken äter ifrän
n. emottar Höytiäinen och Wiinijärwi;widare: Orih-
wesi,som frän s. mottar Pyhäjärwi, och loutsenwesi.
Haukiwesi utfaller »not s. i Pihlajawesi (s. om Ny-
slott), som i öster är förenadt med Puruwesi (Punga-
harju-äs), i »v. med Haapawesi, genom Puumala-
sund förenadt »ned Saimen, hwars nordw. del heter
Luonderi-wesi. Ifrän Saimen utrinner Wuoren, ge-
nombryter den i s. motande äsen, hwarwid den bildar det
mycket besökta Imatra-wattenfallet, utwidgar sig, un-
der det den böjer sig mot ö., till betydliga sjöar och utfal-
ler i Ladoga wid Kexholm. Betydligare sjöar i s. o. Fin-
land äro: länisjärwi, Sim bi lä (i Parikkala), Pyhä-
järwi och Suwando (s. om Wuoxen).

tz. 22.
Klimat.c.

Finlands klimat är i allmänhet mera strängt. Wid
kusterna af Finska wiken trifwes dock hwetet temmeligen.
Utom manliga trädslag träffas der äfwen ek. I medlersta
landet odlas mest rä.z (Wasa räg) jemte korn och hafra, i
de nordligare trakterna nästan endast korn samt potäter.
I Lappmarken kan säd föga odlas i anseende titt den korta,
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ehuru ofta ganska warma sommaren. Lapparne lefwa mest
af renkött och sist. — Finlands »vigtigaste utförswaror öro
skogsprodukter, smör, talg, lax (som fängas ymnigt i de
nordliga elfwarna) och strömming; i goda är äfwen spän»
möl. — Af mineralier äger Finland jern, dock icke tillräck-
ligt för landels behof, samt marmor och granit (Rustiala
marmorbrott).

§. 23.
Inbyggare.

Finlands inbyggare utgöras af tre särstilta folk. Lap-
parne, de minst talrika (omkr. 1000) bebo den yttersta
norden. De sts, liksom alla polartrakternas inbyggare, pa
en mycket läg bildningsgrad. Talrikast öro Finnarne
(1.150,000); de dela sig i tre stammar: Bjarmer i n.
(Torneä, Kemi?c.), Tawastar i medlersta landet och
Karelare iö. Finnarne stä wisserligen i intellectuelt
hänseende ännu pä en lägre bildningspunkt, än det medler-
sta Europas folk, mcn strida med rasta steg framät. Red-
lighet, tapperhet lTillys läger wid Lech, Wallensteins »vid
Niirnberg, sista sinsta kriget) och trohet mot sin öfwertnt
öro hedrande drag i sinsta national-lynnet. Om de gifwit
anledning till de beskyllningar för enwishet (enwis som en
finne) och afundsjuka, som man gör dem, tunne wi icke
afgöra. — Swenskarne (225,000), bebo kusterna af
Bottniska och Finska wikarne frän Gamla Carleby till Lowisa.
I förståndsbildning sis de icke öfwer Finnarne, i sedligt
hänseende mycket efter dem. De nordligare boende äro
kände sä som stickliga timmermän och begagnas säsom sådana
öfwer hela landet. — Dessutom bo i Wiborgs län en mängd
Tyskar, i östra Finland Ziguenare. — Hwart ocb ett
af dessa folk talar sitt eget späk, de bildade i landet »näst
swenska. — Hufwudreligionen är den Lutherska, endast
de wid östra gränsen boende Finnarne (35,000) bekänna sig
till Grekiska läran.

tz- 24.
Politisk ställning.

Storfurstendömet Finland är en lydstat under
Ryssland; högsta förwaltningen af landet besörjesi Kej-
sårens namn af en General Gouverneur och Kej-
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serliga Senaten; landets angelägenheter wid Rysta
lhronen besörjas af en Minister Statssekreterare.
(Grefve Rehbinder, Grefve Armfelt).

Finland indelas ») i historiskt hänseende i 8 provin-
ser: Egentliga Finland, Åland, Satakunda,,. Ny-
land, Tawastland, Karelen, Sawolax och Öster-
botten »ned Lappmarken, b) i administratift hän-
seende i ätta, af Gouverneurzr styrda, län: Nylands, Abo
och Björneborgs med Åland, Tawastehus, Wi-
borgs, St. Michels, Kuopio, Wasa samtUlesborgs
och Kajana Län. o) i anseende till lag/kipningen i
3 Hof-Rätts-jurisdictioner, hwaraf under Abo Hof-Rätt
lyda de tre förstnämda länen, under Wasa Hof-Rätt Wasa
och Uleäborgs län, och under Wiborgs Hof-Rätt St.
Michels, Wiborgs och <,Kuopio län. <l) i ecklesiastikt
hänseende i 2 Stift: Abo och Borgs, emellan hwilka
gränsen utgöres af Maanselkäs hufwudsträckning till Wesi-
jako sjö, derifrsn den gar i en bugtig linea och slutar 4sw. »nil w. om Helsingfors.

Städer: 1) i Nylands län: Helsingfors. Sedan
1819 säte för regeringen. Wälbyggd. Universitet. (450
Studd.). Folkmängd omkr. 14,000. Utanför ligger fästnin-
gen Sweaborg. Borga. Gymnasium. Lovisa. Utanföre:
fästningen Swartholm. Ekenäs. (Hangö-udd. Fästning).
2) i Abo och Björneborgs län: Abo (wid Aura ö);
Gamla hufwud- och universitets-staden. Erkebistop. Gym-
nasium. Hof-Rätt. Folkm. omkr. 13,000. Utanför ligger
Abo slott. Nä den dal (strumpstickning). Nystad. Rau-
mo (spetsknöppling). Björneborg (wid Kumo-elf.
Räfsö.) Tammerfors, (fabriksstad). —Pä Åland:
fästningen Bomarsund. 3) i Tawastehus län: Tawa-
stehus (med ett flott). 4) i Wiborgs län: Wiborg
(befäst.) Hof-Rätt. Gymnasium. Fredrikshamn. (Ka-
dett-corpsen.) Willmanstrand. Kexholm. Sorda-
wala (kloster i Ladoga pä Walamo och Konewitz).
5) i St. Michels län: Nyslott. Heinola. St.
Michel. 6) i Kuopio län: Kuopio (blifwande Gym-
nasium). 7) i Wasa län: Wasa, Hof-Rätt (blifwande
Gymnasium). Christineftad. Kaskö. Gamla Car-
leby. lacobsstad. Ny Carleby. Iywäskylä. 8)
i Uleäborgs och Kajana län: Uleåborg. Brahe-
stad. Torneä (Awasara). Kaj ana.
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Polen och Krakau.
z, 25.

Allmän Öfwersigt.
Polen, beläget emellan Tyskland, Ryssland 'och

Österrikiska länder, bildar pä wisst sätt öfivergängen
ifrsn de Slaviska länderna i östra Europa till de G er-
man i ska. Men just detta dess läge utsatte det ocksä för
inflytelsen af de mäktiga stater, af hwilka det »var omgif-
wet, och hwilka för det närwarande utplanat det ur anta-
let af Europas sjelfständiga stater.

tz. 26.
Historia

Polackarna, ett Wendiskt folk, bibehöllo, under
det deras stamförwandter wid nedra Öder och Weichsel
blefwo underlagda Tysta riket, derigenom sin sjelfständighet,
att de redan i 10 de arh. antogo Christendomen. Wid slu«
tet af 14.de srh. blef Polcn förenadt med det österut lig-
gande Lithauen under Storfursten Iagello; men dä den
lagelloniffa stammcn utgick 1572, blef Polen förklaradt för
ett walrike. En Fransos (Henrik III.), en Swenst
(Sigismund), sedan fiere infödingar (Johan Sobiesky.
Wien 1683) bestego thronen, och wid början af 18 arh.
det Chursachsiska huset (August II.) Nu kommo
genom praktälstande regenter »)ppighet och lyx i landet, un-
der det folket ännu lefde i råhet och okunnighet. Polen
framställde en sorglig tafia af anarchi och förtryck. Mot
slutet af förra ärhundradet deltes det mellan Ryssland,
Preussen och Österrike. Wid första delningen (1772)
förlorade Polen till dessa makter 3000 qv. mil. Tjugu är
sednare, dä folket tycktes »vilja rusta sig till återtagande af
det förlorade, borttogs änyo »vid en annan delning af lan-
det 5000 qv. mil, af hwilka 4000 tillföllo Nyss land, och
1000 Preussen. Dä reste sig folket under Kosciusko,
för att äter tillkämpa sig sin fordna oafhängighet, »nen
Österrikes, Preussens och Rysslands harar segrade,
och uti en tredje delning (1795) blef hela riket sönderstyc-
kadt emellan dr tre stora grannmakterna. Napoleon äter-
siällde Polen 1806 säsom ett särstildt rike, men med Na-



33

Poleons fall tillföll den westliga delen äter Preussen, den
östliga Ryssland, och Krakau förklarades för en fristat.
Rusta Polen reste sig 1836, för att aterwinna sin oafhän<
Gghtt. Upproret kufwades af Paskew i tsc h.

h. 27.

Vränsor.
I. n. och w. gränsar Polen till tyska länder, i s.

Mjes det Karpaterna frän Ungern, och iö. stöter
det till Ryssland, derifrån det skiljes af Bug, en biflod
M Weichsel. h. 23.

Storlek.
Före första delningen räknade Polen pä en rymd af

? 3,000 qv. mil 12 mill. menniskor. Deraf komma för det
närwarande pä Ryska andelen 2300 qv< mil med omkr. 4
unll. menniskor, sä att 1709 inwänare belöpa sig pa qv.
milen; den Österrikiska andelen omfattar en rymd af
1550 qv. mil med 4^ mill. inwännre, säledes ungtf. 2900
pa qv. milen; Preussiska andelen upptar 540 qv. mil
med 1,060,000 inw., sä att ungef. 1909 bo ps qv. milen.
Det öfriga hade redan straxt -efter de bäda första delningar-
ma sammansmält med de angränsande länderna.

H. 29,

Yta.
Polen bildar en slätt, pä hwilkei. gcmsta fruktbara nej-

der omwexla med stora ssogar och wi)strcickta moras; endast
wid sydliga andan af rysta andelen höja sig nägra åsar,som längre mot s. uppstiga i Karpaterna; Österrikiska
Polen är mera bergigt, emedan det redan till en del ligger
pä Karpaterna. Hufwudfioden är Weichsel; den upp-
finner wid foten af de westliga K>rpaterna, tager sin huf-
»vudriktning ät n., emottar wid Warschau sitt största till-
flöde genom Bug, och utfaller delad i tws armar, af
hwilka den östliga kallas Noga t, uti das FräscheHaff. En gren af den westra armen utlöper i Öster-
sjön. — Flodens nedra lopp utmärker sig genom de gan«
sta fruktbara uppswämningar och lägländer, som den bildar.

2
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Klimat lc.

Polska slättlandets klimat är i allmänhet tenlligen lika
med norra Tystlands (fe Tystland), likwäl, genom de der
befintliga talrika skogarna och morasen, hellre kallare, än
warmare; deremot är i det mindre uppodlade Österrikiska
Polen luftsträcket kallt, och till och »ned, oaktadt det sydliga
läget, icke gynnsamt för fruktträden. Säd är landet? huf-
wudprodukt; den pä Karpaterna liggande delen utmärker sig
genom sin rikedom pä skog och bergsalt.

§ 31.
Inbyggare.

De egentliga Pola ekarna, som utgöra största delen
af befolkningen, äro af Slavisk härkomst och hafwa all-
tid utmärkt sig genom sin tapperhet och fosterlandskärlek,
men hafwa i anseende till folkbildning ännu blifwit mycket
efter sina westliga grannar. Grunden dertill ligger till det
mista deri, att den talrika adeln ärhundraden igenom ägde
stora företrädesrättigheter och innehade all jord, under det
bonden war lifegen och suckade under slafwistt förtryck.
Sslunda inträngde hos de rika yppighet och praktkärlek, un-
der det bonden blef trög och okunnig, och ofta öfwerlemnade
sig ät omattlig dryckenskap. En följd af Polens närwaran-
de fördelning är upphäfwandet af detta naturwidriga för-
hällande. Utom Polackar bestär befolkningen till stor del af
Judar, Lithauer, Greker, Walacher, Armenier
och Tyskar. Herstande religionen är den Romersk-
Catholska.

tz 32

Politisk ställning,
a) Det Ryska Polen eller Konungariket Polen

omfattar den östliga delen, och regeras i Kejsarens namn
af en stäthällare; hufwudstaden är Warschau, wid
Weichsel, med 130,000 inw., samt förstaden och fästningen
Praga.

t>) Preussiska Polen omfattar be westliga länder-
na och bildar, under namn af Storhertigdömet Po,
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fen, den sydostligaste delen af Preussiska Monarchien; hnf-
wudstaden ar Posen, wid Wartha.

«) Österrikiska Polen eller Konungariket Ga-
tizren innefattar de sydliga delarne af det fordna Konung
gariket Polen, jemte nägra landsträckor, som blifwit tagne
frän Turkarne; hufwudstaden är Lem berg med 50,990
inwsnare.

ä) Fri staten Krakau bestsr af den liknämnda huf-
wudstaden och 77 kringliggande byar; den stsr under de tte
grannmakternas stydd.

Ungerska l a g l a n d e t.

§, 33»
Allmän Kfwersigt.

Emellan Balkan i s. och Karpaterna i n. ligger
ett stönt fruktbart land, som likwäl sedan århundraden för-
lorat sin sjelsständighet, och för det närwarande tjenar Vet
westliga Europa såsom förmur mot Turkarna. Liksom det
i s. gränsar till Turkiet, böra äfwen dess inbyggare med in-
byggarne i detta land den gemensamma characteren af Asia»
tistt ursprung, ehuru s andra sidan närheten till Tysk-
land, beroendet af Tysta Furstar, och framför allt chri-
stendomen pätryckt dem en med de sydliga grannarna wä-
ftndtligen olika charakter.

§- 34.
Historia.

Romarne utbredde siraxt efter Christi födelse HMn
hit sitt wälde, och gjorde landet, under namn af Panno«ni en, till en romersk provins. Under folkwandrintzarnchblef denna trakt längre tid tagen i besittning af ststilliga
folk, förnämligast Gepiderna och Awarerna. Wid stn<
tet af 9:de srh. eröfrades landet af ett krigiskt nomadfolk,
Magyarerna, frön det inre Asien, som härifrån, gtnonl
sina härjande ströftäg, satte Tyskland, Frankrike och
Italien i förskräckelse. Genom Christendomens utbredande
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lades första grunden till högre civilisation och bättre stats-
inrättning. Stephan den Helige blef »vid stulet af
11 :te ärh. Ungerns första ärftliga Konung. Stora för-
bdelser ästadkommo äfwen här i I3:de ärh. Mongolernas
infall. Men nu begynte i 14:de och 15:de srh. Ungern allt
mer uppblomstra; dock mäste det i medlet af 15:de ärh. ut-
stä hörda strider med Turkarne, hwilka just dä satt sig i
besittning af Grekiska Kejsaredömet, och sökte utsträcka
fin makt än längre mot wester. Partistrider mellan de sto-
ra i landet stakade det inre under I6.de ärh., och endast
derigenom, att det stöt sig till det Österrikiska huset,
hwilket det omkr. 1600 helt och hället tillföll, kunde dessa
strider dämpas. Sedermera har det troget delat Österrikiska
monarchiens öden. z. 35.

Gränsor.
Ungerska laglandet skiljes i n. genom Karpaterna i-srsn den Ost-Europeiska slätten; i ö. gränsar det till

de under Turkiska Riket hörande slätterna wid nedra
Donau; i s. skiljer det Sawe likaledes frän Turkiska
omrädet, och i w. gränsar det till Tyska länder.

z. 36.
Storlek.

Rymden af detta mellan Balkan och Karpaterna
belägna lagland uppgår till 6000 qv. mil, pä hwilken bo
omkr. 12 mill. menniskor, sä att omkr. 2000 inbyggare kom-
ma pä qv. milen. z. 37.

Yta.
I ö. afplatta sig de Noriska och Karniska Alperna

till den Ungerska slätten; de innesluta med de ifrän nw. till
so. bsgformigt strykande Karpaterna fruktbara sträckor,
som bewattnas af Donau och dess bifloder, Ra ab, Drau,
Sau och Theiss; men längs flodstränderna utbreda sig äf-
wen stora kärr och moras, som förpesta luften, samt »vid-
sträckta sandfiackor och hedar, otjenliga till all odling. D. om
det Ungerska läglandet utbreder sig öfwer en rymd af »200
qv. mil Högslätten Siebenburgen, som uppnår en
betydlig hö jd^öfwer hafwet.
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Klimat, ?c.

Genom sina nordliga gränsberg styddadt för de kalla
nordanwindarne och mot s. öppet för den mildare sjöluften,
Hr landets klimat i allnmnhet marint och sundt, ps slätterna
icke sällan hett, och gynnande för sydfrukter, isynnerhet »pin
<Tokajer) och ädla trädfrukter, »nen framför allt för sädes-
odling. Kallare äro de nordligare trakterna, men de äro
dock, genom det indrägtiga bergsbruket, som lemnar till och
med guld och diamanter, en »vigtig besittning sör Österri-
kiska Kejsarehuset' Icke mindre rikt är landet pä förträffliga
hästar, fsr och hornboskap, och detz sjöar och floder, isyn«
Merhet Theijz, gro de fiskrikaste i hela Europa.

z. 39.
Inbyggare.

Endast ungefär en tredjedel af hela folkmängden aro
egentliga Ungrare, ett stönt, till kropp och själ kraf-
tigt folk, företrädeswis boende pä slätterna, och ägande den
mesta jordegendom. En annan tredjedel af mwänarne bilda
Slaverna, ett rätt och vbildadt, lrig och rof älskande,
men borgerligt undertryckt folk. Landels öfriga inbyggare
äro Tyskar, mestendels hit inwandrade; Walacher, en
blandning af gamla Romerska colonister och Slaver; Ju.
dar, Greker, Armenier och Ziguenare. Sä olika,som de här boende folken, äro äfwen deras spräk; U ngr ar-
ue och Walacher ne tala jemte sitt modersmål äfwen ofta
latin. Herstande religionen är den Romersk-Katholfka.
-endast ungefär en tredjedel af befolkningen bekänner sig till
Protestantiska läran; folkbildningen är ringa och sto-
lor icke talrika. Stora företrädesrättigheter ätnjutcr dm
talrika Adeln, som, till städa för sina underlydande, mesten-
dels förstör sina stora inkomster utom landet.

z. 40.
Politisk ställning.

Landet bildar en del af Dstcr ikissa Kejsaredimet. Det
fiyres genom en stätlMatt, och söi d.rfaller l följande
delar:
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N) Konungariket Ungern med Konungariken Sla-
voni en och Eroati en. De största städerna l landet öro:
Pressburg, wid foten af Karpaterna, säte för Riksstän-
derna; O fen och Pesth, wid Donau, bägge förbundnagenom en brygga, med tills. omkr. 100,000 inw.

l>) Storfurstendömet Siebenbiirgenmed hufwud-staden Hermanstadt.
v) Militärgränsen, en förmur emot Turkarne längs

Turkiska gränsen, hwars inbyggare alla äro födda soldater,
och ifrsn ungdomen wänjas wid ett krigiftt lefnadssött.Wi namne ännu:

s) Konungariket Dalmatien, likaledes en Öster-
rikista Kejsarens besittning, ett kustland längs Adriatiska
hafwet, med Italienskt klimat och till större delen bebodt
af Italienare. Hufwudstaden är Zara.

Tyskland.

§41.
Allman Öfwersigt.

Med Tyskland förstss i allmänhet det land, der Ty-
sta sprsket eller dest dialecter talas; i särstildt mening om-
fattar det de länder, som är 1814 förenade sig till ett be-
ständigt förbund, under namn af Tyska förbundet. En
egen ställning till Europas öfriga länder har Tystland der-
igenom, att det ligger i werldsdelens midt, och derigenom
tyckes liksom wara bestämdt, att utgöra dest hjerta. Och i
sjelfwa werket wifar historien, att alla de »vigtigaste yttre
och inre förändringar, som beträffade hela werldsdelen, ut-
gingo frän Tyskland, likasom det a andra sidan mer än
något annat land i Europa, mäste utsättas för inflytelse af
de öfriga Europeiska länderna.. Deraf kan man förklara
Tystens egna riktning, att utan fördom pröfwa det utländ-
ska, och sälunda tillegna sig det utmärkta hos alla folk, men
vckss hans böjelse, att onödigtwis efterapa mycket utländskt,
och i sitt yttre lif upptaga främmande seder, i sitt sprsk
främmande ord.
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8- 42.
Historia.

Af Tystlands äldsta inbyggare omtalas först Elmbrcr
och Teu toner, som omkr. sr 100 f. Ehr. ifrän Norden
gjorde infall pä Romerska Fmrädet, men dä blefwo tillbaka-
slagne af Romarne. Ar 9 efter Chr., under Kejsar
Augusti regering försökte romerska fältherren Va rus med
sina legioner besegra Tystarne (Eermanerne) i deras eget
land, men blef i en blodig stagtning i Teutoburger sko-
gen i grund slagen (Arminius). Sa blef Tystland fritt
frän det ok, som Romarne pälade alla folk pä den ds be-
kanta jorden. Ide allmänna folkrörelserna under folk?
wandringarne togo äfwen Tystarne del. En Tyst, Odoa-
cer, furste för Rugierna, störtade den sista Romerska Kej-
såren, Nomulus Augustulus, frän thronen (476), och
iklädde sig Italiens purpur. Blodiga strider begynte nu
mellan de i Tystland boende folken, tlll dctz det ändtligen
omkr. 500 lyckades Frän kerna, att underkufwa West-
götherna och Burgunderna i det nuwarande Frank-
rike, och Allemannerna i sydliga, Thiiringarne
i östra Tystland. Det sålunda uppkomna stora Frank-
riket kom, efter mänga inre stakningor, slutligen i Carl
den stores kraftiga hand. Först »naste dock äfwen han
ännu bestä en trettioärig strid med de oroliga Sachsarne,
innan han kunde trygg behersta det stora riket, som be-
gränsades af Ebro, Tibern, Raab och Eider. Till
sjelfständigt rike upphöjde sig Tystland först, dä Earls son-
söner genom Fördraget i Verdun (813) efter ett häftigt
krig delade det stora arfwet. Med Ludvig den t.yske
begynner Tysta rikets historia i mstrankt bemärkelse. För-
träffliga män af Sachsiska, Frank.ska, Schwabiska
(Hohenstausista) och Hab sburgiska husen räknade det
under förloppet af tusen sr bland sina bcherstare, män, som
med kraft skyddade gränsorna, förskaffade Tysta namnet akt-
ning, till och med i Asien och Afrika, med »vishet ordnade
sina länders inre författning, samt genom konst och wetten-
stap, handel och lagstiftning sökte befordra sina folks wäl. —

Ifrän Tystland utgick i börjn af 16:de ärh. Evangelii re»
nare ljus, dä Martin Luther, full af mod och under
stydd af sin höghjertade landshcrre (Fredrik den wise)
uppträdde emotRomerst.kalholsta Kyrkans mihbruk (1517^,
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och, genom sin klassiska öfwersättning af den heliga Skrifts
gjorde källan till en bättre kunskap om gudomliga ting till-
gänglig för alla Tysta folk. Nu blef det i sin norra hälft
mestendels protestantiska Tystland medelpunkten för allt
wettenstapligt sträfwande. Deremot wann sedan Westp ha-
ll fk a freden (1648), som slutade ett blodigt trettioårigt
religionskrig i Tystland, Frankrike allt mer politistt in-
flytande i Europa. Likiväl bibehöll Tystland jemte det sin
sjelfständighet,, till dess är 5806 Franska Kejsaren Napo»
leon, efter mänga lysande segrar, upplöste det Vittills be»
sisende Tysta riket, och förenade de westliga staterna till ett
Rhenförbund, hwars protectorat han sjelf stog sig.
Under de minneswärda ären IBs3, 181-4 och 1815 kros-
sade Tystland detza bojor, och genom Freden i Parisäter-
gafs Europa det sedan tjugu är osäkra lugnet. Samtliga
Tysta staterna förenade sig till Tyska Förbundet, be-
tryggade dcrigenom sin yttre sjelfständighet, och utweckla nu
en allt högre inre kr^ft.

h. 43.
Gransor.

I n. bespolas Tyskland af Nord- och Dstersjisn>
och begränsas af den desta bägge haf ätstiljande halfön lut»
land; i ö. stiljes det genom Weichseln ochKarpaterna
frän de Slaviska folken, som lyda under Rysslands
och Österrikes spira; i s. gränsar det till Adriatiska
hafwet och Alperna, som stilja det frän det beflägtade,
ursprungligen Tysta, Schweitz och frän Italien; i w.
gränsar det till Frankrike. Belgien och Holland.

z. 44.
Storlek.

Tyskland upptar ungef. 11,500 qv. mil, och intar
säledes något mer än Is:de delen af hela Europa. lem-
fördt »ned de öfriga Europeiska staterna är det mindre än
Ryssland och än Swerige med Norrige, men större än
nögot annat Europeiskt land. Det räknar för det närwa-
ranqe 35 mill. inwänare, sä att ungef. 3070 komma pä
hwarje qv. mil. I hänseende till inwanarnes antal öf-
werträffas det endast af Ryssland, men i hanseende till be-
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solkningens täthet af Frankrike, Nederländerna och
England. Dei cmot förhäller sig Tysklands folktäthet till
Rysslands som 4l till 9, d. ä. pä samma r»)ind, hwarps
i Tystland bo 41 mennistor, bs i Nystland endast 9.

§ 45.

Yta.
Södra Tyskland ar ett högt bergland. Ifrsn

Schweitz genomstryker en mäktig bergdamm, i hufwud-
riktning frän w. till ö., pä en sträcka af inemot 90 mil
Tystlands sydliga trakter. Högt öfwer molnen höja sig spet-
sarne af denna bergsrygg, som kallas Alperna. Ewig
snö betäcker de högsta spetsarne, som ofta höja sig 14,000
fot öfwer hafsytan (Drtles Spitz 14,000 fot, Gross-
Glockner 13,000 fot). Foten af dessa berg är beklädd
med tjocka skogar af löfträd. Stiger man högre upp (öfwer
4000 fot), träoa i deras ställe barrträd; men ju högre »nan
kommer, desto mindre och dwerglikare bli äfwen dctza, och
redan dä man uppnatt en höjd af fem till sex tusen fot,
förswinner all vegetation nästan helt och hället. Nsgra tu-
sen fot högre (8200 fot) begynner Glet sch er nas werld.
Solen förmär icke bortsmälta fnön, och det, som wid so-
lens högsta höjd smälter, fryser äter, dä den sänker sig
lägre.

Mot n. sänker sig denna alpkedja till en bsgformigt
utbredd, mest wsgformig bergsstätt af 1500 fots medel,
höjd. I n. om denna bergsstätt utbreda sig Tysklands
Medelberg, som till hela fin natur wäsendtligen stilja sig
frän Alperna. Endast några af desta berg uppns en höjd af
5000 fot, och nästan alla hafwa afrundade toppar och smänin-
gom sig sänkande dalar, hwilka till en del äro ganska »vid-
sträckta och fruktbara. Wi stilja detza berg i en westlig
och en ostlig hälft, och räkne den första ifrsn Rhein till
Elbe, den andra frän Elbe till Karpaterna. Den west-liga hälften bestsr äter af en west kant, syd kan t och
nordostkant. Sydkanten bildas af die rauhc Alp,
Fichtelgebirge och Böhmerwald, hwilka tre bcrgsträe.
kor följa Donau i n. ps detz wenstra strand. Westkanten
bildas af Schwartzwald, Odenwald, Taunus ochWesterwald. Nord ostkan ten har sin nordligaste spets
i Weserbergen, gar derifrän st sydost till Harz och
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Thuringerwald och slutas i Erzgebirge. Till de för-nämsta höjderna pä desta kedjor höra Feld berg päSchwartz-
wald, med en höjd af 4700 fot, Schnecberg päFichtel-
gebirge, 3300 fot, och Broeken ps Hartz, 3500 fot
öfwer hafwet. Den ostliga hälften af Tystlands medel-
berg ligger pä högra stranden af Elbe, och omfattar Su-
deternas bergssystem. De stiljas i w. af Elbe frän Erz-
gebirge och sammanhänga i ö. med Karpaterna. Deras
hufwudriktning gär frän nw. till so. Den delen af
denna bergskedja, som ligger närmast Elbe, kallas »vanligen
Lausitzer-b ergen. Dertill sluter sig österut Riesenge-
birge, hwars högsta punkt, Schneekoppe (5000 fot), är
den högsta punkt ps Sudeterna öfwerhufwud. Längre
mot ö. erhslla bergen namn af Glatzer-bergen, och fort-
löpa slutligen i sydwestlig riktning i Mähriska bergen.
Mot n. sänka sig desta berg till slättlandet wid Nord- och
Östersjön, som afbrytes endast af ganska obetydliga höj-
der. Stora skogar och »vidsträckta sandflackor finnas isyn-
nerhet mellan Weichsel och Öder, och i trakten af hafskusten
talrika sjöar och »vidlyftiga moras.

Ifrån desta berg nedfiyta öfwer 500 floder, ibland dem
bN segelbara och 5 af första storleken. Nästan alla flyta,
i anseende till landets sluttning, mot n. ät de nordliga
hafwen. Hastigare är deras lopp inom bergen, längsammare
fiyta de, sedan de nstt slätten, och utbreda sig der ofta till
oöfwerstsdliga sumptrakter, som genom astoppskanaler pa
mänga ställen blifwit förwandlade till fruktbart äkerland.
Den mäktigaste ibland alla Tysta floder är Donau. Den
upprinner ur twä pä Schwartzwald liggande källor, som
efter sin förening wid Donau-Eschingen erhätta namn
af Donau. Wid Ulm blir den segelbar, och sedan den
Henomströmat de sydliga Tyska, de utom Tystland liggande
Österrikiska staterna och det Europeiska Turkiet i
hufwudriktning frän w. till ö., störtar den sig efter ett lopp
af närmare 400 mil genom fem mynningar i Swarta haf-
wet. Under sitt lopp genom Tystland förstärkts den genom
Nab, Regen, March, som infalla pä dest wcnstra, och
och genom Iller, Lech, Isar, Inn, som infalla pä detz
högra strand.

Mindre, men wida berömd för sina stränders skönhet
och de förträffiga winer, som odlas pä desta backiga strän-
der, är Rhein. Den upprinner pä de titt St. Gotthard
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hörande bergen ungef. 6000 fot öfwer hafwet. Efter ett
tort lopp, först öfwer branta klippor, sedan genom en »vid-
sträckt dal, störtar den i B oden sjön, genomstyter den
och wänder sig nu, öfwergifwande sin förra westliga rikt-
ning, plötsligt mot n. Nu afiägsna sig bergen frsn Rhein,
och stuta sig först wid Mainz, der den antar namn af
Nieder-Rhein, ster till dest stränder. Skogbekransade
klippor med »värdtorn och borgar, wänliga städer och leende
winkullar pryda nu dest lopp och ditlocka alla sr, genom
sin skönhet och de stora historiska minnen de wäcka, tusende
af resande. Ifrän Bonn bli stränderna flackare och den-
frän framät, sedan strömen öfwerstridit Nederländska grän-sen, till och med enformiga. Delad i. fiere armar utgjuter
den sig nu efter ett lopp af 175 mil i Nordsjön. Pä
wenstra stranden infaller i den Mosel, frön högra
stranden emottar den Neckar, Main, Ruhr och Lippe.

lemnt 100 mil kortare är Tystlands tredje hufwud-
flod, Weser. I sitt öfwersta lopp kallas den Werra.
Först sedan den wid Mun den upptagit Fulda, erhäller
den namnet Weser. Dest lopp åtföljes pa bägge sidor af
branta berg, till test den wid Minden genom Porta
Westphalica inträder i slättlandet. Nu blifwa dest strän-
der flacka och omgifningen sumpig, tills den, utwidgad till
en wik, utfaller i Nordsjön, sedan den förut ps högra
stranden emottagit All er.

I Nordsjön utfaller äfwen Elbe. Upprinnande ps
kammen af Riesengebirge, flyter den i en stor bäge ge-
nom Böhmen, som tillför den hela sitt wattensörräd, bry.
ter sig i nordlig riktning wäg mellan Erz- och Lausitzer,
Gebirge, och utströmmar nu i nordwestlig riktning till
Nordsjön. Under sitt 130 mil länga lopp upptar den 53
bifloder, af hwilka de betydligaste äro: pä högra sidan,
Swarta Elster och Hawel, pä wänstra sidgn Mol--sau, Saale och hwita Elster. ~

Tystlands öfriga floder utfalla i Östersjön. Den
största af dem är Öder, som,uppkommande pä de Scyle-
sisk-Mährista bergen, i nordwestlig och nordlig riktning
gcnomströmar de Preussiska provinserna Schlefien,
Brandenburg och Pommern. Nästan under hela sitt,100 mil länga lopp ätföljes den af medelhöga, mestendels
siogbewäxta äsar, och der dessa, såsom nedom Ku st r in,
aflägsna sig ftän hwarandra, delar den sig i siere armar,
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och innesluter cn bred, mestendels till äkerbruk tjcnliggjord,
sumptrakt (Odcrbruch). Mcd stor bredd när strömmen
Stettiner Haff, mellan hwilket och Östersjön öarna
U sed om och Wollin ligga, hwarigenom tre sund bildas,
Diwenow, Swine och Peene, som förbinda Haff med
Östersjön. Ps wenstra stranden emottar Öder biflo.
derna, Schlesiska Neisse, Katzbach, Bober, pä hö-gra stranden den med Netze förenade Warthe. — Af
wigt wid begagnandet af de bägge sistnämnda floderna är,
att de genom canaler äro fatta i förbindelse med hwar-
andra. Sä förbinder Mullroser- eller Friedrich-Wil-
helms-kanalen Spree med Öder, hwarigenom icke alle-
nast en förbindelse mellan denna och Elbe, utan ock ps
»visit sätt emellan Öster» och Nordsjön tillwägabringas.

Sjöar fnnas endast i sydligaste och nordligaste Tyst-
land. Af de förra, som äro omgifna af höga klippiga strän-
der, äro de »vigtigaste: Chiemsjön och Tegernsjön i
Bajerska höglandet, den gatlika Cirknitzer-sjön i
Krain, men framför allt den alla i skönhet och storlek
öfwerträffande Boden sjön, 8 mil läng och 2 mil bred.
De nordliga sjöarna äro wäl fiskrika, »nen omgifna af flac-
ka enformiga stränder, och finnas talrikast i Holstein,
Mecklenburg och Pommern.

§- 46.
Klimat :c.

Genom den i föreg. paragraf gifna skildring af Tyst-
land bestämmas tillika luftsträckets och naturlifwets allmän-
na förhällanden. Öfra Tyskland har i anseende till sitt
sydligare, men tillika högre läge mer torka än Nedra
Tyskland, men likwäl mindre »värma än det medlersta.
En ren, sund luft bläser pa höjderna, medan det i dalarna
är än kyligt, än äter ganska hett. I de nordliga slättlän.
derna, som ligga öppna för sjöwindarne frän w. och n., är
luften kallare och fuktigare, omwexlingen mellan blast och
regn, torka och fuktighet ofta plötslig, och derunder pä sand-
slätterna solhettan ofta odräglig. Likwäl är Tystlands kli-
mat i allmänhet sundt, och blir det allt mer, ju »ner de tor-
ra sandstackorna och kalla sumptrakterna bli uppodlade.
Jorden är i allmänhet fruktbar, och der den af naturen
ör mindre gifwande, blir den det, genom den flit dest odlare
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derps anwända. Sålunda alstrar Tystland i öfwerfiöd säd,
frukt, och i de sydliga och »vestliga trakterna ett ädelt win.
Äfwen dest skogsodling är betydande; en tredjedel af dest yta
är betäckt af skogar, och skogsprodukter utgöra en wigtig
handels artikel. Icke mindre betydande är rikedomen af
dest producter frän djurriket. Mänga inwänare i Tyrolen
lefwa endast af jagt, mänga wid Nord- och Östersjön en-
dast af siste. Äfwen boskapsskötseln är betydande. Den be-
drifwes i Norra Tystland jemte ökerbruk, i södra Tystland
såsom en egen näringsgren. För förädling af farafweln är
mycket gjordt, och en icke obetydlig qvantitet ull utföres sr-
ligen. Öfwermättan stor är Tystlandsrikedom pä minera-
lier. Det har rika silfwer-, jern-, koppar- och bly°grufwor,
öfwerfiöd pä salt, wida berömda hälsokällor, outtömliga la-
ger af torf, brun- och stenkol.

§. 47.
Inbyggare.

Med Tystlands äldsta inbyggare bli wi först bekanta
genom Romarne. De kallade dem Germaner (Härmän-
ner), och en af deras skriftställare, Tacitus, skildrar dem
såsom kraftiga och starka, med långt ljust här, bläa ögon och
genomträngcmde blick, outtrötliga till krigsarbete, men obe-
nägna för stillasittande arbete, tappra, kysta,rättwisa; ty hos
dem förmädde,. säger Romaren, goda seder mer, än hos andra
goda lagar. Ännu har Tystlands folk bewarat grunddragen
af denna charakter. Wisierligen felas Tysken denna lätt
uppblosiande enthusiasm, denna finhet i yttre seder, som ut-
märker isynnerhet hans westra granne; deremot har han
ett fromt sinnelag och ett alfwarligt sträfwande efter grund-
lighet i sitt wetande, ätföljdt af outtrötlig ihärdighet i stre-
tandet till ett engäng föresatt msl. Framför alla folk ut-
märka sig Tystarne genom djupheten i sitt tankande, ochTystland räknar icke allenast de flesta, utan ock de grundli-
gaste philosophista hufwuden. Tysta spräket, moder för fiere
andra, öfwerträffar alla nyare språk uti rikedom, kraft och
böjlighet, och öfwerträffas mähända endast af det grekiska.
Det sönderfaller i twä hufwuddialecter, Öfwertyska(Dber-
deutsch) och^Nedertyska (Niederdeutsch); det förra talas i
bergstrakterna, det sednare ps slätterna; af bägge munarter-
na bildade sig i I6.de arh., isynnerhet genom Luthers Bibel-
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efwersättmng, Högtyskan, som sedermera blifwit striftsprsk
och alla bildades språk öfwtzr hela Tystland. Blandade med
Tystarne bo, isynnerhet i Östra Tystland, folk af Slavisk
börd, hwilkas antal wisterligen är ganska instränkt, emedan
de förhälla sig till Germanerne som 5 till 27, men hwilka
dock utmärka sig genom eget spräk och egna seder. Till dem
höra: Kassuber, Wender, Sorber,Tzschecher,BSH-
mare. I hänseende till Religion dela sig Tystarne itws
hufwudpartier: Katholiker och Protestanter, bägge
sedan Westphaliska freden med lika rättigheter och fri
religionsöfning. I allmänhet ärnorra Tystland pro testan»
tiskt, det södra Katholskt. Destutom ges det Judar,
Menoniter och andra Secter. För folkbildningen är i in-
tet land gjordt ss mycket, som här; 29 Universiteter, talri-
ka högre och lägre skolor, lärda samfund, Academier, offent-
liga bibliotheker, uti hwilka icke mindre än 5 mill. böcker
sta till kostnadsfritt begagnande, befordra konsters och wet»
tenstapers flor.

z. 48.
Politisk ställning.

Till ar 1806 war Tystland ett Wal-Kejsaredöme,
men nu bestsr det sedan 1815 af en förening sjelfständiga
och af hwaraNdra oberoende stater, som hafwa sina egna för-
fattningar, lagar och styrelser, men tillika äro pligtige att
inbördes gemensamt förswara och beskydda hwarandra. För-
eningens (Tyska Förbundets) angelägenheter besörjas
af Förbunds-församlingen, som har sitt säte i Frank-
furt am Main, och wid hwilken alla medlemmar af för-
bundet genom sina ombud hafwa dels särstilta, dels sam-
fälta röster.

De särstilta staterna, af hwilka Tysta förbundet be-
stsr äro:

I. Kejsaredömet Österrike, i södra Tystland, med
mer än 32 mill. mennistor, hwaraf dock endast fjerdedelen,
med 11 mill. inw., hör till Tystland. Hufwudstaden i detta
rike är Wien, wid Donau, praktfull och folkrik, med 34
förstäder och ungef. 300,000 inw.

11. Konungariket Preussen, mera i norra Tystland,
med inemot 12 mill. inw., bestär af twenne delar, en större,
ostlig, som innehäller 7 Provinser, och en mindre, westlig,
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med 3 provinser. Hufwudstaden är Berlin, med 260,000
inw.

~. .

111. Konungariket Sachsen, med N mill. inw.,
och den stöna hufwudstaden Dresden, det Tysta Florens,
wid Elbe.

IV. Konungariket Bajern, som har inemot4mill.
inw., »ned hufwudstaden Miinchen.

V. Konungariket Wurtemberg, ett stönt frukt-
bart bergland, med iz mill. inw., och hufwudstaden Stutt-
gart.

VI. Storhertigdömet Baden, ps högra stranden
af Ober-Rhein, med 1 mill. inw., och yufwudftaden
Carlsruhe.

VII. Konungariket Hannover, mellan Elbe och
Weser (förut tillhörigt England, 1837) med omkring 15
Mill. inw., och hufwudstaden Hannover.

VIII. De Hessiska Furstarnes Stater, emellan
Wesers källfioder och Rhein, med iz mill. inw.,och huf-
wudstäderna K assel och Darmstad t.

IX. De Sachsiska Hertigarnas länder, pä och
omkring Thuringerwald med en half mill. inw., och
städerna, Weimar, Tystlands Athen, Got ha och Al-
tenburg.

X. De Anhalt'ska Hertigarnes länder, ps bada
sidor om Elbe, med städerna, Dessau, Bernburg och
Kölden..

XI. Storhertigdömen Mecklenburg, wid Öster-
sjön, med 505,000 inw., och hufwudstäderna Schwerinoch Strelitz.

XII. Hertigdömet Holstein och Lauenburg,
wid Öster- och Nordsjön, tillhörigtKonungen i Danmark,
med en half mill. inw. och hufwudstaden Altona.

XIII. Storhertigdömet Oldenburg, likaledes
wid Nordsjön, »ned mill. inw., och hufwudstaden Olden-
burg.

XIV. Hertigdömet Braunschweig, wid Hartz,
med mill. inw., och hufwudstaden Braunschweig.

XV. De Furstliga Lippeska Länderna,ps bägge
sidor om Weser, med 100,000 inw., och hufwudstadenDetmold (Teutob. stogen).

XVI. Furstendömet Waldeck, ett bergland emellan
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tlppe'och Hannover, med 50,000 i mv., och hufwud»
staden Korbach.

XVII. De Furstliga Schwarzburgiska Länder-
na, kring Thuringerwald och Hartz. med 100,000
inw., och hufwudstäderna Sondershausen vch Nudoli-
ft ad t.

XVIII. De Furstliga Reussiska Länderna, wid
Saale, med 80,000 inw., och h ifwudstaden G era.

XIX. Hertigdömet Nassau, wid Rhein, med
330,W0 inw. och hufwudstaden Wies baden.

XX. Storhertigdömet Luxemburg, wid Mosel,
tillhörigt Konungen af Nederländerna, »ned 309,900
inw., och hufwudstaden Luxemberg.

XXI. De fyra fria Riksstäderna.
Hamburg, den största och rikaste, wid Elbe, »ned

130,000 inw.
Lubeck, nära Östersjön, »vid Trawe, »ned 26,000

inw.
Bremen, wid Weser, med 30,000 inw.
Frankfurt am Main, säte for Tysta Förbundsda-

gen, »ned 50,000 in»v.

Schwe i t z.
tz. 49.

Allmän öfwersigt.
Schweitz är Europas enda mellanland; det är tillika

wär »verldsdels högsta bergland, och i desta bägge hänseen-
den bildar det den fullkomligaste motsats till det hafwet fran-
ryckta, absoluta laglandet, Holland.

I äldre tider hette landet Hel vet i en, och redan Ro»
marne singo erfara dest inbyggares tapperhet. Liggande
midt emellan Frankrike, Tyskland och Italien, har
landet wisterligen genom sina frihetsälstande bergsboers man-
haftighet bibehällit yttre frihet, »nen det inflytande, som de
mäktiga grannarne utöfwa ps del) inre förhsllanden, har
i alla tider warit och är ännu gansta synbart.
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Historia.
Helweticns äldsta inbyggare woro bcslägtade med

Wall erna, och blefwo pä samma tid, som d«, underkufwa-
t>e af Nomarne. Under folkvandringarna eröfrades landet
<af German i ska folk, och pa Earl den stores tid utgjor-
de det en del afFrankiskg rikets men ds detta under Carls
efterträdare sönderföll, upphöjde sig äfwen i Schweitz, liksom
annorstädes, mäktiga hus, med wäld ryckande ät sig sjelf-
ständig makt- Ett af dem, det Hnbsburgiska, som med
Rudolph uppsteg pa Tysta Kejsarethronen, försökte under-
lägga sig de tre ss kallade Wald städterna; dä dödade
Wilhelm Tell den hatade Landtfogden Gessler, och
straxt derpa (1308) nedrefwo Schweitzarne de borgar, man
byggt till deras betwingande. Äfwen ide följande strider-
na (Morgarten. Sempach) witzte de med beundrans»
wärdt mod upprätthälla sin frihet mot Österrikarne. I
Is:de srh. wsgade Carl den djerfwe, Hertig af Bur-
hund, ett försök att underkufwa Schweitzarne; men äfwen
detta angrepp ps deras frihet afwiste de med eftertryck
(Granson. Murten. Nancy). Frsn denna tid ända till
uyaste tider stridde Schweitzarne wisserligen alltid med mod,
men endast sssom soldnärer eller bundsförwandter hos andra
makter. — I tysta reformationen i 16:de <srh. deltogo äf-
wen Schweitzarne genom Ulrich Zwingli, ehuru prote»
stantista läran likwäl icke öfwer allt i landet blef herstande.
Sedan Schweitz i Westphaliska freden blef fullkomlige»,
fiildt frän Tysta riket, har det mestendels stätt under frän.
fystt inflytande.

Gränsor.
I n. och öster begränsas Schweitz af Tyskland; Ba-

den, Wurtemberg och Österrike stöta här till Schweitz;
i w. skiljes det genom lura. (l. Schyra) bergen, somsträcka sig frsn Nhone till Nhein, eller frän Genfer-sjön till Bodenfjön, frsn Frankrike; i s. inneslutesdet af Italien.

tz- 52.
Storlek.

Schweitz upptar en rymd af 900 qv. mil, pa hwilken1,800,000 mennistor bo; sslunda komma wisserligen öfwer-
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hufwud endast 2000 mennistor va qv. milen; men dä betyd-
liga sträckor äro betäckta af till det mesta obeboeliga berg,
kan Schweitz likwäl kallas öfwerbefolkadt, och derföre är det
ej att undra öfwer, om, oaktadt den medfödda kärleken till
Hemmet, mänga Schweitzare dock bege sig ut i främmande
land»

tz. 53.
Yta.

Hela Schweitz bestär af mänga i msngfaldiga riktnln»
gar hwarandra genomkorsande större och mindre bergskedjor.
Hufwudbergsryggen, Alperna, sträcker frsn w. ät ö., och
har efter de olika landsträckor den genomlöper, olika namn.
Europas högsta berg höja här sina hufwuden: stora St.
Bernhard, öfwer hwilket Napoleon 1800 tågade med en
här, och pa hwilket, ett af Augustiner-munkar bebodt her-
herge gästfritt upptar resande; Simplon, öfwer hwilket en
praktfull, af Napoleon anlaggd, wäg leder, som förbinder
Genf med Majland; St. Gotthard, en mäktig bergs-
stock, hwars högsta spets höjer sig inemot 9000 fot öfwcr
hafwet, och öfwer hwilken äfwen en mycket besökt, men far-
lig, wäg gar; och slutligen Mont-Rosa, det högsta af
Helvetiens berg, som uppstiger till 14,500 fot. Skönt be-
fkrifwer Schweitzaren Johannes von Muller desta höj-
ders egenhet, dä han säger: "man ser deras pyramidalista
spetsar bepantsrade med ewig is och omgifna af klyftor,
hwilkas obekanta afgrund en grä snö bedrägligt täcker. I
otillgängligt Majestat glänsa de, högt öfwer molnen, widt
ut i mennistornas länder. Deras islast trotsar solsträlarne,
de förgylla dem blott; desta spetsar skyddas af isen emot
windarne, som under årtusendens lopp i spillror förwittrat
de kala höjderna af Bogdo och Ural. I djupen arbetar
utan uppehäll naturens »välgörande wärma; ur de mörka
iskamrarne utströma floder, hälka dalar, fylla sjöar och we«
derqwicka fälten." Intet berg är utan »vattenfall; i djupa
bäckar samla sig de tallösa bergströmarne till sjöar, och ut-
träda ur dem lugnade såsom crystallklara floder. De största
af desta sjöar äro: Genfer-sjön i w., Boden-sjön i
n. 0., och emellan demVierwaldstädter-sjön,Zurcher.
sjön, Neufchatel (Neuenburger-) (l. Firwaldstätte»>
Nöfschatel, Nöjenburger-) sjön och Bieler- (l. ie som
lsngt i.) sjön, alla med retande, antingen genom den wib.



51

da naturen, eller den härliga odlingen, stöna stränder. De
wigtigaste floderna i Schweitz äro:Rhein, hwars lopp
redan är destrifwet, Reuss, (l. eu som öj.) som upprinner
pä St. Gotthard, och genomfiytcr Vielwaldstädter-
sjön, samt förenar sig med Aar, tredje hufwudfioden i
Scb»veitz, som upprinner pä Berner.Alperna och infaller
i Rhein. Under det nämde floder upprinna pä Alpernas
norra sluttning, genombryter i westlig riktning Rhoneber-
gen, infaller i Genfer -sjön, utflyter derifrän, och inträ-
der nu pa Franska omrädet.

z. 54.
K l i m a t:c.

Genom landets ofwanbestrefne beskaffenhet msste öfwen
en stor olikhet i klimatet äga rum. Medan ps de högsta
bergen milslänga sträckor äro betäckta af ewig is och snö,
herstar i de instängda dalarna om sommaren ofta den mest
tryckande hetta. Här mogna granater och andra sydfrukter
j fria luften; högre upp pa bergen finnas härliga skogar
af löfträd, ännu högre af barrträd; derutöfwer utbreda
sig till gränsen af den ewiga snön gräsrika betesmarker, pä
hwilka de talrika hjordarne om sommaren beta. Egna pro-
ducter alstrar landet ej.

§. 55.
Inbyggare.

Schweitz's nuwarande inbyggare tillhöra olika folkstam-
mar, största delen den Germaniska; i n. och o. talas ty-
ska, wid franska gränsen fransyska, i s. och so. italien-
ska. Redligt tänkesätt, fromt sinne, enkla seder, glödtighet
och hjeltemodig tapperhet äro grunddrag i Schweitzarenscharakter, som witzerligen icke mer finnas öfwerallt, isyn-
nerhet i de större städerna, men wäl ännu bland landtfolket
pä bergen. Schweitzarne bekänna sig dels till Kathvlska,
dels till Protestantiska kyrkan, dock hafwa bäZge tros»
bekännarne lika rättigheter. Vetenskaper vch konster blomstrckisynnerhet i de Proteftantista Kantonerna.

§. 56.
Politisk ställning.

Schweitz bestar sedan 1815 af 22 särstildta Republik
ker eller Kantoner, som hwar och en styr sig efter egni»
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lagar. Landets allmänna angelägenheter besörjas af en För-
samling Deputerade frsn alla Kantoner, som kallas Tag-sa tzun g. Denna har sitt säte stiftewis, men alltid twHsr efter hwarann, i en af Förorterna (Vorörte), Zii-
rich, Bern eller Luzern. Största staden i Schweitz är
Basel wid Rhein, med 16,000 inw. och ett Universitet;
näst den äro anmärkningswärda: de tre Förorterna samtGenf, wid den liknämda sjön, med blomstrande handel och
indrägtig industris.

Nederländerna.
§ 57.

Allmän öfwerfigt.
Detta lands laga läge, som pä mänga ställenär lägre

än hafsytan, har gifwit det sitt namn; det kallas äfwen
Holland, enligt nägra,juft för detta djupa läge, enligt an-
dra, derföre, att marken pä mänga ställen wid patrampning
ger en ton ifrän sig och tyckes wara liksom ihälig. (Tysta
ordet ho hl betyder urhslkad, ihslig). En egen ställning
har detta land derigenom, att det ligger midt emellan
Tyskland, Frankrike och England, och säwäl i dest
historie, som wid betraktelsen af dest inwänare, »varse-
blir man det inflytande, som detta läge utöfwade pä det
helas utbildning. z. 58.

Historia.
Landets urinwänare woro Batawerna och Friserna,

folk af Germanisk härkomst, utmärkta genom sin tapper-
het, och endast med möda underkufwade af Romarne, sed-
nare Romarne nyttiga i deras härar. Under folkwan-
dringarna sönderföllo detza länder i fiere provinser, af hwilka
efterhand allt fiere förenades, sä att i 15.de ärh. Carl den
djerfwe, Hertig af Burgund, redan war i besittning
,af tretton. Hans dotter Maria, den rika arftagcrstan till
sin faders »vidsträckta besittningar, gifte sig med Er kel) er-
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tig Maximilian af Österrike, och af deras sons, PH i»
lip den skönes, äktenskap med Johanna, dotter till
Ferdinand och Isabella af Spanien, föddes den mäk-
tige Kejsar Carl V., som under sin spira förenade Spa-
nten, Österrike och Burgund. Hans son, PH ili pH-,
wille i sednare hälften af 16:de ärh. med wsld undertrycka
Reformationens utbredande i Nederländerna (Alba); ds
reste sig Nederländarne, lösfleto sig frän Spanien och för-
enade sig till en Republik, som i Westphaliska freden
blef erkänd äfwen af Spanien. Sä mycket den nya Fri-
staten än i början uppblomstrade genom sin handel och in-
dustrie, sä mycket sjönk dock dest makt under I8:de ärh. ge-
nom de krig, i hwilka den blef inwecklad med sina grannar.
Napoleon tillintetgjorde äfwen detta lands fria existens,
dä han 1806 insatte sin broder, Ludvig, till Konung i
Holland och, dä denna sedermera afsade sig thronen, in-
förlifwade det med Franska riket. Wid Napoleons fall äter-
fick äfwen Holland sin frihet, ds genom en provisorisk re-
gering Wilhelm af Oranien kallades pä thronen. En
del af de af honom beherstade provinserna lösryckte sig 1830
frän Holland,och bilda nu ett eget Konungarike,Belgien.

§. 59.
Gränsor.

Holland begränsas i ö. af Tyskland, och is, afßel-
gien, men i w. och n. bespolas det af Nordsjön, som, i
förbindelse med mynningsarmarna af landets hufwudfloder,
bildat stora wikar och sjöar i landet, säsom Zuyder.See
(l. Söjder-See), Haarlemer-sjön, Dollart, hwilka alla
uppstätt gcnom Nordsjöns stormböljor, som ännu i de sista
srhundraden icke sällan helt och hället uppstukade odlade
sträckor och folkrika byar.

§.60.
Storlek.

Sedan Belgien lösrycktes frän Holland, äger detta
sednare qwar endast en rymd af ungef. 650 qv. mil, ps
hwilken inemot 3 mill. mennistor bo/hwilket ger en folk-
täthet af 4509 inbyggare ps qv. milen. Holland öfwer-
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träffar säledes i detta hänseende alla hittills betraktade
Europeiska länder.

tz- 61
Yta.

Oberäknadt nsgra obetydliga höjder i det inre, utgör
hela Holland en stor statt, som till större delen förut war
hafsbotten och, genom anläggning af kostbara dammar,
tallösa kanaler och maktiga stussar, blifwit förwandladt till
beboeligt land och styddadt mot de påträngande hafswägor-
na. Likwäl bli wid Nordwest-stormar dessa dammar icke
sällan genombrutna af wägornas oemotståndliga »våldsam-
het, och fruktanswärda förödelser anställda. Såsom fort-
sättning af de stora sandsträckor, som ifrån Östersjö-
kusterna utbreda sig öfwer hela nordliga Tystland, wi-
sa sig ännu wid Sch el de nägra stora sandhedar. Af lan-
dets beskaffenhet och den omedelbara närheten till hafwet
följer, att det icke kan gifwa upphof ät någon betydligare
flod; dock bewattnas det rikeligcn genom de ifrän de kring-
liggande högre nejderna tillströmmande floderna, Rhein
och Sc hel de.

tz- 62.
Klimat lc.

Luftsträcket är i allmänhet tempererade, men de tallösa
stsende wattnen fylla icke sällan, i synnerhet uti de wid
sjön belägna trakterna, atmofpheren »ned länge uthsllande
fuktiga dimmor, hwilka sä mycket lättare förorsaka feber-
sjukdomar, som drickswattnet i allmänhet är däligt och sist
utgör en hufwudbestandsdel i inwsnarnes föda. Jorden är
i allmänhet fruktbar och, der den är det i mindre »nan, be-
gagnas den till bete för talrika fä- och far-hjordar, af hwil-
ka man erhåller skönt smör och förträfflig ost. Ps stog är
brist, och anmärkningswärda produkter ur mineralriket kun-
na, i anseende till landets omförmäldta beskaffenhet, icke före-
komma. Desto sorgfälligare förarbetas andra länders pro-
dukter och utföras äter (Linne?c.).

tz. 63.
Inbyggare.

Nederländarne äro närmast beslägtade med
Vy skarn e, hwilket äfwen deraS språk, som äger mycken
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likhet med platt-tyskan, bewisar. Kärlek till lugn, s<s.
wäl till kroppen, som själen, är ett huftvuddrag hos Nrder-
ländarn; men derwid är han ihärdig i sin flit, redan der.
före, att han har att kämpa med elemcntcrna ocb locala
swsrigheter, för att erhälla sitt uppehälle. Lustbarheter
älskar han icke, men desto mer pratt i sitt hus och sina
husgerad. Derjemte är han omsorgsfull i sina konstarbetcn,
grundlig i sina wettenstapliga sträfwcmden och ihärdig, dä
det gäller förswar af hans egendom, hans frihet och, fram-
för allt, hans religion. Herstande religionen är den pro-
testantiska, dock hafwa bekännare af andra religions,
partier religionsfrihet och lika medborgerliga rättigheter
med protestanterna-

tz- 64.

Politisk ställning.
Hollands statsförfattning är en genom folkrepresenta-

tion inskränkt Monarchie; kronan är ärftlig pä man-
liga linien; dock äger äfwen qwinliga linicn wid mansstam-mens fullkomliga utgång thronrättighet. Twa församlin-
gar eller kamrar, som bära det gemensamma ncmnet Gene-
ral-stater, och hwaraf den första beskär af medlemmar,som konungen utnämner pä lifstid, den andra af ombud
frän provinserna, representera folket.

Största staden i landet är Amsterdam, werldsbe-
römd genom sin handel, men osund till sitt läge, med
200,000 inw. Konungens residenz är Haag, endast ge-
nom Duner stiljd frän Nordftön, men präktigt byggd.

Belgien.

z. 65.

Allmän Kftvcrsigt.
Under namn af Konungariket Belgien trädde den 31.

Juli 1831 det yngsta rike i Europa i kretsen af Europas
sjelfständiga stater. Förut tillhörde detta land Nederländer.
na och delade med tetsamma historia och författning. Test
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egna läge, da desi längsta gränslinie stiljer det frsn Frank-
rike, äfwensom dest inbyggares charakter, tyckas anwisa det^
att närmast sluta sig till detta större rike, om det will bibe-
hålla sig afsöndradt ifrän det land, hwarmed det fordom
war förenadt.

Z. 66,

Historia.
Den sista Franska rewolutionen 1830 bragte uti de

förra sydliga provinserna af Nederländerna en sedan fiere
iir förberedd revolution till utbrott (Augusti 1839), genom
hwilken dessa provinser lössteto sig frän förbindelsen med
Nederländerna. — Sedan de förgäfwes erbjudit kronan ät
Franska Konungen Ludvig Philips andra son,Hertigen af
Nemours (l. Nemur), emottog den Prinz Leopold af
Sachsen-Coburg och sökte genom förmälning med en
Fransk Konungadotter fastare grunda sin thron.

tz- 67.
Gransor.

Konungariket Belgien, som bestar af de förra Holländ-
ska provinserna Syd-Brabant, Ost-Flandern, West-
Flandern, Hennegau, Namur och Liittich, gränsar
i n. till Nordsjön och Hotland, i ö. till Tyskland
(Preussiska Provinser), och i s. och w. till Frankrike.
Blott en sträcka af ungef. 8 mil bespolar Nordsjön, och in-
om denna sträcka befinner sig ingen betydande flodmynning,
ss att Belgiens sjömakt alltid »näste bli ganska obetydlig.

tz. 68.
Storlek.

Detta rike upptar »väl endast en rymd af 559 qv. mil,
men ps denna rymd bo 3,500,000 mennistor, sä att inemot
6700 inw. komma pä qv. milen, en folktäthet, som är den
största i Europa, och som gsr nästan till dubbelt emot sjelf.
wa Frankrikes, som redan hör till de tätast befolkade län-
derna i war werldsdel. z. 69.

Yta.
Betydande bergssträckningar har Belgien icke; en«
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dast cnstilta sträckningar af Ardenner.skogen höja sig
önnu i södra och östra delen af landet. Maas och Schel-
d e med en stor mängd af mindre tillflöden bewattna lan-
det rikligen. z. 70.

Klimat :c.
Belgiens klimat är i allmänhet likt medlersta Tyst-

lands, luften torrare än i Holland. Landet är mindre bör-
digt sä längt Ardenner-armarne sträcka sig; i de öfriga
delarna hindras odlingen hwarken af moras eller sand.
Sades- och trädgårdsodling äro landtmannens hufwudsys-
selsättningar; bostapsstötseln är mindre allmän. Egna pro-
dukter alstrar landet icke.

tz. 71.
Inbyggare.

Om Holländarn är nära bestägtad med Tyskarna,
ör Belgiern det mer med Fr an so serna; deras sprsk är det
herstande, och äfwen Belgierns character är listigare och
mindre phlegmatist än Holländarens, hwilket till en del har
sin grund i den mindre dystra himmeln. Herstande religio-
nen är den katholska, och just derföre fann ock den Bel-
giska revolutionen ibland de andliga sina ifrigaste befordrare.

§- 72.
Politisk ställning.

Belgiens statsförfattning är instränkt monar-
chie. En ärftlig Konung stär i spetsen för staten, och wid
hans sida företräda tws kamrar folkets rättigheter.

Landets hufwudstad är Brus sel, utmärkt genom
mänga stöna byggnader, blomstrande genom fabriker ochhandel, »ned mer än 80,000 inw.

Frankrike.
tz. 73.

Allmän Ofwersigt.
Frankrike eller Frankernas rike har sitt namn

Oer det folk, frän hwilket dest nuwarande inwsnare titt



58

stor del härstamma. Det utgör, om wi betrakta Europas
fasta land, stildt frän halföarna, westligaste delen deraf. I
närmaste och omcdelbaraste förbindelse stär det, ur geogra-
fisk synpukt betraktadt, med Tyskland, frän hwilket det
stiljes hwarken genom berg eller haf, medan det deremot
genom höga berg stiljes frän Pyreneiska. och Apennin-
ha lfön. Härigenom förklaras de nära förhällanden, i hwil-
ka Tyskland och Frankrike sedan gammalt stodo med
hwarandra, det instytande, som bägge länderna ömsesidigt
ps hwarandra utöfwade, ett inflytande, som, sä olika ände
bsda grannfolken äro till charakter, dock omistkänncligt fram-
träder i historien.

tz- 74.
Historia.

Frankrikes äldsta inbyggare, Gallerna, lära wi kän-
na genom Romarne. Romerska Fältherren Julius Caesar
lyckades, att efter åtta blodiga fälttag förwandla Gallien
till en Romersk provins, sedan Nomarne förut i århundra-
den i sitt eget land darrat för Gallerna. För folkwan-
dringarnas stormar blef icke heller detta land förskonade. Flan-
ker, Vandaler, Alaner, Swewer, Burgundergenom»
ströfwade landet i 4:de och s:te ärh., till dest det slutligen
omkr. 480 lyckades den djerfwe Franker-Konungen Chlod-
wig, att underlägga sig allt land ifrän Elbe ända till Py-
renéerna. Derigenom fick riket wäl yttre lugn, men inre
strider stakade det efter den mäktige Chlodwigs död. Likwäl
blef det starkt nog, att tillbakawisa ett försök, som Araber-
na i B:de ärh. gjorde, att underkufwa det (Carl Martell
wid To urs (l. Tur) 732). En kraftfull beherstare er-
höll riket i Carl den store, som ännu längre »not ö. ochs. utsträckte dest gränsor; men owärdiga efterkommande för.
anledde snart det stora rikets söndcrsplittring. Det blef 843
deladt i tre delar, och derigenom det nuwarande Frankrike
för alltid stildt frän Tyskland. Allt swagare blef riket
under de följande Konungarne, tills ändtligen mot stulet
af lo.de ärh. (987) Hugo Capet grundade ett nytt re-
genthus, det Capetingiska. I de täg, som de Christna
folken i westra Europa i 11:te och 12:te ärh. företogo till
det heliga landet (Korstsgen), utmärkte sig isynnerhet
Fransoserna. Flere af deras Konungar ställde sig sjelf i,
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hetsen för sina härar (Ludwig VII i andra, P Hill p Au-
gust i tredje korstäget. Ludwig IX., den helige). —

Under de följande ärhundradcn blef Frankrike inweckladt
i länga, ödeläggande krig »ned England, frän hwilka dock
Frankrike i allmänhet utgick segrande (Orlcansta flic-
kan, Johanna d'Arc). Nya blodiga strider föranleddes
genom den i 16.de ärh. i Frankrike sig utspridande prote-
stantismen (Huguenotter. Parisiska blodsbröl-
loppet 1572), hwilka, likasom de lika striderna i Tystland,
slutades dermed, att man bewiljade Protestanterne fri reli,
gionsöfning (Nantesiska Edictet 1597. Henrik IV.
af Bourbon (l. Burbong)). Till högsta spetsen af glans
höjde sig Frankrike under Ludwig XIV, och utöfwar sedan
den tiden, dels genom sina lärdas skrifter, dels genom sin
politik ett icke alltid »välgörande inflytande pä Europa.
Wid flutet af 18:de ärh. nedrefs genom revolutionen Frän-
sta monarchiens tusenåriga byggnad och en republi-
kansk författning infördes, pä hwilken dock redan efter
några är Napoleon Vonaparte dcrmed gjorde slut, att
han upphäfde sig till Fransmännens Kejsare (1804).
Nu sirade Fransmännen-i ätta är triumpher öfwer nästan
alla Europas folk, till dest folkets och dest beherstares hög.
mod kufwades genom det olyckliga täget till Ryssland
(18l2) och Tystlands derpa följande frihetskamp. Det för-
jagade Konungahuset blef äter insatt, och beherstade Frank-

rike till 1830. Dä tillwägabragtes genom en nägra da-
gars revolution Frankrikes närwarande ställning. (Se polit.
ställning.)

Gränsor.
Frankrike är pa tre sidor omgifwet af haf, i n. af

Nordsjön, Canalen och sundet wid Calais (l. Cala),
i w. af Atlantiska hafwet, i s. af medelhafwet; i ö.
stöter det till Belgien, Tyskland, Schweitz och Ita-
lien; i sw. stiljes det af Pyrenéerna frän Pyreneiska
halfön.

tz- 76.
Storlek.

Frankrike upptar en rymd af omkr. 10,000 qv. mil.
Antalet af dest inwsnare uppgär, oaktadt de blodiga hwälf»
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ringarna i det inre, och de mänga yttre krigen, dock till in-
emot 33 mill., sa att ungefär 3300 mennistor komma ps
qv. milen, en folktäthet, som öfwerträffas, bland de euro-
peista staternas, endast af Englands och Nederlän-
dernas.

§- 77.
Yta.

Högst är Frankrike i so. Der stiljes det frän Ita-
lien af Cottisfa och Sjö-Alperna; de förra ha sitt
namn af Cottius, en höfding, som wid Augusti tid här
hade grundlaggt ett litet rike, och till dem sluta sig söderut
de ända till Medelhafwet utlöpande Sjö-alperna, som i
Col de T enda ha sin wigtigaste öfwergangspunkt, genom
hwilken de syd-Fransta städerna, förnämligast Marseille,
sl. Marselj) sts i förbindelse med de Loml>ardiska, isyn-
nerhet Mailand, och Triest. Mot n. fortlöpa detza Al-
per i lura-berg en, en medelhög bergsrygg, som ligger
emellan Rhone, Aar och Rhein. Mot w. sänker sig hela
dcnni bergssträckning i Nhone-dalen, som pä andra sidan
inncstutes af Frankrikes andra hufwudbergssträckning, Se-
wennerna, hwilkas »västliga gren, under namn af
Aulvergne-bcrgen (l. Awernj), afplatta sig till Frank-
rikes sydwestliga, mindre bergiga, delar. Sssom en nordlig
fortsättning af Sewennerna kan man anse Vogeserna,
som i hufwudriktning frsn s. till n. följa Rheins wenstra
strand, sakta sluttande draga sig ät Canal la Manche,
och i w. nedsänka sig till Nordsjöns kustländer.

Af de Franska bergens bestrifna läge ser man, att lan-
det har en dubbel sluttning, den ena »not s. st Medelhaf-
wet, den andra ät nw. mot Nordsjön och Aqvitaniska
hafwet. I Medelhafwet utfaller en af Frankrikes stör.
sta floder, Rhone. Den upprinner i Schweitz pä sw.
sidan af St. Gotthard, genomflyter Genfer-sjön,
tränger sig, ofta betäckt af öfwerhängande klippor, genom
lura-bergen, och wänder sig, sedan den upptagit den
norrifrän kommande Saone (l. Eän), »not s. tills den,
sedan den ännu frän Alperna emottagit Isere och Du-
rance (l. Dyrangs), genom fyra armar utfaller i Lyon-
ska bugten, efter att ha tillryggalaggt en wäg af IUN
mil. — Frankrikes nw. sluttning tillhöra Garonne,
Loire och Seine (l. Lsar, Sän). Garonne upprinner
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ps Pyrenéerna, och flyter, sedan den ps sin hsgra strand upp<
tagit Tarn,Lot och Dordogne(l. Dardonj) under namn
af Gironde (l.Schirsngd), likaledes efter 100mils lopp, ut
i Aqvitaniska hafwet. Loire har sina källor ps Se-
wennerna. Den flyter,^ sä länge dest bädd ligger inom
bergen, till Orleans (l. Arleang), nordligt, sedan wänder
den sig, under sitt lopp genom slätten, at wester och utfal-
ler i Aqvitaniska hafwet. Pä wenstra stranden upptar
den bifloderna Allier, Cher och Vicnne. Seine upp-
rinner äfwen pä Sewennernas norra sluttning, och fly-
ter i nw. riktning, nästan alltid tillhörande slätten, efter
ett lopp af 90 mil, ut i C anal la Manche. — Dessa
floder äro ps msngfaldigt wis genom canaler satte i förbin-
delse; den »vigtigaste och största af dem ar Canal du
Midi eller Canal de Languedoc, som omedelbart för-
binder Garonne med Medelhafwet, och derigenom det-
ta med Aqvitaniska hafwet. Denna förbindelse ästad-
kommes ännu engäng genomCanalduCentre(l.Sangtr),
som förenar Loire »ned Sa o ne.

z. 78.
Klimat?c.

Om än betydliga sträckor af Frankrike aro betäckta
af kala berg och torra sandhedar, sä kan man dock i all-
mänhet kalla det ett stönt, fruktbart land. — I sydliga de-
len och isynnerhet i stött-trakterna befordrar den starka, ut-
hällande sommarhettan mognandet af de flesta sydfrukter och
ädlaste winer, samt är utmärkt gynnande för den widt ut-
bredda, indrägtiga silkeskulturen. Kallare är klimatet ide
nordliga och i synnerhet de nordwesiliga trakterna, der
winodlingen helt och hället upphör och äkerbruk träder i
stället. Kännbar är bristen pä stog, som till och med
hindrar ett »vidsträcktare bergsbruk. Deremot äro mineral-
watt nen, förnämligast i Pyrenéerna och Sewennerna,
talrika.

8- 79.
Inbyggare.

Romerska fältherren Julius Caesar lade i första srh.före Chr. Gallien under romerska wäldet. Han skildrar
i sin bestrifning af det krig, han här förde, landets inws-
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nare fasoM ombytliga och oroliga, drag, som ands till wsr
tid bibehällit sig i fransta folkets character. Wisserligen
inwandrade i sednare tider Germaniska folk, »nen säwäl
Fransostrnas ansigtsbildniltg, som blott sällan förråder tyst
härkomst och mer tillhör Syd-Europas inbyggare, som ock
deras spräk, som äger mer förwandtssap »ned Romerskan
(latinej), än Tyskan, bewisar, att dessa germcmistainwan»
drare ej »varit sä talrika, som man östa nog tror. Deremot
äro inbyggarne i westra Frankrike, Bretagne (l. Bre-
tänj), beM^tade med Britterna, de i södra Frankrike,
med Spaniorerna. Glädtighet, spraksamhet, umgäng»
samhet, men ocksä lättsinne, retlighet och strytsamhet äro
drag i Fransta national.charakteren, hwilka, i förbindelse
med deras lätta och zirliga spräk, gjort Fransoserna till
lagstiftare för umgängslifwet ibland Européerna. Men ss
stolt än Fransosen är öfwer sina företräden, och ss stort in-
flytande han ock, i synnerhet under de twa sista srhundra-
den, utöfwat pä Europas förhållanden, sa sin i sin yttre
bildning han i alln änhct än är, och sä widt utbredt hans
spräk, sa rinqa är dock pa andra sidan, hwad hittills blif-
wit gjordt för folkets bildning och upplysning, ja, det g s
önnu i Frankrike fiere tusen communer (församlingar), som
icke hafwa någon skola. Af 24 mill. fullwärta kunna en-
dast 9 mill. läsa och strifwa, och af 6 mill. barn åtnjuta
endast 1^ mill. stolunderwisning. Herstande religionen är
den katholska, dock har, sedan revolutionen, den pro-
testantiska lika rättigheter med den; äfwen andra religi-
onspartier tälas.

§. 80.
Politisk ställning.

Intet folk i Europa har under de sista femtio aren ss
ofta ombytt författning, som det Fransta. Längre än ett
srtusende styrdes det af oinskränkta Konungar; ds
ställdes 1791 wid hans sida Folkrepresentanter, ja,
man afstassade till ock med 1793 Konungamakten "för ewigt"
(Ludwig XVI. guillotinerad) och förklarade Frankrike för
en republik. Men redan twa är sednare började redan
den hittills gällande demokratiska författningen allt mer
närma sig till Aristokratie, dö ett räd af 500 män
sattes i spetsen för förwaltningen, och ännn före utgängen
af IB.de srh. (1799) »var stergsendet till Monarch.en
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omistkännellgt uti insättandet af tre Consuler. Fullkom-
ligt äterställd blef den egentligen redan, da 1802 Napo«
leon blef första Consul pä lifstid, och uttaladt blef det-
ta äterställande, dä 1804 Napoleon utropades till Frans-
männens Kejsare. Redan efter 10 är blef han likwäl
afsatt, och Ludwig XVIII, af det gamla Konungahuset,
Bourbon (l. Burbong), sattes ps thronen. Följande ä-
ret äterwände wäl Napoleon ännu en gäng ifrän sin
landsflykt ps El b a till Frankrike och bibehöll sig der
100dagar, men mäste snyo afsäga sig thronen (Waterloo)
och öfwcrlemna den ät Bourbonerna. Instränkt genom
Chart ans constitution regerade Carl X. till 1830; dä blef
han genom en tre dagars revolution fördrifwen, och Lud-
wig Philip af Orleans, medborgarkonungen, af folket
kallad till thronen. Huru stort Frankrikes politista infiy.
tände »var, wiste sig genom de nu i nästan alla Europeista
länder utbrytande revolutionära rörelserna, hwilka dock se-
dermera lemnat rum för lugnare betraktelser.

Till revolutionen war Frankrike deladt i 16 provin-ser; revolutionen delade det i Departements, hwaraf
nu finnas 86. Frankrikes hufwudstad är Paris, med
omkr. 1 mill. inw., belägen wid Seine, och redan bekant
för Romarne, nu en askjordens jättestäder. Rikets andra
stad är Lyon, »vid Rhone's och Saoncs sammanfiöde, li-
kaledes redan bekannt pä Augusti tid, nu blomstrande ge-
nom fabriker ock handel. Frankrikes äldsta och dest för-
nämsta handelsstad är Marseille (l. Marselj), redan fiere
arh. före Chr. grundlaggd af grekiska kolonister frän min-
dre Asien (Massilia) och ännu blomstrande genom indu-
stris och handel.
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ii- Halföarna.

Pyreneiska Halfön.
tz. 81.

Allmän öfwersigt.
Skilda frsn Europas stam genom höga berg sträcka sig

mot s. tre halföar, af hwilka den westligaste efter den bergs-
rygg, som skiljer den frän Europas fasta land, kallas Py.
reneiska halfön. Den sträcker sig af alla Europas länder
längst ner mot Afrika, hwarmed den äfwen genom sinastulna, icke sönderdelade kuster har en wist likhet, och der-
ifrän den, säsom »vi längre fram fä se, i forn- och medel-
tiden emottog wigtiga inflytanden; derföre, och isynnerhet
med afseende pa dest inbyggares blandning »ned sädana, som
kommit öfwer frän Afrika, har man kallat denna halfö "ett
mildare Europeiskt Afrika''.

tz. 82.
Historia.

I forntiden hette Pyreneiska halfön Iberi a eller Hi-
spania. Redan tidigt blef den bekant för Phenicierna,
hwilka här grundladekolonier (Gades eller C adix); seder,
mera blef den föremäl för en läng strid emellan K arthel-
ginenserna och Romarne, i hwilken de sednare slutligen
segrade. I femte ärh., dä under folkwandringarna Romer-
ska riket sönderföll, öfwerswämmades landet afSweweroch
Wandaler, hwilka äter undanträngdes afWestgötherna.
Twenne srhundraden sednare mäste desta wika för de ifrån
Afrika inträngande Araberna (Teres 711), och endast
i de Asturiska bergen bibehöll sig en hop Göther obe-
roende under egna Christna Konungar. Carl den store in-
kräktade landet mellan Pyrenéerna och Ebrooch grundade
här det Spanska Mark. Likwäl förblefwo Araberna allt
framgent herrar öfwer landet, tills deras rike sönderföll i
fiere smä stater och denna swaghet af de Christna begagna-
des till alfwarsammare angrepp. Deras fullkomliga för«
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s'kifwande lyckades dock först 1492 genomCastiliskadrott-
-ningen Isabellas och Aragoniska Konungen Fer»
din ands förenade makt. Nu begynte Spaniens lysande
period; det herstade allena i Nya werlden, som det upp-
täckt och underkufwat, och i gamla werlden utbredde det sin
makt under Carl V. och Philip 11. pa ett utomordentligt
sätt. Men lika hastigt sjönk det äter, dä Nederländerna
och flottorna gingo förlorade. Ett trettonärigt thronföljds-
krig (1?0l—l714) gaf riket nya sär, för hwilka det icke se-
dermera funnit bot, Spanien nedsjönk sedan denna tid till
en stat af andra rangen. Bourbonernas dynasti kom pa
Spaniens shron, blef undanträngd af Napoleon, inen sedan
halfön i sju är warit stadeplats för de blodigaste krig, äter-
wände den 1814 pä thronen, hwars rättigheter den genom
ett uppror 1820 twangs att inskränka. Desta oroligheter
hade Spaniorernas omätliga besittningar i Amerika,
som dittills hållits under ett hardt ok, begagnat, att för-
klara sig oafhängiga, och oaktadt yttersta ansträngning har
det icke lyckats Spaniorerna, att äter kufwa dem.

Nedan sedan flutet af 11:te ärh., dä Henrik, en
Fransk Prins af Bourgogne (l. Burgonj), som gjort
Spaniorerna wigtiga tjenster emot Araberna, af Ca-
stiliska Konungen Alp hons VI. såsom ett egetGrefstap
erhöll det emellan Min ho (l. Minjä) och Duöro eröfrade
landet, sönderfaller Pyreneiska halfön i twä riken. Det
Pä nämnde sätt uppkomna Portugal utwidgade sig genom
eröfringar, och blef ännu mäktigare i 15:de ärh. genom
sina utom-europcista besittt.ingar. Mot stutet af 16:de ärh.
förenades det äter af Philip 11. »ned Spanien; men 1640
blef det äter oafhangigt. Angripen af Napoleon, flyktade,
i »värt ärh., Konunga-familjen till Brasilien, der In-
fanten Pedro gjorde sig till Kejsare, och aftradde till sin
dotter Donna Maria Portugals thron, hwilken hon nu,
efter kufwandet af sin farbroder Don Miguel, som derpH
gjorde anspråk, obcstridt innehar.

§. 83.
Gränsor.

Pyreneiska halfön begränsas i n. af Pyrenéerna,som
stilja den frän Frankrike, samt Atlantiska hafwet,som här kallas Biscaya- (l. Vidstaja) wiken; i w. och

5
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till en del i s. bespolas den äfwen af Atlantiska hafwet;
Gibraltars sund skiljer dest widt Utsträckta sydspets
frän Afrika; dest syd- och ost-kust omges af Med el hafwet.

?. 84.
Storlek.

Hela halföns storlek uppgär till 10,699 qv. mil, och
pH denna rymd bo 17 mill. mennistor. Säledes lefwa öf-
werhufwud taget 1509 innewanare pä qv. milen, en folk-
täthet, som, i jemförelse med andra Europeiska länders och
i betraktande af landets naturliga fruktbarhet, synes ganska
ringa. Fordom under Romersta tiden hade Spanien 40
mill. innewänare (?). Pä Konungariket Spanien komma af
denna rymd 8z tusen qv. mil med 13,799,900 inw., ochps Konungariket Portugal 2100 qv. mil med nägot öfwer
I mill. mennistor.

tz. 85.
Yta.

I midten bildar halfön en högstätt, hwars H3gsta del
ligger i n. och bär namn af Leon och Gamla Castilien;
Nordgränsen af denna högstätt bilda de Asturiska,
Sydgränsen de Castiliska bergen. Mot s. följer nu
den andra, lägre, hufwud-terrasten af halfön, som kallas Ny a
Castilien. Genom Sierra-M or en a stiljes denna frän
den tredje hufwudafsatsen, den betydligt djupare liggande
Andalusiska slätten. Denna stöter i s. till de höga
Granada«bergen (Sierra Nevada), hwilka stupa gan-
ska brant mot den smala hafskusten. Alla desta tre hufwud-
afsatser stupa småningom ät w. De nordliga gränsbergen,
Pyrenéerna, hafwa sin hufwudriktning fr. w. mot ö.,
öro i sin westra del mer plateau-artade, i sin östra deremot
wilda; högst upphöja sig pä dem Ma la detta (10,700') och
Mont Perdu (l. Mong Perdy) (10,600'). Halföns huf-
wudstupningar gs emot w., sw. och so. eller möt Atlanti-
ska och Medel, hafwet. Till Atlantiska Oceanen flyta:
Min ho, en stor kustflod, Duero, som uppkommer pä G.
Casti liens högslätt, Ta jo, som genomströmmar N. C a sti-
liens slätter, Guadiana och Guadalquivir (l. Gua-
dalghivir), som tillhör Andalusista slätten. I Medell>af.
wet strömmar endast en hufwudfiod, Ebro, samt de twä
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kustfiodcrna, Segura och Xucar (l. Schucar); den smala
norra stupningen har äfwensä endast en anmärkningswärd
flod, Bidassao, som stiller Spanien frän Frankrike.

tz. 86.
Klimat .c.

Spaniens widsträckta högssätter äro kring öfra loppen
«f floderna Guadiana, Tajo, Duero »nest torra och o-
sruktbara, men erbjuda förträffliga betesmarker. Först emot
w. wisa sig skogar jemte winrik.. dalar, hwilka isynnerhet i
Portugal wid 'Atlantiska hafwet uppnä stor fruktbarhet.
Högstfruktbar är Guadalquivirs floddal och kuststräckan
wid Medelhafwet; har trifwas de eldigaste »viner, soc-
kerrör och dadlar. I det inre af landet, der inga hafswin-
dar kyla luften, ar hettan mestendels ganska tryckande, me-
dan under natten skarpa kyliga windar blåsa frän bergs,
klyftorna. Fruktad är den ifrän Afrika kommande tryckande
heta och döfwande winden Solano.

Utom de redan nämda och andra sydfrukter, ör Spa-
nien rikt ps fsr, ibland hwilka merino's hafwa den fina-ste ull. Före Amerikas upptäckt erhöll min frän de inhem.sta grufworna guld och silfwer, nu äro de till det mesta
igenlagda. z. 87.

Inbyggare.
Af landets äldsta inbyggare, Iberierna, hafwa ur de

politiska stormar, som stakade landet, ännu ett litet antal
bibehållit sig ide nordliga bergstrakterna. De wexlande
herrawälden, och ännu mer de i de förra arh. hitström,
mande bägge Indiernas skatter hafwa förderfwat folket, och
nu försmäkta tusenden i torftighet och armod. Åkerbruket
försummas och tredjedelen af jorden ligger obegagnad. Nä-
ringsflit och fabriker saknas »väl icke alldeles, men deras al,
ster stä efter utlandets och fylla icke landets behof. Den
yttre handeln är i förfall, och den inre kan af brist ps go,
da wägar och kanaler icke komma sig före. Afwensa torf,
tigt wsrdas konst och wetenstap; fottet smäktar i okunnig,
het och wantro. Till sin character är Spanjoren sinligt
glad och mindre orolig, än Italienarn och Fransofen, dock
öger häri, om wi jemföre de särstildta provinsernas inbyg-
gare, stor olikhet rum.
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Den norra Spanjoren, som bibehållit sig wcr oblandad,
än hans sydliga granne, är stolt öfwer sin renare härkomst;
näst honom »visar sig det egna Spanska lynnet tydligast hos
Castiliern, som är stolt och kall, men talentfull och tap-
per i krig. Lättsinnig och trög är deremot Andalusiern,
falst Valencianern, flitig Galicicrn och Biscayern.
Eget, men främmande för Christcndomens anda, är Span-
jorens religiösa lif; han sätter det helt och hållet uti iakt-
tagandet af yttre bruk, och i aktning för prester och mun-
kar; deraf dessas stora antal och den nästan omätliga rike-
dom, som hopat sig i klostren. — Spanska språket är
en dotter af latinet, men mycket utblandadt med ger ma-
niska och arabiska ord. Den herstande, af inqvisitionen
med blodig stränghet bewarade religionen, är den romersk»
catholska.

I mänga hänseenden olika Spanjoren är Portugi-
sen. Framför allt älskande lugnet, styr han ansträngd flit,
men är dcrwid nykter, msttlig, gästfri. Spanjoren förföljer
han med ärfdt hat. Hans språk är nära bestägtadt »ned
Spanskan, hans religion den rom er sk-catholska.

tz. 88.
Politisk ställning.

Pyreneista halfön innefattar twa konungariken, ett
större: Spanien, och ett mindre: Portugal (se§. 82).
I spetsen för det första står en ärftlig inskränkt Mo-
narch, med titel af Hans catholska Majestät, dock
kunna äfwen qwinliga afkomlingar bestiga thronen; Arf-
prinsen kallas Prins af Asturien, de öfriga Konunga-
barnen Infanter och Infantinnor, den högsta adeln
Grandes. Folkets representanter benämnas Cortes.
Spaniens inflytande ps Europas statsförhällan den är un-
der dest närmarande inre förfall obetydligt. " Rikets
hufwudstad är Madrid (l. Madridz), belägen i half-
öns midt, wid Manzanares, en biflod till Tajo, »väl-
byggd, med präktiga palatser och omkr. 150,000 inw. —

Största handelsstaden och en af Spaniens skönaste städerZär
det redan i forntiden berömda Cadiz, med 70,000 driftiga
och wälmäende inwanare.

Det andra riket, Portugal, är äfwen en inskränkt
mönarchie; thronen är ärftlig pä manliga och qwinliga
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ti»n'cn; Konungen heter Hans aldratrognasteMajestät,
thronarfwingcn kallades förr Prins af Brasilien. —

Hufwudstaden är Lissabon, »vid utloppet af Tajo, wig-
tig handelsstad med omkr. 250,000 inw. Wigtig saltplats
iir Setuval eller St. Abes.

Italien.

z. 89.
Allmän öfwer si gt.

Italien är den medlersta af Europas tre sydliga half.
i»r, dock närmar den sig mer den östra, än den westra,
och har derföre äfwen i forntiden derifrän erfarit wigtiga
inflytelser. Skildt frän Europas stam utwecklade det sig i
ärhundraden oberoende af den; men da »vägen öfwer denna
naturliga gräns engang war banad, blcf det undcrkastadt
mängfaldiga inflytanden frän norden. För den sydliga hälf-
ten af hcllfön, som genom ön Sicilien sträcker sig ner
mot Afrika, war denna werldsdcl ofta af instytande, och
sälunda skola wi i följande paraqrapher sc landet lem-
nadt till pris för mängfaldiga inwertmngar frän Norr och
Söder.

z. 90.
Historia.

Italiens historia är till medlet af s:de ärh. f. Chr.
mörk; dä (753) grundlades i midtcn af Italien, wid Ti.
berns mynning, staden Nom, som efterhand underlade sig
alla halföns folk och städer, dcrpa i de tre Puniska kri-
gen »ned sina besittningar införlifwade Sicilien, Spa-
nien och Carthaginensiska Republiken, genom en strid
med Cisalpinska Gallerna Po's omräde, sedan afwen
inblandade sig i de östra staternas angelägenheter, och för-
wandlade Macedonien, Illyrien och Grekeland till
Romerska provinser. Wisserligen stakades staten i första arh.
f. Chr. af mänga inre orolighctcr, »nen genom förändring af
dest republikanska författning till monarchist dämpade
Augustus wid Chr. födelses tid de inre stormarna, under
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det Romerska rikets gränsor genom lyckliga eröfringar ut-
widgades mot n. och ö. Dock redan i 3 ärh. eft. Chr. fran-
ryck.e frän öster kommande folk det i sitt inre förfallna riket
fiere provinser, och 476 sammanstörtade riket slutligen un-
der Romulus Augustulus. Det ofta förhärjade It a.
lien kom derpä under Östgöthernas herrawälde sederme-
ra 570 under Longobarderna, dcrpa 774 under Fra n-
kerna, och 962 under Tyska Kejsarne, som i Rom
läto påsätta sig Kejsarekronan. Genom desta stormar hade
Italiens befolkning blifwit en annan; afkomlingar afgerma-
nista stammar hade trädt i stället för de urartade Romarne.
Gynnadt af Tysta Kejs.rne knöt Italien till sjöst en liflig
förbindelse med Orienten, och förde de derifrän kommande
warorna till sina nordliga grannar. Sälunda uppnådde
Venedig, Genua, Pisa och Mailand lysande wälstand.
Emedlertid hade Päfwarne i Rom bemödat sig, att lössti-
ta sig och Italien frän Tystlands mäktiga inflytande, och
sä uppkommo desta häftiga strider med de Hohenstaufiska
Kejsarne i 12:te ock 13_de arh., uti hwilka norra Italiens
städer tillkämpade sig friheten, sä att Tysta Kejsarne mäste
nöja sig med endast titular-herrawälde.

En ny epoch för Italiens historia begynner »ned upp-
täckten af sjöwägen till Ostindien, emedan de indissa wa-
rorna nu började gä en annan wäg, och de Italienska stä-
dernas glans utslockna. Nu blir Italiens historia lugnare:
dest stater delade de större Europeiska makternas öden; sä
kommo Mailand och Toskana under Österrike, Nea-
pel och Parma under Bourbonska Furstar. Napoleon
omstörtade äfwen detta lands politiska ställning, gjorde nor-
ra Italien till ett eget Konungarike, Nom till en Fran-
syst departemental-stad, och sin swäger Murat (l. Myra)
till Konung i Neapel, men med Napoleons fall äter-
wände den förra ordningen.

z. 91.
Gränsor.

Pä tre sidor öster, söder och wester omges Italien
af Medelhafwet, som mellan Italien ock Grckeland
kallas Adriatiska hafwet, hwars nordligaste del är Ve-
nedigs wik, mellan Italiens bäda sydligaste uddar Ta-
tentinska »viken. Frän Sicilien stiljes Italien genom
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Mes sinsk a sundet, och hafwet i wester kallas ttu, liksom
i forntiden, Tyrrhenskahafwet. In. stiljes Italien
frsn Europas fasta land genom de bägformigt utbredda Al-
perna. z. 92.

Storlek.
Italiens areal.innehäll uppgår till 5800 qv. mil, och pä

dem bo 20 mill. mennistor. Således komma öswerhuswud
omkr. 3400 inbyggare pä qv. milen; dock är folklatheten i
olika trakter mycket olika; störst är den i Öfra Italien, hwarest
5000, och minst pä Corsica, hwarest endast 1000 menni-
stor lefwa pa qv. milen.

h. 9Z.
Yta.

Hela halfön genomstrykcs frän nw. till so. af A pen.
ninerna; de begynna, der de westliga Alperna siöra
till Medelhafwet, draga sig längs Genua-wiken, sluta
sig i öfra delen af halfön mer till kust.n af Adriatiska
hafwet, och genomlöpa hela Italiens längd ända till dest
yttersta spets, Cap Spartivento. W. om Apenniner-
na, emellan Arno och Tiber, ligger en afstild högstätt,
Tosk a na. In. skiljer ett »vidsträckt lägland, Lom b ar-
di ska slätten, Apenninerna frän Alperna. Halföns be.
tydligaste watten tillhöra dest norra hälft. Störst bland
floderna är Po, som upprinner pä Cottiska Alperna, och
i ostlig riktning mellan flacka stränder och åtföljd af moras
utfaller i Adriatiska hafwet. Störst bland sjöar i denna del
af Italien är Lago maggiore (l. Madschäre), smyckad
med de Borromaeiska öarna och gcnomfiuten afTicino.
Mindre, »nen ännu mer retande till sina omgifninqar, äro
Como- och Garda-sjön. Mer historiskt, än geografiskt
märkwärdi gär Tibern, som uppkommer pa Apenninerna
och efter ett lopp af 35 mil utfaller i Toskan ska hafwet.

z. 94.
Klimat zc.

Italien är smalare än Pyreneiska halfön, och deri-
genom ps alla sidor mer öppen för sjöwindaruc. hwarföre
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sfwen luftm här är mildare, än i Spanien. Endast dck
Sirocco,»vinden, densamma, som Spanjorerne kalla So-
lan o, blåser öfwer frän Afrika, är dunsikretscn tung ochtryckande. Egen för Apennin-halfön ar den inre wärmen^som meddelas den genom de ewigt glödande underjordiska
eldstäderna (Vesuvius wid Neapels wik). Wintern är
kort och redan mot slutet af Maj har Italien full sommar.I södra Italien känner man pa slätterna alld-eles icke snö
och is, deremot trifwas der de ädlaste sydfrukter. I norra»
Italien odlas landet omsorgsfullt, i medlersta Italien
wärdslöst, medan det äter i Neapel ges gansta »väl odlade
sträckor. Boskapsskötsel idkas starkt; man haller i synnerhet
sär och getter. Ibland produkterna frän Mineralriket är
den stöna hwita marmorn mest berömd.

z. 95.
Inbyggare.

Grunddraget i Italienarens charaktcr är sinlighct, som.
här, liksom i Spanien, genomträngt till 06) med det reli-
giösa lifwet; isynnerhet hafwa städernas inwänare öfwerlcm-
nat sig öt begäret ester sinliga förlustelser, och afwant sig.
frän alfwarliga ansträngningar. Folket förfmäktar till större
delen i okunnighet. Hufwudspraket är Italienskan, en
dotter af Latinet; den talas renast och zirligast i medlersta
Italien och utmärker sig genom sitt »välljud framsör alla
Europeiska spräk. I allmänhet ha It»l,enarne gjort sig.
mer förtjenta af konsterna, än »vetenskaperna; i maleri, bild-
huggeri, musik och byggnadskonst ha de gätt mycket längt,
och lemnat mönster för^ alla folk, »nen folkunderwisningen
ar helt och hället försummad. Herstande religionen är
den Romersk-Katholska; dock talas äfwen bekännare af
andra Confcstioner.

tz. 96.
Politisk ställning.

Apennin-halfön sönderfaller i fiere stater; gä »vi norri-
frön neråt, sa sinne »vi:

I. Konungariket Lombardiet Venedig, som
ligger emellan Alperna, Ticlno (l. Titschino), Po och
Adriatiska hafwet, tillhör Österrike och styres af en
Vice Konung. Dennes säte är Mailand eller Milano,
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med 124,000 MW. Härunder höra äfwen de fordom rykt-
bara städerna: Veron a, wid Et sch, Mantua, Ve-
nedig.

11. Konungariket Sardinien, bestående af provin-
ser pä f:sta landet samt ön Sardinien; de förra äro
mestendels bergiga (Mo nt B lan c (l. Mong dlanq) 14,000
fot) och ligga till en del p,i Alpernas »vestra siuttning. Re-
geringsformen är oinskränkt, ärftlig Monarchi; huf-
wudstaden är Turin, »vid Po, utmärkt framfor alla Ita-
liens städer genom sitt regelbundna byggnadssätt. For-
dom blomstrade Genua genom sin handel; nu är det pa
förfall.

111. Hertigdömet Parma, nu tillhörigt Erkcher-
tiginnan Marie Louise, Kej'ar Napoleons Enka,»nen
efter hennes dod tillfallande Lucca.

IV. Hertigdömet Modena, med hufwudstaden Mo-
dena.

V. Hertigdömet Lucca wid Medelhafwet, ett af
Italiens mest blomstrande länder.

VI. Storhertigdömet Toscana, måhända det här-
ligaste af Italiens landskaper, med den stöna hufwudstaden
Florenz, wid Arno, i en härlig trakt, och genom sina
konstskatter jemte Rom och Neapel Italiens märkwardiga-
ste stad.

VII. Kyrkostaten, hwars oinstränkta behcrstare är
Päfwen, med sitt Cardinals-Collegium. Hufwudsta-
dcn är det werldsberömda Rom, som fordom hade 3 mill.,
nu 140,000 inw., med talrika minnesmärken af forntida och
M) byggnadskonst, men omgifwet af Ca mp agna di Ro-
ma's nästan mennistotoma, osunda öknar (Pontinsta trästen).

VIII. Republiken San Marino, bestående af sta-
den och några kringliggande byar, under Pafwens stydd.

IX. Konungariket Neapel eller bada Sicilierna,som omfattar hela södra hälften af halfön, jemte ön Sici-
lien, och räknar 7 mill. inw. Hufwudstaden är Neapel,
praktfullt belägen wid stranden af den liknämda hafswiken,
men hotad af det eldsprutande Vesuvius, med 350,000
inw. I nejden ligga de är 79 eft. Chr. genom jordbäfning
begrafna,nu till en del äter uppgräfna, städerna, Hercula-
num, Pompeji, Nola och Stabi ae, »vittnen om Vesu-vii förhärjande makt.
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Balkan,h a l f ö n.

tz. 97.
Allman öfwersigt.

Balkan- eller Haemus-halfön är den ostligaste af
Europas tre sydliga halföar. Pä twa ställen är den endastgenom de smala sunden, Darda nellernas- och Constan.
tinopels-sund, stild frän Asien, som genom sin westli-
gaste halfs. Mindre Asien, liksom genom en brygga, stör
i förbindelse med denna del af Europa. Derföre se wi un-
der alla tider, huru s Europas sida Balkan halfön är den
förmedlande länken mellan Europa och Asien, och huru
denna »verldsdel till sitt inre lif alltid derifrsn mottagit in»
werkan.

? 98.
Historia.

I äldsta tider se wi halfön delad i flere smä Republi.
ker, som sjelfsländigt bestodo jemte hwarandra, ehuru de
Mäktigare alltid utöfwade inflytande pa de mindre mäktiga.
Sparta, Athen och Thebe förwärfwade bland dem stör-
sta ära, och ibland dem utmärker sig äter mest Athen,
mindre genom wigten af det politiska inflytande, som det
utöswade pä sin tid, än genom de utmärkta män, det fram-
bragte. Athenienserna woro de, som först säsom mönster
för alla tider uppstälde, i konsten den renaste skönhet, i phi-
losophien starpsinmghet och höga idéer, i historien sanning,
i rättegängssaker wis inskränkning af godtycket, i borgerliga
lifwet sann humanitö. Äfwen Grekland blef underkufwadt
of Romarne och införlifwadt med det stora werldsriket,
tills det sr 395 eft. Chr., förbundet med de öfriga östra
provinserna, erhöll en egen Kejsare. Öfwer ett ärtuscnde
motstod detta rike, gynnadt genom sitt läge och sin högre
cultur, barbarernas päträngande, tills ändteligen 1453Tur-
kiska Sultanen Ma hom ed 11. eröfrade hufwudstaden, stör-
tade Grekiska Kejsaredömet, och i östra Europa grundade ett
Muhamedanskt rike, medan det i det westra Europa
bestsende redan började wackla. I wart ärh. uppreste sig
de hittills under Turkiskt öfwerwälde lefwande Grekerna
mot sina förtryckare och tillkämpade sig, i minnet af förfä-
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dernas hjeltebragder, friheten. Wisterligen störde sedan inre
strider mellan partierna den för den unga staten sä önst.
wärda freden; dock kunne wi hoppas, att folket nu, sedan
det i Otto af Vajern erhållit en Konung, stall ga en
lyckligare framtid till mötes.

z. 99.
Gränsor.

Balkan-Halfön stiljes i n. genom Sau's och Do-
nau's dalar frän Ungerska slätten, Karpaterna och
de Ost-Europeiska lägländerna. lö. stiljes den ge-
nom Swarta hafwet, Dardanellernas- och Constan-
tinopels-sund, Marmora-hafwet och Archipelagen
eller Grekiska-hafwet frän Mindre Asien. I s/be-
spolas den af loniska och i »v. af loniska och Adria-
tiska hafwen. Södra delen af halfön bildar äter en min-
dre halfö, i forntiden benämd Peloponnesus, nu Morea,som genom Corinth iska näset (Isthmus) sammanhänger
med den nordliga delen, och stiljes derifrän genom Lepan-
to wiken.

tz. 100.
Storlek.

Balkan-halfön upptar en rymd af 10,000 qv. mil,
hwaraf ungefär 800 komma pä det nuwarande Grekeland.
Inbyggarne uppgä till ungefär 10 millioner, hwarafejfullt
1 million tillhöra den nya Grekiska staten. Sälunda kom-
ma i medeltal 1000 inw. pä qv. milen, en befolkning, som
i jemförelse med de öfriga Europeiska staternas är ganska
ringa, men som har sin grund, dels i landets bergiga bestaf-
fcnhet, dels i statsförfattningen.

§. 101.
Yta.

Nordkanten af Balkan-halfön bildas af en hög
bergsrygg, Balkan eller Haemus, som sluttar mot s.,
och i sin högsta del med några toppar stall na snögränsen.
Denna bergsrygg hör till de otillgängligaste och derföre till
de obekantaste l Europa. I midten af halfön höjer sig en
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bergo, Ma c cdonisk a höglandet, frsn hwilken ät öster, nord-
west och söder utgä bergskedjor, hwilka gcnomstryka halfön..Ett för sig bestående litet högland är halfön Morea, i
hw.-.rs midt berglandet Arcadien ligger, som ät alla sidor
utsänder bergarmar, af hwilka en bildar halföns och Euro-
pas sydl-.gasie udde, Cap Mat apan. Den enda stora
sirvmcn i detta wattenrika band är Donau, som, sedanden
upptagit fiere betydande bifloder, utfaller i S»var ta haf-
wet; de öfriga floderna äro endast kustfloder; den betydli-
gaste bland dem, Maritza, upprinner pä Balkan och ut»
faller i Aegaeiska hafwet.

§. 102.
Klimat:c.

I hänseende till sitt läge hör Haemus-halfön tillEn--
ropas lyckligaste länder; endast norr om Haemus ges det
en egentlig winter, som merendels Plötstigt följer pä stark
sommarhetta; ide sydliga trakterna är denna ärstid endast
utmärkt genom stormar och regnskurar. Jorden är fruktbar,
mcn inwanarnes tröghet gör, att dest odling i högsta grad
fönummas; likwäl är landets naturliga productionskraft sa
stor, att det icke allenast fKoer inbyggarne, utan äfwen lem-»
nar produkter, som kunna utföras till andra länder, isynner-
het oliver, win, silke och bomull. Ibland mineralrikets pro-
dukter har isynnerhet marmorn genom de stöna konstwerk,som Grekerna deraf förfärdigade, »vunnit stor ryktbarhet",
men de nuwarande inbyggarnes okunnighet, och till en det
deras religiösa begrepp, göra, att desta stattcr ligga obc«
gagnade.

§. 103.
Inbyggare.

Det herstande folket äro Turkarne eller Osmaner-
ne, såsom de kalla sig efter en gammal härförare. De äro
af Tatarisk härkomst, och hafwa, oaktadt det lyckats dem,
att underkufwa mera bildade folk, framgent bibehållit sina
ursprungliga raa seder. De äro till kroppen »välbildade
och starka, men till själen slöa, bcgifna pä sinlig njutning,
och hafwa ringa »vetenskaplig bildning. Först i fednaste ti-
Her har den sist afledne Sultanen sökt införa Europeisk bild*



77
Ning bland folket; dock »nötte hans inrättningar mycket mot-
siänd. Handeln är i utlänningars händer, förnämligast Gre-
kers, Armeniers och Judars; näringsflit finnes i det hela
föga; endast i förfärdigande af läder-, bomulls- och jern-
»varor ha Turkarne wunnit en »vist ryktbarhet. Alla Tur-
kar äro Muhamedaner, deras religionsbok är Koran,
deras Prester kallas Iman's, deras Kyrkor Moscheer.
Turkista spräket är bestägtadt med Arabiskan. Såsom ett
sedan kort sjelfständigt bliftvet folk bebo den sydliga delen
af halfön och fiere öar Grekerna, afkomlingar af landets
fordna herrar, nu förderfwade genom den langa träldomen,
likwäl ännu utmärkande sig genom mod, fosterlands kärlek
och lyckliga anlag. Deras religion är den Grekisk-ca-
tholska, öfwcrhufwudet för deras Kyrka Patriarchen i
Constantinopel; deras spräk, Ny Grekiskan, harupp-
tommit genoln stympning af den gamla Grekiskan.

tz. 104.
Politisk ställning.

Hela halfön bestar sedan 1827 af tws riken:
I. Turkiska riket, i spetsen för hwilket står Stor.

sultanen eller Storherren, som herstar fullkomligt oin-
skränkt, både i andliga och werldstiga saker. Thronföljdm är
ärftlig ps manliga linien. Provinserna förwaltas af Ståthålla-
re eller Pascha's. Hufwudstaden i riket, hwars »vidlyftigaste
besittningar, såsom wi längre fram stola lära känna, höra
till Asien, är Constantinopel eller St ambul, wid B os-
porus och Marmora-sjön, till sitt läge en af jordens
skönaste städer, med omkr. 800,000 inw.

11. Konungariket Grekeland, som 1833 emottog
sin första Konung, sedan det ifrän 1827 blifwit siyrdt af
en President, befinner sig först i sin utweckling. Hufwud-staden är Athinia eller Athen,med omkr. 12,000 inw.

Skandinaviska halfön.
§. 105.

Allmän öfwersigt.
Denna halfö, den nordligaste bland de Europeiska, är

tillika den största af dem; den sträcker sig frän sydwest mot
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nordost twärs för Östersjön, och skiljer derigenom, i för-
bindelse med Danska halfön, detta haf frsn Nordsjön,
hwarmed det sammanhänger endast genom tre smala sund,
Öresund, Stora och Lilla bält. Genom detta sitt läge
skyddar denna halfö tillika Tystlands norra kuster för Nord-
polens isfält och iswindar.

§. 106.

H i st o r i a.

Folk af Germanisk stam bebodde sedan äldsta tider
Skandinaviska halfön ända till högsta Norden, der begrän-
sade till Finska folk; men ofta drogo de derifrän öfwer till
de »ner lockande sydliga länderna. Isynnerhet oroade de ge-
nom sina täg i 9.de ärh. Frankrikes, Tysklands, Eng-
lands, till och med Italiens kuster. Omkring är 1000
kom till dem ifrån England och Tyskland Christendo»
men, och följderna deraf woro här, liksom öfwerallt, infö-
rande af åkerbruk, mildring af de räa sederna och uppkom-
sten af särstilta ständ i samhället. Sedan 1397 (Calmare-
Union) bildade största delen af Skandinaviska halfön en
del af Danska riket. I 16:de århundradet blef genom e:t
uppror, som anfördes af Gustaf W a sa, Swerige oaf-
hangigt af Danmark, medan Norrige ännu dermed för-
blef förenadt. Nu begynte Swensta Nationen utweckla sina
inre krafter. Gustaf Wasa's sonson, den hjeltemodige
Gustaf 11. Adolph, uppfyllde under 30:äriga kriget Eu-
ropa med sin krigsära, och stupade ärofullt för protestantis-
mens sak pä Lutzens falt (1632). Hans efterträdare ut-
widgade Sweriges besittningar, men Carl XII. förlorade i
början af 18:de ärh., genom den förwägenhet, hwarmed han
inlät sig i ett krig med Ryssland, Danmark och Polen,
större delen deraf. Inre strider störde nu rikets lugn, till
dest sr 1809. Gustaf IV. Adolph twangs att afsäga sig
thronen och den fordna Fransyska Generalen Bernadotte,
under namn af Carl Johan,intog den. Sedan denna tid
har mycket godt skett i landet. Norrige förenades med
Swerige 1814., och Konungens sträfwande är, att med
hwarandra befrynda de bägge nationerna, som hwardera ha
sin egen författning.
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tz. 107.
Gränsor.

I n. begränsas Scandinavissa halfön af Norra Is-
hafwet, i w. och s. af Atlantiska oceanen, hwars sär.
stilla halfön omgifwande delar kallas Scandinaviska haf.
wet, Nordsjön, Kattegat och i öster Östersjön. Den
sista bildar Bottniska »viken, mellan hwilken och Hwita
hafwet halfön sammanhänger med det fasta Europa.

tz. 108.
Storlek.

Skandinaviska halfön upptar en rymd af 14,000 qv.
mil, och är säledes näst Nystland det största Europeiska rike;
likwäl bo pä denna wida rymd endast omkr. 3z mill. men-
nistor, sä att i medeltal endast 250 bo pä qv. milen. Dock
öro desta ganska olika fördelade; de bo i s. ganska tätt till-samman, under det i höga norden endast 6 a 7 inmanars
komma pa qv. milen. Af hela antalet belöper sig pä Norri-
ge ungefär 1 million.

§. 109.
Yta.

Hela halfön genomstrykes frän no. till sw. af en wäl-
dig bergskedja, Kölen eller Seve-berget, som, ehuru
knapt hälften sä hög, som Alperna, dock har lika widsträckta
gletscher, djupa afgrunder och talrika bergssjöar. Flere ar-
mar sträcka sig frän den sydwestligt och sydostligt genom alla
delar af Swerige och Norrige; ät Norska sidan utlöpa de r
otaliga höga uddar, sä att Nords.ön hör bildar en mängd
bugter och djupt inträngande wikar. Halföns hela daning
tillåter icke bildningen af stora, men wäl talrika, floder,
bland hwilka de förnämsta äro: Tornes-elf (gränsflod
mot Finland), Kalix-, Lules-. Piteä-, Skellefteå-(frän
sjön Hornafwan), Umes-, Ångerman-, Nagunda-eller
Indals- (frän Storsjön), Ljungan- eller Njurunda-
Ljusne- samt Dal-elfwen, hwilken har twennekällfloder,
Östra Dal-elfwen, som genomflyter sjön Siljan och
Westra Dal-elfwen. Alla desta floder utfalla i Bott.
ni ska wiken. Deremot ar landet rckt ps stora sjöar.
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Störst är Wencrn, som frän Kölen mottar Klar-elfwett,
och genom Götha-elf utfaller i Kattegat. Ungefär hälftensa stor är Mälarn, liksom Wenern bctäckt med talrika
vaT, och »vid Stockholm utfallande i Östersjön; slutligen
Wet tern, som genom Mo tala - ä äfwensa utfaller i Öster-sjön, samt den mindre betydande Hjelmaren.

Ryktbar bland Sweriges kanaler är Götha-kanal,som genom Wettern, Wencrn och Götya.elf (Troll-
Hättestust) förbinder Östersjön med Kattegat.

z. 110.
Klilnatlc.

Skandinaviska halföns stora utsträckning frZn föder ät
Mrr gör, att den i olika trakter har ganska olika klimat»
De sydliga trakterna ha ungefär samma klimat, som norra
Tystland, »nen högre upp »not norr blir sommaren het, en-
formig, i anseende till dagarnes längd hastigt,.befordrande
frukternas mognad, men af kort »varaktighet. Öfwergängcn
till Vinter är hastigare och denna strängare än i nordliga
Tystland, men luften är derundcr merendels klar och snön
fast. Än strängare är klimatet i trakterna pä andra sidan
Polarcirteln, hwarest solen om »vintern pä »veckotal icke gär
upp, men äter om sommaren under lika läng tid icke gar
ner; dä är hettan ofta tryckande, under wintern äter
kölden ganska stark. I medlersta delen af halfön finner man
ännu allmänt löfstogar, längre upp trifwas endast barr-
träd jemte björken; dock hopkrympa äfwen desta i den höga
norden och förswinna slutligen alldeles. Säd odlas öfwer-
allt, undantagandes i den höga norden, dock är produktio-
nen ej alltid tillräcklig för landets behof; äfwen lin och
hampa odlas ymnigt i wista trakter. Landets förnämsta ri-
kedom bestär i skogsprodukter och metaller, isynnerhet jern,
som förekommer i stor mängd och af utmärkt beskaffenhet,
samt koppar; deremot lider landet fullkomlig brist pa salt.

z. 111.
Inbyggare.

Twä särstilta folkstammar bebo denna halfö; den för-
sta, talrikare, är af Germaniskt ursprung. Till den höra
Swenskar och Norrmän. Bägge desta folk, ehuru till
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spräk och charakter nära bestagtade, woro dock länge siendt-
sinnade mot hwarandra. De äro stora, starka, vförtrut»

ne till arbete, tappra, mattliga och gästfria; ibland »veten,
staperna har isynnerhet Naturkunnigheten bland dem funnit
.sorgMiga och starpsinniga »värdare (Linnä, Berzelius,
Fries). Den andra folkstammen äro Lapparne eller Sa?
'me-'folket, några tusende till antalet. De äro smä till
-wäxten, hafwa platt, blett ansigte, smutsgul färg, och rvisa
-afgjord olust för ansträngdt arbete. Herstande religionen
Hr den Lutherska. z. 112.

Politisk ställning.
Swerige och Norrige, ehuru förenade under en Konung,

hwars thron är ärftlig pä manliga limen, bilda dock twa
särstilta stater. I Swerige delarKonungen lagstiftande mak-
sen med riksstånden, som bestå af Ridderstapet, Prester-
fiapet, Borgerstapet och Bönderna, hwilka pä bestämda ti-
der i hufwudstaden samlas till Riksdag. I Norrige in-
ssränkes Konungens makt af Storthinget, en församling,som äger än större rättigheter, än Riksständer», och bestär af
medlemmar^ som samtligen wäljas bland folket:

Swerige delas i 4 hufwuddclar: i) Swealand, med
<andst<lperna: Upland, Södermanland, Nerike, West-
man land och Dalarne; 2) Göt hålan d, med lnndstaw
perna: Östergöthland, Smaland, Westergöthland,
Dalsland, Wermland, Bohus län, Halland, Sks-
ne, Blekinge; 3) Norrland, med landstaperna: Ge-
strikland, Herjeädalen, lemtland,
Medelpad,Ångermanland, Westerbotten; 4) Lapp-
land. Sweriges hufwudstad är Stockholm, wid Mätarns
utlopp i Östersjön, till sitt läge en af de skönaste i Europa,
med 80,000 inw. Sweriges andra stad ärGötheborg, nä-
ra utloppet af Götha elf, med stark handel. Norriges huf-
tvudstad är Christ i a nia, »vid den liknämda fjorden, med
omkr. 20,000 inw.

Danska Halfön.z 113.
Allmän Afwersigt.

Danska halfön eller lutland kan betraktas sssom
6
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tn nordlig fortsättning af det nordtysta lsglanbet. Den
sträcker sig mot Skandinaviska halfön, ock förbinder
derigenom, liksom genom de till densamma hörande öar,
denna och Tystland; den bildar sålunda ps wistt sätt öfwer-
gsNgen frän medlersta Europa till det norra, och tillhör
derföre äfwen i sin Historiska utweckling dels de Germamsta,
dels de Skandinavista staterna.

tz. 114.
Historia.

Först omkring 9:de Zrh. omtalar historien Danskarne,sssom ett med Skandinaverna bestägtadt folk. Under hela
medeltiden »var Danmark nästan oafbrutet förbundet »ned de
Wandinavista staterna. Oenom upphafwandet af Kalmare
Union (15^3) blef Swerige oafhangigt; Norrige förblefun,
der Danmark. Konungar, oafbrutet af Oldenburgiska
huset, beherstade landet. Detta och det bifall, som de ge-
nom Tysta Reformationen wöckta idéer i Danmark funno,
gynnade inflytelsen af Tysta ssigter och Tyst literatur. Stora
förluster led Danmark i nyare tider derigenom, att det blefindraget i krigen mellan Napoleon och de stora Europei-
Ka makterna, och förlorade 1814 till och med Norrige till
Swerige; dock blomstrar det för närwarande genom sinhandel. tz. 115.

Gränsor.
I w. och n. omges lutland af Nordsjön, i 3. be«

MM det af Hattegat, Lilla Bä'lt och Östersjön,
, s. sammanhänger det med lsglanderna wid Öster- och
Rord.sjbn.

§. 116.
Storlek.

HMn upptar 809 qv. mils rymd, ps hwilken bo 1ö
mill. mennistor; säledes komma pa qv. milen 1857 i medeltal'.

tz 117.
V t a.

I utland är ett flackt, endast obetydligt öfwer hafwet
upphöjdt land, Man berg. Endast en sandig, till en del
WlHbewäxt landtas, Aalheden (l. Alheden), genomstryker
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halfön ps längden och slutas i n. med den smala sandud-
den Ska gen; mot kusterna sänker sig denna ss till dels
fruktbara, dels sumpiga lagländer. Den enda floden afnsgon betydenhet är Cider, som efter ett lopp af 25 mil
faller i Nordsjön, och genom Kiel sk a kanalen förenar
Nordsjön med Östersjön. I sin nordliga del är lutland
nästan afsturen genom Lijmfj orden.

§. 118.
Klimat «.

Klimatet är i allmänhet tempereradt, »nen i anseende
till hafwets närhet fuktigt; kusterna äro utsatta för häftiga
stormar. Åkerbruk och isynnerhet boskapsskötsel, jemte siste,
äro de indrägtigaste näringarne; dock är, i anseende till in-
byggarnes i allmänhet tröga lynne, halfön endast medel-
mättigt odlad. Den känbara bristen pä wed ersattes till
rn del genom stor rikedom ps torf.

?. 119.
Inbyggare.

Danstarne Zro af Germanisk härkomst, liksom deras
grannar ät alla sidor; tapperhet och mod i krig, samt
försigtighet i företag, utmärker dem. liksom alla folk «f
deras stam; dock gör dem sjöluften tröga och makliga. De»
ras fabriker äro icke utmärkta, men genom sin handel M
de i förbindelse med nästan alla jordens länder. Danmark
har frambragt flere utmärkta män, t. ex. Astronomen Ty-
cho Brahe (1' 1601), Skalderna Baggesen och Oeh-
lenschlägcr, Bildhuggaren Thordwaldsen. Danska
Spräket är en dotter af Tyskan och isynnerhet nära
bestägtadt med plattyskan; dock talas Zfwen mycket Nystn.
Lutherska religion är den herstande.z. 120.

Politisk ställning.
Danmark är ett Konungarike och Konungens wälde

nästan oinstränkt. I anseende till sina Tysta besittningar,
Holstein och Lauenburg, Zr Konungen af Danmark
Medlem af Tyska Förbundet. Landets hufwudstad,
Köpenhamn, ligger ps den emellan Stora Balt och
Öresund belägna ön Seeland, är till en del präktigt
Hyggd och har omkr. 100,000 inw.
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ui. a r n a.

Åarna i Atlantiska hafwet.
2) Brittiska Oarna.

Britannien.
z. 121.

Allmän öfwersigt.
De Brittiska Oarna ligga närmast Skandinav»,

ska halfön, Tyskland och Frankrike. Frän desta län-
der hafwa de derföre ocksä mottagit en stor del af sina in-
byggare, under det Frankrikes närhet äter ofta bragte
dem i siendtlig beröring med detta land. Det pä alla sidor
Britannien omgifwande hafwet hänwiser inbyggarnes »verk-
samhet till detta element, och sålunda har det gått der.
hän, att Britterna erhållit och inneha herraväldet öfwer
alla haf.

§- 122.
Historia.

Britannien blir ost först närmare bekant genom Ro-
marne, ds desta ända hit utsträckte sitt wälde. Dock upp-
gsfwo de snart denna astägsna besittning, ds Kejsarne be-
höfde sina legioner till egtt förswar. Emot Picternasoch
Scoternas infall kallade Britterna till hjelp de sjöröfwande
Anglerna och Sachsarna, som i medlet af s.te ärh.
est. Chr. under Heng is t och Hor sa kommo öfwer och
tillbakadrefwo Scoterna, men satte sig sjelf i besittning af
landet, och förgäfwes bekämpades af Konung Arthur och
hans hjeltar. Britterna dels utwandrade till det gent emot
liggande Frankrike, dels flyktade detillWales' (l.Wäls)
bergstrakter. De sju Konungariken, som Tystarne här stif-
tade, blefwo i början af 9:de ärh. af Cg b ert förenade till
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ett rike, och af Alfred den store upphöjda till makt, an-
seende och bildning. Men i medlet af ll.te arh. bragte
Wilhelm Eröfrarcn riket underNorrmannistthcrrawälde,
och tillintetgjorde den ringa frihet Anglosachsarne qwarlem-
nat. Gent emot den Kungliga makten höjde sig de Adli-
gas, som i början af 13:de ärh. aftwungo sig en akt,
Magna Charta, hwarigenom Monarchens makt inskränk-
tes. Närmare twa ärhundraden kämpade nu Engländarne
med Fransoserna om Frankrikes norra provinser, tills ändte-
ligen de sednare gingo som segrare ur striden. Häftiga inre
krig stakade derpä i sednare hälften af 15.de arh. riket, un-
der det man kämpade icke blott om politista rättigheter, ri-
tan äfwen om religiösa meningar, sedan idéerna om en Kyr-
koreform kommit öfwer fraN Tystland. Lugnande i detta
hänseende war Drottning Elisabeths 45.äriga regering,som sträfwade att ordna statshushållningen och bilda en
sjömakt. Dock uppträdde under hennes okloka efterträdare
Parlamentet i öppen strid mot den Kungliga makten, och
Oliver Cromvell ställde sig, under titel af Protector, i
spetsen för den nya republiken (Carl 1., halshuggen 1649);
men redan efter sju är (1660) återkallade man Carl 11.
frän landsflykten pa thronen. Ty wärr begynte han änyo
med härdhet behandla folket, och da hans efterträdare,Ja-
cob 11., fortfor att regera i hans anda, kallade man Ko-
nungens swärson, Wilhelm af Or an i en, pä thronen,
och uteslöt derifrån Jacob och hans son. Sedan denna tid
utwecklade sig nationen till allt större frihet och större makt.
Wisterligen förlorade England i flutet af förra arh. sinaNord-Amerikanska besittningar, da desta förklarade sig
fria, men ännu större förwarfwade det i Ostindicn, och
sålunda är det för närwarande ibland Europas stater den,
hwars inflytande sträcker sig till alla jordens länder.

z. 123.
Gränsor.

Brittiska öarna omges af Atlantiska h afwet, som
öster om dem kallas Nordsjön, söder om dem Canalen
eller la Manche; den mellan Britannien och ön Irland
liggande delen af Atlantiska hafwet heter Jr isk a hafwet
eller Irländska sjön, och södra delen deras St. Georgs
Canal.
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tz. 124.
Storlek.

Bsda Brittista i. ama uppta tillsammans Z6OO qv. mil,
hwaraf pa Irland komma ungefär 15l"0. Inbyggarms
antal gär till 21^ million, och sslunda lefwa i medeltal
ungef. 3840 mennistor ps qv. milen. Af samtliga befolk-
ningen kommer pä England 12^ million, pä Schottland
2, ps Irland ? millioner; folktätheten är i Irland störst,
i Schottland minst.

z. 125.
Yta.

I allmänhet höjer sig Britanniens yta frän f. mot n.
Afde sydliga trakterna har endast W estkusten bergscharakter,
medan »vida stätter utbreda sig i sydost. Ju längre mot
norr man kommer, desto högre stiga bergen, och bilda
slutligen ett wildt Alpland. Längs södra kusten löpa Corli-
va les' bergen (l. Cornwäls), som i wefter med udden
Landsend sluta wid Oceanen. Der, hwarest Britanniens
bredare sydliga del öfwergsr i den smalare medlersta, höja
sig Peak-bergen (l. Pik); ännu nordligare uppstiga Gram«
pian»bergen (I. Grämpiän), som sträcka sig öfwer öns
hela bredd frän fw. till so., och dertill sluta sig de Sch ott.
ska Högbergen, som göra nordliga delen af Britannien
till ett ganska kallt bergland. Sin hufwudstuttning har ön
mot Nordsjön; der flyta Themsen och Humber (l.
Hömber), dest wigtigaste floder. I St. Georgs canalen
utfaller Sev ern.

Irland utgör en stor wsgformig statt utan betydande
berg, »nen med otaliga mindre och större sjöar, moras och
kärr. Den betydligaste bland dest floder är Shannon (l.
Schannön), som utfaller i Atlantiska Oceanen.

tz. 126.
Klimat lc.

Brittista öarna hafwa ett efter deras nordliga läge
ganska mildt klimat; wint^arne äro wäl länga, men icke ss
kalla, som i det nordostliga fasta Europa. Deremot äro som-
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wrne ockss icke sa heta, och derföre äfwen fruktodlingen
ringa. Ofta fylles luften af uthallande töcken, och Mel.s
klara dagar ges det gansta fä. Åkerbruk och boskapsskötsel
drifwas med stor flit, dock förssär icke säden för befolkningen;
deremot har man hästar, hornbostap och fär i stor mängd
och af utmärkt slag. Stor är Englands rikedom pa mine-
ralier, isynnerhet pa tenn, som redan Phenicierna henitade
härifrän, samt pa stenkol, so»n, isynnerhet i norra England,
sinnes, säsom det synes, i outtömliga lager.

tz. 127.
Inbyggare.

Britterna äro ett, säsom deras historia redan uWi«
far, af Norrmänner och Anglosachser hlandaht folk,
medan inbyggarne i Vales och Irland, afweMm Schot-
ta rne, till större delen bibehällit sig oblandade. Afwen i
Brittiska folkets charakter sinne wi sålunda mycket, soyr
erinrar om Germanerna, hwartill isynnerhet hör, kärlet
till frihet, lust för alfwarlig »verksamhet och ett djupt wc-
tenstapligt sinne. Den dystra, töckniga, ön mestendels ymgif»
wande, luften gör äfwen inwanarne böjda för en dyster me*
lancholie. Landets läge och natur är utmärkt gynnande för
handel; talrika förträffliga hamnar erbjuda skeppen säkra till-
flyktsorter, och inwänarnes drift har äfwen i det inre lan-
det genom förträffliga wägar och mer än 1W kanaler, som
till en del gs under jorden, lättat förbindelsen ställa sidor.
Men derigenom har ocksä näringsfliten i landet blifwit upp-
drifwen till en höjd, som intet annat folk uppnätt. Inemot
hälften af inbyggarne lefwa i fabriker, hwilkas »verksamhet
sträcker sig till alla lifwets behof. Deraf låter det förklara
sig, att det i intet land i Europa ges sa stora och folkrika
städer, som i England, men ycksä, att ingenstädes sä stor
olikhet i fönnögenhet äger rum; mähända tiondedelen af
befolkningen är tiggare, medan ä andra sidan antalet af
dem, som räkna sina ärliga inkomster efter hundratusenden,
icke är ringa. Spräket är mest bestägtadt med Tyskan,
men utblandad! med en mängd ny-Nomerska ord, isyn-»
nerhet hwardagsspräket. Herstande Kyrkan är den Wrotesstantiska, i England den Biskopliga eller Anglikan-
ska, i Schottland den Presbyterianska. Ifländarne
öro till det mesta Catholikcr. För öftigt talas alla reli-
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gionspartier. För folkets bildning är föga gjordt, och hun^dratusenden uppwäxa utan all underwisning.

§. 128.

Politisk ställning.
Englands författning är inskränkt monarchist

den har utbildats mindre genom »valdsamma hwälfningar
bland folket, än genom de förändrade bchofwen under lan-
ga srhundraden. I Konungens hand ligger werkställande
makten; den lagstiftande delar han med Parlamentetssom bestar af twä afdelningar, Öfwer huset, som bildad
cif Medlemmar bland den höga Adeln, Erkebistoparna och
Biskoparna, och Underhuset, som utgöres af Deputerade
frsn Grefstaperna och städerna; dock erlMer hwarje i Par-
lamentet genomgånget lagförslag, först genom Konungens
siadfästelse, laga kraft. Kronan är ärftlig pä manliga och
qwinliga limen. Konungen bär titeln: Konung af Stor»
Britannien och Irland; Kronprinsen kallas Prins af
Vales. Englands inflytande pa det Europeiska statslifwet
är ganska betydande. Det grundar sig isynnerhet pä dest
sjömakt och de betydande hjelpkällor, som det äger i sina ut-
ländska besittningar, hwilka tillsammans hafwa icke mindre än
-127 millioner inbyggare. De betydligaste städerna äro: Lon-
don (l. 3and'n) wid Themse, med öfwer 1^ million inw.,
werldens största handelsstad, der den största prakt är före-
nad »ned det djupaste armod; Liverpool (l. Liverpul),
näst London största handelsstaden i England; Edinburg
(l. Eddinbörro), hufwudstaden i Schottland, med 140,000
inw.; Dublin (l. Döbblin), pä Irland, näst London den
största staden i Brittista riket, med 250,000 inw.

§. 129.
b) De öfriga öarna i Atlantiska Oceanen.

Af desta höra under Stor-Britannien:
n) Orkaderna eller Orkneys, (l.Arknis) öarna,som

genom Pentlands-sund stiljas frän Cap Dungsby och
bestä af nägra och 60 öar,

K) Shetlands-öarna, no. om Orkaderna öfwer
80 till antalet.

«) Hebride.rna, för sitt läge äfwen Wester'öarna
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kallade, ibland dcm den helt och hället af basalt bestämde
ön Staffa <Fingals grotta).

<l) Öarna Man och Anglese a (l. Mönn och Änglsih),
i Irista hafwet.

s) Scilly-öarna, kala klippor utanförC'pLands-
cnd.

f) Ön Wight (l. Ueit), genom Portsmouth's- (l.
Portsmöds) sund skild frän Brttanniens södra kust, fruktbar
och »välodlad.

Destutom äger England de sma Norrmanniska öarna
»vid Frankrikes nordwestra kust, samt det lilla Helgo-
land w. om I utland.

Till Danmark höra:
F) Fär-öarna, nw. stan Schottlalid, med br.nta,

klippiga kuster, men »vigtiga för boskapsskötsel, siste och
sjöfart.

l,) Seeland och Fiicn, skilda genom stora Balt,
ock omgifna af stere mindre öar; pä den förstnämda ligger,
säsom ofwanföre är nämdt, Danmarks hufwudstad,Köpen-
ha m n.

Till Nederländerna höra:
i) Maas- och Schelde-öarna, samtligen flacka, bil-

dade af de bäda liknämda flodernas mynningsarmar, och ge-
nom dammar skyddade mot hafwet.

Ic) Friesländska öarna, sträckande sig i en bäge
frän norra spetsen af halfön Holland till Wesers mynning,
alla flacka, likfom de närliggande Nederländerna.

Till Preussen höra:
l) Pommerska öarna Riigen, Usedom och Wol-

lin;den förstnämda, i det inre fruktbar, i n. och ö. bergig>
de sednare, böda flacka, liggande för Oder's mynning, ochskilda genom Swine.

Till Swerige höra:
m) Öarna Gottland och Öland; den första,Öster-

sjöns största ö, tcmligen fruktbar och odlad, den sednare, ge-
nom Kalmare-sund stild frän Scandinaviens kust.

Till,Ryssland höra:
n) Åländska öarna wid inloppet till Bottniska

wiken, bestäende af en större och otaliga mindre, klippi-
ga öar.

o) Liefländska öarna Oesel, Dagö och nägra
-mindre, liggande mellan Finska och Nig a-wiken.
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z. 130.
öarna i Norra Ishafwet.

Till Swerige höra:
n) Scandinaviska öarna längs Norrsta kusten; de

äro till största delen ödsliga klippöar med otillgängliga ku-
ster; den nordligaste af dem är Mageröe, pa hwilken Eu-
ropas nordligaste punkt, Nordcap, uppskjuter 1200 fot öf-wer hafwet.

Till Danmark hör:d) Ön Island, 1500 qv. mil stor och närmare Nord-
Amerikas ostkust, än Europas »vestra kust. Ehuru nästan he-
la aret om betäckt af snö och is, bär dock hela ön synbaraspar af sitt vulcanista ursprung. Midt ibland Isbergen
frambryta kokhcta källor (Geiser), och HeklasamtKrablaäro allt ännu »verksamma vulkaner. I fordna ärhundradensynes ön hafwa ägt ett mildare klimat, och i hwarje hän-
seende »varit mera blomstrande; men isynnerhet sedan jord?
branden 1783 ha jord och klimat blifwit förändrade, och
knapt 200 qv. mil äro mer bebodda. Inwänarne äro af G er-
manisk härkomst och tala det gamla Skandinaviska
sprskct.

h 131.
Oarna i Medel-hafwet.

Till Spanien höra:
n) Baleariska ochPithyusiska öarna, bland hwilka

den största är Mallorca (l. Maljorka), som ockfs genom
fin fruktbarhet utmärker sig framför de öfriga. Bergigare och
i följe deraf mindre fruktbar är Minor ca.

Till Italien höra:
l>) Sicilien, 500 qv. mil stor. Den bildar andra hälf-

ten af Konungariket Neapel. Redan i den höga forntiden
war den bekant och prisad, men blef under srtusendens för-
lopp tagen i besittning af åtskilliga eröfrare; Phenicier, Gre-
ker, Karthgger, Romare, Vandaler, Saracener, Norman-
ner ha efter hwarandra beherstat den; nu är den beboddas
ett folk, som lefwer i djup okunnighet, och hwarken betje-
nar sig af landets fruktbarhet till odling eller det gynnande
läget till handel. Pä östra kusten af ön höjer sig Aetna
eller Monte G ibello säsom en massa af sammanhopade
Vulkaniska berg; öfwer 10,000 fot uppreser sig den högsta
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kägclformiga toppen af denna oupphörligt brinnande Vulkan.
Hufwudstaden pä ön är Palermo, med 160,000 inw., i
en retande nejd wid öns norra strand. Förnämsta handels-
staden är Mes sina, med 60,000 inw.; wid inloppet till
hamnen ligger de gamles Charybdis, midt emot »vid Ca-
labriens kust klippan Scylla.

«) Sardinien, frän n. till s., gmomstruken af en hög
bergsrygg, som utbreder sina grenar öfwer hela ön. Afwen
den »var under Romerska tiden mer blomstrande och bättre od-
lad; nu är odlingen försummad och inwanarne känna hwar.
ken fabriker eller näringar. Ön tillhör Konungariket Sar-
dinien, hwaraf den utgör den minst wigtiga delen.

<l) Elba, en 7 qv. mil stor, ofruktbar Nippö. Genom
Psombin os sund stiljes den frän Apmniu-hatfön. Dest
outtömliga jcrngrufwor göra den wigtig, och Napoleons
wistelse derstädes 1814 berömd; den 'tillhör Storhertig-
dömet Toscana.

Till Frankrike hör:
<.) Corsica, stild frän Sardinien genom Bonlsacii-sund. Frsn no. till sw. genomstryker den en starkt stog-

bewaxt bergsäs. Ehuru jorden icke är ofruktbar, är dest od-
ling dock, i anseende till inbyggarnes tröghet, helt och häl-
let försummad. Näringsflit känner »nan icke, ty hwar och
en förfärdigar sjelf det han behöfwer. Hufwudstaden Ajac-
cio (l. Ajattscho) är Napoleons födelseort.

Till England hör:
l) Maltas ögrupp, bestämde af hufwudön Malta,

som af naturen war gansta ofruktbar, men nu är ganska
bördig, samt de mindre öarna Gozzo och Comino.

Under Englands skydd bilda en fristat:
Z) loniska öarna, längs Grekelands och Morea's

kust. Deras yta är bergig, men i dalarna och wid kuster-
na fruktbar. Största ön och regeringens säte ärCorfu. De
öfriga äro, Cephallonia (l. Tjefalonia), S:ta Maura,
Theaki, Zante, Cerigo (l.Tjerigo) och nägra mindre.

Dels till Turkiet, dels till Konungariket Grekeland
höra:

K) De Grekiska öarna, bland hwilka den största är
Candia, de gamles C reta. Inbyggarnc äro dels Turkar,
dels Greker. Bland de öfriga förtjena att märkas, Negro-
ponte, de gamles Euboea, Hydra, Delos, Spezzia,
Paros u.



Asien.
§. 132.

Allmän Ofwerslgt.
Asiens lärngestalt bildar en stor, oliksidig och snedwin-

llig fyrhörning, hwars fyra hörn falla pä Näset wid
Suez, Tonkin-wiken, Cap Schelatskoi och österom
Novaja-Zemlja. Förbinder man den nordöstra spetsen af
denna fyrhörning »ned den sydwestra genom en rät linie, ss
ar den 1200 mil läng, en dylik linie frän nordwestpunkten
till sydostpunktcn upptar 800 mil. Asiens norra kust har
jemsörelsewis de minst talrika längt utskjutande uddar och
djupt inträngande wikar, dock äro de »vida talrikare, än A-
frikas; »ner omwexlande och af hafwet djupare inskuren är
sydkusten, som i fiere hänseenden har likhet med Europas
södra kust. Om wi likwäl jemföre Asiens kustomfäng med
Europas, i förhallande till den areal de uppta, kan Asien
icke mäta sig med Europa; ty dä Europa, säsom wi redan
ofwanföre anmärkt, pa hwarje 37 qv. mil af sin continent
har en kustmil, har Asien deremot med sitt 7700 mil länga
lussomfäng, dock först pa >05 qv. mil af sin continent en
kustmil. Deri ligger till en del grunden dertill, att Asien,
ehuru mennistoflägtets och all kulturs wagga, likwäl under
sednare ärtusenden, i hänseende till sin utweckling, blifwit ef-
ter Europa och i norr, liksom i söder, »nast underkasta sig Eu-
ropéerna.

tz. 133.
Historia.

Sa mycket är säkert, att mcnnistoslägtet härstammar
frän Asien; hwarest likwäl i denna widsträckta »verldsdel den
trakt är, der wära stamföräldrar bodde, derom äro äsigter-
na delade. Medan några wilja sinna Paradiset wid slutt-
ningen af Armeniens höjder, tro andra äter, att det warit
beläget »vid Hindukuh, i den härliga Kaschmir-
dalen. Till de folk, som tidigast nämnas i Asiens histo-
ria, höra Assyrier, Meder, Babylonier, Phenicier
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och Hebreer. De sistnämde, ehuru innehafwande endast
en liten kuststräcka »vid Medelhafwet, blefwo dock genom
det renare religionsljus, som frän dem utgick, af högsta
wigt för hela mennistostägtcts historia, medan deras nordli<
ga grannar, Phenicierna, gjorde sig berömda genom sin
öfwer hela gamla werlden utbredda handel. De stora riken
i sydwestliga Asien förenade i medlet af 6:te ärh. före Chr.
Cyrus genom eröfring till det stora Persiska riket. Hans
efterträdare, Konungarne Darius och terxes, gjorde till
och med försök, att utbreda sitt herrawälde till Europa; men
med sä oerhörda krafter de ock begynte detta företag, stran-
dade det dock mot det lilla Greklsta folkets hjcltemod; ja, i
4:de ärh. f. Chr., dä Grekerna formade sina krafter under
den unga Konungen Alexander af Macedonien, drogs
de öfwer till Asien, ock eröfrade efter tre segrar (Grani cu s
334. Is sus 333. Arbela 331.) hela det stora Persiska
riket ända till Indus. Wisserligen sönderföll efter Alexan-
ders död det stora Macedon i ska riket i fiere mindre sta-
ter, men twa århundraden sednare uppträdde ett annatEu-
ropeistt folk, Nomarne, och fogade till sina »vidsträckta
besittningar i Europa äfwen hela »vestra Asien ända tillE u»
phrat. Denna omhwälfmng förändrade icke ställningen ide
under Romerska wäldet lydande delarne af Asien, fastmer
kände äfwen de Asiatista provinserna de inre krigens gistel,
dä Romerska Kejsarethronen blef ett trätoäple för äregiriga
Fältherrar. Men alla desta stormar, som upprörde det west-
liga Asien, nädde icke Högländerna och Östern af den-
na »verldsdel. Redan tidigt hade här bildat sig ett stort
rike, det Chinesiska, der man uppfann konster och närin-
gar, men i religion öfwerlemnade sig ät den »vidunderligaste
»vantro, och i hänseende till författning fogade sig i döda
former. Friare utwecklade sig »väl de under särstilta Ko-
nungar lefwande Hinduerna, pä den medlersta af Asiens
tre sydliga halföar. Men den här herstande kastandan häm-
made all själsutweckling; man nö.de sig med besittningen af
det man redan hade, utan att sträfwa efter utwidgning.
Wid medlet af 7.de ärh. eft. Chr. begynner en ny epoch i
det andliga lifwct för en stor del af de Asiatista folken med
Araben Muhameds uppträdande (Hed sch ra, 622). Un-
der loppet af ett ärh. twang denne man och hans efterföl-
jare, mest med »vapenmakt, hela westra Asien till antagande
af hans, af christna, judiska och bland hans folk befintliga



94

idéer sammansatta lära. Politiska oroligheter, som utbröto i
de nya staterna, gafwo de Christna hopp, att ätminstonestereröfra det land, der Frälsaren lefwat. Sålunda företogs
de de sakallade Korstagen, under hwilka talrika starorfrsn Frankrike, Tyskland, Italien och Englanddro-
go till det heliga landet, och eröfrade werkligen Syriska
kusten ochlerusalem (1099), samt bibehöllo dem inemot
ett srhundrade (Sa la din l187), mm mäste sedan äter
uppge dem. Ja, i medlet af 15-.de srh. (1453) lyckades
det till och med för Islams bekännare, att eröfra Constan-
tinopel,. omstörta det Grekiska Kejsaredömet och i dest
ställe i Östra Europa grunda ett Muhamedanfft rike.

.

Emedlertid hade stora hwälfningar inträffat i Östra
Asien. Mongolen Temudschin (Dschi ng is - Chan) ha-
de nämligen i början af l3:de srh., sedan han underkufwat
samtliga Hög-Asiens horder, inbrutit i södra Asien, er-
bfrat China och utbrcdt sitt herrawälde öfwer hela Asicn
onda till Rytzland. Wäl blef detta stora rike efter hans
död äter sönderstyckadt; men i I4:de ärh. uppträdde i Ti-
tt»ur (T a mer lan) en ny eröfrare, som underlade sig alla
länder ifrsn Mindre Asien till China; dock sönderföll äf-
wen detta rike efter stiftarens död. Längre bestod en af Babur,
en ättling afTimur's familj, wid Ganges grundad stat, stora
Moguls ri ke,som först emot slutet af förra ärhundradet till-
intetgjordes afEn gelsmännen. IPersi en striddeefterMon^
golista »väldets fall Tartariska furstar om thronen, tills
Sofi'ernas ätt, af Persisk härkomst, omkr. 1500 tilläm-
pade sig den. Fsr nä.warande är riket deladt i tre stater.
Alla desta efter hwarandra i Asien uppträdande beherstare
regerade fullkomlige»» despotistt, och hindrade derigenom hwar-
je fri sjölsutweckling bland folken, som derföre förete den
bedröfiiga bilden af fullkomligt tillbakastridande. För när-
warande synes Europa wilja afbörda den gamla stuld, hwari
det star till Asien, emedan det derifrän mottagit de första fröen
till sin kultur, dä det nu wunnit betydligt inflytande i sö-
dern af denna werldsdel. För mer än trehundrade sr sedan
<1498)fann nämligen Portugisen Vas c o de Gama sjöwägen
till Ostindien, och hans landslnän grundade der ett despotistt
rike. Snart försökte äfwen Holländarne här fatta fast fot,
och det lyckades dem, att frän mänga punkter undantränga
de förra; dock gagnade äfwen de, säsom tranghjertade köpmän.
Indierna föga." Nu inneha Engelsmännen här ett oerhbrdt
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område, och synas kallade, att till ett nytt aNdeligt lifupp-
wäcka de under deras wälde lagda folk.

§. 134.
Granso r.

Asien gränsar i norr till Norra Ishafwet, i öster
bespolas det af Östra Werldshafwetseller Stilla O-
ceanens böljor, hwars särstilta delar äro Kamtschatka-
hafwet, Ochotfka hafwet, Japanskahafwet, Korea-
wiken eller Gula hafwet, samt Chinesiska hafwet; i
föder begränsas det af Indiska hafwet, som här bildar
Bengaliska wiken och Persisk-Arabiska hafwet med
Persiska och Arabiska wikarne; i »vester utgöres grän-sen af Medelhafwet »ned detz delar. Asien sträcker sig,
mer än nsgon annan werldsdel, öfwer till alla de andra
»verldsdelarne; ifrän Amerika skiljer det i no.endastßeh-
rings- eller Cooks- (l. Kucks) sund; mot Australien
sträcker det sig genom sin sydostliga Archipel; med Afrikastår det i förbindelse genom näset wid Suez, och med
Europa sammanhänger det i sin största westliga längd,
stildt derifrän endast genom det lätt öfwerstigliga Ural ochWerchoturerna. Detta Asiens egna loge gör det för-
klarligt, att redan sedan de äldsta tider menn.stostägtet der«
ifrsn kunde utbreda sig öfwer alla bfriga werldsdelar.

§. 135.
Storlek.

Bland alla werldsdelar är Asien störst, det upptar
en rymd af omkr 810,000 qv. mil, hwaraf^F fasta landet,
sedan halföar och öar afdras, komma 655,000 qv. mil. A-sten är ssledes ungefär 4 ggr sä stort, som Europa, half-annan gäng ss stort som Afrika, och 10,000 qv. mil störreön Amerika. Inbyggarne uppgå till ungef. 500 mill., ssatt i medeltal ungef. 620 komma ps qv. milen (se §. 4.).

tz. 136.
Yta.

För att minna en sstsdlig öfwersigt af Asiens yta, af-söndre wi Fasta lande^frsn Öarna, och betrakte ssle,
des först:

'
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Fasta landet.
Detta stall framställa sig för ost tydligast, om wi utgå

frsn dest kärna. Höglandet, och derifrån nedstiga till de
kringliggande Trapp- och Lag länderna.

») Hög-Asien. Asiens' Högland är ett frän alla
sidor af berg omgifwet, och i sitt inre pa mängfaldigt wis
af berg genomstruket lind, hwars sydligaste del, Tibet, ej
sällan höjer sig till 10,000 fot, och ger upphof ät fiere be-
tydande strömmar. Norr om Tibet sänker sig landet till en
wid högstätt, som i allmänhet bär namn af höga T artä-
rte t, ock mshända ännu ligger 8000 fot öfwer hafwet;
westra delen af detta land heter lilla Buchariet, den
nordwestra Dsungariet och den nordöstra Mongoliet.
En stor del af höga Tartariet upptar den dels af grus,
dels af flygsand bestående öknen Ko b i eller Schamo.
Högst uppstiga de Hög-Asien omgifwande bergen i 0., s.
och sw.; brant stupa de här till de djupare liggande trak-
terna, medan der.mot i n. och nw. höglandets stupning
mot läkandet är mer sluttande.

d) Hög-Asiens Nord kant. Hög-Asiens Nordkant bil-
das af Atlai-bergen,som i tre afsatser sänka sig titt Si-
biriens slättland. Den högsta af dem är Stora Älta i,
ett 8000 fot högt snöfjäll, som i s. stöter till Hög-Asiens
ofruktbara stätter. Mot n. sänker det sig till en mindre hög
bergsträcka, lilla Altai, och denna sänker sig äter än nord-
ligare till de Älta i ska Malmbergen, ett bergland, som
till en del är wäl odladt ocb isynnerhet märkwärdigt för sin
stora rikedom pä metaller. Österut sluter sig till stora Al-
tai Kanghai, ssfom Hög-Asiens nordöstra gränsberg, un-
der det ster nordwestra gränsen bildas af Mussart och
de norr derom liggande Dsungariska bergen. Wid foten
af denna Hög-Asiens stupning ligger nu den ifrän Ural
till Behrings-sund utsträckta slätt, som med ett allmänt
namn kallas Sibirien. Den bestar till det mesta af step-
per, som i söder ännu här och der äro tjenliga till odling,
längre mot norr betäckta nf »vidsträckta stogar och kärr, men
i trakten af Ishafwet ödsliga, nästan utan all vegetation,
genomskurna af moras och största delen af äret betäckta af
is och snö. Längst mot n. utskjuter Sibirien i Cap Tai-
mura, »verldsdclens nordligaste udde. Dest bergigaste del
ar den oblida, culturlösa halfön Kamtschatka, som med ud-
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den Löpa tka utskjuter i O c hotska hafwet. Denna wid^
sträckta statt är genomsturen af tre stora strömar. Den
»vestligaste af dem är Obi, som, upprinnande pä lilla Ali,
tai, först i nordwestlig, derpä, efter upptagandet aflrtisch'>
i nordlig riktning flyter till Ishafwet och utfaller i den der-
efter benämda hafswikm. Den andra af desta Nord-Asiati-
sta floder är Jen ise i; dest källor ligga pä stora Ältat.
Den upptar Angara frän Baikal-sjön och strömmar i
nordlig riktning till Ishafwet. Öster derom flyter i samma
riktning Lena, som delad i fiere armar, hwilka omsluta
den sskallade Lena-mynnings-Arch ipelen, utfaller i
Lena-wiken. I nejden af de bägge sistnämdes källfloder
ligger i Da-uriska Alperna sjön Baikal, den största
bland bekanta bergssjöar pä jorden.

o) Hög - Asiens Ostka nt. Ostgränsen afHög-Asien
utmärkes likaledes af höga berg, hwars utgrmingar omsluta
Chinefiska landet. De kallas med ett gemensamt namn
V un-l ing och utbreda sig mot ö. såsom ett sammanhän-
gande Alpland, det colostalaste pä jorden, pä en rymd af
mshända 34,000 qv. mil. Twä strömar, lantsekiang
och Hoangho, genombryta detta Alpland; der, hwarest
desta floder under sitt lopp ät öster nä slätten, är medel-
punkten för Chinas fruktbarhet, rikedom och befolkning.
Wilda buskar och örter träffas här ingenstädes, ty landets
öfwerbefolkning gör det sorgfälligaste begagnande af hwarje
fläck nödwändigt. Säsom en ostlig fortsättning af Vun,
ling, och tillika säsom Chincsista slättens nordgräns, wisar
sig Sianpi eller Eiolki, som bildar halfön Korea,
och uppstiger ända till snögränsen. Det i n. om denna
halfö wid Hög-Asiens nordöstra stuttning liggande landet,
Mantschuriet, genomflytes af Amur, hwars källor lig«
ga nära Lena's, och som, sedan dm först i ostlig, sedan i
nordlig riktning gmomflutit Mantschu-länderna, utfalleri
Ochotsk a hafwet.

ll) Hög-Asiens Sydkant. Wid gränsen af Hög«
landet Tibet utmärker jordens högsta bekanta bergsrygg,
Himalaya, början af Hög-Asiens sydkant; här höjer sig
Dhawalagiri (l. Dawaladschiri) 28,000 fot öfwer hafwet;
mot s. stupa bergen brant st de Hindo st an sta lsglän-,
derna. De bägge hufwudströmarne i denna del af Hög-
Asiens sydkant äro Ganges och Indus. Ganges, för
inbyggarne en helig flod, uppkommer pa Himalaya, ge-

-7
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nomstrl. mniar i sydostlig riktning med mänga bugter en »vid-
sträckt statt, upptar kort före sitt utlopp den mäktiga Bur»
ramputer, och utfaller i Bengaliska wiken. Indus,
.kommando frän Tibet, strömmar i början westligt, emottar
isynnerhet pa sin »venstra sttand betydliga tillflöden (defem
ftoderna),och utfaller i Indo-Perfiska hafswikeN. Mellan
mynniiigarne af bägge desta strömar sträcker sig längt ned i
Indiska Oceanen Westra Indiska Halfön, ett bergland,
hwars höjder i »vester uppstiga i Ghat-bergeN, hwilka
draga sig längs westra kusten pä en sträcka af 220 mil. Den
ostliga fortsättningen af Hög-Asiens sydkant är föga be-
kant; en mäktig bergssträcka utbreder sig här genom Indo»
Chinesiska halfön och sträcker sig lsngt ner mot s. i
halfön Malacca; sydspetsen af denna halfö bildar udden
RöinaNia, som tillika är werldsdelens sydligaste udde.
Fyra stora »vattenrika parallel-strömnr, troligen alla kom-
mande frän Tibet, genomströmma Indo-Chinesiska half-
ön; den största af dem är Irawaddi, som, jemte T ha-
leayn, utfaller i Ostindiska hafwet, medan Menam
och Mai-Kong utströmma i det Chinesiska.

e) Hög - Äsiens West k ant. Hög-Asiens westra gräns-
wall bildas af ett bredt Alpland, hwarps i s. B elur-Ta g
och. Mus. ta g höja sig. At w. öfwtrgör detta Alpland
först i fruktbara dalar, men sedermera i de sandiga och kala
stepperna »vid Ar al-sjön och C asp i ska-hafwet. Möts.
sluter sig Belur-Tag till högsta bergsryggen i denna drl
»f westra Assen, Hindukuh, som endast genom Indus
dalen är stild frnn Himalaya. Sydwestligt stupar detta
berg ät Irans eller Persiens widä högstätter, som i sitt
inre ät en mycket wattenfattig trakt, en brist, som maN se-
dM srltlsmdm genom konst sökt afhjelpa. Fortsättningen af
Irans gränsberg höjer sig i w. till det Armeniska Alp-
landet. Detta omge de gräsrika slätterna kring källorna af
Euphrat, Tigris och Äras. Bland desta tre floder är
Cllphrat den största; helt nära den upprinner Tigris och
hägge twlllingsströmarne flyta nu mot so. tills de förena
sig och i fiere armar utfalla i Persiska »viken. Landet
Mellan bädä floderna kallas wanligen Med ett gemensamt
namn Mesopotamien; men understundom skiljer man den
notvligl» högre liggande dele». frän den sydliga lägre, och
WarMn förra Al-Dschesirah, den stdnare Irak-Arabi.
Det förra är en fruktbar bergsstätt med stöna betesmarker,
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det sednare ett bördigt, wäl odladt lagland, som gmomstäres
«f otaliga kanaler. N. om Mesopotamien höjer sig lan-
det till Kaukasus, som sträcker sig twärs öfwer det näs,
som innestutes af Swarta och Caspiska hafwen; st
hagge hafwen stupa bergen brant, men mot n. öfwergs
de genom ett medelhögt bergland i det Ost-Europeista slätt-
landet.

Frsn Euphrats kalland utbreder sig mot w. halfön
Mindre Asien, som i Taurus-bergen uppnärsin hög-
sia höjd. Betydliga floder har denna halfö icke. Den stör-
sta är Kisil.lrmak. Längs östra kusten af Medelhafwet
ända till näset wid Suez ligger Syrien, hwars södra hälft,
genom Libanon skild frän Syrien i inskränktare Mening,
kallas Palae st i na. Här flyter Jordan frän Libanon
genom sjöarne Me rom och Genesareth ut i Dödahas-
p.et. I si sluter sig till Syrien den stora halfön Arabien,
innesluten af Persiska och Arabiska wikarne. Dest inre
sr föga bekant, men bestär troligen af en hög »vattenfattig
statt, som till en del genomstrykes af bergsäsar, till en del
Hr öfwerhöljd af sand. Mot Persiska wiken öfwergar half-
ön i ett flackt kustland; endast fä bäckar frän det inre ns
hsfwet.

V. Karna.
») I norra Ishafwet:
Novaja Semlja, tws öar med höga berg, men i

onseende till det kalla klimatet otjenliga till odling. Eöoer
derom ligga de genom Vaigats-sund frän fasta landet
skilda Vaigats-öarna.

Nya Sibirien wid Lenas mynning.
b) I stilla Oceanen:
Kurilerna, äro klippiga, vulkaniska och för täta

jordbäfningar utsatta öar, bebodda af otaliga fiälar ock räfwar.
Aleu tiska öarna (de westra) af samma beskaffenhet.Japanska öarna, »ned klippiga kuster och bergig yta,

rika pä metaller och förträffligt odlade; de största äro: Ri-
phön, lesso, Saghalin och Kiusiu.

De Chinesiska öarna, likaledes förträffligt odlade;
wwanarne pa dem skola wara ss fredliga, att de till och n«h
ej Nnna bruket af wapen. De största äro Ha.nan ochTaivan eller For »no sa.
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' «) I Indiska Oceanen:

Ceylon, en i det inre bergig, men wid kusterna flack
och ganska fruktbar ö, som genom Palks«sund stiljes frän
Cap Comorin, sydspetsen ps Westra Indiska halfön.

Malediv e rna och Lakediver na, twa ögrupper i sw.
om westra Indiska halfön, icke utmärkta genom sina natur-
alster, men bebodda as flitiga och stickliga mennistor.Andamanerna och Nicobarerna, twä af Euro-
péer föga besökta ögrupper, bergiga och betäckta af tjock stog.

<t) I Medelhafwet:
Den största bland de mänga öar, som omge Mindre

Asien är Cypern, en bergig, vulkanisk 3, med fruktbar
jordmän, som alstrar de stönaste sydfrukter. Bland de öf-
riga förtjena att mörkas Rhodos, Scio, Samos, Me-
te lin o.

Öfwerblicke wi än en engang Asiens nyst skildrade yta,ss wisar det sig, hwilket gynnande inflytande Hög.Asiens
egna läge måste utöfwa pä daningm af hela werldsdelens
yta. Beläget midt i werldsdelens kärna, och sänkande sig
st alla wädersträck till de mest olika oceaner, måste Hög-
Asien gifwa anledning till uppkomsten af talrika och widt
utgrenade wattensystemer, som i alla riktningar genomsturo
och befruktade landet, samt derigenom gjorde det tjenligt
till bosättning. Tillika bildar detta Asiens Högland en na-
turlig gräns mellan de bada Kulturgrader, pä hwilka
wi se denna werldsdels folk besinna sig, nämligen mellan
Nomadlifwet i Norr och Civilisationen i Söder.
Egna för denna werldsdel och af betydenhet för dest utweck-
ling äro de kolossala Dubbel- eller Twillings ström-
ar, som i alla riktningar flyta till de Asien omgifwande
hafwen. Sålunda höra Hoangho och lantsekiang,
Ganges och Burramputer, Tigris och Euphrat till-samman, och till och med i Norden kunne »vi säsom sam-
manhörande betrakta Obi och Irtisch, lenisei och An-
gara. Af hwarje fiodpar bildas ett ansenligt Delta-land,som genom sin fruktbarhet inbjuder till bosättningar och od-
ling, och derigenom erbjuder en medelpunkt för den sig ut-
wecklande kulturen.

Icke mindre betydelsefulla synas de tre halföar, som
bilda södern af werldsdelen, den Arabiska, Indiska och
Indo-Chinesiska; de motswara Europas tre sydliga half-
bar, den Spanska, Italienska och Grekiska, och, lik-
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som desta bewarade och underhöllo fröeu för derina werlds-
dels kultur, ss synas äfwen de tre Asiatista halföarna
sta i samma förhällande till sin werldsdel. Bägge
desta grupper, den Asiatiska och Europeiska, äro med
hwarandra förbundna liksom medelst en brygga genom half-
bn Mindre Asien, och historien utwisar, huru i sjelfwa
werket Asien sedan de äldsta tider pa denna wäg stod i
msngfaldig beröring med Europa. En dylik mellanlänk mel-
lan Asien och Afrika är halfön Arabien, som äfwen i
hela sin beskaffenhet, liksom i sina egendomliga alster för-
medlar den Asiatiska och Afrikanska naturen.

Asiens Nord förlorar helt och hållet den egna Asia-
tiska naturen, liksom i allmänhet de här rädande natur-
förhällandens ogynsamhet hindrar all egendomlig utweckling,
hwaraf det ock låter förklara sig, att alla Polarländer till
sitt culturlif äro hwarandra lika.

tz. 137.
K l i m a t lc.

Asien ligger i alla tre zoner, och företer derföre, sswäl
l anseende till temperaturen, som till sina produkter, den
största omwexling och mångfald. I den höga norden her-
står under den lsnga wintern en stel, förfarande köld, som
dödar all vegetation och hopdrager till och med mennistor
och djur. Södra Sibirien, har, isynnerhet mellan Obi
och lenisei, till en del fruktbara odlade sträckor, medan
andra widsträckta trakter erbjuda goda betesmarker. Pä med-
lersta Asiens högstätt är luften tall, men i dalarna mild
och gynsam för odling; isynnerhet äro desta trakter rika pa
de förträffligaste betesmarker, och derföre finner man härden
skönaste hornboskap, de sinulligaste fsr och getter med silkes-
artadt här, hwaraf man förfärdigar de »vcrldsberömda (Casch-
mir,) shawlarne. Brännande het blir lnflen i södra Asien,
isynnerhet pä Arabiens och Persiens sandslätter; drägligare
är hettan i bergstrakterna och »vid kusterna, här isynnerhet
mildrad genom de hwart halfär regelbundet omwerlande
Sydwest- och Sydost-windarne och genom några regnma-
nåder. Sälunda känner man sawäl i norden, som i södern
af Asien icke »vära ärstiders omwerling; i den förra herstar
en läng kall »vinter och en kort sommar, i den sednare
en läng torr srstid och cn kort af regnskurar utmärkt. Dm<
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nä Asiens södra del öfwcrträffär i mängfaldigheten af ssnä
productcr alla öfriga trakter pä jorden. S. om KaukasuK
och i mindre Asien är stor rikedom ps bomull, Manna,
balfamista harzer och ädla sydfrukter. De flesta Europeisk.,
fruktträd torde här ha sitt hemland. Arabien är Kaffets
fädernesland, och sedan äldsta tider bekant för fin rökelse.
Persien lemnar siden och bomull. Indiens kryddor h afw.l
sedan srtusmden gjort landet wigtigt för Européerna, äfwen
dest diiM»anter och perlor äro berömda, och bland dest djur
förmenar Elephantcn, säsom det största landtdjur, ihägkommas.
China slutligen framalstrar thcebusten, hwaraf arl«gen ett par
millioner centner blad säljas till Européer och Amerikanare,
ehuru åtgången deraf inom dest eget fädernesland är ganska
sior.

tz. 138.
Inbyggare.

Ingen werldsdel företer en större blandning och mäng-
fald af inbyggare, än Asien; förnämligast utmärka sig tre
huswudstammar, den Kaukasiska, som innehar westra
Asien och weftliga delen af Syd-Asien, hen Mongo-
liska, som bor i Hög- och Ost.Asien, och den Mal«_y-
isks, som wi anträffa i Syd-Asien och pa Indiska O-
ceanens öar. Inbyggarne af Kaukasiska stammen haf-
wa, såsom charakteristista yttre kännemärken, längt tpckt har,
rundad näsa, afiängt ansigte och ljus hy. Ibland dem ut-
märka sig de wid södra sluttningen af Kaukasus bo-
ende genom sin skönhet, Araberna genom sitt kriMa sin-
nelag, fin gästfrihet, sina anlag för skaldekonst, Perserna
genom sin stolthet och tapperhet, men ocksä genom sin falsk-
het och förställning. Asiaterna af denna stam äro mestendels
Muhamedaner. Af Kaukasisk härkomst äro ockss heltsäkert de märkwärdiga Hinduerna, ett wälbildadt folk,
af medelmättig storlek och Nen kroppsbyggnad, ehuru kraf-
tigt och skickligt att uthärda stor kroppsansträngning. Till
sin charakter äro de saktmodiga, mättliga, gästfria och
lefwa mest af vegetabilier. För örhundraden sedan, innan
de dukade under för Asiatista och sedermera Europeiska er-
öfrare, woro de i besittning af en hög kultur, hwarom än-
nu deras heliga böcker, Vedams's kallade, som äro strif-
na pä Sanskrit-spräket, och inuelMa läran om en
Gud, wittna. För det närwarande äro de försjunkne i o-
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kunnighet, »vidskepelse och sedesMiet; dock" synes Christen-
domen genom Engländarnes bemödanden hos dem »öna ett
wänligt mottagande.

De yttre kännetecknen pa Mongoliska stammen äro:
tunnt, kort, sträft här, platt näsa, smä ögon och platt an-
sigte; de lefwa till större delen såsom Nomader pä si-
na stepper, känna hwarken konster eller näringar, och äro
starka till kroppen, men swaga till själen; de äro till större
delen Lama i t er, dyrka säsom sädana otaliga Gudar, och
tro, att den högsta af desta bor i Da la i-Lam a, som har
sitt säte i Tibet. Olika desta kring Hög-Asiens slätter
siröfwande Mongoler, dock synbarligen af samma stam, äro
Chinesarne, ett slafwistt, »nen konstrikt folk, hos hwilket
smutsig egennytta, känslolöshet, bakslughet och förställnings''
förmåga pä ett sällsamt satt är parade med arbets mhet och
ihärdighet, liksom djurist sinlighot med en yttre hyfsnings
sedesammaste fordringar. De ägde troligen re,d< n tidigt en
hög grad af bildnmg, och bestämdt ha de Or.e Européerna
känt Boktryckarekonstcn, comp.istm, kru.ct, papper,; ureg
fövsmäktande under en despotist regerings förtryck, och sorg-
fälligt afstängande sig frän all förbindelse med andra folf,
t ynncrhet Européer, slutligen talande ett enstafwigt, ofM-
komligt spräk, hafwa de sedan ärtuscndcn blifwit stämde ps
samma utwecklingspunbt. Den herstande religionen är äf.
wen bland dem Lam ais men; »nen de bildade äro anhän-
gare af Confucius, som omkr. 500 f. Ch. stiftade cn ftere
stöna sedliga föreskrifter innehällande Religion.

Malayiska raccn utmärker sig genom tjockt, kort/
krusigt här, djupt tiggande ögon, bred näsa och plustigt an-
sigte. Malaycns hufrpudsystelsättning är jagt; antalet af de
fiender, han nedgjort, bestämmer hans adel; han gär altid
bcwäpnad, bär förgiftade pilar och föraktar, för att warq
ledigare till strid, de öfriga österlänningarncs wida drägt.-
Qwinnorna mäste stöta åkern, och bestyra om hushållningen.

Till ingen af desta stammar höra Polarländernas in,
wänare; desta, hämmade till själ och kropp genom den karga,
natur, som omger dem, mäste rigta hela sin whrMnHet
endast dcrpä, h»l,u de ffola motstä det oblida lMstzg^s
hårdhet, och lncd la»»dcts torftiga alster underhålla det,d.i»c,
rista liswct. De leftva mestcndels af jagt, Me och ren-
stö.sel, äro groft »vidste^llga och tillbringa, klädda i
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»edda bjurshudar, i underjordiska kulor eller glesa kstor
ett bckymmcrfullt lif.

tz. 139.
Politisk ställning.

n) Ny ska Asien bestar af det widsträckta, men men-
nistotoma Sibirien, som är 18 ggr sä stort som Tyst-
land, men har knapt 2 mill. inw., och hwars »vigtigaste stä-
der äro: Tobolsk, Omsk, Tomsk, Irkutsk och Kiachta;
samt Georgien eller Grusien, s. om Kaukasus, genom-
flutet af Kur, som faller i Äras, med staden Tiflis.

li) Det Turkiska Asien bcstär af Babylonien eller
Zrak-Arabi, AI»D schesira, Höglandet Armenien,
Syrien med Phenicien och Palestina, samt mindre
Asien. Inwänarnes antal i samtliga desta länder uppgär
till 111 millioner. De wigtigaste städerna äro: Bagdad
wid Tigris, Basra, Haleb eller Aleppo, Damaskus,
Jerusalem och Smyrna.

«) Arabien, 4 ggr sä stort, som Tystland, men be-
bodt endast af 10 mill. mennistor, som dels drifwa han-
del, dels äro skerbrukare, dels säsom nomader (Beduiner)
gmomtäga öknarna och oaserna. Hufwudorterna äro: Mekka,
der Muhamed blef född, och Medina, der han dog.

6) Fria Tartariet bestar af fria Tartarista folks
besittningar wid Caspiska hafwet och Aral samt öster
derom; hufwudorten är Samarkand, f. d. hufwudstad i
Tamerlan's rike.

«) Afganistan, Beludschistan, Iran; i desta
tre riken är Persien nu deladt, som ännu för hundra sr
sedan sträckte sig frän Kaukasus till Indus. De wig-
tigaste städerna äro: Kaschmir, Teheran, Ispahan,
Kel.'at.

f) Det Brittiska Ostindien har i Englands ome-
delbara besittningar 83 mitt. inw. och förwaltas af en Ge-
neral-Gouverneur, som utnämnes af Konungen i
Stor-Britannim; de wigtigaste Städerna äro: Kalkutta,
med 800,000 imv., Madras, Bombay (l. Bombäh),Be-
t»ares och Delhi, som fordom, ds det war hufwudstad i
Stora Moguls rike, räknade 2 mill. inw.

s) De oafhängiga staterna ps westra Indiska
halfön hafwa mycket förminskats och bests nu endast af
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Selkernås (l. Sikernas) stat »vid Nordwestra ändan af
Himalaya, landet Nepal wid Himalaya och Mahratter-
nas stat, som ännu för kort tid sedan räknade 16 mill.
inw., men nu efter Engländarnes eröfringar har endast 4
mill.

!,) De östra Indiska staterna, bestämde af Bir-
maniska riket, med en oinskränkt ärftlig Kejsare, Konun<
gariket Siam, Kejsaredömet Anam och nsgra sma
stater pä halfön Ma la cc a.

i) Kejsaredömet Japan, bestämde af öar, hwilkas
inwsnare stola uppgä till 25 mill., ock styrdt af en andlig
beherstare, Dairilama, och en »verldstig Kejsare, Ku b o
So»na. Hufwudstäderna äro Miako och leddo, ps öl<
Niphon. Nangasaki, ps Kiusiu, är den enda stad,
der utlänningar fä tillträde.

K) Kejsaredömet China, med 160 mill. inw.,styres
af en oinskränkt beherstare, och bestar af det egentliga Chi-
na, »nrd hufwudstäderna Peking, »ned 2 mttl. inw. och
Nanking, med l mill. inw., samt Can ton; widare Mon-
goliet, som wäl är 7 ggr sä stort, som Tyskland, men
dock genomströfwas af endast 2 till 3 mill. nomader; Amur-
landet,bebodt af nomadiserande Tunguser; halfön Ko-
rea, med en egen Vasall säsom regerande Konung, och
slutligen Tibet, hwars skyddsherre Kejsaren af China är.

l) Franso serna tillhör pä östra kusten af westra In-
diska halfön staden Pondichery (l. Pongdicherih), Dan-
skarne staden Trankebar. Portugisarne ha ps westra
kusten staden Goa; utanför Canton, Macao.



Afrika.

z. 140.
Allmän öfwersigt.

Nland alla werldsdelar l Gamla Werlden är Afrika
den miyst odlade, minst utwecklade, och, ehuru sedan årtu-
senden bekant, har den dock haft ringa inflytande ps werlds-
höndelsernas gäng. Grunden till denna företeelse blir redM
genpm en allmän öfwerblick pä werldsdLlcn tydlig. Först
och sräMst wisar den sig nästan likt en ö stild frän de an-
dra Verldsdelarne; endast genom det smala näset wid SuezstunMlmhänger den i öster med Asien, pä alla andra sidor
omges den af haf, och endast i norr minsta mellanliggande
öar denna afstildhet. BctCakte wi »vidare dest kusters da»
»mg, ss wifar den sig, i jemfbrch'e med de andra wepldsde^
lames, högst enformig; ingenstädes gör hafwet djupa instär-
uingsr, ingenstädes framstjuta halföar; först pä 152 qv.
»il of areala innehsllet kommer M kustmil, medan Europa
har en kustmil ps 37, Asien en kustmil ps 105 qv. mil af
fin Meail. Derföre har denna wersdsdel gansta fa betydande
strömar, som don säyder till Oceanen, derfö,re äro dest
wattensystemer i allmänhet högst torftigt bildade, och sålunda
saknar den den kustdaniyH, .spW Ffwerallt har wisat sig sä-som gynsammast för culturen. Dertill kommer, att samma
enformighet, som »visar sig i kusternas daning, äfwen fram-
träder i daningen af ytan. Hela nordliga hälften af werlds-
delen är nämligen till det mesta ett lagland, hela sydliga
hälften ett högland, och gränsen mellan bägge bildar
en rakt frän öster till wester gäende linie; äfwen derigenom
hindras bildningen af större wattensystemer. Ännu ett hin-
der för werldsdelens utweckling ligger deri, att i hjertat af
densamma befinner sig en stor öken, Sahara, som icke alle-
nast är otjenlig till odling, utan äfwen mer än något an»
nat hinder, hämmar förbindelsen mellan norden och södernas werldsdelen. Slutligen har ocksä dest egendomliga klima-
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tiska beskaffenhet hindrat werldsdelens utweckling. Ilfrifa
ligger nämligen till största delen inom heta zomn, och denna
är icke den mest gynsamma för mennistans utweckling. Äf?
wen wander sig södra sidan deraf bort frsn all' continen-
ter, och sträcker sig deremot mot Sydpolens isfält, och äs
sslunda »nindre öppen för de delar of jorden, derjfräu cul'
turen kunde komma, än något annat ställe ps jorden. Af
allt detta läter förklara sig, huru Afrika, i hiwsesnde M
utweckling, i ordets widsträcktaste bemärkelse, kunde och mHste
bli ss längt efter alla öfriga werldsdelar.

§. 141.
Historia.

I forntiden kände man endast den widMedelbafwet
liggaNde delen .af Afrika, och isynnerhet är det txvä stater,
hwilkas historia redan i äldsta tider framträder, AigypteH
och Karthago Det förra, som utmärkte stg genom siy
stora fruktbarhet, äfwensom genom sina inbyggares i mangä
hänseenden utmärkta bildning, blir ost först bekant derigenom,
att Jacob med sin familj blef der upptagen, och att denna
familj der wärte till ett talrikt folt, ftm Moseb ifrsn den
träldom, i hwblken det här rskat, utförde tM Ka na ans
l^lnd. Längre än <tt ärtufeNde bibchöll sig detts AMptist.»
rike i sin eg-endomlighet, »nen i 6:te srh. f. Chr. (525)
blef det under sin högsta blomma genom Cambyses en
Persist provins. Tws Århundraden sednare blef det eröfradt
af Alexander, som här grundlade Alexandria, h»vitken
siad efter hans död blef säte för oafhängiga Grekisk-Ma-
cedoniska herstare, hwilka man alla sammanfattar under
det gemensamma namnet Pto lem ae er. Romerska Kejsaren
Augustus gjorde det (30 f. Chr.) till en Romersk pro.
vins, och detta förblef det i 6 ärhundraden.

Helt olika Aegypten till landets natur, bildning och
sträfwande »var Karthago, en af Phenicierna grundad
Kolonie, som genom sin handel uppfwingade sig till stort
anseende, och satte sig i beMning af Sardinien, Gorsi-
ca, Balearerna si.mt en de. af Sicilien. M<n rÄ>an
2W f. Chr. blef Karthago, oaktadt det tappraste motstsnh
(Ha>n ni bal), länspligtigt under Romarne, vch förftKrdt<^6
(Scip-ie), samt dest omrsde förw,mdladt till en Romersk
provins under namn af Afrika. Kring medlet <s:te sch.
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eft. Chr. ägde Vandalerna, dock endast en kort tid, dett-
na landssträcka; de förlorade den äter genom Belisarius(534) till Byzantinska riket.

En fullkomlig omstöpning undergingo desia länder i ?:de
örh. genom de af sin tro uppeldade Araberna, som här
undanträngde den Grekisk-Romerska bildningen jemte
Christendomen, och grundade egna Muh amedanska
liken. Aegypten kom i 16:de ärh. under Portens herra-
wälde, och äfwen större delen af det öfriga norra Afrika
blef ssattstyldigt (röfwarstaterna Algier, Tunis och Tri-
polis), medan ytterst i wester l I7:de ärh. bildade sig ett
oafhangigt Kejsaredöme, Fez och Marocco. En ny epoch
för Norra Afrikas historia begynner för det närwarande.
Frankrike har eröfrat Algier (1830), och häller ps att här-
ifrsn widare utbreda sina besittningar. Den nuwarande vice
Konungen i Aegypten (Mehemet Al i) har begynt öppna
Europeisk civilisation inträde i sitt rike, och sålunda kan
mshända Norden af werldsdelen snart höja sig till en hög-
re grad af kultur.

Om de gamla känt det öfriga Afrika, är mycket o-
säkert; först sedan Bartholomaeus Diaz 1486 fann
Goda Hopps udden och Vasco de Gama kringseglade
den (1497), hafwa wi erhsllit en säkrare kunskap om det
södra Afrika. Det inre af werldsdelen är ännu aldeles o-
bekant, ehuru Tyskar och Engelsmän (Mungo Park)
med ifwer, och nästan alla med uppoffring af sitt lif, sökt
intränga djupare i detsamma.

5-
Gränsor.

Afrika stöljes i norr och stiljes frsn Europa af Me-
delhafwet; närmast denna werldsdel kommer Afrika der,
hwarest Gibraltars sund förbinder Medelhafwet med
Atlantiska Oceanen. Denna bildar Werldsdelens west-
gräns och kallas söder om Aeqvatorn Aethiop iska hafwet.
Södra udden stöljes af Aethiopiska och Indiska haf-
wen; det sista bildar äfwen Afrikas ostgräns och skiljer ge-
nom Arabiska wiken eller Röda hafwet Asien ifrän
Afrikas continent.
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Storlek.
Afrika upptar en rymd af omkr. 550,000 qv. miK

Huru stort inbyggarnes antal i denna werldsdel är, kunne
wi, i anseende till den ringa kunskap om landet man äger,
icke bestämdt uppge. Nsgra antaga endast 30 mill., an-
dra 100 mill., än andra inemot 200 millioner. De sista
stödja sin uppgift derps, att under de halftredje örhundra»
den, under hwilka inemot 40 millioner Afrikaner sssomi
stafwar blifwit förde till andra werldsdelar, dock ingen för-
minstning i befolkningen förmärkts. Men till och med om
wi följe denna sista uppgift, sa komma dock i medeltal en-?
dast 364 mennistor ps qv. milen, ss att Afrika alltss, i
hänseende till sin folktäthet, stär långt efter Asien och Europa.

tz. 144.
Yta.

Samma enformighet, som charakteriserar Afrikas yttre
begränsning, wisar sig äfwen i daningen af dest yta. Ode»
lade och sammanträngda i stora mastor wisa sig Högländer-
na och likaså wid hwarandra radade Afrikas lsgländer. De
förra intaga Syd hälften af werldsdelen, de sednare
Nordhälften af densamma, och endast i yttersta Norden
af detta lagland höjer sig landet än engang i de afstilda
bergländerna, Höglandet Berberiet och Högslätten
Barka. Wi betrakte först

Fasta landet.
Detta sönderfaller i ») Höglandet b) Laglandet

o) de afskilda Bergsländerna.
») Afrikas Högland; wi försts derunder de wid-

sträckta Högländer, som frän werldsdelens södra udde, Go-
da Hopps Udden, sträcka sig ända öfwerom Aeqvatorn
till Nilens och Nigerns källor. Det inre af denna wid«
sträckta, af hela werldsdelen omfattande rymd är ost sH
godt som aldeles okändt; endast kanterna känne wi nsgot.

1) Syd-kan ten. Den bildas af en hög bergsrygg,som österut i Snöbergen uppnär sin högsta höjd, 10,000 fot.Mot n. stuta sig desta berg till de Högstätter, som höra till
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Oranje- (l. Orangsch) flodens stromomrsde; mot s. stupa
de st och bilda har stere fruktbara och wal,
odlade dalar. Den enda betydande flod i denna del af Afri-
fn är Oranje-floden, hwars källor ligga i den nordöstra
fortsättningen af snöbergen, och som i riktning frsn o. till
y.» genomströmmarmesiendels helt och hället ofruktbara trak-
ter, tills den ungefär 90 mil norr om Goda Hopps Udden
utfsller i Atlantiska Oceanen.

2) Ost-kanten. Denna sträcker sig frän Snöbergen
»pp öfwer Aeqvatorn ända till Cap Guardafui, Afrikas
yttersta Östpunkt, dock känne wi deraf föga mer än namnet
yF kusterna. De i no. om Snöbergen liggande sänknin-
garna af Höglandet äro betäckta med skogar och betesmarker,
«ch bebos af Kaffer-stammar; den sydliga,klippigare de-
lte» der»f kallas Na tal-ku sten. Pä andra sidan den in.
vm Kafferkusten utfallande floden Zambeze bära de wid
kusterna liggande flacka landstaperna ända till Cap Del-
gado namnet Mozambique, medan Lupata-bergen
bilda kanten af Höglandet. Frsn Cap Delgado till Ae-
qDntorn heter kusen Zanguebar; af de här utfallande
betydliga strömar lär.ne »vi hwarken loppet eller ursprun-
get. Den Afrikas nordostliga utstött bildande, ofruktbara
kllppknsten Ajan är Nästan aldeles obekant; framför dest
yttersta spets, Cap Guardafui, ligger ön Socotora.
DeN betydligaste flod i denna del af Afrika är den redan
nsrndä Zambeze. hwarifrsn den kommer, om mshända
frsn Mara di-sjön, wete wi icke; med msnga »vattenfall
störtar den ned frsn Höglandet, och utfaller i Mozambi-
que Kanalen, wid sin mynning bildande ett fruktbart,
men för mänga öfwerfwämningår utsatt, Delta-land.

3) Nord-kanten. Denna bildas måhända af en mäk-
tig htrMygg, söm stryker frän »v. mot ö. och bildar grönfen
mellan Afrikas Hög- och Läg-land; dock känne wi af denna
betgsrygg endast yttersta ost- och yttersta west-gruppen.
KäkNan af ostgruppen äro Män-bergen eller Gebbel»
(li Dschebbel) Kumri, hwars nordliga fortsättning fram-
ställer sig i Alplandet Abyssinien. Westgruppen bildas af
M bergland, derifrsn Senegal och Gambia nedströmma
i Atlantiska hafwet; högsta delen dersf heter Kong-
hergen, som i sw. med udden Sierra Leon a utskjuta i
hafwet; det Mellan floderna Senegal och Gambia lig»
AWde landet bär namn as Senegambien. Största floden
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ör Senegal, som har en längd af 200 M. S. om
dest mynning utstjuter Cap Nerd (l. Vär), Afrikas wefi-
ligaste Udde.

4) West-kanten. Blott om nsgra delar deraf ha wi
närmare kännedom; aldeles obekant är landet frsn Oranje-
floden till Cap Negro; n. derbm heter landet till Cap
Lopez, Nedra Guinea (l. Ghinea), derifrän till Sierra
(l. Serra) Leona udden, Afra Guinea. laire-floden
delar Nedra Guinea i twenne delar; landet s. mn stöden
kallas Kongo, n. om floden Loango. De kuststräckor,
fom bilda Ofta Guinea, benämnas af Européerna estet det
de derifrän hemta, Slafkusten, Guldkusten, Peppar
lusten, Elfenbenskusten.

d) Afrikas LsglaNd.
Detta sönderfaller i tws till läge och beskaffenhet hwar«an olika läiider.
i) Nilens och Nigerns trappländer.
2) Det egentliga lsglandet.
1) Nilens trappland är ett af lsga höjder genom-

struket stättland. Af twä källfioder, nemligett Bahr alA-
biad eller hwita Nilen och Buhr al Äzrek cller blsa
Nilen, af hwilka den första upprinner ps Män bergen,
den sednare pa Abyssiniens Alper, uppkommer ps Se-
tt a ars statt Nilen. Den genomströmmar Nubien, och, sedan
den gjort en stor bäge ät w. kring Nubista öknen, blir dest
hufwudriktning nordlig. Nu inträder den i Aegypten,
der dest pä bada sidor af höjdsträckningar begränsade floddal
genom ärliga öfwerswämningar och artificiell bewattning blir
ganska fruktbar. I nedersta Aegypten bildar floden det be-
römda Delta, som innestutes af Nilens twä hufwubarmar,
af hwilka den westliga wid Rosette, den ostliga wid Da-
mi ette utfaller i hafwet.

Nigerns trappland är det mest isolerade ps hela
jorden; i s. begränsas det af Afrikas Högland, i NK, n^
och ö. af Afrikanska läglandets öknar. Det kallas äswett
Sudan eller Ni gr iti en, och är liksom ett öfwer 1000 fot
högt trappsteg till det mot söder uppstigande HsMsi-jfa.
Den denna högstätt tillhörige Niger eller loliba ström-mar öfivtr stere »vattenfall ner frän Kongbergen, Henom-
flyter ett fruktbart landstap, i hwilket staden Tonlbuctu
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ligger, erhäller derps namnet Quorra, och inträder, sedan
den i.sydlig riktning genombrutit Sudaus ost-kant, i ett
widsträckt, lagt Delta-land, som utbreder sig frän Be-
Nin- till Biafra-wiken.

2) Det egentliga lsglandet.
Det land, som i s. begränsas af Sudan, i w. af

Senegambien och Atlantiska hafwet, i ö. af Nilen
och i n. stminstone till en del af Medel-hafwet, är Afri-
kas egentliga lsgland, en stor öken, som upptar en rymd
af öfwer 50,000 qv. mil. I sin bredare westliga del heter
den Sahara, i sin smalare ostliga Libyska öknen. Sa-
hara är ett haf af flygsand, hwars yta genom winden, som
drifwer höjderna än hit än dit, oupphörligt förändras.
Oaser äro här sällsynta och af ringa utsträckning. Li-
hysta öknen är mer afbruten genom oaser, och bestsr af
gröfre sand; nakna berg framskjuta, likt klippor ur oceanen>,
här och der öfwer den »vida sandytan.

o) De skilda bergländerna.
Dessa sönderfalla i twa hälfter:
1) En större, westlig, At lastandet eller Berberis t.
2) En mindre, ostlig, Barka-landet.

' 1) Höglandet Berberiet. Det bestär af fiere mest
frsn sw. till no. strykande bergskedjor, som i trakten af
Marocco uppnå sin största höjd (13,000 fot), och bära
det gemensamma namnet Atlas; de sänka sig mot n. till
de högst fruktbara, men ännu föga uppodlade landstapen,
Marocco, Algier ock Tunis ock bilda ps sin södra
sluttning landstapet Biledulgerid eller Dadellandet,
som skiljer öknen frsn höglandet.

2) Barka-landet. Detta stiljes frsn Atlaslandet ge-
nom Hafswiken Stora Syrten, höjer sig smsninqom
upp frän öknen, »nen stupar brant mot hafwet; endast fläck-
tals kan det odlas, största delen upptas af ofruktbara sand-
sträckor. L. O a r na.

Af de Afrika omgifwande öarna ligga
») I Indiska Oceanen:
Mada ga skar, den största bland alla kring Afrika lig»

gande öar, skild frän fasta landet genom Mozambique



113

41. Mosambick) Canalen; kusterna äro branta och klippiga,
det inre är obekant.

Maskarenerna öster om Madagaskar; de bsdastör-
sta heta Isle de Francc och Isle de Bourbon (l. Il
dö Frangs, Il dö Burbong). Comoro-öarna, Amiran-
terna och Sechellerna ligga i nw. om Madagaskar.

K) I Aethiopiska hafwet:
St. Helena ochAZcension (l.Assen'sch'n), bsda klipp-

massor; den sednare en utbrunnen vulkan, den första ryktbar
säsom Napoleons förwisningsort.

Guinea-Oarna, under aeqvatorn, af ringa omfsng
men stor rikedom pä producter, de bäda största äro, St.
Thomas och Fernando del Po.

e) I Atlantiska hafwet:
Cap Verdiska öarna, w. om Senegambien.
Canariska öarna, hwariblandMadeira,Canaria,

Teneriffa, Ferro.
Azoriska öarna. Den största är Terceira.

tz. 145.
Klimat .c.

Samma enformighet, som utmärker Afrikas horizontala
och vertikala dimensioner, wisar sig äfwen i Kl i »nätets
beskaffenhet. Det tillhör till största delen heta zonen, en-
dast af »veldsdelen ligger ide bägge tempererade zonerna,
och redan detta allena måste gifwa Afrika ett hett klimat.
Men lägge wi dertill, att fasta landets beröring med ocea-
nen är jemförelsewis högst ringa, blir werldsdelens tempe-
ratur-beskaffenhet ännu förklarligare; slutligen stegras hettan
ocksä genom de i det inre landet utbredda watten- och vege-
tations lösa sandhafwen. Det oaktadt sjunker wärmen under
natten till och med i trakten af aeqvatorn och »vid ringa
höjd öfwer hafwet ofta sä lagt, att watten i smä kärl fry-
ser. I allmänhet känner man i Afrika endast twä ärstider,
en torr och en wat; n. om aeqvatorn inträffar regntiden
frsn medlet af Maj till October; derunder alstrar den fuk-
tiga luften, förenad med den höga wärmen, talrika febrar.
Derefter stiger hettan, tills den i Mars och April när sin
högsta grad; glödande windar (Samum) döda vegetatio-
nen och äro fruktanswärda till och med för mennistor och
djur. S. om aeqvatorn är förhällandet lika, men endast

8
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ps motsatt tid. Utom de tropista nejderna närmar sig kli-
matet mer det syd-Europeista, likwäl med den stilnad,"att,
dä »vi ha winter, södr,. Afrika har sommar; sålunda stör-
dar man »vid Cap i December och Januari, och »vära frukt-
arter mogna der i Februari och Mars.

Afrika alstrar de colossalaste djurbildningar, säsom Ele-
phanten, flodhästen, rhinoceros, strutsen (öknens
inbyggare), crocodilen (företrädeswis i Nilen), Boa och
andra giftiga ormar. De djur, som det har gemensamt
med andra werldsdelar, äro här större och modigare, såsom
Lejonet, Hyaenan. Wigtlg för oasernas inbyggare är
Kamelen, öknens stepp, som mestcndels företräder fordon,
ock med lätthet gcnomwandrar öknen. Giraffen (l. Schi-
rassen), Zebran och Gnu tyckas utestutande tillhöra denna
werldtzdel. Afwm Afrikas wcixtbildningar utmärka sig genom
sin storhet ock stora kryddrikhet; här wäxer A pbrö dträdet och
Boabab eller Kalebassträdet, hwars stam stall nä ett
omfång af 80 fot, majestätiska palmer, smörträdet, som
ger Neqern ett »välsmakande fett, Gummiträd, färgträd,
de starkaste kryddor och i nägra trakter säd i sädan mängd,
att man skördar hundradefallt. Af mineralrikets produkter
förtjena nämnas isynnerhet guld, som sedan äldsta tider,
säsom guldstoft, »varit ett föremäl för handeln, silfwer,
koppar, jern och salt.

tz. 146.
Inbyggare.

Största delen af denna werldsdels inbyggare tillhör Ae-
thiopiska eller Neger-racen; de hafwa mer eller mindre
sivart färg, sönderfalla i ett stort antal skilda folk af olika
spräk och kroppsbildning, och öro i allmänhet sorglösa och
glada, men tröga och hittills otillgängliga för Europeisk
kultur. Bestägtade med dem öro Kaffrer och Hotten-
totter i s. och so. Desta, liksom nästan alla Negerartade
nationer, äro Fetischdyrkare. Men dcsiutom räknar
Afrika ett icke ringa antal inbyggare af Kaukasisk här-
komst. Dit höra inwanarne i Norra Afrika, som i 7:de
srh. eft. Chr. säsom eröfrare kommo öfwer frän Asien, och
äro af Arabisk härkomst; deras religion är den mubame-
danska. Märkwärdigt är, att Abyssinierna, likaledes af
Arabist stam, sedan fiere örhundraden antagit christendomen,-
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och, oaktadt sin afstildhet frän andra christna folk, stmin-
stone till formen ända till denna dag bewarat den. Dock
är härifrsn ett »vidare utbredande af christendomm swärli»
gen att hoppas. Betydelsefullare kunde måhända framdeles
i detta hänseende blifwa, den af de Nordamerikanska
staterna ps Pepparkusten grundade kolonien Liberia, som
bestar af frigifna negerstafwar, hwilka i Amerika blifwit
omwände till christendomm. Äfwen Engländarne och Ty-
skarne arbeta ifrigt pä christcndomens utbredande bland
Hottentotter och Kaffrer. I hänseende till sin civilisation
stär Afrikanarn ännu i allmänhet längt tillbaka; dock synas,
enligt hwad nyare resande berätta, de i det inre af werlds-
delen boende folken äga en högre cultur, än man »vanligen
är böjd att tro. Äfwen handeln är der liflig och karavaner
sätta kusttrakterna i förbindelse med det inre landet. Der-»
emot är konstfliten obetydlig, och »vetenskapliga sträfwanden
äga ingenstädes rum, likasom stolor finnas endast der, hwa-
rest Européerna anlaggt dem i förbindelse med Mistions-An»
ställer.

tz- 147.
Politisk ställning.

») Aegypten bildar nordostliga hörnet af Afrika, och
är i ö. begränsade af Röda och i n. af Medel-hafwet;
dest syd- och west-gräns är obestämd. Det styres oinskränkt
af en Pascha, som är stattstyldig under Porten. Hans
Residmz är Kairo, i hwars närhet ännu gamla pyramider
finnas; destutom är cmmärkningswärd: Alexandria, for-
dom Aegyptens hufwudstad, lärdomens säte och en afwerl-^
dens »vigtigaste handelsstäder, nu en mindre betydande stad
med 12,000 inw.; förut ägde dm 500,000.

d) Berberiet omfattar kustlandet frän Aegypten till
Atlantiska Oceanen och innehäller staterna:

Tripolis, under en Turkisk Pascha;
Tunis, oinskränkt beherstadt af en Bey;
Algier (l. Aldschir), till 1830 beherstadt af en Dey,

under Portens Öfwerhöghet, nu besatt af Fransoserna;
Ma ro c co och Fez,Kejsaredöme mellan Algier och Sahara.
Desta stater kallas ocksä röfwa rstaterna, emedan de-

ras inwanare i fiere ärhundraden, gjorde sig fruktade genom
sjöröfweri, och till en del ännu göra det.
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o) Sudan eller Nigriti en »vid Hög-Afrikas nordliga
stupning. Hufwudstat.rna äro:

Bornu, wid sjön Tsad, under en Sultan, som häller
en talrik stämde här, hwars rytteri till cn del är bewäpnadt
med Hjelm och pantsar.

Fellathas'rike, likaledes regeradt af en Muhamedanst
beherstare.

Bambara, i West-Sudan »vid loliba.
<l) Senegambien, bebodt af Maurer och Negerfolk;

wid kusterna hafwa Engländarne och Fransoserna smä ko-
lonier.

e) Guinea, bebodt af räa, hednista folk, som
beherstas af despotistt regerande Konungar (Ashanti). Eng.
ländarne gru»»dade här 1787 en colonie af fria Negrer; ps
pepparkusten ha Nordamerikanarne grundlaggt en dylik, un-
der namn af Liberia.

s) Nedra Guinea, bebodt af Negrer, hwilkas de-
spotista furstar till en del äro afhängiga af Portugisarne.

3) Cap-landet, fordom en Holländsk, nu en Engelsk
besittning, af wigt för handeln med Ostindien.

K) Ost-kusten, beherstad dels af Negerfurstar, dels
af Araber; äfwen här hafwa Portugisarne nägra, fast obe-
tydliga, colonier.

i) Abyssinien eller Habesch, under en fordom oin-
skränkt Kejsare, som likwäl nu förlorat i makt och anseende,
sedan de wilda Gallas' horderna ända hit utsträckt sina
eröfringar.

K) Nubien, längs Arabiska wiken, bebodt af Arabi-
ska afkomlingar, som beherstas af fiere despotista Konungar,
af hwilka nägra msst underkasta sig Aegyptista Paschan.



Amerika.

§. 148.
Allman Ofwerslgt.

I motsats mot de tre hittills betraktade werldsdclarne,
hwilka, emedan de redan l forntiden woro bekanta, sam-
manfattas under namn af Gamla Werlden, bär Amerika
namn af Nya Werlden. Namnet Amerika har denna
werldsdel efter sin första bestrifware, Florcntinaren Ameri-
go Vespucci (l. Amerijo Vesputscli). Amerikas yttre
gestalt liknar nägot sä nar twä rätwinkliga trianglar, som
med twä sina spetsar sammanstöta i Panama Näset. Af
dcsta bägge hälfter har den nordliga i anseende till sin kust,
bildning mycken likhet med Europa, i det att hafwet gör
djupa inskärningar i landet ock formerar betydliga half-
öar. Sälunda upptar Nord-Amerikas kustlängd in-
emot twä tredjedelar (6000 Mil) af hela werldsdelens kust»
läng, och stsr till denna hälfts areal i sådant förhällande,
att ps 57 qv. mil deras kommer en kusimil. Enformigare
är deremot Syd-Amerika; det har endast kust-böjnin^
gar, inga kust-inskärningar och afsöndrade halföar, och
derföre kommer här en kustmil först pa l)l qv.mil afareala
innehället. Häraf låter det förklara sig, att norra hälften
af werldsdelen i sin utweckling hunnit betydligt framom syd-
hälften. Ehuruwäl denna werldsdel »ned sin westligaste punkt.
Prins Wales Cap, sträcker sig sä nära Asiens ostkust,
att den är skild endast 7 mil dc»ifrän, aflägsnar sig dock
dest westliga kust under sin sydligare sträckning allt mer frän
Asiens kuster. Parallelare löpa Amerikas ostkuster med
Gamla »verldens westra kuster, ock regelbundet aterkommaN-
de »vindar samt fortwarande strömar ästadkomma här en
lättare förbindelse mellan ost- och West continmten. Häraf
är det förklarligt, huru Amerika under fortgången af sin ut-
weckling i sig upptog endast Europeiska, icke Asiatista elc-
menter, om det ock a andra sidan är ftmnolikt, att det fränAsien emottog sin första befolkning.
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tz. 149.
Historia.,

Först sedan den 12 October 1492 (säledes sedan half-
fjerde ärh.), dä Genuefaren Christoph Colombo med
Sponsta stepp upptäckte ön Guanahani, äga Européerna
kunstap om Amerikas tillwaro. Hastigt pä hlvarandra föl-
jande upptäcktsresor, företagna af äfwen andra Europeiska
nationer, utwidgade snart kunskapen om den nya wcrldsdc-
len. Pa ett Engclstt stepp upptäckte Benetianarn Caboto
1496 ön N.eufoundland (1.. Njufundland), Portugisen
Cabral fann ISOU Brasilien, Spanioren Valboa träng-
de 1513 öfwer Panama-näset och säg först Stilla O-
ceanen. Mer än hoppet om utwidgning af redan gjorda
upptäckter lockade Européerna till Amerika guldet, som man
här fann i större mängd, än i nägon del af Gamla werl-
den. De önskade sjelf komma i besittning af dest fädernes-
land, och sälunda eröfrade den djerfwa Spanioren Ferdi-
nand Cortez 1521 det Mexicanska (l. Meschikansta)
riket; strart derpä fann hans landsman, den grymme Pi-
zarro, i Syd-Amerika det guldrika Peru, och grundade
här likaledes ett Europeiskt »välde. Fruktanswärdt war det
öde, som nu af besegrarne bereddes de »värnlösa insödingarne.
Hwad de ägde i ädla metaller, blef dem fråntaget, och nu
twang man dem med största härdhet till arbete uti de af
Européerna anlagda bergwerken. Men under de swara ar-
beten, som man här pälade dem, och under den grymma
behandling de ledo, dukade tusentals under, och pa meller-
sta Amerikas öar alla ursprungliga inbyggare. För att er-
sätta de felande krafterna, förde man pä "Afrikas kuster köpta
Negrer öfwer till Amerika (las Ca sas), och desta bortsuc-
kade här, ciflägsnade frän sitt fädernesland, under m all
menstlig känsla upprörande träldom, sitt lif. Sädant war
förhällandet i de widsträckta Spanska och Portugisiska
besittningarna i Nord- och Syd-Amerika. Emedlettid be-
gynte Engelsmännen i början af 17.de ärh. i de mer nord-
ligt belägna mindre indrägtiga trakterna grundlägga colonier,som mshända, dä man genom mödosam odling måste staffa
sig, det man behöfde, längc blifwit utan betydenhet, om
icke religionsförföljelser, som utbröto i fiere Europeiska sta-
ter, föranledt driftiga mennistor, att här i en aflägsen werlds-
del söka en tillflyktsort för sin hemma hotade tro. Sa upp-
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nsdde under loppet af halftannat århundrade de Engelska
besittningarne i Nord-Amerika en utsträckning, som ös»
werträffade samma folks Europeiska besittningar. Åkerbruk,
konster, näringsflit och handel uppblomstrade har med en hastig-
het, som hittills ej ägde exempel i historien, och den i början, sä-som det syntes, sa litet betydande colonien täftade snart i hwarje
hänseende med moderlandet. Men da detta pålade de transma-
rinsta provinserna härda statter, utan att man »ville tillstädja
dem rättighet att representeras i Engclsta Parlamentet, utbröt
i Boston (l. Batzt'n)l?73 ett uppror, som snart förvand-
lades till ett öppet krig mellan Nya ock Gamla Eng-
land. Förgäfwes fotte detta med uppbjudande af alla sina
krafter bibehålla hcrr^wäldet i de Nord-Amerikansta provin-serna; i spetsen för Amcrikanarnc stod cn Washington
(l. Wäschingt'n), som genom en med den outtröttligaste ihär-
dighet i tio är fortsatt strid tillkämpade Nord-Ainenkmarne
oafhängighet, hwilken också Engelsmännen wid Freden
i Paris (1783) tillerkände dem. Sedan denna tid tillwärte
den unga, i början endast af 13 förenade provinfer med 2^
mill. inw. bestående, fristaten sä, att den för det närwarande
räknar 25 provinser, som uppta en rymd, större än halfwa
Europa, och bebos af öfwer 12 mill. meimistor. Ett sådant
exempel kunde i det öfriga af Europi beroende Amerika ej
bli utan efterföljd. I början af »värt århundrade uppreste
sig det Spanska Amerika, och snart dcrpa det Portugi-
siska Brasilien mot sina förra Dfwerhcrrar, och sålundasc wi för det närwarande i nya werlden en rad af nya
stater, som bildat sina författningar efter de Nord-Amerikan-
sta Fristaternas, och hoppas ett lika lyckligt uppblomstrande,som de. z. 150.

Gränso r.
Amerika är pä alla sidor omgifwet af haf. Dest nord-

gräns förlorar sig bland Norra Polarhafwcts stela iöfält,
och förgäfwes har man hittills försökt, att denna wäg kring-
segla det, I ö. ätstiljer Atlantiska Oceanen nya och
gamla werlden, och bildar pa Amerika gnista betydliga
hafswikar, nämligen Baffins Bay (l. Böffins Bä),som genom Davis-sund (l. Devis) sammanhänger der-
med, Hudsons Bay (l. Hödds'ns-Bä) »ned Hudsonssund, Lorenz-wlken, Mexicanska »viken med Apa-
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lache- och Campeche,»viken, fnnt Antilliska eller Ca--
raibiska haf»vet med Honduras Bay och Dariens-
wik. Det Amerika i »v. begränsande stilla hafwet bildar
pä denna werldsdels kuster endast de mindre Arika, Pa-
nama och Californiska wikarne. Amerikas sydsptts
sträcker sig nära inemot det södra Polarhafwct; här stil.er
den första werldsomfeglarcns, Magelhaens (l. Mas.le-
längs), sund fasta landets yttersta sydspets frän den än syd-
ligare liggande ön Eldslandet, som med Cap Hornbildar werldsdelens sydligaste spets.

§. 151.
Storlek.

Amerika upptar en rymd af omkr. 800,000 qv. mil^vch är säledes näst Asien den största werldsdelen. Pä en
sträcka af 2000 mil genomlöper den alla zoner ps jorden.
Dock bo pä denna oerhörda rymd, som till största delen
ör tjenlig till odling, endast ungef. 40 mill. mennistor, sä
att i medeltal blott 50 inbyggare komma pä qv. milen.
Derföre strömma ock ifrän Europas mest befolkade trakter,
isynnerhet frän Tystland och Irland, ärligen tusentals men-
llistor till Amerika, hwarest de finna en till odling förträff-
lig jord, och sälunda är denna werldsdels befolkning sr frän
ar i tilltagande.

tz. 152.
Yta.

Hela Amerikas fasta land genomstrykes frsn n. till s.
l»f en mäktig bergsrygg, som sträcker sig frän Behrings-
önda till Magelhaens-sund, och bär det gemensamma
namnet Cordillererna (l. Cordiljercrna). Under hela
denna wäg häller den sig omedelbart wid wesikusten, eller
ätminstone i närheten deraf, och sälunda bilda sig i Ame-
rika twä hufwudsluttningar, cn westlig, brant, i.
Nord-Amerika bredare, men i Syd-Amerika ganska smal,
mot Stilla Oceanen, och en ostlig, med särstilta skilda
bergländer och wida slätter, genom hwilken jordens största
strömar flyta, ät Atlantiska hafwet- En ästädlig ös-
wersigt af werldsdelens yta erhälle »vi, om wi, till en när-
mare betraktelse, afsöndre den i de tre stora massor, i hwil-
ka den wid första anblicken sönderfaller, nämligen i
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Nord-Amerika.
«.' Syd.Amerika.
(.'. Dar na.

Nord-A m e r sk a.
Den del af Cordillercrna, som sträcker sig i de

nordliga, till större delen ännu obekanta regionerna af
Nord-Amerika, kallas Klipp-bergen. Wi sammansatte
alla de länder, som ligga mellan dessa bergs östra stupning
och Hudsons-Bay under det gemensamma namnet

») Nord - länderna. De utgöras af öde, nästan al-
deles oodlade nejder, som dels för sitt nordliga läge, dels
för de mänga kärr och moras, som betäcka dem, äro otjen»
liga till all cultur. Dessa ödsliga landssträckors hufwud-
stuttning ät no. utmärkes af flcre floder, förnämligast
Slaf-floden, som, sedan den gmomströmat Slaf-sjön,.
under namn af Mackenzie- (l. Mäckensi) floden
utgjuter sig i Norra Ishafwet. Genom Nelson-
(l. Nells'n) floden utfaller den sydligare belägna Wini-
peg-sjön i Hudsons-Bay. De mellan denna hafswik
och Slaf-sjön belägna trakterna kallas kallas Nya Wales.
No. om Hudsons-Bay ligga. Grönland och Labrador, s.
derom Canada (l. Kännädä). Af Grönland känne »vi
endast den bergiga westkustcn, hwars yttersta sydspets är
Cap Farewell (l. Färwell); den ewiqa winter, som betäc-
ker dessa nejder, gör eu närmare bekantskap med landet lika
litet efterlängtad, som den är lätt att »vinna; dock blomstra-
de här redan för 4110 är sedan Norman ni sk a colonier och
Christendomm. Labrador är i det inre föga bekant, och
besökes af Européerna endast för fiskets stull. Canada
slutligen är en hög bergsstätt, hwars härda klimat gör den
otMlig till odling, I s. äro desta länder begränsade af Lo-
renz.floden, afloppet för en stor grupp af sjöar; den west»
llgaste och största af dem är Öfra Sjön, som i ö. förbin-
der sig med Huron- (l. lurönn) sjön; denna stsr i sw.
i förbindelse med Michigan (l. Mitschighän), och utflyter
söderut genom en strid ström i Sjön Erie (l. Jri). Den-
nas watten utgjuter sig genom Niagara (l. Nia'gör.i), jor-
dens största »vattenfall (160' högt, 470'bredt) i Ontario-
(l. Ontario) sjön, hwarifran stutligm i nordostlig riktning
Lorenz-strömen afför hela denna wattmrikedom till Atlan-
tiska hafwet, wid sin mynning bildande Lorenz-wiken»
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b) Nordwcst- och Syd-länderna. De wid nord-
westra sluttningen af Klippbergen wid Stilla Ocea-
nen liggande landsträckorna äro äfwen i allmänhet ännu ganska
obekanta. En hög bergsrygg löper parallell med kusten ut
i halfön Califmnien, som med continentm bildar den lik-
nämda hasswiken. Största floden pä denna Nordwest-
stuttning är Columbia, hwars mynning ligger ungefär
wid samma bredd, som Lorcnz-fiodms. En mindre flod, Co-
lorado, utfaller i Californista »viken. De i södra hälften
af denna Amerikas del liggande kustländerna kallas Nya
Georgien och Nya Albion. I ö. stupa Klippbergen
brant mot de widsträckta slätter, som höra till Misisippis
fiodomräde. Denna flod upprinner nw. om Öfra Sjön,
pa en höjd af relatift ringa upphöjning. Den wänder sig
ät s. och genomströmmar pä en sträcka af 730 mil en »vid-
sträckt statt, pa sin högra strand upptagande Missouri
(l. Misturi), pä sin wänstra Ohio (l. Obeio), men desiu-
tom ännu mänga andra betydliga tillflöden. De ö. om
Misisippt belägna trakterna kunna i allmänhet betraktas som
cultiverade, hwaremot de i »v. belägna till en del ännu sak-
na all cultur, och äro betäckta af tjocka urskogar.

S. om Lorenz-flodms mynning drager sig parallelt med
Ostkusten en höjdsträckning, hwars nordligare del kallas
Bls-bergen, den sydligare Apalacherna (l. Apalatscher-
na) och Älleghany (l.'/tllighäni). En mängd kust-floder,
som utmärka sig genom sitt djup och sin bredd, nerfiyta
härifrsn i Atlantiska hafwet, och bcwattna de fruktbara,
wälodlade trakter, som för desta länders historie äro af me-
sta betydenhet, och i hwilka werldsdelens största och folkri-
kaste städer ligga. De frsn Misisippis omräde st sw. lig-
gande landstaperna, som mot s. bli allt smalare, betecknas
med det gemcnsama namnet Mexico (l. Mefchiko). De äro
nästan till hela sin widd Plateauer, bildade af Cordille-
rcrna, med en upphöjning af 6—Booo fot, utmärkta ge-
nom sin rikedom pa metaller och derföre sedan ärhundradm
genomforskade af Européerna. Den största floden i desta
trakter är Rio del Norte, som i sydostlig riktning utfaller
i Mexicanska wiken. Desta trakters yttersta punkter io.
och »v. bildas af de bada halföarna Vucatan och Cali-
fornien, den förra ett fruktbart stogrikt backland, den sed-
nare endast fläcktals tjenlig till odling. Frsn halfön Vu-
catan söderut blir landet än smalare och kallas Gu ät c-
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mala. Här ha Cordillercrna ännu samma plateauartade
bildning, som i Mexico, och fiere Vulkaner, hwilkas ut»
brott ofta äro beledsagade af jordbäfningar, höja sig pa dem.

V. Syd- A m er ik a.
Wid betraktelsen af denna Amerikas del utgs wi frsn

dm tr^kt, der Cordillercrna nä sin största höjd. Detta
inträffar i det just under aeqvatorn liggande landstapet Qui-
to (l. Guito), en öfwer 9000 fot hög bergsstätt, frän hwil-
ken fiere af Cordillerernas högsta spetsar, Chimborasso
(t. Tsckimborasto), 20,000 fot högt, samt vulkanerna Pi-
chinka (l. Pitschintscha) och Cot opaxi (l. Cotopachi), upp-
stjuta. Denna trakts höga läge ger den ett mera hsrdt,
än warmt, klimat. N. om Quito inträda Cordillercrna
i landstapet Nya-Granada, ock dela sig här i tre paral-
lel-kedjor. Dm westligaste af dem drager sig mellan Pa-
nama- och Daricns-wik i nordwestlig riktning upp emot
Guatemala-bergen, och förenar, ps bägge sidor brant
stupande st hafwet, säsom ett smalt näs Nord- ock Syd,
Amerika. Den medlersta kedjan stiljes genom Magdalena-
flodens dal frän dcn westliga, och genom Marakaibo-
sjön frän den östliga af desta tre kedjor; enstilta spetsar
deraf nä 17000 fots höjd. Den östliga kedjan utbreder sig
i sin sydligare del till widsträckta högslätter, och bildar mot
norr det bergiga kustlandstapet Caraccas. Wid sin östra
sluttning sänka sig desta berg i de sa kallade Llanos (l.
Ljanos), widsträckta, backlösa och under den heta ärstiden
vegetationsfattiga stepper, men som efter den »väta ärstiden
betackas af manshögt gräs, och derföre af inbyggarne kal-
las „Gräshaf". Ostgränsen af desta slätter bildar Ori-
no co; dm afstiljer dem frän en widt utsträckt, öartadt, utan
förbindelse med de stora Amerikanska hufwudbergcn liggande
berggrupp, som bildas af stogbewäxta bergshöjder, hwilka dock
icke höja sig öfwer 2000 fot. Mot no. utplattar sig denna
bergö till det heta, sumpiga och derföre osunda kustlandet
Guyana. I detta Syd-Amerikas afstilda bergland upp-
rinner Orinoco, »vänder sig först at s., och utflyter sedan
i en stor ät w. böjd bäge i Atlantiska hafwet. S. om
Quito fortsätta sig Cordillercrna genom Peru, och bil-
da här ett högt Alpland med utbredda högslätter, pa en af
hwilka den salt watten innehällande ftön Titjkaka liggen
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Mot »vi stupa Cordillercrna här brant »not hafwet, längs
hwilket endast en smal kustkant drager sig. Mot ö. deremot
sänka de sig till de omätliga slätter (Bosques eller Sc-
lees), hwilka Marannon, jordens största ström, genom-
flyter. Den upprinner pä Cordillercrna, strömmar, ofta
delad i armar, genom Brasiliens widsträckta, fuktiga,
till en del med ogenomtränglig stog betäckta slätter, hwar-
under den upptar flcre »väldiga bifloder, deribland Madei-
ra, och utfaller efter ett lopp af 730 mit nästan under ae-
qvatorn i form af m sötwattm-sjö i Atlantiska hafwet. Pä
Marannons högra strand höjer sig smäningom landet till
den i allmänhet inemot 6000 fot höga Brasilianska bcrgs-
siätten, Campo's Geraes. Den yttersta ostpunkten af
desta berg och tillika pä Syd-Amerika är Cap Rogue
(l. Räg), hwarifrän bergen löpa längs kusten ner till mynningen
asßio de la Platå. Ur desta Brasilianska berg utbryter endast
en betydlig flod, Rio Franzisco, som i nordlig riktning i
trakten af Marannons mynning utfaller i Atlantista hafwet.

Pä södra sluttningen af Brasilianska bergen upprinner
Rio de la Pia ta; under sitt öfra lopp heter den Para-
na, flyter st sw., upptar Paraguay, som likaledes kom-
mer frän Brasiliens berg, strömmar nu, ofta sterarmig och
beläckt af öar, genom flacka trakter, och erhäller, sedan den
kort före sitt utlopp ännu förenat sig med Uruguay, nam-
net la Platå. Högra stranden af denna flod åtfölja san-
diga, till en del »ned stog betäckta slätter (Pampas), wid
hwilkas westra kant Chili's Cordillercr höja sig, säsom
en fortsättning af Peru's Cordillercr. De innehälla fie-
re vulkaner, men bilda likwäl äfwen rikligt bewattnade och
fruktbara högslätter, som utmärka sig genom sitt rika vege-
tabiliska och animalista lif. Söderut fortgä Chilis Cordillercr
ända till yttersta sydspetsen af Amerikas fasta land, och slu-
tas wid Magclha ens-sund; deras ostliga sluttning är
öfwen här åtföljd af stora slätter.

(!. Oarna.
n) Nord-Amerikanska öarna.
Dn Newfoundland ligger framför Lorenz-wiken

och är bctäckt med skogiga höjder, men ocksä med widsträck-
ta moras; nära den ligga de mindre öarne/Anticosti, Cap
Breton och St. John. Nutka-sundets Archipel ligger
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5 stora Oceanen, wid kusten af Nya Albion. Aleuter,
na (hwaraf en del höra till Asien) sträcka sig i en hsge
frän halfön Alaschka till Kamtschatka, och äro till en
del af vulkaniskt ursprung. Spetsbergen, bestämde af
en stor och stcre mindre öar, »ned bergig yta och ytterst
torftig vegetation.

l,) Central-Amerikas öar eller West-Indien.
Desta sönderfalla i tre grupper: Stora Antillerna,

Sma Antillerna och Bahama-öarna. De förstnämde
utgöras af de fyra stora öarna Cuba, Jamaica (l. Scha-
maika), Porto Rico och St, Domingo eller Haiti; den
första är störst, ungefär sa stor som hälften af Stora Bri-
tannien. Af Smä Antillerna, hwilka tillsammantagna
icke äro ss stora, som Jamaica, äro de betydligaste: Bar-
bados (l. Barbedös), Trinidad, Guadeloupe (l. Gad-
lup), Martinique (l, Martinigg). Bahama-öarna lig-
ga n. om stora Antillerna, och stiljas genom Bahamä-
ca nålen frän halfön Fl or i da; till dem hörock Guanahani.

o) Syd-Amerikanska öarna.
Gallopagos-öar ligga under Aeqvatorn, gent emot

Quito, och bests af tre större och flere mindre öar, bergi-
ga och till större delen betäckte af stog.

Chiloös-Archipel »vid Chili's kust.
Ön Eldslandet, bergig och större delen af sret be-

täckt af snö.
Falklands- (l. Falklands) öarna, no. srsn Eldslan-

det, äro kalla och obebodda.
§. 153.

K l i m a t lc.
I allmänhet är klimatet i Nya werlden kallare an i

motswarande trakter af Gamla »verlden. Orsaken dertill lig-
ger deri, att Amerika frän alla sidor är omgifwet af stora
haf, och att det dertill har en i förhällande till sin längd
ringa bredd. Dertill kommer, att regelbundet bläsande »vin-
dar, isynnerhet frön Atlantista oceanen, betydligt afkyla
luften. Slutligen utwecklar denna werldsdel i sitt inre en stor
wattenrikedom, och denna, äfwmsom den deraf förorsakade
rika vegetationen, werkar äfwmledes betydligt till luftens af-
kylning. Framför allt kylande inwerka de öfwer Norra Po-
lartrakternas isfält blåsande »vindarne ps Nord-Amerikas
medlersta trakter, sä att t. ex. de under samma bredd med
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Italien liggande regionerna dock endast ha en temperatur
lika med norra Tystlands; likwäl »varseblir man äfwen här,
ott klimatet mildras med landets tillwäxande cultur. I de
inom den heta zonen belägna trakterna af Amerika öfwer-gsr hettan dock aldrig till den allt förhärjande glöd, som
i Afrika, hwartill grunden äter måste sökas i werldsdelens
ofwanbestrefne egendomlighet. Stora förhärjningar anställa
deremot i desta nejder de af landets vulkaniska beskaffenhet
föranledda jordbäfningar. Icke mindre förstörande werka
ofta orkaner, som med rötter upprycka de största träd,
kullstä fasta byggnader, lösrycka stepp frän sina ankaren och
slunga dem längt upp pa land.

"En stor rikedom utwecklar Amerika i sitt waxtlif. I
de af Européer cultiverade nejderna trifwas alla Europeiska
frukt- och sädesarter samt kökswärter; Caca o, van ille,
coc hen il le äro werldsdelens egendomliga produkter, som
tillika är potäternas och tobakens fädernesland. De o»
fantliga urskogarna i sswäl Nord-, som Syd-Amerika lemna
de förträffligaste trädstag, säsom Ceder-, Brasilie-,Ca m-
Pesche- och Ma ho ge ny-träd. Mindre och swagare än i
Gamla »verlden äro deremot djurrikets produktioner. Tapi-
ren uppnär pä långt när icke Elep han tens storlek, och
Älligatorn är betydligt mindre än Krokodilen; deremot
Hr Kondoren större än nägon roffagel i »vär werlds-
del. Till de nyttigaste djuren hör för "polartrakternas in-
byggare Renen, liksom i Syd-Amerika Lama'n och den
flnulliga Vicunjan. Syd-Amerikas stora grässlätter äro
betäckta med tallösa hjordar af förwildade hästar och oxar.
Derjemte är den fuktiga hettan i desta trakter företrädeswis
gynnande för alstringen af de msngfaldigaste maskar ock
lnsecter (mosquitos), som ofta i otrolig mängd fylla
luften. Hwad som mest lockat Européerna till Amerika, är
landets rikedom pä ädla metaller, af hwilka silfwer före-
trädeswis finnes i Nord-, guld i Syd-Amerika. Efter
Humboldt's beräkning uppgår det pä 311 ar härifrsn
forslade silfret till 513 millioner stälpund; och guldet till 10
millioner stälpund. Destutom lemnar Columbia platina,
Brasilien diamanter, Peru smaragder.

z. 154.
Inbyggare.

Ds Amerika upptäcktes, fann man här ett mennisto-
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slag, som sswäl i lekamligt, som andeligt hänseende stod
mycket efter Gamla werldens inbyggare; dock kunde man
bland dem »varsebli olika grader af civilisation. Wildar an-
träffades endast sparsamt; de lefde af jagt och siste, älstade
systlolöshet, woro gr»Mma mot sin,, fiender, och till och med
äto upp sina krigsfångar. Deras kläder bestod» endast af
cn djurshud, ock, da deras nödwändigaste behof af naturen
omedelbart tillfredsställdes, hade de aldrig kommit att tänka
pä uppfinningar. Hwad deras yttre beträffar, »var deras
hy kopparfärgad, håret rödaktigt och tunnt, hufwudet owalt
och »växten medelmåttig. Olika dem woro de Amerikas ur-
inwönare, hos hwilka man »varseblef en öfwcrgsng frsn
det wilda till stats-lifwet, och hwilka man isynnerhet före-
fann i Mexiko och bland Peru's cordillerer. Medan
de förstomnämde urinwsnarne saknade nästan alla religiösa
begrepp, dyrkade deste solen i präktiga tempel. De beher-
flades af Konungar (Caziker i Mexiko, Inkas i Peru);
dock syntes herstarc-familj.rna i de nordliga staterna genom
eröfringar, i de södra genom prestawälde kommit pa thro-
nen. Man kände hwarken tämda husdjur eller jern och
bergsbruk, ehuru man förstod förarbeta guld. Ur Amerikas
historia är det förklarligt, huru dest» urinwanare för när-
warande utgöra endast minst i delen af dest befolkning; me-
dan man nämligen räknar 28 mill. främlingar och genom
blandning med främlingar uppkomna inbyggare, ges det nu-
mera endast omkring 12 mill. af desta urinwänare, som me-
siendels dragit sig undan till skogar och berg, och blifwit
främmande för den Europeiska kulturen. I fullkomlig fri-
het bo hela Indian-stammar för närwarande endast i ytter-
sta södern och norden af werldsdelen, och förnämligast i de
omätliga stogarna i westra delen af Nord-Amerika. Af de
18 mill. inbyggare af Europeisk härkomst, som för närwa-

rande räknas i denna werldsdel, bo Spaniorer,
Portugiser och Holländare isynnerhet i Syd-Amerika,
Holländare äfwen pä Westindista öarne, Engelsmän,
Tyskar och Fransoseri östra delarne af Nord-Ameri-
ka, och Ryssar slutligen wid westra kusten af yttersta
Norden, öfwerkomna frän Asien. Med desta Européer haf.
»va Europeiska seder, bildning, konst och wetmstap jemte
Christna Religionen kommit öfwer, sä att för det närwa-
rande mer än tre fjerdedclar af inbyggarne bekänna sig till
Christendomm. Antalet af ifrän Afrika hitkomna Negrer.
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uppgär till 5 millioner; de finnas talrikast pa de Westin-
diska öarna, men ock i Syd- och Nord-Amerika, äro
till större delen Européernas stafwar, »nen ha likwäl ockss
redan pä ön Haiti grundat en republik. Slutligen bestär
en stor del af Amerikas befolkning af Blänningar, sä-som Sambos, Mulatter, Mestizer och andra; deras
antal torde uppgå till 5 ä 6 millioner.

tz. 155.
Politisk ställning.

») Länderna wid Hudsons Bay, Länderna wld
Nord-Amerikas Nordwestkust och det mellan bägge
desta omräden i det inre liggande landet bebos i de
nordligaste trakterna af Eskimäer, i de sydliga af wilda
Indian-stammar under ätstilliga namn; de wid hafwet
liggande trakterna besöka Européer, isynnerhet Ryssar,
för att tillbyta sig pelswcrk.

K) Det coloniserade Brittiska Nord-Amerika
bestär af Canada, som intar en rymd sä stor som Tysk-
land, med hufwudortm Qvebeck (l. Qwibcck) »vid Lo»
renz-flodcn, och af Acadien cllcrNya Braunschweig,
hwarest Halifax, en liflig handelsort, ligger »vid Atlanti-
sta hafwet. Till Brittiska Nord-Amerika hör äfwen
den för stockfistfangsten wigtiga ön Newfoundland.

o) Förenade staterna i Nord-Amerika bestä af
25 förenade fristater; mest cultiverad är den wid Atlantiska
hafwet liggande östra delen af landet; djupare in i landet
finner man ännu widsträckta, oodlade, af Indianer genom-
ströfwade nejder. Det regerande öfwerhufwudet för hela u-
nionen är en President, som wäljes för fyra är, och har
utöfwande makten i händerna; han är tillika 3)fwerbefäl-
hafware för landt- och sjö-makten, och utnämner till de wig-
tigaste embeten. Lagstiftande makten har Congressen, som
äter bestär afSenaten och Representanternas hus; till
den första gifwer hwarjc stat twä medlemmar pä 6 är; till
Representanternas hus stickas af 40,000 inwanare En. I
anseende till inbyggarnes stora blandning kan naturligtwis ej
fräga bli om nägon allmän charakter, äfwensom något all-
mänt språk; mest talas Engelska, äfwen mycket Tyska.
De »vigtiqaste, till största delen nätt byggda, städer äro:
Boston," wid Atlantiska hafwet, med 60,000 inw., New-
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Wvrk <l, RjwHork), den största vch rikaste si.M> 1 Mwnwt,
med jmv.; ffönMe 'vch regelbundNAre ät» MiH<a-
d<elphi<a (l. Wädellfiä)^ likaledes wed «6^OW mw^ C<m»
MMVs Vch Prosidentens De är den mindve, »men »MU
bygWs, ilppkailnd cft«zr Nord«Azl«r»
rikansta frihetens grundläggare^ 'wod M,009 imv.. i d«
sydliga staterna ä> ha«morten Charles tewn (1. Echarls-
taun) den lifligaste staden. I det inre af landet äro, isM»
nerhet wid 'be stora floderna, fiere städer i raM upMom-
strHnde.

Z) Förenade statarna i Meriks ligg» i w,
vm de Nord-Amerikanska .fri.staier.NH, och bests Hf <3
stater, hn>ilkas förftlttning är bildad efter den Nsrd-Ame«i»
konsta Unionens? e»dgst att M icke, Mom der, herN_«
fullkomlig ftihet i religionsöfning, iztan den Äi om er sk a
«. ttfchionen. StöHa delen af inwanarne är Creole^ d. a.
fv«N l^paniorsr hörstaMlnande, wen i Amerika födde, hwita.
De största städerna äro. Mexiko nved i')O,<M> inw,,CllN_«
pesce, den mest beMa Hanm/Puebla och »Guadälnxaia

GNad«laWa<r.n), bsgM möd ?<jMO inw.
«) iCe'N^tr«l<An_er'ika eller Guatemalas f-em ftate«r

inta cn WMd stön-e än Tystland, mm ha N^tt «mkr. H
mill. iinw.7 <^f llvw-iM m stcxr de«l äMU i ftn ursprtmZ»
liga mildhet. Författningen är här likaledes Wdad efter de
Nsrd-Am.erikHk.Da fmstaternss; hNfwNdstadeu är Guate-
mala, mod 30, .500 inw.

f) Republiken Columbia bestär af Ke bägge fockna
Spanska provinserna Nya Granada^ med Quito, och
Caraccas; äfwm har är en stor del af inwsnarne ännu
uti ett aldeles ivildt tillstsnd, si.som de jordätande Otoma»
kerna, och de menniffoätande Caraiberna, Ehuru 4^ggr fa stor som Tyskland, har republikan dock emdast 3Z
million in»v. Författningen är wäl i allmänhet republi-
kansk, men saknar dock ännu fast siorr». De lviMigaste stä-
derna srs: S<an«t« Fe de Bogota, Caratcas,HFda med
sy.vW inw., Quito, i en «W0 fot hög dal, ivid foten ctf
Piehinchn, med 70,000 inw., samt hamnarne CNMana,
Carth<»gena, Guayaquil :c.

,^) Peru och Bolivia, s. >om Columbia, pa bada
sidor om Cord illerern a; den första staten har 3 nnlliener
inw., af hwilka tredje delen är Indianer, som kringströfwa
i skogarna och Pampas, men genom sina mildare seder nt-

-9z
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märka sig framför Columbias inwsnare. Den andra statett
har endast 1 mill. inw.; hufwudstaden är Chuquisaca (l.
Tschughisaka). Anm. Peru har nyligen blifwit deladt i tre
stater, som tillsammans kallas den stora Confederatio-
nen i Södra Amerika, och hafwa hwar sin congrest (B o-
livia, Simani, Hunaren).

K) Republiken Chili, ungefär sä stor som Stor-
Britannien, mm med endast 1 mill. inw., dels afkom-
lingar af Spaniorerna, dels Indianer. Hufwudstaden
är St. lago (l. Schago). Hit hör ockss den lilla ön Juan
Fernandez (l. Schuan Fernandeds), ps hwilken i början
af förra århundradet Alexander Selkirck blef frän ett
stepp utsatt, begynte odla den hittills obebodda ön, och sä-som Robinson Crusoe genom Campe blifwit allmänt bekant.

i) La Plata's förenade stater ellerRepubliken Bue-
nos Ayres (l. A-i.res), wäl upptagande 30,000 qv. mil,
således tre gsngor sä stor, som Frankrike, men dock en-
dast med iz million inw., Hwita, Mulatter, Mestizeroch Indianer; ibland blänningarna utmärka sig Gauchos,
ett ryttarfolk, som ströfwar s. om la Platå, och lefwer ge-
nom fängsten af den här förwildade hornbostapen. Huf-
wudstaden är Buenos Ayres, »ned 80,000 inw., wid la
Plata's mynning.

Ii) Republiken Montevideo eller Banda orien,
tal, sedan 1828 oafhängig, dubbelt sä stor som Preussi-
ska staten, men med knapt 2 mill. inw.

I) Paraguay, ett mellcmland mellan floderna Para-
na och Paraguay, läng tid beherstadt af Jesuiterna, som
hitkommo som Mistionärer, sedermera af en jurist,Dr. Fran-
cia. Inwänarnes antal uppgär till million; hufwudsta-
den är Assumpcion (l. Astunsion).

m) Brasilien, större än Europeiska Ryssland
(110,000 qv. mil), fordom under Portugisiskt herrawälde,
mm sedan 1823 stildt frän Portugal, och sedan 1831, ds
Don Pedro, den fordna constitutionella Kejsaren af Por-
tugisisk härkomst, afsattes, republik; Kejsarn existerar en-
dast till namnet. Antalet af inwänarne, Creoler, Negrer,
Blänningar och Indianer, gär till ungef. 6 mill.
Hufwudstaden är Rio Janeiro (l. Dschaneiro), med 200,000
inw.; nästan lika stor är Bahia.
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») Colonierna i Guyana, wid Syd-Amerikas lsga

Nordostkust; Fransosernas hufwudort är Cayenne,
Engelsmännens Stabroek (l. Stabruk)^ Holländar-nes Paramaribo.

o) Patagonien och Eldslandet, sydligaste delen af
Syd-Amerika, för sitt härda klimat föga bekanta, det första
bebodt af Patagonien det sednare af de instränkta Pe-
scherähs.

p) Westindien bestsr af de förut omnämde öar; af
dem är endast Haiti oafhängig. Spaniorerna tillhöra:
Cuba och Porto Rico; Engelsmännen: Jamaica,
Antigua, Barbados, Trinidad, Lucia och Bahama-
öarna; Fransoserna: Guadeloupe och Martinique;
Holländarne: Curacao (l.Kurastao); Danskarne: St.
Croix (l. Kräa); S»veuskarne: St. Barthelemy.



Australien.
§. 156.

Al.K«ä.n öfNelksigis.
Anstralien A ä. SyVlamdet) ekler Potynesien

fh. <K Msm galandet) hur till. största deten. Mwid alla
jmvens länder bllftvit sist Kckant för Européerna. Wi sörstH
»ermrd ett fast land, Rya Holland, och en stor mängd
särstitta sar och ögrupper, fom ligga i fton» Oceanen, och
ntbredw sig Gver en oerhörd rymd-, rrämli-gen ftän ö. lill w.
kfwer mer än 1500 mil, och frsn n. till s. öfwer mer än
1000 mil. Werldsdelens naturliga bestaffenhet msste göra den
otillgänglig för Européerna, till dest en fullkomnad sjöfart
tillstadde en närmare förbindelse dermed. Mm äfwen nu kunde
de frön till Europeisk bildning, som hitbragtes, blott här och
der utweckla sig, nämligen endast pä de punkter, hwilka för sitt
läge eller sin öfriga beskaffenhet woro af intreste för Euro-
péerna. En genomgripande cultivsring afdenna trakt är der-
före först efter mänga århundraden sannolik, och denna mäste
utgs mindre omedelbart frän Européerna, än frän de Öboer,som af Européerna mottagit sin bildning.

§. 157.
Historia.

Straxt efter Amerikas upptäckt funno Portugifar-
ne, frän Qstindien, de öster derom belägna talrika ögrup-
perna, och icke långt derpa utwidgade den första jord-omscgla-
ren, Ferdinand Magelhaen (1520), kunskapen om
desta trakter. Dock först ett ärh. sednare, da Holländar-
ne redan woro mästare i de Ostindista »vattnen, upptäckte
twä bland desta, Har tig och Tasman, enstilta kuststräc-
kor af Nya Hollands continent. Alla desta upptäckter
spridde dock föga ljus öfwer desta länders bestaffenhet, tills
i andra hälften af sista ärh. James Co ok (l. Dschäms
Kuck) genom tre resor, hwilkas ändamål företrädcswis war
utforskandet af desta nejder, gjorde ost närmare bekanta med
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desamma. Pä sin tredje rojm ftnm denne/ genom sin ihär-
dighet och sina kunskaper utmärkte man,, ps ön- Owaiht
(l^ Owmhi), sin död. G, Fransvs, la Peyroufe (l. Päj-
ms'), som nägra, är sednare företog on resa till utforskande
af desta trakrer, hnde samma- öde^ De stora poUMa rörel-
ftr, smnl under sista fjerdedekn, af förra srhundradet togo
nästan alla EMvpeista folks» »Verksamhet i anspråk, hindrad»
fontsättmnHM af de pabegynta nndersötningarlia. Först i
början, af W:de. sch. utsändes- frän Ryssland en erpedi-
twu,. under Kruse nftern, och sednare en annan, under
Otto von Kot"z,ebue (K Kotzeby),till Eödrrhafwet, Mnon,
hwi'lka. de redan? gjorda upptäckterna blefwo' rättade och »tt«
wvdgade. En sjeffständig historia.har. dennwwerldsveliäl.«w icke.

h. 155.
Gränsor.

I w. sträcka sig de öar, »oi r<Vne till Auftralien/)
Mt mtill' Asiens sydöstra kusten Nsgra af dem äro
endast genom smala sund Mdn fväw dmna »verWdels con-
tilnmt'. DerifräG utät fyllÄ de Australista ögrupperna största
delMl af Stilla. Oceanen, men ligga ät Asiatiska' sidan
i större masto» nära hwarandra, mebaw de st Amerika
stutligen helt och, hället förlova sig. Mot s. sträcka de sig ej
sä längt som Amerikas' sydspets;, werldsdelens A.sta lanö
eller ön Nya Holland bildar best yttersta Sydwest.

§. 159.
Storlek.

Fasta landets areal uppgär till 138,000 qv. mil, d. ä.
unges. ,^ af allt land pä jorden, af Afrika, eller Eu-
ropas rymd, med undantag af Ryssland. Huru stort
mwanarnes antal är, kan, i anseende till den rinW kän-
nedom »vi ha om doMa »verldsdel, icke med säkerhet uppges;
dock anbar »nan. wan.igen 2 millioner,, och i det. siallet- stulle
säledes Europa ha hundra gsngor sa nisnga inbyggare.

z. i6o.
Yta.

Fasta landets yta° är ännu föga känd; den tyckes r mid»
ten bilda ett medolmättigt upphöjdt högland. Man känner
endast kusterna;, desta äro flacka, sällan backiga; intet af de

*) De westlignste räknas .vanligen till Vsien.
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djupare i landet liggande bergen uppnär fnsyränstnv
Afwenfä litet känner man fioderna; endast Murrai (l^
Mörrä), Macqvarie (l. Makkveri) och S»van-fl oden om-
talas. Kusterna hafwa följande namn: Ostkusten heter
Rya Syd-Wales; Nordkusterna: Carpentaria,Arn-
hcims-, Van Diemens-, DeWitts-land; Westkuster-
na: Endrägts^, Edels- och Leeuwins- (l. Leöwins)
land; Sydkusterna: Nu i ts-,Flind ers-, Grants-land.

Australiska öarne äro till sin yta dels bergiga, dels
laga; de förra äro till större delen af vulkanistt ursprung, an-
lingen helt och hållet uppkomna genom vulkaniska utbrott,
eller ätminstone genom fädana betydligt förändrade till sin yta.
Be löga öarna deremot ha till större delen att för sin upp-
komst tacka de bestälsamma Korall-djuren; desta grunda sina
lalkbyggnader pä hafsgrund, närma sig under fortwäxandet
mer och mer dest yta, men upphöra att bygga, dä de kommit
fä högt, att spctsarne af deras byggnader »vid Ebben bli nästan
torra. Ö.warlefwor af sjödiur och sjöwäxter hopa sig nu ps
Korallbanken, som snart begynner antaga utseende af en läg
5. Aill de höga öarna höra i allmänhet alla de westra ö-
arne, jemte Sandwichs- (l.Sändwitsch) öarne; till delä-
ga barna deremot höra isynnerhet Pelew- (l. Pilu) öar-
na, Carolinerna, LordMulgrave's(l. LärdMöllgräws)-
öar, Coot^s öar och löga öarna.

tz. 161.
Klimat .c.

Australiensklimat är, dä det till större delen ligger i heta>
och endast till en del i den södra tempererade zonen, »nen hettan-
afkyles genom sjöwindarne, gynnande för wäxtlifwet; ett un-
dantag derifrän tyckes det inre fastalandet göra, som har ett
mera torrt klimat, och derföre icke en sa rik vegetation. Det
oaktadt är dest jord ganska fruktbar, isynnerhet i trakten af
stoderna, hwarest utan synnerlig kultur och wärd de Europei-
ska sädesslaget», öftvensom win, trifwas förträffligt. Pä de Au,
siralista öarna herstar en beständig, mild sommar, men, isyn-
nerhet pä de laga öarne, en stor enformighet i wäxtbildningen
och fullkomlig brist pä stog; Nya Guinea, Nya Seeland
ochSandwichs-öarna göra dockhärifrsnundantag; pä de
öfriga öarna deremot finner man af träd nästan endast Kokos-
palmen och brödfrukt-trädet. Egna former företer
fasta Australiens djurwerld; dit höra: Känguruh, till
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fiorlek lik en mindre hjort, till gestalt en ekorre, med mycket
korta fram-, men tre gängor sä länga bak.fötter; Näbb-
djuret, det enda bekanta däggdjur, hwars nos ser ut som
en ank-näbb; håriga fsglar utan wingar, säsom Casuarien;
Swarta swanor, hwita örnar tt. Dock trifwas äfwen
de af Européerna hitförda husdjuret». Oarna äro utom-
ordentligt fattiga pä insecter.

tz. 162.
Inbyggare.

I alllnänhet höra Australiens inbyggare till Malayi-
ska Nacen, som utmärker sig genom mer eller mindre mörk-
brun hy, tätt lockigt här, bred näsa, stor mun och mestcn-
dels klen kroppsbyggnad; dock kan man bland dem urstilja
tre särstilta klasser. Inbyggarne pä Nya Holland, Nya
Guinea och Ost-Indiska Darna hafwa mesta likhet med
Negrerna, mörk hy, tjocka läppar, kort ulligt här, och kul-
las derföre ocksä Austral Negrer eller Papuas. De föra
ett nomadifft lif, lcfwa af jagt och siste, och stä pa en gaN?
sta lag grad af bildning; de skola kunna räkna endast till
fem, men likiväl ha dunkla begrepp om Gud och ett till-
kommande lif. Den andra klassen, Mongoliska Malayer,
utgöres af inbyggarne pa Carolinerna, Marianernaoch
de närliggande öarna; de synas wara bestägtade med de»
närliggande Asiatiska kustens inbyggare. I allmänhet äro
de mer cultiverade än Austral-Negrerna, och drifwa äf-
wen äkerbruk, men äro af räare sinnelag, än de förra. In-wanarne pä Nya-Seeland slutligen och de ögrupper, som
ligga i u. och no. ända till Sandwichs-öarna, äw
Hindu-Malayer, likna till sin kroppsbyggnad mest Euro-
péerna, men ha dock, såsom alla Malayer, brun hy. De äro
bland alla Australiens inbyggare de mest civiliserade, kände,
dä Européerna kommo dit, redan åkerbruket, »vägade sig, led-
da af sin stjernkunstap, redan pä widsträckta sjöresor, och hafwa
nu till större delen antagit Christendomm. Dessa öars läge,
mellan Asien och Amerika, och den derigenom uppkomna
listiga rörelsen ha icke litet bidragit till civilisationens framsteg.

tz. 163.
Australiens Afdelningar.

n) Fastalandet, Nya Holland, är om k. 140,000 qv.
mil. Pä östra kusten ha Engelsmännen colonier, hwilkas huf-
wudort, Sidney (l. Sidni), ligger i en fruktbar nejd; Eng-
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ländarne »stickahit förblHtare, fom,hällna4iV Ozrbtte vch »syn,
verbet till akcilbruk, här icke sällan Her bli nyttiga medlem-
mar i samhället. En dylik fKrbrMr«cMme hafwa Engelsmän-
nen i nyare tider grundlaggt pä norra kustm,w. om Carpen-
taräa-MikeV^äfwFnsom -de ps West-kuft<en wid Swan-
fjHden m»laMt lolonief, som iofwa Mrastt uppblolnstrMde.

l,) Sunda-öarnas Archipel bestsr sf de stow och
smä Sunda-öarna. Till de första höra de fyra stora öar-
na, Borneo, Java Sumatra och Celebes.
Borneo är nästan sa stor som Tyffland, men ännu nästan
nldsles -obekant; °de witda inwsnarne föra nästan beständiga
krig mel. hwarandra, och bo i otillgängliga skogar och berg»
Java är Holland a rnes huf»Vudbesittnmq i dessa trakter,
synes wara af vnlkanistt ursprung, är gansta fruktbar, men,
i synnechet wid kusterna, osund. Sumatra, genom Surl-
da-suNd Md frän Java och genom Malakka-sundet
ftän ha.lfön Malakka, ligger just under aeqvatorn, till-
hör likaledes Holländarne, och utmärker sig genom stn
stora fruktb .rhet. De i det inre af landet lefwande urimvä»
narne sta pä m gonsta läg punkt i civilisation. Celebes^
hwars westra kust kallas Ma cas far (deraf Macassc'r-
snndet m<Uan Celebes och Borneo) är genomstrukcn af
vulkanista berg, men har ganska fruktbara dalar och kuster,
wid hwilka Holländarne äga nägra besittningar. Defmä
Sunda-öarna synas bilda en ostlig fortsättning af Java,
och äro till Mrr« delen vulkanista; nägra af dem tillhöra
Nederländerna. Moluckerna eller Krydd-öarne,
östor om Celebes, utmärka sig genom sin fruktbarhet och
sin rikedom pä krydder, mm äro mycket osunda; de tillhöra
likaledes Holländarne.

«) Australiska öarnas inre huf»vud-grupp;
dit höra: karolinerna, migrf. W till antalet, mm föga
bekanta; Mari an erna eller Tjuf-öarna, fruktbara, mm
illa odlade; Magelhaens Archipel, utsträckt mot la-
pan; Mulgrave 's öar (so. om Car s l inern a), hwaraf den
sydliga gruppm kallas Gilberts öar.

ä) Den yttre hufwudgruppens öar; dit höra:Phi-
lippinerna, Spanien tillhöriga, mellan Marianerna

och Östra Indiska halfön; Nya Guinea's Archipel, n.
om Nya Holland,hittills föga känd; nära den liftga ö-
grupperna Nya-Irland, Nya Britannien och Salo-
mon s-öar; i k. fiuta sig till denna ögrupp S:ta. Cruz»
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öarna, Nya Hebriderna och ön Nya Caledonien-
Sydost om Nya Holland, men skild derifrän genom en
stor hafsrymd, ligger ögruppen Nya-Seeland, bestämde
af twä hufwudöar, som äro skilda frän hwarandra genom
Cooks-sund; inwanarne pä dem öro wöl konstfärdige,
men utan bildning, och mennistoätare. I midtcn af den
stora Austral-Öceanen ligga Fidschi-, Wänskaps-
och Skeppar-öarna. Nästan alla äro »väl odlade, och
inbyggarne utmärka sig, ätminstone till större delen, genom
sin ttmförelsewis högre bildning framför dc öfriga Austra-
lierna. Dster om desta öar tigga Sällskaps-öarna (Ota-
hiti), Marquesas- (l. Marghesas) öar och Läga öarna.
Längre norrut, ungefär midt emellan Ca lisorni en och Ja-
pan, sinne »vi Sandwichs-öarna, 11 till antalet; de-
ras inbyggare äro de mest bildade af alla Australicr. Största
ön är Owaihi.

Rättelser.
Sidan >3 raden io står: besittningen; lcis: besittningar.

— 3<> — 5> — späk; — spruk.
— 35 — — böra; — bära.
— 39 — !>8 — Verdun; — Verdnn (l. Werdöng..
— 71 — 32 — märkwärdi gär;— mnrkwärdig är.
-— 70 — 33 — Njuriinda-; — Niurunda:,.
— 96 — 21 — Rtlai; — Altai.
— is>> — 3<» — Sydost-windarnc,— Nordostwindarne.
— i>3 — >2 — productcr,; — prodnttcr;.
— ,2, — 2» — kallas kallas; — kallas.

,26 — 52 — mnngd; — mängd.
»» .29 — 2 — än; — nr.nr.












