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Förord.
Dettaförsök till lärobok utgör närmast en bearbetning afpro-

fessor Erslevs läroböcker samt af Mynster Fischers „Grundträk
af Havets Geograf till Brug for Navigalionsskolerne". Till-
förlitlighet i uppgifter har utgjort undertecknads förnämsta mål
och hafva derföre flere andra geografiska arbeten blifvit råd-

frågade. De med finare stil tryckta sjöstäderna och öarne ut-

göra ett tillägg, hvilket icke ingår i lärokursen, men dock torde
kunna vara af nytta.

Före bokens begagnande torde följande fel benäget rättas
Sid. 01, rad 16, står: 2,700 läs: 3,000

63,
„

9, „ Jlartlepool „ Hartlepool, Blyth
71, „ 25, „ Civila Vechia „ Civita Vecchia
82, „ <S',

„ Bassa „ Basra
Uti boken förekomma följande utländska mått och vigt:

1 parisisk fot = l,mi finska fot,
1 meter — 3,308

„ „

1 sjömil = 1 :,/4 verst,
1 nyläst — 100 centner,
1 ton = 20

Longituden beräknas från Greenwichs meridian.

A. E. Modeen.





Innehåll.
Sid.

Inledning 1.
Fördelningen af haf och land 4.
Närmare beteckning af hafvets fördelning ... 5.

1. Södra Ishafvet 5.
2. Stora Oceanen 5.
3. Indiska hafvet 6.
4. Atlantiska hafvet 6.
5. Norra Ishafvet 8.

Närmare beteckning af landets fördelning ... 9.
1. Asien 9.
2. Afrika 11.
3. Europa 12.
4. Amerika 14.
5. Australien 17.

Europa 18.
Östeuropa 19.

1. Ryska riket 19.
Kejsaredömet Ryssland 20.
Storfurstendömet Finland 27.

2. Sverge och Norge 32.
Sverge 34.
Norge 36.

3. Konungariket Danmark 38.
Mellersta Europa 40.

4. Kejsaredömet Tyskland 42.
Konungariket Preussen 43,

5. Österrike-Ungarn 48,
6. Schweiz 50,
7. Konungariket Holland eller Nederländerna .

51,
8. Konungariket Belgien .

53,
9. Frankrike 55
10. Britiska öarne 58

Sydeuropa 66
Pyreneiska halfön 66.



VI

11. Spanien ....67
12. Portugal 69

Italienska halfön 69
13. Konungariket Italien 71

Turkisk-Grekiska halfön 73
14. Turkiet eller Osmaniska riket . . . . 74
15. Konungariket Grekland 75

Asien 76
1. Asiatiska Ryssland 79,

Kaukasien 79,
Sibirien 80
Turkestan 80

2. Asiatiska Turkiet 81,
3. Arabien 82
4. Iran 83,
5. Indien 84,

Främre Indien 84,
Bortre Indien 86,
Den Indiska öflocken 87,

6. Kinesiska riket 89.
7. Japanska riket 91,

Afrika 92.
1. Nilländerna 95,
2. Berberiet 95,
3. Sahara 97.
4. Sudan 97,
5. Senegambien 97,
6. Öfre Guinea 97,
7. Sydafrika . 98,
8. Öarne 99,

Amerika 100
1. Grönland 102
2. Det Britiska Nordamerika 103
3. Förenta staterna 104
4. Fristaten Mejico 107
5. Centralamerika 107
6. De Sydamerikanska fristaterna .....108
7. Kejsaredömet Brasilien 110
8. Guayanakolonierna 110
9. Patagonien 111
10. Vestindien 111



VII

Australien 113.
Australlandet 113.
Australöarne 115.

Luften 117.
Vindarne 118.

Hafvet 127.
Hafsströmmarne 128.
Vägarne på hafvet 132.

I. Atlantiska hafvet 132.
II. Indiska hafvet 138.

III. Stilla hafvet 140.
Landet 145.
Växtriket 146.
Djurriket 148.
Menniskan 148.
Om upptäckterna 149.
Städer och hamnar 152.





Inledning.
Jorden är väl klotformig, men likasom en apel-

sin något afplattad på motsatta sidor (poler).
Hela jorden afbildas ändamålsenligast på en

glob; särskilda delar deraf afbildas på en karta. På
kartan ligger Norr uppåt och Söder nedåt, Vester
till venster och Öster till höger.

Det allmänna måttet i geografin är en geogra-
fisk mil, som är omkring 3/4 finska mil. En qva-
drat mil är en fyrkantig yta, som är en mil lång
och en mil bred.

Anm. Jorden är endast en ringa del af VerIden, som
omfattar otaliga himlakroppar. Himlakropparne äro af 3 slag,
nämligen Fixstjernor, Planeter med Biplaneterna och Kometer.

Fixstjernorna eller de fasta Stjernorna kallas sålunda, eme-
dan de icke ändra läge i förhållande till hvarandra; de lysa
med eget ljus. Den närmaste fixstjernan är Solen, som är om-
kring 19 millioner mil från jorden.

Planeterna eller de vandrande stjernorna röra sig i aflånga
kretsar omkring solen. Jorden är en af planeterna.

Biplaneterna, Drabanterna eller Månarne röra sig i kret-
sar omkring en planet. Jordens biplanet är Månen, som är
50,000 mil från jorden.

Kometerne bestå af en tätare kropp med en töckenlik
svans, som ibland är flere millioner mil lång. De röra sig i
mycket aflånga banor omkring solen.

Solen och de himlakroppar, hvilka röra sig omkring den-
samma, kallas tillsammans vårt solsystem. I vårt solsystem
är endast solen lysande. Planeterna, biplaneterna och kome-
terne äro deremot mörka och få sitt ljus från solen.

Jorden har, likasom ett rullande klot, en dub-
bel rörelse. Hon rullar omkring solen och behöfver
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dertill 365 dygn och nästan 6 timmar. En sådan
tidrymd kallas ett Ar. Följden af denna rörelse äro
årstiderna (var, sommar, höst och vinter).

Jorden rullar vidare omkring sig sjelf och be-
höfver dertill 24 timmar eller ett Dygn. Följden
af denna rörelse är omvexlingen af dag och natt.
De meimiskor, hvilka bo på den motsatta sidan af
jorden, kallas våra Antipoder. De hafva natt, när
vi hafva dag, och omvändt.

Den linie, omkring hvilken jorden vänder sig,
kallas jordens Axel; äiidpunkterne af axeln kallas
jordens Poler (Nordpol och Sydpol). Jordens axel
är 1,714 och dess omkrets 5,400 mil lång.

Lika långt från begge polerna tänker man sig
en krets dragen rundtomluing jorden, kallad Eqva-
torn eller Linien. Genom eqvatorn delas jorden i
tvenne Ilalfklot, det Norra och det Södra.

Emellan eqvatorn och polerna tänker man sig
vidare dragna flere andra kretsar rundtomkring jor-
den. De märkligaste bland dessa äro Kräftans och
Stenbockens Vändkrets, af hvilka den förre ligger
250 mil norr och den senare lika långt söder o.in

eqvatorn; — vidare den norra och den södra Pol-
kretsen, af hvilka den förre ligger 350 mil från nord-
polen och den senare lika långt från sydpolen.

Medelst de nämnda kretsarne indelar man jor-
den i 5 Bälten eller Zoner, nämligen:

1. Den heta eller tropiska zonen mellan begge
vändkretsarne.

2—3. De två tempererade zonerna (den norra
och den södra) mellan vändkretsarne och polkret-
sarne.

4—5. De två kalla eller polarzonerna (den
norra och den södra) mellan polkretsarne och polerna.
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Under jordens årliga rörelse omkring solen falla
solstrålame lodrätt eller nästan lodrätt på eqvatorn
och de trakter, som ligga i närheten deraf. Den
heta zonen är derföre den varmaste. Ju mera man
närmar sig polerna, desto kallare blir det, emedan
solstrålame värma mindre, ju snedare de falla.

De andra kretsarne, hvilka gå i sammariktning
som eqvatorn, kallas Parallelkretsar. Afståndet mel-
lan tvenne parallelkretsar kallas en Latitudgrad och
har en utsträckning af 15 mil („nordlig u eller „syd-
lig" latitud). Af sådana latitudgrader finnas 90 pa
hvar sida om eqvatorn. *)

Andra kretsar tänker man sig dragna rundtom-
kring jorden och genom båda polerna. Dessa kret-
sar kallas Meridianer eller Middagslinter, emedan
alla punkter, som ligga pa samma meridian, halva
middag (eller midnatt) på samma tid.

Afståndet mellan tvenne meridianer kallas en
Longitudgrad. Genom meridianerna delas jorden i
ett Östra och ett Vestra Ilalfklot. Man antager
vanligen den meridian, som nästan gar öfver ön
Ferro, såsom den första och räknar derifrån de an-
dra mot öster eller mot vester („östlig" eller „vest-
lig" Longitud). Engelsmännen såväl som sjömännen
antaga dock den meridian, som går öfver Greenwich
(grinitsj), såsom den första.

*) En cirkel delas, den må vara stor eller liten, i 3()0 lika
stora delar, hvilka kallas grader (°). En grad delas i (30 mi-
nuter ('), en minut i 60 sekunder ("). En halfcirkel omfattar
180° och en fjerdedelscirkel 90°.
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Fördelningen af haf och land.

Hafvet intager ett tre gånger större rum på
jordens yta än landet. Man indelar hafvet i 5 huf-
vuddelar, hvilka kallas Verldshaf eller Oceaner.

1. Södra Ishafvet ligger omkring sydpolen och
når ända till södra polkretsen.

2. Stora Oceanen (äfven kallad Söderhafvet el-
ler Stilla hafvet) bildar en ofantlig hafsbugt, hvil-
ken öppnar sig mot norr genom Beringssundet.

3. Indiska hafvet bildar också en hafsbugt, men
af mindre omfång än Stora Oceanen.

4. Atlantiska hafvet utmärker sig genom sin
jemförelsevis stora längd.

5. Norra Ishafvet sträcker sig till norra randen
af Gamla och Nya verlden; på de ställen, der land
ej finnes, anser man den norra polkretsen som gräns.

Landet på jorden utgöres af tre större och en
mängd mindre delar. Oaktadt allt land på jorden
är kringflutet af vatten, kallas endast de mindre
kringflutna landmassorna Öar. De större kallas der-
emot Fastland eller kontinenter. Dessa tre fastland
äro följande:

1. Gamla Verlden, hvilken kallas så, emedan
den längst har varit känd, indelas i tre verldsdelar,
nämligen Asien, Europa och Afrika. Genom det
15 g. mil breda Näset vid Sués förenas Afrika med
Asien. — Asien är 800,000, Europa 180,000 och
Afrika 550,000 qv. mil.

2. Nya Verlden kallas så, emedan den först
1492 upptäcktes af den store sjöfararen Columbus.
Nya verlden omfattar endast en verldsdel, Amerika,
men delar sig i två hufvuddelar, nämligen Nord-
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amerika och Sydamerika. Dessa två delar äro för-
enade genom Mellersta Amerika, hvars smalaste del
kallas Panamånäset. — Nordamerika utgör 400,000
och Sydamerika 330,000 qv. mil.

Det södra fastlandet eller Australlandet, också
kalladt Nya Holland. Till detta fastland sluter sig
en stor mängd öar, hvilka tillsammans dermed be-
traktas som den femte verldsdelen, Australien. —

Australlandet utgör 140,000 qv. mil.

Närmare beteckning af hafvets fördelning.
1. Södra Ishafvet

är för oss alltför litet bekant, för att vi kunde döma
om dess förgreningar.

3. Stora Oceanen
bildar på Amerikas kust Magalhaenssundet (galjangs),
Aricabugten, Panamaviken, Californiska viken,
San Francisco viken, Vancouversundet och Cooks-
vik. I N. bildar Stora Oceanen Berings- eller Kam-
tsjatkahafvet med Bristolviken, Nortonviken, Be-
ringssundet och Anadyrviken. På Asiens kust bil-
dar den: Ochotska hafvet, Japanska hafvet med
Tatarsundet, Laperousesundet, Sangarsundet och
Koreasundet; Ostkinesiska hafvet med Gula haf-
vet, Petsjiliviken och Fukian- eller For mosasundet;
samt Sydkinesiska hafvet med Tongkingviken och
Siarnviken.

Vid den Indiska öflocken äro de mest kända
delarne: Sundasundet mellan Java (dsjava) och Su-
matra, Malakkasundet mellan Sumatra och Malakka,
Java- eller Sundasjön med Bangkasundet och Ca-
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rimatapassagen i N., Mangkassarsundet, Celebes-
eller Sulusjön, Mindorosjön och Molukkiska, sjön.

Vid Australlandet bildar Stora Oceanen i S. den
Stora Australbugten med Spencergolf och Bass-
sundet, i (). Korallhafvet samt i N. Carpentaria-
viken och Torressundet. Mellan Nya Zeelands två
öar finnes Cookssundet.

3. Indiska hafvet

bildar på Asiens södra kust Bengaliska viken med
Martabanviken, Palkssundet och Manaarviken, samt
Indopersiska eller Arabiska hafvet med Cambay-
viken, Persiska viken, Adenviken och Röda hafvet
eller Arabiska, viken.

På Afrikas sydöstra kust bildar Indiska haf-
vet Mozambikkanalen, Sofalaviken och Delagoa-
viken.

4. Atlantiska hafvet
bildar på Afrikas kust den stora Guineaviken (ginéa).
Mellan Afrika och Europa leder Gibraltarsundet
(sji) in i

Medelhafvet, hvilket hör till de såkaliade „in-
nanhafven" och är deladt i 3 hafsbäcken.

Längst mot V. ligger Tyrrhenska bäckenet,
som i (). begränsas af Italien och Sicilien. Det bil-
dar mot N. Lionmken (liong) och Génovaviken (sje),
mot Ö. Tyrrhenska, hafvet med Napoli- och Saler-
novikarne samt skär in mellan Corsica och Sardi-
nien under namn af Bonifaciosundet.

Genom Messinasundet mellan Sicilien och Ita-
lien och genom en bred hafsarm SV. om Sicilien
står det Tyrrhenska bäckenet i förbindelse med Syr-
tebäckenet. Detta hafsbäcken bildar på Afrikas kust
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den Lilla Syrten och den Stora Syrten, mellan Syd-
italien och Grekland Joniska hafvet med Taranto-
och Lepanto-vikarne samt mellan det öfriga Italien
och Turkiet Otrantokanalen och Adriatiska hafvet
med Venezianska viken, Triestviken och Fiumevi-
ken. Syrtebäckenets östligaste del kallas Levanti-
ska hafvet.

Genom en örad skiljes Syrtebäckenet från det
tredje hafsbäckenet i Medelhafvet, nämligen det Gre-
kiska, Öhafvet eller Arkipelagen. Denna bildar Ae-
ginaviken och Evriposundet på Greklands samt Sa-
lonikiviken på Turkiets kust.

Från Arkipelagen leder sundet vid Dardanel-
lerna in till Marmarahafvet, hvilket genom Kon-
stantinopelssund eller Bosporen står i förbindelse
med Svarta hafvet. Genom Kertsjsundet står Svarta
hafvet i förbindelse med Asofska sjön, som sträcker
sig in i Ryssland.

Norr om Pyreneiska halfön bildar Atlantiska
hafvet det stormiga Biscayahafvet. Mellan Frank-
rike och England skär det in under namnet Engel-
ska Kanalen och Pas de Calais (pa dö kala), hvil-
ket leder till Nordsjön.

Mellan Ireland och Storbritannien bildar Atlan-
tiska hafvet Bristolkanalen, S.t Georgskanalen, lre-
l/indska sjön med Cardigan- och Solway-vikarne
samt Nordkanalen och Clydeviken (kleid).

Nordsjön är en halsvik, som mot N. är öp-
pen. Bland dess förgreningar mot S. må nämnas
Zuidersjön (söjder). På Storbritaniens kust bildar
Nordsjön Thamesviken (tams), The Wash samt Hum-
ber-, Forth- och Morayvikarne. Den del af Nord-
sjön, som ligger mellan Norge och Danmark, kallas
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Skagerrak. Mot S. för Skagerrak till Kattegat.
Sjövägen mellan Kattegat och Östersjön bildas af
tre sund, nämligen Lilla Balt mot V., Stora Balt
i midten och Öresund mot O.

Östersjön är ett innanhaf likasom Medelhafvet.
Mot S. bildar det Kielerbugten, Lubeckska bug ten,
Stettinerhaff, Frische Haff och Kurische Haff. Mot
Ö. bildar Östersjön Riga viken och Finska viken.
Mot N. leda Ålands haf och Skiftet in i Bottniska
viken, som utgöres af Bottenhafvet, Qvarken och
Bottenviken. Sundet mellan Sverge och Öland kal-
las Kalmarsund.

På Amerikas kust bildar Atlantiska hafvet en
stor inskärning, som står i förening med delar af
Norra Ishafvet. Davissund leder mot N. till Baf-

finsviken och mot V. till Hudsonssund, hvilket åter
leder till innanhafvet Hudsonsvik. — Längre mot
S. bildar Atlantiska hafvet S:t Lawrenceviken (lå-
rens) med Bette Isle sund, Fundyviken, Delavare-
viken och Chesapeakviken.

Öster om Florida leder Floridasundet in i Me-
jicoviken, hvars södra del kallas Campécheviken
(pätsje). Från Mejicoviken leder Yucatansundet till
Caraibiska hafvet. Det sistnämnda bildar Hondu-
ras-, Darien- och Maracaybovikarne.

Vid de Stora Antillerna finnas: Bahamakana-
len N. om Cuba; Windwardskanalen mellan Cuba
och Haiti samt Monapassagen mellan Haiti och
Puerto Rico.

5. ISTorra Ishafvet
bildar i Asien Objviken och Kariska hafvet. Mel-
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lan Nöwaja Semljås båda öar bildar det Matotsjkin-
sundet, mellan Nöwaja Semljå och ön Waigatsj Ka-
riska sundet samt mellan ön Waigatsj och fastlan-
det Jugorska sundet. På Europas kust bildar det
Tsjeskajaviken, Hvita hafvet med Dwina-, Onega-
och Kantalaks-vikarne samt Warangerfjord.

Norra Ishafvets vigtigaste inskärning i Nord-
amerika är Baffinsviken. Från Baffinsviken leda
Smithsund mot N. samt Jonessund och Lancaster-
sund med Barrowsund mot V.

Närmare beteckning af landets fördelning.

1. ASIEN.

Halföar och uddar. Asiens yttersta punkt iN.
är Kap Tsjeljuskin (lat. N. 78" 25', long. 100° 0').

Asien utskjuter mot Ö. Tsjukotska JialfCm med
Ostkap (lat. N. 66° A', long. V. 169° 36'), halfön
Kamtsjatka med Kap Lopatka och Korea; — mot
S. Östra Indiska halfön, hvilken åter utskjuter den
mindre halfön Malakka, med Kap Romania (lat. N.
1° 22', long. O. 104° 16'), Vestra Indiska halfön
med Dekan och Kap Komorin, och Arabien; —

samt mot V. Mindre Asien med Kap Babå (lat.
N. 39° 29' long. O. 26° 4') och Europa.

Öar. Af de till Asien hörande öarne ligga öfloc-
ken Nya Sibirien och Wrangeliand i Norra Ishafvet.

I Stora Oceanen ligger en mängd öar längs
Asiens kust. Den norra afdelningen af dessa öar
består af Kurilerne utanför Ochotska hafvet, Japanska
öarne, hvaribland Sachalin, Jeso, Nippon, Sikok
och Kiusiu, utanför Japanska hafvet, och sist Lju-
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kjuöarne, hvilka leda till Taivan eller Formosa och
ligga utanför Ostkinesiska hafvet.

Den södra afdelningen kallas Indiska öflocken
och leder på ena sidan till Östra Indiska halfön och
på den andra till den närmare Australiska öraden.
De nordligaste af de Indiska öarne äro Filippinerna,
bland hvilka Luzon eller Manila, Mindanao och
Palavan. Frän Filippinerna leder mot SV. en örad
till Borneo, mot S. en örad till Celebes, och mot
SO. en örad till Molukkerna, bland hvilka Dsjilolo
och Ceram.

Frän Molukkerna utgår mot NV. en båge, som
består af de Smä Sundaöarne från Timor till Bali,
Java, Sumatra, Nikobarerna och Andamanerna
(Nikobarerna och Andamanerna ligga i Bengaliska
viken).

De fyra öarne Borneo, Celebes, Sumatra och
Java kallas de Stora Sundaöarne; den största af
dem är Borneo, 13,000 qv. mil. — Till alla dessa
öar må ännu läggas Ilainan, som ligger i Tong-
kingviken.

Uti Indiska hafvet höra till Asien utom de förut
nämnda öarne Ceylon, som ligger SO. om Dekan,
samt Lakkadiverna och Malediverna, SV. om Dekan.

I Medelhafvet ligga flere öar, hvilka böra räk-
nas till Asien, såsom Cypern, S. om Mindre Asien.

Mindre öar och öftockar. S:t Lorensö utanför Tsjukotska
halfön, Beringsö och Kopparon O. om Kamtsjatka, Bonin Si-
maöarne O. om Ljukjuöarae, Basjiöarne mellan Formosa och
Manila, ParacelsÖarne SO. om Ilainan, Suluöarne mellan Bor-
neo och Mindanao, Bandaöarne i en båge från Timor till Nya
Guinea, Merguiarkhpelayen vid Malakkas vestra kust, Keeliny-
öarne SV. om Java, Tsjayosöame S. om Malediverna, Bahrein-
Öarne i Persiska viken, Rhodo, Santo, Chio och Metelino invid
Mindre Asiens vestra kust.
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S. AFRIKA.
Halföar och uddar. Denna verldsdel är mycket

litet inskuren och har derföre inga betydliga half-
öar. Bland dess uddar må dereinot märkas flere,
såsom Kap Bon och Kap Bianco (lat. N. 37° 20',
long. O. 10° 2') i K, Kap Spartel i NV., Kap Bo-
jador, Kap Bianco, Kap Verde eller Gröna udden
"(lat. K 14° 43', long. V. 17° 34'), Kap Palmas, Kap
Lopez och Kap Negro i V., Goda Iloppsudden och
Kap Agulhas (lat. S. 34° 51', long. O. 20° 2') ytterst
i 8., Kap Corrientes och Kap Delgado i SO. och
slutligen Kap Guardafni i det östligaste hörnet
(lat. N. 11° 49', long. (3. 51° 17').

Öar. Till denna verldsdel höra endast få öar.
Bland östafrikanska öarne må man märka So-

cotra utanför Kap Guardafui, Komorerna i norra
delen af Mozambik-kanalen, Madagaskar och slut-
ligen Maskarenhas-öarne, bland hvilka Bourbon el-
ler Réunion och Mauritius eller lie de France (dö
frangs). Madagaskar utgör 11,000 qv. mil.

Bland de vesiafrikanska öarne märkas S:t He-
lena och Ascension långt ute i Atlantiska hafvet,
Kap Verdeöarne utanför Kap Verde, Kanariska.
öarne, bland hvilka Teneriffa, Canaria och Ferro,
■— vidare Madeira, (e-i) och Porto Santo samt slut-
ligen Azorerna.

Öfriga öar och öflockar. Amiranterna och Seychellerna
NO. om Madagaskar, Rodrigv.es (). om Maskarenhas, Zanslhar-
öarne NV. om Komorerna nära fastlandet, S:t Paul, Amsterdam
och Kerguelensland långt Ö. om Goda Hoppsudden, Tristan da
Cunha långt V. om Goda Hoppsudden, Gvineaöarne (Armobon,,
S. Thomé, do Principe och Fernao do Po) i Guinea viken, Bis-
sagots eller Bijugaöarue (dsju) SO. om Kap Verdeöarne nära
fastlandet.
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3. EUROPA.
Halföar och uddar. Europa är att betrakta så-

som en halfö, hvilken utgår frän Asien. Hufvud-
massan af denna halfö utgöres af Östeuropa eller
Ryssland. Frän Östeuropa utgå två halföar, nämli-
gen Nordeuropa och Mellersta eller Centraleuropa.
Frän Mellersta Europa, hvartill de Britiska öarne
sluta sig, utgår åter Sydeuropa, som består af den
Pyreneiska, den Italienska och den Turkisk-Gre-
kiska halfön.

Östeuropa utsänder mot N. halfön Kanin och
mot S. halfön Krim, hvilken skiljer Svarta hafvet
från Asofska sjön. Bland uddarne märkas Kap Ka-
nin och Kurlands nordligaste udde Domesnäs.

Nordeuropa utgöres af Finland och de derifrån
utgående halföarne, nämligen Kola eller Lappska
halfön och Skandinaviska halfön (Sverge och Norge).

Bland uddarne märkas: i Finland Hangöudd,
på Lappska halfön Swjätoj Noss, på Skandinaviska
halfön Nordkyn på fastlandet och litet nordligare
Nordkap på ön Magerö (lat. N. 71° 11', long. O.
25° 50') samt Norges sydligaste spets Lindesnås och
Sverges sydligaste udde Falsterbo.

Mellersta Europa utsänder mot N. halfön Jyl-
land, som slutar med udden Skagen, och mot V.
halfön Bretagne (tänj).

Bland uddarne på de Britiska öarne märkas:
Duncansby Head och Kap Wrath i Skottland samt
Englands sydligaste udde Kap Lizard.

Pyreneiska halfön är föga inskuren af hafvet.
Den nordligaste udden på denna halfö är Kap Or-
tegal. De vestligaste uddarne äro Kap Finisterre,
Kap Roca (lat. N. 38° 46', long. V. 9° 30') och Kap
San Vincente. Sydligaste udden är Kap Tarifa,



13

hvilken tillika är den sydligaste punkt på Europas
fastland (lat. N. 36° O', long. V. 5° 36'). Hallons
östligaste udde är Kap Creuz.

Italienska halfön slutar i två halföar, den Apug-
liska (pulj) med Kap Spartivento och den Calabri-
ska, hvilka omsluta Tarantoviken.

Turkisk-Grekiska halfön bestar af en nordlig, bre-
dare och en sydlig, smalare del. Från den sydliga
delen utgår halfön Morea (Peloponnesos), som är
förenad med fastlandet genom det smala Korinthi-
ska näset. Moreas sydpunkt är Kap Matapan,

Öar. Af de många öar, som höra till Europa,
ligga i Norra Ishafvet Nöwaja Semljä, Waigatsj,
Kölgujef och vid Norges kust Lofotenöarne.

I Östersjön ligga Alandsöarne utanför Bottni-
ska viken, en mängd öar, kallade Skär, längs Fin-
lands och Sverges kust, Ösel och Daga utanför Ki-
gaviken, Gotland och Öland Ö. om Sydsverge, samt
Bornholm S. om Sverge. Vid Preussiska kusten
ligga de Pommerska öarne, bland hvilka Riigen,
Usedom och Wollin.

På sjövägen mellan Östersjön och Kattegat ligga
de Danska, öarne, hvilka likasom en bro förena
Sverge med halfön Jylland. De största bland dessa
äro Själland, Fyen, Langeland, Laaland (lå), Fal-
ster och Möen.

I Nordsjön ligga mot SO. invid fastlandet de
Friesiska öarne, bland hvilka Helgoland.

V. om Nordsjön ligga i en stor båge de Bri-
tiska öarne, hvilka bestå af de två stora öarne Stor-
britannien och Ireland samt en mängd mindre öar.
Storbritannien, hvilket omfattar England och Skot-
land, utgör 4,000 qv. mil och Ireland 1,500 qv. mil.
Af de mindre öarne ligga de Normandiska öarne
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(Jersey, Guernesey och Alderney) samt Wight (ueit)
i Engelska kanalen, Scillyöarne vid Englands syd-
vestra hörn, Anglesea (änglsi) och Man i Ireländska
sjön, Ilebriderna V. om Skotland, Orkneyöarne och
Shetlandsöarne N. om Skotland.

Ute i Atlantiska hafvet ligga Färöarne och
Island.

Längs Norges kust finnes en mängd öar, hvilka
kallas Skär.

Medelhafvet är rikt pa öar. I Tyrrhenska bäc-
kenet ligga vid Spaniens kust Baleariska, öarne,
hvaribland Mallorca (malj) och Menorca, samt Pi-
thinsiska öarne Iviza (ssa) och Formentera. Midt
i Tyrrhenska bäckenet ligga Sardinien och Corsica,
mellan Corsica och Italien ön Elba. Mellan Tyr-
rhenska och Syrtebäckenet ligger Sicilien. Frän Si-
cilien mot N. ligga Lipariska öarne, mot V. Aega-
diska öarne och mot S. Maltesiska öarne. Bland
Siciliens uddar må märkas Kap Passaro mot S.

I Adriatiska hafvet ligga Dalmatiens öar in-
vid östra kusten. Längs Greklands vestra kust ligga
Joniska öarne (Korfu, Kefalonia och Zante m. fl.)
och S. om Morea Cerigo (tsje).

Mellan Syrtebäckenet och Arkipelagen ligger
Kreta eller Kandia, 1 Arkipelagen ligga Evripo el-
ler Negroponte vid Greklands kust samt Kykladerna
(Milo, Santorini, Naxia, Paro, Syra, Andro m. fl.)
och Sporåderna (Skyr o, Limno, Imvro ni. fl.).

4. AMERIKA.
Halföar och uddar. Från Nordamerika utgå flere

halföar. Mot N. ligga Boothia Felix (budsja) och
Melville, mot Ö. Labrador utanför Hudsonsvik och
Nya Skotland utanför Fundyviken, mot S. Florida
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och mot V. Californien och Aljaska. Nordamerikas
nordligaste kända punkt är Kap Murchison på. Boo-
thia Felix (lat. N. 71° 52', long. V. 93° 55'). Dess
vestligaste udde är Prins Wales Kap vid Berings-
sund (lat. N. 65° 33', long. V. 167° 59'). Bland öf-
riga uddar äro de märkligaste: Kap Sable på Nya
Skotland, Kap Hatteras S. om Chesapeakviken, Kap
Sable på Florida, Kap San Lucas på Kalifornien
och Kap Mendocino i V.

Mellersta Amerika utsänder mot N. hallon Yu-
catan med Kap Catoche; men Sydamerika utsänder
ej någon halfö af betydenhet. Bland Sydamerikas
uddar märkas: i N. Punta Gallinas; i Ö. Kap San
Roque, Kap Olinda (lat, S. 8° o', long. V. 34° 50')
och Kap Frio; i S. Kap Fraward vid Magalhaens-
sundet (lat. S. 53° 54' long. V. 71° 19') och Kap
Hoorn på en klippa (Hermite) S. om Eldslandet
(lat. S. 55° 59', long. V. 67° 16'); och i V. Punta
Parina.

Öar. Den betydligaste samling af öar vid Ame-
rika ligger i Norra Ishafvet. Den största bland dem
alla är Grönland (20,000 qv. mil); men detta land
består måhända af flere stora öar förutom en mängd
små öar. Tillsammans bilda de en trekant, hvars syd-
ligaste spets är Kap Farvel.

V. om Davissund och Baffinsviken ligga Baf-
jinsländerna, Parry öarne och Banksland m. fl. stora
öar. Uti Atlantiska hafvet ligger utanför S:t Law-
renceviken New-Foundland (nju) med Kap Race.

Mellan Nord- och Sydamerika ligger en stor
öflock, hvilken kallas Vestindien och indelas i tre
örader.

Den första raden, som leder från Florida till
Haiti, kallas Bahamaöarne.
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Den andra raden leder i en båge från Yucatan
till Sydamerika och består af de Stora Antillerna
(tilj) och de östliga Små Antillerna (Windward Is-
lands).

De Stora Antillerna äro följande fyra: Cuba,
Jamaica, (dsjämeika), Haiti eller San Domingo och
Puerto Rico.

Den tredje raden ligger vid Sydamerikas nord-
rand och kallas de sydliga Smä Antillerna (Lee-
ward Islands).

Vid Sydamerikas östra kust ligga Falklands-
öarne (fåkländs); vid dess södra ända ligger Elds-
landet och V. om detsamma ligga Galäpagos eller
Sköldpaddöarne.

Invid vestra kusten af Sydamerikas sydligaste
del ligger en stor skärgård, likasom vid vestra ku-
sten af Nordamerika. I denna sistnämnda är Van-
cowversön den största.

Utanför Kamtsjatka-hafvet ligger öraden Ale-
uterna utsträckt i en båge från Aljaska.

Mindre öar och öflockar. Disco, vid Grönlands vestra
kust; Jan Magen, O. om Grönland; Anticosti, Prins Edvards ö
och Cap Breton i S:t Lawrenceviken; Long Island (ejländ),
invid midten af Nordamerikas östra kust; Bermudas- eller So-
mersöarne, långt ute i Atlantiska hafvet; Fernando Noronha,
NO. om Kap San Roque; San Paolo, NO. om Fernando Noronha;
Trinidad, O. om Sydamerika; Sydgeorgia, SO. om Falklands-
öarne; Sandwichland, SO. om Sydgeorgia; Nya Syd-Shetland,
långt SO. om Eldslandet; Sydliga Orkneyöarne, O. om Nya
Syd-Shetland; Trinityland, S. om Nya Syd-Shetland; Staaten-
land, Ö. om Eldslandet och skildt från detsamma genom le Mai-
resundet (mar); Diego Ramirezöar, SV. om Kap Hoorn; Madre
de Bios, Campana, Chonosskuren och C/iiloe (tsji), V. om Syd-
amerikas sydligaste land invid kusten; Juan Fernandez, Am-
brose och Felix, ute i hafvet V. om Sydamerika; Revillagigedo-
öarne, S. om Californien; Drottning Charlottas ö, Prinsens af
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Wales ö och Sitka, invid Nordamerikas vestra kust; Kodjak,
Ö. om Aljaska; Nimiwak, N. om Aljaska.

5. AUSTRALIEN.
Denna verldsdel består, såsom ofvanföre blifvit

nämndt, till en stor del af öar. Dess fasta land ut-
sänder endast två större halföar, hvilka begränsa
Carpentariaviken. Nordligaste udden är Kap York
(lat. S. 10° 42', long. O. 142° 34'), östligaste Sandy
Kap (lat. S. 24° 41', long. O. 153° 20'), sydligaste
Kap Wilson (lat. S. 39° B', long. O. 146° 23') och
den vestligaste Steeppoint (lat. S. 26° s', long. O.
112° 57').

Öar. De öar, som höra till Australien, indelas
i tre grupper.

Den första gruppen omfattar fortsättningen af
fasta landet, Tasmania eller Van Diemens land,
hvars södra spets kallas Sydkap.

Den andra gruppen omfattar de närmare öarne
eller dem, som ligga nära vid fasta landet. Dessa
öar bilda en båge, som är en fortsättning af den
Indiska öflocken. De vigtigaste bland dem äro Nya
Guinea (13,000 qv. mil), Salomonsöarne, Nya Ile-
briderna, Nya Caledonien och dubbelön Nya Zee-
land.

Den tredje gruppen omfattar de fjermare öarne
och består af en mängd små öar, hvilka ligga spridda
omkring i Stora Oceanen. De mest kända äro Ma-
rianerna eller Ladronerna, Carolinerna, Marshalls-
arkipelag, Fidsjiöarne, Samoa- eller Skepparöarne,
Tonga eller Vänskapsöarne, Tahiti- eller Sällskaps-
öarne, Nukahiva eller Mendannas arkipelag, Pau-
motu- eller Låga öarne, — samt Påskön längst i Ö.
och Havaii- eller Sandwichöarne (sändvitsj) längst
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i NO. Den största bland dessa är Havaii (230 qv
mil).

Mindre öar och öflockar. Palaosöarne, mellan Mindanao
och Carolinerna; Nya Britannien, Nya Ireland och Louisiade,
Ö. om Nya Guinea; LoyaltyÖarne, O. om Nya Caledonien; Nor-
folköarne, mellan Nya Caledonien och Nya Zeeland; Lord Auck-
lands öar, S. om Nya Zeeland; Chatamöarne, Ö. om Nya Zee-
land; Kermadecköarne, NO. om Nya Zeeland; Gilberts-, Ellice-,
Phönix- och Unionöarne, mellan Marshallsarkipelag och Samoa-
öarne; Cooks öar, mellan Tonga- och Tahitiöarne.

Jordens nordligaste kända länder äro: Grinell-
land, NV. om Grönland (till 84° lat. N.); Spets-
bergen, N. om Europa; och Frans Josefs land, N.
om Nöwaja Semlja.

S. om fastlandet finnas landmassor åt sydpolen,
hvilka blifvit kallade Södra Polarländerna. Till dem
hör Syd- Victorialand, det sydligaste man känner
(till 78° lat. S.).

Vidare Ballenyöarne, Wilkesland, Sabrina, Kempland och
Enderbysland m. fl.

EUROPA.
(180,000 qv. mil, 300 mill. mv.)

Oaktadt Europa är den nästminsta af alla verlds-
delar, är den vigtigare än alla andra, emedan den
är mest kultiverad.

Europa omfattar många särskilda delar:
1. Kejsaredömet Ryssland omfattar hela Öst-

europa. Dessutom äro storfurstendömet Finland och
konungariket Polen dermed förenade.

2. Konungarikena Sverge och Norge omfatta
tillsammans Skandinaviska halfön.

3. Konungariket Danmark består af Jyllands
norra del och en mängd öar.
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4. Kejsaredömet Tyskland omfattar mellersta
delen af Centraleuropa och består af en mängd län-
der. Det vigtigaste bland dessa är konungariket
Preussen, som omfattar största delen af Nordtyskland.

5. Kejsaredömet Österrike jemte det dermed
förenade konungariket Ungarn.

6. Konungariket Nederländerna eller Holland.
7. Konungariket Belgien.
8. Eepubliken Frankrike.
9. Schweiz eller Helvetien är ett förbund af fri-

stater (republiker).
10. Konungariket Storbritannien och Ireland be-

står af två stora och många mindre öar.
11. Konungariket Spanien och 12. konungari-

ket Portugal omfatta tillsammans Pyreneiska halfön.
13. Konungariket Italien omfattar Italienska

halfön, Sicilien och Sardinien.
14. Turkiet, som beherrskas af en sultan, och
15. Konungariket Grekland omfatta största de-

len af Turkisk-Grekiska halfön.

Östeuropa.
1. Hyska riket.

Östeuropa utgör vigtigaste delen af det Ryska
riket, hvilket omfattar icke blott östra hälften af Eu-
ropa, utan ock norra tredjedelen af Asien. Hyska
riket har en storlek af inemot 400,000 qv. mil el-
ler en sjettedel af allt fastland på jorden och en
folkmängd af 85 millioner.

Rikets europeiska del består af kejsaredömet
Ryssland, hvilket tillika innefattar besittningarna i
Asien, och storfurstendömet, Finland. Den gränsar
i N. till Norge och Norra Ishafvet, i Ö. till Asien,
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i S. till Svarta hafvet och Turkiet, i V. till Öster-
rike, Preussen, Östersjön, Bottniska viken och Sverge.

Kejsaredömet Ryssland.
(90 t. qv. mil, 7172 mill. mv.)

På gränsen mot Asien ligga de guldrika Ural-
bergen mot Ö. och det snöbetäckta Kaukasus mot
S.; på halfön Krim framstryka Tauriska bergen.
Men för öfrigt bildar hela landet en ofantlig slätt.

Denna slätt är mycket vattenrik och har större
floder och sjöar än något annat land i Europa. Flo-
derna utmärka sig genom ett jemt lopp. De äro i
följd deraf segelbara så godt som från källan till
mynningen. De vigtigaste floderna äro Newa och
Wolga, hvilken är den största af Europas floder.
— At S. flyta till Kaspiska hafvet Ural och Wol-
ga, till Asofska sjön Don, till Svarta hafvet Dnjepr,
Bug och Dnjester. — Till Östersjön flyta Weich-
sel och Njemen eller Memel, hvilka båda utfalla
genom Preussen. Till Rigaviken flyter Duna, till
Finska viken Narova från sjön Peipus och Newa
från sjön Ladoga, som upptager Swir från sjön
Onéga och Wölchof från sjön limen. — Till Hvita
hafvet flyter Dwinå, till Norra Ishafvet Petsjöra.
— Af de nämnda sjöarne är Ladoga den största i
Europa. Kaspiska hafvet, som ligger i gränsen mot
Asien, är den största insjön på hela jorden, så stor
som Östersjön. Det har salt vatten.

Till följd af landets ofantliga utsträckning är
klimatet (väderleken) mycket olika. I allmänhet är
det kontinentalt och tillika vida kallare än i vestra
Europa under samma latitud. Till och med Svarta
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hafvets vikar, hvilka ligga under samma latitud som
mellersta Frankrike, äro hvarje vinter under sex
veckors tid isbelagda. Den årliga nederbörden är i
allmänhet ringare än i vestra Europa och utgör vid
Östersjön omkring 20 tum.

Anm. Ett lands klimat beror icke allenast af dess afstånd
från eqvatorn, utan också af många andra förhållanden. Län-
der, hvilka ligga under samma latitud, kunna derföre hafva ett
mycket olika klimat. Bland andra förhållanden, hvilka inverka
på klimatet, kunna nämnas landets belägenhet i Ö. eller i V.
af ett stort fastland, dess större eller mindre förbindelse med
hafvet och dess höjd öfver hafsytan. Ligger ett land på norra
halfklotet nära vid vestra kusten af ett fastland, så kommer
det i beröring med en varm hafsström (^Golfströmmen") och
får derigenom ett mildt klimat. Står ett land i nära förbin-
delse med hafvet, är dess klimat icke hett om sommaren, men
icke heller kallt om vintern, hvaremot det har stor fuktighet
och mycket blåst („hafsklimat" i motsats till »kontinentalkli-
mat"). När ett land ligger lågt, är dess klimat mildare än
när det ligger högt öfver hafsytan.

Växtligheten öfverensstämmer med klimatet. I
N., der de kalla vindarne obehindradt kunna blåsa in
öfver det flacka landet, finnas vidsträckta torfmossar
och kärr, kallade Tundra och tillfrusna nästan hela
året; der trifvas endast småbuskar och mossor. —

Derpå följa ofantliga skogar (först af barrträd, hvilka
kunna uthärda det stränga klimatet, och dernäst af
löfträd, såsom ek och lind) och bördigt åkerland,
hvilket i ymnighet framalstrar säd, lin och hampa.
Landets sädesrikaste del är det så kallade Svartmyl-
lebältet. Det sträcker sig från södra Uralbergen åt
SY. ända till Karpaterna (3—4° i bredd) och har en
djup och fet matjord. Här odlas mycket hvete. —

Sydligare finnas ofantliga Stepper, d. v. s. slätter,
hvilka äro beväxta med högt gräs. — Ytterst i S.
tillåter det milda klimatet vinodling.



22

De vigtigaste näringarne måste således vara
jordbruk och boskapsskötsel. Jordbruket tillåter en
storartad utförsel af säd, lin och hampa; på stepperna
beta ofantliga, halfvilda hjordar af hästar, hornboskap,
får och kameler. I skogarne är jagten mycket lö-
nande och intet land i Europa är så rikt på pels-
djur som Ryssland. — Fisket är af stor betydenhet
i Wolga, Ural och Kaspiska hafvet, der framförallt
störarterna förtjena att nämnas. De lemna kaviar
och husbloss. — Bergsbyliket bedrifves isynnerhet i
Uralbergen, hvilka lemna guld, platina och isynner-
het jern. Salt finnes i ymnighet dersammastädes och
i steppsjöarne. — Industrin är liflig i midten af
landet och Rysslands vigtigaste fabriksstad är Mo-
skwa. Af de ryska fabriksvarorna äro juftlädret och
repslageriarbetena berömda. — Handeln befordras
genom segelbara floder, kanaler, jernvägar och års-
marknader. Genom kanaler förbindas alla de omgif-
vande fyra hafven. Den förnämsta vattenvägen för
Rysslands inre handel är Wolga. Från Wolga kan
man på 3 kanalvägar komma till Newa och till Öster-
sjön, som är Rysslands förnämsta sjöhandelsväg. På
jernväg kan man nu komma från S:t Petersburg till
Svarta hafvet samt från Wolga till vestra gränsen.
Utrikes handeln idkas mest af utlänningar, isynner-
het Engelsmän. Bland utförsvarorna intager span-
mål främsta rummet; dernäst lin och hampa, ull,
talg och skogsprodukter. Införseln utgöres af rå
bomull, the, metallvaror m. m. De förnämsta sjö-
handelsstäderna äro S:t Petersburg, Riga, Odessa
och Archangelsk. Till Rysslands hamnar ankomma
årligen omkring 12 t. fartyg, tillsammans utgörande
inemot 2 mill. läster, hvaraf omkring hälften i bar-
last. Dessutom anlända omkring 20 t. kustfarare.



23

Rysslands handelsflotta utgör omkring 1 t. fartyg
(90,000 läster).

Ryssland bebos af många olika folk. De flesta
invånarne tillhöra den Slaviska stammen. Till denna
hör hufvudfolket Ryssarne, mest boende i mellersta
delen, samt Polackarne i vestra delen. Af öfriga
folkstammar äro de talrikaste: flere Finska folkstam-
mar i N., Letter, Lithauer och Judar i V., Tata-
rer i SO. Tyskar finnas isynnerhet vid Östersjön
och i S.

Nästan hvarenda religionsbekännelse finnes uti
Ryssland. Den allmännaste religionen är den gre-
kiska bekännelsen, hvilken är antagen af Ryssarne.
Polackarne äro katoliker, Tyskarne och en del Fin-
nar äro lutheraner. Tatarerne äro muhammedaner.

Kejsarens magt är oinskränkt.
Med afseende på förvaltningen är Ryssland in-

deladt i guvernementer.
Med afseende på landets historie indelas Ryss-

land i 7 hufvuddelar: Östersjöprovinserna (Ingerman-
land, Estland, Lifland och Kurland), Stor-Ryssland,
Lill-Ryssland, Vest-Ryssland, Polen, Syd-Ryssland
och Öst-Ryssland.

I Ryssland finnas endast få större städer: S:t
Petersburg med 700 t., Moskwa med 600 t., War-
schau med 300 t., Odessa med 180 t., Kijef, Riga
och Kisjinef med 100 t. mv.

I Östersjöprovinserna ligga: S:t Petersburg,
Kronstadt och Narwa uti Ingermanland, Reval,
Baltischport och Hapsal uti Estland, Riga, Pernau
och Arensburg uti Lifland samt Mitau, Windau och
Libau i Kurland. — Kusterna äro i allmänhet lång-
grunda, med brist på goda hamnar.

S:t Petersburg, vid Newas mynningsarmar, ri-



24

kets hufvudstad och kejsarens residens, är en af jor-
dens praktfullaste städer och rikets förnämsta sjö-
handelsstad. S:t Petersburg med dess yttre hamn
Kronstadt besökes årligen af 2000—2700 fartyg.
Export af talg, hampa, lin, pottaska, läder, säd m.
m. — Kronstadt, belägen 17' Y. om S:t Petersburg
på ön Kotlin (Retusaari), är rikets vigtigaste krigs-
hamn med en stark fästning. 50 t. mv. — Narwa,
8' från Narowa flodens mynning, med obetydlig han-
del. Export af lin, hampa och trävirke; import af
salt och sill. 6 t. mv.

Revat, vid Finska viken, god hamn, ehuru li-
ten. Staden besökes mest af mindre fartyg. Export
af lin, hampa, linfrö, säd och läder; import af salt
och stenkol m. m. 30 t. mv. — Baltischport, vig-
tig hamn vid ändpunkten af Baltiska jernvägen. 600
mv. — Hapsal, obetydlig handel. 2,500 mv.

Riga, vid Diinafloden, rikets tredje sjöhandels-
stad; besökes ärligen af 2,000—2,400 mest mindre
fartyg. Export af lin (det bästa ryska), trävirke,
hampa, säd m. m. Stadens egentliga hamn är vid
Dunamiinde. — Pernau, vid Riga viken, med icke
obetydlig export af lin, hampa och säd. 9 t. mv. —

Arensburg, på Ösel, utför säd. 3 t. mv.
Mitau, Kurlands hufvudstad. 23 t. mv. — Win-

dau, god handel. 4 t. mv. — Libau, utför lin och säd.
I dess hamn, som tidtals är öppen under hela året,
kunna blott mindre fartyg inflyta. 9. t. mv.

I Stor-Ryssland ligga sjöhandelsstäderna Archan-
gelsk vid Dwina och Onega vid Onegaviken, samt
i det inre af landet Moskwä, Nöwgorod vid Wol-
chofs utflöde ur limen samt Twer, Rybinsk, Jaro-
slafl och Nisjnij-Nöwgorod, alla vid Wolga.

Archangelsk har betydlig handel. Under den
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korta tiden af 2xjz månad, som sjöfarten årligen är
öppen, besökes Archangelsk af omkring 800 större
och mindre utländska fartyg. Export af säd, lin,
trän, trävirke m. m.; importen är mindre betydande.
Handeln på Norge är isynnerhet liflig. 20 t. mv.
— Onega utför trävirke. 2 t. mv. — Moskwa,
vid ån Moskwa, rikets andra hufvudstad och kejsar-
nes kröningsstad, medelpunkt för inre handeln och
rikets förnämsta fabriksstad. Det är en knutpunkt
i det ryska jernvägsnätet, der många jernvägar sam-
manlöpa. — Nöwgorod, säte för Rysslands första
storfurstar och f. d. stor handelsstad, har nu endast
18 t. mv. — Rybinsk är rikets vigtigaste inre hamn
och medelpunkt i Wolgas kanalsystem. 14 t. mv.
— Twer, Jaroslafl och Nisjnij-Nöwgorod äro vig-
tiga fabriksstäder. I den sistnämnda hålles den stör-
sta årsmarknad på jorden, från den 25 juli till den
5 september, för utbyte af Europas och Asiens pro-
dukter (manufakturvaror, the m. m.). Den besökes
af omkring 300 t. personer, hvarvid varor till ett
värde af 100 mill. rubel omsättas. 45 t. mv.

I Ull-Ryssland ligga Kijef och Charkof i Vest-
Ryssland Wilno, i Polen Warschau.

Kijef ligger vid Dnjepr och var en tid Ryss-
lands hufvudstad. — Charkof är näst Odessa södra
Rysslands vigtigaste handelsstad med stora årsmark-
nader (ull). 90 t. mv. — Wilno är Yest-Rysslands
största stad med 80 t. mv. — Warschau, vid Weichsel,
är Polens förnämsta fabriks- och handelsstad. — Po-
len är ett af Europas rikaste sädesländer.

I Syd-Ryssland ligga sjöhandelsstäderna Odessa,
Nikolåjef och Cherson vid Svarta hafvet, Kertsj
vid sundet af samma namn samt Mariupol, Ber-
djänsk, Taganrog och Rostöf vid Asofska sjön. —
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Handelsrörelsen är här mindre passiv än på Öster-
sjön och exporten består hufvudsakligast af spanmål,
hvarföre handeln är beroende af den större eller min-
dre efterfrågan på säd i det öfriga Europa. På goda
hamnar är brist och till Asofska sjön kunna endast
mindre fartyg inkomma.

Odessa, rikets andra sjöhandelsstad. Export af
hvete, linfrö, ull, talg, läder m. m. År 1871 an-
kommo 1,600 fartyg. — Nikolajef vid Bug, krigs-
hamn. 70 t. mv. — Cherson, vid Dnjeprs mynning,
utför trävirke. 45 t. mv. — Kertsj, fästning, god
handel. Export af salt, hudar, säd, kaviar. 20 t.
mv. — Mariupol, god handel med säd, linfrö och
ull. 8 t. mv. — Berdjänsk, liflig handel och starkt
fiske. 15 t. mv. — Taganrog, liflig handel och sjö-
fart. Stark export af säd, linfrö, ull m. m. Importen
är mindre betydande. Från mars till november, då
seglatsen på Asofska sjön är öppen, ankomma ända
till 1,600 fartyg, de flesta i barlast likasom till Asof-
ska sjöns öfriga hamnar. 21 t. mv. - Rostof vid
Don, utför trävaror m. m. 50 t. mv.

På halfön Krim ligga hamnarne Sevastbpol, Balakluva,
Jalta och Feodosia, alla vid Svarta hafvet.

I Öst-Ryssland ligga vid Wolga städerna Ka-
sän (90 t. mv.), Simbirsk, Samära och Sarätof
(90 t. mv.), hvilka alla idka storartad sädeshandel
på norra Ryssland, samt Astraehån (50 t. mv.), som
idkar stort fiske.

Storfurstendömet Finland,
SXJOMI.

(6,700 qv. mil, 1,800,000 invånare).

Finlands fastland är beläget mellan 59° 48' och
70° 6' lat. N. samt mellan 20° 30' och 32° 45' long.
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O. Det gränsar iN. till Norge, i Ö. till Ryssland,
i S. till sjön Ladoga, Ryssland, Finska viken och
Östersjön, i Y. till Bottniska viken och Sverge.

Finland är uppfyldt af berg, af hvilka dock in-
tet är särdeles högt. Höjdsträckningarne i landets
norra del, kallade Maanselkä, hafva en höjd af 1,000
fot (300 meter) och derutöfver. De sänka sig sö-
derut till 3 å 400 fot (90—120 m.) och bilda ett
högland, hvilket upptager största delen af landet.
Detta högland sänker sig småningom emot kusten
i V., som i allmänhet är låg och flack Mot S. stupa
höjderna brant i hafvet och bilda en mängd uddar
och goda hamnar. Utanför södra kusten ligga ota-
liga klippöar och skär. Största skärgården är Ålands
skärgård, vid inloppet i Bottniska viken. På vestra
kusten förekommer skärgård endast här och der, så-
som i Bottniska vikens smalaste del Qvarken.

På sjöar och floder är Finland mycket rikt.
Höglandets vattendrag förena sig stråtvis till några
få utlopp, hvilka bilda landets vattenrikaste floder,
nämligen Uleelf från Uleträsk till Bottenviken, Ku-
moelf från Näsijärvi till Bottenhafvet, Kymmene-
elf från Päijäne till Finska viken och Wuoksen,
som rinner från sjön Saima till Ladoga. Låglan-
dets vatten afledes genom en mängd mindre floder.
I följd af landets ojemnhet och stengrund äro vat-
tendragen strida samt uppfylda af forsar och vatten-
fall, bland hvilka Imatra i Wuoksen är störst.

Finland ligger i norra delen af den norra tem-
pererade zonen samt till en liten del i norra kalla
zonen och har ett ganska kallt fastlands-kli mat.

Förnämsta näringen är åkerbruket, hvartill lan-
dets sydvestra del är tjenligast. — Skogarne intaga
en stor del af landets yta och utgöras isynnerhet af
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tall, gran och björk. Skogsbruket lemnar landets
vigtigaste utförsvaror, nämligen plankor, bräder och
tjära. — Boskapsskötseln lemnar mycket smör till
utförsel. — Bergsbruket är icke utan vigt. Af me-
taller förekommer jern ymnigast och nästan öfver-
allt. Det erhålles isynnerhet ur sjöar och myrar.
Allmännaste stenarten är granit. — Industrin fyller
icke behofvet. Skeppsbyggeri bedrifves mycket och
isynnerhet i Österbotten. Finlands handelsflotta ut-
gjorde år 1875 ett antal af 668 stadsfartyg och
1,174 landtmannafartyg af 5 lästers drägt och der-
utöfver, tillsammans utgörande 141,598 läster. Med
ångmaskin försedde voro 172.

Den inre handeln befordras genom goda lands-
vägar, kanaler och jernvägar, men är i allmänhet
föga liflig. Af landets kanaler är den förnämsta
Saimakanal, som leder från Finska viken (Wiborg)
till Saima. Jernvägar äro anlagda från Helsingfors
till Tavastehus, Tammerfors, Abo, Ekenäs och Hangö
samt till Borgå, Wiborg och S:t Petersburg.

Den utländska handeln och fraktfarten äro gan-
ska lifliga. Med last från utrikesorter ankomma år-
ligen till landets hamnar 3 —4,000 fartyg, tillsam-
mans utgörande omkring 200,000 läster. Betydli-
gaste införsvarorna äro väfnader, kaffe, socker, jern
och stål, bomull, salt, tobak och spanmål. Landets
förnämsta utförsvaror äro skogsprodukter; dernäst
smör, jern och stål samt i goda år äfven spanmål.
Exporten af skogsprodukter är störst ifrån Wiborg,
Björneborg och Uleåborg. Skeppsrederiet är ansen-
ligast i städerna på vestra kusten. För sjöfarandes
utbildning finnas navigationsskolor i Uleåborg, Ni-
kolaistad, Åbo, Mariehamn, Helsingfors och Wiborg.

Finlands invånare äro till största delen Finnar.
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Svenskar bebo Åland, Åbo skärgård samt kusterna
och skären af Nyland och södra Österbotten. Reli-
gionen är den lutherska.

Finland utgör en oskiljaktig del af det Ryska
riket, hvars kejsare är storfurste till Finland. Men
Finland har sina egna lagar och en från den ryska
skild förvaltning. Befolkningen sänder sina ombud
till landtdagarne och i spetsen för förvaltningen stå
en generalguvernör och kejserliga senaten.

Finland indelas för förvaltningen i 8 län: Uleå-
borgs och Kajana, Wasa, Abo och Björneborgs,
Nylands, Wiborgs, Kuopio, S:t Michels samt Ta-
vastehus. Länen styras af guvernörer.

I historiskt hänseende indelas Finland i 9 land-
skap, nämligen: Egentliga Finland, Åland, Sata-
kunda, Nyland, Tavastland, Karelen, Savolaks,
Österbotten och Lappland.

De flesta städerna ligga vid kusten.
I Uleåborgs och Kajana län ligga Tomeå, Kemi,

Uleåborg och Brahestad vid kusten samt Kajana
i det inre af landet.

Tomeå, nära Torneelfs mynning, obetydlig han-
del med lax och Lappvaror samt skogsprodukter.
700 mv. — Kemi, nyanlagd stad vid Kemi-elfs myn-
ning. — Uleåborg, vid Ule-elfs utlopp, en af landets
största handelsstäder med ansenlig export af skogs-
produkter (tjära m. m.). 8 t. mv. — Brahestad,
god hamn, eger för närvarande landets största han-
delsflotta (10,000 läster), af hvilken större delen är
sysselsatt med utländsk fraktfart. 3 t. mv. — Ka-
jana, obetydlig rörelse. 700 mv.

I Wasa län ligga Gamlakarleby, Jakobstad,
Nykarleby, Nikolaistad, Kaskö och Kristinestad
vid kusten samt Jyväskylä i det inre af landet.
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Gamlakarleby, vid en hafsvik, med aftagande han-
del. 2 t. mv. — Jakobstad, med liflig fraktfart. Han-
delsflottan utgör inemot 5,000 läster. 2 t. mv. —

Nykarleby, vid Lapuanjokis mynning, mindre liflig
handel. 1 t. mv. — Nikolaistad (f. d. Wasa), med
skeppshamnen Brandö. Ansenlig handel; handels-
flottan utgörande öfver 4,000 läster. 5 t. mv. —

Kaskö, på en ö i hafvet med förträfflig hamn. Ström-
mingsfiske. 700 mv. Kristinestad, beqväm hamn,
god handel och fraktfart. Handelsflottan utgör 3,600
läster. 2,500 mv. — Jyväskylä, vid norra ändan
af Päijäne, är i ångbåtsförbindelse med Lahtis jern-
vägsstation. 1,400 mv.

I Åbo och Björneborgs län ligga på fastlandets
kust Björneborg, Raumo, Nystad, Nådendal och
Abo samt på Åland Mariehamn.

Björneborg, vid Kumoelf, en af landets största
handelsstäder med ansenlig export af virke. Mindre
liflig fraktfart. 7 t. mv. Tre f. mil utanför ligger
stadens hamn Räfsö. — Raumo, handel med läkter
och träkärl m. m. Stadens fartyg utgöra inemot
4,000 läster. 3 t. mv. — Nystad, beqväm hamn
och stark handelsflotta (8,600 läster). Utför, isyn-
nerhet till Köpenhamn, bjelkar, bräder, läkter, trä-
kärl, spärrar och spiror m. m. 3,500 mv. Under-
hafstelegraf till Sverge (Grislehamn). — Nådendal,
en gammal och obetydlig stad. 500 mv. — Abo,
genomfluten af Aurajoki, är landets äldsta och hi-
storiskt märkvärdigaste stad, f. d. hufvudstad och
ännu genom sin handel och industri en af de vigti-
gaste. Export af trävaror, spanmål, smör, kött m.
m. 20 t. mv. — Mariehamn, nyanlagd stad vid
Sviby vik, idkar fraktfart. 250 mv.

I Nylands län ligga Hangö, Ekenäs, Helsing-
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fors med fästningen Sveaborg, Borgå och Lovisa,
alla vid kusten.

Hangö, nyanlagd stad med god hamn. — Eke-
näs, på en i hafvet utlöpande landtunga, utför isyn-
nerhet ved. 1,400 mv. — Helsingfors (lat. N. 60°
10', long. O. 24° 57'), landets hufvudstad, har två
goda hamnar med tillräckligt djup för de största
skepp. Handelsrörelsen är med afseende å varuom-
sättningen den största i landet, ehuru exporten är
mindre betydlig, men uti tilltagande. 38 t. mv. —

Sveaborg, lxjz SSO. om Helsingfors, stark fäst-
ning på 7 holmar (AYargskären), station för en del
af ryska krigsflottan. 1 t. mv. — Borgå, gammal
stad vid Borgåå. Handeln har på senare tider be-
tydligt tilltagit. 3,500 mv. — Lovisa, vid en hafs-
vik, god handel. 2,300 mv.

I W iborgs län ligga Fredrikshamn och Wiborg
vid Finska viken, Willmanstrand vid Saima, Keks-
holm och Sordavala vid Ladoga.

Fredrikshamn, ansenlig export af trävaror. 3 t.
mv. I närheten ligger på en ö köpingen Kotka,
med hamn och betydande sågrörelse. S. om Fre-
drikshamn ligger i midten af Finska viken ön Hög-
land, hvars invånare idka skeppslotsning. — Wiborg,
befäst stad vid Wiborgska viken, har af alla Fin-
lands städer den största exporten af trävaror. Plan-
kor och bräder hitföras ända från Kuopio län, men
handelsrörelsen är nästan helt och hållet passiv.
13,500 mv. 7 minuter ytterom staden ligger dess
yttre hamn Trångsund. — Willmanstrand, vid Sai-
mas södra strand. 1 t. mv. I närheten: Lauritsala,
lastageplats vid Saimakanals norra ända. — - Keks-
holm, vid Wuoksens norra mynningsann, idkar han-
del på S:t Petersburg med bräder, videbark, smör,
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fisk m. m. 1 t. mv. — Sordavala, vid Ladogas
norra strand, handel på S:t Petersburg. 700 mv.

I Kuopio län ligga Kuopio och Joensuu.
Kuopio, vid Kallavesi, betydlig handelsrörelse.

5,500 mv. — Joensuu, vid Pielis-åns utlopp, liflig
handel. 900 mv.

I S:t Michels län ligga S.t Michel vid Saima,
Nyslott vid Haukivesi och Heinola vid Kymmene-
elf, hvarje med 1 t. mv.

Kuopio, Joensuu, Nyslott, S:t Michel och Will-
manstrand stå i förbindelse med hafvet genom Sai-
makanal.

I Tavastehus län ligga Tavastehus och Tam-
merfors. Tavastehus (3 t. mv.) är i ångbåtsförbin-
delse med Tammerfors (8 t. mv.), som ligger vid
Näsijärvis södra ända och är landets förnämsta fa-
briksstad.

2. Sverge och Norge
omfatta Skandinaviska halfön. Denna omgifves af
Norra Ishafvet i N., Atlantiska hafvet, Nordsjön,
Skagerrak, Kattegat och Öresund i V., Östersjön i
S. och SO., Ålandshaf och Bottniska viken i Ö. samt
sammanhänger i NO. med Finland och Ryssland.

Hafvet skär nästan öfverallt in med djupa fjor-
dar, och utanför kusterna ligga tusentals klippor och
skär. De största öarne äro Lofotenöame i Norra
Ishafvet utanför Yestfjorden, Öland och Gotland i
Östersjön.

Skandinaviska halfön indelas i en nordlig och en
sydlig del; mellan dem är en bred sänkning, hvari
sjöarne Wenern, Wettern och Mälaren ligga.

Landet N. om de stora sjöarne är bergland. Från
N. till S. sträcker sig en bergmassa, Kölen, hvilken
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i N. bildar gränsen mellan Sverge och Norge. I
Norge utbreder den sig mot SV. under namn afDov-
rejjeld och Langfjeld, och når till vestkusten, der
den stupar brant i Atlantiska hafvet. I Sverge slut-
tar bergmassan småningom ned mot Bottniska viken
och de stora sjöarne.

Landet S. om de stora sjöarne har några klipp-
fulla trakter. Sydligaste delen, Skåne, är en slätt.

Halfön är rik på floder och sjöar. Floderna
eller elfvarna äro föga segelbara, ty de bilda en
mängd vattenfall eller forsar. I Sverge rinna gräns-
floden Torneelf Dalelfven och Götaelf Grötaelf
afleder sjön Wenern och bildar Trollhätte-Yåtteio.-
fallen. Norges vigtigaste flod är Glommen.

Klimatet på halfön är i följd af dennas stora
utsträckning mycket olika i N. och S. Men det är
också olika i Norge och Sverge. Norges vestra
kust, hvilken uppvärmes genom Golfströmmen, har
nämligen ett mildt hafsklimat. Hafvet tillfryser der-
före icke, icke ens vid Nordkap, och fuktigheten är
mycket stor, emedan den varma hafsluften afkyles
genom de kalla fjällen. I Bergen regnar det tre
till fyra gånger så mycket som hos oss. — I Sver-
ge, hvilket genom den stora fjällmassan skiljes från
Atlantiska hafvet, är klimatet mera kontinentalt.

Växtligheten är också mycket olika. Skogarne
bestå mest af fur och gran. På stora sträckor i N.
och V. saknas skog helt och hållet. I södra delen
trifvas eken och boken.

Hallons invånare äro Svenskar och Norrmän,
hvilka äro beslägtade med Danskarne och Isländarne.
Dessa folk kallas alla Skandinaver och deras språk
likna hvarandra mycket. I halföns nordliga delar fin-
nasLappar och Finnar. —Religionen är den lutherska.
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Konungarikena Sverge och Norge hafva en ge-
mensam konung, dock sålunda, att Norge är oafhän-
gigt af Sverge. I Sverge är konungens magt in-
skränkt genom riksdagen, hvilken består af tvänne
kamrar; i Norge genom stortinget.

Sverge.
(8,000 qv. mil, 4 1/* mill. mv.)

Sverge indelas i Svealand, Götaland och Norr-
land; men i anseende till förvaltningen i 25 län un-
der landshöfdingar.

Af näringarne är åkerbruket den vigtigaste och
afkastningen öfverstiger behofvet. De bördigaste
delarne af landet äro Skåne och slätterna kring de
stora sjöarne. — Näst åkerbruket är bergsbruket
Sverges vigtigaste näring. Jern förekommer nästan
i alla delar af landet och tvärsöfver mellersta Sverge
sträcker sig ett bälte, som är rikt på metaller, så-
som koppar och framför allt jern. En följd häraf
är, att metallvaruindustrin drifves starkt. — Skogs-
bruket är också en hufvudnäring och trävaror ut-
skeppas isynnerhet från Norrland. — Handeln är
liflig och befordras genom kanaler och jernvägar.
Tvärsigenom landet går en kanalväg, som leder från
Östersjön till Kattegat {Götakanal och Trollhätte-
kanalverk). Jernvägar leda från Stockholm till
Malmö, Göteborg, Kristiania och flere andra städer.
Utrikeshandeln bedrifves till omkring hälften med
främmande skepp. Sverges handelsflotta består af
3,900 fartyg, utgörande omkring 133 t. nyläster.
Exporten utgöres af trävaror, jern, hafre m. m.; im-
porten af kaffe, bomull, ylleväfnader, salt, stenkol,
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rails m. m. De vigtigaste handelsstäderna äro Gö-
teborg, Stockholm och Malmö.

Sverges största städer äro Stockholm 150 t.,
Göteborg 60 t., Malmö 30 t. mv.

Norrlands städer idka skeppsbyggen och handel
med trävaror, tjära, jern och lin, hvilka varor till
största delen gå till Stockholm. Största staden är
Sundsvall, vid Bottenhafvet, hvars handel och sjö-
fart isynnerhet under de senaste åren utvecklats. 7
t. mv.

Öfriga kuststäder: Haaparanta, Luleå, Piteå och Skellef-
teå vid Bottenviken-, Umeå vid Qvarken samt Hernösand, Hu-
diksvall och Söderhamn vid Bottenhafvet.

I Svealand ligga Gefle och Stockholm.
Ge/le, vid Bottenhafvet, intar ett framstående

rum bland Sverges städer såsom utskeppningsort och
är såsom skeppsbyggande den första staden i riket.
Export af jern, koppar från Falun och skogsproduk-
ter. 17 t. mv. — Stockholm, vid Mälarens utflöde
i Östersjön, rikets hufvudstad och konungens resi-
dens. På senare tider har dess handel varit mindre
liflig. År 1874 utgjorde Stockholms handelsflotta
36 segelfartyg och 98 ångfartyg (9,008 nyläster).
Exporten består isynnerhet af jern.

Mindre städer: Öregrund, vid Ålands haf, och Nyköping,
vid Östersjön.

I Götaland ligga Norrköping och Kalmar vid
Östersjön, Malmö vid Öresund och Göteborg nära
Kattegat.

Norrköping, fabriksstad vid MotaJa ström, en
mil från dess utlopp, idkar betydlig handel. Export
af skogsprodukter, stångjern, kanoner m. m. 26 t.
mv. — Kalmar, vid Kalmarsund, idkar betydlig trä-
varuutförsel. 9 t. mv. Malmö är hufvudorten
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för utförseln af Skånes alster (spanmål m. m.). Han-
deln och sjöfarten hafva på de senaste 20 åren till-
tagit mycket och år 1873 anlände till Malmö in-
emot 5 t. fartyg. — Göteborg, i närheten af Gö-
taelfs utlopp, har under de senaste åren haft större
handel än Stockholm. Årligen anlända omkring 6
t. fartyg. (190 t. nyläster). Export af jern, träva-
ror, spanmål m. m. Göteborg eger 240 fartyg (24
t. nyläster).

Mindre betydande handel idka: Westervik, Oskarshamn,
krigshamnen Karlskrona, Karlshamn, Sölvesborg, Cimbrishamn,
Ystad, Trelleborg, Borgholm på Oland och Wisby på Gotland,
alla vid Östersjön-, samt Landskrona och Helsingborg vid Öre-
sund, Marstrand och Strömstad vid Kattegat. — De två först-
nämnda städerna utföra trävaror. Karlshamn utför skeppsvirke
och har likasom Karlskrona en förträfflig hamn. De skånska
städernas hufvudexport är säd. Till Ystads hamn kunna far-
tyg af 15 fots djup inkomma. "Wisby var under medeltiden
Nordeuropas förnämsta handelsstad; utför kalk, trävaror och
spanmål. På Gotlands östra kust ligger Slite, en af de ypper-
sta hamnar i Östersjön. Marstrand, med fästningen Karlsten,
ligger på en ö i Kattegat, 16 minuter NV. om Göteborg, och
har en af de bästa hamnarne i Norden.

Uti Amerika eger Sverge den lilla vestindiska
ön Samt Barthélémy (säng).

Norge
(5,700 qv. mil, 1,800,000 mv.)

indelas genom bergen i tre hufvuddelar, nämligen
det Söndenfjeldske, det Vestenfjeldske och det Nor-
denfjeldske.

Af näringarne är åkerbruket af mindre vigt,
emedan Norge är ett bergland, och årligen införas
2 mill. tunnor säd. — Deremot gifva skogsbruk i
S. och fiske längs hela vestra kusten stora inkom-
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ster. Årligen samlas omkring 25,000 menniskor vid
Lofotenöarne för att fånga torsk och sill. — Sjöfar-
ten är synnerligen betydande och Norrmännen höra
till de första sjöfolk på jorden. Handelsflottan ut-
gör omkring 7,200 fartyg (200 ångfartyg) af 3 lä-
sters drägt och derutöfver, tillsammans utgörande 575
t. läster. I förhållande till folkmängden är denna flotta
den största af alla. De största handelsstäderna äro
Kristiania och Bergen.

I anseende till förvaltningen är Norge indeladt
i amter.

Städerna i S. utföra isynnerhet trävaror. Yestra
kustens export är fisk.

I det Söntlenfjeldske ligga kuststäderna Kristia-
nia, Drammen och Kristiansand.

Kristiania, vid ändan af Kristianiafj orden, huf-
vudstad. Handeln är med afseende å införseln den
största i landet. 80 t. mv. Vid smalaste delen af
Kristianiafj ord ligger Dröbak, utskeppningsort för
Kristianias varor, då inre delen af fjorden är isbe-
lagd. — Drammen har bland alla Norges städer
den största trävaruutförseln och idkar utrikes handel
isynnerhet med Holland. 16 t. mv. — Kristiansand
är vigtig såsom tillflyktsort för de fartyg, som lidit
skador på Nordsjön. God hamn och betydlig han-
del med trävaror, fisk och hummer. 12 t. mv.

Öfriga kuststäder: Fredrikshald, Fredriksstad, Möss, krigs-
hamnen Horten, Tönsberg, Laurvik, Skjen, Kragerö, Arendal,
och Mandal idka alla liflig sjöfart och trävaruutförsel. — Töns-
berg idkar betydlig skäl- och hvalfångst på Norra Ishafvet.
Arendal, med 4 t. mv., har en handelsflotta, som utgör inemot
57 t. läster.

I det Vestenfjeldske ligga Stavanger och Bergen.
Stavanger, vid Bukkenfjord, har af alla Norges

städer den största sillexporten. 20 t. mv. — Ber-
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gen, under en lång tid Norges vigtigaste handels-
stad, har ännu af alla rikets städer den största ut-
försel af varor, förnämligast af fisk, som utföres mest
till Spanien o. a. katolska länder, der man under
fastan äter fisk. 35 t. mv.

Mindre kuststäder: Haugesund, N. om Stavanger, och
Aalesund (åle), ytterst i N.

I det Nordenfjeldske ligger Trondhjem. Betyd-
lig handel; export af fisk, trävaror och koppar. 20
t. mv.

Mindre kuststäder: Molde, Kristiansund, Bodö vid Sal-
tenfjord, Tromsö, Hammerfest, Vardö och vid Warangerfjord
Vadsö. — Hammerfest, på en ö, jordens nordligaste stad (lat.
N. 70° 40', long. O. 23° 46'), idkar hval- och skälfångst. 1,500
invånare.

3. Konungariket Danmark
(700 qvadratmil, 1,800,000 invånare.)

omfattar Danska öarne, nordliga delen af halfön
Jylland och ön Bornholm. Dess gränser äro i N.
Skagerrak, i Ö. Kattegat och Öresund, i S. Öster-
sjön och Slesvig samt i V. Nordsjön.

Danmark är ett lågland. Jyllands östra kust
och alla öar, med undantag af det bergiga Bornholm,
äro fruktbara samt här och der beväxta med små
skogar af bok och ek. Midt igenom halfön går en
sandås med många hedar, nordligast slutande i ud-
den Skagen. Vid den långgrunda och för fartyg
nästan otillgängliga vestkusten ligger en smal rad
af „Klitter" eller diiner, d. a. sandmassor, uppka-
stade af hafvet. Tvärsigenom hela halfön går Lim-
fjorden.

Klimatet är mildt, så att sunden sällan tillfrysa.
De vigtigaste näringarne äro jordbruk och bo-
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skapsskötsel. Emedan landet är omgifvet af hafvet,
äro sjöfart och handel vidsträckta, med stark export
af spanmål och ladugårdsprodukter. Handelsflottan
utgör inemot 3,000 fartyg eller öfver 200 t. läster.
Jernvägar finnas rätt mycket.

Religionen är luthersk, konungens magt inskränkt
genom riksdagen.

Städerna äro små, med undantag af hufvudstaden
Kjöbenhavn (Köpenhamn), 200 t. mv. Kjöbenhavn
ligger på Själland vid Öresund och är i följd af sitt
läge en vigtig sjöhandelsstad, ty Öresund är likasom
sunden vid Calais, Gibraltar och Konstantinopel en
af verldshandelns portar, hviken årligen genomseg-
las af omkring 20 t. fartyg. Handelsflottan utgör
omkring 400 fartyg 1. 63 t. läster. Staden besök-
tes år 1873 af 6,500 fartyg (225 t, läster).

Vid smalaste delen af Öresund (6,665 alnar)
ligger Helsingör med fästet Kronborg. Här skulle
tillförene alla förbigående fartyg erlägga den såkal-
lade „Sundstullen ii, hvilken afgift upphört från år
1857. Handeln har sedan dess aftagit betydligt.

Öfriga sjöstäder på öarne: Odense och Nyborg på Fyen,
Nakskov på Laaland, Nyeköbing på Falster och Bonne på Born-
holm. Hamnens djup i Rönne 13 fot.

I Jylland ligga vid östra kusten Horsens, Aar-
huus, Randers och Aalborg, lifliga handelsstäder
hvardera med 10—15 t. mv.

Aarhuus har en liten hamn af 10 fots djup. —

Aalborg, vid Limfjorden, idkar betydlig handel med
spanmål och fisk. Hamnen är grund, hvårföre en-
dast små fartyg kunna der inlöpa.

Fredericia, vid Lilla Balt; Frederikshavn, längst i N.
Danmarks biländer i Europa äro Färöarne och

Island.
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Färöarne äro höga och kala klippor med huf-
vudorten Torshavn. — Island (1,850 qv. mil, 70 t.
mv.) har höga, snötäckta fjäll samt många vulka-
ner eller eldsprutande berg och heta källor. Huf-
vudort är Rejkjavig, med obetydlig, men säker hamn.

Färöarne och södra Island uppvärmas af Golf-
strömmen och hafva derföre en mild vinter. Som-
maren är kylig och fuktig. Fårskötsel, fiske och
fågelfångst äro hufvudnäringar. Såsom bränsle be-
gagnas på Island drifved.

Danmarks besittningar utom Europa äro de tre
vestindiska öarne Sainte Croix (croa), S:t Jean (sjang)
och S:t Thomas (tomå) samt Grönland.

Mellersta Europa
omfattar alla länder från Polen i Ö. till Atlantiska
hafvet i V.; från Östersjön och Nordsjön i N. till
Pyrenéerna, Medelhafvet och Alperna i S. — De
riken, hvilka ligga i Mellersta Europa, äro således:
Danmark, Tyskland, Österrike-Ung arn, Schweiz,
Holland eller Nederländerna, Belgien och Frank-
rike.

Mellersta Europas kuster äro låga; men ju läng-
re man kommer in åt midten, ju mera höjer sig
landet, tills man når Mellersta Europas berg. Dessa
äro genom större och mindre slätter skilda från Al-
perna, hvilka äro Europas högsta berg. Man kan
således i Mellersta Europa efter höjden urskilja tre
afdelningar, nämligen låglandet, Mellersta Europas
berg och Alperna.

1. Mellersta Europas lågland är flackt, och
skogar, hedar och fruktbara landsträckor finnas om
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hvarandra. Jyllands hedar fortsättas mot S. i Han-
nover; de Danska „Klitter" fortsättas under namn
af duner längs Nordsjön ända in i Holland och Bel-
gien, dels på öar och dels på fasta landet. Dessa
öar, kallade de Friesiska, hafva uppkommit genom
ödeläggande stormfloder, hvilka hafva sköljt in öfver
landet. Innanför dtinerna finnes ett bräm af utom-
ordentligt fruktbar jordmån, kalladt marsk. Marsk-
länderna begagnas isynnerhet såsom betesmarker.

2. Mellersta Europas berg bilda en stor båge
från Medelhafvet till inemot Svarta hafvet. De ut-
göra 3 afdelningar, nämligen Högfrankrike i V.,
Mellersta Tysklands berg i midten och Karpaterna
i Ö.

3. Alperna bilda likaledes en båge, men den
är vida kortare, i det den endast når från Medel-
hafvet i V. till Adriatiska hafvet iÖ. De äro högst
i midten, och den högsta spetsen är Montblanc (mång-
blang) 5 14,800 parisiska fot (4,800 meter).

Genom det Mellersta Europas lågland rinner
en mängd floder, hvilka alla, med undantag af Rhen,
upprinna på Mellersta Europas berg. Rhen upprin-
ner på Alperna i Schweiz. De flesta bland dessa
floder äro segelbara, så att man på dem kan komma
till midten af Centraleuropa.

Till Östersjön rinna Memel, Weichsel och öder;
till Nordsjön Elbe, Weser, Ems, Rhen, Maas och
Schelde, hvilka tre sistnämnda förena sig vid utlop-
pet. Til i Engelska kanalen rinner Seine, till Atlan-
tiska hafvet Loire (låår) och Garonne.

Vattnet från sydsidan af Mellersta Europas berg
och från nordsidan af Alperna strömmar ned åt slät-
terna mellan dessa berg och bildar Rhen mot N.,
Rhöne mot V. och Donau mot Ö. — Till Medelhaf-
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vet rinner Rhöne, till Svarta hafvet Donau, hvilken
är Europas näst-största flod. Af största vigt för
samfärdseln äro Rhen och Donau.

Klimatet i Mellersta Europa är olika. Kust-
trakterna äro utsatta för mycken fuktighet och blåst.
Längre inåt landet aftager fuktigheten, och i Un-
garn regnar det endast hälften så mycket som hos
oss. Med afseende på värmen äro förhållandena
mindre olika, emedan Mellersta Europa höjer sig åt
S. (Baiern är derföre ett ölland och icke ett vinland).
På de höga Alperna äro många qvadratmil täckta
af evig snö.

Växtligheten är temligen densamma. Skogarne
bestå af barrträd och ädlare löfträd, såsom ek och
bok, och äro temligen utbredda. Dock finnas äfven
skogfattiga trakter, såsom det nordvestra Tyskland,
Holland, Nord- och Vestfrankrike. Af sädesslagen
blir hvetet mot S. af allt större vigt och rågbröd
begagnas endast i Nordtyskland och Holland. Vin-
rankan är af stor vigt. I norra delen, der den icke
trifves, ersattes den genom äplen och päron.

4. Kejsaredömet Tyskland
(10 t. qv. mil, 41 mill. mv,)

gränsar i N. till Nordsjön, Danmark och Östersjön,
i Ö. till Ryssland och Österrike, i S. till Österrike
och Schweiz, i V- till Frankrike, Belgien och Hol-
land.

Tyskland omfattar 26 stater, af hvilka konun-
gariket Preussen är störst. Bland de öfriga sta-
terna märkas i Nordtyskland storhertigdömena Meck-
lenburg, de tre fria städerna Liibeck, Hamburg och
Bremen, storhertigdömet Oldenburg, konungariket
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Sachsen och de sachsiska hertigdömena; samt i Syd-
tyskland konungarikena Baiern och Wilrttemberg,
storhertigdömena Baden och Hessen och rikslandet
Elsass-Lothringen.

Tyskarne äro i många afseenden ett framstående
folk. Näringarne äro uppdrifna till hög fullkomlig-
het. Den tyska industrin är en af de första på jor-
den och täflar med den engelska och den franska.
Vigtiga mineralier äro jern, stenkol, salt och zink.
— Handeln befrämjas genom segelbara floder, kana-
ler och genom de i alla riktningar gående jernvä-
garne, men på goda hamnar är brist. Handelsflot-
tan räknar öfver 5,000 fartyg eller 1,300,000 tons.
År 1872 ankommo till Tysklands hamnar 80 t. far-
tyg, utgörande 13 mill. tons.

I afseende på religionen är Nordtyskland till
största delen protestantiskt, Sydtyskland åter ka-
tolskt.

De tyska staterna äro förenade till ett förbund,
kalladt Tyska riket. Konungen af Preussen är ri-
kets kejsare; lagstiftningen utöfvas af förbundsrå-
det och riksdagen.

Konungariket Preussen
(6,400 qv. mil, 25 mill. invånare.)

omfattar största delen af Nordtyskland. I Ö. ligga
provinserna Egentliga Preussen och Pommern vid
Östersjön, Posen, Schlesien, Brandenburg och Sach-
sen i det inre af landet. I V. ligga Slesvig och
Holstein på halfön Jylland, Hannover och Westfa-
len vid Nordsjön samt Rhenprovinsen och Hessen-
Nassau i det inre af landet.
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Preussens största städer äro Berlin med 1 mill.
och Breslau med 200 t. mv.

Vid Östersjön ligga städerna Memel, Königs-
berg och Danzig i Egentliga Preussen, Stettin och
Stralsund i Pommern, Kiel i Holstein och Flens-
burg i Slesvig.

Memel, vid mynningen af Kurische Haff, idkar
betydlig handel, sjöfart och bernstensfiske. Utför
trävaror från Ryssland, lin och säd. 19 t. mv. —

Königsberg, vid Pregel, som utflyter i Frische Haif,
betydlig handel 112 t. mv. Större lärtyg måste
lossa och lasta i Pillav, god hamn vid mynningen
af Frische Haff. Exporten består isynnerhet af span-
mål. — Danzig, nära Weichsels mynning, är näst
S:t Petersburg den betydligaste handelsstaden vid
Östersjön. 90 t. mv. Hanmen Neufahnvasser lig-
ger omkring 1 mil från staden. Exporten af hvete
är näst Odessas den största i Europa, men trävaror
(furu och ek från Polen) utför Danzig mindre än
Memel. Årligen ankomma öfver 2,000 fartyg. —

Stettin, vid Oders mynning, är en af Preussens vig-
tigaste handelsstäder, hvars handel sedan år 1857
fördubblats. Export af hvete, korn, sprit, trävaror,
zink m. m. 85 t. mv. Stadens handelsflotta utgör
omkring 70 t. tons (såsom i Danzig). Djuptgående
fartyg kunna icke uppkomma till staden, utan lossa
och lasta i Svinemände, som ligger vid Svine, en
af Oders mynningsarmar. Dess fyrbåk säges vara
den högsta af alla (204 fot = 64 meter). — Stral-
sund, vid Strelasundet, som skiljer ön Rugen från
fastlandet; krigshamn med betydlig handel. Staden
är öfverallt omgifven af träsk och vatten. Export
af spanmål, timmer m. m. 27 t. mv. — Kiel, huf-
vudstation för tyska krigsflottan, med en af Öster-
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sjöns bästa hamnar. Årligen ankomma omkring 4,000,
till största delen mindre fartyg. Export af spanmål,
smör m. m. 32 t. mv. — Flensburg, Slesvigs för-
nämsta handelsstad med en förträfflig hamn. Export
såsom i Kiel. 21 t. mv.

Mindre sjöstäder: Riigenwalde, Golberg, Ukermunde, An-
clam, Wolyast, Greifswald med hamnen Wiek och Barth i Pom-
mern samt Eckernförde och Apenrade i Slesvig. — Nästan alla
dessa städer ega ett större antal handelsfartyg. Den största
handelsflottan, utgörande 55 t. tons, har staden Barth. 6 t.
mv. — Till Pommern höra öarne Rugen med udden Arkona,
IJsedom och Wollhi.

I det inre landet ligga mot Ö. Berlin i Bran-
denburg, Magdeburg, Wittenberg och Eisleben i
Sachsen samt Breslau i Schlesien.

Berlin, vid Spreefloden, är Preussens lmfvud-
stad och en af Europas praktfullaste städer. — Mag-
deburg, stark fästning vid Elbe, säte för handeln
mellan Hamburg och inre Tyskland. 100 t. mv. —

Witienberg, vid Elbe, och Eisleben äro kända ur
Luthers historie. — Breslau, vid Öder, har Tysk-
lands största ull-marknad.

I närheten af Nordsjön ligga Altona i Holstein
och Emden i Hannover.

Altona, vid Elbe, tätt invid Hamburgs förstad
S:t Paul. Dess handel står i nära förbindelse med
Hamburgs. 74 t. mv. — Emden, vid Ems utflöde
i hafsviken Dollart. Stark utförsel af smör, ost och
hafre; import af timmer m. m. 13 t. mv.

Mindre städer: Tönning i Slesvig, G/uckstad vid Elhe i
Holstein, Geestemiinde vid Weser, Leer och Papenbvrg nära Ems
i Hannover. De hafva en mängd egna mindre fartyg. — Tön-
ning ligger vid Eider floden, hvilken genom Eiderkanalen är
förenad med Östersjön. Denna väg begagnas likväl endast af
mindre fartyg.

I det inre landet ligga mot V. Köln och Elber-
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f eld-Barmen i Rhenprovinsen, Hannover i Hanno-
ver och Frankfurt am Main i Hessen-Nassau.

Köln ligger vid Rhenfloden, hvilken här blir
segelbar för större fartyg; har en betydande indu-
stri och är den förnämsta handelsstaden vid Rhen.
Domkyrkan är den största och praktfullaste i Tysk-
land. 130 t. mv. — Elberfeld-Barmen är Tysk-
lands förnämsta manufakturstad. 145 t. mv. — Han-
nover är en fabriksstad och har 150 t. mv. — Frank-
furt, vid Rhens biflod Main, har ansenlig handel
och bankirrörelse. 90 t. mv.

I storhertigdömet Mecklenburg-Schwerin ligga
vid Östersjön Rostock och Wismar samt inne i lan-
det hufvudstaden Schwerin.

Rostock, med hamnen Warnemilnde, har af alla
städer vid Östersjön den största handelsflottan, ut-
görande 128 t. tons. Stark export af säd, mest råg.
37 t. mv. — Wismar, förträfflig hamn, starkt fiske
och god handel. 13 t. mv.

Af de 3 fria städerna ligger Lilbeck vid floden
Trave, som utfaller i Östersjön. Har betydlig han-
del, särdeles på Ryssland, Finland, Sverge och Dan-
mark, och besökes årligen af mer än 2,000 fartyg.
40 t. mv. Stadens yttre hamn är Travemunde, dock
kunna nu äfven stora fartyg inkomma till Liibeck.

Hamburg, vid Elbe, största handelsstaden i Tysk-
land och måhända på hela den europeiska kontinen-
ten; tillika stor fabriksstad. Inom ett år hafva om-
kring 6,000 fartyg (900 t. läster) ankommit och sta-
dens handelsflotta utgör 200 t. tons. Import af ma-
nufaktur- och kolonialvaror m. m. Största delen
af dessa varor exporteras åter, dels till andra län-
der, dels till det inre Tyskland. Från det sistnämn-
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da importeras virke, säd m. m, Med afseende på
varornas värde är importen störst från Britiska ri-
ket, Tyskland och Nordamerika. 240 t. mv. Sta-
dens yttre hamn är Cuxhaven. Till Hamburg kunna
14 fots djuptgående fartyg inkomma; vid flodtiden
också mera djuptgående.

Bremen, på ömse sidor om Weser, näst Ham-
burg Tysklands förnämsta handelsstad med många
(200 tobaks-)fabriker. Idkar isynnerhet handel på
Amerika och är derföre en hufvudplats för utvan-
dringen till Amerika (Hamburg är den andra). Sta-
dens läge för sjöfart är i allmänhet icke gynsamt,
ty endast 7 fots djuptgående fartyg kunna inkomma
till densamma; hvarföre hamnarne Vegesack och Bre-
merhafen blifvit anlagda. De större skeppen stan-
na alltid i den sistnämnda. Import af tobak, trän,
säd, bomull m. m.; export af cigarrer m. m. Sta-
dens handelsflotta utgör 230 t. tons. År 1872 an-
kommo öfver 3,600 fartyg (568 t. läster). 83 t. mv.

I storhertigdömet Oldenburg ligga Oldenburg vid Hunte,
Elsfleth och Brake vid Weser-, de idka alla sjöfart. Import af
stenkol m. m.

I konungariket Sachsen ligga Dresden och
Leipzig.

Dresden, vid Elbe, är hufvudstaden och har en
dyrbar samling af målningar. 180 t. mv. — Leip-
zig är medelpunkt för tyska bokhandeln och en af
Tysklands vigtigaste handelsstäder med 3 stora
„messor" (marknader). 100 t. mv.

I Baiern ligga hufvudstaden München (170 t
mv.) och fabriksstaden Nürnberg (80 t. mv.).

I Wiirttemberg är Stuttgart (90 t. mv.) hufvud-
staden.

I Hessen ligger den starka fästningen Mainz,
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vid Mains utflöde i Rhen. Drifver stark handel med
viner. 50 t. mv.

I Elsass ligger Strassburg nära Rhen. Stark
fästning och fabriksstad. 80 t. mv.

5. Österrike-Ungarn
(11,000 qv. mil, 37 mill. mv.)

gränsar i N. till Sachsen, Preussen och Ryssland,
i Ö. till Ryssland och Turkiet, i S. till Turkiet,
Adriatiska hafvet och Italien, i V. till Schweiz och
Baiern. — Det är till största delen bergland. Mel-
lan Alperna och Karpaterna ligger den stora Un-
gerska slätten.

Landets hufvudflod är Donau, vigtig för den
inre förbindelsen.

Monarkin indelas i två hufvuddelar.
1. Kejsaredömet Österrike, som omfattar de nord-

liga och de vestliga länderna: Böhmen, Mähren,
Galizien, Österrike, Salzburg, Tyrolen, Steiermark,
Illyrien och Dalmatien.

2. Konungariket Ungarn, hvartill höra Ungarn,
Siebenburgen, Kroatien och Slavonien.

Invånarne äro af många olika stammar. IV.
bo Tyskar, i N. och S. Slaver, i Ö. Rumäner, i
midten Ungrare.

De vigtigaste näringarne äro jordbruk och bo-
skapsskötsel. Af synnerlig vigt är vinodlingen i
Ungarn, hvars vinskörd är den ymnigaste i Europa
näst efter Frankrikes. I allmänhet är Ungarn mycket
rikt på naturalster. — Bergsbruket är af stor vigt.
Nästan alla slags metaller finnas, jemte stenkol och
salt. — Industrin är likasom handeln endast i de
tyska delarne högt uppdrifven, isynnerhet i Böhmen.
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Handelsflottan räknar omkring 3,500 större och min-
dre fartyg 1. 350 t. tons (500 större = 230 t. tons).

Den allmännaste religionen är den katolska. Mo-
narkins hufvuddelar hafva hvardera sin särskilda för-
fattning. Inom beggedera är monarkens magt in-
skränkt.

De största städerna i kejsaredömet Österrike
äro Wien, Prag, Lemberg, Graz och Triest.

Wien, vid Donau, är kejsaredömets hufvudstad
och medelpunkt för monarkins handel och industri.
940 t. mv. — Prag är Böhmens hufvudstad. 220 t.
mv. — Lemberg är Galiziens största handelsstad
(ull, lin, m. m.). 90 t. mv. — Graz, i Steiermark,
har jern- och stalfabriker. 80 t. mv. — Triest, vid
Triestviken, är Österrikes vigtigaste sjöhandelsstad
och drifver betydlig handel på Levanten, d. a. län-
derna Ö. om Medelhafvet. Denna handel sysselsät-
ter, bland andra fartyg, omkring 70 större ångbåtar.
Triest har inom ett år besökts af inemot 9 t. fartyg
(1 mill. tons). Import af bomull, olja, kaffe m. m.;
export af spanmål, manufakturvaror m. m. 80 t. mv.

S. om Triest på halfön Istrien ligga städerna Pirano och
Rovigno. Begge idka sardell- och thonfiske, skeppsbyggen och
icke obetydlig handel med vin, olja, salt och fisk. — Pola, på
samma halfö, är krigshamn. — I Fiume-viken ligga de Quar-
neriska Öarne, af hvilka Lussin piccolo har en förträfflig hamn;
drifver liflig handel och starkt skeppsrederi.

I Dalmatien ligga städerna Zara, Spälato och Ragusa,
hvarje med 10 t. mv., och Cattaro, 2 t. mv. De idka liflig
handel med vin, olja, maraschino (likör) och sydfrukter; impor-
ten utgöres af säd, manufakturvaror m. m. Cattaro ligger vid
hafsviken Bocche di Cattaro och är hamn för furstendömet Mon-
tenegro. — Dalmatiens fastland och öar hafva öfver 100 goda
hamnar, utmärkta sjömän och en handelsflotta, som består af
omkring 600 små fartyg (35,000 tons). Af öarne är Brassa
den största; Lesina, mycket besökt, utför lagerblad.
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I konungariket Ungarn ligga städerna Buda-
Pest vid Donau samt Fiume vid hafvet.

Buda eller Ofen och Pest ligga midtemot hvar-
andra och bilda tillsammans Ungarns hufvudstad samt
näst Wien den vigtigaste handelsstaden vid Donau.
270 t. mv. — Fiume, frihamn vid Fiume-viken, ut-
för Ungarns produkter (säd, tobak, vin, salt, virke
m. m.), men besökes sällan af främmande fartyg,
emedan seglatsen i viken är farlig. Årligen anlända
öfver 2t. fartyg (öfver 100 t. tons). 13 t. mv.

6. Schweiz
(750 qv. mil, 2!/a mill. mv.)

ligger mellan Tyskland i N., Österrike i Ö., Italien
i S. och Frankrike i V. Det är till största delen
nppfyldt af berg (Alperna) och är Europas högsta
bergland. — Floderna, af hviJka de vigtigaste äro
Rhen och Rhöne, äro icke segelbara.

Klimatet är mycket olika efter orternas olika
höjd. I de djupare dälderna växer till och med vin-
rankan. I en höjd af 5 t. fot (1,600 m.) upphör
löfskogen, högre upp barrskogen och det ymniga grä-
set, hvarefter marken är sparsamt betäckt med mos-
sor och lafvar. Omsider vidtager, vid 8 t. fots (2,600
m.) höjd, den eviga snön. Från bergen nedstörta
stundom ofantliga snö- och ismassor („laviner"), hvilka
förorsaka stor förödelse.

Invånarne äro af olika härkomst, nämligen Ty-
skar, Fransmän och Italienare.

Af näringarne är boskapsskötseln den vigtiga-
ste. Herdarne drifva sin boskap till sommaren till
sina högt belägna fäbodar, der de bereda ypperlig
ost och smör. — Industrin (ur, bomulls- och siden-
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varor) och handeln äro mycket betydande. Invånarne
göra mycket till befrämjande af förbindelsen med
andra länder medelst jernvägar m. m. och för närva-
rande är en jernvägstunnel genom S:t Grotthardber-
get under arbete.

Religionen är dels reformert, dels katolsk. —

Schweiz är en förbundsstat och består af 25 repu-
bliker, hvilka kallas kantoner. Öfver dem alla står
förbundsför samlingen i Bern med en president i
spetsen.

Städerna äro icke stora. Bern har 36 t. mv.
7. Konungariket Holland eller Nederländerna

(670 qv. mil, 3 3/4 mill. mv.)
gränsar i N. och V. till Nordsjön, i Ö. till Preus-
sen, i S. till Belgien. Det är ett lågland, till en
stor del marsk och flerestädes lägre än hafvet, mot
hvilket det skyddas af dammar och diiner. Intet land
är så genomskuret af floder och kanaler. Rhen,
Maas och Schelde bilda här vid sitt utlopp en mängd
öar. — Luften är fuktig och dimmig.

Af näringarne är boskapsskötseln högt uppdrif-
ven och utförseln af smör och ost är betydlig. —

Åkerbruket är emellertid också vigtigt, trädgårds-
odlingen storartad. Landet är fattigt på skog. —

Bergsbruk bedrifves icke, ty nyttiga mineralier sak-
nas, med undantag af lera, hvaraf tillverkas „klin-
ker" (tegel) och torf. — Af industrins grenar blom-
stra isynnerhet de, hvilka stå i sammanhang med
sjöhandeln, såsom skeppsbyggen (på 600—700 varf),
fabrikation af genever (sje), tobak och tågverk. De
holländska ostindiefararne höra till Europas bästa
fartyg med afseende på varaktighet och snabbhet. —

Långt vigtigare än industrin är handeln, hvilken
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en tid öfverträffade alla andra nationers. Handels-
flottan utgör omkring 2,000 fartyg 1. 600 t. tons.
Vigtigast är handeln med kolonierna, hvilka lemna
kaffe, socker, ris, indigo, tenn och kryddor. Från
andra länder importeras skeppsvirke, säd, fabriks-
varor m. m. — Sillfiske idkas vid Englands och
Skotlands kuster.

Religionen är den reformerta. Konungens magt
är inskränkt genom en lagstiftande församling, kal-
lad generalstaterna.

Städerna i Holland äro många och nästan alla
i förbindelse med hafvet. De största äro Amster-
dam 280 t., Rotterdam 114 t. och Haag 80 t mv.

Amsterdam, rikets hufvudstad, ligger vid viken
Ij (ej), är bygdt på pålar och genomskuret af ka-
naler, planterade med träd. Har många fabriker, 36
skeppsvarf och är en af Europas största handels-
städer. Seglationen på Zuyderzee är för större far-
tyg underkastad svårigheter i anseende till de många
grunden. Derföre gå fartygen genom den Nord-
holländska kanalen, hvilken leder från Ij till Nieu-
we Diep och är 6 meter djup. En annan kanal kom-
mer att leda från Ij åt V. till Nordsjön. Amster-
dam besökes årligen af omkring 2 t. fartyg (500 t.
tons) och eger en handelsflotta af 450 fartyg 1. 200
t. tons. Import af kaffe och andra kolonialvaror,
spanmål m. m. — I närheten ligger Zaandam (san),
på hvars skeppsvarf Peter den Store arbetade såsom
timmerman, för att lära sig skeppsbyggen. — Rot-
terdam, vid Maas, är rikets andra fabriks- och han-
delsstad. Export och import såsom i Amsterdam.
Handeln har mycket tilltagit på senare tider och år
1873 ankommo till staden inemot 4t. fartyg. Till
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densamma kunna de största ostindiefarare inkomma.
Haag eller JsGravenhage är konungens residens.

Mindre sjöhandelsstäder äro i N. Delfsijl (sil) vid Dollart,
Groningen och Hartingen, samt vid Zuyderzee Kampen, Edam,
Enkhuisen och lielder. — Edam idkar handel med ost. — Hel-
der, en uppblomstrande handelsstad, ligger vid inloppet till Zuy-
derzee, det enda stället i Holland, der hafvet är djupt tätt in-
vid kusten. Det kallas Mars Diep, är station för en del af
krigsflottan och skiljer ön Texel från fastlandet.

Vid Maas ligga Schiedam, Vlaardingen och Dordrecht;
vid eller nära Schelde Zierikzee, Middelburg och Vlissingen.
— Schiedam (sgi) är hufvudproduktionsorten för holländsk ge-
never. — Vlaardingen idkar sill- och torskfiske. — Dordrecht
eller Hört idkar handel med virke och andra varor, som inkom-
ma från Tyskland. — Zierikzee handlar med salt och ostron.
— Middelburg och Vlissingen ligga på ön JValcheren. Den
sistnämnda är krigshamn och har en ny, storartad handelshamn,
till hvilken en jernväg från fastlandet leder.

Holland har högst betydliga besittningar utom
Europa (28 t. qv. mil, 24 mill. mv.): hufvudmassan
af Sundaöarne och Molukkerna, en del af Guyana
i Sydamerika och några af de Små Antillerna.

8. Konungariket Belgien
(535 qv. mil, 5 mill. invånare)

gränsar i N. till Nederländerna, i Ö. till Preussen,
i S. till Frankrike, i NV. till Nordsjön. Det är
till större delen ett lågland, likasom Holland, och
genomflytes af Maas och Schelde. Endast i SO.
finnas berg, hvilka äro af stor vigt för landets in-
dustri, ty de innehålla rika jern- och stenkolsgrufvor.

Befolkningen på slättlandet talarflamländska.
I den bergiga landsdelen talas vallonska, en fransk
munart. Det vanliga skriftspråket är franskan.

Landets flesta näringar äro högt uppdrifna. I
åkerbruk och trädgårdsodling har Belgien drif-
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vit det lika långt som Holland, industrin (jernva-
ror, väfnader) täflar med den engelska och jernvägs-
nätet är tätare än i sjelfva England. Också han-
deln är betydlig, men sjöhandeln är passiv, ty han-
delsflottan räknar endast 60 fartyg 1. 32 t. tons.

Nästan alla Belgier äro katoliker. Regerings-
formen är konstitutionel.

Städer finnas i Belgien många och af stor be-
tydenhet. Sjöstäder har Belgien endast få, nämligen
Antwerpen, Ostende och Nieuwpoort, men städerna
Brilgge, Gent, Brussel och Luttich m. fl. stå me-
delst floder och kanaler i förbindelse med hafvet.

Antwerpen, på franska Anvers (angvers), vid
Schelde, vigtigaste sjöhandelsstaden, har 6 hamnar.
År 1873 ankommo omkring 4,800 fartyg (2,400,000
tons), bland hvilka 2,600 ångfartyg. Import af ko-
lonialvaror, säd, trävaror, salt och råämnen för fa-
brikerna m. m.; export af fabriksvaror, jern, zink.
Antwerpen är landets hufvudfästning och har 145 t.
mv. — Ostende, vid Nordsjön, idkar isynnerhet tran-
sitohandel mellan England och Tyskland. Import
af ull, salt m. m.; export af victualier. Dagligen
gå ångfartyg till London (16 —18 timmar) o. a. or-
ter. 17 t. mv. — Nieuwpoort idkar isynnerhet fiske.
3 t. mv.

Brilgge står medelst djupa kanaler i förbindelse
med Ostende och Sluys 1. Ecluse vid Schelde. 50 t.
mv. — Gent, vid Schelde, är sätet för Belgiens
bomullsväfverier och utför i mängd blomsterväxter.
Från stadens hamn, som är 18 fot djup, leder en
kanal till yttre hamnen Terneuzen 1. Terneuse (nös)
vid Schelde. 120 t. mv. — Brussel, Belgiens huf-
vudstad, är en af Europas vackraste städer. Här
tillverkas de finaste spetsar. 300 t. mv. — Luttich
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1. Liége (sj), vid Maas, tillverkar vapen i ofantlig
mängd. 100 t. mv.

9. Frankrike
(9,500 t. qv. mil, 36 mill. mv.)

gränsar i N. till Engelska kanalen, Nordsjön och
Belgien, i Ö. till Tyskland, Schweiz och Italien, i
S. till Medelhafvet och Spanien, i V. till Atlantiska
hafvet.

Norra och vestra delen äro lågland, östra och
sydöstra delen bergland. Floder: Maas, Schelde, —

Seine, Loire och Garonne — samt Rhöne; de äro
alla segelbara.

Frankrike står i lätt förbindelse med andra
länder genom särskilda haf och segelbara floder; har
både högland och lågland, ett i det hela gynsamt
klimat och en jordmån, som egnar sig för flere slags
odling, samt bebos nästan blott af ett enda folk.

Af näringarne är åkerbruket icke så högt upp-
drifvet, att landet kan brödföda sig sjelf. Deremot
är Frankrike det vinrikaste land på jorden och
framalstrar näst efter Italien det mesta silket i
Europa. — Bergsbruket lemnar isynnerhet jern och
stenkol, men icke i tillräcklig mängd. — Industrin
öfverträffas endast af Englands. De vigtigaste in-
dustrivarorna äro modevarorna från Paris och siden-
varorna från Lyon. — Handeln är så blomstrande,
att Frankrike är jordens andra handelsstat. Den
befordras genom segelbara floder, kanaler och en
mängd jernvägar. En jernvägstunnel leder genom
Alperna (Mont Oénis) till Italien. Importen består
af råämnen för fabrikerna, kolonialvaror, säd, metal-
ler, stenkol m. m.; exporten af manufakturvaror, vi-
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ner, frukter, silke m. m. Handelsflottan utgör 13,000
fartyg (450 ångbåtar) 1. 1 mill. tons. Dessutom fin-
nas öfver 9 t. fiskarefartyg (72 t. tons). Frankri-
kes hamnar besökas årligen af 120 t. fartyg (10 72
mill. tons).

Nästan alla Fransmän äro katoliker. Frankrike
är en republik, som styres af en president, en senat
och en deputerade-kammare.

Af städerna är den största hufvudstaden Paris
med 1,800,000 mv. Paris ligger på båda sidor om
Seine, är Frankrikes förnämsta fabriksstad och har
stor handel, isynnerhet med alla slags lyxartiklar.

Vid Nordsjön ligger Dunkerque (döngkerk), vid
Engelska kanalen Calais, Boulogne (bukmj), Le Havre
(löavr), Honjleur (ongflör), Caen (kang), Cherbourg
(skärbur) och S:t Malö.

Dunkerque eller Diinkirchen idkar, jemte god
handel, fisk- och ostronfångst. 30 t. mv — Calais
och Boulogne äro öfverfartsorter till England (från
Calais till Dover på 12/.3l2/.3 timme). Boulogne idkar
handel med trävaror, hampa och vin samt Newfound-
landsfiske. 40 t. mv. — Le Havre eller Havre de
Grace, vid Seines utlopp, är en af Frankrikes för-
nämsta handelshamnar och kan anses som den egent-
liga hamnen till Paris. Importen utgöres isynner-
het af bomull. 75 t. mv. — Ilonfieur, S. om Sei-
nes utlopp, idkar fiske och har en ansenlig handels-
flotta. 10 t. mv. — Caen idkar betydlig handel och
sjöfart. 40 t. mv. — Cherbourg, storartad krigshamn,
betydlig handel. 40 t. mv. — S.t Malö har en stor
handelsflotta och idkar betydlig torskfångst. 10 t.
invånare.

Mindre sjöstäder: Tre-port, Dieppe, Fécamp, Trouville,
Granville, &:t Servan, S:t lirieuc, Tréguier och Roscoff. — Id-
ka, jemte liflig handel, torskliske och ostronfångst.
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Vid Atlantiska hafvet ligga Brest, Lorient (ri-
ang), Nantes (nangt), La Rochelle (sjell), Rochefort,
Bordeaux (bårdå) och Bayonne.

Brest, krigshamn, med en af Europas bästa ham-
nar och en redd som kan inrymma tusentals fartyg.
70 t. mv. Telegraf till Amerika. — Lorient, krigs-
hamn, skeppsbyggeri och handel med sardeller, salt
m. m. 35 t. mv. — Nantes, vid Loire, stor fabriks-
och handelsstad med betydlig sjöfart. 100 t. mv.
Dess hamnar för större fartyg äro Paimboeuf och
S:t Nazaire. — La Rochelle, stark handel med cog-
nac och kolonialvaror. 17 t. mv. — Rochefort,
krigshamn, betydlig handel. 30 t. mv. - - Bordeaux,
vid Garonne 1. Gironde, stor sjöfart och handel med
alla jordens handlande länder, god och rymlig hamn.
Export af viner, frukter m. m. 200 t. mv. — Ba-
yonne, god hamn, utför timmer, kork m. m. 25 t.
invånare.

Mindre sjöstäder. Douarnenez, Fort Louis (lvi), Vannes,
Les Sables d^lonne, Marennes, Blaye vid Grironde, la Teste
de Buch och S:t Jean de Lus på fastlandet samt le Falais på
ön Belle-Isle, S:t Martin på ön Ré och Oléron på ön Oléron
idka handel, sardell- och ostronhske.

Vid Medelhafvet ligga Cette, Marseille, Toulon
och Nizza.

Cette utför vin och salt. Import af trä- och
kolonialvaror, fisk m. m. 20 t. mv. — Marseille,
Frankrikes förnämsta sjöhandelsstad, har 6 hamnar
och drifver affärer förnämligast på Levanten. Utför
sydfrukter, olja, tvål m. m. Import af bomull, silke,
talg, trävaror, spanmål och kolonialvaror. 300 t.
mv. — Toulon, krigshamn med icke obetydlig han-
del och sjöfart. 85 t. mv. — Nizza utför olja och
sydfrukter. 50 t. mv.



58

Mindre sjöstäder. Fort Vendres, Collioure, la Nouvelle,
Ägde, la Ciotat, JJyeres, S:t Tropez, la Seyne, Cannes, Antibes,

Villafranca och Mentone idka handel med vin, olja, sydfruk-
ter, salt.

Näst Paris är Lyon, vid Rhöne, rikets förnäm-
sta fabriksstad. Har Europas största och bästa si-
denfabriker. 300 t. mv.

Till Frankrike hör ön Corsica. Dess hufvud-
ort är Ajaccio, som idkar handel med vin och tim-
mer. 15 t. mv.

Öfriga sjöstäder: Bastia, Bonifacio och Forto Vecchio.
Den sistnämnda idkar handel med salt.

Besittningar utom Europa (20 t. qv. mil, 5 mill.
mv.) I Afrika Algeriet, en del af Senegambien och
ön Réunion m. m. I Asien städerna Pondichéri och
Saigon m. m. i Indien. I Amerika några af de
Små Antillerna, och en del af Guyana m. m. I
Australien Nya Caledonien, Marquesasöarne m. m.

Britiska öarne.
(5,700 qv. mil, 32 mill. mv.)

Storbritannien och Ireland äro den vigtigaste
delen af det Britiska riket, hvilket har en storlek
af 240 t. qv. mil och en folkmängd af 230 mill.
Storbritannien är indeladt i England, Wales (väls)
och Skotland.

De Britiska öarne hafva en förträfflig belägen-
het, i det från dem tillträdet är lätt icke allenast
till en stor del af Europa, utan äfven till Atlanti-
ska hafvet, som är jordens vigtigaste handelsväg.
De hafva också en särdeles fördelaktig kustbildning
och äro mycket rika på hamnar.

England är lågland, Wales är ett bergland;
Skotland utgöres af två delar, nämligen låglandet
i S. och Högländerna i N. Storbritannien höjer sig
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alltså mot V. och mot N. Ireland är i allmänhet
lågt, med spridda berg vid kusten. — Bergen i Stor-
britannien äro icke mycket höga, men de äro rika
på nyttiga mineralier, såsom jern, tenn, koppar och
salt. Dessa mineralier öfverträffas dock i värde af
stenkolen. I England finnas så stora stenkolslager,
att man årligen vinner stenkol för 600 mill. mark
eller mycket mera än annorstädes. En del sändes
till andra länder, men det mesta förbrukas i sjelfva
landet. — Låglandet utmärker sig genom en syn-
nerlig fruktbarhet.

Floderna äro af särdeles vigt, ehuru de icke äro
långa; ty de hafva ett jemnt lopp och äro så djupa, att
stora skepp kunna segla långt uppför dem. I Stor-
britannien utflyta åt Ö. Thames (tams), Humber och
Forth; åt V. Severn, Mersey och Clyde (kleid). Ire-
lands största flod är Shannon.

De Britiska öarne hafva vida mera ett hafskli-
mat än något annat land i Europa. Sommaren är
icke synnerligen varm, men vintern är deremot så
mild, att frosten endast varar några dagar, så att
Thames sällan tillfryser. Regn och stark dimma
äro allmänna, och på många ställen regnar det 5
gånger så mycket som hos oss.

Växterna äro desamma som i Mellersta Europa,
men den fuktiga väderleken gör, att gräsväxten är
mycket frodig. Skogar finnas nästan alls icke.

På de Britiska öarne bo flere folkstammar. En-
gelsmännen bo i hela England, skotska låglandet
och en del af Ireland. I Wales, Högskotland och
den öfriga delen af Ireland bo Celter.

Alla näringar äro uppdrifna till en hög grad af
fullkomlighet. Detta oaktadt införes mycket säd och
ladugårdsalster, emedan landet är tätt befolkadt.



60

Hufvudsäden är hvete. Af husdjur finnas ypperliga
racer. Fisket bedrifves icke allenast vid kusterna,
utan också vid New-Foundland, der Engelsmännen
i förening med Fransmän och Nordamerikanare be-
drifva det största torskfiske på jorden. — Bergs-
bruket, industrin och handeln öfverträfiä hvarje an-
nat lands. Genom den stora rikedomen på stenkol
drifves en utomordentlig mängd fabriker. I sten-
kolstrakterna, isynnerhet i det mellersta och nord-
liga England, ligger den ena fabriksstaden invid den
andra, och landet omkring dessa är fullströdt med
fabriker. Såsom de vigtigaste fabriksvaror kunna
nämnas bomullsvaror och metallvaror.

Det har aldrig funnits en stat, hvars handel
har kunnat jemföras med Englands. En ofantlig
handelsflotta hemtar varor till England, antingen för
att användas derstädes eller för att utföras i föräd-
ladt skick. På tre dagar omsätta de Britiska öarne
mera varor med utlandet, än Finland på ett helt år.
Ar 1873 ankommo till de britiska hanmarne om-
kring 318 t. lärtyg (52 mill. tons), bland hvilka om-
kring 254 t. kustfarare (30 mill. tons). Samma år
utgjorde handelsflottan omkring 25,500 fartyg (in-
emot 4 t. ångare) 1. omkring 5,800,000 tons. Han-
deln befordras derjemte genom ett nät af kanaler
och jernvägar. De vigtigaste handelsstäderna äro
London, Liverpool, Bristol och Glasgow.

Allmännaste religionen är i Storbritannien den
protestantiska, i Ireland den katolska. De Britiska
öarne bilda ett konungarike. Konungens eller drott-
ningens magt är inskränkt genom parlamentet, hvil-
ket består af ett öfverhus och ett underhus.

Städerna utmärka sig genom sin storlek.
De största äro: London, jordens största stad
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med 4 mill. mv., Liverpool, Manchester och Glas-
gow hvardera med IJ2 mill. mv.

London, rikets hufvudstad samt jordens största
fabriks- och handelsstad, ligger på båda stränderna
af Thames. Skeppen ligga dels i Thames och dels
i ofantliga dockor eller gräfda hamnar. Stadens han-
del omfattar alla länders alster. År 1873 ankommo
omkring 40 t fartyg (1. inemot 8 mill. tons), bland
hvilka inemot 29 t. kustfarare (3,340,000 tons).
Samma år utgjorde Londons handelsflotta 2839 far-
tyg (1. 1,142,057 tons), 859 ångfartyg inberäknade.
Omkring 3 Ä/4 minuter OSO. ifrån Londonbrygga lig-
ger Greenwich med ett observatorium, från byars
meridian de flesta sjöfarande nationer räkna sin longi-
tud (lat. N. 51° 28' 6"). Här finnes älven ett stor-
artadt hospital för 2,700 sjömän. 100 t. mv. — Ne-
danom London ligga vid Thames Woolwich med stora
sjöarsenaler, Gravesend med en vigtig hamn, Chat-
tam, en af engelska krigsflottans hufvudstationer med
ett storartadt skeppsvarf och många fästen samt
Sheerness på ön Sheppey, likaledes med varf och
fästen.

Vid Engelska kanalen ligga Dover, Brighton,
Portsmouth, Southampton, Exeter, Plymouth och
Falmouth.

Dover, öfverfartsort till Frankrike, obetydlig
handel. 30 t. mv. För öfverfarten till Frankrike
är för närvarande linien Sandgate-Boulogne af större
vigt. — Brighton, praktfullt byggd, obetydlig han-
del, fiske. 90 t. mv. — Portsmouth, storartad krigs-
hamn vid kanalen med jordens skönaste redd Spit-
head, som kan inrymma 1,000 linieskepp. Stark im-
port af säd och victualier. 100 t. mv. På ön Wight
ligger Cowes, engelska jaktklubbens säte. — Sout-
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hampton, hufvudort för handeln med Frankrike och
Spanien samt hufvudstation för ångbåtsfarten till
andra länder. Stark import af victualier. 50 t. mv. —

Exeters hamn är Exmouth. 35 t. mv. — Plymouth,
krigshamn med ansenlig import af timmer från Nord-
amerika och af kolonialvaror, har tillsammans med
Devonport 130 t. mv. Utanför finnes den namn-
kunniga fyrbåken Eddystone. — Falmouth, förträff-
lig, mycket besökt hamn. 5 t. mv. Utanför Kap
Landsend ligga Scilly-öarne eller Sorlingerna.

Mindre sjöstäder: Fol/cestone, Lewes med JSewhaven, Sho-
reham, Gosport, Foole, Weymouth, Portland-Island, Bridport,
Exmouth, Dartmouth, Truro och Penzance. — Bridport impor-
terar ryska råprodukter, Truro och Penzance utföra tenn och
koppar.

Vid Nordsjön ligga i England Ipswich, Yar-
mouth, Grimsby, Hull, Middlesborough-on-Tees,
Sunderland, Newcastle-upon-Tyne, South - Shields
och North-Shields. Alla dessa hamnar idka betyd-
lig handel 'på Nordeuropa och öfriga Östersjöländer
med stark import af trävaror samt ega stora han-
delsflottor. Den största har Sunderland, omkring
200 t. tons. De nordliga hamnarne utföra isynner-
het stenkol.

Ipswich utför säd och stenkol. 40 t. mv. —

Yarmouth är hamn till fabriksstaden Norwich och
det engelska sillfiskets hufvudsäte; utför korn och
till Medelhafsländerna sill. 40 t. mv. — Grimsby,
vigtig hamn vid Humber med 20 t. mv. — Hull,
vid Humber, en af rikets förnämsta hamnar och huf-
vudort för handeln på Östersjön, utför manufaktur-
varor, maskiner m. m. och utsänder fartyg på hval-
fångst. Årligen ankomma omkring 5 t. fartyg. 120
t. mv. — Middlesborough var för 60 år sedan en
bondkoja och har nu 40 t. mv. — Sunderland har
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rikets största skeppsbyggen (år 1861 byggdes 126
fartyg = 47 t. tons). 100 t. mv. — Newcastle,
har den största exporten af stenkol och tillsammans
med Gateshead 180 t. mv. — North- och South
Shields hafva hvardera omkring 40 t. mv.

Mindre sjöstäder. Deal, Ramsgate, Margate, Whitslable,
Faversham, Rochester, Colchester, Harwich,Lowestoft och Kings-
lynn S. om Wash, samt Boston, Goole, Scarborough, Whitby, Stoc/c-
-ton-upo- Tees, West-Hartfepool, Hartlepool och Berwick-on- Tweed
N. om Wash; alla med liflig rörelse. Whitstable och Colchester
förse London med ostron. Whitby, med 13 t. mv., har den
största handelsflottan, 56 t. tons; West-Hartlepool 47 t. tons;
Faversham, Groole och Eochester 28—36 t. tons.

Vid Bristolkanalen ligga Bristol i England samt
Cardiff och Swansea i Wales.

Bristol, vid Avonfloden, är vigtigaste hamnen
näst efter London och Liverpool samt idkar handel
isynnerhet på Vestindien och Ireland. Har årligen
besökts af 9 t. fartyg. 180 t. mv. — Cardiff utför
jern och stenkol. 40 t. mv. — Swansea importerar
kopparmalm nästan från alla länder. 50 t. mv.

Mindre städer: Barnstaple, Gloucester och Newport i Eng-
land samt Llanelly och Milford i Wales med ansenlig handel.

Vid Ireländska sjön ligga Liverpool och Preston.
Liverpool, vid Mersey, är näst London Eng-

lands vigtigaste handelsstad. Staden har de mest
storartade dockbyggnader, hvilkas antal är 36. Större
delen af Storbritanniens handel med Amerika går
öfver Liverpool, men uti handeln med Ostindien och
Kina öfverträffas denna stad af London. För ut-
vandringen är Liverpool en af de vigtigaste ham-
narne. Import isynnerhet af bomull, export af de
engelska fabrikernas oräkneliga varor och salt m.
m. Till Liverpool ankommor 1873 omkring 15 t.
fartyg (öfver 6 mill. tons). Värdet af exporten
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och importen öfversteg Londons med 22 mill. £2?
och handelsflottan bestod samma år af omkring 2,400
fartyg, tillsammans utgörande 1,400,000 tons, såle-
des mera än Londons. Dagligen afgå ångfartyg till
många britiska städer samt nästan dagligen till Ame-
rika och Medelhafvet. 500 t. mv. — Preston är
en fabriksstad med obetydlig handel. 85 t. mv.

Mindre städer. I Wales Cardigan, Jberystwith, Carnarvon,
Beaumaris vid Menai-sundet, som skiljer ön Anglesea från fast-
landet. Öfver detta sund leder en jernväg (Britanniabron)
genom Anglesea till Holyhead, öfverfartsorten till Ireland. — Abe-
rystwith har 300 fartyg (38 t. tons). Gamarmm 450 fartyg
(41 t. tons). — I England ligga Ghesler, Flectiuood, Lancaster,
Barrow, Whitehaven, Workington, Maryport och Garlisle. —

Ön Man är rik på bly, koppar och silfver. Största staden är
Douglas.

I Skotland ligga på östra kusten Edinburgh,
Dundee och Aberdeen; på vestra kusten Glasgow
och Greenock.

Edinburgh, med hamnen Leith vid Firth of
Forth, Skotlands hufvudstad med betydlig handel.
Export af jern, stenkol, sill m. in.; import af säd,
kolonialvaror m. m. 240 t. mv. -— Dundee, vid
Tay-floden, har i Storbritannien största handeln med
linne. 120 t. mv. — Aberdeen, fabriksstad, utför
manufakturvaror samt lax och ladugardsalster; äfven
granit, mest till London. Dess handelsflotta utgör
100 t. tons. 90 t. mv. — Glasgow, vid Clyde, stor
fabriksstad och storartad handel. Export af manu-
fakturvaror, ångmaskiner in. m.; import af kolonial-
varor. År 1873 ankommo omkring 10,500 fartyg
(2*/2 m. tons) till Glasgow och Greenock, som är att
betraktas såsom hamn till Glasgow. Dessa städers
handelsflotta utgjorde tillsammans omkring 600 t.
tons. Greenock har omkring 60 t. mv. och idkar
storartadt skeppsbyggen.
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Mindre städer: Arbroath, Montrose, Feterhead, Banff, In-
verness och Wick i Ö. samt Ardrossan, Ayr och Dumfries i V.
— Wick är hufvudorten för sillfisket i Skotland.

Ilebriderna, Orkney- och Shetlandsöarne äro högbergiga.
Boskapsskötsel, fiske och fågelfångst äro de förnämsta närin-
garne. Bästa hamnen på Orkneyön Pomona är Stromness, på
Shetlandsön Mainland Lervick, en samlingsplats för sillfiskare
från England, Holland och Danmark.

Följande städer, belägna i det inre af England,
hafva genom sina fabriker en betydlig del i landets
handel: Manchester, bomullsfabriker, 475 t. mv.;
Leeds, klädesfabriker, 260 t. mv., Shefjield, stål-
fabriker, 240 t. mv.; Nottingham, strumpfabriker,
90 t. mv.; Worcester, porslinsfabriker, 30 t. mv.;
Norwich, ylle-, bomulls- och sidenfabriker, 80 t. mv.;
Birmingham, metallfabriker, 350 t. mv.; och Stoke-
upon-Trent, stenkärlsfabriker, 130 t. mv.

Irelands största kuststäder äro Dublin och Bel-
fast i Ö. samt Cork i S. Irelands export utgöres
isynnerhet af linneväfnader och ladugårdsalster, im-
porten af manufaktur- och kolonialvaror, stenkol och
trävaror.

Dublin, Irelands hufvudstad, har fabriker och
stor handel. Dess fartyg utgöra 60 tons; årligen
ankomma inemot 9 t. fartyg (2 mill. tons). 300 t.
mv. — Belfast, hufvuddepot för Irelands linne- och
bomullslärftshandel, besökes årligen af inemot 9 t.
fartyg (l 1/*^ mill. tons). Dess handelsflotta utgör
60 t. tons. 175 t. mv. — Cork idkar betydlig han-
del med boskap, smör m. m. Dess fartyg utgöra
36 t. tons. 80 t. mv. Stadens yttre hamn är Queens-
town.

Mindre städer: I N. Londonderry och Sligo, i V. Galway
och Limerick vid Shannon, i S. Waterford och Wexford, i Ö.
Drogheda och Dnndalk. — Telegraf till Amerika från ön Va-
lentia i SV.
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Till Britiska riket höra i Europa Normandiska
öarne, ön Helgoland, fästningen Gibraltar och Mal-
tesiska öarne; i Asien nästan hela Främre Indien,
en del af Bortre Indien m. in.; i Afrika Kablandet
m. m.; i Amerika norra delen af Nordamerika, fl re
öar i Vestindien och en del af Guyana; i Austra-
lien kolonier pä fastlandet samt öarne Tasntania
och Nya Zeeland in. m. De icke koloniserade be-
sittningarne och de Indiska skyddsstaterna inberäk-
nade omfattar Britiska riket inalles 400 t. qv. mil
med 280 mill. mv.

SYD-EUROPA.
Klimatet är mycket varmare än i det öfriga Eu-

ropa. Medelhafsländerna hafva vår redan i januari
eller februari och längst i S. är nästan ingen vin-
ter. Regnet faller nästan endast under hösten och
vintern. — Skogarne bestå till en del af ständigt
grönskande löfträd, såsom lagern, oliven, citron- och
apelsinträdet, af hvilka de två sistnämnda bära syd-
frukter. Vinrankan, livetet och majsen äro af stor
vigt.

Pyreneiska halfön
gränsar i N. till Biscayahafvet och Frankrike (bergs-
kedjan Pyrenéerna), i Ö. och S. till Medel hafvet, i
SV. och V. till Atlantiska hafvet.

Halfön omfattar två riken, nämligen konungari-
kena Spanien (9 t. qv. mil, 16 mill. mv.) och Por-
tugal (1,700 qv. mil, 4 mill. mv).

Pyreneiska halfön är ett bergland, hvilket, bil-
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das af en högslätt, som ligger omkring 2,000 fot
(700 m.) öfver hafvet.

Floderna äro icke få, men de äro föga segelbara.
I Medelhafvet utfaller Ebro, i Atlantiska haf-

vet Duéro, Tajo (tako), Guadiana och Guadalquivir.
Klimatet i det inre af landet är mycket torrt,

med kalla vintrar och heta somrar. Deremot hafva
de södra och östra kustländerna det härligaste kli-
mat och äro högeligen bördiga.

Spanjorerne och Portugiserne äro med livar-

andra nära beslägtade. Deras språk likna hvaran-
dra mycket och stå nära franskan och italienskan.

Näringarne befinna sig i allmänhet på en låg
ståndpunkt. För åkerbruk är en stor del af landet
otjenlig. Af vigt äro sydfrukterna och vinerna.
— Föi1 boskapsskötseln är landet mera lämpligt,
och det spanska fåret, merinosfåret, har från gam-
mal tid varit ryktbart för sin fina ull. — Bland mi-
neralier förtjena att nämnas: qvicksilfver, bly och
salt. — Handeln bedrifves till en stor del af utlän-
ningar, främst Engelsmän, och befordras genom jern-
vägar, hvilka utgå från Madrid. Spaniens handels-
flotta utgör omkring 4,500 fartyg (400 t. tons), Por-
tugals omkring 800 (90 t. tons). Exporten utgöres
af vin, olja, frukter, salt, bly och qvicksilfver m.
m.; importen af fabriksvaror, trävirke m. m.

Religionen är den katolska. Både i Spanien och
i Portugal är konungens magt inskränkt genom en
riksförsamling, kallad Cortes.

Spanien.

Städerna äro icke af stor betydenhet. Den stör-
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sta af dem är hufvudstaden Madrid med obetydlig
handel och industri 330 t. mv.

I N. ligga kuststäderna Bilbao, Santander, Fer-
rol och Corunna (nja).

Bilbao, ined hamnen Portugalete, idkar liflig
handel med ull, jern och frukter. 20 t. mv. — Sant-
ander, en nederlagsort för Spaniens ull, har 30 t.
mv. — Ferrol är en förträfflig krigshanm. 20 t. mv.

Corunna, Ulligaste handelsstaden i N., har 27
t. mv.

Mindre städer: San Sebastian, G/jon och Vigo.

I S. ligga Cadiz vid Atlantiska hafvet, Sevilla
vid Guadalquivir samt Malaga och Almeria vid Me-
delhafvet.

Cadiz (is), belägen på spetsen af en landtunga
å ön Leon, krigshamn och näst Barcelona och Ma-
laga Spaniens vigtigaste handelsstad, utför vin, salt
m. m. 70 t. mv. — Sevilla har stora fabriker (to-
bak, siden). Fartyg af öfver 14 fots djup kunna
icke inlöpa i Guadalquivir. 150 t. mv. —- Malaga,
näst Barcelona Spaniens vigtigaste handelsstad, ut-
för vin, olja, frukter (russin), tobak och bly. 100 t.
mv. — ■ Almeria utför mycket bly. 50 t. mv.

Mindre städer: Algeziras vid Gribraltarviken och Velez
Malaga.

I Ö. ligga på fastlandet Cartagena, Alicante,
Valencia och Barcelona, på ön Mallorca Palma.

Cartagena, krigshamn, en af Medelhafvets bä-
sta hamnar. 35 t. mv. — Alicante, stark handel
med vin och soda. 20 t. mv. — Valencia, med si-
denfabriker, obetydlig handel. 145 t. mv. — Bar-
celona, rikets förnämsta fabriks- och handelsstad,
utför manufakturvaror, mest till Amerika. 250 t.
mv. — Palma, liten men säker hamn. 50 t. mv.
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Mindre städer: Torre Vieja och Rosas på fastlandet, Sol-
ler på Mallorca, Port Mahon på Menorca, Iviza på Iviza. —

Torre Vieja utför salt, Soller oranger (årligen 50 mill.), Iviza
salt, vin och frukter.

Af Spaniens besittningar utom Europa äro de
vigtigaste.- Canarieöarne, Cuba, Puerto Rico och
Filippinerna.

12. Portugal.
På vestra kusten ligga Lissabon, Oporto och

Setubal eller S:t Ybes.
Lissabon, vid Tajo, rikets hufvudstad samt dess

förnämsta fabriks- och handelsstad, idkar ansenlig
handel och sjöfart. Export af olja, viner, frukter,
salt. 280 t. mv. — Oporto eller Porto, vid Duero,
säker hamn, talrika fabriker och god handel med
portvin, olja, frukter och korkbark. 90 t. mv. —

S:t Ybes, vigtig handel med salt och vin. 13 t.
invånare.

Mindre städer: I V. Aveiro och Figueira; i S. Villa nova
de Portimao, Far o och Tavira, hvilka idka liflig handel med
sydfrukter. — Telegraf till Sydamerika från Kap San Vincente.

Portugals vigtigaste besittningar utom Europa
äro Azorerna och Madeira.

Gibraltar, en af jordens starkaste fästningar
med icke obetydlig handel, tillhör England. 20 t.
invånare.

Italienska halfön
skiljes genom Alperna från Frankrike, Schweiz och
Österrike samt är för öfrigt omgifven af hafvet.

Från Alperna utgår en bergskedja, Apenniner-
na, hvilken stryker genom hela halfön och fortsat-
tes på Sicilien. På båda sidor om bergskedjan ligga
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lågländer; det största lågland är den stora Lombar-
diska slätten, som genomströmmas af Italiens vigti-
gaste flod Po, hvilken flyter åt Ö. ut i Adriatiska
hafvet. En annan, men mindre flod är Tiber. —

Det södra Italien utmärker sig genom sin vulkani-
ska natur. Vid Neapel finnes vulkanen Vesuvius;
på Sicilien är Etna och på de Lipariska öarne är
Stromboli en vulkan.

Klimatet är skönare och behagligare än på de
andra sydeuropeiska halföarna. I Norditalien är
dock vinter med frost och snö, men i Syditalien fry-
ser det icke, utom på de högre bergen. I Sydita-
lien blåser stundom en brännande sunnanvind, kal-
lad Scirocco (i Spanien Solano).

Italien bebos af ett enda folk, Italienarne, hvil-
kas språk härstammar från latinet.

Näringarne äro nästan alla föga utvecklade.
Sjelfva folket är begåfvadt, men försoflädt och lättje-
fullt; Norditalienarne äro dock driftiga. Den bör-
diga Lombardiska slätten framalstrar i ymnighet
hvete och majs; silkesodlingen i norra Italien lem-
nar en större afkastning än i någon annan del af
Europa. — De vigtigaste mineralier äro marmor,
jern, salt och isynnerhet svafvel. — Betydande in-
dustrivaror äro halmhattarna och sidenvarorna. —

Handeln är till största delen i utlänningars händer.
Handelsflottan utgör 18,800 fartyg 1. 1 mill. tons.
Jernvägar sträcka sig genom hela halfön. Impor-
ten utgöres af fabriks- och kolonialvaror, säd, sten-
kol m. m.; exporten af olja, svafvel, silke, salt, syd-
frukter, viner m. m.

Religionen är den katolska.
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13. Konungariket Italien
(5,400 qv. mil, 27 mill. invånare)

omfattar hela Italienska halfön jemte öarne Sicilien
och Sardinien. Statsförfattningen är konstitutionel.

Italiens största stad är Neapel, V 2 miU- mv.
Hufvudstad är

Rom, vid Tibern, historiskt verldsberömd och
de sköna konsternas vigtigaste säte. Peterskyrkan
är den största kyrka på jorden. Påfvens residens
är slottet Vaticanen. 250 t. mv.

På vestra kusten ligga Genua, Spezia, Li-
vorno och Neapel.

Genua, 1. Genova, stor fabriksstad och Italiens
förnämsta sjöhandelsstad vid viken af samma namn,
ansenligt skeppsbyggen. Export af olja och silke
m. m. Besöktes år 1871 af 16 t. fartyg (2,800,000
tons). — Spezia, en förträfflig krigshanm, utför olja.
24 t. mv. — Livorno är Italiens tredje sjöhandels-
stad. Utför olja, halmhattar, sidenvaror m. m. 100
t. mv. — Neapel 1. Napoli, vid foten af Vesuvius,
är Italiens skönast belägna stad och dess andra sjö-
handelsstad. Export af olja, silke, sydfrukter, vin
m. m.

Mindre sjöstäder: San Renio, Porto Maurizio, Oneglia,
Savona, Chiavari, Civita Vechia (Roms hamn), Salerno, Poli-
castro och vid Messinasundet Reggio.

Vid Taranto viken ligga Tarantö och Gallipoli.
Taranto utför salt, olja och frukter. 28 t. mv.

— Gallipoli idkar ansenlig handel med ull, vin och
isynnerhet olja. 10 t. mv.

Vid Joniska hafvet ligger Cotrone, med liflig handel.
Vid Adriatiska hafvet ligga Brindisi, Bari, An-

cona och Venezia 1. Venedig.
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Brindisi ligger vid ändan af det italienska jern-
vägsnätet samt vid hufvudvägen från England till
Sués och Indien, hvarföre dess handel tilltagit myc-
ket. Har en ny, förträfflig hamn. 10 t. mv. —

Bari, god hamn, liflig handel med vin och olja. 50
t. mv. — Ancona, Italiens betydligaste handelsstad
vid Adriatiska hafvet näst efter Venedig och en
hufvudstation för ångbåtsfarten, utför säd, hampa,
silke, tåg- och skeppsvirke m. ni. 45 t. mv. — Ve-
nezia ligger på öar i lagunerna (grunda hafsvikar)
och har i stället för gator kanaler, på hvilka man
färdas i tältbåtar, kallade gondoler. Var i medelti-
den en mägtig handelsrepublik, men sedermera har
handeln mest dragit sig till Triest. Den har dock
ånyo tilltagit genom Suéskanalen och jernvägarne
öfver Alperna och för närvarande har Venedig den
största spanmålshandel i Italien. Besökes årligen
af 6 t. fartyg. 130 t. mv. — Stadens hjelphamn
är Chioggia, som idkar skeppsbyggen, saltbered-
ning, fiske och handel. 26 t. mv.

Tillgängliga endast för mindre fartyg äro Otranto, Trani,
Barletta, Manfredonia, Vieste, Fermo, Fano, Pesaro och Bi-
mini.

Genom sin stora industri hafva följande städer,
belägna i N., en betydlig del i landets handel: Tu-
rin 200 t., Milano eller Mailand 250 t. och Bo-
logna 100 t. mv.

På Sicilien ligga Palermo och Messina i N.,
Catania i Ö., Girgenti i S., Marsala och Trapani
i V.

Palermo, Siciliens hufvudstad, idkar liflig han-
del med öns alster. 220 t. mv. — Messina har en
förträfflig hamn och idkar betydlig handel med syd-
frukter. 111 t. mv. — Catania, vid foten af Etna,
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85 t. mv. — Girgenti (dsjirdsjenti), med en liten
hamn, utför hvete och har den största handel med
svafvel. 20 t. mv. — Marsala utför isynnerhet vin.
35 t. mv. — Trapani idkar thon- och koralliiske
samt handel med salt. 35 t. mv.

Mindre städer: Milazzo i N., Agosta 1. Augusta och Sira-
gosa i O. samt Licata 1. Alicata i S.

Mindre öar. Aegadiska Öarne. Lipariska Öarne lemna vin
och pimpsten. Vulkanen Stromboli, som varit i verksamhet i
'2000 år, har många utbrott om dagen och kallades „Tyrrhen-
ska hafvets fyrbåk". — Pantalla?'ia, mellan Sicilien och Afrika.

På Sardinien ligga Cagliari och Sassari, hvar-
dera med 33 t. mv.

Cagliari, öns hufvudstad, förträfflig hamn och
handel med salt, säd, vin, olja m. m. — Sassari''s
hamn är Porto Torres.

I V. Oristano, som utför salt, samt Algher, som lemnar
Sardiniens bästa vin och Medelhafvets bästa koraller.

Maltesiska barne Malta, Gozzo och Comino till-
höra England. På Malta ligger La Valetta, stark
fästning och station för engelska krigsflottan. Har
sju hamnar och idkar liflig handel. 90 t. mv. —

Gozzo har goda hamnar.

Turkisk-Grekiska halfön
gränsar i N. till Österrike och Ryssland, i Ö. till
Svarta hafvet, i S. till Arkipelagen och Medelhafvet,
iV. till Joniska och Adriatiska hafven. Omfattar
två stater, nämligen Turkiet och konungariket Grek-
land. Till Turkiet höra också stora delar af Asien
och Afrika.

Denna halfö har många berg. I NV. framstryka
bergskedjor, hvilka äro en fortsättning af Alperna.
Eran dem utgå mot O. Balkan till Svarta hafvet
och mot S. de Grekiska bergen, hvilka gå ända till



74

halföns södra spets. Mellan Alperna, Balkan och
Karpaterna ligger den stora Donaudalen.

Den vigtigaste floden är Donau.
Klimatet är kallare än i Italien och i anseende

till naturprodukter öfverensstämmer blott den del
af halfön, som ligger S. om Balkan, med det öfriga
Sydeuropa.

13. Turkiet eller Osmaniska riket
(9,700 qv. mil, 16 mill. mv.)

styres enväldigt af storsultanen. Hans förnämsta
minister kallas storvisir, statsrådet divan och de
förnämsta embetsmännen pasjaer.

Det Europeiska Turkiet består af landskapen
Rumilien, Bulgarien, Macedonien, Thessalien, Al-
banien, Bosnien med Herzegovina och öarne. Dess-
utom höra hit såsom lydländer furstendömena Ru-
mänien, Serbien och Montenegro.

Turkarne utgöra endast 2 mill.; de öfriga fol-
ken äro Slaver och Greker.

De flesta näringarne stå på en låg ståndpunkt
och endast boskapsskötseln och handeln hafva nå-
gon betydenhet. Handeln och sjöfarten bedrifvas
isynnerhet af Grekerna. Handelsflottan utgör om-
kring 2,200 fartyg 1. 200 t. tons. Exporten består
af säd, ull, mattor, tobak m. in.; importen af fabriks-
och kolonialvaror, lin, hampa, jern m. ni.

Med afseende på religionen hylla två tredjede-
lar af Turkiets invånare den grekisk-kristna reli-
gionen, medan Turkarne och en del Slaver äro mu-
hammedaner.

Turkiets största stad är hufvudstaden Konstan-
tinopel med 600 t. invånare. Ligger vid Bosporen
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och besökes årligen af 20—24 t. fartyg, utgörande
5—6 mill. tons. Stadens hamn, kallad „Gyllene hor-
net", skiljer förstäderna Pera och Galata från den
egentliga staden. I den sistnämnda, hvilken af Tur-
karne kallas Stambul, finnas sultanens slott Seral-
jen och Sofiamoskén. Den tredje förstaden, Skuta-
ri, ligger i Asien.

I Rumilien ligger Gallipoli vid norra mynnin-
gen af Dardanellersundet, i Macetlonien Saloniki vid
en vik af Arkipelagen, i Bulgarien Varna vid Svarta
hafvet. De öfrige kuststäderna äro obetydliga.

Gallipoli är en krigshamn. 50 t. mv. — Sa-
loniki är rikets andra handelsstad. 70 t. mv. —

Varna är en fästning. 25 t. mv.
Mindre kuststäder: I Rumilien Rodosto vid Marmarahaf-

vet och Burgas vid Svarta hafvet, i Thessalien Volo, i Alba-
nien Arta, Prevesa, Avlöna 1. Valona och Durazzo.

Af öarne är Kandia den vigtigaste.
Canea, öns hasta hamn, utför tvål, olja, badsvampar m. m.

I Serbien är Belgrad, vid Donau, hufvudstad.
I Rumänien ligga hufvudstaden Bukuresjt med 200
t. mv. samt Galatz och Braila. Galatz (36 t. mv.)
och Braila (25 t.) ligga vid Donau och äro huf-
vudorter för Rumäniens sädesutförsel genom Do-
naus mynningsann Sulina. Denna är 6 meter djup
och genomseglas årligen af 2,000 fartyg (500,000
tons.)

15. Konungariket Grekland
(900 qv. mil, l ljz mill. mv.)

omfattar Livadien 1. Hellas, Morea 1. Peloponne-
sos och en mängd öar, nämligen Joniska öarne, Kyk-
laderna, Evripo m. fl.
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Jordbruket är en hufvudnäring och lemnar lan-
dets vigtigaste utförsvaror: olja, vin och korinter.

Till handel och sjöfart äro Grekerna mycket
skickliga och sjöfarten i hela Europeiska Turkiet är
i deras händer. Handelsflottan utgör omkring 6,000
fartyg 1. 420 t. tons. Importen utgöres af manu-
faktur- och kolonialvaror, stenkol, jern, skeppsvirke
m. m.

Religionen är den grekisk-kristna; konungens
magt inskränkt.

Städerna äro små och den största af dem, huf-
vudstaden Athen, har tillsammans med hamnen Pi-
rdus endast 60 t. mv.

I Livadien ligga sjöstäderna Galaxidi och Mesolongi. (la-
laxidi eger 200 fartyg (33 t. tons).

På halfön Morea är Patras vigtigaste handels-
staden.

Nauplia och isynnerhet JSavarino hafva goda hamnar.

I handel och sjöfart öfverträffas fastlandet i all-
mänhet af öarne. Greklands vigtigaste sjöhandels-
stad är Ilermäpolis på ön Syra. Besökes årligen
af 5,000 fartyg och är en knutpunkt för alla ång-
båtskurser från Marseille, Triest, Konstantinopel,
Smyrna och Alexandria. Hermupolis eger 300 far-
tyg och bygger fartyg åt många hamnar vid Me-
delhafvet. 20 t. mv.

Korfu och Zante, på öar af samma namn, Ar-
gostoli, på ön Kefalonia m. fl. idka alla liflig han-
del och sjöfart.

ASIEN.
(800,000 qv. mil, 700 mill. mv.)

Man indelar Asien i följande delar:
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1. Asiatiska Ryssland. 2. Asiatiska Tur-
kiet. 3. Arabien. 4. Iran. 5. Indien, hvilket
indelas i Erämre Indien, Bortre Indien och Indiska
öflocken. 6. Kinesiska riket. 7. Japan.

Med afseende på höjdförhållandena kan man i
Asien urskilja ett stort lågland i N. och ett stort
högland i S.

Låglandet omfattar det mesta af det Asiatiska
Ryssland. Det består af tva delar, Sibirien och Tu-
rån, och liknar det Europeiska Ryssland. Längs
Norra Ishafvet finnas nämligen tillfrusna träsk eller
tundror, sydligare komma skogar och åkerland, och
Turan utgöres af stepper. Märkligt är det, att Tu-
ran, der två stora insjöar finnas, nämligen Kaspi-
ska hafvet och Arälsjön, till en del ligger lägre än
verldshafvets yta.

Höglandet består också af olika delar. Mot Ö.
ligger det stora östasiatiska höglandet, hvilket om-
fattar det mesta af Kinesiska riket och nästan öf-
verallt är omgifvet af berg. Nordranden bildas af
Altaj och Daur, hvilket sistnämnda går upp mot
Kamtsjatka. Vestranden utgöres af Bolortåg. Syd-
randen bildas af Himälaja, hvilket mot Ö. går öf-
ver i det sydkinesiska berglandet. I O. sänker sig
höglandet ned till det bördiga Kinesiska låglandet.
Himälaja är den väldigaste bergmassa på jorden,
och den högsta kända bergsspetsen der, såväl som
på hela jorden, är Mount Everest eller Gaurisan-
kar, 27,200 par. fot (8,800 m.).

Mot V. ligger det vestasiatiska höglandet, hvil-
ket i NO. genom bergskedjan Hindukusj samman-
hänger med det östasiatiska höglandet. Det omfat-
tar Iran, Asiatiska Turkiet, Kaukasien och Arabien.

S. om Asiens stora högland ligga Erämre In-
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dien, hvars norra del är ett fruktbart lågland, och
Bortre Indien, hvilket är uppfyldt af berg.

Flere trakter af höglandet äro öknar, och de
odlingsbara trakterna äro endast små i förhållande
till Asiens stora vidd.

Floderna i Asien äro många och af stor bety-
denhet.

De sibiriska floderna äro Obj, Jenisej och Lena,
hvilka alla utflyta i Norra Ishafvet. Obj upptager
Irtysj, och Jenisej upptager Angårä från sjön Bajkål.

De östasiatiska floderna äro Amiir, Hoangho
och Jangtsekiang, hvilka utflyta i Stora Oceanen.
Amur är af vigt för den ryska handeln. Hoangho
och Jangtsekiang rinna genom Kinas lågland och
äro af utomordentlig vigt för samfärdseln mellan ku-
sten och det inre af Kina.

Bortre Indiens största floder äro Mäkong och
Iravaddi. Den förra utflyter i Sydkinesiska hafvet,
den senare i Bengaliska viken.

Främre Indiens floder äro Bramaputra, Ganges
och Sind eller Indus. De två första utfalla för-
enade i Bengaliska viken och den sista i det Indo-
persiska hafvet. Ganges är den vigtigaste af dessa
floder, emedan den genomflyter det fruktbara Ben-
galen.

Asiatiska Turkiets största floder äro Eufrat och
Tigris, hvilka, förenade under namnet Sjat-el-Arab,
utfalla i Persiska viken.

Turans floder äro Amii-Darjä och Syr-Darjä,
hvilka utfalla i Aralsjön.

Klimatet i Asien är naturligtvis mycket olika
i olika delar. I allmänhet har Asien dock ett kon-
tinental klimat, hvilket är långt kallare än i Eu-
ropa under samma latitud. Sibirien är mycket kallt,
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emedan det ligger öppet för de kalla nordanvindarne,
under det de milda sunnanvindarne utestängas gen-
om bergen mot S. — Högasien har mycket stränga
vintrar och heta, men korta somrar. En stor del
af Högasien är så torr, att den räknas till de „regn-
lösa trakterna". Indien har ett tropiskt klimat, och
der finnas endast två årstider, nämligen den „torra
tiden" och „regntiden".

Växtligheten är i följd af det torra klimatet icke
starkt utvecklad och störa landsdelar äro alldeles
utan skog. Sibirien har dock söderut ofantliga sko-
gar och uti Indien finnes en yppig växtlighet.

I. Asiatiska Ryssland
består af Kaukasien, Sibirien och Turkestan.

Kaukasien
(8 t. qv. mil, 5 mill. mv.)

utgöres af det breda näset mellan Svarta och Kas-
piska harven, till Asiatiska Turkiet och Iran i S.
Det är ett bergland, hvarest växtligheten är högst
mångfaldig. I de djupare dalarne växa det sydliga
Europas frukter och der idkas vin- och silkesodling.
Boskapsskötseln är dock hufvudsak. Befolkningen
utgöres af en mängd olika stammar. De flesta äro
muhammedaner. Landet utför säd, nafta, ull, silke
m. m.

Största staden är Tiflis, ståthållarens residens.
100 t. mv. — Från Tiflis leder en jernväg till ham-
nen Poti, vid Svarta hafvet. — Jeisk, vid Asofska
sjön, utför hvete. 30 t. mv. — På goda hamnar
är brist.
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Sibirien.
(227 t. qv. mil, 3,400,000 mv.)

Från Ishafvet i N. till Kinesiska riket och Tur-
kestan i S. Landets rikedom består i ädla metal-
ler, såsom guld och silfver, samt pelsdjur, såsom
soblar, hermeliner och isynnerhet ekorrar. Infödin-
garne äro af många olika stammar och lefva af bo-
skapsskötsel, fiske och jagt. De äro dels kristna,
dels muhammedaner och hedningar. Ryssames by-
teshandel med de infödda är ganska liflig, men af
större vigt är handeln på Kina med kläde och pels-
verk mot the. — Öar: Nya Sibirien och Sachalin.

Största staden är Irkutsk, vid Angara, 30 t.
mv. Den förnämsta hamnen är Nikolåjefsk, nära
Amurs utlopp. 5 t. mv. Öfriga hamnar: Petro-
påulofsk på Kamtsjatka, Ajän vid Ochotska hafvet,
Aleocåndrofsk vid Castries-viken af Tatarsundet och
Wladiwostök, god hamn vid Japanska hafvet.

Turkestan.
(50 t. qv. mil, 3,350,000 mv.)

Från Sibirien i N. till Iran i S. samt från Kas-
piska hafvet i V. till Bolortåg i Ö. Bebos dels af
nomader, Kirgiser, hvilka lefva i filttält och draga
omkring med sina ofantliga hjordar af får, hästar
och kameler, dels af åkerbrukare. De idka vidsträckt
handel. Religionen är den muhammedanska,

Största staden är Tasjkent. 80 t. mv.

Under inhemska furstar lyda rikena (khanatena
1. emiratena) Chiva och Buchära V. om Bolortåg,
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samt Kasjgar, Ö. om Bolortåg. Städerna Buchara
och Kasjgar, hvardera med 60 t. mv., äro hufvud-
punkter för karavanhandeln i Asien.

2. Asiatiska Turkiet
(30 t. qv. mil, 12 mill, invånare)

omfattar landskapen Mindre Asien, Armenien, Me-
sopotamien, Syrien och Palåstina. Bebos af Tur-
kar, Greker, Armenier, Araber, Kurder och Judar.

Dessa länder hafva väl nedsjunkit från sitt fordna
välstånd, men hafva dock ännu betydlig handel och
industri. Den vigtigaste näring är boskapsskötsel.
Religionen är den muhammedanska.

Vid Svarta hafvet ligger Trebisond 1. Trape-
zunt, vid Bosporen Skutari, vid Arkipelagen Smyrna.

Trebisond är förnämsta stapelstaden för euro-
peiska handeln med Persien samt för ångbåtsfarten
på Konstantinopel, Odessa, Donau m. m. Har en-
dast en öppen redd. Handel med säd, silke, ull,
mattor, timmer, koppar m. m. 30 t. mv. — Sku-
tari har 100 t. mv. — Smyrna är vigtigaste han-
delsstaden i Levanten. Export af silke, bomull, ull,
tobak, bomolja, rosenolja, fikon, opium, badsvamp m.
m. 150 t. mv.

Mindre sjöstäder: I N. Bathum, Samsun, Sinope, Amo-
stra; vid Marmarahafvet Mudania, hamn till Brassa, export
af sjöskum. I V. Kydonia, Scalanuova och Marmorice, i S.
Adalia och Ajas.

På Medelhafvets östra kust är Bejriit vigtiga-
ste sjöhandelsstaden. Ar hamn till Damascus. 100
t. mv.

Mindre sjöstäder: Iskenderun 1. Alexandrette, Latakia, Tri-
poli, Akkon 1. Akre och Jaffa. — Jaffa är landningsplats för
pilgrimer, som ämna sig till Jerusalem (20 t. mv.).
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Öar i Arkipelagen: Metelino, Chio, Samo, Rho-
do. — Chio lemnar vin och mastix. — Staden Rho-
do har en stor hamn och idkar ansenligt skepps-
byggeri. 20 t. mv.

I Medelhafvet ligger Cypern, rik på vin, bom-
ull, silke, kräpp, olja m. m. Dess hamnar äro Li-
masol och Larnaka.

Vid Sjat el Arab ligger Bassa 1. Balsora, 7
mil ofvanför dess utlopp. Ansenlig handel med dad-
lar, hästar, perlor m. m. Sjöfart mest med arabiska
fartyg. 50 t. mv.

Arabien
(50 t. qv. mil, några få mill. mv.)

utgöres till största delen af öknar. Endast i SV.
ligger en välodlad landsträcka, der kaffeträdet är
mycket spridt. Invånarne, kallade Beduiner, draga
omkring i landet frän den ena betesmarken till den
andra med sina kameler och sina få, men utmärkta
hästar. Araberne styras af egna furstar, hvilka ha
namn af emirer, imamer och sjeiker. Vestra kust-
landet och några delar af kustlandet vid Persiska
viken stå under turkisk öfverhöghet. Arabien utför
kaffe, dadlar, gummi, rökelse, myrrha, perlor, hästar
m. m. — I Röda hafvets norra del ligger Sinaj-
halfön.

I Arabien ligga muhammedanernas heliga stä-
der Mekka och Medina, den förra Muhammeds fö-
delseort och muhammedanernas förnämsta valfartsort.

Vid Röda hafvet ligga Medinas hamn Jambo,
Mekkas hamn Dsjidda samt Loheia, Hodeida och
Mokka. De tre sistnämnda, isynnerhet Hodeida, id-
ka handel med Mokka kaffe.
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I Ö. ligger Maskat, säte för en imam, upplags-
ort för Arabiens, Indiens och Persiens varor. God
hamn, betydlig sjöfart och handel. 60 t. mv.

På sydöstra kusten ligger Makallah, vid Persiska viken
Elkatif. — Vid Bahrein öarne idkas ett stort perlfiske. För-
nämsta hamnen är Manarna, som idkar liflig sjöfart.

Engelska militärstationer äro ön Perim i Bab
el Mandebsundet och den starka fästningen Adén,
station för ångbåtsförbindelsen mellan Sués och In-
dien. Aden har för närvarande den största handeln
med Mokkakaffe.

4. Iran
(50 qv. mil, 10 mill. invånare)

omfattar Persien, Afganistän och Belutsjistån. Det
inre landet upptages mest af sandöknar och saltstep-
per, hvaremot jordmånen kring bergsluttningarne är
utmärkt fruktbar.

I Persien äro industri och handel icke obetyd-
liga. Hufvudprodukter äro själar, mattor, rosenolja,
siden- och bomullstyger, tobak och russin. Reli-
gionen är den muhammedanska.

Rikets hufvudstad är Teherän, sjahens (furstens)
säte. 100 t. mv.

Vid Persiska viken ligger Abusjär 1. Busjir,
vid Ormussundet Bender Abassi, vigtigaste sjöhan-
delsstaden.

Afganistän är deladt mellan flere furstar. Säte
för den mägtigaste fursten är Kabul. 60 t. mv.

Belutsjistån bebos af nomader och röfvare. Kha-
nens säte är Kelat. Den enda hamnen är Sonmeani.



84

5. Indien.
Det rika Indien har länge varit målet för främ-

mande folkslags sträfvanden. För närvarande beherr-
ska Engelsmännen nästan hela Främre Indien och
en del af Bortre Indien, der äfven Fransmännen fat-
tat fast fot. På de Indiska öarne äro Holländarne
rnägtigast; Spanjorerne besitta Filippinerna. Portu-
giserne hafva endast litet qvar af sina fordna besitt-
ningar.

Dessa vidsträckta länder utmärka sig genom
rika naturalster, såsom af mineralier guld, tenn, dia-
manter och andra ädelstenar; af växtriket dyrbara
träslag (tek och ebenholts), bomull och kryddor; af
djurriket elfenben och silke m. m.

Främre Indien.
(75 t. qv. mil, 240 mill. mv.)

Hufvudmassan af Främre Indien står under bri-
tiskt herravälde. Många delar af landet hafva ännu
egna furstar, men dessa äro nästan alla beroende af
Engelsmännen och betala dem skatt. Den högsta
embetsmannen i det Britiska Indien är generalgu-
vernören i Kalkutta.

Främre Indiens invånare äro till en stor del
Hinduer, hvilka hafva den braminska religionen.
Af näringarne är jordbruket den vigtigaste, och en
mängd ris, bomull och opium utföres. Industrin står
i flere afseenden högt (bomullsväfveriet är nu utan
betydenhet, ty bomullen föres rå till England för
att igen införas såsom förarbetad). Handeln är sär-
deles vigtig, isynnerhet med England, och den be-
fordras mycket genom jernvägar och stora kanaler.
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Städerna äro mycket betydande och flere af dem
hafva några 100 t. mv. De tre största äro Kal-
kutta 800 t., Bombay 600 t. och Madras 400 t. mv.

Kalkutta, vid Hugli (en arm af Ganges), en
af Asiens största handelsstäder, besökes årligen af
1,000—1,500 större fartyg. Export af opium, indi-
go, bomull, socker, silke m. m. Stadens yttre ham-
nar äro Diamant-Harbour och Canningtown.

Bombay, på vestkusten, en af Asiens förnäm-
sta handelsstäder, tillika krigshamn och station för
ångbåtsfarten till Aden, Sués o. s. v. Utför isyn-
nerhet bomull.

På samma kust ligga åt N. Karatsji och Surat, åt S. på
kusten Malabar Mangalore, Cananore, Tellitsjerri, Calicut, Pa-
niani och Cotsjin. Malabarkusten utför peppar, kanel, kokos-
och sandelträ m. m.

Madras, på kusten Koromandel (östra kusten),
har ingen hamn, utan blott en öppen redd. Handeln
är dock ganska betydande. Export af perlor, dia-
manter m. m.

Vid samma kust ligga åt N. Masulipatam, åt S. Tran-
kebar, begge med liflig handel.

Öar. Ceylon, skildt från fastlandet genom Palks-
sund och Manaarviken, hvarest årligen 150,000 men-
niskor samlas för att fiska de dyrbaraste perlor. Detta
sund är så grundt, att ett sandref Adamsbro kalladt,
som går tvärsöfver, är torrt vid ebbtiden. Öns ex-
portvaror äro kaffe, kanel, socker, ebenholts, elfen-
ben, ädelstenar. Städer: Colombo, öns hufvudort,
Trincomali med en af de bästa hamnar i Asien, och
Pointe de Galle 1. G alle, en hufvudstation för ång-
båtsfarten mellan Europa, Indien, Kina och Austra-
lien.

Lakkadiverna, Malediverna och Tsjagosöarne utföra ko-
kosnötter och kaurisnäckor (skiljemynt i Indien och Afrika).
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Fransmännens vigtigaste besittning är Pondi-
chéri, på Koromandelkusten. Har endast en öppen
redd. 50 t. mv.

Dessutom Carical, på samma kust, Yanaon N. om Madras,
Chandernagore (tsjan) N. om Kalkutta och Mahé på vestra
kusten.

Portugiserne ega Goa, Barnan och Biu, alla belägna på
vestra kusten.

Bortre Indien
(40 t. qv. mil, 25 mill. mv.)

är deladt emellan de sjelfständiga staterna Birma,
Siarn, Annam och flere små Malajstater på halfön
Malakka samt England och Frankrike.

Invånarne bilda en öfvergång från Hinduerna
till Kineserna och hafva derföre blifvit kallade Li-
dokineser. De bekänna Buddhareligionen.

De Britiska besittningarne omfatta vestra kust-
landet eller Britiska Birma och de såkallade Strait-
Settlements (områdena Wellesley och Malakka på
halfön Malakka, Merguiarkipelagen samt öarne Pu-
lo-Pinang och Singapore).

I Britiska Birma ligga städerna Äkyab, Ran-
gun och Bassein vid Iravaddi samt Malmein, de
såkallade „4 rishamnarne". Malmein är den största
af dessa städer (50 t. mv.). De utföra också myc-
ket tekvirke.

Mindre städer. Martaban, Amherst, Ji, Tavoy, Mergui och
Tenasserim.

I Strait-Settlements ligga Georgetown på Pulo-
Pinang, Malakka på fastlandet och Singapore på
en ö. De utföra allehanda kryddor, kaffe, socker,
ris, indigo, bomull, kokosnötter, tenn m. m.

Singapore är i följd af sitt läge en mötesplats
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för fartyg ifrån alla verldsdelar. Här delar sig den
stora indiska sjöhandelsvägen i två grenar, till Kina
och till Australien. 100 t. mv.

Andamanerna, Nikobarerna och Kedingöarne äro också bri-
tiska besittningar.

I de Franska besittningarne ligger Saigon, vid
en af Mäkongs mynningsarmar, med betydlig export
af ris m. m. 35 t. mv.

Hit höra äfven hamnen Mytho vid Mäkongs utlopp och
Pulo-Kondor öarne.

Såsom skyddsstat lyder under Frankrike Kam-
bodsja med hufvudstaden Udong.

I Birma är Mandalay hufvudstad, i Siarn Bang-
kok, i Anam Hue.

Bangkok är dels bygdt på höga pålar, dels fly-
tande på bamburör. Handeln och sjöfarten äro be-
tydliga och drifvas förnämligast på Kina. Större
fartyg kunna ej inlöpa i floden. Besökes årligen af
2—300 europeiska fartyg. 500 t. mv.

I Annam hafva främmande fartyg tillträde till hamnarne
Thi-nai, Ninh-hai, Hanoc och till floden Nhi-ha.

Den Indiska öflocken
(37 t. qv. mil, 30 mill. mv.)

indelas i de holländska, de spanska, de portugisiska
och de britiska besittningarne samt de oafhängiga
delarne. Invånarne äro till största delen Malajer
och dels muhammedaner, dels hedningar.

De Holländska besittningarne omfatta Java, de-
lar af Sumatra, Borneo och Celebes, de flesta af
de Små Sundaöarne, Molukkerna och Bandaöarne
m. fl. mindre öar.

På Java ligga Batavia, Samarang och Sura-
boja.
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Batavia, säte för nederländska regeringen öfver
kolonierna i Asien, idkar stor sjöfart och handel.
Utför kaffe, socker, ris, kryddor m. m. 70 t. mv.
— Samarang, dålig hamn, men betydlig handel.
50 t. mv. — Surabaja, med den bästa hamnen på
hela ön och ansenlig handel. 90 t. mv.

Tsjeribon, på norra kusten, utför kaffe, — NO. om Java
ligger ön Madura.

På Sumatra ligga Padang, Palembang och Ben-
kulen.

Padang är öns hufvudort, Palembang största
staden med 70 t. mv. — Export af kaffe, peppar,
ris, tenn m. m.

På vestra kusten under 1° 40' lat. N. finnes viken Tap-
panuli, som bildar en säker hamn. — Öarne Bangka med sta-
den Muntok och Billiton med hamnen Tandsjong-Padang äro
särdeles rika på tenn. — Riouw, S. om Singapore, idkar liflig
handel.

På Borneo ligger Benjermassing. Ön produ-
cerar guld, diamanter, kryddor, sago m. fl. dyrbara
varor.

På Celebes ligga Vlaardingen 1. Mangkassar
och Menado.

Af de Små Sundaöarne ega Holländarne Bali,
Lombok, Flores, Sandelbosj och sydvestra delen af
Timor med hamnen Kupang.

Af Molukkerna äro de vigtigaste Dsjélolo 1. Hal-
mahera, Temate med staden Temate, Ceram, Am-
boina med staden Amboina, och Banda. De lemna
isynnerhet kryddor och sago. Banda är rik på mu-
skotnötter

Af de sydliga Bandaöarne är Timor Laut den
största.

De Spanska besittningarne omfatta största delen
af Filippinerna, och Basjiöarne.
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Manila, på SV. kusten af Luzon, är spanska
generalkaptenens säte. Har en mängd fabriker och
liflig handel med socker, tobak (cigarrer), manila-
hampa, ris m. m. 160 t. mv. Stadens hamn heter
Cavite.

Sydöstra delen af Mindanao bildar ett oberoende sultanat
med hufvudstaden Selangam och hamnen Pollok. — Palavan
och Suluöarne beherrskas af en sultan, som också har besitt-
ningar på Borneos norra kust.

Portvgiserne ega nordöstra delen af ön Timor med staden
Billi. — Ön Labuan, NO. om Borneo, rik på stenkol och med
en god hamn, tillhör Engelsmännen.

6. Kinesiska riket
(200 t. qv. mil, 400 mill. mv )

omfattar det Egentliga Kina, Mantsjuriet, Mongoliet
och Tibet. Det är till vidd underlägset endast By-
ska och Britiska rikena; men i folkmängd öfvergår
det hvarje annan stat på jorden. Det är dock en-
dast det egentliga Kina, som har så stor folkmängd;
rikets öfriga delar hafva hvardera endast några få
mill. mv.

I allmänhet är landet bergigt. Hufvudfloder
äro Hoafigho (gula floden) och Jangtsekiang (blå
floden). Mellan dessa floders nedre lopp utgöres lan-
det af en högeligen bördig och öfverbefolkad slätt,
bildande likasom en enda, ofantlig stad af 100 mils
längd.

Klimatet är i norra delen strängare än i Syd-
europa; på slätterna och i de sydligare dälderna rå-
der deremot Indiens temperatur och växtlighet.

Eolkets idoghet är otrolig. Jorden odlas mä-
sterligt; de vigtigaste kulturväxter äro ris, Kineser-
nas hufvudföda, the, hvilket både förbrukas och ut-
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föres i ofantlig mängd, och bomull. Silkesodlingen
gifver en så stor afkastning, att hälften af allt sil-
ke, som jorden producerar, anses vara kinesiskt. Si-
den- och bomullstyger, porsliner, elfenbens- och lac-
kerade arbeten af utmärkt beskaffenhet tillverkas.

Inrikes handeln samt trafiken på floderna och
kanalerna (400) öfverträffär allt hvad man eljest i
den vägen kan få skåda någonstädes på jorden; hun-
dratusental menniskor tillbringa hela sitt lif i far-
koster på dessa vatten. Bland kanalerna förtjenar
nämnas Kejsarekanalen, som fortlöper mellan Peking
och nedre Jangtsekiang (nu delvis förstörd). Ex-
porten utgöres isynnerhet af the, silke och bomull;
importen af opium, ehuru denna vara i Kina är för-
bjuden. Utrikes handeln var länge inskränkt till
staden Kanton, men numera hafva utlänningar till-
träde till 22 hamnar. Handelsflottan räknar omkring
8,000 fartyg, kallade dsjonker, 1. 600 t. tons.

Religionen hos den största delen af befolkningen
är en slags Buddhaism, kallad Fo's lära. Kejsarens
magt är oinskränkt.

Minst 10 af städerna hafva l/z —2 mill. mv. och
omkring 40 städer hafva öfver 100 t. mv. Pikets
hufvudstad är Peking, kejsarens residens, beläget
vid Peihofloden. */2 mill. mv. Stadens invånare-
antal har på senare tider betydligen nedgått, hvar-
emot det tilltagit i Tientsin, beläget vid samma flod,
med hamnen Takii. */2 m^- mv

De förnämsta kuststäderna äro Sjanghai, Ning-
po, Futsjeu, Amoy och Canton.

Sjanghai, vid floden Wusung, är numera för-
nämsta sjöhandelstaden i Kina (300 t. mv.), hvar-
emot Kanton (1 mill. mv.) förlorat i betydenhet.
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Skeppen gå icke upp till Kanton, utan lossa och
lasta i Whampoa.

Vid Jangtsekiang ligga Nanking och Hankow.
Nanking är kändt genom sina bomullstyger.

*/a mill. mv. — Hankow är i följd af sitt läge en
medelpunkt för Kinas handel och besökes af större
fartyg. */2 m^- mv

Utländska fartyg hafva tillträde till sjöstäderna Niu-
tsjuang, Tientsin, Tengtsjeu, Tsjifu, Sjanghai, Mngpo, Futsjeu,
Amoy, Sjateu, Kanton, Taivan på ön Formosa och Kiungtsjeu
på ön Hainan samt till Tsjinkiang, Kieukiang och Hankow vid
Jangtsekiang, Peking m. fl.

Ön Hongkong med staden Victoria, belägen Ö.
om inloppet till Kantonviken, tillhör England. ■ —Portugiserne ega staden Macao, belägen V. om in-
loppet.

De kinesiska biländerna bebos mest af nomader
och der finnas derföre endast få städer, såsom Lhassa
i Tibet, som idkar karavanhandel.

Korea är nästan obekant, emedan Européer ej
få beträda landet. Förhållandena i landet torde ej
skilja sig från de kinesiska.

7. Japanska riket
(7 t. qv. mil, 33 mill. mv.)

består af idel öar. Likasom Kina har Japan länge
varit tillslutet för Europeerne. Numera hafva dock
flere hamnar blifvit öppnade för främmande nationers
fartyg.

De japanesiska förhållandena likna mycket de
kinesiska. Landets odling är lika långt framskriden
som Kinas och utförsvarorna äro desamma. Religio-
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nen är buddhaistisk. Riket styres af en furste, kal-
lad mikado.

Af städerna äro de största hufvudstaden Jedo
1. Tokio med 700 t. mv. och Miako med 400 t. mv.;
begge på ön Nippon. Tillgängliga för främmande
fartyg äro Jedos hamnar Kanagawa och Jokohama,
till hvilka en jernväg leder från Jedo, Ohosaka och
Fiogo i närheten af Miako, Niigata på Nippons
nordvestra kust, Hakodadi på ön Jeso, Nagasaki
på ön Kiusiu och Nawa på Ljukjuöarne. — För-
nämsta handelsplatsen är Jokohama.

Till Japan höra Bonin Simaöarne med hamnen Port Lloyd
på Peelön samt Kurilerna.

AFRIKA.
(550 qv. mil, 100—200 mill. mv.)

Man plägar indela Afrika i: 1. Nilländerna, 2.
Berberiet, 3. Sahara, 4. Sudan, 5. Senegambien,
6. Öfre Guinea, 7. Sydafrika och 8. Öarne.

I Afrika finnas högländer och lågländer omhvar-
andra. Sydafrika bildar ett bäcken af olika höjd,
hvars kanter vid kusterna bestå af berg. Till sina
norra inre delar är Sydafrika högst ofullkomligt kändt.
Midt på östra sidan reser sig den högsta hittills
kända bergstoppen i denna verldsdel, Kilima-ndsjaro,
17,500 fot (5,700 m.) hög.

Eran Sydafrika fortsättas kustbergen in i det
mellersta Afrika. Mot Ö. ligger Abessiniens hög-
land. Eran detta högland nedstiger man genom
trapplandet Nubien i flere afsatser till Egyptens
lågland. Från Sydafrika mot V. sträcka sig Kong-
bergen, hvilka i N. begränsa Öfre Guineas kustland.
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Mellan Abessinien och Kongbergen ligger Sudan,
hvilket dels är högt, dels lågt.

Södra delen af Nordafrika bildas af det 100 t.
qv. mil stora ökenlandet Sahara. Man har trott
förr, att hela Sahara vore ett lågland; men så är
det icke. Man har tvärtemot funnit några delar vara
så högt belägna, att „invånarne kläda sig i pelsar
om vintern". Man har likaledes funnit, att de vat-
tenrika fläckar, hvilka kallas Oaser (boningar), på
många ställen ligga så tätt som „fläckarne på en
panterhud" Ofantliga sträckor af Sahara äro dock
öde och bestå af stenöknar eller lös sand, hvilken
af Smumvinden sättes i livirflande rörelse och ofta
begrafver hela karavaner. Såsom den vigtigaste af
alla oaser kan man betrakta sjelfva Nilflodens dal,
som begränsas af berg. — Afrikas nordrand bildas
till en stor del af berg. Ö. om den Stora Syrten
ligger Barkas högland. Längre mot V. ligga At-
lasbergen.

Floderna i Afrika äro icke af stor betydenhet,
emedan de äro föga segelbara. Nilen är Afrikas
märkligaste flod. Hufvudfloden, kallad Hvita floden,
har sin upprinnelse från sjöarne Victoria-Njansa,
och Albert-Njansa, hvilka ligga i trakten omkring
eqvatorn. Under sitt lopp mot N. upptager den
Hvita floden flere stora floder, bland hvilka Blå flo-
den kommer från Abessinien, der den genomrinner
sjön Tana. Vid sitt utlopp i Medelhafvet har Ni-
len under tidernas lopp danat ett stort marskland,
det såkallade Delta, hvilket är en af jordens frukt-
baraste trakter. Denna fruktbarhet frambringas gen-
om Nilens årliga öfversvämningar, hvilka äro en
följd af »sommarregnen" vid öfre Nilen.

I Atlantiska hafvet utfalla Senegal, Gambia,
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Niger eller Kowara, Zaire eller Congo och Oranje.
— Congo, en af jordens vattenrikaste floder, torde
också komma från flere stora sjöar inne i Afrika,
såsom Tanganjika m. fl.

Till Indiska hafvet rinner Zambesi, som upp-
tager vattnet från sjön Njassa.

Bland sjöarne må utom de redan nämnda mär-
kas sjön Tsad i Sudan.

Största delen af Afrika ligger i heta zonen och
klimatet är varmare än i någon annan verldsdel.
Derjemte är fuktigheten mångenstädes ganska ringa,
såsom i Sahara och Nilländerna. Afrikas sydliga,
tropiska delar hafva dock en betydlig regnmängd.

Växtriket är i följd af den ringa fuktigheten
föga utveckladt och endast i de tropiska delarne på-
träffar man en så yppig växtlighet som uti Indien
eller Sydamerika. De vigtigaste växtalster, hvilka
Afrika utför, äro palmolja från G-uinea, dadlar och
gummi från Nordafrika samt bomull från Egypten.

Djurriket i Afrika utmärker sig genom sin ri-
kedom på stora arter: lejonet, tjockhudar, giraffen,
strutsen m. fl. Det sydliga Afrika bildar, likasom
Sibirien, ett stort jagtområde och af de alster, hvilka
Afrika lemnar åt verldshandeln, äro elfenben och
hudar också vigtiga. Det vigtigaste husdjuret i
Nordafrika är dromedaren.

Afrikas invånare äro i N. Berber och Araber,
i mellersta och södra delen Negrer och ytterst i S.
Hottentotter.

Med afseende på religionen äro Berberne och
Araberne muhammedaner, men de flesta Negrer äro
hedningar.
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I. Nilländerna
omfatta Egypten, Nubien och Abessinien.

Egypten (10 t. qv. mil, 5 mill. mv.) är ett lyd-
land under Turkiet, men är nästan oafhängigt. Det
styres af en „vicekonung", hvilken tillika beherrskar
Nubien och östra Sudan (inalles 30 t. qv. mil, 8
mill. mv.). Invånarne äro Araber och Kopter. Lan-
det är fruktbart och utmärkt väl beläget för han-
deln; denna stiger mycket nu, sedan Sueskanalen
förenar Medelhafvet och Röda hafvet *). Exporten
består i bomull, hvete, korn, ris m. m.; importen i
timmer, maskiner, vapen m. m. Handelsflottan ut-
gör omkring 1,400 fartyg 1. 21 t. tons.

Egyptens hufvudstad är Kairo, vid Nilen, A-
frikas största stad med 350 t. mv.

Vid Medelhafvet ligger Alexandria, vid Sues-
kanalen Port-Said och Sués, vid Röda hafvet Kosseir.

Alexandria, Egyptens vigtigaste handelsstad,
besökes årligen af omkring 3 t. fartyg. 220 t.
mv. En jernväg leder till Kairo och Sués.

Nubiens enda sjöstad är Suåkin.
Abessinien eller Habesj är deladt mellan flere

furstar. Invånarne äro kristna; men halfvilda. Mas-
söwah, god hamn vid Röda hafvet, lyder under
Egypten.

Tadsjura, vid Adenviken, idkar betydlig handel.

2. Berberiet
innefattar hela norra kustlandet från Egypten till

*) Genom denna kanal, som är 7Vz meter djup, hafva
hittills nästan endast ångfartyg gått, allaredan 3 mill. tons
under ett år, hvaremot man med segelfartyg ännu föredrager
vägen omkring Goda Hoppsudden.
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Atlantiska hafvet eller Benghazi, Tripoli, Tunis,
franska kolonin Algeriet och sultanatet Marokko.
Invånarne äro Berber och Araber. Blandningar af
dessa kallas af Europeerne Morer. Landet är mån-
genstädes fruktbart och växtligheten rik.

Benghazi är en turkisk provins, Tripoli styres
af en turkisk pasja och Tunis af en bej, som endast
till namnet lyder under Turkiet.

De förnämsta städerna äro Tripoli, Tunis och
Algier vid Medelhafvet samt Mogador vid Atlan-
tiska hafvet.

Tripoli är af betydenhet, emedan det ligger vid
en af de vigtigaste karavanvägarne från kusten till
det inre Afrika. Karavanerna hemta ifrån Sudan
strutsfjädrar, saffian, guld och elfenben till utbyte
mot europeiska och orientaliska varor. 30 t. mv.
— Tunis, med hamnen Goletta, utför saffian, siden-
och yllevaror (röda mössor, kallade fess), ull, säd,
olja, dadlar m. m. 150 t. mv. — Algier, franska
generalguvernörens säte, utför säd, boskap, ull, to-
bak, dadlar, strutsfjädrar m. m. — Mogador 1. Su-
eira, är hamn till Marokkos hufvudstad Marokko.
Utför säd, hudar, gummi, vax m. m. 20 t. mv.

Mindre sjöstäder: JJerne och Benghazi i Benghazi; Kabes
1. Gabes, Sfakes, Susa, Monastir, Tlamamat och Bizerta i Tu-
nis-, Bona, Philippeville, Budsja, Mostaganem, Orän med ham-
nen Musalquivir (35 t. mv.) och Mers el Kebir i Algeriet samt
Tanger (dsjer), El Araisj 1. Larache, Salee, Rabat, Mazagan,
Agadir och Assa i Marokko. — Tanger är de europeiska kon-
sulernas säte.

Spanien eger i Marokko 4 såkallade „presidios", nämligen
fästningen Ceuta, midtemot Gibraltar, samt Pennon de Velez,
Alhucemas och Melilla, belägna på öar. De två sistnämnda
äro detentionsorter. Öarne Zafarines, Ö. om Melilla, höra också
till Spanien.
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3. Sahara
omfattar en mängd små riken. Invånarne lefva till
största delen som nomader eller genom plundring af
karavaner. Liflig karavanhandel med salt, dadlar
m. m. Engelsmännen ega sjöstaden Portendik, som
lemnar gummi.

4. Sudan
är tätt befolkadt, fullt med städer och byar, hvarest
idkas liflig karavanhandel, särdeles med elfenben,
guldstoft och slafvar. Består af flere stater, såsom
Timbuktu i V. och Bornu vid sjön Tsad. Invå-
narne äro mest Negrer; dels muhammedaner, dels
fetisjdyrkare. Östra delen lyder under Egypten.

5. Senegambien,
landet kring floderna Senegal och Gambia. Frans-
männen ega en stor del af landet. Deras hufvudort
är S-.t Louis, på en ö nära Senegals mynning; han-
del med gummi, palmolja, hudar, elfenben m. m. 15
t. mv. Ön Gorée är en förfriskningsort för franska
ostindiefarare. Engelsmännen ega Bathurst och S:t
Georgetown, belägna på öar i Gambia.

6. Öfre Guinea.
Kustlandet är ganska bördigt, men klimatet är hett
och osundt. Kusten indelas i Sierra Leone, Pep-
par-, Elfenbens-, Guld- och Slafkusten. Af sjö-
män kallas kusten V. om Kap Palmas Windward
Coast, Ö. om Kap Palmas Leeward Coast.

På Pepparkusten finnes republiken Liberia, stif-
tad af Nordamerikanare för befriade negerslafvar,
med hufvudstaden Monrovia. Utför kaffe m. m.
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Mindre städer: Edina och Tradetown. — Harper, vid Kap
Palmas, tillhör England.

Bland Europeerne hafva Engelsmännen de vig-
tigaste besittningarne, såsom kolonin Sierra Leone,
anlagd för befriade Negrer, med staden Freetown,
säte för generalguvernören öfver kolonierna i Gui-
nea och Senegambien; god hamn. 18 t. mv. —På
guldkusten Elmifia, Cape Coast och Kristiansborg
m. fl.; på Slafkusten Lagos. 30 t. mv. — Handel
med palmolja, guld, elfenben m. m.

Fransmännen ega Grand-Bassam, och Assinie på Elfen-
benskusten samt Gabun under eqvatorn.

7. Sydafrika

omfattar Nedre Guinea, Kaplandet och Sydöstra
kustlandet (Kafferlandet, Sofala, Mozambik, Zanzi-
bar, Ajan och Adel).

I Nedre Guinea, landet mellan Kap Lopez och
Kap Negro, ega Portugiserne kuststäderna Ambriz,
Loanda (generalguvernörens säte), Bengnela och
Mossamedes; men handeln med gummi, kaffe och
elfenben m. m. bedrifves isynnerhet af Holländare.

Kapiandet tillhör Britiska riket. Hufvudstaden,
Kapstad (Capetown), ligger vid Tafelviken och är af
stor vigt såsom föririskningsort fin- ostindiefarare.
30 t. mv. I närheten byn Constantia, berömd för
sitt vin. — Simonstown, vid Falsebay, är station
för engelska krigsflottan; Port Elizabeth, vid Al-
goaviken, förnämsta handelsstaden. — Exporten ut-
göres af ull, hvete och vin.

Invid vestra kusten ligger guanoön Itsjabo.
I Kafferlandet ega Engelsmännen kolonin Natal

med Port d} Urban. Utför ull och socker.
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I det inre landet hafva holländska kolonister ifrån Kap-
landet stiftat republikerna Oranje och Transvaal.

I Sofala egn Portugiserne Lorenso Marquez vid Delagoa-
viken, Inhambane och Sofala; i Mozambik Quilimane och Mo-
zambik (hufvudorten).

Zanzibar är ett sultanat, stiftadt afAraber. Huf-
vudstaden Zanzibar ligger på en ö och idkar be-
tydlig handel med peppar, elfenben, ambra m. m.
80 t. mv.

Mindre sjöstäder: Quiloa, Mombas, Dsjub och Brawa.
På kusten Adel ligga Berberah och Zeila, med

goda hamnar. Tillhöra Egypten.

Öarne.
Portugiserne ega Azorerna med staden Ångra

på ön Terceira, Madeira ined staden Funchal, Kap
Verdeöarne med Porto Praya på ön Santiago, Bis-
sagotsöarne samt Guineaöarne Principe och S:t
Thomé. — Export af socker, vin samt från Porto
Praya ricinolja m. m.

Mindre hamnar på Azorerna. Horta på Fayal och Panta
Delgado på San Miguel.

Spanjorerne ega Kanarieöarne, Fernando Po
och Armobon. Kanarieöarne utföra vin och coche-
nille. På ön Teneriffa finnas staden Santa Cruz
och vulkanen Pico de Teyde.

Engelsmännen ega Ascension, S:t Helena, Tri-
stan da Cunha, Mauritius, Rodriguez, Amiranterna
och Sechellerna.

Ascension med Georgestown och S:t Helena
med staden Jamestown äro af vigt såsom förfrisk-
ningsorter för sjöfarare. På Mauritius ligger Port
Louis. Stark export af socker o. a. tropiska pro-
dukter. 30 t. mv.
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Fransmännen ega Réunion, Mayotte (en af Ko-
morerna) samt invid Madagaskars kust Nossiöarne
i V. och Sainte Marie i Ö.

På Eéunion ligga S:t Denis 36 t., S:t Paul 25
t. och S:t Pierre 28 t. mv. Ön utför socker, kaffe,
ris, vanille, kryddnejlikor m. m.

Madagaskar, en af jordens största öar, är rik
på alla slags tropiska kulturväxter. Beherrskas af
de krigiska Howas. Bästa hamnen är Tamatave,
på östra kusten.

Ön Sokotra beherrskas af Araber. På norra kusten ligga
staden Tamarida och hamnen Bender Delosji.

AMERIKA
(730 t. qv. mil, 85 mill. mv.)

indelas i: 1. Grönland, 2. Britiska Nordamerika, 3.
de Nordamerikanska Förenta Staterna, 4. fristaten
Mejico, 5. Centralamerika, 6. de Sydamerikanska
fristaterna, 7. kejsaredömet Brasilien, 8. Guayana-
kolonierna, 9. Patagonien och 10. Vestindien.

Längs hela Amerikas vestkust från Kap Hoorn
till Norra Ishafvet sträcker sig en bergmassa, hvil-
ken kallas Andesbergen ellerKordillererna (dilje). De
äro längre än någon annan bergskedja på jorden och
äro högst i Sydamerika; den högsta bergstopp kal-
las Sorata, 23 t. fot (7,600 m.).

Andesbergen äro särdeles rika på vulkaner, och
längs hela vestkusten af Amerika sträcker sig der-
före en vulkankedja.

I Amerika ligga utom Andesbergen stora berg-
massor mot Ö., nämligen Brasiliens högland och
Guayanas högland i Sydamerika samt Alleghany-
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bergen (gäni) i Nordamerika. Mellan Andesbergen
och de andra bergländerna ligga fyra stora låglän-
der: i Sydamerika Pampas i S., Selvas i midten och
Llanos (lja) i N. samt i Nordamerika Prairierna (pra)
eller Savannerna. Selvas äro betäckta med jordens
största skogar, hvaremot de öfriga lågländerna äro
grässlätter.

Hvarje af dessa lågländer genomströmmas af en
ofantlig flod; Pampas af Platafloden, Selvas af jor-
dens största flod Amazonfloden, Llanos af Orinoco
och Savannerna af Mississippi med bifloden Missouri.
De tre förstnämnda utfalla i Atlantiska hafvet, Mis-
sissippi i Mejicoviken. Nordliga delen af Nordame-
rika är uppfyld med sjöar och floder. De Canadiska
sjöarne, nämligen Öfre sjön, Michigan (mitsjigän),
Huron (jurönn), Eric (iri) och Ontario bilda den
största sötvattenmassan på jorden. De utfalla ge-
nom S:t Lawrencefloden i S:t Lawrenceviken. Mel-
lan Eric och Ontario är vattenfallet Niagara (neja),
det största på jorden.

Klimatet i Amerika är mycket olika, och man
finner i denna verldsdel alla värmezoner med undan-
tag af den södra kalla. I allmänhet är dock Ame-
rika kyligare och fuktigare än de öfriga verldsde-
larne. En hög värme finnes ide lägre delarne af den
heta zonen och derjemte en betydlig regnmängd.

I dessa delar utmärka sig växterna genom sin
stora yppighet. Växtriket lemnar vigtiga produkter,
såsom majs, potates och cacao, tobak och socker i
Vestindien, kaffe i Brasilien och Vestindien, bomull
och ris.

I motsats till Afrika finnes det endast mycket
få stora däggdjur, såsom t. ex. bisonoxen i Nord-
amerika. Amerikas nordliga delar äro rika på pels-
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djur och bilda det tredje stora jagtområdet på jor-
den. Med afseende på husdjuren må man märka,
att Europeerne infört sina husdjur, och dessa finnas
nu öfverallt i Amerika. Förvildade hästar, åsnor
och hornboskap hafva så förökats på Llanos och på
Pampas, att deras hudar, ben och kött afgifva vig-
tiga utförsvaror.

Med afseende på mineralprodukter är Amerika
rikare än någon annan verldsdel. I Andesbergen
finnes guld och silfver i ofantlig mängd. Brasilien
är kändt genom sina diamanter. Alleghanybergen
hysa mycket jern och bly samt framför allt stenkol
och bergolja.

Amerikas ursprungliga invånare äro Eskimd-
erne i polartrakterna och Lndianerne i de öfriga de-
larne. Dessa äro icke så talrika som de invan-
drade. Bland de sistnämnda må isynnerhet märkas
Engelsmännen i Nordamerika, Spanjorerne i Mel-
lersta Amerika och i Sydamerika samt Portugiserne
i Brasilien. Negrerne hafva efterhand utbredt sig
i alla de varmare delarne af Amerika. En stor del
af invånarne är af blandad race. Mulatter kallas
blandningar af Européer och Negrer, Mestizer af
Européer och Indianer, Quarteroner af Européer och
Mulatter. Kreoler kallas, isynnerhet i Vestindien,
alla infödde af europeisk härkomst.

I Nordamerika äro protestanterne mest utbredda.
I Mellersta och Sydamerika äro invånarne katoliker.

I. Grönland
(20 t. qv. mil, 10 t. mv.)

bebos af kristna Eskimåer och räknas till Danmark.
Klimatet är så hårdt, att säd icke kan odlas. Eski-
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måerne lefva af skäl- och hvalfångst. Handeln be-
drifves uteslutande med danska fartyg. Export af
trän, pelsverk och ejderdun. Det vigtigaste af de
danska nybyggena är Julianeshaab (liåb); det nord-
ligaste Upernavik (72° 55' lat. N.).

2. Det Britiska Nordamerika
(165 t. qv. mil, 3 3/* mill. mv.)

omfattar allt land från Grönland och de fordna ry-
ska besittningarne ända till de Nordamerikanska För-
enta staterna, och består af 1. Polarländerna, 2.
Canada väldet, och 3. New-Foundland.

Canadaväldet består af Canada, Nya Brunsvig,
Nya Skotland, Hudsonsbayläuderna och Britiska
Columbia. Den vigtigaste delen är Canada, rikt
på hvete och på skogar. — Handeln är betydlig och
handelsflottan utgör omkring 7 t. fartyg 1. 1,160,000
tons.

De största städerna äro i Canada Quebec och
Montreal (reål), båda vid S:t Lawrencefloden.

Quebec, britiska generalguvernörens säte, utför
säd och timmer till Europa. 75 t. mv. — Montreal
är pelshandelns hufvudsäte. 160 t. mv.

I Nya Brunsvig ligger S:t John (45 t. mv.);
i Nya Skotland Halifax, krigshamn, export af tim-
mer och fisk (30 t. mv.).

Mindre städer: i Nya Brunsvig S:t Andrew, vid Passama-
quoddyviken; på ön Cap Breton Sydney; i Britiska Columbia
Nya Westminster på fastlandet och Victoria på Vancouverön.
— I det inre af landet hafva för pelshandelns skull flere fä-
sten blifvit byggda af Hudsonsbay-companiet. Vigtigast är Fort
York, vid Hudsonsviken.

New-Foundland har betydenhet för den stora,
derutanföre belägna sandbanken, vid hvilken Engels-
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männen, Fransmännen och Nordamerikanarne idka
den största kabeljofångst på jorden. Öns hufvudort
är S:t Johns, 23 t. mv.

På Prins Edvards ön ligger Charlottetown. — Fransmän-
nen ega de små öarne S:t Pierre och Miquelon.

Till England höra äfven Bermudas oarne med staden Ha-
milton.

3. Förenta staterna
(170 t. qv. mil, 40 mill. invånare)

är nu den vigtigaste staten uti Nya verlden. De
hafva under en lång tid fått en väsentlig tillökning
i folkmängd genom utvandringar från Europa.

Invånarne äro af olika härkomst; men den en-
gelska nationaliteten har dock öfvervigten öfver de
andra. Bland invandrarne under de senaste åren
utgöra Tyskarne och Ireländarne den största delen.
Skandinaver finnas */4 million.

Likasom i moderlandet stå de flesta näringarne
på en mycket hög ståndpunkt. Med afseende på
jordbruket kan landet indelas i två delar. Mot N.
odlas isynnerhet hvete och majs, hvaraf mycket ut-
föres till Europa, och mot S. bomull, som är För-
enta staternas vigtigaste utförsvara, och ris; tobak
odlas mångenstädes. Den stora landsträckan V. om
Mississippi är ännu i allmänhet föga uppodlad.

Boskapsskötseln är i många trakter så högt
uppdrifven, att mycket kött och ull utföres till Eu-
ropa. — Fisket är likaledes af stor vigt och från
hvalfångsten hafva Nordamerikanarne nästan utträngt
alla andra folk. — Bergsbruket är så ansenligt, att
guld, silfver, qvicksilfver och petroleum äfvenledes
äro vigtiga handelsvaror.

Industrin är i flere riktningar så betydande,
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att den öfverträffar de europeiska staternas, och detta
gäller isynnerhet om skeppsbyggeriet och om till-
verkningen af många slags maskiner. — Handeln
står också utomordentligt högt, och handelsflottan
är den största näst efter den britiska. Den utgör
inemot 30 t. fartyg 1. omkring 4 mill. tons. Inri-
keshandeln befrämjas mycket genom jernvägar och
de många ångfartyg, som befara Mississippi och an-
dra floder, kanalerna och de stora sjöarne. Märk-
ligast bland jernvägarne är Pacificbanan, som för-
enar New-York med San Francisco; bland kanalerna
Erickanalen, från Hudsonfloden till Ericsjön.

I Förenta staterna är fullkomlig religionsfrihet.
Mest utbredda äro protestanterne och bland dessa
metodisterne och baptisterne.

Staterna bilda ett förbund (Union) af republi-
ker, som består af 39 stater, förbundsdistriktet Co-
lumbia och 9 territorier. Förbundets gemensamma
angelägenheter förvaltas af generalkongressen, söm
består af 2 kamrar, och presidenten, som väljes på
fyra år.

De största städerna i Atlantiska kustlandet äro
Boston, New-York, Philadelphia, Baltimore, Wa-
shington och Charleston.

Boston, stor fabriksstad, har näst New-York
största sjöhandeln i Unionen. 250 t. mv. — New-
York, vid Hudsonflodens mynning, betydligaste
sjö- och handelsstaden i hela Amerika, har mer
än V4a^ nela Unionens handel och är en hufvud-
plats för invandringen till Amerika. Tillsammans
med Brooklyn Vjz mill. mv. — Philadelphia, vid
Delawarefloden, är berömd för sina undervisnings-
och välgörenhetsanstalter, sina lokomotivfabriker och
har den största handeln med stenkol och petroleum.
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700 t. mv. — Baltimore, vid Chesapeakeviken, id-
kar betydlig handel med mjöl och. tobak. 270 t. mv.
— Washington, vid Potomacfloden i distriktet Co-
lumbia, är Unionens hufvudstad. 100 t. mv. Midt-
emot är hamnen Alexandria. - Charleston utför
isynnerhet Carolinaris och bomull. 50 t. mv.

Öfriga sjöstäder: Fastport, Bath, Portland vid Cascoviken
(30 t. mv.), Portsmouth, New Bedford, Nanfucket, Newport,
New-London, New Jlawen (50 t. mv.), alla NO. om New-York.
Nantucket, på en ö, idkar den största hvalfångst. — S. om
New-York ligga Perth-Amboy, Atlantic City, krigshamnen Nor-

folJk, Portsmouth, Beaufort, Wihnington, Georgetown, Savarmah,
S:t Marys och S:t Angvstine. — Savarmah, god hamn, utför
ris, bomull och timmer. 30 t. mv.

Vid Mejicoviken ligger New- Orleans (nju orlins)
på Mississippis delta 105 minuter ofvanför flodens
mynning. Har den största bomullsutförseln och ut-
för derjemte tobak, socker, mjöl, kött m. m. Kli-
matet är osundt, i det gula febern ofta härjar. 200
t. mv.

Mindre sjöstäder: Appafachicola, Pensac la, Pascagovla,
Mobile, Galveston och Brownsvilfe. — Mobile utför mycket bom-
ull. 32 t. mv. — Galveston har dålig hamn, men god handel.

Vid Stilla hafvet ligger San Francisco, vid en
vik, till hvilken sundet „gyllene porten" leder; för-
nämsta handelspJatsen på Nordamerikas vestra kust
och station för ångbåtsfärten till Hongkong, Joko-
hama m. m. Utför guld, silfver, qvicksilfver m. m.;
de flesta fartyg afsegla i barlast. 170 t. mv.

Mindre sjöstäder och hamnar: San Diego, Monterey, Asto-
ria, Pacific-City, Penns-Cove på ön Whidby, Sitka på ön Sitka
och S:t Paul på ön Kodjak.

I det inre af landet ligga S:t Louis, Cincin-
nati och Chicago.

S:t Louis, vid Mississippi, är medelpunkt för
flodfarten och inre handeln i Unionen. 300 t. mv.
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— Cincinnati, vid Mississippis biflod Ohio, idkar
största handeln med svinkött. 200 t. mv. — Chi-
cago, vid Michigan, drifver den största spanmålshan-
del på jorden. Besökes årligen af ända till 13 t. fartyg
(inemot 3 mill. tons). Dagligen afgå 120 jernvägs-
tåg. Utför isynnerhet hvete, ull och kött. 400 t.
invånare.

4. Fnstaten Mejico
och Amerikas öfriga republiker erbjuda många lik-
heter. Befolkningen är i de flesta staterna endast
ringa och utgör från omkring 200 t. till omkring
2 mill. (Mejico har dock 9 mill.). Invånarne äro
af spansk eller af blandad härkomst, isynnerhet Me-
stizer, samt Indianer. Hufvudspråket är det span-
ska, religionen är katolsk och författningen efter
Förenta staternas mönster. Näringarne stå lågt,
emedan man icke nog begagnar de gynsamma natur-
förhållandena. Handeln är passiv.

Hufvudstaden Mejico ligger på högslätten och
är en af Amerikas praktfullaste städer. 200 t. mv.
Förnämsta sjöhandelsstaden är Vera, Cruz, vid Me-
jicoviken, med betydlig handel, men osundt klimat.
10 t. mv. Exporten utgöres isynnerhet af silfver
och guld; vidare cacao, vanille, cochenille, indigo,
campeche och mahognyträ.

Öfriga kuststäder: Mataynoras (40 t. mv.), Tuspan, Mi-
santla, Camien, Campeche och Sisal (hamn till Merida) vid Me-
jicoviken; Acapulco, Manzanillo, San Bias och Masatian vid
Stilla hafvet samt Guaymas, ny hamn vid Californiska viken.

5. Centralamerika
omfattar fri staterna Guatemala, Honduras, San Sal-
vador, Nicaragua och Costa Rica. De utföra in-
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digo, cochenille, kaffe, socker m. m. Största staden
är Guatemala. 60 t. mv.

Mindre hamnar: i Costa Rica Punta Arenas och Limon
vid Caraibiska hafvet: i Nicaragua Greytown vid Caraibiska
hafvet samt Ilealejo och Concordia 1. San Juan del Sur vid
Stilla hafvet; i Honduras Omoa och Truxillo vid Honduras vi-
ken, Puerto Real på ön Ruatan i samma vik samt ön Tigre i
Fonsecaviken af Stilla hafvet; i San Salvador Conchagua och
Acajutla vid Stilla hafvet; i Guatemala Santo Tomas vid Stilla
hafvet.

Engelsmännen ega kolonin Honduras med staden Belize,
som utför mahogny- och campécheträ (logwood).

6. De Sydamerikanska fristaterna,
Venezuela och Columbia (f. d. Nya Granada) i N.,
Ecuador, Peru, Bolivia och Chile (tsji) i V. samt
Argentina 1. La Platå-staterna, Paraguay och Uru-
guay i SO.

I Venezuela är Caracas hufvudstad. 50 t. mv.
Dess hamn är Laguayra; osäker redd, export af
kaffe, cacao, tobak m. m.

Öfriga sjöstäder: Cumanä, Cariaco, Cariipano, Barcelona,
Puerto Cabello (veljo) och Maracaybo. — Hit höra nere öar,
bland hvilka Margarita med hamnen Pampatär är den betyd-
ligaste.

I Columbia är Bogotå hufvudstad. 40 t. mv.
— Vigtigaste sjöhandelsstaden är Panama, vid Stilla
hafvet. En jernväg leder öfver näset till Colon 1.
Aspinwall. 20 t. mv.

Vid Caraibiska hafvet ligga La Hacha, Santa Marta,
Barranquilla, Cartagena, Portobello och Colon. — Export af
guld, färgträ, tobak, kakao, kinabark m. m.

I Ecuador ligger hufvudstaden Quito under ekva-
torn på en högslätt med evig vår, omgifven af vulka-
ner och snöbetäckta berg. 75 t. mv. — Vid Stilla
hafvet ligger Guayaquil (kil), god hamn med betyd-
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lig handel. Utför cacao, Panamahattar, kinabark
m. m. 25 t. mv. — Till Ecuador höra Galapagos-
öarne.

Atacames, god hamn.
I Peru har hufvudstaden Lima 160 t. mv. Dess

hamn Callåo (ljao) utför silfver, guld, kopparmalm,
kinabark, perubalsam m. m., men statens förnämsta
exportvara är guano, som lastas vid de nära kusten
belägna Chinchaöarne.

Öfriga kuststäder: Paita, Eten, Pacasmayo, Truxillo med
hamnen Salaverry, Chimbote, Huaco, Pisco, Mollendo (hamn till
Arequipd), 110, Arica, Pisagua och Iquique. — Den bästa hamn
har Paita, den största handel Arequipa.

I Bolivia är La Paz hufvudstad. 75 t. mv.
Hamnar: Cobija och Mejillones. Export af silfver, kop-

par och guano.
I Chile har hufvudstaden Santiago 116 t. mv.

— Storartad, men passiv sjöhandel idkas af Valpa-
raiso. Utför hvete, hudar, guld, silfver, kopparmalm,
ull ni. m. 85 t. mv.

Mindre kuststäder äro Copiapo ined hamnen Caldera, JJu-
asco 1. Guasco, Coquimbo, la Herradura, Maule, Concepcion med
hamnen Talcahuano, Valdivia, god hamn, och Puerto Monft.
Vid Magalhaenssundet ligger kolonin Punta Arenas.

Till Chile höra flere öar, bland hvilka Chiloe och Juan
Fernandez. På den sistnämnda lefde skotska matrosen Alexan-
der Selkirk (Robinson Crusoe) åren 1705—1709.

I Argentina ligger hufvudstaden Buenos Ayres
vid La Platafloden. Ansenlig export af hudar, ull,
kött m. m. 180 t. mv. Stora fartyg stanna vid
byn Barragon.

I Paraguay är Asuncion hufvudstad. Utför
mate.

I Uruguay ligger hufvudstaden Montevideo vid
La Platås mynning. Dålig hamn, men liflig handel.
Exporten såsom i Buenos Ayres. 125 t. mv.
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Mindre, men goda hamnar äro Maldonado och Colonia del,
Sacramento.

7. Kejsaredömet Brasilien.
(150 t, qv. mil, 12 mill. mv.)

Nästan endast kusten är bebodd, och inne i lan-
det finnas blott här och der Indianer. Brasilien är
ett af jordens rikaste länder: diamanter, kaffe, soc-
ker, bomull in. fl. tropiska produkter. — Hufvud-
språket är portugisiska, författningen konstitutionel.

De största sjöhandelsstäderna äro hufvudstaden
Rio de Janeiro (dsja), Bahia och Pernambuco.

Rio de Janeiro 1. Rio har den största handel
med kaffe på hela jorden. 500 t. mv. — Bahia,
med en säker hamn, utför socker, bomull ni. m. 180
t. mv. — • Pernambuco utför färgträ m. m. 100 t.
invånare.

Mindre sjöstäder: Chaves på ön Marajo, Para, Sao Luiz
de Maranhao, Alcantara, Sao Luiz de Parnahyba, Ceara, Natal,
Parahyba do Norte, Porto Calvo, Maceyö, Sergipe, Porto i: eguro,
Caravelhas, Guarapary, Sao José de Porto Alegre och Victoria,
alla N. om Rio; samt Villa Princesa, Santos, Iguape, Desterro
och Porto Alegre S. om Rio. — Villa Princesa och Desterro
idka kvalfångst.

Till Brasilien höra öarne Fernando do Noronha och Tri-
nidad.

8. Guayanakolonierna.
Engelsmännen ega vestra delen af Gruayana med

kuststäderna Georgetown (36 t. mv.) och Ny-Am-
sterdam. Export af socker m. m.

Holländarne ega mellersta delen med staden Pa-
ramdribo. Handeln är i aftagande.

Fransmännen ega östra delen med Cayenne, hvars
peppar är känd.
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9. Patagonien
bebos af oberoende Indianer, som idka boskapssköt-
sel och jagt.

Eldslandet bebos af Pesjeräerne, som idka skäl-
fångst och fiske.

Falklandsöarne tillhöra England. Förnämsta
hamnen är Port Stanley. Öarne äro rika på förvil-
dad hornboskap, pinguiner och skalar.

10. Vestindien.
Vestindiens öar äro europeiska besittningar med

undantag af Haiti. Klimatet är i allmänhet farligt
för Européer, undantagandes frän december till april,
då det vanligen är mildt. Produkterna äro isyn-
nerhet tobak, socker, kaffe, bomull, kryddor och dyr-
bara träslag. De flesta öarne hafva förträffliga ham-
nar. Invånarne äro till en stor del Negrer och Mu-
latter.

Haiti egdes förr af Frankrike och Spanien. För
närvarande bilda den fordna franska och den fordna
spanska delen hvardera en republik, som bebos af
Negrer och Mulatter.

I republiken Haiti är Port au Prince 1. Port
répnblicain hufvudstad; vacker hamn vid Leogane-
viken. 20 t. mv. — Öns bästa hamn är Cap Hai-
tien. 15 t. mv.

Mindre hamnar: Jacmel, Leogane, Cayes, Gonaives, S:t
Marc, Mole S:t Nicolas och Port de la Paix (pä).

I republiken Domingo är Santo Domingo huf-
vudstad. 20 t. mv. — Samana har en ypperlig
hamn.

Spanjorerne ega Cuba och Puerto Rico jemte
några mindre öar.
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På Cuba är Habana (vana) största staden. Stor
och god hamn. 200 t. mv. —En jernväg leder till
Matanzas (36 t. mv.) och Cardenas. — På södra
kusten ligger Santiago de Cuba. 96 t. mv.

Mindre sjöstäder: liemedios, Nuevitas och Baracoa på nor-
ra kusten samt Trinidad, Xagua och Cienfuegos på södra ku-
sten.

På Puerto Rico är San Juan (S:t Johns) huf-
vudstad. 20 t. mv.

Öfriga hamnar: San German (30 t. mv.), Guayama och
Aguadilla.

Engelsmännen ega Jamaika (dsjämeika), Baha-
maöarne och de flesta af de Små Antillerna.

På Jamaika är Kingston största staden. 36 t.
invånare.

Mindre hamnar: Port Royal, Passage-Fort, Montego-Bai.
Bland Bahamaöarne är New-Providence med sta-

den Nassau den vigtigaste.
På Cat- Island (Griianahani) landade Columbus 1492.
Af de Små Antillerna må man märka:
S:t Christopher 1. S:t Kitts (stad: Basseterre),

Barbuda, Newis (stad: Oharlestown) och Antigua (st.
S:t Johnstown) i N.; — Dominica (stad: Roseau), S:t
Lucie (med Port Castries), S:t Vincent (stad: Kings-
ton) och Barbados (stad: Bridgetown) i midten; —■-

samt Grenada (stad: Georgetown), Tabago (stad: Scar-
borough) och Trinidad (stad: Spanish Town) i S.

Fransmännen ega Guadeloupe och Martinique.
På Gruadeloupe ligga Basseterre, utan hamn, och Point a

Pitre, god hamn. — På Martinique ligga Fort de Frauce och
S:t Pierre.

Öfriga öar: Desiderade, Marie Galante, Les Samtes och
en del af S:t Martin.

Holländarne ega en del af S:t Martin, S:t Eu-
stache, Saba, Curacao m. fl. öar vid Sydamerikas
norra kust.
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Danskarne ega S:t Thomas, S:t Jean och S.te
Croix med staden Kristiansstad.

Svenskarne ega S:t Barthélémy med staden Gru-
stavia.

AUSTRALIEN
består af Australlandet och Australöarne.

Australlandet
(140 t. qv. mil, 13/4l3/4 mill. mv.)

eller Nya Holland utmärker sig genom sin ringa
höjd. Längs sydöstra kusten sträcker sig en berg-
rad, hvilken kallas Bldbergen och Austral-Alperna
och i högsta delen når 7,000 fot (2,200 m.). Det
inre består af mer eller mindre ökenaktiga stepper,
hvilka här och der afbrytas genom låga berggrupper.

Endast en betydande flod finnes, nämligen Mur-
ray, som utfaller i Encounterviken.

Klimatet är kontinentalt. Det är mycket torrt
i den del af Australlandet, som ligger utanför den
heta zonen, och regnet faller också der i enstaka
strida skurar.

Växterna äro högst egendomliga. Skogsträden
utmärka sig genom sina styfva blad, hvilka äro stäl-
da på kant, så att i de australiska skogarne icke
finnes samma djupa skugga som i våra skogar. Nä-
ringsväxter hade Australlandet ursprungligen endast
få; men nu hafva europeiska kulturväxter blifvit
införda.

Djuren äro likaså egendomliga. Af större dägg-
djur furmos fordom inga andra än pungdjur. Euro-
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peerne hafva infört sina husdjur och isynnerhet får-
skötseln är nu af särdeles vigt.

På guld och andra metaller är Australlandet
mycket rikt.

De ursprungliga invånarne äro ett slags Ne-
grer, kallade Papuas, och stå i afseende på själsför-
mögenheterna på en mycket låg ståndpunkt.

Australlandet tillhör England; men endast nå-
gra delar äro koloniserade. Mot Ö. ligga kolonierna
Queensland (kvins) och Nya Syd-Wales, mot S.
Victoria och Syd-Australia, mot V. Vest-Australia
och mot N. Nordterritoriet. — Hufvudnäringen är
boskapsskötsel, och utförseln af ull öfverträffar alla
andra länders. Många äro sysselsatte med gräfning
af guld.

I Queensland ligger Brisbane. 20 t. mv. —

Export af tennmalm.
I Nya Syd-Wales ligger Sydney vid viken Port

Jackson. 120 t. mv. Till kolonin ankomma årli-
gen omkring 2 t. fartyg (inemot 800 t. tons), hvaraf
omkring en tredjedel i barlast. Export af ull.

Sjöstäder: Paramatta, Port Macquari.
I Victoria ligger Melbourne, vid viken Port

Phillip. Eger öfver 400 fartyg (70 t. tons) och be-
sökes årligen af 2 t. fartyg. 240 t. mv. Utför
guld och ull.

Vid Port Phillip ligga Geelong och Melhournes hamn Wil-
liamstown.

I Syd-Australia ligger Adelaide (läd), vid S:t
Vincent-viken. Utför ull, hvete, koppar. 20 t. mv.

Nära Spencervikens mynning ligger Port Lincoln.
I Vest-Australia ligger Perth, vid Svanfloden,

med hamnen Freemantle. 3t. mv.
I S. Albany, god hamn.
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Nordterritoriet producerar bomull, socker m. m.
Port Darwin, ny hamn.

Ön Tasmania bildar en särskild engelsk koloni.
Utför ull, hvete m. m. Staden Hobarton idkar lif-
lig handel och stark hvalfångst. 20 t. mv.

Australöarne
bestå af de närmare öarne och de fjermare öarne.
Dessa sistnämnda kallas också Söderhafvets öar,
Oceanien 1. Polynesien.

De närmare öarne äro vulkaniska. Den minst
kända af dessa öar är den stora ön Nya Guinea,
rik på de härligaste produkter.

Fransmännen ega Nya Caledonien med staden
Fort de France eller Numea och Loyaltyöarne.
Nya Caledonien producerar kaffe och socker.

Engelsmännen ega Nya Zeeland m. fl. mindre
öar. Nya Zeeland är högbergigt; den södra ön ge-
nomdrages af de snöbetäckta Sydalperna. På norra
ön ligger hufvudorten Auckland, god hamn. 20 t.
mv. Nya Zeeland utför ull, guld och lin.

Vid Cooksund ligger Wellington med Port Ni-
cholson; på den sydliga ön Port Otago.

De fjermare öarne äro små, men många tusende
till antalet. Den största är Havaji, 230 qv. mil.
Också de fjermare öarne äro till en del vulkaniska.
På Havaji finnes vulkanen Mauna Roa, en af de
förfärligaste på jorden, 13 t. fot (4,200 m.) hög. De
flesta af dessa öar utgöras af korallref.

Klimatet på de australiska öarne är ett mycket
mildt hafsklimat. Olikheten mellan årstiderna är så
ringa, att klimatet kan betecknas såsom en ständig,
sval sommar.
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Växt- och djurverlden utmärker sig genom sin
stora fattigdom på arter. Utmärkande växter äro
kokospalmen och brödfruktträdet.

Folkmängden på de australiska öarne utgör
inalles 2—3 mill. Infödingarne äro dels Papuas, dels
Malajer. Papuas finnas på alla de närmare öarne
med undantag af Nya Zeeland. Malajer finnas der-
emot på Nya Zeeland och i hela Polynesien. Mån-
ga af dem hafva antagit kristendomen och Sandwich-
öarne bilda till och med ett konstitutionelt konunga-
rike, hvars hufvudstad är Honolulu, på ön Oahu,
en hufvudstation för hvalfångare. 13,500 mv. På
ön Maui finnes hamnen Lahaina.

Spanjorerne ega Marianerna, Carolinerna och
Palaosöarne; Fransmännen Marquesasöarne samt pro-
tektoratet öfver Sällskapsöarne och Låga öarne;
Engelsmännen Fidsjiöarne och Nordamerikanarne nå-
gra små öar, belägna S. om Sandwichöarne.
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Luften
omgifver jorden öfverallt till en höjd af 10 mil.

Med klimat förstår man de förändringar i luf-
ten, hvilka på ett känbart sätt inverka på våra or-
ganer. Man bör vid klimatet isynnerhet göra afse-
ende på värmen, fuktigheten och vindarne.

Värmen aftager visserligen i allmänhet från
eqvatorn till polerna; men många andra förhållanden
kunna dock häri åstadkomma en förändring. För
att bestämma en orts medeltemperatur summerar
man dagames medeltemperatur och delar sum-
man med dagames antal. De orter, hvilka hafva
samma medeltemperatur, förenas på en karta genom
linier, hvilka hallas Isotermer (årsvärmelinier). Iso-
termerna gå temligen regelrätt i heta zonen; men
utanför denna tilltager oregelbundenheten och den
är störst mellan 40 —50° lat. N. Årstiderna i heta
zonen äro två, i de tempererade zonerna fyra och i
de kalla zonerna åter två. I de tropiska länderna är
medeltemperaturen -f- 24—30° C, i Sydeuropa -j-
-1- 20°, vid Nordkap o°.

Fuktighet finnes alltid i luften, ehuru den icke
alltid är synlig. De i luften befintliga vattenångor-
na blifva nämligen först synliga vid afkylning och
framträda då än som moln eller dimma, än som regn,
snö eller hagel, och än som dagg eller rimfrost.

Regnmängden är störst i heta zonen, ehuru
regndagames antal der är mindre än längre bort
från eqvatorn. Nederbörden i heta zonen är nämli-
gen hvar gång utomordentligt stor, ty „det regnar
der i strålar och icke i droppar". Ide tropiska län-
derna har man på flere ställen iakttagit, att der på
en dag faller mera regn än hos oss under ett år.
Regnlösa äro Afrikas och Asiens öknar.
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I afseende på regnet delar man jorden i regn-
bälten :

1. Sommarregnets bälte omfattar heta zonen
och har en regntid och en torr tid (under eqvatorn
två regntider); regntiden inträffar, när solen står
högst på himmeln.

2. Vinterregnets bälte omfattar de varmare de-
larne af de tempererade zonerna (i Gamla verlden
t. ex. Medelhafsländerna och Kaplandet), och regn
faller der isynnerhet om vintern.

3. Det under alla årstider fallande regnets
bälte omfattar det öfriga af de tempererade zonerna.

Snö faller icke i låglandet af den heta zonen,
och till och med i det sydligaste Europa är snö
okänd i låglandet.

Vindarne
äro mycket regelbundna i den heta zonen, men utan-
för densamma äro de ostadiga. De båda Ishafven
äro för oss alltför litet bekanta.

1. Atlantiska hafvet delar man i afseende på
vindarne i fem bälten, nämligen det nordliga vestan-
vindbältet, nordostpassadbältet, eqvatorialbältet, syd-
ostpassadbältet och det sydliga vestanvindbältet.
Nordligaste delen, N. om 55° lat. N., är föga känd.

Det nordliga vestanvindbältet sträcker sig från
55 till 30° lat. N. I detta bälte äro vindarne före-
trädesvis vestliga.

Om vintern är vinden mest VNV. i vestra och
mellersta delen. Stiltje och O. vind förekomma säl-
lan, dock något oftare i östra delen, der vinden til-
lika är något sydligare. Vid de Azoriska öarne är
vinden ostadig. I januari inträffa stormar omkring
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hvar sjette dag, som oftast V. eller VNV., dock
ibland O. eller NO., isynnerhet nära Europas kust.
Mist förekommer sällan.

Om våren äro de vestliga vindarne något syd-
ligare. De östliga vindarne förekomma oftare, isyn-
nerhet i östra delen, der NO. ofta blåser under flere
veckor („påsköstan"). Stormar förekomma mera sällan,
mist oftare och i juni månad nästan ständigt i ve-
stra delen.

Om sommaren förekomma både mist och stiltje
ofta. Vinden är mycket mera sydlig, mest SV., isyn-
nerhet i södra delen. Som oftast blåser dock en sta-
dig NO. från Portugals södra kust till Madeira. Stor-
mar förekomma sällan och vara vanligtvis icke länge.

Om hösten drager sig vinden åt V. och vid
årets slut till och med N. om V., isynnerhet i norra
delen. Mist förekommer mindre, storm oftare.

Nordostpassadbältet sträcker sig från 30° lat.
N. ända till eqvatorn, men dess gränser äro för öf-
rigt mycket olika under olika årstider. Vinden är
nästan ständigt mellan NNO. och 0., som oftast NO.
till O.; den är aldrig styf, stundom frisk, oftast dock
endast en jenm bramsegelskultje.

Om vintern sträcker sig NO. passaden O. om
15° long. V. ända till 28—30° lat. N., men emellan
15 och 30° long. V. endast till omkring 25° lat. N.
Mellan 30 och 45° long. V. sträcker sig en strimma
af NO. passaden ända till 29° lat. N., men V. om
45° long. V. finnes passaden icke nordligare än 20°
lat. N. ända till närheten af de Vestindiska öarne,
der den når ända till inemot 28° lat. N.

Om våren är NO. passadens norra gräns i all-
mänhet 2° nordligare. — Om sommaren är den ännu
nordligare, nämligen omkring 33° lat. N. från när-
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heten af Afrikas kust ända till inemot 50° long. V.,
hvarvid den nämnda strimman icke så tydligt fram-
träder. V. om 55° long. V. är dess norra gräns 25°
lat. N., men längre åt V. når den småningom 30°
lat. N. — Om hösten är gränsen åter längre i S.

NO. passadens södra gräns är om vintern en
linie, som utgår från Kap Sierra Leone, tangerar
eqvatorn mellan 30 och 35° long. V. och når Syd-
amerika på omkring 3° lat. N. I februari är denna
gräns litet längre åt S.

Om våren är denna gräns i närheten af fast-
landet icke fullt så långt i S. och i maj öfverskri-
der den ingenstädes 2° lat. N.

Om sommaren går södra gränsen i juni från
10° lat. N. vid Afrikas kust till omkring 7° lat. N.
vid Amerikas; i augusti är den på 12° lat. N., så-
ledes litet S. om Kap Verdeöarne och litet N. om
ön Trinidad.

Om hösten är södra gränsen i september nästan
såsom i augusti; i november på 10° lat. N. vid Af-
rikas kust, 6° lat. N. på öppna hafvet och 7° lat.
N. vid Amerikas kust.

I sydostpassadens bälte är nästan ständigt SO.
vind. Detta bälte ändrar också sitt läge och dess
yttersta gränser äro emellan 6—B° lat. N. och 36°
lat. S. I Ö. sträcker det sig icke längre än till 15°
long. V.

Om vintern är SO. passadens norra gräns en

linie, som utgår från -r-r,-??' AT ', mellan 25 och 40°ö V20 lat. N. '

long. V. går litet S. om eqvatorn och på omkring
3° lat. N. når Amerikas kust.

Om våren är norra gränsen densamma, dock i
april nästan öfverallt S. om eqvatorn, men vid Arne-
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rikas kust N. om densamma. — I maj, juni och juli
flyttas gränsen åt N. och når i slutet af juli och
början af augusti 6—B° lat. N. i vestra delen af haf-
vet. Derifrån sträcker den sig åt Afrika i en rät

linie till 15" long- V"inne tm
2„ lat< N _ .

Om hösten närmar sig SO. passadens norra gräns
efterhand alltmer eqvatorn och är i oktober på 5°
lat. N. i V. samt på 2° lat. N. i O.

I närheten af Amerikas kust finnes ett större
mellanrum mellan båda passaderna än i närheten af
Afrikas kust.

SO. passadens södra gräns bildas i allmänhet
n v •

/■ o 15° lons:. O. ~,, 30° löna;. V. , „
„af en lime frän -^ö-rr-ö— till —^nr-Tr-u— samt frän3.3° lat. S. 24° lat. «.

denna punkt ien båge genom ""f^- titt (T^~t~*.
JiJL Icltj» Ö Å\) lett). O.

Mellan 20 och 25° long. V. tyckes dock en strimma
sträcka sig åt S. och under norra halfklotets som-
mar sträcker sig passaden endast till 23—24° lat.
S. vid Brasiliens kust, hvaremot den om vintern vid
Afrikas kust når ända till inemot 30° lat. S.

För öfrigt äro SO. passadens gränser icke så
noga kända som NO. passadens, ty i södra delen
af Atlantiska hafvet finnas trakter, hvilka nästan
aldrig besökas af fartyg. De besökta delarne om-
fatta i Ö. några och tjugu mil på ömse sidor om
en linie från Goda Hopps-udden till S:t Helena och
Ascension, i V. lika många mil på Ömse sidor om

en linie från 28oa7a °l\ ien båge först åt SSV.
och sedan åt SSO.

Om man jemför SO. passadens södra gräns med
NO. passadens norra gräns, så finner man en märk-
lig likhet mellan dessa gränser. Hvilken?
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Mellan de båda passadernas bälten finnes det
eqvatoriala eller stiltjebältet. Det är fruktansvärdt
genom tidtals inträffände, förfärliga åskväder.

Såsom allaredan blifvit nämndt finnes SO. pas-
saden icke Ö. om 15° long. V. Den finnes icke hel-
ler Ö. om en linie från a Qin Goda Hopps-15° long. V. rr

udden. I denna del af Atlantiska hafvet, N. om
eqvatorn, omvexlar NO. passaden under en stor del
af året med andra vindar; men från juni till sep-
tember blåser sällan NO., utan oftast SV. med stri-
da regnskurar öfver hela Guineaviken. Denna NO.
och SV. kallas afrikanska monsunen. S. om eqva-
torn är vinden nästan alltid S. eller SSV., stundom
SSO.

SO. passaden blir alltmera sydlig, då den öf-
verskrider eqvatorn, och är då stundom till och med
V. om S.

Det sydliga vestanvindbältet är söderut kändt
ända till 40° lat. S. samt i trakten af Goda Hopps-
udden och Kap Hoorn.

Under södra halfklotets sommar är vinden S.
om 30° lat. S. mest N. och NV.; i närheten af Kap
Hoorn mera åt V., till och med SV., vid Goda Hopps-
udden ofta SO., ofta hård, men icke långvarig. —

Om hösten äro SO. stormarne vid Goda Hopps-udden
sällsyntare och omvexla med NV. — Om vintern är
vinden mest mellan N. och SV., med stormar både
vid Kap Hoorn och Goda Hopps-udden. — Om hö-
sten förekomma vid den sistnämnda återigen SO.
stormar, ofta våldsamma, men vanligtvis snart öfver-
gående.

Mist förekommer sällan på södra halfklotet. dock
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ibland i årets början samt Ö. om Kap Hoorn och
vid Falklandsöarne äfven i april och maj.

2. Indiska hafvet är kändt ända till 52° lat, S.
S. om 30° lat. S. är V. vinden rådande, allt stadi-
gare, ju längre åt S. samt temligen styf. Vinden
drager sig långsamt från NNV. till S., sällan ända
till O. om S., utom i närheten af Goda Hopps-udden.
Ju närmare till 30° lat. S., ju oftare är vinden O.
och NO., dock mest V.

Mellan 30 och 10° lat. S., från Madagaskar
ända till Nya Holland, blåser sydostpassaden ihål-
lande från SO. till O. eller ännu östligare. SO. pas-
sadens norra gräns är här också icke alltid på sam-
ma ställe^ men når aldrig eqvatorn. Under årets
fyra första månader är den nära 10° lat. S. och upp-
når i juli 4° lat. S. I slutet af augusti skrider den
tillbaka och uppnår i december 10° lat. S.

N. om SO. passadens bälte finnes ett bälte, der
förhållandena äro högst olika. Mellan 7° lat. S. och
2° lat. N. blåser en temligen stadig V. vind, vest-
monsunen eller vintermonsunen, från slutet af okto-
ber till slutet af april. I närheten af Afrikas kust,
mellan 40 och 50° long. 0., sträcker sig detta bälte
endast från 5 till 7° lat. S. Från april till oktober
finnes nästan icke någon V. monsun, utan N. om 5°
lat. S. finner man då ett bälte, något liknande eqva-
torialbältet på Atlantiska hafvet, dock med ofta före-
kommande SSO. eller S. vind, hvilken, ju längre
man kommer åt N., alltmera drager sig till SSV.
och SV.

På omkring 4° lat. N. begynner sydvestmonsun-
bältet, som under sommarmånaderna sträcker sig
från eqvatorn eller ännu sydligare i närheten afAfri-
kas kust, men på öppna hafvet från 3—4° lat. N.
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långt in i Asien. I detta bälte blåser en jemn, frisk
SV., som utgjuter strida regnskurar på Malabarku-
sten och på Bengaliska vikens östra kust, under det
på Koromandel-kusten intet regn faller.

I september eller oktober upphör småningom
SV. monsunen jemte regnet och under en månads
tid är vinden om dagen från sjön, om natten från
landet. Derefter begynner nordostmonsunen, som va-
rar ända in i april månad, med regn på Koroman-
delkusten och med vackert väder på de kuster, hvilka
under SV. monsunen hade sin regntid. Under tiden
mellan båda monsuner, april och oktober, rasa ofta
starka stormar på Bengaliska viken ända till eqva-
torn i S.

I Mozambikkanalen är vinden under SV. mon-
sunen mellan SO. och SV., men efter denna tid
NNO.

NO. nionsunen öfverskrider icke eqvatorn. Längs
Sumatras vestra kust samt mellan 85 och 100° long.
O. finner man stundom NV- vind, isynnerhet i ja-
nuari. N. och S. om denna NV- moiisun råder ofta
stiltje. — Längs Nya Hollands vestra kust är vin-
den mellan SSO. och SSV-, likasom vid Sydafrikas
vestkust.

På Röda hafvet blåsa under större delen af
året, isynnerhet om sommaren, i norra delen N. och
NV., i södra delen om sommaren SV. och nästan V.
samt under den öfriga delen af året SO. vindar.

3. I Stilla hafvets vestra del, omkring de In-
diska öarne till 140° long. 0., herrska monsuner, N.
om eqvatorn NO. och SV. samt S. om eqvatorn NV.
och SO. NO. monsunen, af sjömännen kallad N.
monsunen, blåser på Kinesiska hafvet samt mellan
Filippinerna och Marianerna från slutet af oktober
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eller början af november ända till april, då den skif-
tar och blåser från SV. eller något sydligare ända
till oktober.

På Javasjön samt ända till Nya Guinea och
Nya Hollands norra kust blåser vestmonsunen från
november till mars stadigt och friskt från VNV. I
mars omvexlar den med stiltje och andra vindar. I
april begynner ostmonsunen, som mest är OSO., med
starka regnskurar och åskväder. Från maj till slu-
tet af oktober är vinden i Ö.

Vid Sumatra följa monsunerna mera kusternas
riktning och NV. monsunen medför regn. — Vid
Borneo blåser SV. monsunen från december till mars,
SO. monsunen från slutet af mars till november, med
starka regnskurar från juli till oktober. De häfti-
gaste åskväder inträffa vid monsunernas början, i
maj och december. I oktober och november drager
sig SO. monsunen alltmera åt S.

Den O. om 140° long. O. liggande delen af Stil-
la hafvet kan indelas i 5 bälten likasom Atlantiska
hafvet.

I det nordliga vestanvindbältet är V. vinden öf-
vervägande, men vinden för öfrigt mycket variabel;
i närheten af Asien mest från sydliga håll, i närhe-
ten af Amerika mest från nordliga. Endast midt
på hafvet är V. vinden oftast rådande, åtminstone
om våren och sommaren. Om hösten förekomma alla
riktningar nästan lika ofta; endast vid Amerikas
kust mest NV. Om vintern är, så vidt man vet,
vinden oftast N. om V.

Nordostpassadbältets norra gräns är om vintern
en mot N. öppen båge från 35° lat. N. vid Ameri-

-25° lat Nkas kust till ', .
—^-. Emellan denna linie och140° long. O.
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en annan, som går från B—lo°8 —10° lat. N. vid Ame-
rika åt V. ända till 180° long. samt derifrån till

—; '-p^, är NO. passaden först mellan N. och140° long. O.'
NNO. i närheten af Amerika, sedan i NO. eller NO.
till O. och ännu mera åt O. ju längre man kommer
åt V.; slutligen åter i NO. eller NO. till 0., der
hvarest passaden öfverskrider eqvatorn.

Tätt invid Amerikas kust är passaden iN. till
och med NV. („mejikanska monsunen"). Om våren
träffar man N. och NV- vind litet längre åt N. vid
Amerika. Passadens södra gräns är i allmänhet nå-
got nordligare, men vänder sig redan på 170° long.
V. åt S. — Om sommaren går passadens norra gräns
från 35—40° lat. N. åt V., går sedan snart åt SV.
till ,ffo ,lat- \ och derefter åt V. till 140° long. O.165° long. V. °

Sydgränsen går från 10—12° lat. N. vid Amerika
tili -~'0 ,

—kr och sedan åt V. till 140° long. O.140° long. V. ö

— Om hösten äro båda gränserna såsom om somma-
ren, utom att södra gränsen skär eqvatorn på 170°
long. O. och når inemot 5° lat. S.

Det eqvatoriala bältet framträder mindre tydligt.
Med undantag af sommaren finner man under hela
året som oftast stiltje några grader på ömse sidor
om en linie på 6° lat. N- från Amerika till 160°
long. V. och V. om denna meridian på o°. Men ju
närmare till 140° long. O. ju mindre märker man
detta bälte. Om sommaren ligger detta bälte nord-
ligare, i det parallelen 10° lat. N. bildar midtlinien,
åtminstone i närheten af Amerika. Längst iV. är
detta bälte sydligare, men når dock icke eqvatorn.

Sydostpassaden blåser om vintern mellan 30°
lat. S. och 5° lat. N. i östra delen af Stilla hafvet.
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I mellersta delen, der en mängd öar finnes, är den
både svagare och mindre regelbunden. V- om 180°
long. går passaden i N. endast till 10° lat. S. —

Om våren har detta bälte nästan samma läge; mel-
lan 120 och 140° long. V. sträcker det sig dock nå-
got längre åt N. — Om sommaren sträcker sig pas-
saden Ö. om 140° long. O. ända till omkring 10°
lat. N. och V. om denna meridian till 4° lat. N.; i
S. till 25° lat. S. — Om hösten har passaden nästan
samma gränser.

Ö. om 120° long. V. samt mellan Nya Holland
och 170° long. O. har SO. passaden i allmänhet en
sydligare riktning än mellan dessa meridianer.

Närmare till eqvatorn blir SO. passaden allt-
mera sydlig och är N. om eqvatorn till och med V.
om S., likasom den också går öfver till S. eller SV-
längs fastlandets kust. I Panamaviken uppstår här-
vid ett slags monsun, i det derstädes SV. vind blå-
ser om sommaren och NO. eller N. om vintern.

Det sydliga vestanvindbältet framträder mycket
tydligare än det nordliga, isynnerhet vid Chiles kust,
der SV. omvexlar med NV. nästan under hela året.
NV. förekommer oftast mellan maj och oktober, SV.
under den öfriga delen af året.

Säregna vindar äro orkanerna, hvilka isynner-
het förekomma i heta zonen, der de ofta åstadkom-
ma fruktansvärda förödelser, såsom „stora orkanen"
i Vestindien år 1780. På Atlantiska hafvet före-
komma orkaner oftast från augusti till oktober, på
Indiska hafvet från december till april och på Stilla
hafvet från november till april. På Kinesiska haf-
vet kallas de teifuner.
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Hafvet.
Hafvets djup är långtifrån lika öfverallt; det

största djup, som man med säkerhet har nått, är in-
emot 5,000 famnar.

Hafsvattnets salta smak är en följd af koksalt,
och dess bittra smak af svafvelsyrad magnesia. Det
har i allmänhet en blå färg, men på många ställen
är det färgadt genom djur eller växter („Röda haf-
vet, — Persiska viken eller „Gröna hafvet", — Ca-
liforniska viken eller „PurpurhafVet").

Hafvets rörelse är trefaldig, nämligen vågrörel-
sen, tidvattnet och strömmarne.

Vågrörelsen är en följd af vindens tryck och
verkar måhända knappt till 150 famnars djup. På
öppna hafvet nå vågorna en höjd af 3 till 5 famnar;
men i bränningarne vid kusten kunna de vara myc-
ket högre.

Tidvattnet, d. v. s. ebb och flod, är isynnerhet
en följd af månens dragningskraft. Äfven solen bi-
drager dertill. Det uppkommer endast på en myc-
ket stor hafsyta. Flodvågen uppstår först i Stora
oceanen och går derifrån genom Indiska och Atlan-
tiska hafvet o. s. v. I omkring 6 timmar är det
flod, och i omkring 6 timmar ebb. På det öppna
hafvet stiger flodvågen endast några få fot, men i
små fjordar och vikar kan den stiga mycket högre,
t. ex. i Fundyviken 10 famnar. Vid S:t Malö når
den en höjd af 7 famnar, i Humber 3 famnar och vid
Östersjöns yttersta gräns endast 10 tum.

Hafsströmmarne
äro en följd af flere förhållanden, bland hvilka haf-
vets värme är ett af de vigtigaste. Det kalla vatt-
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net rinner från polerna till eqvatorn och strömmar
af varmt vatten rinna från eqvatorn till polerna.

Från Guineaviken flyter en bred ström, kallad
eqvatorialströmmcn, på båda sidor om eqvatorn tvärs-
öfver Atlantiska hafvet. Den är smalast i Guinea-
viken och utvidgar sig vesterut. Dess hastighet öf-
verskrider vanligtvis icke en sjömil i timmen. Vid
Kap San Roque delar sig strömmen i två armar, af
hvilka den ena flyter åt S. och längs Sydamerikas
kust. Den andra flyter åt VNV., får en hastighet
af 4 sjömil i timmen och inträder genom sunden mel-
lan Grenada, Tabago och Trinidad i Caraibiska haf-
vet. Under namn af Caraibiska strömmen flyter
den i en båge till Yucatan och utsänder två armar
åt S. Den ena armen går till Panamanäset och der-
ifrån åt O. till hufvudströmmen; den andra flyter
längs Yucatans östkust och derefter åt Ö. till huf-
vudströmmen, som mellan Yucatan och Cuba inträ-
der i Mejicoviken, i hvilken den flyter 3/4 sjömil i
timmen och beskrifver en båge. Den finnes ingen-
städes alldeles invid kusten eller på landgrunden.

Mellan Cuba och Florida samt i Floridasundet
flyter strömmen ofta 5 mil i timmen och får nu namn
af Golfströmmen. Utanför Kap Sable vänder den
sig åt NNO. och utsänder tillika en arm genom Ba-
hamakanalen och en annan till Bahamaöarne, men
dessa sidoarmar försvinna i det öppna hafvet. Golf-
strömmen fortsätter sitt lopp med stor hastighet till
Kap Hatteras, der den utvidgar sig och hastigheten
är 2 sjömil och mindre i timmen. Den utvidgar sig
småningom alltmera, med aftagande hastighet, flyter
ända till Nantucketgrunden litet mera åt Ö. och der-
efter åt Ö. tätt S om New-Foundlandsbanken, i det
den efter årstiden är än något nordligare än sydli-
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gare. I meridianen af Kap Race är dess norra gräns
om vintern 40—41° lat. N., i september, då dess
vatten är varmast, 45—46°.

I midten af Atlantiska hafvet delar sig Golf-
strömmen i två armar. Den ena flyter V. om Ire-
land samt mellan Skotland och Island och utsänder
sidoarmar till Islands södra kust och in i Nordsjön.
Vid Norges vestra kust vänder sig Golfströmmen
åt N., flyter omkring Nordkap och ända till Nowaja
Semlja.

Den andra armen flyter åt SO. omkring Azo-
rerna och derifrån åt S. längs Afrikas kust dels in
i eqvatorialströmmen, dels från Kap Palmas längs
Guineakusten ända till Guineavikens innersta del.
En sidoarm flyter längs Spaniens norra och Frank-
rikes vestra kust samt slutligen, under namn af Ren-
nels ström, åt NV. till Irelands södra kust.

Man har fått kunskap om Golfströmmen genom
åtskilliga drifprodukter, såsom mimosafrön och drif-
ved m. m., hvilka den för till Europa; genom dess
stora salthalt och, framför allt, genom dess höga vär-
megrad, hvilken t. ex. gör, att hafvet vid Norge all-
tid är öppet, medan Grönlands östra kust är så godt
som otillgänglig i följd af is.

Af polar strömmarne flyter den ena längs Grön-
lands, den andra längs Baffinsländernas östra kust.
Dessa strömmar nå Golfströmmen tätt Ö. om New-
Foundland, der deras ismassor upptina. En del af
polarströmmen flyter sedan åt SV. och S., tätt in-
vid Amerikas kust, hvaremot en annan flyter åt S.
under Golfströmmen, livars varmare vatten, ehuru
saltigare, är lättare än det kalla vattnet. Isberg,
drifna af denna kalla ström, ses ofta simmande tvärs-
igenom Golfströmmen.
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Mellan eqvatorialströmmen, Golfströmmen och
dess söderut gående arm, från 20 till 30° lat. N.,
finnes ej någon ström. Denna del af Atlantiska haf-
vet är uppfyld af såkallad sargassogräs och kallas
Sargassosjön.

Strömmarne i Atlantiska hafvets södra del äro
mindre kända. Eqvatorialströmmen delar sig, såsom
allaredan blifvit nämndt, vid Kap San Roque. Den
sydliga armen, kallad Brasilianska strömmen, flyter
åt SV-, aftager i hastighet vid La Pataflodens myn-
ning, utsänder en arm till Eldslandet och flyter åt SO.
till Goda Hoppsudden. — En annan ström kommer
dels från polartrakterna S. omKap Hoorn, dels från
Stilla hafvet omkring denna udde och förenar sig
med den Brasilianska strömmen S. om Tristan da
Cunha. Den förenade strömmen upptager vid Goda
Hoppsudden både en söderifrån kommande ström och
måhända också Agulhasströmmen, som kommer från
Indiska hafvet och flyter längs Afrikas södra kust,
hvarefter vattnet flyter längs Afrikas vestra kust,
dock icke tätt invid kusten, först åt N., sedan åt NV.
och N. om eqvatorn åt V. till eqvatorialströmmen.

Uti Indiska hafvet flyter en eqvatorialström åt
V., mellan 10 och 15° lat. S. Ö. om Madagaskars
norra ända delar sig denna ström i två armar, af
hvilka den ena flyter åt SV. och sedan omkring öns
södra spets åt V. Den andra, större armen flyter
åt V. till Afrikas kust. Här delar den sig återigen,
i det en arm flyter åt N. eller NNO., en annan åt
SV. genom Mozambikkanalen. Denna förenar sig
med den förutnämnda sydliga armen, hvarigenom
Agulhasströmmen uppstår, hvilken på Goda Hopps-
uddens meridian som oftast rinner åt S.

En polar ström rinner i Indiska hafvet åt N.
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längs Nya Hollands vestra kust och måhända en
annan mellan 40 och 60° long. O. till eqvatorial-
strömmen.

I norra delen af Indiska hafvet finnas strömmar,
hvilka gå i samma riktning som monsunerna.

I Stilla hafvet flyter en eqvatorialström från
Amerika åt V. på ömse sidor om eqvatorn, kring-
flyter Nya Guinea, vänder sig åt NV. och N. och
träffas vid de Japanska öarnes sydliga och östliga
klister under namn afKuro Siwo, d. a. svarta ström-
men. Den flyter här åt NO., sedan åt Ö. ien båge
ända till Nordamerika, der den flyter åt S. till eqva-
torialströmmen. En arm flyter åt NNO. till Berings-
sund och Norra Ishafvet, hvarifrån en polarström
inkommer i Stilla hafvet.

I södra delen af Stilla hafvet torde finnas stora
strömmar af både kallt och varmt vatten. Polar-
strömmar flyta längs Nya Hollands östra och längs
Sydamerikas vestra kust. Den senare strömmen, kal-
lad Humboldts ström, flyter åt N. ända till eqvatorn
och in i eqvatorialströmmen. — Det varma vattnet
flyter från trakterna vid eqvatorn åt SV. till polar-
trakterna, midt emellan Nya Holland och Sydame-
rika.

Sargassosjöar finnas i Stilla hafvet både N. och
S. om eqvatorn (den senare 50° lat. S), likasom
också i Indiska hafvets södra del.

Vägarne på hafvet
I. .Atlantiska hafvet.

1. Från nordvestra Europa till Nordamerika. Ju
längre åt N. afgångsorten ligger, ju förr kan en
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snabb resa påräknas. När östliga vindar icke visa
sig vara rådande, seglar man till och med från Ham-
burg heldre kring Skotland, än genom Engelska ka-
nalen, der en ström går från V. till O. Från En-
gelska kanalen till Nordamerika bör man så vidt
möjligt följa kompasslinien, åtminstone under stör-
sta delen af året. Om vintern kan vägen längs stor-
cirkelbågen, N. om kompasslinien, tagas. Är vin-
den sådan, att man icke kan styra sin kurs, stäfvar
nian N .eller S.vart; om sommaren, då vinden of-
tast är mellan S. och V-, bör man styra S.vart,
men om vintern, då vinden oftare drager sig N.
om V., bör man styra N.vart. Trakten N. om Nevv-
Foundlandsbanken undviker man för den der rå-
dande mistens skull. Från Liwerpool till New-York
behöfver man 33—40 dygn.

2. Från Nordamerika till Engelska kanalen. Man
påträffar sällan motvind. Man styr först S.vart ge-
nom Amerikas kustström och seglar sedan N.vart
så fort som möjligt genom Golfströmmen, på hvil-
ken stormar rasa från juli till oktober. Från New-
York till Liverpool behöfver man 23 (minst 15)
dygn.

3. Från Engelska kanalen till Vestindien. För
att hafva nytta först af de vestliga vindarne och se-
dan af NO.passaden, seglar man först längs kom-
passlinien till O. eller V. om Madeira, sedan åt SV.
eller något mera åt S. ända till inemot 20° lat. N.
och derefter V.vart. Om sommaren, då passaden
sträcker sig ända till 25—30° lat. N., behöfver man
icke segla så långt åt S. och gäller det endast att
icke segla ut ifrån passaden genom att alltför tidigt
styra V.vart.

Är vinden gynnande, då man lemnar Kanalen,
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håller man kurs på destinationsorten; men är vin-
den så mycket i V. att man icke kan hålla kurs,
bör man styra S.vart för att uppnå passaden.

Till de Stora Antillerna eller Mejicoviken seg-
lar man genom sundet mellan Antigua och Guade-
loupe eller mellan S. Martin och Anguille, till Syd-
amerikas norra kust vanligtvis genom kanalen mel-
lan Santa Lucia och S. Vincent eller mellan Gre-
nada och Tabago.

Från Liverpool till Havana behöfver man minst
62 dygn; från Hamburg till La Guayra minst 50.

4. Från Nordamerikas östra kust till Vestindien.
Man styr först O.vart och sedan åt SO. för att haf-
va nytta af passaden.

5. Från Vestindien till Engelska kanalen. Från
Sydamerikas kust seglar man genom Monapassagen,
från Stora Antillerna genom kanalen mellan Guade-
loupe och Montserrat. Derefter styr man N. vart
och bör man icke alltför snart styra en mera östlig
kurs, isynnerhet om sommaren, för att undgå, stiltje
och de ombytliga vindarne vid Azorerna.

Från Havana till Falmouth behöfver man 40
(minst 23) dygn.

6. Från Engelska kanalen till Eqvatorn. Först
till Madeira eller nogare till r^r-T- 1-'—kr', icke öst-

° 20" long. V.
ligare, emedan NO.passaden som oftast längs Afri-
kas kust icke är så frisk som längre i V. Uti pas-
saden styres SV.kurs utanför Kap Verdeöarne, och,
sedan man passerat dessa öar, litet sydligare kurs till

<Tr e<?l?,°in tt- Ö. om 25° long. V- bör man icke gå,
25—30° long. V. ° ° '

emedan det eqvatoriala bältet är bredast i Ö. In-
kommen i SO.passaden, nästan alltid N. om eqva-
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torn, bör man hålla bidevind för babords halsar och
godt fulla segel, till och med vid fullt sydlig vind,
ty ju längre man kommer åt S., ju mera vill vinden
draga sig åt O.

7. Från Nordamerikas östra kust till eqvatorn.
Man styr först O.vart eller OSO. och sedan allt-

mera S.vart, för att komma till j—.—.
— '—^k, der man7 45" long. V.'

finner NO.passaden, d. a. dess N. ut gående, ofvan-
före nämnda strimma. I passaden styr man SSO.
för att skära eqvatorn på omkring 30° long. V. Vid
denna kurs kan man både draga nytta af den vest-
liga vinden och få passaden långt nordligare, än om
man seglar rakt till eqvatorn.

8. Från eqvatorn till Kap Hoorn. Ett skepp,
destineradt till Brasilien, till att gå omkring Kap
Hoorn eller Goda Hopps-udden, måste för SO.pas-
sadens skull hålla så dikt bidevind som möjligt för
att komma lovart om Kap San Koque. Skulle detta
emellertid misslyckas, så är det vanligtvis icke svårt
att kryssa förbi denna udde, om man håller sig på
landgrunden, der alldeles ingen åt V. gående ström
finnes. — För att komma omkring Kap Hoorn bör
man sedan gå antingen emellan Falklandsöarne och
Eldslandet eller emellan detta och den lilla Staten-
ön, d. a. genom Le Mairesundet; O. om Falklands-
öarne kommer man alltför långt i lä för de vestliga
vindarne, hvilka råda derstädes, eller också in i de
ismassor, hvilka komma från sydpolartrakterna.

Från Europa behöfver man till Ilio 40—50
dygn, till Kap Hoorn omkring 70 dygn.

9. Från eqvatorn till Kapstaden eller omkring
Goda Hopps-udden. Från eqvatorn förbi Kap San
Iloque som ofvan. Skepp, destinerade till Kapsta-
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den, Ostindien eller Australien, styra sedan med
godt fulla segel bidevind genom SO.passaden och
hålla en så sydlig kurs, som vinden tillåter. I när-
heten af 25° lat. S. lemnar man passaden. Här skil-
jer sig vägen till Australien och Asiens östliga ham-
nar från vägen till Kapstaden och Asiens vestliga
hamnar. För att komma till de senare styr man
mera O.vart, dock icke genast rätt i O. eller OSO.
för att undvika passaden, hvilken här sträcker sig
långt åt S. På omkring 20° long. V. skares paral-
lelen 30° lat. S. och hafva fartyg på denna väg kom-
mit från Engelska kanalen till Kapstaden på 59
dygn. •■-- Från Greenwichs meridian styra de fartyg,
som gå till Kalkutta och Asiens vestligare hamnar,
en sådan kurs att de komma till Indiska hafvet på

.
. 20° long. O.omkring 37=380lat g: .

Skepp, hvilka gå till Asiens östliga hamnar el-
ler till Australien, kunna följa antingen Engelska
amiralitetets route eller Maun/s route. Den förra
leder, sedan man lemnat passaden, först SO., deref-
ter OSO., så att man seglar genom det sydliga ve-
stanvindbältet i en åt N. öppen båge och skär gräns-
linien mellan Atlantiska och Indiska hafvet på 39—

40° lat. S. — Maury's route leder längre åt S., hvar-
efter kursen småningom blir mera östlig, så att man
i det närmaste följer en storcirkelbåge, till dess man
mellan 45 och 52° lat. S- kommer till Indiska hafvet.

10. Från Goda Hopps-udden till Engelska kana-
len. Man sätter sin kurs på S:t Helena och får då,
isynnerhet under södra halfklotets sommar, snart SO.
passaden, som mest begynner från S. eller litet
vestligare, men drager sig mera åt 0., ju längre
man kommer från land. Den nordvestliga kursen
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fasthålles genom hela SO.passaden, tilldess man
passerat eqvatorn, hvarefter man styr en mera nord-
lig kurs och i eqvatorialbältet, om möjligt, N.vart;
dock bör man om sommaren icke komma alltför nära
Kap Verdeöarne, omkring hvilka på denna årstid
stiltje är rådande.

Sedan man fått NO.passaden, om vintern på
omkring 4° lat. N. och ännu sydligare, om somma-
ren på 10—12° lat. N., håller man bidevind för styr-
bords halsar och godt fulla segel så nordlig kurs
som möjligt, men bör dock hålla något dikt bide-
vind, om vinden är så nordlig, att man kunde kom-
ma till den allaredan nämnda strimman af passaden,
hvilken sträcker sig till 33° lat. N. Kommen ur NO.
passaden, finner man vestlig vind på alla tider af
året, med undantag af sommaren, och sätter kurs
på Kanalen, O. eller V. om Azorerna.

Från Kapstaden till Engelska kanalen behöfver
man 50—70 dygn. — En i nyare tider vald kurs
är längs Afrikas kust ända till Kap Verde.

11. Från Goda Hopps-udden till Nordamerika.
Kortaste vägen till destinationsorten på Nordameri-
kas östra kust är den bästa. Man skär eqvatorial-
bältet, der det är smalast, och styr N.vart för att
så fort som möjligt uppnå NO.passadbältet. Frän
Goda Hopps-udden till Quebec minst 61 dygn.

12. Från Kap Hoorn och Sydamerikas östra
kust till Engelska kanalen eller Nordamerika. Man
styr åt NO. och undviker att hålla sig för nära
Sydamerikas kust, der vinden är mera östlig än ute
på hafvet, till och med N. om O. Från Brasiliens
kust eller La Plata-floden styr man så långt O.vart,
till dess man kan uppnå eqvatorn med SO.passaden,
till och med om denna skulle vara mycket östlig.
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N. om eqvatorn följer man samma kurs som från
Goda Hopps-udden.

Till Kanalen från Kap Hoorn 60, från Rio 50
dygn.

11. Indiska licvfvet.

1. Från Goda Hopps-udden till Främre Indiens
vestra kust. Under SV.monsunen går man närma-
ste vägen genom Mozambik-kanalen; men under NO.
monsunen seglar man O.vart, på 37 —38" lat. S-,
ända till 60 eller 65° long. 0., hvarefter man styr
N.vart in i NO. monsunen och medelst denna till
destinationsorten. För att undgå Agulhasströmmen
bör man icke komma Afrikas södra kust närmare än
omkring 50 mil.

Från Goda Hopps-udden till Bombay omkring
40 dygn.

2. Från Goda Hopps-udden till Bengaliska viken.
På 37° lat. S. till inemot S:t Paul och Amsterdam
och sedan N.vart, så nära som möjligt till Ceylons
östra kust i SV.monsunen, till Sumatras vestligaste
udde i NO.monsunen.

Man kan också styra genom Mozambikkanalen,
isynnerhet i januari och februari, N.vart till eqva-
torn och derpå O.vart med V.monsunen ända till
närheten af Sumatra, hvarpå man återigen styr N.
vart.

Till Kalkutta behöfver man 40 till 60 dygn.
3. Från Kalkutta till Bombay. I NO.monsu-

nen kan man taga närmaste vägen omkring Ceylon och
Kap Komorin, men under SV.monsunen bör man
segla åt S. ända till s—6°5—6° lat. S. och ännu sydli-
gare, för att komma in i SO.passaden, medelst hvil-
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ken man styr V.vart, tilldess man kan sätta kurs
på destinationsorten.

Till denna resa gå 25 till 50 dygn.
4. Från Bombay till Maskat. Under tiden från

juni till augusti måste man styra S.vart ända till
4° lat. S., i augusti ända till 9—lo° lat. S., omkring
Malediverna, emedan vindarne derstädes äro mindre
ostadiga och friskare än under eqvatorn. Denna väg
är 6 gånger längre än den direkta.

5. Från Goda Hopps-udden till Indiska öflocken
och Asiens östliga hamnar. Engelska amiralitetets
route leder längs parallelen 39° lat. S. På denna
seglar man ända till öarne S:t Paul och Amsterdam
och styr derefter småningom till Sundasundet, in i
hvilket man, för att komma till Kina, alltid bör söka
sig på den tid, då SV.monsunen blåser på Kine-
siska hafvet. I NO.monsunens period bör man gå
genom ett af de östliga sunden. Man bör derföre
bibehålla den östliga kursen, sedan man passerat de
nämnda öarne, och icke styra N.vart, förrän man
är säker på att icke falla i lä om det sund, genom
hvilket man vill segla till Javasjön, till och med om
SO.passaden skulle vara mycket östlig.

Från Goda Hopps-udden till Sundasundet behöf-
vas 60 dygn.

6. Från Goda Hopps-udden till Australien. En-
gelska amiralitetets route leder längs parallelen 39°
lat. S. öfver hela Indiska hafvet. I närheten af Nya
Holland sätter man kurs pa destinationsorten.

Maury's route leder O.vart mellan 45 och 52°
lat. S. ända till 120° long. O. Derefter följer man,
såvidt möjligt, storcirkeln till Basssundet eller S. om
Van Diemensland, för att komma till Port Phillip
eller Sydney.
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Maury's route är närmare storcirkeln och såle-
des kortare. Den leder till trakter, der vädret som
oftast är hårdt och der man icke sällan möter is;
men vinden är på denna route mera gynnande, mest
mycket frisk, stundom stormande, från V.

Till Sydney behöfvas minst 32 dygn.
7. Från Asiens vestliga hamnar till Goda Hopps-

udden. Om vintern sker resan antingen genom Mo-
zambik-kanalen eller O. om Madagaskar, så godt
som alltid med gynnande vind. Ett undantag utgör
endast den trakt, der V.monsunen blåser, och trak-
ten S. om denna, hvarest man påträffar omkastande
vindar; här styr man derföre, om möjligt, S.vart.
Då man styr V.vart, håller man sig temligen nära
till Afrikas kust för att komma in i Agulhasström-
men, som flyter med stor hastighet, till och med mot
storm från V. (80 sjömil i dygnet).

Till Goda Hopps-udden behöfver man från Bom-
bay 36—45 dygn, från Kalkutta 40—57 dygn.

8. Från Sundasundet til! Goda Hopps-udden. Man
styr kurs på denna udde med tillhjelp af SO.passa-
den. — Resan göres på omkring 40 dygn.

111. Stilla liaivet.
1. Till Kina, Japan och Amurlandet.
Under det SV.monsunen blåser på Kinesiska

hafvet bör man från Indiska hafvet taga vägen ge-
nom Sundasundet, Carimatapassagen och Fokien-
sundet.

Sedan NO.monsunen fallit in, är det icke råd-
ligt att taga denna väg, ty till och med de bästa
seglare behöfva en lång tid till att kryssa Nordvart
mot denna monsun. På denna tid, således om vin-
tern, kan man gå genom ett af de östligare sunden,
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i det man utanför de Indiska öarne med V.monsu-
nen går så långt åt Ö., tilldess man med NO.mon-
sunen kan komma till destinationsorten.

Seglatsen mellan de Indiska öarne kan dock un-
der vintermånaderna medtaga mycken tid och är det
då bäst att taga den såkallade stora östliga routen,
d. a. man seglar från Goda Hopps-udden såsom till
Australien och går S. om Van-Diemensland så långt
O.vart med SO.passaden, att man med NO.passa-
den och slutligen med NO.monsunen kan komma
till hamnen. Denna väg är visserligen den längsta,
men man har på densamma en friskare och mera
gynnande vind. På, denna väg kan man inom tre
månader komma från Goda Hopps-udden till Kan-
ton. Under SV.monsunen behöfver man från Sun-
dasundet till Kanton omkring tre veckor, hvartill
komma två månader för resan från Goda Hopps-ud-
den till Sundasundet.

Från Engelska kanalen till Kanton behöfvas
5 —6 månader.

2. Från Kina till Europa seglar man under NO.
monsunen genom Sundasundet och får då S. om eqva-
torn NV.monsunen. Under SV.monsunen seglar
man O.vart, tilldess man med SO.monsunen, som
på denna tid blåser S. om eqvatorn, kan gå genom
ett af de östliga sunden.

Från Sjanghai till Goda Hopps-udden på 34—

57 dygn.
3. Från Sydney till Indien seglar man under

SO.monsunen mest genom det farliga Korallhafvet
och Torressund, men bättre är vägen O. om Nya
Guinea till Javasjön, då SO.monsunen blåser S- om
eqvatorn. Från november till januari seglar man
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Nordvart och S. om Mindanao till Kinesiska hafvet
och Malakkasundet.

Från Sydney till Kalkutta på 48—60 dygn.
4. Från Kina och Japan till San Francisco. Längs

storcirkelbågen, ända till närheten af Aleuterna, ge-
nom det nordliga vestanvindbältet.

5. Från Kina till Sydamerika. Tvärsigenom
NO. och SO.passaderna ända till 28— 30° lat. S.,
der man finner vestliga vindar. O.vart är för min-
dre skepp vägen genom Magalhaenssundet fördelak-
tigare än vägen omkring Kap Hoorn.

6. Från Australien till Kap Hoorn. Man följer
storcirkelbågen S.vart ända till 55° lat. S. och seg-
lar sedan O.vart. Man får på denna väg vanligt-
vis frisk vestlig vind, till och med storm, och kan
göra resan på 35—40 dygn.

7. Från Australien till Sydamerika. Man föl-
jer storcirkelbågen, i det man först söker sig S. och
O.vart i det sydliga vestanvindbältet och sedan N.
och O.vart, gynnad af vestliga vindar under Chiles
kust och sedan i N. af SO.passaden. — I allmän-
het är Stora oceanen det haf, der storcirkelbågen
bäst kan följas.

Från Sydney till Valparaiso på 38—45 dygn.
8. Omkring Kap Hoorn till San Francisco. Att

dublera Kap Hoorn är svårast i mars och april, lät-
tast från medlet af maj till slutet af juni, då östliga
vindar råda. Eljest är vinden oftast mellan SV. och
NV. samt mycket häftig. Ismassor träffas oftast i
juli, augusti och september. Sedan man kommit om-
kring Kap Hoorn, bör man söka sig så långt V.
vart, som vinden tillåter, dock'icke längre än till
110—120° long. V. Är det icke möjligt att segla
V.vart, bör man söka sig N.vart och försöka att
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komma V.vart, tilldess man uppnått SO.passaden,
som för skeppet N.vart åtminstone ända till eqva-
torn, hvilken man skär mellan 110 och 120° long.
V. I NO. passaden styr man NNV.kurs så långt
åt N., att man på den andra bogen kan styra till
hamnen.

Den kortaste vägen från Kap Hoorn till San
Francisco bör man icke taga, ty på denna är SO.
passaden icke stadig och NO.passaden mycket nord-
lig, till och medan nästan i NV.

Den snabbaste resan från Kap Hoorn till San
Francisco har gjorts på 79 dygn.

9. Från Kap Hoorn til! Valparaiso och Callao.
Först V. vart, isynnerhet på den årstid, då NV.vind
råder vid Chiles kust. Till Callao styr man N.vart
ända till SO.passaden.

Till Valparaiso 15—21, från Valparaiso till Cal-
lao B—l48—14 dygn.

10. Från Amerika till södra Asien. Den stora
nordliga routen leder från Callao med passaden till
Marquesasöarne, Gilberts arkipelagen och Palaos-
öarne; derifrån med SV.monsunen i S. omkring Lu-
zon, med NO.monsunen till Basjiöarne o. s. v. På
denna väg har inan kommit till Hongkong på 50
dygn.

Ångfartyg gå från:
HamburgI—Southampton . . pa lA/2 dygn.
Southampton—Gibraltar . .

••> 5
Gibraltar—Malta •• 4
Folkestone—Boulogne . . . ■• 2 timmar,
Marseille—Malta
Malta—Alexandria—P. Said .

•i

•i

2!/2 dygn.
3 1'2

Brindisi—Alexandria—P. Said •~ 3
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P. Said—Sués ■>- 16 timmar.
Sués—Aden •• 6 dygn.
Aden—Bombay 55 8 55

Aden—Mauritius 55 12 55

Plymouth—Kapstad •• 34 5?

Kapstad—Natal ~~ 6 55

Natal—Mauritius •• 8 •t

Mauritius—P. de Galle ....M 11 ••

Aden—P. de Galle 55 11 55

P. de Galle—Kalkutta ....55 7 55

„ „ —Singapore .... 55 7 55

Singapore -Hongkong ....55 8 55

Hongkong—Sjanghai 55 5 55

Sjanghai—Jokohama 55 5 55

P. de Galle—Melbourne . . . '5 21 75

Melbourne—Sydney 55 3 55

Liverpool—Melbourne (omkring
Afrika) 55 57 55

Melbourne—Liverpool (omkring
Amerika) 11 66 55

Southampton—New-York . . . 55 12 5?

New-York—Colon 55 9 55

Southampton—Colon ~- -19 55

„ —Lissabon .... 55 4 V

Lissabon —S:t Vincent ....55 7 55

S:t Vincent—Pernambuco . . . 5) 7 55

Pernambuco—Bahia 55 2 55

Bahia—Rio 55 3 55

Rio—M. Video 1. B. Ayres . . •1 5 55

Panama—S. Francisco ....11 15 55

S. Francisco —Jokohama .
.

. V 20 17

S. Francisco —Honolulu . .
.

Honolulu—Jokohama ....

n 872
137-2

11

55

Panama—"Wellington
....55 28 55

Wellington—Sydney ■~ 7 n
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Landet.
Jorden består sannolikt af en glödande het, fly-

tande massa, hvilken är omgifven af en 40 mil tjock
skorpa, och vulkanerna kunna betraktas som skor-
stenar, genom hvilka det inre står i förbindelse med
ytan. Man räknar på jorden 326 verksamma vulka-
ner, af hvilka de flesta ligga i en krets längs Stora
oceanen. De egentliga vulkanerna utstöta lava, vat-
tenångor och luftarter. I allmänhet hafva de mer
eller mindre formen af en kägla med en eller flere
kratrar i toppen. Andra vulkaniska företeelser äro
gasvulkanerna, hvilka endast utstöta gas
grottan" vid Neapel, „Giftdalen" på Java, båda med
utbrott af kolsyra), — dyvulkanerna, hvilka utstöta
dy („Island", „Sicilien"), och de heta källorna („Gey-
sir", mineralkällor").

En följd af den vulkaniska verksamheten äro
också jordbäfningarne, hvilka ibland hafva en ofant-
lig utsträckning; jordbäfningen 1755 omfattade öfver
7i3 af jordens yta och ödelade bl. a. staden Lis-
sabon.

Landmassorna äro olika fördelade på jorden, i
det att vestra halfklotet innehåller mycket mera vat-
ten än det östra, södra halfklotet mera än det norra.
Kustvidden är också mycket olika. Mest inskuret
är Europa, hvilket allenast består af halföar och
öar, dernäst Nordamerika. Föga inskurna äro der-
emot Afrika, Australien och Sydamerika.

De allmännaste stenartema äro gneis och gra-
nit; i dessa finner man de flesta metallerna. Guld
förekommer i Californien, Australlandet och Sibirien
i ganska stor mängd. Silfver förekommer i myc-
kenhet i Mejico, Förenta staterna, Peru och Boli-
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via. Koppar finnes mångenstädes; i Europa fås den
mesta kopparn från England. Jern är den allmän-
naste metallen; i Europa fås det mesta jernet från
Storbritannien, det bästa från Sverge. Salt fås isyn-
nerhet från England och Sydeuropa, stenkol från
England, petroleum från Unionen.

Växtriket.
Den vigtigaste grunden till växternas utbred-

ning på jorden bör sökas i klimatet. De olika växt-
zonerna stå derföre också i ett bestämdt förhållande
till de klimatiska zonerna. Man kan särskilja föl-
jande växtzoner:

1. Den tropiska zonen, från eqvatorn till vänd-
kretsarne. Växtriket uppträder der med en utom-
ordentlig yppighet och mångfald.

2. De subtropiska zonerna, på norra halfklo-
tet till Nordafrika och på södra halfklotet till Tas-
mania. Yppigheten och mångfalden äro långtifrån
så stora som i den tropiska zonen; men der finnes
dock en mängd arter. Många tropiska växter, så-
som t. ex. palmer och bamburör-arter, förekomma i
denna zon.

3. De tempererade zonerna gå till Trondhjem
och Kap Hoorn. I den varmare delen deraf (Syd-
europa) finnas några tropiska växter, och skogarne
utgöras af ständigt grönskande löfträd. I den kal-
lare delen deraf utgöras skogarne mest af barrträd.

4. Polarzonerna sträcka sig så långt åt po-
lerna, som växter der öfverhufvud förekomma. En
skarp motsats eger här rum genom tillvaron af eller
bristen på skog.

På grund af värmens aftagande uppåt bör man
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märka de olika höjdzonerna eller regionerna. Man
kan uti ett tropiskt bergland, såsom t. ex. Quito,
på en mycket kort tid göra en vandring genom alla
växtzoner, svarande mot en vandring från eqvatorn
till polerna. *)

Af näringsväxterna äro sädesslagen de vigtiga-
ste. Korn, hafre och råg odlas ända till nordliga
delen af Nordeuropa, hvete till den sydliga delen.
Företrädesvis tropiska sädesslag äro majs och ris,
hvilka också trifvas i Sydeuropa. Sädesutförseln är
störst ifrån Förenta staterna och Ryssland. —■ Po-
tates odlas ända till Grönland; i stället for potates
odlas i heta zonen jams, batater o. s. v.

Bland andra näringsväxter må nämnas: bröd-
fruktträdet på Australiens och Indiens öar, dadel-
palmen i Nordafrika och Arabien, kokospalmen, soc-
kerröret och pisangen uti heta zonen samt hvitbe-
tan i mellersta Europa. Socker fås mest ifrån Vest-
indien, hvitbetssocker från Frankrike.

Bland beklädnadsväxterna odlas bomullsplantan
i många tropikländer, och till och med i Sydeuropa,
men den mesta bomullen kommer från Förenta sta-
terna och Indien. Lin och hampa fås isynnerhet
från Ryssland.

Bland lyxväxterna odlas vinrankan isynnerhet
i mellersta och södra Europa, kaffeträdet i många
varma länder, thebusken i Kina och Japan, cacao-
trädet i de varma delarne af Amerika. Kaffe fås
isynnerhet ifrån Brasilien, Java, Ceylon och Vest-
indien. Andra lyxväxter äro t. ex. tobaken, isyn-

*) I verldshafvet kan man, på grund af värmens aftagan-
de nedåt, särskilja djupregioner, med olika växter och djur
Växter tyckas dock saknas i de största djupen.
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nerhet från Amerika, opiumväxten (vallmo), isyn-
nerhet från Främre Indien, och kryddväxterna, isyn-
nerhet från Indiska öflocken.

Djurriket.
Djuren äro ej så beroende af värmen som väx-

terna. Nästan öfverallt på jorden finnas samma slags
husdjur. Dromedaren är dock egen för Nordafrika
och Arabien, den tvåpuckliga kamelen för mellersta
Asien, elefanten för Indien, laman för Peru och
Bolivia. Åsnor förekomma mest i Medelhafsländer-
na samt i Asiens varmare bergstrakter. Ullproduk-
tionen är störst i Australien och Förenta staterna;
hudar och kött utföras i största mängd från La Pla-
tastaterna. Silkesmaskens hemland är Kina. — Jor-
dens tre stora jagtområden äro Sibirien, Nordameri-
kas nordliga delar och Sydafrika. Hvalfångst id-
kas på de båda Ishafven och på Stora oceanens norra
del, jordens största fiske bedrifves på Kaspiska haf-
vet, vid New Foundland och Lofotenöarne. Perl-
fisket är mest gifvande i Manaarsundet, i Persiska
viken och för närvarande också i Torres-sundet.

Menniskan.
Jorden är bebodd af inalles 1,200—1,300 mill.

menniskor. Man hänför dem till olika racer.
Indoeuropeiska racen har hvit hud. Den sträc-

ker sig från Främre Indien öfver Iran och nästan
öfver hela Europa; dessutom bebos stora sträckor af
Amerika och Anstrallandet mest af denna race.

Semitiska racen, likaledes med hvit hud, bebor
Arabien, Palestina och Nordafrika (i Europa finnas
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Judar öfverallt, men isynnerhet i de polska län-
derna).

Mongoliska racen, med gul hud och snedt sit-
tande ögon, bebor det nordliga och östliga Asien
(Kinesiska riket) samt en liten del af Europa.

Negrerne hafva svart hud, krusigt hår och tjocka
läppar. De bebo mellersta och södra Afrika och
hafva blifvit öfverförde till Amerika, der de förr
voro slafvar. Hottentotterne bebo de sydligaste trak-
terna af Afrika.

Malajerne, med brun hud, bebo Malakka, In-
diska öflocken, Polynesien och Nya-Zeeland, Papuas
Australlandet och nästan alla de närmare öarne.

Eskimåeme bo i de nordligaste delarne af Ame-
rika och Indianerne, med kopparröd hud, i de öfriga
delarne af Amerika.

Efter den kulturgrad, hvilken menniskorna in-
nehafva, hänför man dem till 3 afdelningar. Lägst
stå jägare- och fiskarefolken; högre stå nomader-
na, hvilka hafva lärt sig att tämja djur, men icke
hafva fasta boningar; högst stå de jordbrukandefol-
ken, af hvilka några äro civiliserade, andra halfci-
viliserade.

Efter religionen indelas menniskorna i sådana,
som dyrka en Gud, och sådana, som dyrka flere gu-
dar och således äro hedningar. En Gud dyrka de
kristna, muhammedanerne och judarne. De kristna
utgöra 73 af menniskoslägtet, muhammedanerne */ 8

och judarne 7200-

Om upptäckterna.
I gamla tiden skaffade sig isynnerhet Fenicier-

ne kännedom om en stor del af den Gamla verlden,
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och senare var detta också fallet med Grekerna
(Alexander den Store). Om Amerika hade gamla
tidens folk icke någon kunskap.

Den första upptäckten af Amerika skedde ge-
nom nordboar. Ar 983 kom Erik Röde till Grön-
land, och år 1000 kom hans son Leif den Lycklige
till „Vinland det gode" eller trakterna vid Boston
och New-York.

Inemot slutet af 15:de århundradet begynte »upp-
täckternas tidsålder". Sedan Bartolemeu Diaz 1487
seglat omkring Goda Hopps-udden, upptäckte den
store Columbus den 12:te oktober 1492 Amerika.
Vasco da Garna fann sjövägen till Indien, Cabral
kom till Brasilien, Cortez till Mejico och Pizarro
till Peru. Från 1519—22 gjorde Magalhaens (gal-
jangs) den första resan omkring jorden.

I det 16:de och 17:de århundradet foro Engels-
männen Davis, Hudson och Baffin upp till Nord-
amerikas polartrakter för att finna Nordvestpassa-
gen. I vårt århundrade sträfvade Parry och John
Ross till samma mål; sedan Franklin försvunnit,
lyckades det Mac Clure, dels i fartyg, dels öfver
isen, att iN. komma omkring Amerika. I den ny-
aste tiden har man, ehuru förgäfves, sökt att fram-
tränga till nordpolen. Längst norrut kom Parry,
nämligen till 82° 45', N. om Spetsbergen.

Att i N. med fartyg komma omkring Asien har
hittills icke lyckats. År 1649 seglade kosaken Desj-
nef från Kolymaflodens mynning genom det af Dan-
sken Bering år 1741 undersökta sundet och år 1875
kom Nordenskiöld från Europas kust till Jenisej-
floden.

I det sistlidna århundradet gjorde Engelsman-
nen James (dsjäms) Cook tre stora resor på Stora
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oceanen. Han upptäckte bland annat Nya Sydwa-
les. Också på Södra Ishafvet företog Cook under-
sökningar, och dessa undersökningar hafva i vårt
århundrade blifvit mycket utvidgade af James Ross,
som upptäckt Syd-Victorialand. Cook dödades 1779
på Sandwichöarne.

Under vårt århundrade har man utfört många
resor i det inre Afrika och i Asien samt lyckats
genomresa Australlandet. Skotländaren Livingstone
har gjort sig namnkunnig genom sina resor i Syd-
afrika.
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