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1. Grunddragen till den

Mathematiska Geographien.

Verldsbyggnaden beslår af ett oräkneligt an-
tal Himlakroppar, som kallas Stjernor. Des-
sa indelas i orörliga och rörliga; de förra
kallas Fixstjernor, emedan deras ställning till
hvarandra nästan intet eller omårkligen för-
ändras; till de sednare, eller de rörliga, räk-
nar man Jorden, vår Måne, Planeterna med
deras Månar, och Kometerna. Planeterna haf-
va någon synbar likhet med fixstjernorna, men
förändra ståndigt sitt rum, samt hafva ett me-
ra matt sken, hvilket de låna från Solen.

Alla fixstjernor tros vara Solar, som i
verldsrymden utsprida ljus och' varma. Man
antar, att kring hvarje sådan sol hvålfver sig

z) Denna afdelning förutsätter lios läsaren en-
dast kunskapen om de första geometriska grundbe-
greppen, t. ex. om linia, cirkel, yta o. s. v. Under
dess läsning begagnas Himmels- och Jord-globen, el-
ler i brist deraf chartan Öfver Planetsystemet och de
fcåda Halfkloten, t. ex. i Stielers Atlas öfver Nya
Verlden. Om, oaktadt FÖrf:s högsta bemödande, nå-
gonting ej fattas af lärjungen, bör det förklaras af
läraren. Hvad med lin stil anföres är ej ämnadt till
utauläsning.
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2 Första Coursen.

ett visst antal planeter, som af denna emotta-
ga ljus och värma. Men utom de egentliga
planeterna, gifves det andra, som tillika hvålf-
va sig kring en viss planet och efter dess rö-
relser råtta sina: dcrföre benämnas de Dra-
banter {Månar). Ett annat slags himlakrop-
par åro Komelerne, som skilja sig från de öf-
riga genom sin gestalt och sitt lopp. De be-
stå nemligen af en fast kropp eller kärna med
blekrödt sken, och åtföljas af en svans eller
töckenlik strimma, som alltid år vand från
solen och så gles, att man genom don kan se
stjernorna. De röra sig i mycket allånga el-
ler starkt elliptiska banor, så all de stundom
komma mycket nära solen, stundom mycket
långt derifrån aflågsna sig, och således utsät-
tas ömsevis för den största hetta, ömsevis för
den största köld. Man tror att kometerna å<
ro sådana planeter, som antingen ej åro full—-
bildade, eller ock redan liksom Jefvat ut och
nu befinna sig i upplösningstillstånd. livar
och en af dessa planetordningar kallas ett sol-
system.

Vårt solsystem består — så vidt hitin-
tills hunnit blifva bekant —af Solen, 11 Huf-
vudplancter, 18 Drabanter samt flera tusen Ko-
meter. De 11 Hufvuclplaneterna åro följande,
efter deras afstånd frän solen: Mercurius, Ve-
nus, Jorden, Mars, Festa, Juno, Ceresf Pal-
las, Jupitcr, Saturnus och Lfranus. Jorden
har endast en Drabant, Månan, men Jupiter
4, Uranus 6, Saturnus 7, samt dessutom en så-
kallad Pung, en himlakropp af en särdeles
egen beskaffenhet. Dessa månar åro så små,
att de för blotta ögat åro osynliga, med un -
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dantag af vår måne, hvars nära granskap med
Jorden gör den synlig.

Planeternas storlek, afstånd från solen och om-
loppstider äro mycket olika. Jorden håller 1719 geo-
graphiska mil 1) i diameter eller tiärlinca; den är
mindre än Solen, Jnpiter, Saturnus och Uranus,
men större än lnarje af de öfrige. Solens diame-
ter är 187,800 mil- af Planeterna är Jupiter störst, ty
dess diameter är 19,425 mil, hvarcmot Vestas blott
är 58. ]\ågofc större äro Juno, Pallas och Ceres,
men dock sa små, att de ända till början af detta
århundrade varit oupptäckta. Solens diameter är
109_j gånger större än Jordens, 9f gånger större än
Jupiters, 111 gånger större än Saturni, 25|- gånger
större än Urani o. s. v. — Mcrciuius, som är när-
mast Solen, ät* dock i medelafstånd, 7,798,900 mil;
Jordens medelafstånd från Solen är 20,147,000, men
Urani 380,4^6,000 mil. Om det vore möjligt att från
Solen afskjuta en kanonkula, som ilöge 600 fot i se-
cuuden, skulle den på 9| år hinna till Mercurius,
på 25 år ti 1 Jorden, men den s Mulle behöfva 479
år, för att komma till Uranus. Detta afstånd är dock
obetydligt emot fixstjernornas, ty den närmaste, som.
man tror vara Sirius, är åtminstone 200,205 gånger
längre bort ifrån oss, än Jordbanans hela radie. Må-
nan är oss närmast, men likväl vid pass 50,000 mil
aflägse • hans diameter är 468 mil.

Om man kastar en kula i rymden, får den
en tväfaldig rörelse. Hon går nemligen på en
gång framåt och rullar tillika omkring, liksom
hjulet vrides kring sin axel. I följd af sin
tyngd eller jordens attractionskraft har kulan,

*) I detta arbete räknas alltid (då ej uttryckli-
gen andra mil utsättas) efter geographiska mil; en
sådan är ungefär f, eller i det närmaste -^ och än-
nu nogare /ö

9
ö4ö af en svensk mil.
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liksom livar och en kropp, en benägenhet att
falla. Om nu all luft kring jorden vore bor-
ta, och om det gåfves en kraft, så stark, att
den kunde skjuta en kula så att den på för-
sta secuiiden flöge något mer ån en Svensk
mil, så skulle kulan ej mer återfalla på jor-
den; men kastades den med något mindre kraft
rakt fram, så skulle den kringfara jorden i en
cirkel eller ock i en ellips.

Planeterna följa samma lagar som kulan,
och hafva således samma tvåfäldiga rörelse.
Den första rörelsen är planetens oinhvålfniiig
kring Solen: och liden, på hvilken den sker,
kallas dess omloppstid; den anda rörelsen, som
kallas planetens rotation, år dess omvridning
kring sin axel. Jorden fulländar sitt omlopp
på 365 dygn och ungefår 6 limmar, och det-
ta kalla vi ett år: Mcrcurius bchöfver derlill
endast 88 dagar, men Uranus 84 år. Ett U-
rani år är således lika med 84 af Jordens år.
Jordens omsvängning fullbordas på en tid af
24 timmar, och denna tid utgör vårt dygn.
Når den sidan, på hvilken vi bo, vänder sig
från solen, få vi natt, och tvertom. Emedan
denna omsvängning sker från vester åt öster,
sä beskines en östligt liggande ort förr af so-
len ån en vcstligare.

Öfveraltt på jorden utgör 15 graders skillnad i
longitud 1 timmas skillnad i tid, men miltalet är o-
lika, emedan längdgraderna, räknade på
paralleler, bli kortare mot polen. T. ex. under iEqua-
torn blir det 1 timma förr middag än på bvarje ort,
som ligger 15° eller 225 mil vestligare; vid 60° bredd
inträffar också middagen 1 timma förr i en 15° öst-
ligare ort, men dessa 15° göra der endast 112^mil.



Matiiematiska Geographien. 5
Vid 89° bredd inträffar middagen 1 timmas tid förr
på hvar och en ort, som ligger blott vid pass 4 mit
östligare än en annan.

Jorden har i det närmaste skapnaden af
ett klot. Detta skönjes bland annat deraf, alt.
då vi segla eller åka, se vi först toppen af ett
skepp eller torn, men först sedermera, i den
mån vi komma närmare, dess uedra delar.
Sådant kunde ej ske, om ej jordens yta vore
kullrig. Man kan lycka det vara orimligt, att
kroppar, som stå på jordens nedvända sida,
ej falla; men i jordens granskap dragés allt ge-
nom dess attractionskraft åt medelpunkten. Den
linia, kring hvilken hon hvålfver sig under
dess rotation, kallas dess Axel; den går från
en viss punkt på dess yta, igenom dess me-
delpunkt, till en annan punkt gent emot §en
förra punkten. Dessa båda axelns ändpunk-
ter kallas Poler: den, som vänder sig mot
Polstjernan, har namn af Nord-Polen, den an-
dra af Syd-Polen. Dessa åro fasta eller o-
rörliga, medan alla andra punkter på jordklo-
tets yta under dess omsvängning kring axeln
föras omkring i en cirkel. Af dessa cirklar
eller kretsar år den störst, som ligger mellan
de båda polerna, på lika afstånd från hvarde-
ra polen: denna kretsformiga linia, som man
inbillar sig vara dragen rundtomkring jorden,
midt emellan polerna, kallas Mquatorn eller
Dagjemnings-linien.

Allt livad som ligger n. om AEquator,
kallas Norra Halfklotet (hemisphcercn); allt
hvad som ligger s. derom, kallas SÖdra Half
klotet. För att bestämma en orts afstånd från
AEquatorn, drager man jemnsides med _Equa~
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tor nittio krets-linier ruudtomkring jorden, så
att 15 mil ligga emellan hvardcra. Dessa li-
nier kallas Paralleler, och afståndet mellan
hvardcra kallas grad, som tecknas °; livar
grad indelas i 60 minuter, som tecknas ', och
livar minut i 60 secunder, som tecknas " '),
Nittionde graden n. om AE(|iiatorn faller in på
Nordpolen; likaså träffar den nittionde graden
s. om AEquatorn in mod Sydpolen. Dessa pa-
ralleler visa en orts låge från s. till n., hvil-
ket kallas dess bredd (latitud) eller polhöjd*
Om jag uu vet, att Stockholm ligger under
60 grader bredd n. om AEquatorn (hvilket kal-
las nordlig brodd), så vet jag ock, att denna
stad ligger 60 gånger 15 mil eller 900 mil
från dagjemningsiinieii, och 30 gånger 15 mil
eller 450 mil från Nordpolen.

Men derför vet jag ändock icke Stock-
holms läge i öster och vester. För att nu be-
stämma detta, föreställer man sig, att ett visst
antal krets!inier åro dragna rundt omkring jor-
den, från den ena polen till den andra, i räta
vinklar mot AEquatorn. Dessa linier kallas
Meridianer, af meridies (middag), emedan hvar-
je ort på jorden under sam nia meridian får sin
middag, då solen domti inträder: genom dem
bestämmes en orts läge i öster eller vester.
Med meridianer förstår man likväl icke hela
cirkeln rundt kring jordklotet, utan blott half-
va cirkeln från den ena polen till den andra.

J) T. ex. Stockholms läge tecknas sålunda: 59°
20^' ii. br., 35° 45' 1. ö. om F., hvilket betyder 59
grader 204 minuter nordlig bredd, samt 35 grader
45 minuter öster om Ferro-meridianen.
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Emedan hvarje ort på jorden har sin meridi-
an, beror det alldeles på godtycke, igenomlivil-
ken punkt utan drager första meridianen. Van-
ligen dragés den genom Ferro, en ö vester om
Afrika, och graderna räknas vanligen från ve-
ster till öster. Den hälft af jordklotet, som
ligger emellan ].:sta och 180'de meridianen kal-
las östra hemisphasren eller Gamla Verlden
(emedan den först var känd); den, som ligger
emellan 180 och 360-de meridianen, kallas ve-
stra hemisphasren eller Nya Verlden.

Fransmännen räkna första Meridianen från Pa-
ris, som ligger 20° ö. orn Ferro, Engelsmännen åter
från Greenvichs observatorium nära London, hvars
läge är 17° 41/ ö. om Ferro. Egentligen tigger Fer-
ro likväl ej då under första meridianen, utan under
359° 50'.

Meridianernas grader kallas Breddgrader
och Para Hel krelsarnes grader Längd-grader.

Jorden kan antingen mätas i hänseende till
dess längd, eller till dess yt-innehåll (areal)
eller till dess eubik-innehåll. Längden måtes
genom längdmått, hvartill man kan nyttja mil,
eller ock grader, minuter och secunder. Y-
tans innehåll måtes genom en quadrat, i hvil-
ken livar sida år 1 mil lång. Cubik-innehål-
let, hvarom dock i gcographieu aldrig år frå-
ga, måtes genom en cub eller tärning af lika
längd, bredd och höjd.

Jordens tvårlinia år, som ofvanför sades,
1719 mil; vore jorden ett fullkomligt klot, så
vore dess axel åfven så lång, men emedan jor-
den år något sammantryckt eller platt vid po-
lerna, så år axeln något (likväl endast 5^ mil)
kortare. Jordens omkrets år 3100 mil. Dä nu
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denna år indelad i 360 grader, så måste hvar
grad hålla 15 (10| Svenska) mil, eller med
andra ord: vid ss-quatorn måste alståndet mel-
lan hvarje meridian vara 15 mil. Men eme-
dan jorden år ett klot, blifver hvarje parallel-
lerets mindre, ju närmare man kommer någon-
dera polen, oeh följaktligen aftaga åfven längd-
graderna i samma mon. Sålunda år det blott
under AEquatorn som jordens omkrets år 5400
mil och långdgraden 15 mil; vid 60»° år längd-
graden blott 7~ och vid polen 0 mil.

Jordens omloppsbana, utdragen å alla si-
dor till himmelssphsern, formerar der en cir-
kel, som kallas Ecliptica. Emedan denna ba-
na år något elliptisk och solen ej alldeles sit-
ter i medelpunkten, så kommer jorden under
sin årliga kringvandring solen ån närmare, ån
f jermare. Den närmaste punkten kallas peri-
Jielium, den fjermaste aphelium.

Dessa punkter äro rörliga , och flytta sig om å-
ret fram på ecliptican ungefärligen 1 minut och 2
secunder; i den förra är solen nu den 1 Januari,
och i den senare den 2 Juli. Genom samma syn-
villa, hvarigenom t. ex., då vi åka fort, icke vi utan
föremålen omkring oss synas röra sig eller flytta sig
undan i motsatt led mot vår e^en, förekommer det
oss, som rörde sig solen kring jorden, ehuru det är
tvertom: den tyckes vandra från öster till vester, ja
hela himlahvalfvet i samma rigtning vrida sig kring
jorden engång i hvart dygn, ehuru det tvertom äro
vi sjelfva, som genom jordens dagliga rotation föras
från vester till öster. Likaledes tyckes solen hvarje
dygn flytta sig 1° mer åt öster rundtomkring himla-
hvalfvet och först efter ett år återkomma till samma
punkt* men äfven denna rörelse är blott skenbar oeh



Mathematiska Geographien. 9

beror af jordens eget framskridande under dess år-
liga omlopp.

Liksom jorden har sina poler och sin
aequator, kan man tanka sig Verldspoler och
en Verlds-aequator. Sålunda åro Verldspoler-
na de punkter på himlahvalfvet, på hvilka det
tyckes vrida sig omkring, och ligga i råt li-
nia med jordens poler. Verlds-osquatorn år
den stor-cirkel på himlahvalfvet, som man i
föreställningen drager emellan de båda verlds-
polerna.

Men under jordens omhvålfning står dess
axel icke vinkelråt emot Ecliptican, utan snedt
eller lutande. Följaktligen kan icke AEquatorn
ligga i samma plan som jordbanan. Deras lut-
ning utgör vid pass 23~°, hvaraf följer, att
jordaxelns lutning mot ecliptican utgör 66~°.

Denna lutning år i det närmaste oföränderlig,
i hvilken ställning jorden ån må komma un-
der sitt lopp kring solen.

Vore förhållandet annorlunda, eller låge
Ecliptican och AEquatorn i samma plan, så
skulle det icke finnas någon omvexling af års-
tider, och natt och dag skulle då öfver allt
på jorden vara beständigt lika långa. Hvarje
ort skulle således hela året om äga lika sol-
vårma, hettan under aequatorn vara ån mera
brännande, kölden i polartrakterna ån mera o-
dråglig.

Men nu skär Ecliptican AEquatorn på två
motsatta stållen itu, så att dess ena hälft lig-
ger norr, dess andra söder om AEquatorn, hvar-
af händer, att jorden under sitt omlopp tven-
ne gånger lutar sina poler mot solen, under
det att detta under tvenne andra tider icke in-
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trallar. De två första punkterne eller eclip-
ticans aflågsnaste punkter från iequatorn (23Jj°)
kallas Solstunds-punkter (solslilier); de båda
senare, eller de, der tequatorn oeh ecliptican
skära hvarandra, dagjemnings-punkter (ccqui-
noctier).

Dagjemningspunktenje äro ej alltid de samma,
utan flytta sig 50 till 51" hvart år baklänges d. ä,
i motsatt led mot solens skenbara rörelse eller från
ö. till v. Denna flyttning kallas dagjenuiingspunkter-
nas tillbakaskridande (prascessio asquinoctioruni). Då
denna tillhakaujttning är så obetydlig, skulle det er-
fordras 25,791 år, innan dessa punkter flyttat sig ge-
nom hela ecliptican. Äfven «cliptieans lutning är ej
beständigt densamma, utan tilltager litet i t) år, och
aftager lika mycket i 9 andra år. Detta oaktadt min-
skas denna lutning i det hela oupphörligt, men så
långsamt, att det först -efter en mängd af år blifver
märkligt.

De stjernor, som ligga närmast omkring
Ecliptican, åro fördelade mellan 12 Stjern-
bilder (constellalioner), hvilka ligga frän ve-
ster till öster i följande ordning: Väduren, o-
xen, Tviliiugarne, Kräftan, Lejonet, Jungfrun,
Vågen, Skorpionen, Skytten, Stenbocken, Vat-
tumannen, Fiskarne \). Dessa stjernbilder bil-
da omkring himlahvalfvet liksom ett: bredt bål-
te, som man kallat Djurkretsen (Zodiacus);
och midt igenom den går ecliptican. Man har
åfven indeladt ecliptican i 12 lika delar eller

*) De kunna lättast läras genom följande latinska
verser:
Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,
Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora,Pisces*.
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Tecken, som hafva sina namn efter stjcrnbil-
derna. Hvardera af dem är således 30°, men
af Stjernbilderna år den ena större, den an-
dra mindre. Genom dessa Tecken tyckes So-
len nu årligen vandra, och behöfver således
ungefär en månad för att genomvandra livart
Tecken. Då zodiaken för något mer ån 2000
år sedan sålunda indelades, befann si_j Solen
vid vårdagsjemningen i Vädurens stjernbild,
men då vårdagjemningspunkten sedan skridit
50° tillbaka, och Stjernbilderna således icke
sammanträffa med Tecknen, så ligga nu vår-
dagjemningspunkten och Vädurens tecken i Fi-
skarnes coustellalion; likaså var solen fordom
vid Sommar-solståndet i Kräftans stjernbild och
tecken, men år nu väl i Kråkans Tecken, men
i Tvillingarnes stjernbild, Vid höstdagjemniu-
gen står hon nu i Vågens tecken men bland
Jungfruns stjernor* vid Viuter-solståndet be-
finner hon sig i Stenbockens tecken men i Skyt-
tens stjernbild, således alltid en constcliation
längre tillbaka ån vid nyssnämnde tid. Eller
andra 2000 år blir skillnaden 2 hela constcJ-
lationer, och så vidare, till dess slutligen a?qui-
noctial- och solståuds-punkternn genomvandrat
hela ecliptican och kommit i samma läge som
de voro då denna indelning gjordes, hvilket
skedde något mer ån 300 år f. Clir. födelse.

Den tid, på hvilken solen skenbart genom-
löper hela himlen, heter ett år. Dermed kan
antingen menas den tid som solen behöfver
till sitt omlopp från vårdagsjemnings-punkten
och dit tillbaka; eller ock kan menas den tid,
hon behöfver till sitt omlopp från någon viss
fixstjerna och åter tillbaka till densamma. Den
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förra tiden år ett tropiskt år, den sednare ett

sideriskt år. Det förra år något kortare, e-

medan vårdagjemningspunkten på samma tid,
som solen fulländat sitt skenbara omlopp, ryckt
nästan en gradminut henne till mötes. Men
nu år hvarken det ena tropiska året likt det
andra, ej eller det ena sideriska aret likt det
andra, emedan jorden på sin väg stores af de
andra planeternas attractionskralter. Man tager
således af båda ett medel af olikheterna i det
verkliga året. Ett tropiskt medelår år 3(55 da-
gar, 5 timmar, 48 minuter, 49 secimder; ett
sideriskt medelår år 365 dagar, 6 timmar, 9
minuter, 11\ sccunder.

Jordens omloppsbana utgör mer än 129 millio-
ner mil. Under livart dygn löper hon 35^,240 mil,
och i livar secund 4 mil.

Årstiderna råtta sig efter jordens sneda
omlopp kring solen. Förhållandet år följande:

Den 21 Mars inträffar vårdagjemningen.
Solen står nu i Vädurens tecken och i vår-
dagjemningspunkten, eller i en punkt af sjelf-
va aHpiatorn* d. å. med andra ord: ingen af
jordaxelns poler år dä vänd mot solen, och
derföre utbreder sig solens sken likformigt från
den ena polen till den andra och upplyser den
ena hälften af alla parallel-kretsar, under det
att den andra ligger i skuggan. Derföre blif-
va natt och dag lika långa för alla orter på
jorden. Nu tyckes solen skrida in i norra half-
klotet och med hvarje dagrycka mer och mer
norr om AEquatorn. Derföre ökas också i nor-
ra halfklotet dagarnes långd beständigt; och
emedan solen jemvål med livar middag stiger
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allt högre och högre på himlahvalfvet öfver
horizonten, så tilltager åfven vårmen; ty vår-
men verkas af solen, och ju lodråtare hennes
strålar falla, desto starkare år deras verkan.
Vid nordpolen begynner nu en dag, som räc-
ker sex månader, och vid Sydpolen en natt,
som räcker lika långe.

Når nu den 21 Juni infaller, har Solen
hunnit till Kräftans första punkt eller till Nor-
ra Solståndet, cl. å. aflågsnat sig längst ifrån
a3quator. Nordpolen står då 23^° närmare
vänd mot solen, hvilken då belyser alla trak-
ter, som ligga 23J° å ömse sidor om denna
pol, hvaremot Sydpolen och alla trakter på 23* °

afstånd derifrån ligga i mörker. Nu har so-
len hunnit till sin vändpunkt, och tyckes nu
skrida utföre norra halfklotet; från denna tid
aftager dagarnes längd i norra halfklotet i sam-
ma mån, som den tilltager i det södra.

Den 23 Sept. har jorden kommit i sam-
ma ställning mot solen, som den var den 21
Mars, eller solen står nu åter i asquatorn, men
i en motsatt punkt, uemligen den, med hvil-
ken Vågens tecken begynner eller höstdagjem-
nings-punkten, och derigenom blifva dagar och
nätter återigen lika långa. Denna tidepunkt
kallas derföre höstdagjcmningen. Från den
dagen inträder solen i södra halfklotet och nu
tilltager der dagarnas längd och vårman, un-
der det att båda aftaga i norra hallklotet. Når
åndteligen solen ingått i Stenbockens tecken
eller kommit i Södra Solstånds-punkten, d. å.
hunnit sitt största afstånd från sequatorn sö-
derut, hvilket sker den 22 Dec, inträffar Vin-
ter-solståndet, då för södra halfklotet samma
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förhållanden infinna sig, som vid Sommarsol-
ståndet intråflade för norra haliklotet. Der-
vid. äger dock den skillnaden rum, att solen
under vår vinter Jöper fortare ån om somma-
ren * derföre uppehåller den sig också längre
(nemligen 8 dagar) i norra hailklotet au i det
.södra, så att var höst och vinter åro 8 da-
gar kortare än våren och sommaren. Under
vår vinter år solen os.s inigefår 611,000 mil
närmare ån då hon år i sitt apheiium* men
denna skillnad år för 01-etydlig alt göra nå-
_»on märke! i_; skillnad i vår nian.

Håruf inses, att norra och södra hcmi-
sphiéreu äga rakt motsatta årstider. IN år vi
halva midsommar, äga våra antipoder (så kal»
las de som ho midt emot oss på jordklotet)
sin starkaste vinter; når vi halva vår, inträf-
far höst hos dem, och tvertom.

Man inser älven, att dagarnes ]åii<*d år
olika då solen år vid olika breddgrader; u-
tom når hon år i dagjemiiingarna: då blir öf-
ver hela jorden dagen jernnt 12 timmar lång
och natten likaledes 12 timmar. Men annars
år på en ort, som har en högre polhöjd, el-
ler ligger närmare intill Nordpolen, en och
samma dag längre ån på en ort, som ligger
sydligare eller närmare intill aecjuator; under
den tid nemligen, som solen vistas i samma
halfklot; men når solen ingår i södra halfklo-
tet blilver förhållandet tvertom i norra half-
klotet. T. ex. i Stockholm under 60° år läng-
sta dagen 18* timmar lång, vid Torncå under
66° år den 22J: timma, men i Neapel åter un-
der 41° hr. blott 15 timmar; deremot år från
höst- till vårdagjemningen natten betydligt lån-
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gre i Sverige ån i det södra Europa. Såle-
des ju närmare man kommer någondera al po-
lerna, ju större blir skillnaden mellan (lagens
och nattens längd, till dess att det under livar-
dera polen, men på alldeles motsatta tider om
året, råder en sex månader lång dag, och se-
dermera en sex månader lång natt. Under ve-
quatorn åter går solen hela året om upp kl.
6 om morgonen och ned kl. 6 om aftonen,
hvarvid skymningarne både morgon och qväli
åro myckel kortare ån hos oss. Icke heller
gifves det der någon annan skillnad i årstider
ån några månaders regntid.

De förhållanden vi nu anmärkt, hafva tje-
iiat till råttesnöre för ännu en annan indelning
ni jorden. Man har nemligen, i hvardcra halt-
klotet, dragit en paraiiel-cirkel genom sol-
ståndspunktorna, således ungefår 23^,° från cc-
quatorn och 66^° från hvardcra polen. Dessa
paraiiel-cirklar kallas Vändkretsar eller Tro-
piker, emedan jorden under sitt omlopp vän-
der sig i dessa punkter åter till acquatorn. Den
i norra halfklotet heter Norra Vändkretscn
(Tropicus Cancri), den i södra halfklotet kal-
las Södra Vändkretsen (Trppicus Capricor-
ni), — Yidare föreställer man sig, att pä ett
afstånd af 2<3J° från hvardcra polen och 66J°från iequatorn, tvenne andra parailel-cirklar
åro dragna. Den, som går öfver norra half-
klotet, benämnes Norra Pol-cirkeln (Circu-
lus polaris aretieus); den, som går öfver sö»
dra halfklotet, kallas Södra Pol-cirkeln (Cir-
culus polaris antarcticus).

Genom dessa cirklar blir jorden indelad
i fem zoner eller bälten. Den Hela Zonen
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(Zona torrida) ligger mellan båda våndkret-
sarna, således midt på jorden oeh genomskå-
res på midten af a?quatorn. Sedermera vid-
tager, i hvardera halfklotet, den Temperera-
de Zonen (Zona temperala), som sträcker sig
från våndkretsen till polcirkeln. Slutligen föl-
jer den kalla Zonen (Zona frigida), också en
i hvardera halfklotet. Fölen år deras medel-
punkt och polcirkeln deras grånsor.

(Nu efterses noga och genomgås på globen el-
ler cliartan de länder och trakter, som ligga inom
dessa zoner, eller genomskäras af dessas parallel-
cirklar.)

Begripligtvis år vårman i dessa zoner myc-
ket olika. Den heta zonen år den mest var-
ma, derföre att solstrålarna stundom alldeles
lodrätt, stundom i en föga sned rigtning der-
på nedfalla. De tempererade zonerna emotta-
ga solstrålarne i en ännu mer sned ställning,
och uppvärmas derföre mindre. Snedast träf-
fa solstrålarne de kalla zonerna, och under en
del af året måste de till och med sakna allt
solljus och värma, och derföre år kölden der
starkast. Således ju längre man aflågsnar sig
från sequator, ju större år i allmänhetkölden;
men denna regel tål flera undantag, hvilka ne-
danföre skola anmärkas. Ju längre från a^qua-
torn, desto större år också vanligen skillna-
den mellan sommar och vinter. Denna i sår-
skilta zoner fördelade värme år hvad man kal-
lar ett mathematiskt eller geographiskt kli-
mat.

I två afseenden afviker jorden från skap-
naden af ett fullkomligt klot. Det ena år i
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anseende till dess platthet vid polerna,* det an-
dra år ojcmnheterua på dess yta. Dessa ojemu-
heter bestå i höjder och dalar. I hånseende
till jordens storlek betyder denna afvikelse fö-
ga; ty det högsta bekanta berg år blott 27,000
fot öfver hafvel, således vid pass | svensk
mil. Då nu jordens ivårlinia år 1719 svenska
mil, så år denna ojcmnhet ej mer märkbar,
ån om man lade ett sandkorn af medelmåttig
storlek på ett klot af 6 till 7 fots diameter.

När nian nu vill albiida jorden, sker det
antingen på en glob eller på en charta. En
glob har skapnaden af ett klot, och gifver så-
ledes en fullkomlig bild af jorden, med alla
dess mathematiska och geographiska indelnin-
gar. Men då globerna vanligen göras små, så
kan man ej gerna på dem föreställa berg och
dålder 1). Af samma orsak, och emedan glo-
berna vanligtvis afbilda hela jorden, så kun-
na de endast föreställa de större förhållande-
na. Vill man derföre hafva en mera utförd
teckning af särskilda verlsdelar, länder eller
orter, så väljer man dertill chartor. En Char-
ta år en jordens afritning på ett papper eller
en annan jemn yta. Hår åro jordytans ojemn-
heter lika svåra att föreställa som pågloben,
men dess buglighet eller klotgestalt kan omöj-
ligen afbildas på ett papper eller annan slåt
yta. Chartor åro således i detta hånseende mer
ofullkomliga ån glober, och ju större ett land

x) Åtskilliga försök i denna väg hafva dock i sed-
nare tider blifvit gjorda genom så kallade relief-
glober.



18 Första Coursen.

år, som skall albildas, ju mera ofullkomlig
blifver bilden, derföre att kulirigheten år min-
dre märklig af en liten yta ån af en större.
Chartan ritas, d. v. s. paralellerna och mcri-
diancrnc uppdragas, eller vissa geometriska
rcglor, hvilka kallas projcclioncr. De åro af
ilerfaldigt slag, den ena bål tre i ett, den an-
dra i ett annat afseendc. Den, hvaruti meri-
dianer och paralleler uppritas som raka lini-
<er, kallas Mercators projection. Men vanli-
gen tecknas dessa cirklar som krokiga linicr.
— Glob-charta Qilanisphasr, planiglobus),
år en sådan charta, som föreställer Jordklotet
cirkelformigt, uppritadt på papperets jemna y-
ta; men emedan vi, vid globens betraktande,
endast se dess ena hälft, så måste man, för att
bilden af det hela måtte vara fullständig, äga
tvenne sådana glob-chartor. —• Vcrldscharla
kallas en sådan, som föreställer hela jorden;
Generalcharta år en sådan, som föreställer en
viss större del af jorden, t. ex. ett rike, ett
land; Special-charta en sådan, som förestäl-
ler en mindre del af jorden, t. ex. ett land-
skap, en socken; Plan-charla, en sådan, som
föreställer grundritningen af en stad, en bygg-
nad o. s. v. Allas kallas en samling af liera
chartor, tillsammans föreställande ett helt.
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2. Grunddragen till den

Physiska Geographien

a) Allmänna Begrepp.

Den stora sammanhängande vattenmassa,
som omgifver jordens länder, kallas Verlds-
hafvet eller Oceanen. Öar åro sådana delar
af jorden, som helt och hållet kringflytas af;
vatten,* holmar u>o mindre öar,* halföar, de
som på en sida sammanhänga med fasta Jan-
det. Utgöres denna förbindelse af en smal
landsträcka, kallas den näs eller ed (isthmus).
En från landet i sjön utskjutande lång och smal
landremsa kallas landtunga; utskjuter blott en
mindre del af landet i hafvet, får den namn
af udde (cap). Yttersta randen af ett land långs
hafvet eller en sjö eller en å, kallas strand;
en hafstrand med landet derintill, år en kust.
Ett kustland kallas den låga landsträcka mel-
lan hafvet och den närmaste höjdsträckningen.

Egentligen åro både Gamla och Nya Verl-
den, såsom omgifne af oceanen, tvenne öar;
men man anser dem för fasta länder, i hån-
seende till deras storlek. Man kallar ock Nya
Holland ett fast land, ehuru betydligen min-
dre ån dessa, men likväl flerdubbelt större ån
någon annan ö.

Om en del af hafvet intränger i landetoch
på flera sidor omgilves af land, kallas den en
Vik (golf); år den mindre djupt inträngande
och har den en bred öppning mot hafvet, he-
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ter den lugt (bay); ar den helt liten, och kan
tjena skeppen till skydd for vindanio, heter
den hamn, en redd, ar en ankarplats utan att
bilda en bugt. Ett smalt trångt välten, som
lorenar tveune större vatten, kallas aund eller
(naturlig) canal* Ett hal", som al" land pä al-
la sidor så omgifves, att det l)lolt genom ett
sund förbindes med dt annat hal", kallas me-

delhaf. inneshites det på alla sidor al' land,
heter det insjö. Grunda, mestadels af land
eller öar inneslutue halsvikar kallas laguner.

Om hafsboltnen stiger nära opp till vat-
tenytan, kallas ett sådant stallo grund; hestår
det al sand, får det namn af sandbank; beslår
det af klippor, kallas det blindskär. Höjer
blindskäret sig ofvan vattenbrynet, får det namn
af klippor, klubbar, skär. En rad af liera
sammanhängande klippor kallas ref. En sam-
ling af liera öar och holmar benämnes ö-flock,
archipelag, archipel: åro dessa små ochklip-
piga, kallas den skärgård.

Jordens inre år oss obekant, emedan man
blott pä ett ringa djup kunnat trånga nedåt.
Sannolikt består den invändigt ömsevis af sten,
sjöar, eld och stora ihåligheter. Jordens yta
tros hafva bildat sig antingen genom vattnets
eller eldens kraft, eller genom bådas förenade
makt. De berg, som uppkommit på våta vå-
gen (genom öfversvåmningar) kallas Neptuni-
ska, och dessa ligga i skrifvor eller lager. De
berg åter, som uppkommit genom en under-
jordisk eld, kallas Platoniska eller Vulkani-
ska, ocli dessa ligga massi.lt eller icke lager-
vis. Ännu röjer sig den underjordiska eldens
och valinets verksamhet, i det att de här och
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der utbryta och utkasta brinnande ämnen: så-
dana ställen heta Vulkaner. Föröfrigt inde-
las bergen efter de*as ålder, i trenne forma-
tioner, neuil. Ur-, Ofvergungs- och Flöts-for-
mationcn. Till de äldsta bergarterna höra gra-
nilen och gncisen: af den sednare bestå de fle-
sta berg i Sverige: dessa bergarter gå djupast
ned i jorden oeh af dem bestå också vanligen
alla fjäilars högsta toppar. Elötsbergen ligga
uppä ui'hoj*gen och åro låga ock flacka.

Tå jordens yla omvexla höjder och slät-
ter. De förra kunna bestå icke endast af berg,
utan älven af upphöjda, med jord eller sand
beklädda hackar. Slätterna bestå dels al haf,
sjöar och andra valtusamlingar, dels af jemna
jordytor. Men, i mathemati.sk mening laget,
linnes icke någon fullkomlig slätt på jorden;
ty emedan jorden år klotformig, måste åfven
den minsta damms yta vara kullrig.

Med absolut höjd menas ett föremåls höjd
öfver vallen-ytan,* med rel alif höjd dess höjd
öfver en gifvon punkt vid dess fot. Vanligen
ligga de högsta bergen på en hög basis,* der-
före kan ett Iå,_rc, men brant från hafvet el-
Jer från en landslätt uppstigande berg synas
höjire än ett vcrkcliiien mycket hötrre bert!,

1 " 1 " 1 T 1° 1 " «•emedan åskådaren vanligen, da han pa när-
mare håll blir det sednare berget varse, sjelf
befinner sig på en ansenlig upphöjning. Den
absoluta höjden menas gemenligen, då höjden,
ulan vidare tillsats, uppgilves.

Berg, som åro högre ån 6000 fot, kallas
Alper eller Fjällar. Betydligt lägre höjder
kallas kullar, backar; om dessa sammanhän-
ga och framlöpa en sträcka i längden, bcnåm-
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nas de åsar; äro de högre, heta de bergsträc-
kor, bergkedjor, alp sträckor; mindre bergs-
sträckor, hvilka från dem utgå, kallas äter
bergarmar. En större bergmassa, frän hvil-
ken bergarmar åt flera håll utskjuta, får namn
af bergknut, bergstock. Ett bergs öfversta
del heter topp, spets; den linia, som vi före-
ställa oss dragen öfver en bergstråckas top-
par, kallas bergsrygg; år den spetsig och smal,
kallas den bergkam, är den mycket bred och
slät, heter den bergslätt.

En större sänkning mellan tveime höjder
kallas dal; en mindre, cläld; en kort och smal,
kjusa. Leder en sådan kjusa öfver ett berg
från en slätt till en annan, heter den pass.
Gå tvenne bergkedjor i jemnbredd med hvar-
andra, heter den mellanliggande dalen en längd-
dal (longitudinal- eller parallel-dal); går den
åter i motsatt led, eller skär bergkedjan i lod-
rått rigtning, får den namn af tvär-dal (trans-
versal-dal).

En slätt kan antingen vara jemn, endast
mer eller mindre sluttande åt en viss led, el-
ler ock sådan, att små dålder och kullar der
omvexla. En slätt af förra slaget kallasjemn-
slätt; en af sednare slaget, vågformig slätt.
Man urskiljer åfven ett land efter dess abso-
luta höjd. En slätt eller ett landstreck, som
ligger lägre ån hafvet *), kallas ett negalift
lågland; de, som ligga högre, men ej öfver

*) Sådan är en stor del af Holland och landet pä
ömse sidor om nedre Po: de skyddas genom natur-
liga eller med konst uppförda dammar från vattnets
öfversvänuiing.
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500 fot, kallas lågländer; de högre heta hög-
länder (plaleauer). Är nu ett högland jemnt,
får det namn af 'högslätt; år det småbergigt,
heter det taffel-land; år det högbcjgigl, kal-
las det ett berg- eller alp-lund. Då I der, som
omslutas al. berg pä alla sidor, ulan alt hafva
någon öppning, kallas kiltil dalar, berg-kitt-
lar. ■— Ett lägre bergland kallas subulpin-
land, terrass-land, eller också truppland, c~
medan man genom detla småningom nedstiger
från höglaudet till djuplandet.

En ofruktbar landsträcka kallas en .öcken
eller ödemark, om den år obebodd, en sand
öcken, om den höljes af sand; en stepp , om
den är otjenlig lör åkerbruk, utan skog och
vallen; hedar åro nästan detsamma, men ännu
torrare och gråsfattigare. Upprinner i en öc-
ken, belägen i någon af de varma länderna,
en ömnig källa, från hvilken vatten kan ut-
ledas, så uppstår på en sådan fläck grönska,
åkerbruk och tråd; ett sådant fruktbart ställe,
lik en ö i ett sandhaf, kallas oas.

llufvudbergstråekaii i elt land eller på en
ö går gemenligen fram i samma riglning, som
landets egen längsta sträckning, emedan det
år bergen, som liksom ref benen i mennisko-
kroppen gifva fasthet och gestalt åt landet.
Mångenstädes bestå stränderna af berg, som
kunna halva cii betydlig höja; men de högsta
hergen i ett land ligga mestadels på något af-
stånd från hafvet.

Den delen af ett land, som har största
höjden öfver hafvet, kallas landlhöjden, den
må beslå af en bergstråcka eller af en ås, el-
ler annan högland trakt. Ifrån denna sluttar
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eller sänker sig landet mer och mer mot de
närmast belägna vatten. Den kallas åfvenvat-
tendelarc, emedan den under deras öfra lopp,
åtskiljer floderna, hviika följa landets sänkning
och för öfrigt vanligen uppsöka de djupasto
stållena, för att der framrinua. Således kan
man genom flodernas lopp bedömina hvaråt
ett land sluttar.

En flods ursprung kallar man ofta dess
källa, den må uppqvälla ur en verklig källa,
■eller ur jorden, eller ur en sjö, clt träsk, el-
ler på ett berg. Vanligen uppkommer ett stör-
re vatludrag derigenom, att hufvudfloilcn upp-
tager flera mindre, hviika kallas bi- eller till-
floder. Små vatludrag kallas bäckar, större
åar, ännu större floder, strömmar, elfvar,
■emellan hviika sednare språkbruket sällan gör
skillnad. Vanligen år en större flod strid och
forsande i sitt ölversta lopp, saktar sig sedan,
når den nedkommit ur bergstrakten, och blir
djup och segelbar. Delar den sig vid sitt ut-
lopp eller mynning i flera grenar, så kallas de
olika trakter den genomkorsar, Delta. Flo-
dens hufvudrigtning åt ett visst väderstreck år
dess normal-direction. Det landstrcck, hvar-
ifrån vattudragen samla sig till en flod, kallas
flodområde, och de särskilda bifloderna oeh
mynningsarmarna nämnas med ett gemensamt
namn dess flod-syslem. Ett flodområdes grån-
sor åro dels vattudelande höjder, dels kuster:
rummet mellan dessa grånsor heter sluttning
(på Tyska Abdachung), emedan floden år den
relatift djupaste linien.

Ju större och märkligare en bergstråcka
år, ju större pläga de floder vara, som der
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uppqvålla, och vanligen derifrån sprida sig i
flera rigtningar. Dock upprinna mänga stora
floder på lägre höjder, eller ur obetydliga sjö-
ar och träsk. Ligger flodens källa nära det
haf, hvaruti strömmen inflyter, så kan floden
ej hafva nägot långt lopp, men år i stället A^an-

ligen så mycket stridare. Sädana kallas Kust-
floder. — Det gifves vattendrag, som under
snösmältningen eller regntiden kunna vara gan-
ska breda, strida och forsande, men som om
sommaren försiiia eller alldeles uttorka: dessa
kallas regnbäckar: (på Eransyska lorrents);
gå de genom torra trakter, kallas de stepp-
floder.

b) Land och Haf.
Jordens yta innehåller nägot öfver 9 mil-

lioner quadrat-mil; af dessa upplagas nära 7
af vatten,* och det öfriga rummet, inemot 2 1,
af land.

Om vi betrakta den af de bada glob-ekar-
terna, som föreställer östra hemisphasren, so
vi först ett stort fastland eller continent, hvars
hufvuddel år utbredd mellan AEquatorn och
norra Polkretsen. Eu liten del af dess norra
del faller ofvanför denna Polkrets: i söder når
dess östra del icke fullt ac-quatorn, men den
vestra räcker anda ned till södra våndkretsen
och ett stycke dcröfver. Denna continent kal-
las den Gamla Verlden, såsom först förr oss
bekant: den indelas i trenne verldsdelar: Eu-
ropa i n. v., Afrika i s. v., och söder om
Europa, samt Asien, i ö. och n. o. Asien sam-
manhänger i v. med Europa, men år blott ge-
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nom det smala näset vid Suez förbunden med
Afrika. Utmed sislnämnde vcrJdsdels östra kust
ligger en stor ö kallad Madagaskar. De stör-
sta öar som höra till Europa åro Spelsber-
gen, Island, Britannien och Irland, samt Si-
cilien, Sardinien, Candia och Cypern, — A-
sien skjuter i n. o. med en udde in i den ve-
stra hemispha?rcn.

Vi se vidare i östra hemispha^rens syd-
östra del en mycket stor ö, som genomskåres
af Södra Vändkretsen. Denna ö kallas Nya
Holland och bildar med öarne, som ligga norr
om, pä ömse sidor om AEquatorn, en egen
verldsdel, kallad Australien eller Polynesien.
Dock räknas de vestra öarne (v. om 150° b)
till Asien, men den östra fortsättningen af den-
na ö-kedja sträcker sig långt in i vestra half-
klotet. De lyra största kallas Sumatra, Ja-
va, Borneo och Celebes, som tillsammans kal-
las Sunda öarna; desse, jenite de norr ut be-
lägna Philippinerna, höra till Asien. De stör-
sta öar som höra till Australien åro Nya Gui-
nea, n. om Nya Holland, samt de dubbla ö-
arne Nya Zeeland, ö om Nya Holland. — In-
vid Asiens norra kust ligga de stora öarne
Novaja Semlja och tvenne andra, kallade
Nya Siberien.

Vända vi oss nu till vestra halfklotet, fin-
na vi der en stor continent, som kallas Nya
Verlden eller Amerika. Den fortgår från hög-
sta norden till s., smalnar nedanför norra vånd-
kretsen mycket hastigt, motsvarande det bre-
da knä, som Afrika under denna bredd utskju-
ter mot v. Utanför denna smala del ligger en
stor archipelag, kallad Vcstlndicn, Dess lyra
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största öar åro Cuba, Domingo eller Haiti,
Jamaica och Porto Rico. Den smala delen
af lasta landet, som ligger v. om denna ö-floek,
år ett näs, kallad t Panama-näset. Det sam-
manbinder den nordliga delen af denna conti-
nent, Nord-Amerika, med den sydliga delen,
Syd-Amerika. Sedan näset upphört, tilllager
Syd-Amerika hastigt i bredd, utskjuter deref-
ter mellan __Equatorn och Södra Våndkretsen
ett bredt knä, midtcmot en bred och djup in-
skärning i den motliggande Afrikanska kusten.
Sedermera afsmalnar denna verldsdel mer och
mer, och går längre ned mot Södra Polkret-
sen ån någon af de andra continentcrna.

Af verldsdelarne är Asien de» största (882,000
qv. mil, 1300 mit läng från v. till ö., 1120 bred från
s. till n.) Dernäst följer Amerika (007,000 qv. mil.,
2020 mil lång frän ö. till v.; 000 mil bred); deref-
ter Afrika (544,700 qv. mil, 1020 mil läng iiån ö.
till v.; 1070 bred)- vidare Evropa (108,800 qv.mil;
750 mil läng frän ö. till v., 520 mil bred.) Slutli-
gen Australien (hvars huf. uddel, Nya Holland, är
138,000 qv. mil, 500 mil frän v. till ö., 420 mil
från s. till ii.; men när öarna tilläggas, utgör Austra-
liens yt-innehåll 100,000 qv. mil, således ändock nå-
got mindre än Europas.) Asien är följaktligen 5
gånger så stor som Europa, och större än Europa,
Afrika och Australien tillsammans. Amerika är 4,
och Afrika 3£ gånger större än Europa.

Östra halfklotet innehåller 2* gånger mer land
än det vestra; jemnför inan åter norra och södra half-
klotet, så innehåller det förra 3 gånger mer land än
det sednare.
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Haf. Oceanen eller Verldshafvct
ulgör blott ett enda sammanhängande helt,
men för en beqvåmare ölVersigt skull har man
delat dess yta i följande fem stora afdelningar:

1. Norra Ishafyct utbreder sig kring
Nordpolen, och begränsas dels af den Gamla
och Nya Verldens arktiska kuster, dels, der
dessa landgrånsor upphöra, af den Norra Po-
iar-kretscm Det. bildar i Asien tvenne stora
l>ii »ter, Hvita Hafvet och östligare^ Obi-Vi-
ken, en lång men smal vik, samt på Ameri-
kas nordöstra kust Baffins-vikcn och Hud-
sons bay, hviikea sednare likväl ligger ned-
om polcirkeln.

Z. Atlantiska Hafvet ligger mellan Gam-
la och Nya Verlden. 1 n. sammanhänger det
med Jshafvet, och begränsas i ö. af Europas
och Afrikas kuster. Dess nordöstra del (mel-
lan Ilritannien i V. samt Skandinaviska halföti
och Danmark i ö.) kallas Nordsjön. Detta
haf intränger mot ö. och kallas mellan Nori-
ge och Danmark: Skager-Rack. vidare mot
5.0., mellan Danmark och Sverige, och kallas
Kattegat; längre ned is. bildar det tre sund,
Öresund, Stora och Lilla Bell; derefter vid-
tager Östcrsiön, ett stort inuanhaf, mellan Sve-
rige, Finland, Ryssland och Tyskland. Det
har tvenne armar; Bottniska Viken, Östersjöns
nordligaste del n. om öarna Åland, samt Fin-
ska Viken, Östersjöns östligaste del. Längre
ned i s. bildar Östersjön den stora Riga-Vi-
j.en — Mellan Frankrike och Spanien ligger
en bred bugt, kallad Biscaya-Viken. — Syd-
ligare intränger Atlantiska hafvet mot ö., ge-
nom Gibraltars sund och bildar mellan den
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Gamla Verldens trcnne hufvuddelar ett åimu
större innanhaf, kallad t Mcdelhafvet. Den
långa och smala vik deraf, som uppskjuter emot
11., kallas Adriatiska Hafvet. Mot n. o. in-
tränger Mcdelhafvet genom sundet vid Dar-
danellerna och bildar det lilla Marmora-haf-
vet; östligare sammantränges detta i ett sund,
kalladt Constantinopolitanska sundet, genom
hvilket man kommer in i Svarta Hafvet, en
rymlig oeh öppen sjö; derefter följer äter ett
sund, som leder in i Asowska sjön.

Slutligen bildar Atlantiska hafvet, under
AEquatorn, en stor bugt midt på Afrikas ve-
stra kust: den kallas Guineiska Viken. Den
delen af samma haf, som ligger utanför denna
bugt mellan AEquatorn och Södra Våndkret-
sen, har fatt namn af Mlhiopiska Hafvet. I
s. ligger Atlantiska hafvet öppet, utan alla land-
grånsor, och förenar sig under Södra Polcir-
keln med Södra Ishafvel. I v. bildar samma
haf under Norra Våndkretsen Mexicanska Vi-
ken, omgifven i s., v. och n. af Amerikas fa-
sta land, och i ö. stötande intill Cuba, den
största af Vestlndiens öar.

3. Indiska Hafvet begränsas af Afrika
i v., af Asien i n., af Sunda öarna och Nya
Holland i ö., samt förenar sig i s. med Sö-
dra fshafvet. Asiens södra kuster utskjuta i
följande stora hallöar: Arabien, vestra indiska
och östra Indiska hallon, hvilken sistnämndes
sydligaste del heter Malakka. Emellan dem
ligga följande innanhaf: Arabiska Hafvet sö-
der om Arabien, mellan Afrika i v. oeh ve-
stra Indiska hallon i ö. Detta hal bildar tven-
ne ansenliga vikar; dm första: Röda Hafvet
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eller Arabiska Viken, ett långt, men mycket
small haf, mellan Afrika och Arabien, in. en-
dast genom det smala näset vid Suez aiskildt
från Medelhafvet, och i s. genom sundetRab-
el-Mandeb förenadt med Arabiska hafvet. Den
andra: Persiska Viken, som sköljer Arabiens
östra och Persiens vestra kuster. Den år bre-
dare, men ej så läng som Röda hafvet. Ve-
sterut vid Afrikas östra kust ligger den stora
ön Madagascar: sundet mellan den och fasta
landet kallas Mozambiks canal. — Öster ut
följer en bred och rymlig bugt, kallad Ben-
galiska Viken, som i ö., n. och v. omkring-
sJutes af de båda Indiska hallöarna, samt slut-
ligen Chinesiska Hafvet, mellan östra Indi-
ska hallon i v., södra China i 11., samt Phi-
lippinska och Sunda öarna iö. och s. Man
inkommer från Indiska hafvet i Chinesiska sjön
genom två farleder: Malukka-sundet, mellan
halfön Malakka och ön Sumatra, samt Sun-
da-sundet mellan öarna Sumatra och Java.

4. Stora Oceanen eller Stilla Hafvet.
Genom mänga sund år denna ocean förenad
med Indiska hafvet; den stöter i n, v. till A—-
sien, i s. v. till Nya Holland; iö. utgöres dess
grans af Amerikas vestra kust och i n. år den
iörenad med norra Ishafvet genom det smala
Behringssundet, som åtskiljer Asien A-
merika. Söderut finnes ingen annan ån en in-
billad gräns mellan denna Ocean och Södra
Folar-liafvet. Dess största bugtcr åro följan-
de: i söder, den stora Carpentaria-Viken
på Nya Hollands norra kust; i vester på A-
siatiska kusten: Gula Hafvet mellan China och
halfön Korea; Japanska Hafvet, mellan Ja-
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panska öarna och fasta landet, samt nordligast
Kamlschulka-Hufvct, hvilket v. om hallön
Kamtschalka bildar den rymliga Ocholzska
Viken. I öster på Amerikas vestra kust: Ca-
liforniska Viken, ett långt och small vatten,
mellan halfön Californicn och fasta landet, samt
Panama-Viken, v. om Panama-näset. Yid det
landlasta Amerikas sydligaste ända ligger ön
Eldslandet: mellan denna och fasta landet fly-
ter Magclhucnska Sundet, som förbinder At-
lantiska och Stora Oceanen. Syd vestra delen
af sistnämnde Ocean, eller den delen som lig-
ger närmast Nya Holland och Pliilippinerna.
år mellan de båda Våndkretsarnc öfversådd
af otaliga större och mindre öar, hviika slu-
ta vid 205:te meridianen: denna del af Ocea-
nen kallas vanligtvis Söderhafvet.

5. SÖdra Ishafvet ligger rundtorn södra
polen, och år under hela året betäckt af last
is eller simmande isberg, som gör all segel-
fart derpå omöjlig. Detta haf år således all-
deles obekant. Man känner inom dess områ-
de endast ett enda land, ön Södra Shetland,
s. om Eld-landet, vid 6S>° br., det sydligaste
af allt land.

Sjöar. De största sjöar åro: I nord-
ligare delen af Europa: Ladoga, den största
i denna verldsdcl, Onega och Pcipus; vidare
Venern, Veltern och Målarn i Sverige; samt
i södra delen af Europa: alpsjöarnc Genever-,
Neufchalel- och Boden sjön. —1 Asi en: Ka-
spiska Hafvet, den ansenligaste af alla sjöar
(158 mil läng från ö. till v., 50 mil bred; öf-
A^or 8000 <\u. m. i areal); dernäsl Aral, ö.
derom; vidare österut Balk äsch och Baikah
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■=— I Afrika år endast en större sjö, vid namn
Tsad, någorlunda bekant. Nästan alldeles o-
kånde åro Aquelundu samt Zambcze och Ma-
ravi, — I Amerikas nordligaste del ganska
många, hvaribland SIafsjön, Winipcg-sjön,
samt följande fem: Öfra Sjön, Huron, Michi-
gan, Erie och Ontario, hviika med hvaran-
dra stå i sammanhang. I Södra Amerika mär-
kes sjön Titicaca,

Berg och Slätter. De förnämsta berg
på jorden åro följande: I EUROPA: Ural,
som stryker från n. till s. (från Polcirkeln till
55° br.). Dess största höjd öfverskjuter föga
6000 fot. Hela den stora landsträckan vester
och söder dcrom, till Östersjön och Finska Ti-
ken å ena sidan och till Svarta och Kaspiska
hafvet å andra sidan, — ellerEuropeiska Ryss-
land, — utgör en enda stor slätt. — Kölen
eller Norska Fjällryggen, ett bredt men me-
delmåttigt högtbergbålte, löper genom Skan-
dinaviska Halfön, frän Nordkyn, det landfa-
sta Europas nordligaste spets, söderu ttill Rör-
ås, hvarunder den utgör grånsskillnaden mel-
lan Sverige och Norige. S. om Röras för-
plattas den; derifrån tager den egentliga fjäll-
ryggen först en vestlig kosa, under hvilken
den antager namnet Dovre, löper sedan åt
s. v. under namn af Langefield ut i udden
JJndesnäs, den sydligaste spets i Norige. Den-
na nu beskrifna fjällkedja fyller större delen
al Norige, och utsänder åfven å andra sidan
flera låga, meu breda armar in åt Sverige.
Fjällryggens högsta toppar åro i Sverige Su-
litelma^ der Pitc- ochLule-elf upprinna, 5100
p. fot; i Norige Snöhältan 1100 fot, och pä
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Lang*.lie]t! några spetsar som åro ännu 5 till
600 fot högre.

Stora Brilan nic n s nordligaste del,
Skot_ska Högländerna, fyllas af vilda men ej
särdeles höga berg* dessa skiljas från*Låglän-
derna genom Guampian-ueiuven, som ha en
höjd af 4300 fot. Englands sydvestra del (Wa-
les) år bergig: men de högsta topparna, om-
kring 4000 f., liggapå rEAK-(^)if;)berget, der
floden Ouse (%ui) upprinner: detta berg går
genom nordvestra Eng!and Iran n. till s. Den
öfriga delen af landet år siat, med undantag
af sydligaste kusten utmed Canalen, hvarest
bergen bestå a(krita. Ön friand består vexeb»
vis af berg, slätter, torfmossar och moras.

Den stora öst-europeiska slätten fortsattes
s. om Östersjön, genom hela Polen, norra Tysk-
land, Nederländerna och slutligen genom hela
norra Frankrike anda till Atlantiska hafvet.
Dcremot år nåstan hela det södra Europa berg-
aktigt. Schweiz, ett land, som nåstan be-
står af idel fjällar, tränga dalar och alpsjöar,
kan anses såsom utgångspunkten för de flesta
af de syd-europeiska bergstråckningarna. Den
ansenligaste af dem år Alperna. I Schweiz
år denna kedja dubbel. Den norra, Berner-
Alperna^ börjar 6. om Genever-sjön, stryker
långs Rhönes norra sida, och slutar med de
höga topparna die Jungfrau (12,900 f.),
Schreckhorn (12,600 f'.) samt Finsteraarhorn
(13,500 f.) En lågre kedja går vidare ö. ut till
S:t Gotthard, ett fjäll, som val ej år öfver
8000 fot högt, men märkvärdigt såsom en punkt,
der P-hone och Rhen, jenite liera mindre ilo-
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der hafva sin upprinnelse. Södra Alp-kedjan,
som går mellan Schweiz och Italien, består af
flera afdelningar: 1. Penninska Alperna, mel-
lan Montblanc (14,764 f.), jätten bland alla
berg i Europa: till Monte Rosa (14 222 f.,
näst Montblanc, det högsta). Pä denna sträc-
ka ligger Stora St. Bernhard (10,400 f.), ett
märkvärdigt pass. 2. De Lepontiska Alperna
mellan Monte Rosa och St. Gotthard: på dess
midt ligger ett annat namnkunnigt pass, Sim-
pion. 3. Be Rhoßtiska Alperna, från St. Gott-
hard till Ortle Spitz, en af de högsta fjäll-
toppar (12,400 f.) i vår verldsdel, vid Etschs
och Addas ursprung, liksom en gränssten mel-
lan Schweiz, Italien och Tyskland. Från Ortle
Spitz fortsattes Alpkedjan åt n.o. genom Ty-
rolen till GrossGlockner (11,500 f.) der den
delar sig. En nordlig arm löper i enahanda
eller nordostlig rigtning, under namn af Nor-
diska Alperna, genom norra delen af Kårn-
then, Steiermark, vidare in i IVedra Ö-
st errike och Ungern till Donau-dalen, der
den förlorar sig. En sydlig bergarm går ge-
nom södra delen af Kårnthen, under namn af
Carniska Alperna, och stryker långs Adria-
tiska hafvet genom Kr a in, in i Kroatien,
der dess namn förbytes till de Dinariska Al-
perna, samt löper vidare v. om Bosnien in
i Albanien. Hår, i nejden af sjön Ochrida,
delar sig denna bergstråcka: den ena kedjan
går under namn af Egrisu Dagh (£. Orbelus)
genom Macedonien, och af Balkan (f. Hce-
mus) mellan Bulgarien och Thracien, österut
till Svarta hafvet. Dess höjd öfverstiger fö-
ga 3000 f. Den andra kedjan fullföljer, uu-
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der namn af Pindcjs, rigtningcn mot s., genom
A1 b a nie n och Grekl an d, som nästan fyl-
les af dess armar och slutar i Attiea med Cap
Golonna (f. Suniuni). Halfön Bl ore a år ett
högland, fullt af berg och trånga, instängda
dalar.

Nordliga delen af Bul gari en år ett slätt-
land; delta fortsattes n. om Donau, genom Wa-
lachiet, och österut genom Moldau och
Bessarabien. N. om VVallachiet liggerSie-
benburgen, ett liksom utplatladt bergland.
V. om Siebenbiirgen utbreder sig en ansenlig
slätt, bestående af södra och mellersta Un-
gern, men dess norra del upplages af Kar-
patherna. Det år en naken, vild, sjörik
bergskedja; dess högsta topp har dock endast
en höjd af 8000 fot, under större delen af å-
ret höljd af snö.

Från Karpatherna drager sig i nordnord-
ostlig rigtning en ås genom Ryssland upp
emot Finska viken, och derifrån vidare i n,
o. emot Ural. Ehuru den högsta i detta land,
förtjenar den dock icke namn af berg; men
den år bred, valturik, och för öfrigt märk-
värdig, såsom en vattenskillnad mellan de flo-
der som falla i Svarta och Kaspiska hafven,
i Östersjön och Hvita halvet. Dess mellersta
och högsta del, belägen s. om sjön limen, har
en höjd af nägot öfver 1000 fot: den har fle-
ra olika namn, såsom Waldai, Wolchon-
ski-skogen och Alauniska rerget. Der
uppqvålla floder som falla i trenne haf: Wol-
ga i det Kaspiska, Diina i Östersjön; nordli-
gare, men på samma ås, Dwina, som har sitt
utlopp i Hvita hafvet.
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Södra och mellersta Tysklands berg
kunna anses såsom en fortsättning af Alperna,
ehuru dessa ingenstädes hår (utom i Österri-
kiska länderna) hafva alpcharakter. Då Rhen
tråder utiir Schweiz, beledsagas han på ve-
stra sidan af Vogeserne, på den östra af
Schwabzwald, hvarest Donau upprinner.
Frän Schwarzwald drager sig, såsom en bin-
dande länk, die rauhc Alb mellan Donau och
Neckar åt nordost, upp till Fichtclberget, der
Mayn upprinner. Sistnämnde bergs högsta,
långsamt uppstigande spets år Ochsenkopf
(4,900 f.), en kårna för de nordligare bergen
i Tyskland. Derifråu förbreder sig åt öster
Erzgebirge, som på andra sidanElbe antager
namn al Riesengebirge och slutar i o. med
die Schneekopoe; men hår vidtager på nytt
en annan bergrad, Sudeterne, som tager sin
rigtuing åt s. o. nedåt Karpatherna. Från o-
chsenkopf utgår åter åt n. v. en låg bergs-
rygg, Thuringerwaed; deraf år åter Harz
ett nordligt utskott; dess högsta topp år Broe-
ken: den nordligaste bergpunkt i det meller-
sta Europa. Derifrån. år allt slätt norrut. Land-
sträckorna s., ö. och v. om Östersjön åro så-
ledes en ofantlig slätt, som i s. v. räcker än-
da till Ardennerna, i s. ända till Erzgebirge,
Sudeterna och Karpatherna, i ö. ända till Wal-
dai: men bakom sistnåmde ås öppnar sig en
ånnu vidsträcktare slätt, som i s. sträcker sig
till Gccmus, Svarta hafvet, Kaukasus, Kaspi-
ska hafvet, och i ö. till Ural; denna, endast
af låga landlryggar afbrutna slättmark inne-
sluter således ncdra Donans, hela Dnieprs, Dons
och Wolgas ofantliga ström-områden.
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Till Italiens bergsystem höra följande
sträckor. Den lörsta börjar vid Montblanc3

hvilken vi redan kanna såsom Europas hög-
sta fjälltopp, på gränsen mellan Schweiz och
Italien. Från denna utgår frans, en bergarm,
som i början, eller till Mont Cenis (11100 f.)
heter Gjiaji sk a Alperna, hviika åtskilja Sa-
voyen oeh Piemont, men som sedermera,
mellan Mont Cenis ock Monte Viso (13 000 f.),
får namn af Cottiska. Alperna. Nedanför
Monte Viso (der Po upprinner) tager fjållstoc-
ken en östlig rigtning; den beter en sträcka
bortåt Sjö-Ai-Perna , men ombyter, i nejden
af Genua, sitt namn till Apenninerna. Det-
ta år en bred, men ej mycket hög ås, som
stryker på längden genom hela Italien. Dess
högsta topp. Gran Sasso, har en höjd af 7,600
fot. Det eldsprutande berget Vesuvius ligger
enstaka och år ej öfver 3,700 fot högt. Det
inre af Sicilien består af måttligt upphöjda
högslätter: men på östra kusten ligger utan för-
bindelse med öns öfriga berg, det eldsprutan-
de Mina, den största af Europas vulkaner,
uppresande sig till en höjd af 11,400 fot.

Frankrike år liksom Tyskland slätt i
n., men i sina mellersta och södra delar berg-
aktigt. En högland skogstrakt, Ardenner-
na, utbreder sig vid dess nordöstra gräns:
söderut mötes denna ås af Vogeserna, hvars
hufvudmassa ligger östligare, långs Rhen; en
annan bergås, Jurabergen, löper från Rhens
krökning vid Basel söderut till Genever-sjön
och Rhöne. Ardennerna fortsåttas i s. genom
Cöte d'or och ånnu sydligare genom Seven-
kerna, som, under många utgreningar och lie-
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ra omvexlande namn, upptaga det inre af sö-
dra Frankrike mellan öfra loppen af llhöne,
Garonne och Loire. En märklig arm löper
långs Rhone och sedan nedåt JViedelhafsku-
sten, der den upphör vid den slätt, som ge-
nomskåres af Langcdoc-canalen. Ingen af des-
sa åsar har någon betydlig höjd; Sevennernas
och Vogesernas högsta toppar åro ungefår
4,500 fot.

Deremol begränsas Frankrike mot Spa-
nien af ett fjäll, som hör till de ansenligaste
i vår verldsdel: Pyrenéerna. Likväl år den-
na bergås något lägre ån Alperna; dess hög-
sta toppar åro Mont Maudil-(10,722) och der-
näst Mont per du (10.482 f.). 1 jemnbredd med
detta fjäll, således från ö. till v. stryka genom
Pyreneiska halfön liera bergstråckor, såsom
Asturiska berget, nordligt långs Biscaya-
Viken, samt Sierra Morena och Sierra
Nevada, i södra riket, — den ena n., den
andra s. om Guadalquivirs floddal. Af dessa
år den sistnåmda högst och har toppar af nå»
ra 11.000 fots höjd, hviika hela året bibe-
hålla snö.

I ASIEN. Den mellersta delen af östra
Asien utgör en af de upphöjdaste landsträc-
kor på jorden. Bergslätternas vanliga höjd år
hår 6 till 8 lusen fot, men i Tibet åro de än-
nu högre; några ligga der ej mindre ån 12 till
15 tusen fot öfver hafvet. Detta högland om-
gifves i ii. och s. af breda oeh höga bergkan-
ter, hvilkas hufvudstråckning går från v. till ö.

Norra bergrad en begynner ö. om flo-
den irtischs öfra lopp. Den bergmassa, som
hår börjar, löper mot ö., omgifver Jeniseis
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källor och fortfar ända till sjön Baikal, kallas
Stora Altai (d. å. guldberg). Detta år den
högsta delen af hela kedjan, och har snöbe-
täckta toppar af 10,000 f. höjd. Den år de-
lad i flera armar, som tillsammans hafva en
bredd af vid pass 50 mil. Dess nordligare
sluttningar kallas mellan Irlisch och Ob Ko-
lywanska berget, mellan Ob och Jenisci Ku-
snezkiska berget, mellan Jenisei och sjön Bai-
kal Sajaniska berget. INämnet Lilla Altai,
hvarrned man utmärker de samfålda bergstråc-
korna å fjällets norra sida, år i landet sjelft
okåndt. Den östliga delen af Altai, som lig-
ger s. om Jeniseisöfversta lopp, heter Tangnu.
En ännu östligare snöbetäckt fortsättning der-
af kallas Khan-ola ellerKangai (d. å. llongs-
berget), belägen ö.. om Selengas öfra lopp. —

O. om sjön Baikal, mellan Amurs och Lenas
flodområde, utbreder sig ett 80 mil bredt alp-
land, Da-urien, genom hvilket Da-uriska
berget stryker fram i jemnbredd med Baikal,
eller i rigtning från s. v. till n. o. Dess ve-
stra del, i nejden af samma sjö, heter Selen-
ginskiska, dess östra del (mellan Witim och
Olekma) Nertschinskiska berget. — En arm
af Da-uriska berget går, under namn af Ja-
blonoi Khrebct (d. å. Äpleberget) från Olek-
mas till Aldaiis källor mot n. o.; den har en
bredd af 30 mil, en medelhöjd af 3000 fot,
med toppar som åro ännu 1000 fot högre. En
östligare bergrad går långs Ochotzska viken
genom nordöstra Siberien ut till OstCap vid
Behringssundet, och har toppar, som synas 20
mil ut på hafvet, och således måste vara vid
pass 6000 fot höga.
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Södra bergraden heter under sin för-
sta sträckning från Siiul. till Bnrraniputcr Hi-
malaya (d. å. snöns säte). Den består af 3
till 6 jemusides från n. v. till s. o. fortlöpan-
de bergsryggar, hviika tillsammans intaga en
-bredd af 40 tiH 50 mil oeh fylla en rymd, så
stor som hela Skandinavien. Dessa bergrader
aftaga i höjd, i den mån de ligga mot söder,
eller mot Indiska djuplandet; den högsta ryg-
gen år således den nordligaste och det år den-
na, som, i egentlig mening; bär namnet Hima-
laya. Dess kamin har en medelhöjd af 15 000
f., men deröfver resa sig enskilda toppar; som
åro ännu 7 till 10 tusen fot högre. De hög-
sta spetsarna åro Uavala giri (d. ä. hvita ber-
get) 26,462 eng. iot, det högsta af alla berg
på* jorden, så vidt man ännu känner; östliga-
re ligger fjälltoppen Tschamalari, som blott
år några hundra fot lägre. Himalayas sydli-
ga parallel-kedjor kunna betraktas såsom trap-
por, hvaruppå man från högfjället i branta af-
satser nedstiger till Indiska plattlandet; men
på norra sidan år nedstigandet åt höglandet
"mindre brant. — Hela det nordliga Indien år
ett slättland, som sänker sig i den nejd, der
Ganges och Burramputer sainmauflyta, till ett
iångland, som ligger föga upphöjclt öfver o-
ceanens yta. Vesterut höjer väl sig landet nå-
got, men Ganges och Sind åro ej åtskilda af
någon bergsrygg.

O. om Burramputer fortfar denna alpke-
dja, men tyckes hår bestå mindre af särskil-
da armar ån af en oregelbunden sammanhop-
ning af höga alpmassor och berg-grupper,
hviika likväl följa normal-directionen från v.
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till ö. Denna bergsamling har intet gemen-
samt namn. Ö- om fravaddi, i sydvestra Chi-
na (Yuiman), heter det Sinesciian (d. å. snö-
berg), i höjd tå Ilande med Himalaya. Under
sin östligare fortsättning s. om Jantsekiang,
heter den Nan-ling, uppfyllande större delen
af södra China. En från s. till n. mellan Ti-
bet och China löpande kedja, fyllande rummet
mellan Jan-tse-kiangs stora krökning kallas
Yun-ling; nordligare antager denna bergarm
rigtningen från v. till ö., får nu namn af Pe-
ling (norra kedjan), och uppfyller öfra landet
mellan Jan-tsc-kiang och Gula floden. — N.
om Gula flodens stora böjning mot n. och der-
ifrån långs Chinas nordliga gräns löper en an-
nan kedja, under namn af Inschan; men når
den hunnit till meridianen af Feking, böjer den
sig mot n., och tar vågen upp till fl. A mur.
Den heter Khingkan Oola eller Siolki-bergel.
Dess snöbetåckta toppar gifva upphof åt Sun-
gari och andra strömmar, som från s. v. in-
falla i A mur-floden.

Dessa åro de bergkanter, som omfatta Ost-
Asiens mellersta högland. Men detta land år
dock ingen fullkomlig slätt, utan genomstry-
kes af flera bergrader. Från den nordligaste
punkten af Sinds lopp, vid Himalayas vestli-
gaste gränssten, utgår en väldig fjällrygg, som
tager sin kosa nästan rakt mot ö., skiljande
Lilla och sedermera Stora Tibet is. från Lil-
la Tatariet in. Detta berg kallas af Chine-
serne Kuen-luen; annars har det flera namn:
Karakorum och Mustag i v., Kentaisse,
Oneuta och Tartasch Daban i ö. Under
sin östliga fortsättning stryker samma bergrad
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n. om Jan-tse-kiangs öfra lopp, s. om sjön
Koko-nor, omgifver Gula flodens källor, samt
sammanstöter inom Chinas grånsor med Yiui-
ling och Fe-ling. Sannolikt år detta fjälls
absoluta höjd större ån sjelfva Himalayas. —

Ett tvärberg går ut från ivuen liiens vestliga-
ste hörn, löper frän s. till n. och skiljer Lil-
la och Stora Tatarict. Detta kallas i sin syd-
ligaste del Thsung-ling (Biå-bcrget), men
i allmänhetBelur-Tag- (Töcken-berget). JNår
detta hunnit till 41° bredd, upphör det, men
i stället utskjuter derifrån en ansenlig berg-
arm, kallad Thiang-Kiian (Himmelsberget),
äfven Mus-tag (Isberget), som tager sin rigt-
ning åt ö., således parallclt med Kuen-lueii.
Dess högsta, med evig snö betåckta toppar lig-
ga n. om Lop-nor, och heta Bokdo Oola (He-
liga berget). Derifrån fortsätter berget sin ko-
sa åt ö. och förlorar sig i öcknen.

Dessa bergstråckor fortlöpa under andra
namn i mellersta VestAsien. Först utlöper från
Altai vid Irtisch en bergarm, som mellansjö-
arna Saisan och Balkasch heter Tarabugatai,
och sedermera mellan Balkasch och Sir Da-
rias källor får namn af Alatau. Men denna
bergstråcka år låg och dessutom ofta afbru-
ten. V. om denna sänker sig Jandet mot A-
ral och Kaspiska hafvet, hvilket ligger 300
fot lägre ån oceanens spegel. Vestra Medel-
Asien år således intet högland, såsom det ö-
stra MedelAsien, utan tvertom kanske jordens
djupaste lågland.

Vidare utgår från den vinkel, der Belur
och Thian-schan förena sig, ett annat berg-
bälte, som åtskiljer Sirs och Dshjihons öfra



Physiska Geogr. Berg och Slätter. 43

lopp. Det kallas Kaschkar-cerget och fyl-
ler den 40 mil breda landsstråckau mellan des-
sa båda floders öfra lopp.

Den punkt, der Thsung-ling, Karakorum
och det al Sind derifrån alsöndrade Himalaya
sammanstöta, år en stor bergknut. Från den-
na utgår en fjerdc bcrgram, Hindu Khtj (In-
diska berget), som tager vägen vester ut långs
Persiens norra gräns. Den förplattar sig små-
ningom under namn af Giruii (i. Paropami-
sus) och öfvergår till högslätt. Men s. o. om
Kaspiska hafvet reser berget sig ånyo, omgif-
ver under namn af Alijors, denna sjös södra
kust och förbinder sig med de Arrneniska ber-
gen. Dess höga topp, Ihmavend, förmodas
hafva en höjd ""af 12 000 fot.

Persien år föröfrigt ett terrassland af4
till 5000 fots höjd. På sydöstra sidan upp-
båres landet af de mot Sind brant nedstupan-
de Suletmans-eergen, hvilkas högsta spets,
Tukt Suleiman (Salomos thron), har en höjd
af 12 000 fot. Denna kedja räcker dock i s.
endast till 30° hr., men snart höjer sig, i syd-
östra vinkeln af Persien hög-terrassen Belud-
schistan, som har höjd af 8000 fot. En
derifrån utskjutande bergkedja går långs Per-
siska viken, mot hvilken den i branta afsatser
nedstupar, och lemnar mellan sista bergtrap-
pan och hafvet en lågland strandremsa, som
år en af de hetaste på jorden. Äfven på ve-
stra sidan begränsas Persien af en bergrygg,
hvars högsta del kallas Zagroscii. Dess slutt-
ningar fylla Kur distan.

På dessa bergtrappor nedstiger man i det
lågland, som omgifves af Tigris ochFrät. Det
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finnes utom detta tvenne dylika i Asien: det
ena år Ganges-Burramputcr-siåttcii, den andra
Gula och Blåa flodens (ifoang-hos och Jan-
tse-kiangs) mynnings-slätt. Alla tre äro tve-
flods-länder, yppigt fruktbara och urgamla cul-
lur-ångder. V. om Frät vidtager en något
högland öcken, som i s. fortfar genom större
delen af Arabien, i v. går genom Syrien och
först i nejden af Mcdelhafvet öfvergär till cul-
tur land. Men hår mötes den af Libanon-
kedjan, hvars hufvudmassa ligger n. om På-
las stin a, med toppar af 8,000 fot; ett sydligt
utskott åtföljer Medelhafskusten, men förplat-
tar sig småningom mot s. och öfvergär till
öcken.

Kring Fräts källor och kring sjönWau
samt ofvanför (norr) om Tigris' ursprung ut-
breder sig det Armeniska fjällandet, hvars
dalar ligga 7 till 8,000 fot öfver hafvet. Dess
östra fortsättning går in i nordvestra vinkeln
af Persien och räcker tillKaspiska hafvet. Vid
gränsen mellan Armenien och Persien reser sig
det vidtbekanta Ararat-fjället, hvars hög-
sta spels, först för få år sedan bestigen, har
en höjd af 16,000 fot. N. ut sänker sig Ar-
menien mot det trapphmd (Georgien), ge-
nom hvilket Kur flyter.

På andra (uorra) sidan upphöjer sig åter
landet till ett bergsystem, som består af tre-
dubbla kedjor, intagande en bredd af 15 mil.
Dess namn år Kaukasus. Detta fjäll löper
i sned rigtning, från s. o. till n. v., mellan
Kaspiska och Svarta hafven, en längd af nä-
ra 150 mil. Medelhöjden år 10,000 fot; men
enskilda toppar åro vida högre; den högsta,
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Elbrus, vid Kubans källa, ligger 16,800 fot
öfver hafvet.

En gren af Zagrosch-kedjan går nedanför
Armeniska bergön, öfver Tigris och Frät, un-
der namn af Kära Tagh (f. Taumis), till
Ves t Asiatiska halfön, och stryker långs
dess södra kust. Norr ut sänker sig kedjan
mot det inre tailellandet, på hvilket, vid Ki-
sil Irmak, uppstiger ett kegellikt, snöbetåckt
berg till en höjd af* ungefär 10,000 fot. Det
kallades fordom Argosus, nu Ardschisch. Mot
Svarta hafvet begränsas höglandet af en skarp
bergrand, som af de gamle kallades Antitau-
rus.

Arabiska halföns kustbildning år å
vestra och södra sidan likadan som Persiens,
men mot Persiska viken sänker sig höglandet
långsamt, utan någon strandkedja. Det inre
landet består mestadels af vattenfattiga sand-
öcknar och skoglösa berg: dock idkas här och
der något åkerbruk, särdeles i sydvestra de-
len. Midt igenom halfön frän Persiska viken
i rigtningen mot Mekka går en dalsånkning,
i hvilken floden Aftan rinner. I deu mindre,
enstaka halfö, hvarmed Arabien sammanhän-
ger med Afrika, reser sig det heliga berget
Sinai, till en hdjd af 6000 fot.

Indiens söfira del, den egentliga halfön,
heter Dekan, till sin gestalt en trehörnig.
Dess norra sida bildas af Vindhyan-eer-
gen, hviika ej stå i någon förbindelse med
IVord-Indiens berg. Vestra sidan begränsas på
något afstånd från hafvet af en hög, skogber
våxt, mot kusten brådstupande bergvägg af
vid pass 13,000 fots höjd. Den heter Vestra
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Ghat och år på ett ställe (vid 11° br.) ge-
nomskuren af en bred dalsänkniug. Östra strand-
ångden beledsagas också af en dylik bergsträc-
ka, Östra Ghat; den år lägre, men vildare,
skoglös, långsammare nedfallande mot hafvet,
samt på flera stållen genomskuren al de flo-
der, som, upprinnande pä Vestra Ghat, flyta
genom hela halfön ut pä östra kusten. Båda
Ghaterna mötas i sydligaste hallon och utskju-
ta i Cap Comorin, Emellan dessa bergmu-
rar ligger Dekans tallelland, ett angenämt, svalt
hvetesland, starkt contrasterandc med de heta,
kryddbevåxta kuststråckorna.

Östra Indiska hal fö n består af fler-
dubbla, från n. till s. löpande bergarmar, åt-
skilde af hvar sin långdal, i hvars midt en
flod löper: dessa dalar höra, så långt floder-
nas ölversvåmningar räcka, till de fruktbara-
ste trakter på jorden. Bergens höjd aftager i
den mån de aflågsna sig frän det nordliga hög-
fjället. Sydligaste halfön heter Malakk a, lag-
bergig, torr och föga fruktbar.

Den Ostindiska skargården, från Su-
matra till Nya Holland, tyckes hvila på en
bergstråcka, hvilken underjordiskt sammanhän-
gande, på sina lägsta ställen af hafvet blifvit
genombruten, hvarigenom alla dessa många
smala sund uppkommit. Några af de smärre
öarne hafva dock uppkommit genom korall-
bildningar. De flesta bergen åro af vulkanisk
natur. Det högsta år Ophir på Sumatra, nä-
ra 14,000 fot. Af enahanda beskaflcnhct, hög-
bergiga och starkt vulkaniska, åro äfven de
nordliga öarna, Philippinerne, åfvensom de
Japanska öarne.
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China år i det hela ett bergland, som i
V. mer och mer öfvergär till fjåJJnatur. Ett
undantag derifrån år den redan förut omtalla
stora, yppigt bevuxna dalsånkningen mellan
Blå och Gula flodens nedra lopp. Närmast
Kejsarrikets norra grans utbreder sig ett an-
genämt alpland, som nordligare öfvergår till
en högland, vattenfattig, skoglös högslätt. Dess
östra del heter Mantschurihet: i jemnförelse
med andra delar af HögAsien ligger denna tem-
ligen lågt och år icke sä skogfattig. Vestra
delen heter Mongoliet, hvilken i v. antager
naturen af en fullkomlig öcken, betåckt af grus
eller flygsand. Denna ofantliga landsträcka kal-
las Gobi eller Sc/iamo, och år nästan allde-
les obebodd. S. om denna öcken, samt mel-
lan fjällen Kuen-liien i n. och Himalaya i s.,
ligger Tibet, ett vildt, ödsligt alpland, det
högsta i Gamla Vcrlden.

Når man, vandrande mot norden, öfvcr-
stigit den höga Altai-kedjan, inkommer man i
Siberien, ett ofantligt stort land från Ural
till Behrings-sundet, upptagande nästan § af
hela Asiens rymd. Det beslår nästan helt och
bållet af en platt, enformig, mot Tshafvct slut-
tande slätt, nordligast förvandlande sig till en
snööcken, hvarest jorden om sommaren endast
några tum från ytan upptinar. Detta flackland
fortsattes, under namn af Kirgisiska step-
pen, åfven i s. v., på andra sidan om Irtisch,
anda till Aral. Det år ett torrt hedeland, i
hvilket floderna trögt framskrida, till dess de
förlora sig i sanden eller saltgölar. Sydligast
reser sig hår tflu taw-åsen, som kan anses så-
som en nordlig länk af Tarabagatai.
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I AFRIKA. En hög flerdubbel bcrgracl,

Atlas, med toppar af 13000 fots höjd, stry--
ker i Afrikas nordvestra hörn från s. v. mot
n, 0., till Gibraltars sund. På ömse sidor om
detta fjäll ligger Kejsarriket Marokko. En
annan bergstråcka, kallad Stora Atlas, går
genom Algir och Tunis långs Medeihafvet,
och slutar i Cap Bon, midt emot Sicilien. En
mycket lägre kustkedja, Harudscii-bergen,
löper s. om Sidra-viken genom Tripolis
och utbreder sig i Barka, till en 1500 fot
hög platean. En lag ås drager sig deriirån
öster ut långs Medeihafvet mot Nilens Delta
och förenar sig med Libyska bergkedjan.

På södra sidan om Stora Atlas-bergen föl-
jer först en smal, men lågilack landremsa, kal-
lad Bileduljerid (palm-land). S. om den-
na åter vidtager Sahara, den största och o-
fruktbaraste öcken på jorden. Den går nästan
rakt genom Afrika från v. till 6., och uppta-
ger | af hela denna verldsdel. Den år i det
närmaste jemn och har en obetydlig upphöj-
ning öfver hafvet. I ö. blir dess beskaffenhet
något båttre och man träffar der åtskilliga o-
aser.

Har man, i rigtningen från n. till s., ge-
nomvandrat denna öfver 200 mil långa öcken,
inträder man i Sudan (söderland), de Gam-
les Ni grit i en. Hår finnes åkerbruk, stora
städer, och en liflig karavan-handel. Det år
ett högland, men af medelmåttig höjd. I dess
vestra del ligga Kong-bergen, der både Ni-
gern och Senegal upprinna. Kusttrakten kring
den sednare floden kallas Senega mbien; den,
som ligger v. om nyssiiåmda berg, kallas 6i*
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ra Guinea. I östra delen af Sudan ligger
den stora sjön Tsad (14° br. 33° 1.); vidare
i ö. oasen,e Dar fur och K ord of an. Längst
mot ö. öfvcrgår naturen till ett alpiand, Ha-
besch eller Abyssinien. Hår upprinna de
Låda ostliga Nil-armarne. N. om detta alp-
land ligger Nubien, ett föga liögt terrassland,
genom hvilkct Nilen fullbordar sitt mellersta
lopp, störtande utför den ena katarakten efter
den andra, i det att bergen åfven hår fram-
stryka från v. till ö., således i råt vinkel mot
floden. Når man nedkommit utför sista vat-
tenfallet, intrader man i ./Egypten, ett långt
men ganska smalt däldland, yppigt fruktbäran-
de, genom flodens öfversvåmningar. Bergens
rigtning förändras bår, i det de gå långs flo-
den. Östra kedjan kallas Mokattam, den ve-
stra Libyska bergskedjan. Båda upphöra
i bredden af Kairo. Sedermera utbreder sig
elfven i flera mynningsarmar, öfver Delta,
ett lågt, fullkomligt flackt land.

S. om Sudan uppstiger Hö g-Afrik a,1
den högsta delen af denna verldsdel. Men
denna stora trakt, som upptager den öfriga de-
len af Afrika, år blott vid kusterna något be-
kant. Man känner blott Mandarra-bergen;
s. om siön Tsad., samt i s. o. några grader
n. om ÄEquatorn Man-bergen, hvarest veslra
Nil-armen förmodas upprinna. Ett annat berg
ligger temligen nåra östra kusten, kalladtLu-
pata (jordens ryggrad); från 20° s. br. skju-
ter det norrut, förmodligen v. om sjöarna Mo-
ravi och Zambeze (hvilka möjligen utgöra
blott en enda sjö), och kanske vidare upp e-
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mot Habesch. Åt kusterna sänker sig detta
trekantiga högland i flera afsatser. Men blott
den sydliga sluttningen år bekant. Når man
nemligen reser norrut från Goda HoppsUdden,
en af Afrikas sydligaste spetsar, möter först
en bergrad, som i v. heter Bokkevelds-, i
6. Zvarte bergen, som hafva en höjd af
4 till 5000 fot. Sedermera inkommer man på
bergslätten KarrU) en enformig öcken, utan
tråd och buskar, 3000 fot öfver hafvet. Den-
na begränsas i n. af en annan bergskedja, som
i n. v. har namn af Roggevelds-, i n. o. af
Nieuwevelds-bergen. Når man nu öfver-*
stigit denna kanske 10,000 fot höga kedja, be-
finner man sig på en fullkomlig jemn, 5000
fot hög slätt, endast albruten af några åsar
{Kärri-berget och Jemberget). Hår fram-
skrider Oranje-floden med trögt lopp. Huru
långt denna högterrass räcker norrut, år obe-
kant.

AMERIKA består af en sydlig och en nord-
lig hälft, som sammanbindas genom det sma-
la Panama-nåset. Från dess yttersta udde vid
Magelhaens-sundet ända upp till Benrings-sun-
det går, nära vestra kusten, en nästan oafbru-
ten bergkedja. En bergstråcka af denna längd
— nåra 1900 mil — finnes icke annorstädes
på jorden, den år älven märkvärdig genom sin
smalhet, som sällan öfverstiger 15 mil. Från
Europas Alper skiljer den sig för öfrigt ge-
nom sin torrhet och fattigdom på skog och
annan vegetation, samt genom sin rikedom på
metaller, särdeles guld, silfver och koppar.
Den heter i Syd-Amerika Cordilleras (d.
ä. kedjor) De los Andes (Anti d. å. koppar).
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men i Nord-Amerika år namnet Änder obruk-
ligt. Redan på ön Eldslandet vid Cap Horn
har denna fjällkedja en höjd af 3000 fot; men
i det landfasta Amerikas sydligaste land, Pa-
tagonien, år den ej särdeles hög. Men vid
39° br., midt emot ön Chiloe, har den redan
en höjd af 9000 f; en snötopp år 11,700 fot.
Straxt dereiter gå Anderne in i Chile, och ut-
göra der en enda kedja, utan jemnlöpande si-
dogrenar. I Bolivia deremot, under 20° br,,
Upphör fjåilstråekan att utgöra en enda; hår
och under sitt ölriga lopp genom Syd-Ame-
rika år den klufven i två till tre sido-armar,
i det att dessa ån förena sig i en bergknut,
ån deriirån utgå i nya parallel-kedjor. Emel-
lan dem ligga höga dalar. Vid gränsen mel-
lan Bolivia och Peru nå Anderne sin största
höjd. Sjön Titicaca, Syd-Amerikas största in-
sjö, ligger der i en sådan alpdal 12,000 fot
öfver hafvet. Dubbelt högre stiga de omkring-
liggande bergvåggarnes högsta tinnar, lllima-
ni (22,940 f.) och Nevada de Sorata (23,640
f.). Denna sista år den högsta ijållspets i Nya
Verlden. Sedermera sänker sig fjällryggen nå-
got, så att snötoppar åro i Peru temligen säll-
synta. Men i nejden af AEquatorn, inom Co-
lombias grånsor, höjer den sig åter: hår lig-
ger högslätten Quito, hvilken på en höjd af
BTOO fot eller mer ån 1000fot högre ån Skan-
dinaviens fjäll, bår det mellersta Europas fruk-
ter och sädesslag. Vid Quito-slättens vestra
rand ligger den förfärliga vulkanen Cotopaxo
och bergspetsen Chimborazo, hvilken sednare
år något öfver 20,000 f. hög; långe blef den
ansedd för den högsta topp ej blott i Nya
Verlden, utan åfven på hela jorden.
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I Nya Grenada vid 2\° n. br. fördela

sig Cordiilerna i trenne grenar: den östra lö-
per mellan Magdalena-flodens dal och Meta-
Jlodens slätter, utbreder sig sedermera i den
mer ån 8000 fot höga bergslätten Bogota, föl-
jer vidare Magdalena-floden åt n., innesluter
IVlaracaybo-viken och löper slutligen med en
sidogren genom Caracas till innemot Orenocos
utlopp. Medelhöjden af Caracas-kedjan år 4
till 6 tusen fot, men enskilda spetsar (Sierra
Nevada de Merida samt Silla de Caracas)
uppstiga till 14>000 fot, således ungelår till
snögränsen. Mellersta kedjan, som anses för
hufvudstråckan, går mellan Magdalena- och
Cauca-floderna och höjer sig med enskilda spet-
sar af 15 till 17,000 f. öfver snögränsen. Den
vestra kedjan, som år den lägsta (knapt 4500
fot), stryker långs Caucas vestra strand åt Ca-
raibiska hafvet. Ett sido-utskott af dennaberg-
sträcka bildar Panama-näsets kedja, med en
höjd af endast 300 till 900 fot; den tros på
ett ställe vara alldeles afbruten.

I Guatemala antager den förut nästan
afbrutna fjällkedjan åter alp-charakler; stiger
redan vid Veragua till en höjd af 8000 fot;
nordligare v. om sjön Nicaragua, träffas vul-
kaner af 10000 f. höjd. Vid 18° n. br. bör-
jar Cordilleren utbreda sig till en högslätt af
7 till 8000 fots höjd, som upptager större de-
len af Mexico. På denna plate.au, som år
att betrakta såsom den utplattade bergsryggen
sjelf, ligga en mängd spridda snötoppar, vul-
kaner och alpsjöar. Vid staden Guanaccato
(21° br.) växer högslätten till en stor bredd,
och bergsryggen delar sig i trenne grenar. Den



Physiska Geo gr. Berg och Slätter. 53
östliga, föga betydliga grenen, Cordilleras
de Texas, går åt n. o. öfver floderna Rio del
Norte och Arkansas, ståndigt aftagande i höjd,
upptill Mississippis och Missuris förening, der
den bår namnet Oz ark-bergen och knapt
år 2000 fot hög. Den vestra grenen, Cor-
dilleras de Sonora, går ät n. v. och för-
lorar vid norra ändan af Californiska hafsvi-
keu sin sjelfståndighet. Mellersta eller huf-
vud-kedjan, Sierra Madre, löper midt emel-
lan de båda hafven, genom Nya Spanien
långs Rio del Nortes vestra strand, bildar un-
der 43° br., vid gränsen till Förenta Sta-
terna, en väldig, 11,000 fot hög bergknut;
Sierra Verde, der Rio del Norte, Missuri och
trenne af Columbia-flodcns kållarmar uppqvål-
la. Derifrån stryker fjällryggen under namnet
Chippeway- eller Klipp-bergen) genom Fö-
renta Staterna och in i Polar-lånderna,
och långs Mackenzie-flodens vestra strand. Un-
der 59° br. år den ännu nära 8000 fot hög,
sedermera aftager dess höjd betydligt, och år,
der den upphör vid Mackenzie-flodens utlopp,
ganska låg. — Slutligen går långs Amerikas
vestra kust, från Californiens sydligaste
spets anda upp till Alaschka, en kedja, som i
s. år genombruten af flera floder, men in. ut-
skuren af hafvet i otaliga uddar och skar.
Kustbildningen liknar der Noriges. Dess hög-
sta topp, som tillika år den högsta i hela Nord-
Amerika, år St. Elias) 18,000 f. (60^° br.)

Genom denna fjällkedja har Amerika fått
sin gestalt och orographiska charaktcr. Öf~
verskåda vi nu den öfriga delen af denna verlds-
del, finne vi föst i NordAmerikas nordliga del,
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ett ofantlingt slättland, utbredande sig från ve-
stra kustkedjan ända till den klippiga hallon
Labrador. Hår ligger en sträcka af stora
sjöar, som mestadels, stå i förbindelse med
brarandra; men dessa vattucommunicationer
gagna hår föga, emedan det omgråusande lan-
det år idel vildmark, under större delen af
året begrafvet under snö och is*. Dessa Po-
lar-lånder skiljas från Förenta Staterne ge-
nom en hög ås, Landlhöjden) som under 48°
br., stryker från Klippbergen till Öfra Sjön,
åtskiljande Winipeg-sjöns vatten-system från
Missuris och Missisippis flodområde. — S, om
St. Lorenzo-flodens mynning uppstiger en rad
af kullar; denna förvandlar sig sydligare till
en flergrenad bergkedja, som stryker från n,
till s., i början nåra Atlantiska hafvet, men
sydligare dragande sig inåt landet. Östra ar-
men, på flera stållen genombruten af floder
(Susquehannah, Potowmak m. fl.), heter Blå
Bergen och år låg; den vestra, eller hufvud-
armen kallas Alleghany eller Apalacher-
na; dess medelhöjd år 3000 fot (högsta spet~
sen Washington) under 44° br., 6240 f.). Mel-
lan denna kedja och vestra kustfjället utbreder
sig jordens största slätt, som genomströmmas
af Missuri och Missisippi. Savanner kallar
man hår sådana oöfverskådliga, trådlösa, af
grås yppigt bevuxna ångslåtter. Denna slätt
sluttar starkt mot Mexicanska viken, så att Mis-
sisippi, åfven i sitt nedersta lopp, har ett stridt
lopp, och med möda kan beseglas, O. om
Alleghany utbreder sig det Atlantiska kustlan-
det, som i s., särdeles på norra sidan af Me-
xicanska viken, år ganska sumpigt. V. om
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samma halsvik ligger en het kustrand, från
hvilken man långsamt uppstiger till -den Me-
xicanska högslätten; från denna nedsti-
ger man åter å andra sidan till en lika låg,
men ånnu hetare och osundare kustremsa vid
Stilla Oceanen. En lika, men mindre distinct
bildning har Guatemala, emedan bergen hår
åro mer ihoptrångde.

Når man genomvandrat Panama-näset för
att begifya sig i det inre SydAmerika, måste
inan först öfverstiga Cordillerens redan förut
beskrilna tredubbla kedja. Men nåra hafvet,
mellan Magdalena-flodens utlopp och sjön Ma-

racaybo reser sig från den brånnheta slätten
ett snöfjäll, som väl ei har mer ån3 mils längd
men en höjd af minst 18,000 fot. Denna iso-
lerade och i sitt slag enda berggrupp heter
Sierra Nevada de Santa Marta. Ö. om
nyssnåmde sjö till fl. Orenoco långs kusten ut-
breder sig östra Cordilleren, under namn af
Silla de Caracas. S. om Orenoco utbre-
der sig ett bergland, som fyller Guyana och
räcker till Amazonflodens mynnings-dal; i v.
och ii. inneslutes det af Orenoco, som går om-
kring detta land nästan i en cirkel. Inom det-
samma urskiljer man flerdubbla kedjor, hvil-
kas höjd omvexlar från 2 till 8 tusen f. Men
v. öm detta högland utbreder sig en ofantlig,
af Amazon-floden genomfluten lågslätt, ömse-
vis bevåxt af ogenomträngliga skogar, såsom
vid denna elf, ömsevis, såsom vid Orenoco,
bestående af gråsrika flacka ångar, Lian os,
af invånarne stundom kallade gr ås-ha{(mar
de yerbas). I s.o. når denna slätt sin grånst
vid Brasilianska höglandet* Man urskiljer der
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trenne kedjor som alla gå frän u. till s.: 1.
Kustkedjan, från S. Fraueescos till La Pla-
tås mynning; 2. Mellersta kedjan, bekant
för sina diamanter, från S. Fraueescos källor
till 23° br., der den förenar sig med Kustke-
djan; dess högsta topp, i nejden af Staden Vil-
la Ricca, heter Itambe (5960 f.); 5. Vestra
kedjan, af en ringa höjd (1800 till 2400 f.),
skiljer Amazon-flodens södra tillfloder från Pla-
tå floden. Mellan dessa tre kedjor utbreda sig
vidsträckta högslätter; v. om tredje kedjan lig-
ger det stora flacka landskapet Måtto Grosso,
livilket mot v. öfvergår till den slått, som räc-
ker ända till Anderna. Hår flyta norrut till
Amazon-floden samt i motsatt rigtning till Pla-
tå-floden betydliga tillfloder, hvilkas vatten-
skillnads-linia icke bildas af en bergrygg, u-
tan af en flack trakt. I Platås flodområde kal-
las dessa slätter Pamp a s, af enahanda art som
Savannas i NordAmerika, således omätliga
gråsbevuxna ångar utan tråd och buskar, på
livjlka tallösa hjordar af tama och vilda hä-
star och hornboskap beta. Denna enformiga
slått fortfar å östra sidan anda till Magelha-
enska sundet genom hela Patagonien, men
öfvergår der till grus- och sten-öcknar, eller
ofruktbara saltstepper. Eldslandet består
deremot af höga snöbetåckta berg.

En insularisk bergkedja, af hafvet genom*
_bruten och bildande många öar, går från Ca-
racas-Cordilleren i en båge genom Antilli-
ska öarna till halfön Yucatan. Den uppnår
på Jamaica sin största höjd i de Blå Bergen
(6830 fot).

= NYA HOLLANDS bergsconstruetion år
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ännu obekant. Man vet blott att det på alla
sidor, med undantag af den låga nordvestra
kusten, omgifves af kustberg. De, som ligga
vid sydöstra kusten (i södra delen af Nya Sö-
dra Wales), kallas Blå Bergen, och löpa från
n. till s. På deras andra sida utbreder sig ett
2000 f. högt taffelland.

Floder. — Europa. I Östersjön ut-
falla från Skandinaviska halfön en mängd ström-
mar, som uprinna i dess nordliga del, dels på
Kölryggen, dels ur de lång-smala sjöarne vid
dess fot; de framlöpa med stridt lopp, hvilket
å större sträckor gör dem odugliga till båt-
fart, och kasta sig i Bottniska viken. De stör-
sta åro Torne elf med sin venstra biflod Muo-
niO) Kalix elf, Lule elf med sin högra bi-
flod Lilla Lule. Pitc, Skellefte från sjön Hor-
nafvau, JJme med bifloden Vindels-elf, den
stora och praktfulla Jtngerman-elfven, Ragun-
da eller Indals-elfven från Storsjön, Ljungan
eller Njurunda elf) Ljusne samt Bal-elfven;
den sistnämnde uppkommer genom tvenne kall-
armar, Östra Bal-elfven, som går genom sjön
Siljan, samt Vestra Bal-elfven. I egentliga
Östersjön utfaller från mellersta Sverige: Mo-
tala-elf som utgår från sjön Vettern. —Från
Finland flyta i Bottniska Viken: Kemi- och
XJle-elf) som båda upprinna ur likbenåmda
träsk. — I Finska viken utfalla Kymene-elf f
som kommer från Påijåne-sjön, samt den kor-
ta Newafloden, som kommer från Ladoga-
sjön, hvilken sjelf emottager Wuoksen, som
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har sitt ursprung från sjön Saimen, samt WoU
chow från sjön limen. Sjön Peipus' utlopps-
vik i Finska viken heter Narowa. — t Ri-
ga-viken utfaller Duna från Wolchonski sko-
gen.

I Östersjöns södra del utfalla: Niemen i
sitt nedre lopp kallad Memel, med högra bi-
floden WiliU) samt Pregel, den förra utgju-
tande sig i das Kaurische Haaf, den senare i
das Frische Haaff. — Dessa båda floder haf-
va sitt lopp från ö. till v., men de följande
flyta från s, till n, — Weichsel, en af Eu-
ropas största floder. Den uppstår i vinkeln
mellan Karpatherna och Sudeterna, beskrifver
i sitt lopp ett TU samt utfaller med trenne
mynningar, hvaraf tvenne i Frische Haaff. Bifl.
h, *).» San och Bug, sjelf en stor flod, som
emottager Narew; bifl. v.: Pilica. — Öder
upprinner på norra sidan om Sudeterna endast
10 mil från Weichsels kalla, men dess tren-
ne mynningar ligga 40 mil från dennas. Bifl.
h.: Warthe) som upprinner nära Pilicas källa
och upptager Netze; v.: Glatzer Neisse, Bo-
ber, Lausitzer Neisse; i flodens utloppsvik ut-
faller Peene,

I Nordsjön utfalla följande trenne flo-
der, som alla rinna ;;t n.n.v.: Elee, som upp-
rinner nära Oders kålla 5 på Riesengebirge, Bifl.
h.: Havel med Spree; tv Moldau, egentliga
källflöden, kommande från Böhmerwald, samt
Saale från Fichtelgebirge. — Weser, som

*) Betyder från höger, nemligen då man ställer
sig med ansigtet vändt i den rigtning floden flyter.
Bifl. v. betyder bifloder från venster.
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uppkommer genom föreningen af de tvenne
källarmarna Werra och Fulda, hvilka halva
sitt ursprung i en bergstrakt ö. om Thiirin-
gerwald; bifl. li. All er från Harz. — Ems, e-
gentligeu blott en stor kustflod, som upprin-
ner i Teutoburger-skogen och utflyter i hals-
viken Dollart. — Rhen, en af Europas stör-
sta floder. Uppkommer genom trenne snöbac-
kar; af hvilka de tvenne vestligaste upprinna
på St. Gotthard; inströmmar i Boden-sjön,
flyter sedan i vestlig rigtning till Basel, hvar-
iinder den från v, upptager Aar med dess ar-
mar Reuss och Limmat; förändrar sedan, ned-
kommen från Schweiziska bergstrakten, sin
kosa till en nordlig, flyter i en dal mellau Vo-
geserna och Schwarzvald, upptager på vestra
sidan Bl (från Jura), på östra Neckar och
Main (en betydlig biflod från Fichtelberget).
Längre ned inflyter från v. Mosel, som har
sin kalla på Vogeserna, samt från ö. Ruhr
och Lippe, Rhen intrader nu i slättlandet, bö-
jer sig mot v. och delar sig i flera armar:
Yssel, som faller i Zuyder Zee, Rhen, som
utflyter i hafvet, Lech, som jemte den sydliga
armen Waal, hvilken år Rhens förnämsta myn-
ningsarm, förenar sig med den från Cöte d'or
kommande MAAs-floden, — I s., ej långt från
Maas' utlopp, utfaller åfven Sciielde i flera
mynningar: den har sin källa i Ardenner-sko-
gen. Med Maas och Schelde bildar Rhen det
största Delta-land i Europa, hvilket till en del
ligger lägre ån hafvet.

I nordöstra delen af samma haf (Katte-
gat) utflyta: Götha Elf, som under namn af
Klar-elfven flyter ut ur Fåmund sjön iNori-
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ge, infaller i Wenerii, utgår derifrån under
namn af Göthaelf, bildar vattenfallet Trollhät-
tan, samt delar sig vid utloppet i tvenne gre-
nar. .— Glommen i Norige, flytande från Dovre.

Brittiska öarnas floder: Tiiemsen,
som flyter nästan rakt från v. till ö. Dess myn-
ning ligger vid nordliga ingången till Pas de
Calais; Trent, flytande åt n. o.; dess mynning
heter Humber; samt Forth och Tay i Skott-
land. Pä vestra kusten utfalla Clydk (Jllcib)
i Skottland samt Severn i England; den för-
re utfaller i NordCanalen (till Irländska sjön),
den sednare i Bristol-viken. — Irlands huf-
vudflod heter Siiannon; den upprinner i nord-
vestra delen af ön, och flyter genom flera sjöar
från n. till s.v. ut i Atlantiska hafvet.

IBritiska Canal en utfalla Franska kust-
floden Somme, hvars källa ligger i grannska-
pet med Scheldes, — samt Seine, ur källor
på Cöte d'or. Bifl. h.: Aube, Marne, samt de
förenade Aisne och Oise, alla från Ardenncr-
skogen; v.: Armencon och Eure*

I Atlantiska hafvet utfalla följande ge-
nom Frankrike gående floder: Loire, som
kommer från Sevennerna; dess lopp går lån-
ge nordligt, sedan vcstligt. Bill. h.: de före-
nade Lofr) Sarthe och Mayenne; v.: Allier
(också från Sevennerna), Cher och Vienne. —

Garonne, ur källor på Pyrenéerna; dess huf-
vudrigtning går åt s.v. Bifl. h.: Tam och Lot,
samt den betydliga Dordogne, som kommer
från Mont d'or. Efter Dordogues inflöde an-
tager elfven namn af Gironde ,

år bred och
segelbar, samt utgjuter sig i Biscaya-viken.

Vidare utfalla i Atlantiska hafvet följau-
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de genom Pyreneiska halfön från ö. till v. fly-
tande floder: Minho, en kustflod, flytande ien
dal mellan Asturiska bergen: Duero, ur käl-
lor på Iberiska berget; Tajo, upprinner på
samma berg, och flytande i dalen mellan Gu-
adarrama- och Guadelupe-bergen; — Gua-
DIAN.A, upprinnande ur träsk; der går en sträc-
ka underjordiskt, och flyter mellan Guadelu-
pe- och Sierra-Morena; — Guadalqtjivir,
upprinner nära Guadianas källor, genomlöper
den herrliga dalen, som inneslutes af Sierra
Morena i n. och Sierra Nevada i s. Alla des-
sa floder åro strida och endast på korta sträc-
kor segelbara.

I Medeihafvet utfalla: Från Spanien:
Ebro, upprinnande i vinkeln mellan Asturiska
och Iberiska bergen, den enda af Pyreneiska
halföns hufvudfloder, hvars lopp går från v.
till ö. Bifl. från n., Aaragon och Segre, bå-
da från Pyrenéerna, från s. Xalon m. fl. Kust-
floderna Xucar och Seg-ura.

Från Frankrike. Riiöne upprinner i Schweiz
på St. Gotthard, helt nära Rhens vestligaste
kalla; strömmar åt v. ut i Genever-sjön, ut-
flyter derifrån, och förenar sig vid Lion med
den från Vogeserna kommande Saöne, hvilken
egentligen kan anses som Rhönes kållflod. Ef-
ter bådas förening tar elfven samma rigtning
som förut Saöne, eller från n. till s.; från ven-
ster infalla alpfloderne Isére och Burance,
hvarefter floden utflyter i många mynningar,
som besvaras af sandbankar.

Från Italien: Kustfloderna Arno, tiber
©ch Garigliano, kommande från Apenniner-
na och utflytande å halföns vestra kust. På
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östra kusten, i Adriatiska hafvet, utfalla
kustfloder Tagliamento, Piave och Uren-
ta, från Alpernas södra sida; den betydliga
Adige, som under namnet Etsch upprinner
på Ortle Spitz och genomströmmar Tyrolen,
innan den nedkommer i Lombardiska slättlan-
det; slutligen Po, Italiens hufvudflod. Den upp-
rinner på Monte Viso, blir snart segelbar och
genomflyter ett slättland, som nästan omärk-
ligt sluttar mot hafvet, hvarföre floden trögt
framskrider. Bifl. frän n., upprinnande på Al-
perna: Ticino, som under namnet Tessino upp-
qvåller pä St. Gotthard och genomströmmar
Lago Blaggiore; Adda, som genomflyter Co-
mo-sjön; Oglio , som går genom Iseo-sjön,
samt Mincio) som utgör Garda-sjöns utflöde
och sedermera bildar flera tråsk. Bifl. från
s.: Tanaro, Trebbia) Panaro.

På Dalmatiska kustlandet utfaller i Adri-
atiska hafvet kustfloden Narenta; samt i Al-
banien kustfloderna Drino, ur Ochrida-sjön,
och Vojussa från Pindus. I loniska hafvet:
Aspropotamos. I AEgeiska hafvet: Salam-
bria, som genomflyter Thessalien; Värdar,
som genomflyter Macedonien och utgjuter sig
i Salonichi-viken, samt Karasu (Strymon))
som liksom Värdar upprinner på Egrisu Dagh
och flyter genom Macedonien. Slutligen den
betygliga Maritza, som uppqvåller på Bal-
kan och flyter genom Thracien.

I Svarta hafvet utfaller Donau, den stör-
sta i södra Europa, 280 mil lång. Den upp-
rinner på Schwarzvald. I sitt öfra lopp, som
går genom Tyskland, under hvilket floden, e-
huru segelbar, år besvarad af forsar och hvirf-
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lar, upptager den från h.: Uler, Lech, Isar,
Inn (den betydligaste af dessa bifloder, upp-
rinnande i nejden af Etschs och Addas källor)
med Salza samt Ens, alla från Alperna; från
V.i Altmuhl) Naab samt den från Sudeterna
kommande March. Under sitt mellersta
lopp, som går genom Ungern och der en lång
sträcka flyter rakt mot s., emottager Donau
från /i.." Raabs från Steyermarkska Alperna;
den betydliga Brau ellen Drave, som upprin-
ner i nejden af Gross-Glockner och förstarkes
af Mur; den ej mindre betydliga Sau eller Sa-
tte, rom uppqvållerpå Terglou och flyter jenui-
sides med Drau från v. till ö., samt slutligen
Morava, Serviens hufvudflod. Bifl. från v.:
åro de från Karpatherna nedflytande Waag,
Gran samt den ansenliga Theiss, Ungerns huf-
vudflod, hvilken flyter parallelt med Donau.
Under sitt nedersta lopp utgör eifven grans
mellan Walachiet och Bulgarien, emottager ett
stort antal floder så vål från Balkan, som Kar-
patherna, såsom Aluta, Sereth, Pruth, fram-
skrider med trögt lopp, sprider sitt vatten i
flera tråsk och utfaller, sedan den gjort en stor
krok mot n., i fem mynningar. Dessa armar
omfatta ett vidlöftigt, sjörikt och sumpigt Del-
ta-land.

I Svarta hafvet utfalla vidare Bniestr,
som kommer från Karpatherna, har ett smalt
flodområde, och år segelbar ehuru dess lopp
år stridt; — Bug eller Bog, som upprinner
i samma nejd, som Weichselns liknårnnda bi-
flod, samt den ansenliga Dniepr. Denna upp-
står s. om Wolchonski, i nejden af Diinas käl-
lor; dess venstra strand omgifves af höga kul-
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lar, som på ett ställe gå tvert öfver flodens
bädd och åstadkomma flera vattenfall. Flo-
den tager en rigtning, som ville den utfalla i
Asowska sjön; men böjer sig möts. Hela dess
lopp har tycke af ett TU* Bifl. fråu h.: Bere-
zina och Pripjät; från t*..- Besna och Wor-
skla.

I Asowska sjön utfaller Don. Den upp-
rinner ur en sjö och flyter med långsamt lopp
åt 5.0., men böjer sig sedan tvert, emot s. och
s.v., hvarunder den från h. upptager Bonez

t

I Kaspiska hafvet utfaller Wolga,
Europas största flod, i följd af sina många kro-
kar 400 mil lång. Dess källor åro flera sjöar
i Wolchouski-skogen, belägna 200 mil från
flodens utlopp, men endast 40 från Finska vi-
ken. Hälften af dess lopp (till Kasan) går åt
ö., det öfriga åt s.; på ett ställe kommer den
Don nära, samt utgjuter sig i åtta grenar. Bifil.
h.: Oka; v.: Tiverza och den ansenliga Karna,
som kommer från n., och hvars rigtning nu
följes af elfven. Under större delen af sitt
lopp år Wolga segelbar; för öfrigt ganska
fiskrik, särdeles i dess nedra lopp.

I Kaspiska hafvet utfalla vidare: U-
ral, gränsfloden mot Asien, kommande från
Ural-berget. S. om Wolgas mynning inflyta
de Kaukasiska floderna Kuma och Terek.
Den sednare råkuas till Asien; denna verlds-
dels gräns mot Europa anses gå långs Kuma,
samt sedermera långs Kuban, som flyter i
motsatt led in i Asowska sjön.

I Hvita hafvet utfaller Dwina, som
bildas af kållfloderna Wytschegda och Sucho-
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ha, (den förra flytande från ö;, den sednare
från v.).

Asien. I Ishafvet utfalla följande ge-
liom Siberien från s. till n. flytande hufvud-
floder: Ob, som uppstår genom föreningen af
__:ne på Altai uppkommande kållfloder (Tshu-
lisman och Katunja); sedan Ob, sliugrande
sig i stora bugter, från h, upptagit Tom, Tschu-
tim) Ket rii. fl., mötes den af Irtisch, som år
större ån hufvudelfven sjelf* Äfven denna
uppqvåller pä Altai, rinner genom sjön Sai-
san och forstårkes genom floderna tschim och
Tobot. Efter Irtischs inflöde går Ob temii-
gen rakt mot n. och utgjuter sig i en stor hals-
vik. --- Jenisei upprinner på cten delen af
Altai, som kallas Tangnu, strömmar i början
vestligt, sedan nordligt. Bifl. %.: Öfra och
Nedra Tunguslid. Den förra > åfven kallaol
Angara, upprinner under namnet Setenga})ä
Kangai, och utfaller, förstärkt af Tula> i sjön
Baikal, hvarifrån den åter utgår under namns
af Angara. — Lena uppkommer på bergen
norr om sjönßaikal, flyter åt n. 0., upptager
från h, Witim och Ölehma, som uppstå i Öa-
uriska bergen, böjer sig sedan åt n. v., och
upptager Aldan, från Stanowoi-bergen. — Me**
ra korta åro noderna Jana, Indigtrha ooh
Kolyma, som rinna genom nordöstra delen af
Siberien.

I Ochotzska kafvet utfaller åmur. Des»
toordliga kållfloder heta Onon och Argun. Bå-
da upprinna nära hvarandra på Khan-ola, och
flyta jemnsidigt med hvarandra. Onons nedra
lopp (sedan denupptagit Ingoda) kallas SchiU
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ka. Sedan Schilka och Argun, som flyta åt
n. 0., förenat sig, får elfven namn af Amur
och vänder sig mot s., der den emottager en
tredje kållflod, Sungari) hvilken kommer djupt
från s., från Koreas nordliga gränsberg. Se-
dermera antager elfven åter ett nordostligt lopp.

I Gula hafvet utfaller: Hoang-ho (Gu-
la floden), som kommer från Tibet, s.v. om
Koko-nor. Dess Öfra lopp beskrifver en stor
båge mot n., och öfvergår sedan till ett öst-
ligt. — Ännu ansenligare år Jan-tse-Kiang
(Blå floden), hvars källor och mynning ej lig-
ga särdeles långt från Hoangho's. Men efter
det båda inträda i China, aflågsna de sig an-
senligt från hvarandra, i det Blå floden gör
en stor böjning mot s., under det Gula floden
gör sin stora krok åt n. Vid utloppet stå bå-
da genom canaler i förbindelse med hvaran-
dra och deras delta-land år kanhända det frukt-
rikaste och bäst odlade på jorden. Båda åro
de längsta floder i Asien: Hoang-ho, 570, Jan-
tse-kiang, 650 mil lång. — Chinas tredje huf-
vudflod år Si-kiang, som går genom södra
delen af riket.

Östra Indiska halfön har ett stort antal
floder, som rinna från n. till s., från obekan-
ta källor, i långa och smala dalar. De för-
nämsta åro Songkoi eller Tonking-floden; —

May-kaung åfven kallad Bon-nai, ellerKam-
bodshja-floden; — Menam eller Siarn-floden;
— Saluaen (Thaluayn), —samtIRAVADDi,
eller Ava-floden. Man har i sednare tiden sökt
bevisa, att Jaru-Tsangbo, Tibets hufvudflod,
hvilken man långe ansett för Burramputers öf-
ra lopp, tillhörde Ava-floden. Dess ofantliga
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vattenmassa gör^denna förmodan icke osan-
nolik: dess delta år ett af de vidlöftigaste i
Asien.

Hufvud-floderna i Hindostan eller nord-
liga delen af Vestra Indiska halfön åro Bur-
ramputer, Ganges och Sind. Den först-
nåmdes källor åro okända, så Vida icke Jaru-
Tsang-bo skulle vara dess öfra lopp. Den ut-
faller i Bengaliska viken och står genom sina
mynnings-armar i förbindelse med Ganges.
Ganges upprinner på södra sidan om Hima-
laya; den hinner snart ur bergstrakten, och in-
träder sedan i ett slättland, som år ett af de
fruktbaraste på jorden. Från s. v. upptager
den Bshjumna, som uppqvållervestligare och
långe flyter i jemnbredd med hufvudelfven,
samt längre med Soane; från n. inflyta en an-
senlig mängd från Himalaya nedbrusande ström-
mar, såsom Bevah eller Gogra. Elfvens ström-
klyfning börjar 30 mil från hafvet; vestra ar-
men, hvilken till skeppsfart mest begagnas,
kallas Hugli. Dess ansenliga delta år yppigt
fruktbart, men så osundt att det ej kan bebos.
—• Sind begynner i Lilla Tibet, i den nejd
der Jaru-Tsang-bo upprinner, och icke långt
från Ganges, och Dshjumnas källor, fastån des-
sa ligga s. om högfjället. Sind rinner i bör-
jan åt v. och upptager i berglandet KabuU
floden från samma sida; sedermera nedkom-
men ur bergstrakten, går den nästan rakt mot
s. Under en lång sträcka åtföljes dess vestra
strand af Suleiman-bergen, hvarföre den på
denna sidan ej mottager särdeles betydliga flo-
der, men på östra sidan upptager den Pend-
mud9 d. å. fem-floden, så kallad, emedan den
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uppkommit af fem floder, af hvilka ingön åt
ringare ån Rhen. Dessa åro: Bshjalum (f,
Hydaspes) som genomrinner Kaschmir, före-
nar sig med Tshjenab (f. Acesines), och län-
gre ned med Rawi (f. Hydraotes) éom genom-
flyter staden Lahor. Den förenade trillings-
floden flyter genom Multan och emottager län-
gre ned Gharra, en tvillingsflod, bildad a_
Beiha och Setledshj. Den förra hette for-
dom Hyphasis, gränsen lör Alexanders Indi-
ska tåg; den sednare, som hette Hesidrus, år
en ganska långvåga flod, upprinnande i sam-
ma nejd som Sind, Dshjumna, Ganges ochJa-
ru-Tsang-bo. Äfven Sind bildar vid sitt ut-
lopp ett ansenligt Delta; denna flod begagnas
föga till sjöfart, dels emedan dess bädd år fö-
ga djup, dels emedan elfven under större de-
len af sitt lopp går genom öcknar och glest
bebodda trakter.

Af Dekans floder utfalla på vestra kusten
endast Nereudda, flytande i sydlig jemnbredd
med Vindhyan-bergen, samt parallel-floden
Tafti. Båda utgjuta sig i Cambay-viken. På
Östra kusten utfalla en mängd strömmar, sora
rinna tvert genom hela halfön, flera ända från
Vestra Ghat. De största åro Mahanuddi,
Godaveri ochKistna. Den förstnåmde kom-
mer från Vindhyan-bergen; de båda sednare
från Vestra Ghat.

Persien har antingen endast kust- eller
ock stepp-floder. Af det sednare slaget år Hin-
mend eller Hirmend, utfallande i sjönZareh.

I Persiska viken utfalla tvillings-floderna
Degr eller Tigris samt Frät ellerEuphrat.
Den förra har sitt upphof från södra sluttnin-
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gen af Armeniska gränsberget samt flyter strid
och forsande åt 5.0., långs Zagrosch-bergen,
till dess den råkar Frät. Denna uppqvålleri
Armeniska berglandet, strömmar der först åt
V., sedermera, nedkommen från bergstrakten,
åt 5.0., i jemnbredd med Tigris, men med min-
dre häftig fart, och Sprider sig, delad i flera
strömfåror. Efter bådas förening kallas elf-
ven Schat-el-Arabi,

Arabien har liksom Persien endast kust-
och steppfloder. Den största heterAftan, som
har sin mynning i Persiska viken.

VestAsiatiska halföns hufvudflod heter Ki-
sil-Irmak, de gamles Halys. Den flyter från
Taurus åt n., ut i Svarta hafvet.

I dålden mellan Libanon och Antilibanon
(CoeleSyrien) rinner ElAasi (f. Orontes) ut i
Medeihafvet. På andra (södra) sidan om An-
tilibanon börjar ElArden (Jordan), flyter åt
s. genom Galilaeiska sjön och vidare genom
en kjusa ut i Döda hafvet. En lika beskaffad
dal-sånkning, men utan vattendrag, sträcker
sig från södra ändan af Döda hafvet ända ned
till Röda hafvets nordvestra bugt.

I det mellersta HögAsien flyta åtskilliga
steppfloder, dels i sjöar, dels försinande i san-
den. Sådana åro: Jarkand eller Hierkan;
som, begynnande på Belur-fjållet, flyter åt ö.
och utgjuter sitt vatten i s]ön Lop; — Ili,
som begynner på Bogdo oola, flyter i motsatt
led och faller i sjön Balkasch m. fl.

Vestra sluttningen af Belur ger upphof åt
flera stora floder; såsom Sir (f. Jaxartes)
samt Dshjihon eller Amu (f. Oxus), hvilka
båda utfalla i Aral. Fordom hade dock den
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sednare sitt utlopp i Kaspiska hafvet. En bi-
flod till den samme år Vehasch (f. Bactrus),
som går genom Balkh.

I Kaspiska hafvet utfaller på sydöstra si-
dan steppflodeu Tkdsjrn eller Heri-rud, som
kommer från Hindu khu. Midt emot på ve-
stra stranden utgjuta sig med förenadt lopp
alpfloderna Kiiuji och Äras (1. Araxes), hvil-
ka upprinna den förra på södra sluttningen
af Kaukasus, den sednare på nordvestra delen
af Ararat.

Afrika. I nordöstra delen. Nilen upp-
kommer genom föreningen af tvenne kållflo-
der. Den vestra, Bahr-*el-Abiad d. å. Hvita
floden, upprinner ur obekanta källor i det in-
re Afrika; den östra, Bahr-el-Azrek d. å. Blå
floden, uppqvåller i Abyssinien och flyter ge-
nom sjön Tzana. Båda sammanflyta i Sen-
naar, hvarelter först floden får namnet Nil;
längre ned upptager den en annan stor biflod,
Tacazze, från det östliga Abyssinien. Elfven
strömmar derefter genom Nubien ochDongo--
la, der den störtar utför flera katarakter; den
sista vid Assnan eller Syene, på gränsen e-
mellan Nubien och AEgypten. Genom sistnåm-
de land rinner den såsom en bred lugn flod,
delar sig vid Kairo, och utfaller i Medeihaf-
vet genom tvenne hufvudarmar. Dess vidlöf-
tiga Delta år bildadt genom den gyttja floden
afsatt; AEgypten har Nilen att tacka för sin
fruktbarhet genom dess periodiska öfversvåm-
ningar, under hvilken tid hela landet utgör eu
enda sjö; sedan vattnet småningom afrunnit,
efterlemnar det en fruktbärande gyttja. Af
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samma natur åro åfven Frät, Ganges, Östra
Indiens floder m. fl.

Kong-bergen gifva upphof åt flera stora
strömmar, nemligen först åt de i Atlantiska
hafvet utfallande Senegal, Gambia och Rio
Grande, — Vidare upprinner der å östra si-
dan Joliba (£>fjoli&a) eller Nigern. Den ta-
ger först vågen åt n.o. inåt det inre Afrika,
genomflyter sjön Dibbie och går nära intill
staden Tombuktu. Sedermera böjer den sig
åt n.0., åndtligen mot s. och s.v., emottager
ett stort antal floder *), heter under denna sträc-
ka Quorra, och utfaller genom en stor mängd
mynningsarmar (Gamla och Nya Calabar,
Benin in. fl), hvilka fordom ansågos för sår-
skildta floder.

Sydligare på samma kust utfaller Congo
eller Zaire, som tros komma /från sjön Aqui-
lunda, Coanzo segelbar 45 mil från dess myn-
ning, samt ORANJe-FLODEN, af de infödde kal-
las Gariep, den största i södra Afrika. Han
flyter genom den stora högslätten n. om Nieu-
weveldsbergen; om sommaren såges han för-
små i sanden utan att hinna hafvet.

Östra kusten har en stor rikedom på flo-
der, som åro segelbara, så långt kustslåtten
räcker, Deu största heter Zambeze, somm>
faller i Mozambik-canalen.

NordAmerikas vattengrening år särde-
les lycklig. Man kan der urskilja trenne sy-
stcmcr, som dock med hvarandra stå i sam-
manhang: 1. Det vestra: sjön Athapeskotv,

*•) Bland dem äfven Schari, hvilken på charlor äl-
dre än 1833 faller i sjön Tsad.
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mm upptager Freds-floden, (hvilken dock,
under vissa årstider emottager vatten från sjön),Athapeskow-floden och Sten- ellerßäf-ver-floden; denna stora sjö utgjuter sig genom
Slaf-floden i den nordligare Siaf sjön,hvilken åter genom Mackenzie-floden har
utlopp i Jshafvct, Ö*ler om denna flod rin-
iier i sqmma kal den vattcufattiga Kopparmi-
-NB-floden, som kommer från obekanta sjöar
«. om Slalsjön. Detta system sammanhänger
i s.o. med floden Missinjppi eller Churchill,som utrinner i Hudsons vik. — 2.1 meller-
sta vatt en-sy sto me t är Stora Winipeg,sjön medelpunkten, Den emottager tillflödenfrån n.v. (uemJigen den stora Saskatscha-
wan), från s. (Köda Floden), samt från ö,
(Gas-floden), ur en liten sjö nära den sto-
ra sjöns norra hörn strömmar Nelson-flo-
den ut i Hudsons vik, f samma vik utfal-ler vestligare Severn-floden, som upprin-
ner ur en sjö, från hvilken tillika Gås-floden
i motsatt kosa faller i Winipeg; Hudsons Bay*s
inre vik, James Bay, emottager Albany, samtflera andra, bland hvilka en kommer från den
stora sjön Astschiku i Labrador, — 3. fo-stra systemet utgöres af de fem stora sjö-
arna Öfra sjön (näst Kaspiska hafvet den stör-
sta på jorden, 641 fot öfver hafvet), Michi-
gan, Huron (600 fot), Erie och Ontario (231
-.)• Michigan och Huron utgöra egentligen en,
enda, af en halfö imdelad sjö med en jemn-hög vattenyta; de öfriga sammanbindas genomforsar; den mellan Erie och Ontario heter Nia-.
garu och bildar ett vidlberömdt vattenfall af
165 fots höjd. Den lägsta sjön, Ontario, gif-
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ver npphof åt St. Lorenz-floden, som, för-
stärkt af Utavas-floden från n.v., utrinner
i Atlantiska hafvet.

Missisippi. Nästan -\ af hela NordAme-
rika hörer tillMissisippis flodområde: en ofant-
lig slått, hvars höjd åfven i dess nordligare
delar, mer ån 200 mil från hafvet, endast år
8 till 9 hundra f, öfver hafvet. Dess grånsor
åro i v. Klippbergen, i ö. Alleghany, i n. Landt-
höjden, som utgår från Klippbergen och sträc-
ker sig s. om Qfra sjön« Missisippi leder sitt
upphof från den lilla Sköldpadd-sjön (47° br.)
på ringa afstånd fråu Röda floden, i en kall
och öde nejd; sydligare (vid 44° br.) störtar
den sig utför Antons-katarakten 3 hvarefter
den nedkommer på slättlandet, upptar från ö-
ster Illinois) som upprinner helt nära Michi-
gan-sjön. Straxt nedanföre vid 88|° br. blan-
dar Missisippi sitt klara vatten med den grum-
liga Misstißi. Denna elf, som år den egent-
liga hufvudfloden, kommer från SierraVerde,
(den redan omtalade bergknuten, der Klipp-
bergen börja), flyter i början åt n. störtar ut-
för katarakter af flera mils längd, vänder sig
sedan åt ö., slutligen åt s. och 5.0., samt e-
motlager en stor mängd tillflöden, såsom Yel-
lowstone-, den breda men grunda Platt-
floden och Kanz as-floden. Missuri och
dess bifloder slåpa med sig en stor mångd sand
och tråd: de undergråfva ofta sina stränder
och bilda sandbankar, som oupphörligt för-
ändra sig: hufvudellvens lopp år stridare ån
någon annan Amerikansk flods. Efter samman-
flödet med Missisippi, efter hvilken den för-
enade floden benämnes, inflyta frän ö. den skö-
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na Ohio (OljCio), från v. Arkansas och Rö-
da Floden, hvarelter elfven vid sitt ullopp
i Mexicanska viken bildar ett dyigt delta med
många utlopp, som ståndigt förändras; den
största mynningen år endast 12 till 15 f. djup.
Mau träffar i flodens lopp simmande öar, bil-
dade af tråd, som sammanflätas af Lianer, och
hvilka ån fastna på sandbankar och ståndigt
tillväxa, ån flyta ut i hafvet.

I Mexico-viken utflyter åfven Rio del
Norte, som uppqvåller på Sierra Verde, rin-
ner i början i en smal bergdal (dess vestra
gränsberg kånne vi redan uudernamn af Sier-
ra Madre) och tråder under 30° br. in i slätt-
landet.

På vestra kusten af NordAmerika. Nord-
ligast ligga de tvenne stora sjöarna: Stora
Björn och Stuart-sjöarna. Sydligare utfal-
ler Columbia- eller Oregan-floden, som upp-
rinner på Kiippbergeii, i samma nejd, som Sa-
skatschaAvans sydliga arm uppqvåller; den e-
tnottager bifloderna Leivis och Multnomah från
Sierra Verde. Söder om denna bergknut upp-
rinna åfven floderna San Felipe och Colo-
rado, hvilken senare utfaller i Californiska
halsviken..

SydAmerika. Emedan stora fjällryggen
ståndigt håller sig nära vestra kusten, kunna
der endast finnas korta kustfloder. Så mycket
ansenligare åro vattudragen på bergens andra
sida. I SydAmerikas nordliga hörn rinna de
båda floderna Cauca och Magdalena, bå-
dadera i en trång bergdal, nästan rakt från s.
till ii. i jemnbredd med hvarandra, till dess
de ej långt från Caraibiska hafvet med livar-
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andra förenas. Båda upprinna på Quitos Cor-
dillerer; den senare vid 2° n. br., och år se-
gelbar från Hondas, 22 timmars våg från sta-
den Bogota, ehuru farten ofta besvaras af for-
sar och små vattenfall: Cauca år mindre tjen-
lig till skutfart, emedan den har det egna att
dess bädd småningom afsmalnar i den mån
den nalkas sammanflödet. Öster om dessa flo-
ders mynning ligger sjön Maracaybo, som
utgjuter sig i en halsvik af samma namn.

Orenoco eller Orinoco. Denna flod, hvars
lopp liknar en snäckas vridning, upprinner ur
den lilla sjön Ypava (3° n. br.), faller i sjön
Parima, som uppkommer genom öfversvåm-
ningar: från denna sjö går fl. Parima in i Rio
Negro, en stor arm af Maraflon. Sedan Ore-
noco flutit ur sjön Parima, år den genom ar-
men Cosiquiari ån engång förbunden medRio
Negro, upptager Guyavari, Meta och Apure,
samt otaliga andra tillflöden från v. utflyter ö.
om Paria-viken genom ett bredt delta, med
en ofantlig vattenmängd, och liknar vid sitt
utlopp en sjö utan strand.

MaraiTon eller Amazon-floden, den stör-
sta af alla floder på jorden, med ett flod-om-
råde, som upptager nästan af SydAmerika.
Dess källa år alpsjön Lauricocha, n. o. om sta-
den Lima. Derifrån strömmar elfven 80 mil
åt n. i en bergdal af Anderna, vänder sig se-
dan mot ö., blir hår, vid staden Jaen, redau
segelbar ocb bibehåller under hela sitt öfri-
ga lopp denna östliga rigtning. Flera af dess
tillfloder höra till de största på jorden: deri-
bland märkas: s. från söder: Huallaga,
som upprinner något östligare ån hufvud flo-
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den, — Ucayale, hvilken år den egentliga huf-
vudelfven, uppkommen ur tvenne grenar, Pa-
ri eller Gamla Maradon från sjön Chincha-
ycocha s. om Lauricocha, samt Apurimuk,
från bergstrakten n. om sjön Titicaca: — vi-
dare Yavary, Zutay , Yurba, Tefe, Pursus
eller Cuchivara, samt Madeira, den ansenli-
gaste af alla Maranons tillflöden, kommande
djupt från s.. från östra bergen vid Titicaca
och Chiquitos-höjderna; — slutligen inflyta
längre åt ö. Topayos och Xingu från midlen
af SydAmerika. b. Från n.v. inflyta bland
många andra bifloder: Napo, Yupura samtRio
Negro, alla från Quito-Cordillererna: den si-
sta är den ansenligaste af de nordligare ar-
marne och har sjelf ett vidlöftigt flod-system.
Efter upptagandet af Rio Negro och Madeira
år Maraiion ingenstädes smalare ån | sv. mil,
men ofta § bred och år full af stora öar; ef-
ter Xingus inflöde liknar den mera ett haf ån
en flod; vid dess mynning har den en bredd
af 15 geogr. mil och kringsluter den stora ön
Juanes; hafvets ebb och flod uppstiger 180
mil från mynningen. — I denna utlopps-vik
utströmmar Tocanttn, sedan den emottagit
Araguay, flytande nästan rakt från s. till n.

Sydligare på Brasiliens kust utfalla Pa-
raiba, samt den ännu mera långvåga San
Francesco, som år föga mindre ansenlig ån
Donau: dess öfra lopp rinner v. om Brasili-
anska kustbergen.

La Platå d. å. Silfverfloden. Hufvud-
elfven år Parana, som upprinner i nejden
af .staden Villa Ricca, ej långt från San Fran-
cescos upplopp; den flyter långe i en berg-
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trakt, hvarest den strömmar 7 mil i en smal
bergrånna och bildar ett nästan oafbrutet vat-
tenfall; derefter böjer den sig mot v. och upp-
tager Paraguay* Denna ansenliga flod leder
sitt upphof från en sjö på bergslätten Campos
Parexis, emellan upploppen af Xingu och en
arm af Topayos; den upptager PilcoSlxYyo,
hvilken kommer från nejden kring Potosi och
år vigtig för transporten af detta bergverks
producter. Efter föreningen af Paraguay och
rarana, emottager elfven från vester Sala det
eller Saladillo och från ö. Uraguay, efter
hvars utflöde elfven egentligen först antager
namnet La Platå. Vid sin mynning år den li-
ka bred som Canalen mellan England och
Frankrike, men besvärad af sandbankar.

öster öm Chiles Cordillerer ligger en sträc-
ka af sjöar, Guanacache; från dem utflyta Rio
San Josef, Colorado och Negro, som ut-
falla s. om La Platå, sedan de genomrunnit
Pamp as, d. v. s. sandöcknar — Amerikas
stepper — hvilka intaga en längd af 300 mil.

Australien kan ej, i följd af dess öars
jemnförelsevis ringa storlek, äga så stora __<>•

der som de andra verldsdelarna. De åro dess-
utom ofullkomligt bekanta.

Anmärkn. —* OfVanstående Afdelningar
otn Berg- och Flod-systemen böra af nybegyn-
naren med största noggrannhet genomgås, och
ej förr af honom lemnas, än ämnet i minnet och
åskådningen är väl inpregladt. Dessa afdelnin-
gar utgöra geographiens grundval; hvad vidare
följer, kan med ringare möda inhämtas. Upp-
gifterna om bergens höjd äro dock ej ämnade
till utanläsning.
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c) Klimat-lär a.

Ett lands eller en orts större eller mindre
hetta och köld beror för det första, såsom re-
dan år sagdt, af afståndet från AEquatorn. Det-
ta kallas det mathematiska klimatet, Den he-
ta Zonen har egentligen inga andra årstider ån
en regntid och en torr årstid. Dessa årstider
kallas" i Ostindien munsuner (moussons), hvil-
ka infinna sig, då solen närmar sig zenith (den
punkten på himlahvalfvet, som ligger midt öf-
ver orten). Detta sker der två gånger om å-
ret, och således skulle det der öfverallt gif-
vas två regntider; sådant år också i vissa trak-
ter förhållandet; men i norra halfklotet år den
regntiden, som börjar i April eller Maj, alltid
ömnigare ån höst-munsunen. Mellan vånd-
kretsaVna faller regnet i denna årstid alltid i
vida större ömnighet och med vida större häf-
tighet ån i de kallare länderna; denna tiden
fortfar i 2 till 4 månader; sedermera regnar
det sällan under den öfriga tiden af året. Man
känner der ingen is eller snö, ingen frost; trå-
den behålla hela året om sina löf; deremot
erfar man ej der den upplifvandekänsla, som
plågar åtfölja våren. I sådana trakter, der
vattnet ej kan aflöpa, utan samlar sig i träsk,
år luftstrecket högst osundt men vegetationen
ganska yppig. I andra trakter åter förbrån-
nes jorden ofta af hettan, och man finner al-
drig der den vackra gråsmatta, som omsom-
niarn kläder våra ångar. Vattenbristen måste
i sådana trakter afhjeipas genom artificiell be-
vattning (genom canaier, med konst föranstal-
tade öfversvåmningar, vattenhjul o. s. v.). Ock-
så beror fruktbarheten i de tropiska länderna
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mindre al jordmånens egen beskaffenhet, ån
af tillgång på vatten. Med undantag af de
sträckor, som tackas af flygsand eller salt, fin-
nas knapt några, som, väl bevattnade, ej för-
må gifva skördar.

De Tempererade Zonerna åro de enda,
der de fyra årstiderna omvexla i regelbunden
ordning, och der åro ungefår lika långa. Be-
gripligtvis likväl med den skillnaden, att ju
längre en ort ligger någondera af våndkret-
sarne, dess mer öfverensståmmer dess luft-
streck med tropik-ländernas; likaså, ju närma-
re en ort ligger polcirkeln, dess mer närmar
sig luftstrecket till polar-låndernas. Sålunda
faller aldrig snö i nedra AEgypten (30° br.),
icke ens i södra Italien (40°), men vål i nor-
ra Italien (44° — 47°), ehuru den sällan öf-
ver några timmar biifver qvarliggande; un-
der vintertiden fryser vattnet hår ofta om nät-
terna till is. I södra Frankrike och Tyskland
qvarligger snön stundom flera dagar; i norra
delen af dessa länder ofta flere veckor. I Sve-
rige öfvergår deremot luftstrecket till polar-
låndernas eller den

Kalla Zonens. Liksom tropik-länderna
nästan blott äga en evig sommar, så äga po-
-1ar-länderna, särdeles närmast polen, nästan
blott en evig vinter. I dessa trakter (mellan
75—90° br.) år marken alltid tillfrusen eller
betåckt af is och snö, dem solen ej förmår
smälta. Men vid gränsen af denna zon, när-
mast polkretsen, känner manföga flera ån tven-

*) Så kallas den heta sonens länder, emedan d«
ligga mellan tropikerna.
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ne årstider, nemligeu vintern och en sommar*
som blott räcker ett par månader; det gifves
der uåstan ingen Vår och höst, utan vintern
följer nåstan omedelbartpå sommärn, och som-
itiarn begynner så gödt söm omedelbart efter
vintern. Deremot år sonimarn under denna
korta titt stundom ganska vårta: vissa dagar
år hettan inemot så stark som i Italien. E-
medari soleri vid Q7\° hr. på en månad aldrig
går ned, öch förut och efteråt blott få tim-
mar omkring midnattén försvinner, så år vår-
man så drifvande, att såderi mognat på 7 till
9 veckor»

Från det mathématiska klimatet skiljer sig
likvål det verkliga eller p hys isk a kli-
matet ungefår lika mycket, sota de physiska
årstiderna från de astronomiska. Denna afvi-
kelse beror af mångfaldiga särskilda omstän-
digheter, af hviika vi skola upptaga de vig-
tigaste.

a) Ju högre en orts läge är ofver hafs^
ytan, ju mer tilltager kylan, Når nian t. ex<
uppstiger på ett fjäll under aßquatörii, så lera-
när man redan Vid dess fot tropik-ländernas
naturalster; vid en viss höjd träffar man så-
dana, som antingen åro desamma söm södra
Europas eller dermed beslågtade, ännu högre
upp nnfier man det nordligare Europas; efter--
hand försvinna tråd, buskar, örter, hvarefter
mossor och lafvar blifva det enda som åter*-
står af vegetationen. Högst upp vidtager den
eviga suögrånsen, elleren linia, ofvanför hvil-
ken snön aldrig upptinar. Ligger nu ett berg
i den tempererade zonen, så finner man på ett
lägre afstånd från bergets fot gradvis alla
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dessa tecken af ett kyligare luftstreck. Så in-
träffar den eviga snögränsen under AEquatoru
vid 15,000 fots höjd (i Quito), under 30° br.
tid 12 till 13,000 fot (på I-limalaya), under
42° vid 8,400 fot (på Pyrenéerna), under 60°
br. vid 4,800 fot (sydliga Svenska Fjällryg-
gen), under 10° br. vid 3.3Ö0 fot (nordligaste
Fjällryggen); men nordligast i Amerika och
Siberien inträffar den eviga snögränsen redan
vid marken eller Vid 0 fots höjd.

Hvad hittills bliiVit sagdt om bergen*"
gäller ock om höglända landstreck, de* må
vara så stora eller små som helst. Nio tion—-
dedelar af. Ostindiska halföii ligger t. ex. på
en upphöjning af 4000 fot, och detta gör luft-
strecket föga hetare än Siciliens. Sådana hög-
länder årö ock de inre delarna af Persien, A-
rabien, Chiua, mellersta Asien, Spanien m. il*
Lage Sverige på ett lika stor upphöjning, så
skulle der intet åkerbruk kunna idkas, och
landet knapt kunna bebos. Men lyckligtvis
åro så väl i Gamla som Nya Verlden nästan
alla polartrakter mer eller mindre låglända
och njuta således så mycken vårmaj som de
efter siu matliematiska belägenhet ktnina äga.
Grönland och Spitsbergen höra till undantagen*

b) Södra haljfdotet är nedom VändhreU
sen betydlig' hållare än det Norra, Orsa-
ken till denna skillnad år dels den, att solen
om sommarn vistas vid pass 8 dagar längre
i norra hemisphrerén ån i den södra, dels dei~i
att i södra hall-klotet gifves mycket mera liaf,
hvilket år en vida svagare värme-ledare ån
landet, emedan vatluet föga bryter och återka-
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står solstrålarne, hvarigenom hufvudsakligen
luftvårman uppstår. På det sednare inträffar,
såsom vi redan anmärkt, den eviga snögrän-
sen till och med i de kallaste länderna först
under 70° br., men inom södra hemisphaerea
inträffar den redan vid 65° br. I norra Is-
hafvet kan man segla till inemot 80° br., in-
nan sammanhopade isberg göra allt framträn-
gande omöjligt; i södra polarhafvet möter det-
ta hinder redan vid 71° br. Enskilda stora
isberg simma der i stor mängd under 60° br.,
åro ej sällsynta under 50°, ja träffas någongång
under 36°, i nejden af Goda Hopps-Udden.
Deremot träffas i norra halfklotet sällan nå-
gon drifis s. om New Foundland (40° br.). A«
merikas sydligaste del (Eldslandet) ligger he-
la året om betåckt af is och snö, ehuru un-
der samma bredd som Skåne. Men under de
lägre breddgraderna år skillnaden af värme
inom de båda hemisphcererne icke märklig.

c) Ofvanfor Vändkretsen är i Gamla
Verlden värman större i ve st er än den är
under samma breddgrad i öster; i Ameri-
ka är förhållandet tvertom. Derjemte är
värman i Gamla Verldens tempererade och
kalla zoner öfverhufvud större än den är i
Nya Verlden under motsvarande polhöjd.
Således hafva Skandinavien, Island och de Bri-
tiska öarna af alla länder under samma bredd
det mildaste luftstreck. Ehuru Petersburg lig-
ger föga nordligare ån Stockholm, år vintern
der märkligt kallare; i Kamtschatka upphör
åkerbruket vid 60° (bredden af Stockholm).
Bok-trädet växer ännu i södra Norige (35°),
men österut ej engång vid Astrakhan (46°),
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Stockholms årliga luftvårma svarar mot län-
dernas vid Lorenzo-flodens mynning (48°) i
Nya Verlden, ehuru i latituden år en skillnad
af I°. Stockholm har samma polhöjd som
landsträckorna öster och vester om Hudsons
Bai, i hvilka en evig vinter råder, och livar-
est marken blott få månader om året år fri
från snö och is. I länderna närmare Ameri-
kas vestra kust år åter luftstrecket mycket bli-
dare ån på östra kusten.

d) Det är också mycken skilnad mellan
hvad man kallar ett contincntal-klimat
och ett hafs-klimat. Under det förra hö-
ra alla inre länder, under det sednare kust-
trakter och öar. Det förra år torrt, om som-
marn hett, om vintern kallt; det sednare år
fuktigt, om vintern aldrig så kallt, om som-
marn aldrig så hett, som i ett continental-land
under samma läge, emedan hafvet alltid har
en jemnare temperatur och meddelar denna åt
luften och landet. Sålunda faller i England
nåstan | mer regn ån i Sverige, och derföre
år gråset frodigare och vackrare ån på de
flesta andra stållen: sommarn år i London ic-
ke mera het ån i Stookholm, men vinternbe-
tydligt varmare. Snö faller i England icke
ofta och qvarligger aldrig långe.

e) Klimatet beror slutligen mycket af
jordmån*, cultur, local-omständigketer^ vindar
o. s. v. Sand återgifver mycket solhetta; jder-
före år Sahara öcken den hetaste trakt på jord-
klotet. Sjöar och moras göra genom sina ut-
dunstningar en trakt kyligare om sommarn;
skogar afhålla vindarne, men göra ock luften
kallare om sommarn, dels emedan solens strå-
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lar ej träffa och således icke kunna uppvåf*
ma marken, dels emedan de vanligen uti sig
innehålla många mossar och träsk. Höga berg
uppehålla vindarne och. gifva dem andra rigt«
ningar; skogbeväxta berg draga luftens fuktig-
het till sig och samla den i moln, som sedan
uttömma sig i regn. Sveriges jemnlörelsevis
milda klimat kommer till en stor del deraf,
att landet i v. och n. genom Fjällryggen skyd-
das Iran de kalla vindarna, dä deremot Sibe-
rien och NordAmerika ligger öppet för Ishaf-
vets kalla blåst. I en dåld eller innestängda
länder concentrera sig solstrålarne, och luften
blir der, genom brist på väderväxling, qval-
mig och ofta åfven osund.

Mellan våndkretsarne och till ungefår 28°
br. *) blåser en beständig Östanvind (passad-
vinden), hvilken i norra hemisphaeren år mer
eller mindre N.0., i södra hemisphaeren S.O.
Mellan tropikerna år Afrikas östra kust sva-
lare ån den vestra, derföre alt vinden afkylt
sig under sin våg öfver Indiska hafve t, innan
den hinner till den förra, och meddelar sin
temperatur åt landet,* under loppet genom
Afrikas öeknar upphettar den sig åter och ö-
kar« nu hettan i denna verldsdels vestra kust-
länder; sedermera löper samma vind öfver
Atlantiska oceanen, och/afkyler sig der ånyo,
innan åcn hinner Veslincliens öar och Ameri-
kas östra tropik-länder, som således blifva
mindre hela ån de annars skulle vara. — l
Indiska, hafvet råder den egenheten, att från

*) Yrd Amerikas nordystra kust räcker Östonvin-
den till m° bredd.
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April till October blåser ståndigt Sydvestvind
med stormar och regn, men under de öfriga
månaderna en ständig mild Nordost. Under
ombytena af dessa vindar råda åska, orkaner
samt ombytliga vindar. Dessa munsuner sträc-
ka sig i v. till Afrikas kuster och i n. till Rö-
da hafvct, i ö. till Philippinerna och Nya Gui-
nea, samt i s. till AEquatorn.

Hvad vi hittils anfört om klimaten har
isynnerhet afseende på lånäcmas^Medeltempe-
ratur. Värmen måtes nemligen på ett instru-
ment, kalladt therinometer, d. v. s. ett glasrör
med eu af qvicksiliver fylld kula nedautill.
Qvicksilfret stiger i mån af den omgifvande
luftens vårme, oeh detta stigande betecknas
på en graderad skala bredvid röret. Ther-
rnometerna åro af liera slag. Den Celsiska el-
ler Svenska thermomelern år så inrättad, att
vattnets fryspunkt märkes med 0; sedermera
år skalan ofVantill indelad i en mängd gra-
der eller lika stora delar, på hvilka vattnets
kokpunkt infaller vid 100°; på skalan nedun-
der infaller qvicksilfrets fryspunkt vid 40°.
Graderna på nedra skalan, eller köldens styr-
ka betecknas med tecknet— * graderna på öf-
ra skalan, hvilka visa hettans styrka, utmär-
kas med tecknet -j~; hvilket sista dock ofta
utiem nas.

Om nu dagens medelvårma år -f- 20° och
nattens -|- 10, så år hela dygnets medeltempe-
ratur -f 15°: år den förra -f 20°, den sed-
uare — 20°, sä år medeltemperaturen o°. Ef-
ter samma grundsatser måtes åfveu arets, i
det att inan jenint på året fördelar de sårskil
da dagarnas och årstidernas iuitvårma. En
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djup och frisk källa i våra nordligare klima-
ter utvisar i det närmaste landets årliga me-
deltemperatur.

I tropik-länderna är skillnaden i värma mellan
sommar och vinter ganska obetydlig, sällan öfverett
par grader, och årets medelvärme är der 25 till 30°.
Men utom vändkretsarna blifver skillnaden mellan
den kalla och varma årstiden allt större, ju närma-
re man kominer polen, och dessutom ännu större

?

ju mer man i Gamla Verlden kommer österut.
T. ex. Paris, Stockholm och Kasan hafva unge-

fär lika sommarvarma, men i Paris är vintern dub-
belt blidare än i Stockholm, och i Kasan, ehuru den-
na stad ligger 5° sydligare, 3 gånger skarpare än i
Stockholm; detta gör att årets medeltemperatur är i
Paris -{- 10°, i Stockholm -f* sf, i Kasan föga öf-
ver -f- I°. Ville vi sammanlikna ännu aflägsnaré
punkter i norr och söder, skulle vi finna skillnaden
mellan de särskilda orternas sommarvarma *) jemfö-
relsevis mindre betydlig, rnen skillnaden mellan de-
ra» vinterköld sä mycket större.

Växt-geographi.
Vårmen år ett af de vigtigaste bland de

villkor, som erfordras till de fullkomligare
växternas lif. Men somliga växter kunna dock
fördraga en temligen stark kyla; andra kunna
endast trifvas i hetta; andra åter blott i me-
delvärma. En del vilja hafva fuktighet, an-
dra torrka; somliga växa endast i sand, andra

*) Om man nemligen endast i räkningen intager
nordens trenne egentliga sommar-månader, Juni —
Augusti; och ännu mindre blir skillnaden, om man
endast af.er värman under Juni.
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endast i lera, på kalkgrund o. s. v. Hvart
och ett landstreck har derföre sin egenFlora.
I anseende till sådana växter, hvilkas frukt
mognar hastigt, beror det mindre på årets, ån
pä sommarns medeltemperatur; vore vår som-
mar något längre, så skulle den, utan att vara
hetare, kunna bringa vindrufvor till mognad;
detta sker också verkligen i Astrakhan, ehuru
dess vinter år lika kall som vår. Men Sve-
riges klimat skulle åfven med detta villkor
aldrig kunna framalstra t. ex. oliver, emedan
de tråd, hvarpå dessa frukter växa, skulle
bortfrysa om vintern.

Om vi föreställa oss resande från nord-
polen genom Skandinaviska halfön/, vidare ge-
nom midten af Europa, samt sedermera ge-
nom Asien till -Equatorn, och om vi dervid
gåfve akt på de märkvärdigaste växter, som
efterhand förekomma; sa skulle vi möta dem
i den ordning, som straxt nedanföre skall an-
föras. Men reste vi genom östra delen afRyss-
land, så skulle vi på vår våg från n. till s.
träffa samma våxtalster 50 till 100 sv. mil
sydligare, och reste vi i Siberien, så skulle
de först förekomma 100 lill 150mil sydligare.

Närmast polen öfvertåckes allt af en evig
is och snö. Ungefår 10° sydligare träffas fläc-
kar, som under den hetaste sommarn upptina,
men der naturen likväl ej förmår framalstra
annat ån lafvar och mossor. Vid 70° br. vi-
sa sig derjemte några enstaka fjällväxter jem~
te Dvergbjörken. Linder polcirkeln samlar sig
all den vegetabiliska rikedom, som den arkti-
ska regionen förmår erbjuda: den beslår i eu
stor mängd Bår (hjortron, som gå högst mot
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norden, lingon, blåhår, åkerbår, och sydligast
sniultron), några få trådslag, såsom BjOrken,
åtskilliga Pilarter, samt Enbusken* och sydli-
gast Tall och Gran.. Redan hår börjar åker-
bruk, men ännu sås endast Korn och Potå-
ter. -r- Nedanför c polkretsen förekomma först
Hågg, Rönn och Asp* man odlar Hampa, Lin
och något Råg. Sedermera vid 62° begynna
Lönnen, Linden och straxt derefter Almen,
vidare Asken, och Hasseln; hår vidtaga älven
våra vanliga fruktträd, och något sydligare
(ofvapför Bal-clfven.s utlopp) Eken, Yid sam-
ma polhöjd begynner också Hvetet. I södra
Sverige möter Doken; på östra kusten före-
kommer den först vid Kalmar, men vestcmt
nordligare och i södra Norige trifves den gan-
ska väl.

Danmarks, norra Tysklands och norra
-Frankrikes Flora år icke särdeles olik det sö-
dra Sveriges; men der odlas ån mera såd ?

fruktträden trifvas båttre, Eken och de ädla-
re löftråden blilva större och frodigare. Ne-
danför 50 Q br, begynna Vin-odlingen och den
skta Castanien, hvars frukt i mellersta ooh sö-
dra Frankrike åtes af arbetsfolket såsom bröd,
Några grader sydligare vidtager Maisen; se-
dermera odlas endast Råg i bergstrakterna,
ip.cu Jlvete och Mais blifva nu hufvudsådet.

I det sydligaste Frankrike (43°) börjar G->
liven och slraxt derefter Orangen; bådas egent-
liga hemland år likväl Italien, söder om A~*
peuninerna. Der möta jemvål Fikon, Mandel,
Valnötter, Granater, Persikor, Aprikoser, A-
pelsiner, men i stället börja de nordligare
Fruktifädeii alt gifvy rnindre smaklig frukt;
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De allmännaste vilda tråd i sydvestra Europa
åro Platanen, Cypressen, Lagern, Manna-asken,
Pignolen och Sjötallcn, Almen, Lönnen, samt
flera slags Ekar, livaraf en med ätliga ollon,
en annan, hvars bark nyttjas till. kork; på he-
darna Myrten, Terpentin-trådet o. s, v. Våra
barrträd synas i dessa länder endast i bergs-
trakten. Mulbårslrådet, med sin följeslagare
Silkesmasken, trifvcs åfven nordligare, men
silke&ciiilureu i stort börjar först i norra Ita««
lien. Der, vid Po-flodens sumpiga stränder,
vidtager åfven culturen af Ris, en växt som
fordrar hetta och fuktighet i förening. Vid
sydligaste randen af Europa visa sig några
Palmarter, Pisangen, Indiska Fikonträdet (Cac~
tus), den Amerikanska Aloén (Agave), Soc-
kerröret, men endast på inskråucktare localer,
och liksom flyktingar från ett Yarmare luft-
streck.

Mindre Asiens luftstreck och produkter
motsvara södra Italiens och södra Spaniens,
Sydligare, på Phoeniciska kusten, börjar Da-
del-palmen, hvars frukt utgör en vigtig del
af öckcu-invånarnes föda, samt på fjällen Ce-
dern. Här och i det öfriga sydligare Asien
omvexlar riscultur på slätterna med hvetes-
odling på höjderna. Men Araberne odla mest
en e^en sådesart, Durrah (Holcus SorghurnX
som liknar hirs. Denna hallos sydvestra del
år Kallets fädernesland (Kallet år bönan af ett
tråd). I mindre Asien, Syrien och Persien od-
las mycket Tobak, Romull (ett slag växer på
ett tråd, ett annat på en ört) och Vallmo, men
i Persien nyttjas oljan af Sesam-växten i stäl-
let lör olive-oljan. Låg-lndieus rikedom bq-
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står först i ris, (i högländerna odlas livete, i
alplånderna en mängd obekanta sädesslag); vi-
dare Bomull, Indigo, Vallmo, Socker, Silke.
O. om Indus upphör snartDadel-palmen, men
man finner i stället Kokos-palmen och flera
andra ädla Palmarter, som användas till mång-
faldiga ändamål (t. ex. till beredning af arrak),
flera slags Kryddor, i synnerhet peppar (på
sydvestra kusten). Den åkta Kanelen växer
endast i fullkomlighet på Ceilon. De Indiska
öarna framalstra sago (märgen i ett tråd), Ko-
kos-nötter, Brödfrukt-trädet, Kamfert och
Gummi-lacca (kådan på ett tråd), Sandel-tråd,
Peppar, Kryddnejlikor (på Amboina), Muskot
(på Banda-öarna). China år det enda land på
jordklotet, hvarifrån The (bladen af en buske)
hämtas: för öfrigt idkas der stark silkes-cul-
tur. Japan lemnar den bästa soja (saften af
en böna). Bambu-rörtrådet anses i China och
Indien såsom ett af de oumbårligaste tråd och
användes till en stor mångd hushållsbehof.

Afrika framalstrar ungefår samma växter
som det sydvestliga Asien under samma bredd.
Dess fruktbaraste ångd år AEgypten, rik på
Ris, Bomull, Socker o. s. v. Af sädesväxter
odlas mest livete, Majs, Ris, men i det inre
af denna verldsdel mest Hirs. Hår ersattes
också brödet af vissa rotvåxter såsom Manioc,
Jams, Patater. Man ser skogar af Gummi-tråd
och Ebenholz.

Infödde i Amerika åro Mais, Potåter, Ca«
cao (hvaraf göres chocolad), förträffliga A-
potheks-växter (China-barken, Ipecacuanha,
Jalappa m. fl.), men före* Europeemes ankomst
fanns der intet enda af sådesslagen, utom Mai-
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sen; desse halva dit planterat Bomull, Socker-
rör, Kaife, Indigo o. s. v. Amerika har sina
Tallar, Lagrar, Cypresser, Lönnar, Ekar, Al-
mar, som åro snarlika den Gamla Verldens,
men dock andra arter; sådant år också för-
hållandet med dess Peppar, Kanel, smultron
och The (det sista förekommer i mellersta de-
len af södra Amerika).

Australiens växtformer och djur åro der-
emot till större delen afvikande både från den
Gamla och Nya Verldeus.

Djur-geographi.
Djuren åro mindre bundna vid Klimater-

na ån växterna, och af dessa fåglarna mindre
ån landtdjuren, och fiskarna mindre ån alla an-
dra. Högst i norden dväljas Hvita Björnen
och Fjållrackan (en art råf); till de mildare
trakterna i den arktiska regionen höra F^jåll-
råttan (som anställer stora vandringar), Båf-
vern, Vargen och Björnen (hvilka sydligare
endast förekomma i bergstrakter), Lodjuren,
Filfrasen, den vanliga Råf ven, samt en myc-
kenhet andra pelsdjur (t. ex. Zobelu, Herme-
linen, Mården). I den högre Norden dväljes
Renen, (hans sydligaste hemvist år i Skandi-
navien, Jemtland 63° br., i Asien: nedra Ainur-

landet 50° br.); der Renen slutar, vidtager El-
gen, men år inskränkt till ett smalt landstreck.

Våra vanliga husdjur tillhöra egentligen
de Tempererade Zonerna, men ha måst vånja
sig vid nästan alla klimater, somliga med mer,
andra med mindre trefnad. Humlen följer sin
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herre, nienjiiskan, genom alla regioner, men
undergår bland alla djur de största förändrin-
gar. 1 de nordligaste trakterna skäller han ej.
Svinet tål också alla klimatcr, men förändras
föga. Fåret trifves både på Island och i tro-
piklånderna, men bådastådes ogerna: i norden
blir dess ull grof, i södern raggig. Geten tål
båttre hetta, men mindre kölden. Hästen ut-
härdar till polkretsen, tål Arabiens hetta, men
urartar i länderna öster om indus, och år myc-
ket sällsynt i China och Japan. Dock åro hå-
starne på de Indiska öarne, ehuru små, raska
och hurtiga. Oxen tål alla kli mäter från lu-
dien till Lappland, men Bulleloxen endast de
sydliga: Italien och Ungern åro hans nordli-
gaste bostader. -— Åsnans nordligaste hem år
Frankrike; finnes ömnig i Spanien och sydve-
stra Asien, och år i Persien ett ädelt djur.

Bland vilda djur höra Ekorren och Ha-
ren till dem, som åro mest kringspridda, men
den sednarcs frånde, Kaninen, trifves ej nord-
ligare ån i mellersta Europa.

I det mellersta Europa begynna Rådjur,
Hjortar och Dofhjortar: i det mellersta och
sydliga Asien Gaseller och Antiloper af iler-
faldiga arter. I sydostliga Europa vidtager
jackhalsen eller Schakalen (ett råf-likt rofdjur),
och år allmännast i Vest-Asien. I Afrika,
Syrien, Persien och sedermera söderut före-
komma Lejon, Tigrar, Panlherdjur, Hyenor ni.

fl. Lejonet och Hyenan åro större och vilda-
re i Afrika ån i Asien, hvarest de föröfrigt
åro sällsynta; båda upphöra alldeles ett styc-
ke ö. om Indus; åfveusom sehakaleii. Asiens
tigrar äro dereino. starkare och glupskare au
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Afrikas: en egen art i Indien, stor som en o-
Xe, kallas Ivongstigern. Det år till och med
tvifvelaktigt, huruvida den egentliga tigern lin-
nes i Afrika; deremot åro Leoparden och Pan-
thern denna verldsdel egna. Af Kameler gif-
ves det tvenne arter: den tvåpuckliga (Dro~
medarien) år i synnerhet hemmastadd i Ara-
bien, och förekommer dessutom i Syrien, sö-
dra Persien och vestra Indien, men träffas ic-
ke längre österut; den enpuckliga Kamelen
fördrager åfven NordPersiens, mellersta Asiens
och Krims luftstreck, men måste i sistnämn-
de land om vintern insys i täcken. — Ele-
phantens hemland begynner ungefår vid de
låiigdgrader, der Kamelen slutar, således i Ost-
indien; men sin största fiillkomlighet uppnår
han i första Indiska halfön, på Ceilon och de
öfriga större Indiska öarna. Noshörningen med
ett horn (Rhinoceros) lefver i Indien och Chi-
na, den med två i inre Afrika. De heta län-
derna i Asien och Afrika åro Apornas fäder-
nesland: klipporna vid Gibraltar åro den en-
da fläck i Europa, der en art af dessa djur
uppehåller sig. Flodhästen (Hippo-potamus)
tillhör Afrikas större floder.

De bada Polar-hafven hvimla af stora
varmblodiga sjödjur, i synnerhet af Hval-siåg-
tet. Skålen, som älven hör till de dåggande
djuren, förekommer ock i sydligare haf, t. ex.
i Östersjön. I södra halfklotet träffas dessa
hafsdjur vida närmare den tempererade zonen.

Amerikas norra polar-lånder hafva Björ-
nen, Renen och Råfveu gemensamma med den
Gamla Verldens; men annars gifves detknappt
något enda landtdjur, som ursprungeli gen til i-
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hört båda hemisphaererna, ehuru många haf-
va tycke med hvarandra, med den skillnadatt
Amerikas fyrfot-djur åro vida mindre och sva-
gare ån deras anförvandter i östra jordhalf-
vau. Tapiren, af svinslågtet, Nya Verldens
Elephant, år den största i Syd Amerika och
likväl ej större ån Asuan; Jaguaren liknar pan-
thern, Caguaren lejonet i skapnad, men ej i
styrka; Kamel-fåret eller Vicunan liknar ge-
ten och har fin rödbrun ull; Llaman (åfven
af kamelslågtet) år Amerikas Kamel, nyttjades
också i Peru, dess egentliga fädernesland, for-
dom såsom lastdragare, men förmår ej bära
i så mycket. Eudast NordAmerikas Bison-
oxe med en puckel på ryggen år mycket stor;
ytterst i samma verldsdel dväljes Muscus- el-
ler Bisam-djuret; Hästen, ditförd af Européer,
har förvildat sig och ströfvar i stora hopar
på Amerikas slätter. Egna för denna verlds-
del åro annars Löfjan eller Latdjuret (___7),
som på hela dygnet knapt flyttar sig några al-
nar och ej förr ån han uppätit allt omkring
sig; Bisam-svinet, med en oljepung på rygg-
korset Alligatorn eller Kaimanen år Ameri-
kas Krokodil, men mindre.

Blaud Nya Hollands djur halva de flesta
pungar under buken, i hvilken ungarne inkry-
pa. Kånguren liknar fåret, men med korja,
liksom bortvissnade fötter, dock med så star-
ka bakfötter, att djuret kan taga 10 till 15 al-
nar i hvart språng. Näbbdjuret (Ornithorhyn-
cm») år ett annat besynnerligt djur; det år när-
mast likt uttern, men med näbben af en anka
och med giftiga skorpion-taggar i bakfötter-
na. Den inhemska Svanen år svart. Redan
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de Indiska öarne åro fattiga på landtdjur; i
den Australiska skärgården försvinna de ef-
terhand, ju mer man kommer österut, och slut-
ligen återstår af de större däggdjuren endast
svinet.

Af Fåglar märka vi: Strutsen, den stör-
sta af alla fåglar i Gamla Verlden, liksom Con-
doren år det i Amerika: den förre finnes i
synnerhet i det iure Afrika och Arabien; men
visar sig aldrig öster om Tigris; praktfulla
Papegojor i den heta zonen, — sköna Fasan-
arter i China; — Salanganen, en art svala på
de Indiska och Australiska öarne, hvars ge-
le'e-artade bo åtes af Chineserue såsom en läc-
kerhet. De heta ländernas fåglar hafva gran-
nare fjädrar, men bland dem finnas få sång-
fåglar. Vissa fåglar flytta årligen från det e-
na luftstrecket till det andra.

Af Amphibier: Krokodiler i alla de
varmare ländernas floder: ett stort antal or-
mar, hvafaf den mäktigaste år Jätte-ormen i
Indien, och hans frånde Boa i Amerika som
angriper sjelfva tigern; Koppar-ormen i Ame-
rika o. s. v. — Af Fiskar: Sillen, en flytt-
fisk, som egentligen uppehåller sig i Ishafvet
men kommer i stora stimm till Noriges och
Skottlands norra kuster; — Stockfisk ochKa-
biljau, som i ömnighet fångas på Newfound-
lands bankar. Bland alla fiskar år Stor-Stö-
ren (Huso), 12 till 18 fot lång, den största.
— Af Insekter: Gräshoppor, VestAsiens och
Afrikas plågo-andar, som förtåra allt ätligt,
der de färdas fram, och når de uppflyga fara
i så stora hopar, att solen deraf förmörkas.
— Sköldlöss (Coccus), hvaraf en art har en
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röd saft, söm år ypperlig gummilarcaj en tftt*
lian art ger krossad en färg, som kallas coche-
mlle. — Biet, i den hela sonen vikit; trifves
i Asien blott till 55°, men i Sverige till 6ö°<
Gallgetingen, som genom sina stygn på eken
bildar gallåplen. —- Hvita Myran (Terrnes)
i de heta länderna, hvilken ofta oförmårkt sön-»
dergnager trävirket i husen, att de hastigt in-
störta ; dess stackar åro stora som små hus. —*

Silkesmasken, som åtföljer mulbårstrådet; dess
hemland år China och Indien, men den har
derifrån utspridt sig till VestAsien, Grekland.)
Italien och Södra Frankrike. — Af Maskar.4
Perlmusslun. Det gifves tvenne namnkunniga
perlfisken; det ena vid Baharein-öarne (i Rö-
dat hafvel), det andra i sundet på Ccilons nor-
ra kust*

Menniskan,

Mennisko-slågtet hårslammar väl endas!
från ett enda par, men genom luftstreck, lef-
nadssålt och aiidra orsaker har det undergått
betydliga förändringar så väl till lynne, som
färg och kropps-bildning. I mycket kalla kli-
mater krymper kroppen tillsammans, och sjä-
len blir dolsk och trög; i de varmare klima-
terila förslappas kroppens och sinnets spån-
stighet, och hyn mörknar. Men dessa förän-
dringar stadna nu mera inom vissa grånsor*
Ty om en Europé flyttas till Afrikas hetaste
luftstreck, blir väl hans färg mörk, hans mu-
skelkraft förslappad, hans sinne vekligt och
vällustigt; meu han förvandlas dock aldrig till
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Neger; likaså hafva i skandinaviska halfön
Svenskar och Norrmän sedan inånga århun-
draden bodt mitt bland Lapparne och höra
dock till de högvcxtare rncnniskostammarna
på jorden. Sådant år också förhållandet med
NordAmerikas indianer, som bo bland Eski-
moerne, denna verldsdels Lappar. Denna för-
ändring måste således hafva tilldragit sig i en
aflågsen forntid, medan naturens krafter voro
ännu vida verksammare: en medverkande or-
sak torde åfven hafva varit det större eller
mindre moraliska förderf, hvaruti de mindre
fullkomligt bildade menniskostammarnas för-
sta ättefader nedsjunkit.

Menniskoslågtet indelas i 5 hufvudstani-
mar eller säkallade Bacer, nemligen:

1. Kaukasiska eller Tatariska huf-
vudstammen; igenkånnes genom ljus fåj'g och
röda kinder, aflångt ausigte, hvålfd hufvudskål
och panna, hvåifda, stora öppna ögon, och
upphöjd näsa. Till denna race höra, med un-
dantag af Lappar och Finnar, Europas al la na-
tioner; — vidare Turkar, Tatarer, Araber,
Perser, Hindostaner, samt iuvånarne i det nord-
liga Afrika.

2. Mongoliska stammen utmärker sig
genom gul hy, platt, och på midten bredt an-
sigte, starkt framskjutande kinder och kind-
ben, liten och bred näsa, utstående och tjoc-
ka läppar, långa och smala ögon, sådana att
de yttre ögonvrårna skjuta uppåt liksom på
svinen, genom tunnt, stråft tagellikt hår, svag
skäggväxt, och undersåttsig växt. Bit höra
Mellersta och Sydöstra Asiens bcbyggare, så-
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som Mongoler, Kalmucker, Tibetaner, Chine-"
ser, Japaner samt östra Indiska hallons invå-
nare. En särskild gren af denna race år den
Amerikanska stammen, hvilken tros hårstam-
ma från den Mongoliska och åfven liknar den
i åtskilligt, men särskiljer sig från den genom
en högre våxt och en koppariårgad hy.

Aum. Några betrakta Amerikanerne säsotö
en egen race, men anse deremot den följande
såsom en gren af den Mongoliska.
3. Tschudiska stammen liknar den Mon-

goliska, men växten år vida mer samman-
krympt, hår och skäggväxt ännu svagare och
borstlikare, kindbenen ån mer framskjutande,
munnen nästan utan läppar, den gula fårgen
öivergående till smutsbrun: Dit höra invånar-
iie närmast norra polen i alla tre verldsdelar-
ne, nemligen: i Europa Lappar, Finnar *),
Esther och Kareler; — i Asien, Tunguser,
Mantschu, Kamtschadaler, Samojeder med lie-
ra Siberiska folkslag, — i Amerika Grönlän-
dare, Eskimoer.

4. MaivAyiskä stammen har ljusgulbrun
färg, kort och liten, men ej platt näsa, svarta
stundom långsmala stundom runda ögon, öfra
kåken (men ej kindbenen) något framskjutan-
de, håret glänsande svart, klen skäggväxt, och
mera uttrycksfullt ansigte ån den Mongoliska.
Än mer skiljer sig Malayens sinnelag från Mon-
golens phlegma och från Hindostanens sakt-
mod genom eldigt, ofta obändigt lynne, vild

*) Finskan är temligen nära beslägtad med Lapp-
skan, men Finska stammen liar förädlat sig, sanno-
likt genom, blandning med andra racer.
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tapperhet och stridslystnad. Denna race, af
livilkeu flera stammar äro menniskoålare, be-
bor halfön Malakka, samt större delen af den
indiska och australiska skärgården. Men Nya
Holland och åtskilliga af de större öarnes in-
re delar innehafvas dels af Papua t, dels af
Austral-Negrer $ af hvilka de förra stå midt
emellan Malayer och Negrer; de sednare lik-
na Negrerne, men åro både fulare och råare.

5. I\egeii-stammen utmärker sig genom
en glänsande, svart, len hy, ull-likt hår, eii
egen bildning af hufvudskålen; runda, fram-
stående, alltid fuktiga ögon, starkt framskju-
tande kåkar och breda kindknotor, tjock och
platt iiåsa, mycket tjocka, brunröda läppar,
samt framskjutande tänder: Denna stams fäder-
nesland år Afrika, men har i norra delenblif-
Vit undanträngd af Araber och andra främlin-
gar. Södra delen af denna verldsdel bebos
af Kaffrer och Hottentoiter, som i åtskilligt
afvika ifrån den åkta neger-racen*

Lefiiadssätt, styrelse, religion.

Ett folk kallas vildt, då det försörjer sig
af jagt, fiske och vilda frukter, och således
livarken idkar boskapsskötsel eller åkerbruk.
-— Nomader eller herdefolk åro de, somid-
ka boskapsskötsel, och lefva af kött, mjölk
och smör: de flytta från den ena trakten till
den andra, för att söka nytt bete för boska--
pen, och kunna således ej hafva fasta bostä-
der, utan bo i tålt. Vissa nationers uppehäl-
le beror nåstau uteslutande af ett enda djur;
så år Kamelen Arabens, Renen Lappens, Skå-
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len Grönländarns allt i allom: i de tempere-
rade klimaterna försörja sig de nomadiska folk-
slagen af Kon, samt till någon del af Fåret
och Geten. — Civiliserade eller odlade na-
tioner kallas de, som idka både boskapssköt-
sel och åkerbruk, jagt, fiske och andra för
deras land och förhållanden lampliga slöjder
och handteringar. Dessa yrken hafva hos dem
infört fasta boningar — konster och vetten-
skaper — lagar och en stadgad regering.

Ett eller flera folkslag, förenade under en
gemensam styrelse, bilda hvad man kallar en
État, De bland de vilda folkslagen, som ej
slå på en alltför låg bildningsgrad, erkänna
vanligen ett öfverhufvud, särdeles under krigs-
tider. Bland de nomadiska foikslagen år sty-
relsen gemenligen patriarchalisk: d. v. s. att
husfadern utöfvar en stor makt öfver sin fa-
milj och sitt husfolk. Men en ordentligt in-
rättad regering kan endast uppstå hos civili-
serade nationer. Regeringssättet kan dock va-*
ra mycket olika. Staten kallas Monarchi, då
en enda Furste står i spetsen för regeringen.
Fursten -— han må nu kallas Kejsare, Konung,
Påfve eller huru som helst — kan antigenin-
nehafva en oinskränkt makt, och staten år då
en oinskränkt monarchi, och regeringssättet
despotiskt; eller ock år Fursten genom grund-
lagar eller fördrag med sitt folk mer och min-
dre bunden i sitt handlingssätt; en sådan stat
kallas inskränkt monarchi eller en constitutio-
nel stat. — En Republik år en sådan, der re-
geringen år uppdragen åt flera af folkets om-
bud, som göra redo för sin förvaltning.

Man öfversätter ordet Republik med Fristat.
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men i en constiiutioiiel monarchi linnes ofta mer verk-
lig frihet än i de flesta republiker. Friheten kan der
lätt missbrukas, antingen på det sättet att några få
genom börd eller rikedomar ansedda medborgare sät-
ta sig i besittning af högsta makten, eller derigenom
att den utöiVas af den råa folkhopen. I förra fallet
är regeringssättet aristokratiskt, i det sednare ochlo-
kratiskt.

De förnämsta religioner åro följande:
1. Curt i sten'domen. Till denna bekän-

na sig de flesta Européer, men den räknar åf-
ven talrika anhängare i de andra verldsdelarne.

Clmsteiidomen underdelas i tvenne confessio-
ner: Katholicism och Protesta?itism. Katholicismen
indelas återigen i Vesterlänska eller Hornersk-Ka-
tholska, och Österländska eller Grcgiska Kyrkan:
till den sednare (som ej erkänner Päfven) hålla sig
Greker och Ryssar; till den förra Europas sydvestrÉ|
folkslag samt Irländare. Protestantismen delas åtew
i den Lutherska och Reformerta Kyrkan. Till den
förra bekänna sig Svenskar, Norrmän, Danskar, samt
en del Tyskar; till i\en sednare alla Schweizare som
ej äro Katholikar, en del Fransmän och Tyskar. I
England bekännes den Episcopala eller Anglicanska
Kyrkan (reformerta trosläran med catholska ceremo-
nier) , i Skottland den Presbyterianska Kyrkan (re-
formerta läran nästan afklädd alla former, som tala
till sinnligheten). —' Särskilda sekter; a) i österländ-
ska Kyrkan: Jakobiter, Kopter, Abyssinske Christne
(alla Monophysiter), Nestorianer, Maroniter m. fl.
— b) i Protestantiska Kyrkan: JRemonstranter, Men-
noniter eller Anabaptister, Vnitarier eller Socinia-
ner, Herrnhutare, Qväkare, Methodister, Svedenbor-
gare m. fl.

2. Mosaiska eller JudiskaReligionen,
kvars bekånnare åro kringspridde i nästan al-
la verldens delar, utan att någonstådes hafva
ett fädernesland. Deras lära år grundad på
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Gamla Testamentet samt på Talmud och an-
dra religiösa stadgar.

3. Islam (d, å. Tro) eller Muhammeds
hära, hvilar ursprungligen på Judiska låro-
satser, hvilka likväl af dess bekånnare anses
betyd ligen biifvit förbåttrade af Muhammed
(f 632 e. Chi\), som utgaf sig för den siste
och störste Fropheten, och sade sig omedel-
bart af Gud hafva emottagit Hans log i en
bok, kallad Koran, Denna lära har utgått från
Arabien, derifrån utspridt sig till vestra Asieu,
en del af Siberien och nordliga Afrika,

islamiteme delas i Sonniter och Schiiter. De
förre antaga jemte Koran en traditionel lag; de sed-
nare förkasta denna lag och erkänna blott Koran,
samt förkasta dessutom de trenne första Khaliferne,

jJPerserne äro Schiiter; nästan alla de öfrige Äfuliam-»
wiedanska folkslagen (Araber, Turkar, Tatarer, Nord-

Afrikaner m. fl.) äro Sonniter. — En egen sekt äro
Druserne på Libanon, hviJkas läror äro en blandning
af Judendom, Christendom och tslam,

Bekånnare af dessa trenne religiouer åro
monothejster, d. v, s. sådana, som erkänna
blott en enda Gud; alla öfriga äro Polythei-
ster eller Hedningar,

4. Eldsdyrkan eller Zoroastcrs Lära t

enligt hviiken Elden dyrkas, såsom gudomens
symbol. Den stödjer sig på Zend Avesta d,
å. det lefvande ordet, föriättadt omkr, 600 fr,
Chr, Denna religion var de gamla Persernes;
dess anhängare blefvo till större delen utro-
tade af IVluliammedaneriie, några få af deras
afkomliugar lefva nu i sydöstra Persien och
nordvestra Indien.

5. Brahmismj-n, hvars bekånnare lefva
i Indien, De dyrka Bruhnia, AVischnu och
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Siva, såsom öfvergudar. Deras äldsta urkund
heter Veda, skrifven 1600 f. Chr.: deras äld-
sta politiska lagskipning grundar sig på Me-
nus lagar, författade 1300 är f. Chr. Dessa
och ett stort antal andra religiösa och poeti-
ska skrifter åro författade på sanskrit, ett nu
mera utdödt språk.

6. Buddhismen år en art af Buddha,
hvilken Chineserne kallaFo, reformerad Brah-
mism. Denna reformation tros hafva föregått
950 år f. Chr. Dess bekånnare, sedermera ur
Indien förjagade af Brahmanerne, lefva nu på
Ceilou, i Östra Indiska Ilalfön, Tibet, China,
Östra HögAsien samt på Japan.

7. Schamanismen består i blind dyrkan
af naturen, utan religiösa urkunder. Denna
dyrkan år antagen af de flesta nomadiska folk-
slag; men i mellersta Asien hafva de vestra
folkslagen blifvit omvända till Islam, de ös-
stra till Buddhismen.

8. Fetischmen består i dyrkan af för-
nuftlösa varelser eller ting, såsom ormar, kro-
kodiler, tråd, örter och Stenar. På denna lå-
ga bildningsgrad stå de flesta vilda folkslag.

Till Christendomen bekänna sig vid pass 270 mil-
lioner, till Mosaismen 3, till Islam 137, till Brah-
mismen 117, till Buddhismen 230, till Schamanismen
42, till Fetischmen 74, millioner. Gucbrerne äro gan-
ska få till antalet.

Antalet af jordens bebyggare skattas till
872 millioner.

Af dessa bebo 495 millioner Asien, 217 Euro-
pa, 120 Afrika, 38 Amerika, och endast 2 Austra-
lien. Ehuru Europa är den minsta af verldsdelarna,
är den dock, näst Asien, den mest befolkade.
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Grunddragen af Geographiens Historia.
IljLos nästan alla folkslag var under deras barn-
dom den föreställningen vanlig, att anse sitt
land såsom jordens medelpunkt. Så betrakta-
de Grekerne den lilla ön Delos såsom jordens
nafle och medelpunkt.

Phcenicier och något sednare Kretcuser,
Carthager och Tyrrhener voro den tidens djerf-
vaste sjömän, men de höllo sina upptäckter
och resor hemliga. Grekerne började sedna-
re beträda denna bana. Deras tåg till CoU
ekis, som låg vid andan af den då kända verl-
den, ansågs för ett sådant vågspel, att det lån-
ge firades af skalderne, 1260 f. Chr. Ett år-
hundrade derefter inföll det Trojanska kri-
get. Homerus, som besjungit det, förestäl-
ler sig Himmelen såsom ett hvalt af metall,
hvilande på berg, (i v. på Atlas), Jorden, så-
som en rund yta, kring hvilken flöt en Verlds-
flod, Oeeanus, som ytterst i vester inströmmar
i Medelhafvet. Grånsorna för hans kunskaper
voro Colchis i ö., det aegyptiska Thebae och
Aethiopierne i s. , Trinacria (Sicilien) i v.,
Thracierne och Cimmerierne i n., de sednare
höljde i evig natt och töcken. Från dem le-
der en klyfta till Aides' (Plutos) underjordiska
rike; af Oceani vatten flöt en arm, Styx, ned
till underjorden, nära derintill var nedgången
till Tartarus, Titancrnes rike.
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Vid pass femhundrade år efter Momerus

(450 f. Chr.) uppträdde 11 erodot u s; under
denna tid hade geographien gjort stora fram-
steg. Grekerne hade anlagt en mängd colo-
nier så val i Mindre Asien, (af hvilka i syn-
nerhet Phocoza och Milelus företogo långvä-
ga färder), pä Sicilien (Syracusas 735 m. fl.)
och i Italien (Sybaris, Croton. Tarentum y

m. fl. 720—707). Milesierne hade börjat be-
segla Pontus (Svarta hafvetj, hvars binamn
areinos (det ogåstfria) numera förbyttes till
euxinus (det gästfria); hår uppstodo colonier-
n« Sinope, JJioscurias och Tana, hvarifrån
hämtades säd, timmer, fisk slafvar, och indi-
ska varor. Pharao Necho hade, såsom det be-
rättas, genom Phceuicier låtit omkringsegla
Libyen (Afrika). Darius Hystaspis hade låtit
Scylax segla utför fndus, och derefter un-
derkutvat landet deromkring. Hans son, Xer-
xes, utsände också Phceuicier genom Hercules
stöder (Gibraltars sund) för att kringsegla Li-
byen, men de kommo, som det heter, till ett
segt haf, genom hvilket skeppen ej kunde kom-
ma fram, och måste vånda om. INågot lyck-
ligare voro Carthagerne. En af deras sjöman,
Hanno, framträngde till en Udde, förmodli-
gen på Öfra Guineas kust, men måste af brist
på lilsrnedel vånda om. Redan Phcenicierne
hade drifvit handel på Tarschisch eller Tar-
tessus (södra Spanien) och hämtade derifrån
silfver. Carthagerne trådde ej allenast i deras
spär, utan sträckte åfven sina handelsresor långt
mot norden; de besökte insulas Casseritides
(Scilly-öarna), för att der hårnia tenn, och seg-
lade till Östersjöns kuster, för att der tillby-
ta sig bernsten.
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Allt hvad hittills sålunda om jordens sår-
skilda länder hunnit blifva bekant samlade He-
rodotus, och ökade sina kunskaper genom eg-
na vidlöftiga resor. Han känner den östliga
jorden ända till Indus temligen väl; den nor-

ra ända tillKaspiska hafvet, hvilket han visste
vara en stor insjö, samt ända till Jaxartes (Sir);
om stora öcknen hade han hört fabelaktiga be-
rättelser, huru nemligen gripar vaktade dess
guld (guldbergen i Altai); ./Egypten var ho-
nom vål bekant och han vet att berätta åtskil-
ligt om det inre Afrika, som först genom ny-
are resor blifvit oss klart. Om det vestliga
och norra Europa förtäljer han föga; han näm-
ner icke ens Rom, icke Alperne eller Pyrenéer-
na, men vål berget Haemus, och Ister (Donau)
såsom jordens största flod, men misstog sig
deruti att han trodde den flyta i samma rigt-
ning som Nilen. Rykten hade han åfven hört
om bernstensfloden Eridanus (Rhen?), Tenn-
öarna o. s. v.

Genom Ktesias (400 år f. Chr.), läkare
hos den Persiske konungen Artaxerxes, blef
jordkunskapen mera förvirrad ån utredd, e-
medan hans berättelser innehölio mera dikt
ån samiing. Deremot utmärkte sig Xenophon
genom sin sannfärdighet: hans Anabasis —på
engång en miiitår-historia och en resebeskrif-
ning — spridde ett klart ljus öfver förut o-
redigt bekanta trakter; detta Grekernes beröm-
da, af nämnde fältherre beskrefne återtåg gick
(401 f. C.) från Cunaxa i Babylonien, öfver
Tigris, genom en del af Assyrien, upp till
Carduchernes berg (Armcnien), der Grekerne
förvillade sig, och slutade ånteligen sin våg-
samma lärd i Trapezunl,
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För det nordliga Europa blef Pytheas

från Marseille (340 f. C) en lång tid hufvud-
käiian. Britannien säger han sig helt och hål-
let halva genomrest: 6 dagsresor i n. förläg-
ger han Jandet Thule; der år hvarken jord,
luft eller haf, utan en blandning af alltsam-
mans, liknande en oredig inolja. I dessa nej-
der räcka nätterna blott 2 till 3 timmar: in-
vånarne lefde dels af säd, som tröskades i be-
tåckla hus (logar), icke under bar himmel som
i södern, dels af vild t växande örter och röt-
ter, dels al honing, hvaraf en dryck bereddes
(mjöd). Om med detta land menas Jutland,
Skandinavien eller Island, år omtvistad.. I
dessa nejder bodde Gulhones vid en halsvik;
och en dagsresa dcrifråu låg ön Abalus, dit
hafsvågorne uppkastade bernsten.

Alexanders krigståg (333—323) öpp-
nade vågen till hittills okända länder. Sedan
han förut besökt Jupiter Ammons tempel i
Libyen, inträngde han i Syrien och hjertat af
Persiska monarchien. Förföljande Bessus, Darii
mördare, som i norra Persien ville upprätta
ett rike åt sig, gick han öfver Oxus (Dshjihon)
och Jaxartes (Sir), samt inträngde ett par dags-
resor i Scythernes land; följande året tågade
han öfver berget Paropamisus (Ghur), samt
öfver Indus, i afsigt att ej stanna förr ån han
ankommit till Solens uppgång vid östra Oce-
anen, hvilkeu han trodde vara föga aflågsen,
men tvangs genom ett uppror biand sina sol-
dater att återvända, sedan han hunnit till Hy-
phasis (Beja), den fjerde af de fem floder, som
utgjuta sig i Indus. Tåget gick sedan utför
denna elf; når han aulåndt till Påtala, gick
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Alexander med en del' af håren långs Persiens
södra kuster till Susa och Babylon, under det
den öfriga håren, anförd af Nearchus, hvars
dagbok vi ännu äga, seglade på en flotta långs
Persiens kust in i Persiska viken. Under des-
sa tåg hemsånde Alexander till Aristoteles,
sin fordue läromästare, sällsynta djur och väx-
ter, hvarigenom åfven naturalhistorieu utvid-
gades.

Om jordens gestalt hyste man ännu gan-
ska orediga begrepp; i allmänhet kände man
båttre himlakropparnas storlek och rörelser,
så att man med teinlig noggranhet kunde be-
räkna sol- och måu-iörmörkelser. Så före-
ställde sig Thales från Miletus (650 f. C.)
Jorden såsom en platt kropp simmande på
vattuet, dess nedra del fylld af vatten, och
himmelen, omslutande det hela, liksom skalet
omgifver ägget: Pythagoras (550 f. Chr.)
skall hafva varit den första som lärde, att
jorden vore klotformig, hvilken mening likväl
förekom de flesta orimlig. Nu upplifvade och
försvarade Aristoteles åter denna mening,
men ansåg jorden bestå af tvenne öar, eii i
norra, en i södra hemisphasren. Likväl var
det först Eratosthenes (200 f. Chr.), sonr
skref den första geographi, stödd på veten-
skapliga grunder. Hans föreställningar voro
följande: Jorden år ett orörligt stående klot,
platt vid polerna. Kring henne hvålfva Må-
nan, Solen (27 gånger större ån Jorden), Mer-
curius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus.
Jorden indelte han i fem zoner, aequatorn i
360 grader, dess omkrets var 6300 mil. Han
utkastade en ny charta, på hvilken de ytter-
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sta punkterna voro Thinae, Serernes stad, samt
Ganges, hvilken flod nyligen blifvit bekant
genom Seleuei Nikators indiskakrigståg. Kas-
piska Hafvet, hvarom redan Herodotus haft
rigtigt begrepp, ansåg han för en stor vik af
norra oceanen. Om Ister trodde han att den
med en gren utföll i Adriatiska, med en an-
nan i Svarta Hafvet. lerne (Irland) lägger han
nästan n. om Britannien. Hvarken den kalla
eller heta zonen kunde bebos; den sednare,
eller den för hetta skull obebodda Jorden, vid-
tog 300 stadier (50 sv. mil) nedanför Syene.

Romarnes eröiringar utvidgade betydligt
den kända verldens gränsor. Sedan år 197 f.
C, hade de~ fattat fast fot i Hispanien; efter
Carthagos fall (146 f. C.) kom Gades (Cadix)
i besittning af tenn-handeln. Kriget med Ju-
gurtha (112 o. f.) gaf anledning till eröiringar
och vigtiga upptäckter i Afrika. Pompejus
framträngde ända till Phasis och Pala?stina.
Genom Caesars åttaåriga fälttåg i Gallien och
hans egen beskrifning derom lårde man kän-
na detta land; derifrån gjorde han tvenne tåg
öfver Rhen, och tvenne öfver sundet till Bri-
tannien. Under Augustus eröfrades södra Tysk-
land (Rha3tien och Vindelicien). Germanicus
företog ett sjötåg, som ansågs för mycket djerft,
från Batavernes ö till Amisius (Ems), och slog
fienden på fältet Idistavisus (vid Minden). Från
denna tid började Cimbriska halfön omtalas.

Så vida var jordklotet kåndt och utfor-
skad^ då Strabo under Tiberii regering utgaf
sin geographi, det rikhaltigaste arbete i sitt
slag, som kommit till vår tid. Likväl begag-
nade han sig föga af Romarnes upptäckter,
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och gaf Homeri geographiska uppgifter före-
träde framför Herodoti: annars följde lian E-
ratosthenes i det mesta, men ägde rigtigare be-
grepp Om Germanien ända till Eibe, älvensonl
om Iberien och Gallien: Rhens och IsterS råt-
ta ursprung voro honom bekanta; om Britan-
nien kände han litet, om Thule upprepade hart
livad Pytheas för mer än 300 år före ho-
nom berättat.

Ej långt derefter skref Dioiiysius Pe-
riegetes en geographi på vers, och Pom-
pon i us Mel a, den första Romerska geograph,
ett geographiskt compendium, der namnet y/-
-frica förekommer för första gången, samt en
Okänd en kringsegling af Röda Hafvet (Peri-
plus Maris erythraai), hvilket arbete origligt
tillågges Arriamls. S. om Arabien känner han
ön JMoscuris (Socotora); utanför Ganges' myn-
ning lägger han ön Chryse (halfön Malakka),
den östligaste af alla öar; i n. o. omtalar han
Thine i Serernes land.

Vid samma tid. under Claudius, framträng-
de fältherren Agricola i Britauuien ända till
bredden af Edinburgh. Hans mag, Tacitns,
som skillrat hans bedrifter, har åfven efter-
lemnat en oskattbar beskrifning öfver Germa-
nien. Han känner Suiones (Svenskar) och Fen-
ni (Finnar), hvilka sednare berättas hafva men-
niskoansigten, men kroppar som vilda djur
(d. v. s. de klådde sig i pelsar).

Samtidig med Tacitus var Plinius cl.
äldre, författaren af en HistoriaNaturalis, af
hvilken fem böcker handla om jordbesbrif-
ningen. Det år ett verk af en otroligt stor be-
läsenhet, men ringa kritik, Man träffar dock
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hår några nya uppgifter, t. ex. om sjöhandeln
mellan AEgypten och Indien, om ön Taproba-
ne (Ceilou), samt om europeiska norden (se
längre fram).

Ptolemauis (150 e. C.) kan anses som
tlen matheniatiska geographiens skapare. Hans
Astronomiska Lårobyggnad visar, att vetenska-
pen gjort betydliga framsteg sedanEratosthenes
och Hipparch u s (150 f. C), den förste som
lärde asquinoctial-punkternas retrogradation;
Ptoienuri arbete öfversattes på arabiska, un-
der namn af Almagest, och följdes under he-
la medeltiden såsom ett orakel. Han utgaf åf-
ven en Geographi, egentligen endast ett namn-
register på berg, floder, öar och städer, hvil-
kas läge han mathematiskt bestämmer. Äfven
hår visar han sig veta betydligt mer åu sina
föregångare. Hän vet att Hybemia (Irland)
ligger v. och icke n. om Britannien, känner
Cimbriska halfön. åfvensom Danska oarna
och Skandinavien, hvilket han dock gör till
en ö, något mindre ån Irland, talar der om
Gutse såsom dess sydliga bebyggare o. s. v.
Kaspiska hafvet känner han såsom en insjö;
Lakediverne och Maldiverne voro honom be-
kanta under namn af de 1370 Öarna; i Indien
uppräknar han en otrolig mängd namn, som
till en del ganska nära öfverensståmma med
de inhemska sanskritska; halfön Malakka he-
ter hos honom ån Chryse ån Malaion; i dess
grannskap lägger han Jaba diu (Java; diu be-
tyder ö på sanskrit); längst åt öster nämner
han staden Thinas och landet Sinas (China).
Deremot trodde han att Asien ö. om Indien
sammanhängde med Afrika.
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Med Ptolemseus uppnådde den vetenskap-

liga Geographien hos Grekerna sin höjd; de
verk, som sedermera utgåfvos, bidrogo endast
till utvidgande af kännedomen om särskilda
länder. Bland dessa intager den skildring (ett
slags resebeskrifning), som Pausanias (174
e. C.) efterlemnat om Grekland, ett vigtigt rum,
ehuru den mest sysselsätter sig med antiqvi-
teter och konstverk. I en sednare tid (sanno-
likt under Kejsar Severus f 211) förfärdiga-
des en Vågcharta, med namnen på alla mili-
tår-poster inom Romerska riket, och uppgift
om afståndet dem emellan. Detta itinerarium,
som 4 gånger afritades i medeltiden och kal-
las Peutingerska Taflan, tjenar till stor upp-
lysning i den gamla topographien.

Under medeltiden skred den geographi-
ska kunskapen mera tillbaka ån framåt. Ko si
mas Indople u s t e s, en aegyptisk munk, om-
kring 500, skref en Christlig Ortsbeskrifning,
hvaruti han, emedan han ansåg det Ptolemaei-
ska systemet såsom stridande mot Guds ord,
sökte bringa Kosmographien i överensstäm-
melse med Moses och Kyrkofäderna, i följd
bvaraf man återkom till forntidens barnsliga
föreställningar. Det var nu mera endast hos
Arabenie, som Geographien jemte andra vet-
tenskaper blomstrade. Deras literatur år rik
på resebeskrifhingar och geographier, oeh
Lland dessa år Abulfedas (f 1342) den för-
nämsta. Mellertid försummades jordkunska-
pen åfven i Vesterlandet icke alldeles. K. Al-
fred d. store i England (f 900) skref sjelf en
jordbeskrifning: livad han berättar om norden
grundar sig på Ohthers Och WuhTstans resa
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till Beorma (Bjarmaland). Hår nämnas Ter-
fenna-land (Lappland), Kwenland (Finland)
och Seride-Finnas* som till Norrmannen be-
talte skatt i djurhudar, fågelfjädrar, vallross-
ben o. s. v., Sveonland (Sverige), Seoneg
(Skåne) m. fl. Några dyrbara uppgifter om
Sverige (såsom afgudatemplet i Upsala, Birca
-m. m.) förekomma ock i Vita Ansgarii, för-
fattadt af Adam från Bremen. —Redan för-
ut hade Norrmännen gjort sig kände såsom
djerfva sjörölvare; de upptäckte och befolka-
de Färöarna, Orkncy- och Shetlands-öarna,
åfvensom Island (860), en del af Grönland
(985), och slutligen den del af Amerika, som
kallas Vinland (1001).

I det södra Europa började Korstågen
sammanknyta Europa med Orienten: man be-,
gynte igenfinna spåren till de gamla handels-
vågarna och anlägga nya nederlagsplatser. Mest
vigtigt bl ef det af Venetianerne anlagda Tana
(nu Azow), såsom stapelort för indiska han-
deln, hvilken hittills under den äldre medel-
tiden till en stor del gått geuom Ryssland.
Når sedermera Venetianerne af Genueserne un-
danträngdes från Svarta hafvet, utkorade de
Alexandria till stapel ort för samma köpen-
skap. Från denna tid började de vinna otro-
liga rikedomar, och smaken för söderns kryd-
dor och lux-artiklar (peppar, socker, silke m.
m.) utbreda sig i Occidenten. Snart företogos
äfven resor till det inre Asien, såsom af Ju-
den Benjamin från Tudela (|173), munken
Rubriquis (1253 skickad af Ludvig d. he-
lige till Mangu Khan), samt Venetisnaru Mar-
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co Pol o. Denne sistnåmde, kallad Medelti-
dens Herodotus, framträngde ända till China
(1271—95), och stod 16 år i tjenst hos den
store Kublai, den då der regerande Kejsarn.
Hos honom träffas de första bestämda uppgif-
ter om det mellersta och sydöstra Asien, ehu.
ru uppblandade med många dikter och nam-
nen mycket vanställda.

Vid slutet af medeltiden tilldrogo sig tven-
ne händelser, som medförde de vigtigaste följ-
der: upptäckten af Amerika och den stora hafs-
vågen till Indien. Den förstnämnde upptäck-
ten gjordes af Genuesaren Columbus, som
i mening, att på denna våg komma till Indien,
seglade med en liten spansk flotta vesterut,
och 1492 upptäckte Cuba och Hispaniola (Hai-
ti); under tre andra resor (1496—1502) upp-
täckte han de öfriga Vestindiska öarna samt
fasta landet kring Orenocos myuningar. Sjelf-
va sitt namn, Amerika, erhöll den nya Verb
den af en Florentinsk köpman, AmericoVes-
pucci. Sedermera upptäcktes Brasilien af
Cabral, 1500; Spanionernas herravälde i A-
merika grundades genom Cortez, som eröf-
rade Mexico (1519—21), genom Pizarro,
som eröfrade Peru (1529—35) och genom Al-
ma gr o, som eröfrade Chile (1535). Ännu
visste man dock ej, huruvida Nya Verlden
räckte från den ena polen till den andra: dcn«
na fråga afgjordes genom Ma ge lh a ens, som
(1520) upptäckte det sund, som bår hans namn,
mellan Eldslandet och det landfasta Amerika,
som för öfrigt var den förste som kringseg-
lade jorden; eller rättare: hans lilla flotta, ty
han sjelf dog på Philippinerna, som nu upp-
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täcktes och togos i besittning för Spanska Kro-
nans räkning. Numera erhöll man ett påtag-
ligt bevis att jorden verkeligen var rund.

Sedan Portugiserne förjagat Morerne ur
sitt land, började de uppsöka och bekriga dem
i de trakter, dit de derefter tagit sin tillflykt.
Detta gaf anledning till flera geographiska upp-
täckter, hvilka dessutom ifrigt befordrades af
.Infanten Dom Henrik, kallad Navigatör. Re-
dan 1419 fanns Madeira; sedermera, i det man
allt mer och mer framträngde åt södern, Se-
negal och Gröna Uddens Öar, vidare Azo-
rerna och Sierra Leona: åndtligen uppnåd-
de Bartolemeo Diaz 1486 Afrikas sydligaste
udde, hvilken han kallade Stormiga Udden,
men hvilket namn sedermera förändrades till
Goda Hopps Udden. Numera bl ef det min-
dre svårt för Vasco de Garna, att derifrån
segla öfver till Indien. I Maj 1498 ankrade
han vid Calicut på kusten Malabar. Innankort
fann man vågen till Ceilon, Sumatra, Malak-
ka, Borneo, Bengalen, åfvensom till Molukker-
na: i dessa farvatteu sammanstötte man med
Spaniouerne, som redan, kommande öster ifrån
(nemligen från Amerika), satt sig i besittning
af Philippinerna och gjorde anspråk på öarna
i denna östliga skärgård. Portugisernes väl-
de i Indienbefästa des af Albuquerque, och
Goa blef hufvudsåtet för deras handel.

Genom dessa upptäckter förändrades verlds-
handelns gång, och många nationer förlorade,
under det att andra ofantligt riktade sig. 1
Indien och södra Afrika undanträngdes Ara-
berne, som dittills varit i besittning af handeln
i dessa verldstrakter; till Europa togo de In-
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diska varorna ej mer sin våg genom AEgyp-
ten, och derigenom gingo Venetianerne miste
om hufvudkålian för siua rikedomar; deremot
uppträda från denna tid Portugiserne såsom
den sydöstra oceanens herrar, under det att
Spanionerne med dem tåflade, såsom den Nya
Verldens beherrskare. Båda dessa nationers
system var dock olika: Portugiserne stråfvado
ej, såsom deras medtåflare, efter stora colonb
al-besittningar (dertill var också moderlandet-
makt för ringa), utan hade endast handeln i
sigte: Spaniorernes nybyggen voro åter huf-
vudsakligast bergverks-colonier, och deras fi-
kande gick ut på guld och silfver. Så rikt
Amerika dermed år försedt, och så ofantligt
mycket deraf ån utfördes till Spanien, såruu-
no dock dessa metallströmmar genom moder-
landet, utan att mycket deraf qvarstannade och
efterlemnade något välgörande spår. Egent-
ligen vigtigt blef Amerika först för Europa,
aedan man börjat ditflytta Asiens mest värde-
rade produkter (isynnerhet ris, kaffe, socker);
Vestindiens öar blefvo då liksom Europeernes
köksträdgårdar, och från denna tid blef ge-
menskapen med Indien mera umbårlig. Den
▼igtigaste af Hollåndarnes upptäckter var den
femte verldsdelen 1616; Van Diemens Land
upptäcktes 1642 af Abel T åsman.

Under medeltiden hade Hansestäderna
mycket riktat sig genom den nordiska handeln.
Vid deras sida uppblomstrade staden Brugga

% Flandern, som under 14:de och Is:de arh.
var en medelpunkt för hela den europeiska
handeln, en stapelort der södern utbytte sina
raror mot nordens. Särdeles liflig var för-
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bindeisen med England, hvars ull hämtade*
rå och förvandlades hår, i Antwerpen och
Geut, till Flandriska kläden. Men år 1516
vandrade dess rika, främmande köpmän till
Antwerpen, som nu under Carl V:s tid blir
den rikaste stad i christenheteu. Ingen enda
dag förflöt, då ej 500 fartyg gingo ut och in.
Af denna lycka blefvo ej långt derefter åfven
de Holländska städerna delaktiga. År 1580
förenades Portugal med Spanien och kort för-
ut hade Holländarne affallit från Spanien; då
nu Lisabons hamn tillstängdes för dem, lårdö
de sjelfva att gå till Indien, och snart bortto-
go de åfven de skönaste af Portugisernes be-
sittningar, och undanträngde dem ur Japan
1639. Ostiudiska compagniet upprättades 1602,
Batavia på Java blef sätet för deras asiatiska
handel, och ända till omkring 1750 verldshan-
delns förnämsta säte; colonien på Goda Hopps
Udden anlades 1653 och blef ett vårdhus för
Ostindiefararne. Derjemte förtjente de stora
summor på .sillfisket vid Shetlands-öarna, hval-
fiskfångsten i Ishafvet, stockfisket vid Newfound-
land. Sålunda hade verldshandeln från de py-
reneiska foikslagen öfvergått till denna nation,
som derigenom från ett ringa anseende upp-
svingade sig till en stor politisk makt.

I Drottn. Elisabeths tid uppträdde Engels-
männen såsom dess medtåflare; men det var
numera ej så lått, sedan de föregående natio-
nerne satt sig i besittning af de förmånligaste
colonier och nederlagsplatser i verlclens bästa
länder. Deras första bemödande gick ut på
att finna en nordlig våg till Indien, antingen
norr om Europa och Asien, eller ock mellaa
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Amerika och Grönland, och detta gaf anled-
ning till allehanda upptäckter i norra fshaf-
vet, nemligen af Spitsbergen 1553, Nova
Zemlja 1556, Davis sund af Da vis (1585—
87), Hudsons Bay och Hudsons sund af Hu d-
son (1607—10), samt Baffins Vik afßaffin,
(1616)- Drake var den första Engelsman,
som kringseglade jorden. Sedan 1584 börja-
de Engelsmännen bosåtta sig i Virginien och
i Nya England, under det att Hollåndarne sat-
te sig ned i den del af Förenta Staterna som
nu kallas New-York, och Svenskarne sedan
1638 vid Delaware-floden. Hollåndarne be-
måktigade sig dock snart Svenskarnes besitt-
ningar, hvarefter Holländska andelen blef ett
rof för Engelsmännen, hvilkas vigtigaste co-
loni nu Amerika blef, till dess den 1773 af-
föll från moderlandet. Vigtig var åfven be-
sittningen af ön Jamaica, hvilken Cromvelle-
röfrade från Spaniorerne. Ostindiska Coni-
paguiet stiftades 1600. I Indien började Bri-
terne redan 1620 få fast fot, men så långe sto-
ra Mogols rike åunu bibehöll en skugga af sin
fordna makt och Mahratterne ännu fullföljde
loppet af sina segrar, gjorde de hår blott lång-
samma framsteg. Det var först sedan 1750,
som de här kunde utbreda sitt välde, hvilket
nu för tiden hunnit den utvidgning, att deras
indiska besittningar åro 10 gånger större och
vid pass 5 gånger folkstarkare ån moderlan-
det. Ända till 1750 voro ännu Hollåndarne
dem öfverlågsne i sjelfva handeln, men från
denna tid har Briternes mercantila lycka och
våiståud mer och mer tilltagit.

Långe bestriddes dem delta colonial-öf-
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vervålde af Fransmännen, hvilka sjelfva ha-
de år 1601 grundat nybyggen i Ganada (bland
hvilka Quebek), och i Cayenne, colonier i Vest-
indien (sedan 1625), Pondicheri på Koroman-
del (1679), besatt lie de France och Bourbon
(1690—1720) o. s. v., men ändock aldrig lyc-
kades hvarken att förvårfva stora territorial-
besittningar utom Europa eller inträde i den
stora veridshandeln.

Hela det nordliga Asien blef med lått mö-
da Ryssarnes byte. Under Iwan 11. Wasil-
jewitsch, Kasans och Astrakans eröfrare, upp-
tåcktes och inkräktades en del af Siberien ge-
nom Kosaken Jermak (1578—80); sedermera
framträngde Ryssarne mer och mer åt ö. och
s., och hade redan 1639 hunnit till Asiens ö-
stra kust i nejden af det nuvarande Ochotzk
men deras framsteg åt s., mot floden Amur,
blef förhindradt af Chineserne. Likväl upp-
täcktes Kamtschalka icke förrån 1696, Kuri-
lerne först 1731, Aleuterne först 1735. Vål
hade redan 1648 Kosaken Deschnew, på en
ringa farkost, kringseglat Tschuktschernes half-
ö, från Kolymas mynning till Auadyr, men
denna resa ansågs långe som en fabel, ända
till dess Behring, 1741, for genom detsund,
som bår hans namn, och sålunda bekräftade,
att Asien icke sammanhängde med Amerika.

Under början af den nyare tiden höllo
Portugisarne, Spaniorerne och Hollåndarne,
liksom fordom Carthagerne, sina upptäckter
hemliga. Sålunda visste man långe föga om
Japan, emedan ingen annan europeisk nation
ån Hollåndarne der fick idka handel, förrän
den Tyske Doctorn Kåmpfcr, som ankom
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dit på ett nederländskt skepp, 1683, derom ut-gaf en ypperlig beskrifning. Sedermera komden tid, då upptäckter ej föranleddes af eröf-
ringslystnad eller begäret efter handelsvinst,
utan af rent vettenskapligt interesse. Bland så-dana resor höra Niebuhrs i sydvestra Ara-bien, Indien m. m., 1761 fpå Danska Kronansbekostnad), Cooks i Söderhafvet (f 1779),Humboldts (1799—1803) i Amerika. Äf-ven hos det religiösa omvändelse-begäret står
geographien i skuld för flera upptäckter: såhafva Jesuiterne, hvilka en tid stodo i stor
gunst hos hofvet i China och voro Kejserligamathematici, spridt mycket ljus öfver dettarike. I sednare tider har man genomtågat och
genomseglat nästan alla länder och alla far-
vatten i flerfaldiga rigtningar; i våra dagarhar lösningen af tvenne problemer i synner-het sysselsatt de resande: det ena att finna en
genomfart i n.v., s. om Grönland, det andra
att upptäcka Nigerns utlopp. Det förra har,oaktadt alla ansträngningar, hittills misslyckats;
det sednare har deremot lyckats bröderne Lan-ders 1831. Af det hittills så långe tillslutna
inre Afrika har dess norra del numera blifrit
någorlunda bekant; men ännu år den södradelen, från 10° n. br. till södra våndkretsen,
ett fullkomligt terra iucoguita. Det sammagäller ock om mellersta delen af Arabien, stör-
re delen af China, Thibet och det östliga Hög-
Asien, åfvensom om det inre af Nya Holland.Bland dem, som samlat de resandes upp-täckter och beskrifvit jorden, åro följande ge-ographer de berömdaste: Biisching, hvarsErdbeschreibung långe var den fullständigaste
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och mest pålitliga; och Ritter, genom hvars
Erdkunde geographien först förvårfvat vetten-
skaplig rang. — Cluverius började först
(1624) bearbeta den äldre geographien; ho-
nom öfvertråfläde sedan Cella r i us (1686, 1710)
i lårdom och flit, men åfven han öivertrålfa-
des af Danville (1768), den kritiska geogra-
phiens fader. I dennes fotspår gingo seder-
mera Rennel, Mannert, Ukert m. fl. En
ny våg beträdde II eer en, som spridt ett o-
våntadt ljus öfver handeln mellan forntidens
folkslag. — Den mathem atiska geographien
grundlades af Copernicus (1525), hvilken
gaf jorden, kring hvilken man hittills trodde
solen och de andra himmelskropparna hvålf-
va sig, sin råtta plats i planetsystemet, gaf
nya anvisningar att finna orternas längd och
bredd, samt bevisade att jorden vore rund.
Likväl misstänkte Newton (f 1727), att hen-
nes gestalt icke vore fullkomligt klotformig,
och detta besannades verkligen genom grad-
mätningar i Amerika och Lappland af Fran-
ska och Svenska mathematici, 1737.

EUROPA.
C. betyder coloni. — F.-ort, födelse ort.

-— Dl det nyare namnet vid en ort ej står ut-
satt , så betyder ået att den numera försvunnit
eller blifvit så obetydlig, att detta ej förtjenar
kännas. -*=: betyder att orten heter nu likasom
fordom.

Hellas, latin Graecia.
Skiljes i n. från Macedonien genom Cambu-
niska berget, som öster ut vid hafvet slutar



122 Första Coarsen.
med den 6000 fot höga bergtoppen Olyrnput;
i n.v. från lllyrien genom Cerauniska berget,
som skjuter ut i udden Acroceraunium. M-
geiska hafvet sköljer landets nordöstra, Myr-
toiska hafvet dess sydöstra kust; det förra bil-
dar Sinus Pagaswus (Voio-viken) och Ma-
lidcus; det sednare Sinus Saronicus (AEgina-
viken) och Argolicus. loniska hafvet omgif-
ver södra och vestra kusten och inskjuter i
Sinus Laconicus och Messenius i s., samt i
S. Corinthiacus (Lepaulo-viken) samt Ambra-
ciacus i v. Uddar: Sunium (Cap-Colonna) vid
vestra sidan af Saroniska viken; MaUa och
Tenärum (nu Matapan) vid Laconiska viken,
samt Leucäle vid Anibraciska viken. — Berg:
Pindus från n. till s.; detta fortsattes afåsar-
ne Parnassus, Helicon, Cythceron och Par-
nes, slutande ined Pentelicus; från v. till ö.
gå Othrys och Oeta* Det sistnämnda löper
emot Maliaciska viken och lemnar mellan sig
och hafvet det trånga passet Thermopylm. På
halfön: Gyllene, Lycceus och Taygetus. —

Floder: Penéus (Salembria), som upprinner på
Findus och flyter genom Temge-dalen; Sper-
chius. som utfaller i Maliaciska viken; Ache-
löus (Aspropotamos), som upprinner på nord-
östra sidan af Pindus, Arachthus (Arta-floden)
och Acheron; på halfön: Eurötas, som faller
i Laconiska viken, Pamtsus, som faller i Mes-
seniska viken, Alphéus, — Sjöar: Acherusia,
Copäis m. fl. — Folk: 1. Pelasger (af Ibe-
risk härkomst?), urinvånare, sedermera för-
drifne af Hellenerna till Italien, Creta, Mindre
Asien o. s. v.; men en del bibehöll sig i Ar-
cadien och kring Dodona. — 2. Hellene*,
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Graeci, en Kaukasisk stam, beslågtad med Per-
ser, Germaner m. fl., uppträda först på Far-
nassus i Phocis och drifvas sedan till Thes-
salien; dela sig i 4 stammar: Moler, lonier,
Dorier och Achceer. I början förbredde sig
AEolerne öfver vestra Grekland, Dorierne bo-
satte sig i Doris och på Creta, lonierne, i AE-
gialea på Peloponnesus, sedan kalladt lonia;
Achseerne på den öfriga delen af halfön. Der-
efter invandrade (1600—1400 f. C.) främlin-
gar: Mgyptier under Danaus till Argos, och
Cecrops Ull Attica, Phcenicier under Cadmus
till Thebae, Phrygier under Pelops till Ar-
gos. Trojanska kriget, 1200: — ett gemen-
samt, nationell företag. Den tiden hade Grek-
land och Grekerne intet gemensamt namn; A-
chaeiska stammen var den mäktigaste. Stor
folkrörelse 80 år derefter, då Dorierne och
AEtolierne invandra under Heracliderne på Pe-
loponnesus. De sednare besätta Elis; de för-
ra förjaga de på halfön herrskande Achaserne
och intaga deras bostäder; Achaserne kasta sig
då öfver lonierne, hvarefter lonia får namnet
af Achaja efter sina nya bebyggare, och de
fördrifne lonierne gå till Attica och sedan till
Mindre Asien (1044). Der hade redan AEo-
lerne (sedan 1124) börjat anlägga nybyggen:
sist komino Dorierne dit i samma ändamål.

a. Norra Grekland.
Thessalia. På tre sidor om^ifvet af

berg: i n. Cambuniska åsen, i v. Pindus, i s.
Oeta; öfriga berg: Olympus och Ossa, mel-
lan hvilka den sköna dalen Tempe: Othrys 9
som delar landet i tvenne hälfter; samt Tym-
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phrestus. Floder: Penesus och Sperchius.
Landet innehades i början af Pelasgerne, hvil-
ka dock måste vika för de från Phocis invan-
drande Hellenerne (Dorier, Achaeer, AEtoler):
men 60 år efter Tröjas förstöring återkommo
Pelasgerne från Epirus och fördrefvo i sin
ordning Hellenerne; från denna tid upphörde
Thessalien att betraktas som ett grekiskt land.
Detta var slätt; hår hölls mycket rytteri. De-
lades i 5 delar: 1. Ha3stiaeötis, bebodt af
Hcesticei, Perrhosbi; Gomphi, befåstad stad,
förstörd af J. Caesar. — 2. Pelasgiötis, be-
bodt af Pelasger. Larissa, (Jenischeher),
vid Peneus, f ordna h:staden; — C y n o c e p ha 1 ae,
kullar nära staden Scotusa, der Philip 11. be-
segrades af Flaminius; — Pheros, konungaså-
te; — Pagasos, hamn vid Maliac. viken. —

3. Thessaliötis, bebodt af JEniani: Hypa-
ta, nyckeln till Thessalien; — Pharsalus ,

der J. Cagsar slog Pompejus. — 4. Phthio-
tis, bebodt af Dolöpes, Myrmidones, JEnia-
ni, Maliences: Lamia, (Zeitun), bekant genom
Lamiska kriget; Trachin, sedan Heracléa,
vid ingången till Thermopylae, der Hercules
slutade sitt lif. — 5. Magnesia, en landtun-
ga med bergudden Pelwn, bebodt af Magne-
tes: Demetrias (Volo) grundad af Demetrius
Poliorccetes. — Jolcus, Jasons födelse-ort och
Argonauternes afseglings-ort.

Ep.rtjs, mellan Cerauniska åsen in., Pin-
dus i ö., loniska hafvet i v., Ambraciska vi-
ken i s. Fullt af berg, dalar och sjöar (Ache-
rusia, nu Janinna-sjön m. fl.); bevåxt afskog,
med ringa åkerbruk men mycket betesmark.
Floder: Acheron, som troddes komma från
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Tartarns, Arachthus. Äldsta stammar: Chao-
nes, Thespröti, (af Pelasgisk börd), och Mo-
lossi, hvilkas konungar ledde sin börd från
Achilles (bland dem Pyrrhus). — Dodöna, s.
om Acherusia, med ett af Pelasgerne grundat
orakel, det äldsta i Grekland. — Ambracta
(Arta), Corinthisk c. vid Arachthus, AEacider-
nes och Pyrrhi sate. — Nicopölis (Prevesa),
grundad af Augustus, sedan han vid den når-
belågna udden Actium vunnit våldet öfver
verlden.

b. Mellersta Grekland eller egentliga Hellas.
Acarnania, vildt bergland s. om Ani-

braciska viken, i ö. skildt från AEtolien ge-
nom fl. Achelöus. Uddar: Actium och Leucäte
på halfön Leucadia, sedan genom gråfningför-
vandlad till en ö, från hvars spets Sappho
störtade sig i hafvet. Argos Amphilochicum,
grundad af Amphilochus fr. Argos. — Stra-
tus, vid Achelöus, båsta staden, vål befåstad;
hår höllos provincens landtdagar.

AEtolia. ö. om Achelöus och vid in-
gången till Corinth. viken. Flod: Evenus. Vildt,
ofruktbart, sjörikt bergland; endast kusten var
bördig. Äfven invan, voro vilde (liksom Al-
baneserne, de nuvarande inbyggarne) och er-
kändes ej af Grekerne för deras landsmän. —

Thermum, hår höllo AEtolierne årligen sin
landtdatj (Panaetolium).

Locris. Bestod af 2:ne frän hvarandra
skillda landsträckor; vid Corinthiska viken
bodde de Ozoliske (illa luktande) Locrerne;
vid Eurlpus de Opuntiske (af staden Opus)
oeh n, om dem (vid berget Cnerais) de Epi*
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cnemidiske. De sednare voro skicklige båg-
skyttar och slungare; Ajax var i Trojanska
kriget deras anförare. I Ozolornas land: Am-
phissa (Salona), förnämsta staden. — Naupä-
ctus (Lepanto), vid ingångentill Corinth. viken.
Hår byggde Heracliderae sin flotta, då de seg-
lade öfver till Peloponnesus. — I Opunteruas
land: Opus, folkrik.

Doris, en trång, blott i sv. mil bredda!
i Oetaberget. Hår bodde Dorierne före deras
invandring i Peloponnesuss. Hår funuos4små
städer.

Phosis, s. om Oeta vid fl. Cephissus;
mest fyldt af det höga Parnassus, hvars top-
par bära snö nästan hela året, men hvars slutt-
ningar voro planterade med oliver och vin-
rankor. Efter det Heliga Kriget blefvo Pho-
caeernes städer förstörde och de sjelfve för-
budne att bo i andra ån öppna köpingar. —

Delphi, vid foten af Parnassus; Apollos ora-
kel; Amphictyonernes samlingsort; Pythiska
spelen. Dess hamn hette Cirrha, sedan Cris-
sa, vid en hafsbugt. — Elat a, vid Cephis-
sus, nyckeln till Phocis och Bceotien.^Boeotia. Dess hufvuddel består af en
af berg kringsluten dal; i denna ligger sjön
Copäis, i hvilken nästan alla landets floder
(Cephissus, Ismenus) utgjuta sig; Asöpus år
den enda, som ej flyter inåt landet utan åt
hafvet. Vid vestra gränsen mot Phocis låg
berget Helicon; i s. utgjorde berget Cithasron
gräns mot Attica; i n. lågo bergen Cnemis och
Ptoon. Landet var sumpigt, mén bördigare
ån något annat landskap i Grekland, ej olikt
AEgypten, men alldeles olikt det närbelägna
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Attica; luften tjock och dimmig; inv. ansågos
för slöe. —r Platasoe, vid foten af Cithaeron;
af hat till Thebae höll sig denna stad mest till
Athen. Hår ledo Perserne det bekanta stora
nederlaget. — Thebas (Thiva), mäktigaste sta-
den i Bceotien; borgen var grundad af Cadmus.
— Thesbios, vid Helicon. — Leuctra, endast
bekant genom Thebanernes seger öfver Spar-
ta. — Coronea, vid Helicon; hår segrade A-
gesilaus öfver Thebaner och Athenare. —

Chasronea, bekant såsom Plutarchi f.-ortsamt
genom tvenne fältslag; i det första segrade Phi-
lip af Macedonien öfver Grekernas frihet, och
i det andra Sulla öfver Mithridates hår. —

Lebadia (Livadia), med Trophonii orakel. —

Orchomenus, nåra sjön Copais, i Homeri tid
h:stad i Minyerues rike och vidtbekant för si-
na rikedomar. — Aulis, hamn, derifrån Gre-
kerne afseglade till Tröja, och Iphigenia skul-
le offras. — Tanägra, på gränsen till Attica,
bekant genom tvenne fältslag.

Attica, en halfö, sydöstra delen af Hel-
las. Berg: det vilda Cithasron och dess öst-
liga fortsättning Parnes; Pentelicus (n.o. om
Athen), berömd för sin marmor, Hymetlus
(s.o. om Athen), för sin honing, samt Lauri-
um, vid halföns spets, för sina silfvergrufvor:
det sistnåmde slutade med udden Sunium. Å-
ar: Cephissus •) och Ilissus, hvilka utsinade
om sornmarn. Luften år ovanligt torr ochklar;
jorden stenbunden och föga fruktbar; på säd
var brist, men öfverflöd på oliver och vin.

*) Bor ej förblandas med Cephissus 1 locrls och
Bcßotieu.
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Under Greklands välmakt lefde hår | million
inenuiskor pa ett område stort som fafGott-
land: inemot \ voro slafvar. inv. voro af l-
onisk börd. — Athen (Athinia), vid nordfe-
strå sluttningen af Hymettus, på en slätt, vatt-
nad af Ilissus i ö. och Cephissus i v. Bor-
gen Cecropia var bygd på en 150 fot hög
klippa, Acropolis; der låg Parthenon, Miner-
vas tempel, med gudinnans bildstod af guld
och elfenben; ett verk af Phidias; upp till den-
na fästning ledde Propylaserne, ett af archi-
tekturens mästerstycken. Ruudt om borgen
uppväxte efterhand den öfriga staden, full af
de skönaste portiker, tempel, statuer m. m. I
v. lågo Areopägus, en kulle, der en domstol
samlades, samt olivelunden Academia, der Pla-
to undervisade; i s. Lyceum, en annan lund,
der Aristoteles lärde. Staden låg | sv. mil
från hafvet; dit ned ledde en genom en dub-
belmur skyddad våg till Pirazeus, en af sta-
dens tre hamnar, de tvenne andra åldre hette
Phaléron och Munychia. — Marathon, rin-
ga ort, på en slätt, nära Euboea-viken, namn-
kunnig genom Grekernes första seger öfver
Perserne. —- Eleusis, på en slätt der Ceres
troddes gifvit första undervisningen i åker-
bruk; till hennes åra firades hår Mysterier,
deruti de invigde undervisades i en förbor-
gad religion. — Decelia, en borg, som La-
cedaemonieme besatte i Peloponnesiska kriget.
Öi Salamis, bekant genom Themistocles' sto-
ra sjöseger.

MEGäRis, ett obetydligt och bergigt land-
skap, i nordliga delen af Isthmus. Inv. voro
ursprungl. Moler och lonier, sedan Dorier. —
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Megura, 4 sv. mil från Athen; före dess sjö-
välde en betydlig handelstad. Euclidcs' f.-ort.

c. Peloponncsus (Morea).
CoßiNTiiiA, litet område endast beståen-

de al Jsthmus, eller näset. Hår firades de
Isthmiska spelen. — Corinthus (Corinth), midt
emellan tvenne hat och med tvenne hamnar.
Dess borg, AcroCorinthus, var den fastaste fäst-
ning i Grekland, nyckeln till Peloponnesus.
Vid Persiska krigets utbrott svåfvade dess flot-
tor kring alla hal'; staden var den största och
rikaste, men tillika den yppigaste och mest
sedligt förderfvade i Grekland. Efter denna
tid måste staden dela handelns fårdelar med
Athen, men bibehöll sig genom sina manufac-
turer; berömda voro Corinths koppar- och.
krukmakar-arbeten. Det nuvarande Corinth
har 4t. inv.; dess slott ined 360 torn år ännu
en hufvudfåstning.

ArgÖt.is, en hallo mellan Saroniska och
Argoliska viken. Udde: Seyllceum, den östli-
gaste punkten a( hela hallon. Bergaktigt; den
enda stora slätten var den der Argos och My-
cenae lågo; åfven denna var torr, emedan dess
åar försinade. Äldsta cultur-landet i Grek-
land, dit Pelasgiern Tnachus, AEgyptiern Da-
näus samt Phrygiern Pelops invandrat. Den
sistnämndes sonson, Agamemnon, var den mäk-
tigaste bland Acfueernes furstar, och Greker-
nes anförare i Trojanska kriget. Då Heracli-
derne hit införde Dorierne, grundade de sina
anspråk på landets besittning derpå att Iler-
cules, arffurste till Tirvns, biifvit undanträngd
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af Pelopiderne. — Argos (lat. Argi, nu Arhos),
■äldsta och fordom berömdaste staden på hall-
on; vid Trojanska kriget hade Diomedes hår
sitt säte. — Nauplia (Napoli di Romania),
hamn till Argos, men i forntiden betydligare
ån den nya staden. — Mycönce, Agamemnons
säte; och således, under Trojanska kriget, den
förnämsta staden på hallon, tills den kort ef-
ter Persiska kriget förstördes af Argos. —

Tiryns, Hercules' födelse-stad; dess ännu till
en del stående murar sades vara byggde af
Cykloper från Lycien. — Traszene, gammal,
i sagan berömd iristad. Hår sades vara ned-
gången till underjorden; hår hade Pluto ned-
stigit med sin maka, och Cerberus blifvit upp-
dragen af Hercules. — Epidaurus, en ej min-
dre berömd fristat, namnkunnig lör sin dyr-
kan af _\Esculapius. — Nemea, ort med ett
berömdt tempel, der kappspel anställdes, till
minne af Hercules7 seger ölver det Nemeiska
lejonet.

Öar. Hydrea (Hy dra), enklippö; —M-
gina, före persiska kriget ägde den en ansen-
lig flotta, som dock förstördes af de afund-
sjuke Athenarne.

Achaja, nordvestra kustlandet långs Co-
rinth. viken, genom en mäktig bergås skild
från Arcadien. Hette först Mgialea, (hafslan-
det), derefter lonia. Sedan AehEeerne tagit lan-
det i besittning, upprättade de af de hår be-
lägna tolf städerna ett förbund, som, långe o-
bemårkt, mot slutet af sjelfståndighetstidenvar
mäktigare ån någon annan stat. — Patras
(Patras), bekant redan Wonierhes tid. — He-
like, Achajas h:stad, men sedan denna blifvit
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uppslukad af en jordbåfning, höllos landtda-
.garna i — JEgium. —** Sicyon, urgammal stad,
som en tid utgjorde hulvudort i ett eget litet
landskap; tidigt blomstrade hår bildliuggar-
konsten och stadens krukmakar-arbeten tälta-
de med Coriuths. Deltog sedan i Ach&iska
förbundet. — Phlius^ bekant lör sitt goda vin.

Elis, vestra kustlandet mellan udden A~
raxns i n. och ån Neda i s.; i öster skild från
Arcadien genom berget Pholoe, luv. voro
AEtolier. Bestod af 3 delar: 1. Egentliga Elis,
i n., hvars bästa del genomilöts afPenéus; 2.
Pisätis, mellerst, kring fl. Alpkeus; 3-Tr/-
phylia, i s., sandig. Hela landet var helgadt
åt den olympiske Jupiter, och fridlyst; inga
krigshärar fuigo beträda dess grånsor. —• E*.
lis, hrstaden, under hvars styrelse, efter Pisa.s
fall, de Olympiska spelen hörde. <— Pisa f

gammal men snart försvunnen stad. Nära der*
intill: — Olympia , vid Alphetis, ingen stad,
men en lund med tempel, altaren, statuer. Hår
firades sedan år T79 i- Ch. kapp-tållingar (o-
lympiska spelen) hvart 4de år.

Messenia, sydvestra delen af halfön, skikt
från Elis genom ån Neda, från Arcadien ge-
nom berget Jjycceus, från Laconica genom en
arm af berget Taygetus, Herrlig var dalen
kring floden Pamisus; annars var laudet berg-
aktigt; hjordar och hästar dess rikedom. Inv.
ehuru Dorier, underkufvades tidigt af Sparta-
nerne och blefvo slafvar; sin sjelfstånclighet
återfmgo de af Epaminondas. — Jthöme, vid
Pamisus, stad och fästning, den starkaste näst
Corinth på halfön. Sedan Messeuierne ått-r-
-----fingo sin sjeliståndighet, byggde de — M.esséne9
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vid sluttningen af samma berg. — Pylos, Ne-
stors säte, — Mothöne (Modon), Coröne (Ko-
ron), sjöstäder.

Laconica. Sydligaste och största land-
skapet i Peloponnesus, till sin gestalt likt en
hästsko, hvars östra halibäge slutar med ud-
den Malea, den vestra med udden Teehiirum:
mellan dem båda ligger den Laconiska viken,
i hvilken fl. Eurötas utfaller. Dalen kring
denna flod år yppigt bördig, men nästan he-
la det öfriga landet: fylles af berg; bland, des-
sa år Taygclus det längsta och vildaste. —

Sparta, älven Lacedamion, pä en klippa al-
berget Taygetns, nära 11. Eurotas, 4 sv. mil
från hafvel. Genom sina invånares hjelteanda
den mäktigaste i Grekland, men sjelfva staden
var enkel, ulan praktfulla byggnader och konst-
verk. Dess hamn och Arsenal hette Gythium.
— Amycla?, i Eurotas- dalen, med ett Apollo-
tqmpel. — Sellasia, der Antigonus Doson se-
grade öfver Cleomenes. — Epidaurus Limera
(Malvasia), betydligaste orten på östra kusten.
— Ö: Cythere (Cerigo), utanför udden Malea,
der Venus troddes halva stigit ur hafvet.

Arcadta, innersta delen af halfön, runclt
omkringsluten af berg, bland hvilka Gyllene,
på norra sidan, år det högsta. Äfven det in-
re landet år bergaktigt; östra delen år ett hög-
land, der snön, äfven pä slätten, qvarligger
långt inpå värden; der man i Mars ännu träf-
far vinter medan det år vår iLaconien, som-
mar i Messenien. (Det var först nyare skal-
der, som målade det vilda, kalla Arkadien
som ett oskuldens hem, och menlösa herdars
ljufa fädernesland), Dalarna åro så kringstång-
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de af berg, all floderna, som sakna utlopp,
dels måste bilda träsk och sjöar, dels nedrin-
na i grottor, hvarur de sedan framkomma på
kustsidan af bergen. Endast i vestra Arcadien
faun floden Alpluiis med dess sidogrenar en
utgång till liaivet. De äldre Arcadierne lef-
de af de söia ollonen på Quercus esculus.
Dess bästa stader voro — Orchomenus, ur-
gammal, vid en sjö. — Manlin^a, ipeloponn.
kriget uuderkutVad af Sparta; här segrade och
föll Epaniinondas. — Tcgea, tåflade först med
Mantinea, sedan med Sparta; af hat till be«ge
inkallade deu Epaniinondas i Peloponncsus. — >
Megalopolis, anlagd pä Epamiiionclas' råd,
för att molvåga Sparta, men bielsnart af den-
jua förstörd.

d. Öarna.
C reta (Candia). Högbergig: Ida i öns

medelpunkt, der Jupiter troddes blifvit upp-
fostrad. Öns rikedom bestod i hvete (nu i
olja). Bebodd af Curcler och Dorier; ett af
culturcns äldsta fosterländer: Minos ägde den
första flotta och stiftade lagar, som blefvo en
förebild för Lycurgi. Omkring hans tid så-
gas 100 städer funnits pä ön, sjelf byggde han
trennc: Cnossus, hans residens, — Gortfna,
med en labyrinth, samt — Cydonia (Canea).

Cyc la derna *), så kallade emedan de
ligga i en ring (cyclus) kring — Delos-, en

*) Öarna fördelas olika mellan Cycladerna ocli Spo-
raderua af olika Författare. Man liar bär följt den
geograpliiska ordningen, ocli till Cycladerna också
räknat de Thraciska öarna, hvilka af de gamla deri-
frän skilldes.
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ringa ö, men helig, ansedd som jordens me-
delpunkt, Apollos födelseort; hår fick ingen
hvarken födas eller begrafvas. — Paros, be-
kant för sin sköna marmor. — Naxos, den
största i denna flock; vinrik, helgad åt Bac-
chus. —

<• Thera (Santoriu), uppkommen genom
en vulkan, bestående mest af aska och pimp-
sten; i äldsta tiden bebodd af Phceuicier. —

Melus (Milo), hvilande på en vulkan. — C/.
mölus, en krit-ö; — Siphnus (Silano); <—Se-
riphus; — Ceos (Zea), ö. om udden Suniuni,
— Andrus, helgad åt Bacchus. — Tenos (Ti-
ne), klippa. — Syros (Syra). — Mycönus (Mi-
couo) m. fl.

Sporaderna d. å. de (i hafvet) kring-
sådda, a. De södra: Samus, ion.sk coloni,
slät och fruktbar på vin och olja, Juuos fö-
delseort, med staden Samus, i Herodoti tid,
den vigtigaste af de grek. sjöstaderna; hår föd-
des Pythagoras. — Icaria, rik på bete. —-

Fatmus; ofruktbar klippa, under Romarue
landsförvisnings ort; hår hade Evangel. Jo-
hannes sin Uppenbarelse. —- Cos (Stancho),
yppigt fruktbar och vinrik, clorisk coloui; hår
föddes läkaren Hippocrates, målaren Apelles:
inv. våfde fina gazer. — Rhodus, stor, rik
på vin, fikon och drufvor. J*)e äldste inv. het-
te Telchmes, trollkarlar, som gjorde de för-
sta belåten af metall. Sedermera utmärkte sig
Rhodierne i astronomi och skeppsbyggen, vo-
ro de ypperste sjöman och de, som införde
den första sjölag, hvilken i I^. Claudii tid an-
togs af Romarne. — De äldsta städer voro
Lindus, Jalyssus och Camirus, blomstrande
före Homeri tid, och hörande till Doriska för-
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bundet; sedermera uppstod Rhodus, som blef
ännu rikare genom sin handel. öfVer ingån-
gen till hamnen stod Solens Coloss, mellan
livars ben skeppen seglade ut och in, ett af
verldens underverk, tills den nedföll genom
en jordbåfniug. Johanniter-Riddarnes säte,
1309—1522. — Carputhus (Scarpantho), med
4 städer. ■—De norra: Thasus, fordom sam-
manhängande med Macedonien, med guldgruf-
vor. — Samothräce, bergig, bekant för sina
urgamla pelasgiska mysterier. — Imbros, hel-
gad åt Mereurius. — Lemnus (StalimeneJ, berg-
aktig, torr, ofruktbar, bekant för sin i medi-
cinen använda terra sigillata; i forntiden hel-
gad åt Vulcanus. — Tenedus, vid ingången
till Hellesponten, — liesbus (Mitylene), bergig,
men fruktbar på olja; Sapphos och Alcagi fä-
dernesland; dess 6 städer (Mitylene m. fl.)
hörde till AEoliska förbundet. I s. o. hol-
marne Arginussas, utanföre hvilka Athenarnes
flotta segrade öfver Spartas. — Chius (Skio),
prisad för sitt vin oeh sin mastix; hörde till
loniska förbundet. Dess liknånlde h:stad var
en ansenlig sjöstad. — Scyros (Sciro), Achil-
les' födelse-ort m. fl.

Eubosa (nygr. Egribos, ital. Negroponle).
Lång och smal, skild genom sundet Eurlpus
från fasta landet, med hviiket ön genom en
brygga var förenad. Nordligaste udden hette
Artemisium, Rik på vax, boning, boskap,
vin. Förnämsta staden hette Chalcis, blom-
strande redan före Trojanska kriget. — Ere-
tria, mäktig genom handel och colonier.

loniska Öarna. — Corcjra (Corfu),
hos Homer Phceacia. endast genom ett smalt
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sund skild från Epirus. Bergig och stenbun-
den, frambringar den föga säd, men de skö-
naste oliver. I Persiska kriget var Corcyras
flotta, näst Atheus, den största. — Lcucadia
(S:ta Maura), fordom en hallo, och del af A-
carnanien, innan det smala näset i Persiska kri-
get genomgråfdes af Corinthierne. Hår ligger
klippan Leucäte, (se sid. 125). — Ithäca (Tea-
ki), vild och klippig, medelpunkten i lllyssis
Jilla rike. — Cephalenia (Celalonia), den stör-
sta i denna skärgård; skön och fruktbärande,
•— Zacynthus (Zante), bördig ooh vinrik, of-
ta härjad al jordbålningar.

Länderna n. om Grekland.
It,t,yeia ell, liiLyäicum, kustlandetlångs

Adriatiska hafvet, från Epirus till Istrien, i ö.
till Savus. Indelades i a. I Hyr is Grceca,
södra delen, från Cerauniska bergen till fl. Dri-
jtus (Drino). =. Albanien. Sjö: Lychnitis eller
Jjychnidus (öchra). Philip, Alexanders fader,
intog landet och införlilvade det med Mace-
donien; i östromcrska tiden fick den namn af
Epirus nova. Hår bodde flera vilda folkslag,
men på kusterna hade Grekerna anlagt colo-
liier såsom — Epi&mnus, af Romarne kallad
Dyrrachium (Durazzo), anlagd af Corcyra.—
h. 11l y ris bärbara, egentliga Ulyrien, nu
Dalmatien, Bosnien, Croatien, från Drinus till
Istrien. Indelas i 1. Dalmatia, södra delen,
med städerna — Scodra (Skutari), K. Gentii
residens, och Epidaurus, en romersk coloni,
hvars invånare, vid Slavernes invandring i ll:te
årh. flydde till Rausium och der grundade det
nuvarande Ragusa. — %, Liburnia, bebodd
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af sjöröfvare, uppfinnare af Liburni, en art
lätta skepp; — 3. Japydia, nordligaste delen.

IYlacjrdonja, n. om Thessalienoch Cam-
bmiiska åsen; ö. om illyris Grasca, s. om ber-
get Scardus eller Scodrus (Argeiitaro) och s.
om Orh-lus; i ö. räckte egentligen landet blott
till Strymon, men K. Phiiip I. utvidgade det
ända till fl. Nesius (Karasu). Annars flyta hår
Pontus (Ponlo), Axius (Värdar), Ludias och
Haliacmon. Mellan Sinus Thermaicus och
Strymonicus utskjuter halfön Chalcidice, och
bildar 3 hallöar, Acle, med berget Aihos, Si-
thonia och Palline. Hår funnos guidgrufvor
(i nejden af staden Philippi) samt koppar på
Chalcidice. Landet var otroligt fruktbart på
säd; i det öfriga Macedonien idkades boskaps-
skötsel. Dess många vilda folkslag bletvo små-
ningom underkufvade af Macedoniernc, en ur-
sprungligen dorisk-hellenisk coloni från Ar-
gos. Vid kusten, särdeles i Chalcidice, hade
Grekerne, förnämligast Athen och Corinth,
anlagt en mängd nybyggen. — Grekiska colo-
nier vid Sinus Thermaicus: Dium, —- Pydna,
der Paullus ABmilius slog K, Perseus; .— My-
thönc, vid hvars belägring Phiiip, Alexanders
fader, förlorade sitt högra öga. — Pella (Vo-
dina), vid en af Axius bildad insjö, hvarur
Ludias utrinner *),* Macedoniska Konungames
nyare h:stad. — Edessa, grek. Mgas, den äl-
dre h:staden; der mördades K. Phiiip. —

Therma, sedermera efter Cassanders gemål
kallad Thessalowce (Saioniki), vid innersta

*) Pä chartan Vl:a i Atlas öfver Gamla Verlden
sammanstämmer ej teckningen med dessa uppgifter.
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bugteu af Thermaiska viken, sedan Romerska
tiden betyglig handelsstad, tidtals Kejsarnes
säte. — 1 Chalcidice: Potidasa, corinthisk c,
på Pallenes nås; bekant under peloponu. kri-
get. — Olynthus, Athenisk c, särdeles blom-
strande; långe skyddad af Dcmostheues, blef
den slutligen eröfrad och förstörd afPhilipp.
— Staglra, vid Strymon-viken, Aristoteles'
f.-ort. — Amphipölis, vid Strymon, nybygd
af Athenarne. — Philippi, bekant för sina
guldgrufvor samt för Bruti och Cassii neder-
lag. — Heracléa Sintica, vid Strymon, be-
tydlig ort.

Thracta (nu Rum-ili) gränsande i n. till
Hasmus (Balkan), i ö. till Pontus EuxTnus (Svar-
ta Hafvet), i s. till Propontis (Marmora-sjön)
och dess vikar Bosporus (Constantinop. sundet)
samt Hellespontus (sundet vid Dardanellerna).
I v. räckte dess gräns fordom till Strymoii,
•sedan blott till berget Rhodöpe och fl. Nestus.
Hufvudflod: Hebrus (Maritza); historiskt märk-
värdig år ån Mgospotamos, som på halfön
Chersonesus faller i Propontis, emedan det sjö-
slag, som hår förlorades af Athenarne, bestäm-
de peloponn. krigets utgång. Inv. voro i be-
sittning af en urgammal cultur och religiösa
mysterier; deras skalder och lagstiftare, Or-
pheus, Musams, Zamolxis m. fl., nåmdes äf-
ven af Grekerne med aktning: sedermera för-
aktades inv. såsom råe och vilde; de offrade
menniskor och tatuerade sig. — Abdéra, på
gränsen till Macedonicn, coioni från Teos el-
ler ock från Clazomenae, beryktad lör sina
invånares enfaldighet, ehuru philosopherne De-
mocritus, Protagoras, Hecatams hår voro föd-
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de. — Doriscus, på en slätt, der Xerxes mön-
strade sin hår. — Sestus, icolisk c. på Cher-
sonesus Thracica, midt emot Aby dos i Asien,
mellan hvilka Leander simmade och Xerxes
slog sin skeppsbrygga. — Callipolis (Gallipo-
Ji). ~— Heraclea, förut Perinthus. (ErekJi),
vid Propontis, lonisk c, i rikedom tåflande
med Byzantium. — Selymbria, (Selivria), Me—-
garensisk c. — Byzantium, vid Bosporus, an-
lagd 659 f. C. af Megarenser med biträde af
en Thracisk furste; hit förlade Constantinus
år 330 Romerska rikets säte, och gaf den nam-
net Constantinopolis; efter rikets delning, 395,
blef den Öst-Romerska rikets, och sedan 1453
år den Turkiets h:stad. — Salmydessus vid
Pontus, thraciskt sjöröfvar-nåste; — Apollo-
nia, vid Pontus, Milesisk c, betydligaste sta-
den på denna kust, med en Solens coloss, som
Crassus låt föra till Rom. — I det inre lan-
det: Philippopolis (nygr. Philippopel, turk.
Filibé), vid Hebrus, gammal thracisk stad, för-
storad af Phiiip, Alexandersfader. — Hadri-
anopolis, på en slätt, der Tonsus (Tundsja)
infaller i Hebrus, anlagd af Kej. Hadrianus;
turkiska rikets säte från 1360 till 1453. Nu
Adrianopel.

Italia.
I äldre tider och hos skalderne Hespe-

ria, Ausonia, Oenotria ni. m. Gränsande i
ö. till Adrias eller Mare Adriaticum, äfven
kalladt M. Superum, i s. till M. Siculum el-
ler lonicum, i v. till Mare Tyrrhmum eller
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Tuscum och dess nordliga vik Sinus Ijigiisti-
cus (Genua-viken). In. slutade landet i äl-
dre tider med Apenninerna och ån Rubicon,
men efter Gallemes besegrande räckte det till
Alperna. Berg: Alpes Pennina?, Rhtelicas,
Camicce, Julia?, i u., A. Gra jas och Colliue,
i n.v., A. Marilimo3, längs Ligustiska viken,
sedan följde Monles Apenwni, som gingo ge-
nom hela hallon. — Uddar: Promonl, Cir-
cejum, Mismum, Surcnlinum, Palinurum på
vestra kusten, Zephyrium och Japygium is.,
Gargänum i ö. — Éioder: Ath^sis (Etsch),
Padus (Po), Arnus (Arno), Tiberis (Tibern).
— Folkslag: a. Arborigines eller Itäli, de-
lade i en myckenhet stammar, af hvilka de
förnämsta nedanför skola uppräknas, b. In-
vandrade stammar :;); 1. Tyrrhmi, lat. Etru-
sci, Tusci, ursprungligen kallade Rhasence,
förmodligen från Asien, sannolikt nära besläg-
tade med Pelasgi, som kort före Trojanska
kriget fördrelvos ur Grekland af Helienenie.
Etruscernes politiska makt var redan i sjun-
kande, då Rom under sina sednare konungar
började blifva mäktigt. 2. JAburni, de äldste
sjöfarande i Europa, Japyges eller Menapii,
Picenles m. fl. frän Ulyrien; 3. VenHi, från
Phrygien; 4. Greker, hvilka i synn. sedan 750
f. C. började anlägga colonier på södra Ita-
liens kuster, hvilka derföre kallades Magna

*) De äldsta invandringarna tyckas liafva föregått
i följande ordning: först I ber er ne, som besatte
sydvestra Europa; derefter ■ C elterue eller G al-
lerne; vidare Cimbrerne (Kyrnri), en finsk slam
frän Östersjöns stränder; slutligen Skytlierue el-
ler Germaneriie.
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Grcecia. Alla dessa folkslag voro närmare
och fjermare stam- och språkbeslågtade, och
anförvandtcr till Iberiernc. Slutligen 4. Gal-
li Boj i, Insiibrcs, Scnoncs, af en från de fö-
regående skild stam; de, hvilka redan 590
började hit inströmma, slogo Etruscerna, (af
hvilka en del flydde upp åt Rhnstien), van-
drade sedermera öfver Apenninerna och brän-
de Rom. Omsider blefvo Romarne de enda
rådande på halfön.

a. Öfra Italien.

Gallia Cisai/pina ochLtguiua, nord-
liga Italien mellan Alperna i n. och Apenni-
nerna och ån Rubicon i s. Indelas i Gallia
transpadiina, n. om Po, samt G. cispadana,
s. om Po. I n.o. bodde Veneli och Carni. —

a. I Gallia transpadana: Augusta Tauri-
norum (Turin) vid Padus, gammal stad i. Tau-
riscernes land (ett Liguriskt folk), af Augustus
förvandlad till en romersk c. — Vcrcellas,
Vercclli, bekant genom Marii seger öfver Cim-
brerne. — Ticmum, Pavia, vid Ticinus, Tes-
sino, sedermera Longobardiske Konuugarues
residens. — Mediolänum, Milano, anlagd af
Gallerne, i 3:dje och 4:de årh. Romerska Kej-
sarnes säte. —^ Comum, Como, vid Lacus La-
rius, Como-sjön, handelsort; hår föddes Pli-
nius d. yngre. — Brixia, Brescia, före Gal-
lernes eröfring anlagd af Etruscerne. — Cre-
möna, —, vid Padus, romersk c. — Mantua,
___■:, vid Mincius, Mincio, anlagd afEtruscerne,
Catulli f.-ort. i den närbelägna bvn Andes
föddes Virgilius. ■— Veröna, =, vid Athesis;
hår blefvo Cimbreme slagne. Under Theo-
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dorichs tid Östgötha-rikets h:stad. Hår föd-
des Cornelius JNepos och den äldre Plinius,
— Vicentia, Vicenza. — Patavium, Padua,
vid Ticinus, en af Veneternes städer; Livii
f.-ort. — Bergömum, Bergamo. — Venetia,
Venedig, ital. Venezia, anlagd af flyktingar,
då Attila 452 härjade Italien, och brände A~
quileja, latinsk c, hittills ett bålverk mot bar-
barerne. — Forum Julii, hvaraf namnetFriaul.
— På halfön Istria, bebodd af Istrii d. å.
Donau-boer: Tergesta, Triest. — b. I Gal-
lia cispadana: Placentia, Piacenza, der
Trebia, Trebbia, utlailer i Padus, romersk
v.; Parma, =, och Mutma, Modena, båda
536 f. C. gjorda till romerska c. — Bononia,
Bologna, före Gallernes invandring Etruriens
h:stad under namnet Felsina. — Ravenna, c.
af Thessaliske Pelasger; der låg en del af
Augusti flotta; sedermera Ostgöthernes h:stad.
— c. I Ligurien mellan fl. Varas (Var) och
Po-grenen Macra: Nicasa, Nissa, Massilisk c.
— Genua, (ital. Genova), handelsort, doek vi-
da ansenligare under medeltiden. — Asta y
Asti, betydlig.

b. Mellersta Italien.
Från Rubico och Macra i n. till Silärus

(Silo) och Frento (Fortore) i s.
Etrurta älven Tuscia, Tyrrhenia, nord-

vestra kustlandet, från Macra till Tiberis. T)e
äldsta inv. voro Umbri, sedan hitflyttade Pe*>
lasgi från Grekland och Tyrrhéni ell. Tusci,
från Masonien i Lydien, och upprättade hår
en confcederation, bestående af 12 republicanskt-
aristokratiska stater, de flesta med en Lucu-
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mo såsom chef i spetsen. Detta folk medför-
de en egen cultus, och blefvo Romarnes lä-
romästare i religion, teckna tydning, statsinrätt-
ningar, skådespel, handtverk o. s. v. Sjöar:
Lacus Vulsiniensis (Lago di Bolcena), Liacus
Thrasymenus, äfven Thrasymenus (L. di Pe-
rugia). — Luna, Lucca, rom. c. — Pisw, Pi-
sa, c. från Pisa i Elis, bekant för sina aqme
calidae Pisanorum. — Florentia, Florens, ital.
Fiorenza, rom. c. — Volaterra? älven Vela-
thri, Volterra, en af de 12 etruriska förbunds-
städerna, sedan rom. c. — Sena Julia, Siena.
— Vetulonia, en af de 12 rcpubl., hvarafßo-
mulus skall hafva lånat de 12 Fasces, Sella
currulis, Toga prrctexta och Tuba. — Volsi-
nii, Bolsena, en af de vigtigaste bland de 12
städerna, vid hvars förstöring Romarne funno
2000 slatuer. — Clusium, Chiusi, Porsenas sä-
te. — Perusium, Perugia, vid den likbenåm-
da sjön, en af de 12 Republ., sedan romersk
municipium. —- Fescennia, ursprungl. Pelas-
gisk stad, hvaraf brölloppsqvådena, carmina
fescennina till Priapi (Lingams) åra, i valstakt
(versus amphimacri), hade sitt namn. — Tar-
quinii, en af de 12 Rep., grundad af Lydiern
Tarcon, namnkunnig genom Tarquinius den
äldre, sedan rom. c. — Veji, straxt utanför
Rom, en af de 12 Rep., erölrad af Camillus.
— Cenlumcellos, Civita Vecchia, hamn, der
Kej. Trajanus älskade att uppehålla sig.

Latium, s. om Etrurien, indelad i La-
tium ve tus från Tibern till udden Circejum,
samt L. novum eller adjectum, derifrån
till fl. Liris (Garigliano). Hår bodde Latini,
hvilkas religion ursprungligen bestod i dyrkan
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af Fetisch-bildcr, Stjcrnor och Heroer, samt
talande Osciska språket (bcslågtadt med Ibc-
riskan) och som sedan i Rom genom bland-
ning med grekiska, pclasgiska ni. fl. omhilda-
de sig till det nyare Latinet. Ö. om dem bod-
de Hernici, Sabini, Mqui, Marsi, i s. VoU
sci, Rutuli, Aurunci eller Ausönes. — Roma,
Rom, vid Tibcris, på 7 sedan 12 kullar, c.
af Alba longa, först Latiens, sedan verldens
h:stad. Hade under sin välmakt 1830 domus
(palatser), 45,797 insula? (niimmereradc hus),
19 Fora, 400 tempel; 29 offent!, bibliothek,
12 offentliga bad samt en folkmängd af öfver
1 million. Dess hamn hette — Oslia, anlagd
af Ancus Martius vid Tiberns utlopp. —laiu-
renlum, K. Latini säte. — Lavinium, grundad
af AEneas, Alba longas moderstad. — Ardéa,
Rutulernes och Turni säte. — Alba longa,
på Möns Albanus, Roms moderstad, förstörd
af Tullus Hostilius. —• Aricia, vid foten af
Möns Albanus, der nymphen Egeria, Numas
lärarinna, dyrkades. — TuscUlum, Frascali,
på en höjd; med en herrlig utsigt; i nejden
Tusculanum, Ciceros landtgård. — Tibur, Ti-
voli, vid Anio; med Maecenas, Hadriani och
Drottning Zenobias villor. —• Prameste, Pa-
lestrina, urgammal, AEqncrnes stad med ofant-
liga fästningsmurar. — Antium, Volscernes
stad, sjöröfvarnåstc; till dess Romarne ditför-
de en coloni, och förbödo inv. all sjöfart.
Neros f.-ort. — VelUras, Veletri, stor stad;
hår bodde den familj, hvarilrån Augustus här-
stammade. — I Nya Laticn: Auxur, sedan
Tarracina, Terracina, Ausonernes stad. —

Formice, Lacedtemonisk c, bebodd, enligt sa-
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gan, af de mcnniskoåtondcL-cstrygonernc, som
omtalas af Homerus: i nejden Fornianum, Ci-
ceros laudtgård, der lian biel mördad. —Ca-
jeta, Gaeta. — På gränsen: Möns Masstcus ,

som på sin sydvestra sida bar Massiskt vin,
nå sin östra (inom Calabricn) Falerniskt vin.

Umeria, nordöstra kustlandet, från Ru-
bico till AEsis (Gesauo) och Tiberis i n. Ur-
inv. Umbri, sedan Scnnoniska Galler. — A-
riminium, Rimiri, Sennonisk stad, sedan rom.
c; god handelsplats. — Senogallia, Seniga-
glia, vid hafvet, Senuonerncs h:stad. — Igu-
vium, Eugnbio, Umbrisk stad, der man i ett
Jupiters-tempel fann de 7 Eugubiska taflorna.
med Etruskisk skri 11. -— Spolelium, Spoleto;
rom. c. och muuicipiuni.

Picönum, mellan iEsis och A lerans (Pe-
scara). Inv. voro Pelasgi, Liburni, sedan p/-
----cenles. —• Ancöna, =

, vid hafvet; anlagd af
missnöjde Syracusanare, som flyktat hit under
Dionysii regering, purpurfärgen. — Asculum
Picenum, Ascoli. — Hadria, Atri, Kejserliga
Hadrianska familjens stamort.

Samntum, mellan öfra Tibern och Ater-
nus i n., till Frento i s. Hår bodde Sabmi,
ett urfolk i bergstrakten från Tibern till La-
cus FucYnus (Lago di Celano); deras afkom-
lingar Sammtes, i s., Marrucini * i n., och
Frenlani i södra kustlandet, a. 1 Sabinerues
land: ■— Reäle, lUeti, prnefecturstad. — Ca-
res, vid Tibern, Sabinerues hrstad; derafßo-
marnes medborgerliga namn, Qniriles. — b.
I Samuium: Maleventum*, efter segern öiVer
Pyrrhus kallad Rcnevcnlum. — Cawlium*, i
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nejden Furculw Caudinas, der Romarue blef-
vo instängde och måste gå under oket. — c.
I Marrucinerues land: Teäte, Chieti, deraf Te-
atiner-munkarnes namn. — Sulmo, vid en
bäck, der Foreller fiskades, Ovid ii i.-ort.

Campania, det herrliga slättlandet, un-
der Romerska tiden besådt af stader och prakt-
fulla villor, mellan Liris och Siiarus, genom-
flutet af Vulturnus (Voltomo): hår ligga det
för sitt sköna vin bekanta berget Massicus
och det eldsprutande Vesuvius. Folk: Ausö-
nes, Campäni. — Venäfrum (Venafro), på grän-
sen till Samnium, bekant för sin sköna olja.
-— Capua, vid Vulturnus, rik och yppig stad,
der Hannibals troppar, efter segern vid Can-
noe glömde all krigsaga. — Cumas, den äld-
sta rent grekiska c. i Italien, anlagd redan
1030 i- C. af Chalcis på Euboea; den hann
ett stort välstånd, idkade stark sjöfart och grun-
dade sjelf Neapolis och Zancle (Messina). Dess
hamn hette Puteoli (Poggeno), en blomstrande
handelsstad, som isynnerhet dref handel med
Alexandria och Orienten. Utanför hade Cicero
sin landtgård Puteolanum, som han kallade
Academia , der han skref sina Disquis. Aca-
dem. och der Hadrianus dog. — Bojas, be-
kant för sina heta bad. — Nola (=•) , vid ö-
stra foten af Vesuvius; grundad af Ausonier.
Hår dog Augustus; hår gjötos de första kloc-
kor. — Neapolis, förut Parthendpe, (Napoli,
Neapel), anlagd af Cumse, en af Romarne för
sitt låge prisad ort, men först i medeltiden
betydande. — Herculanum, Pompeji. — Sa-
ternum (Salerno), först i medeltiden betydan-
de. — Öar: Prochyle (Procida), — Mnaria,
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(Tschia), på en vulcan, —- Caprece (Capri) t
en Vildsköl- berg-öj omskapad af Augustus
och Tiberitis till ett elysium; hår tillbragte
deii sistnämnde tyrannen de 7 sista åren af sin
lefiiad, i vällust och skåndliga utståfningah

c. Nedra Italieri.
LucantA (Tefra vi Lavoro) från Si!aru3

1 n. till Laus (Lavo) och Tarentinska viken i
s. Dess* inv., Lucäm) voro beslågtade med
Samnitenle. —- Passtum, vid hafvet, C. af Sy-
baris; af ett dess tempel fintias nu herrliga
ruiner. <—• Vetia eller ElYäi, sjöstad * anlagd
af de för Cyrus flyende Phoceeertie; Zenos och
Parmenides* födelse- ort, hvaraf Eleatiska sko*
lan tog sitt namn, — Metapontum, vid Ta-
rentinska Viken, grundad enligt sagan af Ne-
stor, enligt andra af Epeos, Trojanska hästens
byggmästare. '—- Hetadea, vid Tarent. viken,
C. af Tarentum; hår, vid fl. Siris, Vann Pyr-
rhus sin första seger Öfver Romarne. — £^_
häris, vid den liknåmda flodens utlopp i Ta-
rent. viken, grundad 720 f. C. af Achäeer.,
namnkunnig för sin rikedom, sin yppighet Och
sin makt (beherrskade 25 orter, och kunde
uppställa 300,000 rnan). Förstördes likväl SIÖ
af Croton. Men en tid derefter, 446 f. C,
grundlade Athenarne, nära Sybaris, en ny stad,
Thurii, vid hvilket tillfälle talaren Lysias och
håldetecknareii Herodouis medföljde.

BrtjttiuM (det nya Calabrien) sydvest-
liga kustlandet. Dess inv. Voro en gren af
Ausonerne, och talte Osciska, underknfvades
af Sybariterne och blefvo sedermera bekante
under namnet Brullii. — Cosentia (Coscnza),
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Bruttiernes h:stad vid 11. Crathis (Crati). —;
Pandosia, vid fl. Acheron. — Rhcgium (Reg-
gio), vid Fretum Siculum, anlagd af Chalcis
på Euboea 668 f. C, mest blomstrande, innan
den råkade i krig med Dionysius d. äldre. —

Locri Epizephyrii, nära udden Zephyrium,
ett af de äldsta nybyggen i Magna Gifecia,
aniagdt af de Ozoliske JLocrerne. — Croton.
grundad 710 af Achseerne, namnkunnig för si-
na Athleter och sina läkare, sedermera för
Pythagorrciska förbundet, som här stiftades
540. Sedan Croton besegrat Sybnris, blef den
den mäktigaste i Stora Grekland, men försva-
gad genom krig med Locri, Syracusre och Pyr-
jiius, kom den 277 under Roms beroende.

APUiiiA (nu Puglia), nordöstra kustlan-
det, s. om Frento: rik på fårhjordar. Berg:
Gargänus (Gran Sasso), det högsta i Apenni-
nerna. Flod: AufhJus (Ofantoj. — Luceria
(Lucera), en af Dauniernes republiker, bekant
för sin ull. — SiponUim, grundad af Diome-
des; dess inv. flyttades i 13:de årh. af K. Man-
fred till Mnnfredonia. — Asculum (Ascoli),
i hvars nejd Pyrrhus för andra gängen slog
Bomarne. ■—• Cannos, der ITannibal besegrade
Bomarne. — Canusium (Canosa), grekisk c.
*— Venusia, vid Auiidus, på gränsen till Lu~
canien. Samnitisk stad, sedan romersk c, mi-
litåriskt vigtig; Jloratii födelse-ort. — Barium
(Bari), vid hafvet.

Cat.ahria. (nu södra delen nf Pnglia),
sjclfva klacken af Italien. Norra delen hette
Japygia, den södra Messapia. — Brundu-
sium (Brindisi), grundad af Cretenser, öfver-
fartsort till Dyrrachium i Grekland. — Hy
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druntum (Otranto), också öfverfartsort. — Ta-
rentum (Taranto), vitt innersta hafsviken, ur-
gammal Japygisk stad, befolkad från Sparta.
Efter Sybaris' fall den mäktigaste bland gre-
kiska coionierna i Italien. Hår bereddes det
fluaste salt, hår buro fåren den mest glänsan-
de ull, hår färgades purpur. Dess handelväck-
te Carthagos afund: den belägrades på engång
af både Carthager och Romare, kort före Pu-
niska kriget. Staden gaf sig till de seduare,
som derigcuom blefvo herrar öfver hela sö-
dra Italien. Dess välstånd fortfor under hela
Romerska liden.

d. Öarna.

Sictlia, åfven Sicania, Triquelra, af
dess trekantiga gestalt, eller Trinacria, af dess?
tre uddar. Dessa voro: Pelörus, vid sundet,
Pachynum (Cap Passa.ro) i s., Lilubmum i v.;
en annan bekant udde Drepanum täg nordli-
gare. Berg: Mina m. fl. Floder: Himertt
(Salso), Hypsas. — Öns äldsta inv. voro Si-
cäni; sedan invandrade omkring 1000 f- Chr.
Siculi från Lalium och bosatte sig kring AEl-
na; på kusten grundades dessutom colonier af
Phwnicier, Greker (sedan 710) och Cartha-
ger; slutligen blef ön, eu af verldens frukt-
baraste länder och Roms kornbod, Roiiu arnes
rof. — Pä östra kusten: Zancle, grundad af
Siculerne, sedan af dess nya bebyggare kal-
lad Messäna (Mcssina), vid sundet. — Tau-»
vomenium (Taormina), grundad af Siculerne,
sedan utvidgad af Naxierne, frän — Naxos 9

en närbelägen stad, den äldsta grekiska c. pä
én, förstörd af Dionysius, — Catfma (^aU"-
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nia), c. från Chalcis 730 f. C. — Leontml
(Lontini), stiftad af staden Naxos. -— Megära
Hybla, vid hafvet, c. af Megara, bekant lör
ain boning. ■_--. Sijracusae (Siragosa), Bestod
■af 5 städer, en pä en ö, hvarest var kållai*
Arclhusa, som troddes stä i submarinsk för-
bindelse med fl. Alpheus i Elis. Anlagd af
Corinth. 735 f. C. Stadens folkmängd var minst
\ million; dess omkrets 4J mil, den största
europeiska stad forntiden känner, mer ån. dub-
belt större ån Rom under Augustus. Dess K.
Oeio ville sända Grekerne £8,000 nian på 200
triremer till hjeJp mot Perserne: ingen grekisk
stad, utom sedermera Atlien, ägde en talrika-
re flotta. Med framgång försvarade sig Sy-
racusa3 mot Carthago, mot Athen (IXicias' ne--
derlag hår 413 f. C. var grunden till Athens
vanmakt), men då staden i g:a Puniska kriget
höll sig till Carthago, blefden, förgåfves för-
svarad af Arphimedes' mechaniska snille, er-
öfrad af Romarne (212 f. C), som häpnade
Öfver dess prakt och konstskatter, hvilka slä-
pades till Rom,. — På södra kusten: Camari-
na, anlagd af Syracusae. — Gc(a, c. fr. Rho-
dus, en tid rådande pfver hela ön, till dess
Gelon flyttade residenset till .Syracusac. •— E-
cnoinus, berg oeh slott vid fl. Himera; hår
hade tyrannen Phalaris uppställt sin bekanta
koppartjur. Utanför vunuo Romarnc ett sjö-
slag öfv^r Carthagerne. —• Agrigenlum (Gir-
genti), vid fl. Hypsas. Anlagd af staden Ge-
la, medan denna staden stod på högsta punk-
ten af sin makt, (582 f. C), i en högst frukt-
bar nejd. Riktade sig snart genom handel på
Afrika, och räknade 200,000 invåu. Hår an-
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lades ett Jupiters-tempel, det största i fornti-
den (360 fot långt), hvars ruiner ännu beun-
dras. Men takets påläggande hindrades af ett
krig med Carthago, som intogo staden (406
f. C). Den befriades af Dionysius den äldre,
men föll åter i samma fienders händer, som
i 2:a Puniska kriget valde den till medelpunkt
för sina rustningar mot Romarne, hvilka in-
togo och plundrade staden (262 f. C). Oak-
tadt alla olyckor var denna stad i alla tider
vigtig; äfven nu, under namn af Girgenti, väl
dyster och förfallen, men från dess hamn,
den enda på södra kusten, utskeppades myc-
ken säd, frukter, soda och svafvel. — Selinus,
Megarensisk c,, förstörd af Carthago. — Li-
lybaeum (Trapani), vid den liknåmnde udden,
i Ciceros tid "splendidissima civitas." — \

norra kusten: Segesta eller Mgesta, hvars
stridigheter med Selino gåfvo auledning till
Athenarnes olyckliga sjötåg till Sicilien i Pe~
loponn, kriget. — Panormus (Palermo), ur-
gammal Phcenicisk c., sedan eröfrad af Car-
thagerne, slutligen af Romarne. — I det inre
af ön: Enna, gammal Siculisk stad, helig, e~
medan, enligt mythen, Ceres, som åt nejden
beskärde det yppersta hvete i verlden, hår
hade sin boning, och Proserpina lekte på dess
violbesädda ångar, dä hon blef bortröfvad af
Pluto. —• Hybla major, vid södra foten af
AEtna, stiftad af Siculerne.

Öar i n. Insulae Molicae (Lipariska ö-
arne), dcribland Lipara, (—)> rik på alim och
obsidian (Xi-Oog fan-aoöi), Strongyle (Strombo-
Ji) m. fl.; — i v., utanför Liiybaeum, Insulae
/Égdtes, i hvilkas farvatten Luctatius vana ei*



152 Första Coursen.
seger öfver Carthagerne, hvilken afgjorde l:a
Puniska kriget. — Mel/le (Malta), befolkad af
Phcenicier.

Sardinia. Berg: Monles insani, vid ö-
stra kusten, fruktade för de rasande vindstö-
tar, som, derifrån utgående, oroade de sjöfa-
rande. Klimatet ansågs osundt; annars var ön
rik på säd, hafssalt, en art agath eller kurneol
fådgåeog HO-og), sardelier (Éagdlva) och en
art thonfisk (2'd^åa). Inv., Sardi, klådde sig
X pelsar af Argali-geteu (Capra Ammon), och
.bibehöll o alltid sin sjelfständighet, fastån Phoe-
nicier och Carlhager satte sig i besittning af
dess kuster. Efter l.a Puniska kriget fördref-
vos de seduare af Romarne. — Carälis (Ca-
gliari), punisk c. — Olbia (Terra nova), på
ii. kusten, god hamn.

Corsica, i alla tider vild och bergig, rik
jpå timmer, harts och honing, endast odlad på
östra kusten. Inv., Corsi, lelde patriarcbaliskt
af mjölk och ost, och tillåto Tyrrhener, Li-
guer, Phocaeer, Carthager och slutligen Romar-
ue nedsätta sig på deras kuster. —• Alalia,
•på 6. kusten, öns äldsta stad, anlagd af Pho-
caaerne, som flydde då Cyrus intog Mindre A-
sien; men 5 år derefter tvungos de af de för-
enade Tyrrhenernc och Carthagerne att bort-
flytta, då de befolkade dels Massilia, delsßhe-
giuni. Sulla hitförde en c, och sedan blef
staden kallad Aleria.

HISPANIA.
Äfven Iberia, egentligast landet kring I-

berus (Ebro). Grånsor: i n.o. Blonles Pyre-
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na>i (Pyrenéerna), i n. Mare Oantabricum (Bi-
scaya-viken); i v. Oceanus Atlanticus, is. Fre •

tum Herculeum eller Gaditanum (Gibraltars
sund), i ö. Mare internum. Berg: Idubtda
s. om öfra Iberus, Ortospeda, södra delen af
samma kedja, Vindius Möns, (Asturiska ber-
gen), Marianus M. (Sierra Morena), Ilipula
(Sierra Nevada): klippan Calpe (Gibraltars ud-
de), hvarpå stod en Hercules stod. Floder:
Ihérus (Ebro), Sucro (Xucar), Baetis (Gua-
dalcpivir), Anas (Guadiana), Tagus (Tajo),
som förde guldsand, Minius (Mifio). Producler:
silfver, jern, bly, zinuobcr, förtråfliig ull, lin,
fisk, Sparlus (esparto, en växt hvaraf ännu
tvinncs tråd, af hvilken göras rep, madrasser,
täcken, skor och grofva kläder). — De äld-
sta inv. voro Iberi, till hvilka hörde Jiusitä-
ni, Cantäbri, Asturcs, Galaeci (Gallicier), åf~-
vensom Aquitäni n. om Pyrenéerna. Seder-
mera invandrade Celtae (Galalae, Galli) och
blandade sig med iufödingarne; deraf uppkom
namnet Celliberii, ett käckt folk, som bodde
i medellandet. Många af de Iberiska stam-
marna förblefvo oblandade, såsom Asturerne,
Canlabrerne och Vaskerne i n. bergstrakter-
na, Lusitanerne i v. Redan i de äldsta tider-
na hade Phceniciernc bosatt sig på kusterna;
man hemtade från detta yttersta vcsterland,
hvarom mänga sagor berättades, metaller, i
synnerhet silfver, jern och bly. Långe hado
Tyrierncs flottor hemfört dyrbara varor frän
Tarschisch (Tartessus), — så hette den syd-
liga kusten af denna halfö, — då Carthago be-
slöt att dela dessa fördelar. Carthagerne upp-
trädde hår till och med som eröfrarc kort fö-
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re 2a Puniska kriget, hvilket närmast föran-
leddes af Romarnes afund öfver deras fram-
gångar. Carthagerne måste utrymma Spanien
åt Romarne, som nu togo landet i besittning,
dock icke utan ett ihärdigt motstånd från in-
födingarnes sida, som under 200 är pröfvade
Roms största fältherrar: först under Augustus
blef landet fullkomligt besegradt.

I början kallade Romarne den del af Spa-
nien, som låg närmast Iberus, Hispania cite-
rior; allt det öfriga kallades Hispania ulte*
rior. I Augusti tid vidtogs följande indelning:
1. Tarraconcnsis (af Tarraco, Profitörns säte),
hela norra och sydöstra Spanien; 2. Bcetica,
laodet kring Baetis (Guudalquivir), och 3. Lu-,
silania, svarande mot Portugal, men så, att
dess gräns i s. ån var Anas, ån inskränktes
till Tagus; i n. gick den ån ända upp till haf-
vet, ån endast till Durius, och i ö. räckte den
vida längre ån nu varande Portugals.

I Lusitania: Augusta emerita (Merida
i Estremadura), vid Anas, en af Augustus åt
Invalider anlagd c. •— Olisippo, Lisabon, vid
Tajos mynning, med binamnet Felicilas Julia,
phoenicisk c, i forntiden löga betydlig. —

Ebora, Evora, med binamnet Liberalitas Ju-
lia. — 1 Baitica: Gadir, Gades, Cadiz, phce-
nicisk c, antingen det sedermera sä kallade
Carteja, nära Anas mynning, eller Hispälis
(Sevilla). I Hispälis föddes Kejs. Trajanus,
Hadrianus och Theodosius. — Munda, fäst-
ning, i nejden af Carteja, der Caesar besegra-
de Pompeji söner. — Corduba, Cordova, vid
Bastis, Bavticas h:slad; hår stiftades en patri<-
cisk c, här föddes de båda Senecae och Lii-*
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canus. -— Maläca, Malaga, redan från Phoe-
nicierres tid. — 1 Hisp. Tarraconensis:
a. vid ö. kusten: Carthago nova, Cartagena,
anlagt! af Hasdrubal; i nejden silfverbergverk;
under Carlhagos och Roms öfvervålde jemte
Tarraco landets mest betydande stad. — Va-
lentia, Valencia, grundad af Sertorius. — Sa-
guntum, Murviedro, verldsbekant genom sitt
hjelte modiga försvar mot Hannibal. — Der-
tosa, Tortosa, nära Iberi mynning. — Tarra-
co, Tarragona, den första ort Romarne eröf-
rade i Spanien, och sedermera h:staden i den-
na provins. — b, I det inre landet: Tolétum,
Tolcdo, vid Tagus, namnkunnig för sina stål—-
arbeten. — Segovia, —, hår linnes ännu en
herrlig, romersk vattuledning. — Clunia, Val-
ladolid, nära Durius, Celtiberisk stad. — Nu-
mantia, vid öfra Durius, namnkunnig genom
sitt mångåriga försvar mot hela romerska hå-
ren. — Cassav Augusta, Zaragoza, vid Ibe-
rus, den ansenligaste staden i denna provins.
•— Pampelon, Parnpclona, Vasconernes stad.
■— Asturica, Astorga, Asturisk stad. —c. I
norra kustlandet, bebodt af Cantabrerne, Fla-
vobriga Bilbao. —- d. I vestra kustlandet, be-
bodt af Gallseci, delade i Bracäres och Lu-
censes: Augusta Bracära, Braga. — Cale,
hamn vid Durii mynning.

Öar: a. Insulas Baleäres (Balcariska öar-
na); den större hette Insula Major (Majorca)
med Palma, rom. c.; — den mindre hette
I. minor (Miuorca. — b. Ins. Pityusas: 1. E-
hiisus (YViza), 2. Ophiäsa (Formentera), obe-
bodd.
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Gallia transalpina.
Gräusor: i s. Mare internum och Montes

Pyrenasi; i v. Occanus Atlanticus och dessvik
Mare Cantabricum eller Aquilanicum; in. Map
re Britannicum samt Fretum GalJicum; öster
ut utgjordes gränsen af Rhen, under hela dess
lopp frän Bodensjöu, samt af Varus (Var) i
s.o. Inbegrep således, utom Frankrike, stör-
re delen af Schweiz, vestra delen af Tysk-
land och Belgien. — Berg: Pyrenasi, Alpes
Penninos, Grujos och Colliaz; Cebenna (Seven-
uerna), Jurassus (Jura), och Arduenna Silva
(Ardenncrna). —Floder: Alnris (Adour), Ga-
rumna (Garonne), Liger (Loire), SequUna
(Seine), Scaldis (Scheide), Sabis (Sanibre),
Mosa (Maas), Mosella (Mosel), Rhenus (Rhen);
samt Rhodmus (Rhöue), gcnoinflytande Lacus
Lemänus (Genever-sjön) och upplagande Av ar
(Saönc). — Urinv. voro Armorici eller Aqui-
tani, vid Garonne, och Ligiircs, boende på
ömse sidor om Sjö-Alperna, från Rhones myn-
ning till Etrurien, och. i n. till Alperna. I eu
seduare tid invandrade från östern längs Do-
nau och öfver Rhen Galli (grek. Cellos, Ga*
latae) och besatte landet mellan båda de först-
nåmda folkslagen, eller från Pyreiuecma upp
till Bretagne och Rhen. Sedermera intogo de
Britannien och framträngde ända till Rom. De-
ras prestcr hette Druidae, deras sångareBar-
di: meniiiskooffcr brukades; de stridde ulan
pansar, ofta nakna, och hade stridsvagnar. De-
ras språk lefver ännu i IfögskoUskan (Gaeli™
skan, Ossiaus språk 286 c. C), Ersiskau (på
Irland), Baski-kan (på Pyrenéerna), — Nord-
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Ii »a delen af Gallien innehades af". Belgac, ett
blandningsfolk af Celter och Germaner, eller,
enligt andra, beslågtade med Cimbri, Kymri,
som tros varit en finsk stam, hvars språk än-
nu talas i Wales och på några stallen i Bre-
tagne, Julius Cajsar (sedan 56 f- underkuf-
vade alla dessa folkslag, och Augustus inde-
lade landet i följande fyra hufvuddelar:

Ga Tj.lta Narbonensis eller Provincta
(deraf Provence) Rom ana, Romarnes äldsta
besittning i deltaland, fordom Gällt a Biiac-
cata, kustlandet vid Mcdelhafvet. Väl odladt
och fullt af blomstrande städer. Hår bodde
Volcae och Tectosäges (cel tiska folk), v. om
Rhoiie: Salluvii och Allobroges, ö. om Rho-
ne; de sistnämnde ett krigiskt folk, innehade
det nuvarande Dauphino och Savoyen. —■ Nar-
bo, INarbonne, gammal handels-ort, sedermera
provincens h:stad; af Cicero kallad specula
populi Romani ac propugnaculum. — Carcd-
so, Carcasonne. — Tolösa, Toulouse, de Te-
ctosagiske Volsccrncs h:stad, redan före Ro-
marncs tid en stapelort för södra Galliens,
Hispanicns och Britanniens varor. — Nemau-
sus, Nimes, fållande med Narbo; al en am-
philcater ännu ruiner. — Arelätc, Arles, vid
Rhodanus, rom. c, i Augusti tid god handels-
stad. — Avieno, Avignon, vid Rhodanns och
Druentia (Durauce), latinsk c. — Avrusta,
Orange. — Aquac Sciiiac, Aix, Roms äldsta
besittninji i detta land, bekant "cnom sina var-
ma bad, och genom Marii seger öfver Tcu-
tonerna. — Massilia, Marseille, anlagd 536
f. C. af PhaMjicierne, rik_och blomstrande sjö-
Stad, i synnerhet efter Carlhagos fall, samt så-
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te för grekisk vettenska]) och cullur. -— Po*
rum Julii, Frcjus, i Augusti tid örlogshanun
— I det inre landet: Valentia, Valence. —->

Gratianopolis, Grenoble, (nybygd eller om-
bygd af iiejs. Gratianus. — Vienna, Vienne,
Allobrogernes hrstad, sedan Praetorerncs säte,
rik och betydlig; hit landsförvistcs Pontius
Pilatus.

Aquttania, sydvestra Gallien, bestoct
fordom blott af Aquitanernes område kring
Garonne, men Augustus slog 14 Galliska, norr
ut boende folk derunder, så att norra gränsen
gick anda till Liger. Ilufvudfolkr Biluriges
Vibisci vid Garonne, och Biluriges Cubi, Ar-
verni ni. 11, Galliska stammar. —• Vid kusten!
Burdigala, Bordeaux, stor och rik haudeh-»
stad, hemvist för vettenska perna; Ausonii fö-
delse-ort. — Aquae Augustae, Dax, varma
bad. — Inuti landet: Gergovia, Arveriiernes
och deras furstes Verccngetorix h:slad ouh
fästning. — Caesarodunum, Tours, Turoner-
nes stad. — Avaricum, Bourges, Biturigernes
stad, den vackraste stad Caesar sag i Gallien*

G. Lugdunensis eller Celtica, äfven
Comata; upptog fordom den största delen af
Gallien, men sedan den minsta, når Augustus
bortskurit dess sydligare del och lagt den un-
der Aquitanien: norra gränsen räckte till un-
gefär Seine. I denna trakt bodde Namnetes,
Vemtes m. fl. vid kusten, Rhcdönes, Parisii,
Senönes, Mdui, Boji (hitkomna från Donau).
— Vid kusten Portus NamwHum, Nantes, vid
Liger. — Gesobriväles, Brest; i inre landet:
Rotomägus, Rouen, vid Sequana, i seduare
romerska tiden betydlig. — Lutetiae Parisio-
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rum, Paris, den tiden föga betydlig ort, in-
skränkt till den lilla Seiue-ön. — Mediolä-
num, Evreux; härifrån utgingo de Gallier,
som under Tarquinius Priscus grundade Me-
diolanum, Milano, i Italien. — Lugdiinum, på
en kulle (Dunum), der Ärar infaller i Rhoda-
nus, näst Narbo och Massilia, den betydliga-
ste orten i Gallien; provinsens h:stad och Prae-
torns säte. Härifrån utgingo vågar i alla rigt-
ningar. — Bibräcte Julia, sedan Augustodu-
num, Antun, i AEduernes land, med en Drui-
disk skola, der adelige Gallier undervisades.
— Genäbum, Orleans, vid Liger.

Öar: Caesarea, Jersey m. 11.
G. Belgica inbegrep i Caesars tid blott

det land kring Nedra Rhen, Sehelde och Maas,
som innehades af Belgerne och Bataverne;

de sistnämnde voro ett nyligen från Hessen
invandradt folk, hvilka nedsatte sig på Insula
Batavorum mellan Rhen och Maas. Detta om-
fång hade Belgia Gallica i Caesars tid; men
Augustus lade deruuder a. det nuvarandeFran-
che Comté, bebodt af Sequåni; b. Champagne
samt en del af Lothringen och Bourgogne,
bebodde af JAngones, samt landet från Gene-
ver- och Bodensjön till Rhens och Rhones
källor som innehades al Helvetierne. allesam-
mans Celtiska folk. Men knapt 100 år der-
efter afsöndrades derifrån dessa folkslag: Se-
quanernes och Helvetiernes land fick namn af
Maxima Sequanorum; de tyska folksla-
gens land kallades Gerni an i a cisrhena n a
och indelades i G. supérior och G. inte-
riör. — a. i Scquanernes land, Vesentio, Be-
sancon; vapenplats. — Salmae Sequanorum^
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Salins, med rika saltkällor. — b. I Hclveticn:
Avenlicum, Aveuches; en hufvudort; förstörd
af Atlila. — Geneva, Geneve. — Lausanna,
Lausanne. — Eberodunum, Yverdun. —■ Ba-
silea, Basel; nåra derintill — Augusta Rau-
racorum, sedan romersk c, hvaraf ruiner. —

c. i Cermania superior: Noviomägus, Speier;
— Argentorålum, Strasburg; — Borbitomä-
gus, VVorms; — Moguntidcum, Mainz, der
Drusus anlade en stark fästning. — d. I Germ.
inferior: Confluenles, Coblenz, vid Moscl och
Rhen; hår gick Caesar öfver Rhen på en af
honom slagen brygga; Bonna, Bonn, fäst. an-
lagd af Drusus; Juliäcum, Jiilich; Tolbiäcum,
Ziilpich, sedan bekant genom Chlodvigs se^ev
öfver Alemancrne; Ara Übiorum, sedan Co-
lonia Agrippina, Köln; — Batavodnrum,
Nimvegeu; Trajectum, Utrecht; Lugdurmm
Batavorum, Leiden. — e. IBeigicum: Samo-
rabriga, Amiens; Ncmelacum, Ärras; Cama-
racum, Cambray; Augusta Suessionum, Sois-
sons; Durocortorum, Rheims af Remi, hvil-
kas det var; sedermera i Romerska tiden, sä-
te för regeringen öfver Belgien. I s. folket
Catahmni, på hvilkas fält Atlila blef slagen.
Vcrodunum, Verdun.

Insulae JSiutannicae.
Omgåfvos i s. af Mare Britannicum och

Fretum Gailicum, i v. af M. IJibcrnicum, i n.
al M. Caledouium, i ö. af M. Germanicum. —

Berg: Grampius (Grampiau-bergen). Floder:
Thanwsis (Thcmscn), Abas (Humbcr), Sabri-
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na (Severn). — Phcenicierne, och efter dem
Carthagerne, idkade en för den öfriga verl-
den förborgad haudcl på Cassileriska oama %

hvarifrån de håmlade tenn. Sannolikt menas
dermcd Scilly-oarna, dit inbyggarne från det
iiårgrånsande kustlandet måste halva fört sitt
tenn, ty på dessa öar sjelfva linnes intet spår
till nåmdc metall. Pytheas, en borgare i Mar-
seille, besökte (340 f. C.) en del af Britanni-
ens kuster: men ända till Romerska republi-
kens senare tider visste man ej mer om dessa
verldstrakter, ån att der lågo tvcnne stora ö-
ar, Albion och lerne, hvilka tillsammans het-
te Bretanica; Caesar var den förste, som öpp-
nade vågen till denna nya ö-verld. Från Gal-
lien gjorde han (55 och 51 f. C.) tvcnne infall
i sydöstra Britannicu, fann Jandet lrnktbart,
starkt befolkadt och invåuaruc föga olika Ccl-
terne i Gallien. Mellertid drogo sig Romarnc
denna gång tillbaka, men återkommo dock år
44 e. C, under Kcjsar Claudius, och eröfrade
södra hälften af ön. Genom Agricola (trål-ar 78) utsträcktes Romerska eröfringarna än-
da till. Firth of Clyde ochFirth of Forth; mel-
lan dessa halsvikar, det smalaste stället på he-
la ön, låt Agricola uppföra en kedja af skan-
sar, till skydd mot Caledonierne. Detta folk,
hvarmed man sedan någon tid kommit i be-
röring, var af en annan (ehuru kanhända be-
slågtad) stam ån de Celtiske Briternc e), san-

*) Enligt en del nyare författare skola Briterne
varit af Belgiskt eller Cimmeriskt (Finskt) ursprung,*
livilket icke är omöjligt, men att ('.ak.rioim.r-ie skul-
le varit el; "germauiskt folk" (llartmai.s (Jlcograplii,
1834, sid. 7) gränsar intill oiimligliei.
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nolikt Iberer, hvilka i uråldsta tider bebott!
hela vestra Europa, men af de invandrande
Gallerne blifvit antingen utrotade, eller förja-
gade till bergstrakterna. Romarne beherrska*
de nu hela England, men deras kännedom der-
om var så ofullkomlig, att de ännu inbillade
sig, att sydvestra öns knst gick nära intill nor-
ra Spaniens. Försvunnen var likväl den gam-
la villfarelsen, att lerne, eller, som ön nu het-
te, Hibernia, låg norr om Britannia. Cale-
doniernes oroligheter tvingade Romarne att
draga sig ett stycke söderut: från viken Sol-
way till Nordsjön (långs 11. Tyne förbi New*
castle) låt Hadrian draga en 16 mil lång mur,
hvilken dock ej hindrade Caledoniernes infall.
Väl framträngde Severus (208) ända till nord-
ligaste spetsen af ön Och utvidgade provinCen
till Agricolas gamla vall; men ändock fort-
satte Nordboerne sina infall. Sedan 4-de ärh.
heta desse nu Scoti och Picti (d. å. målade,
emedan detta folk tatuerade sig). Romerska
våldet i Britannien varade till 427, då alla
troppar måste bortkallas, Britannerne, som
under tiden med romersk cultur antagit vek-
ligare seder, kallade från trakterna kring El-
be Angler och Sachsare, till sitt försvar mot
Pioterne. Desse kommo (449), men underla-
de sig efterhand hela England; Britannerne må-
ste flykta dels till vestra bergstrakten (Wales),
dels till Galliens nordkust, der en sträcka från
denna tid blef kallad Bretagne: derföre år ock-
så språket i Wales och Bretagne beslågtadt.

Städer: Dubris, Dover; Durovernum,
Canterbury; Magnus Portus, Portsmouth; Ven-
ia, Winchester, Belgernes h:stad; Aquos So-
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Ils, Balh; Londininm, London, i. Taciti lid
redan en betydlig stad, Camulodänum, Coi-
chester, säte lör en furste, som besegrades af
Agricola; Deba, Chester, betydlig ort; JAn-
dum, Lincoln; Eboräcum, York, den vigtiga-
ste af öns städer; här förenades alla vägar i

norra Britannien; hår dog Kejs. Sept. Sevcrus.
■— Landet n. om Valium Romanum, Caledo-
nicrnes hem, kailatlt Britanuia bärbara,
Var obekant.

Hibe 11NiA
, lerne, bc.s öktes af köp nrå n,

men beträddes aldrig af några romerska le-»
gioner. Flod: lernus (Shannon). Städer:
Eblänä, Dublin?; Manapia, Wexford? YVa-
terford?; Regia, Linierick? Armagh?; Mag-*
näta, Donegal, vigtigaste handelsstaden i Ro-
marnes tid.

Öar: Vedis, Wight, tcnnhandel; tns, Cas~
seterides, Scilly-ö, tennhandelns egentliga sä-
te: Mona, Angiesey; Monarina, Man, Drni-
dernes hufvudsåte; Ebudas, Hebriderne; Or-
oades, Orkney-öarna, redan kända af Mela och
Plinius: Thule? (se sid. 107).

Germania MAGNA ell. Transrhenana*
Grånsor: i v. Rhen och Mare Germani-

cum, i n. Sinus Codanus eller Mare Snevicutn
(Östersjön), i ö. Weichseln, i s. Donau. Ger-
manien inbegrep således icke det södra Tysk-
land, ty s. om Donau bodde folkslag al an-
nan börd, men inneslöt i stället det nuvaran-
de Holland samt vestra delen af Preussen ocli
Polen, — Berg: Silva Martiana, Scbwarz-



Första Coursen,164
wald, Ab?ioba-her^cn vid Rhen till Lippe;
Taunus (die Höhe) och Silva Tcutoburgensis
(Teuloburger-skogen i södra Westphalcn);
Hercynii monlcs, en allmän benämning på he-
la höjdsträckningen från öfra Main och öfra
Neckar till Carpatherna; ett utskott deraf var
Melibocus (Hartz). Vidare Ascburgius (Rie-
sengebirge), Sudeli M. (Sudcterne), Gabreta
Sylva (Böhmerwaid). — Floder: Rhenus, med
dess bifl. Nicer (Neckar), Mwnus (Main), Jjup-
pia (Lippe); Vahälis (Waal), Amisius (Ems),
Fisurgis (Weser); Albis (EJbe), iiädrus (0-
der), Vistnla (Weichsel).

Landet var vildt, ulan städer, till en stor
del fullt af träsk och skogar, i hvilka renar,
elgar, björnar och uroxar ströfvade. Inv.,
Iivilkas råtta namn sannolikt var Hermanni,
Arimanni (krigsmän, tappre mån), voro af en
stor, stark växt, med blå ögon, ljust hår, jagt
deras förnämsta näringsfång, jordbruk dock
icke okåndt, till och med icke bergsbruk, men
sin Wodan och Thor dyrkade de ej i tempel
såsom deras bröder i IN orden, och afguda-be-
låten hade de ej heller.

Från den tiden Romarne först lärde kän-
na detta folk ända till inemot Carl den Stores
tid, var den mellersta och östra delen af Eu-
ropa en skådeplats lör stora folkrörelser, i
det nationer vandrade från det ena hafvet till
det andra, andra försvunno eller blefvo kän-
da under helt andra namn. Derföre åro de
teckningar Caesar, Tacitus och PtoJcmams ut-
kastade af Germanien, sinsemellan mycket o-
lika; vi måste således välja den historiska
gången.
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De första Tyska folkslag, som förekom-
mo i historien, voro Cimbri och Teuloncs,
hvilka sköllade södra Gallien och hotade Ita-
lien. De blefvo slagne af Marins (101 f. C).
Medan C;esar krigade i Gallien, inbröt der den
Sucviske Konungen Ariovistus (58 f. C): han
besegrades och Caesar gjorde sjelf två gånger
infall i hans hemland. 1 Gallien erfor den
romerske fältherren att nabolandct hette Ger-
mania, att det sydligt begränsades af en stor
flod, Danubius (Donau), likväl utau att ana att
det var samma flod, hvars nedra lopp långe
varit Grckerne bekant under namn af Ister.
På östra sidan om nedra Rhen bodde Übii,
Sicambri, IJsipHes och Tenchtcri, längre bort
Cherusci; det ofri ga landet tillhörde de mäk-
tige Suevi (den tiden ett stort folkförbund i
östra Gernianicu, men i 3'dje årh. ett enskildt
folk, som gal sitt namn ät Sahwäben). Dru-
sus, Augusti styfson, kufvade Sicambrerne vid
Lippe, samt gjorde ett för den tiden högst
märkvärdigt sjötåg, från Batavien kring Fri-
semes kust till fl. Ems mynning; anfallet (I_§
f. C.) var rigtadt mot Chauci, ett folk, som
bodde Iran Ems till Elbc, och som sedanbi-
stod Romarnc mot Cheruskernc. Under ett an-
nat fålltåg framträngde han öfver Weser än-
da till Elbc. Längre österut i Nord-Tyskland
kom aldrig någon Romersk krigshår. Genom
dessa fälttåg lärde man, utom de nåmdc folk-
slagen, känna äfven följande: Marsi, vid ne-
dra Rhen, men som al Drusus förjagades in-
åt landet, tler Bruclercrne i>äfvo dem bonings-
platser i nejden al Lippe, hvarclter de för-
svinna ur historien; Angrivarii, kring Allcr;
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Rruvleri s. om dem vid Erns, då ett hufvnd-
lolk i nuvarande Wcstphaleu; Longobardi,
»som i Taeiti tid bodde ö. om nedra Elbc,
men sedan gingo öfver floden och iutogo Che-
ruskernes bostäder; Cherusci, mellanEms ocli
Elbe, men sydligare samt på båda sidor om
Harz; Challi (Hessarnes stamfader) vid öfra
Weser, ett krigiskt folk, sedan Drusi tid Ro-
marnes ständige fiender. Romarnes försök, att
underkufva Tyskland, tillintetgjordes genom
Cherusk-höfdingen Arminius, som öfver Va-
rus vann en åtgörande seger (1.0 e. C.) Väl
hamnades Germanicus, Drusi son, detta ne-
derlag, men redan Tiberius måste afstå från
alla eröfrings-försök i dessa verldstrakter. Då
utbröt ett inbördes krig mellan Germanerno
sjelfve: Cheruskernc, anförde af Arminius strid*
de mot Marcomannerne under Maroboduns.
De senare, till en del de samme som de då
redan förgätna Sueverne, bodde i början s.,
sedan n. om Donau: deras hufvudsåte var Ro-
jolirjmum (Bölmien), sedan de i Augusti tid
derilrån fördrifvit Boji, I kriget mot Cheru-
skernc understöddes de af liera bundsförvand-
tcr, såsom af Hermundäri, ett af de mäktiga-
ste folken i Sueviska förbundet, Chattorncs
östliga grannar och fiender, båda åtskilde ge-
nom Frankiska Saaie: deras namn förekom-
mer ej eller l:a årh., men man tror, att de
åro dcsamme som de sedan, såsom ett en-
skildt folk, uppträdande Suevi; af Quadi, de
sydostligaste af alla Germauiska folkslag, bo-
ende u. om Donau, i lVlahren och Österrike;
fd Semnones, el t folk i Brandenburg, samt al
de redan uänidc Longobardi. Delta ouktadt
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segrade dock Cheruskerne (17 e. C): deras
namn betecknar numera ett helt folkförbund,
omfattande nästan' alla stammar mellan Weser
och Rhen; mellertid förlorade sig, efter Ar-
minii död, Cheruskernes namn, och från den*
na tid blifva Chatterne det mäktigaste folk i
nordvestra Germanien. Lång tid derefter (166
e. C.) uppträdde det Marcomanniska Förbun-
det krigande mot Rom: men efter denna fejd
försvinner också deras namn; man förmodar
att de åro samma folk, som de sedan upp-
trädande Bojoarii. Såsom deras bundsförvand-
ter i detta krig lår man nu först kanna Van-
d>li, hvilka då bodde kring öfra Elbe och
yid Riesengebirge.

Egentligen kände Romarne af det inre lan-
det endast nejden kring nedra Rhen. Men nå-
gra århundraden efter Augustus hade Germa-
nien antagit ett mycket föråndradt utseende.
Fordom mäktiga folkslag hade delsblifvit ut-
rotade, dels införlifvade med andra: deras bo-
ningsplatser intogos af sådane, hvilka man för-
ut aldrig hört omtalas eller blott flyktigt hört
nämnas. Bland dessa nyare folkslag anföra vi
endast dem, hvilka i historien mest gjort sig
namnkunnige. Saxönes (Sachsare) bodde år
X7O, då de först förekomma, vid floden Eider,
men intogo efterhand hela norra Germanien,
från hvilken tid Chaucer och Chatter ej mera
nämnas: i förening med Anglerne eröfrade
de Britannien, 449; i Tyskland hämmades de-
ras vidare framryckande af Carl d. store (T72—

804). — Franci (Franker) omtalas först om-
kring 240, då de bodde vid nedra Rhen: till
deras folkförbund, sannolikt en fortsättning af
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det fordna Cheruskiska, hörde äfven Bructc-
rer, Chatter ni. fl. Frankerne erötrade först
Batavien (omkring 280); men derifrån förjaga-
de af Friserue, inkräktade de norra Gallien,
som erhöll deras namn (Francia), kufvadc Tim.
ringarue och Alemanerne (496, vid Ziilpich)
samt Burgunderno (524). — Alemanni nämnas
för första gängen vid Kejsar Caracallas tid
(211): de bodde vid Rhen, mellan Main och
3\eckar. Sedermera utbredde de sig i Helve-
iieii och Gallien, men, slagne vid Zifjpich, för-
lorade de sina vestra eröfringar. — Äldre, re-
dan förut kända folkslag ombyta hemvist och
uppträda i vidt aflågsna trakter: Burgundi,bvilkas äldsta hem låg ö. om Öder, började
842, slagne af Gepidernc/att utvandra; år 387
intogo de Alemancrnes boslåder, vid Rhen,
sedan detta folk begifvit sig till Helvetieu; der-
efter erhöllo de af Romarnc, 435, den delen
af Frankrike, som ännu heter Bourgogne el-
ler Burgund; — Rugii, deras fordna grannar,
visa sig i slutet af s:c årh. vid Donau, der de
nedcrgöras af Odoacer; — Gothi, samma folk,
som Gothones vid Weichsel, eller snarare de-
ras slågtingar, träffas i 3:e årh. vid Donau,
och stifta i Ungern en vidsträckt stat, som räck-
te från Östersjön till Svarta hafvet; sedande-lade i tvcnne familjer, bröto Visi-Gothi (Vest-
Oötherne) under Alarik 410 in i Italien, och
grundlade kort derefter, 415, ett mäktigt rike
i Spanien, Austro-Gothi (Öst-Göfherne) bod-
de en tid vid Donau och Save, men eröfrade
sedan under Theodorik Italien (403—553).—
Vidare uppträdde Longobardi, hvilka, såsom
Vi redan uåmt, först bodde vid Elbc, i s:e
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årh. vid Donau, och bistodo sedan Byzanti-
naruc att störta Öst-Göthernes rålde i Italien.
— Intet tyskt folk har dock vandrat sä vida
som Vandali. Boende under Marcomanniska
kriget vid öfra Elbe, finner man dem i 3:dje
årh. i Böhmen, i det 4-e i Dacien och sedan
i Pannonien, derefter i södra Gallien, vidare
i Spanien efter 411, och slutligen i Afrika 429.

Öa r: Rugia (Riigen), Rugiernes fädernes-
land; der dyrkades Hcrtha; Insulas Saxonum
Tres (Helgoland m. fl.); Glessaria, ofvauför
Wcstfrieslaud, der bernstcn fiskades; Scandia,
se längre fram.

Södra Donau-länderna.
Rhaetia mellan TJelvetia i v., Alperna

i s., Vindelicia i n., Inu i ö., motsvarande ö-
stra Schweiz, norra Tyrolen, sydvestra Baicrn
och södra delen af Schwaben. Inv., Rhosli
eller Rhascnas, voro beslågtadc med Elrusker-
ne, men hade förmodligen blandat sig med
Gallierne; sedermera antogo de Romerska språ-
ket. — Churia, Chur, RhcGtieus fastad; Vcl-
didena, Wilden, nära Inspruck; Pons Mni,
Inspruck. Tridenlum, Trident, förstörd af At-
tiia. Clavenna, Chiavenna.

ViNJiETiiciA, 11. om Rhaetien, från Helve-
tien till fl. Mnus, (Inu), vid fl. lAcus (Lech),
Isärus (Eisach) och Hcrus (filer). I s.v. La-
cus Brigantinus (Bodensjön). — IVfotsvarande
således en del af Schwaben och Bajern. —

Inv., Vindelwi, anses af de flestc samsiågtade
med Rfaetierne, men af några med Cimlirernc
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och af finsk börd. I Augusti tid var landet
en egen provins, men förenades sedan med
Rhaetien. — Brigantium, Bregenz vid Boden-
sjön, anlagd af Boji, sedan tillhörigßrigantes.
— Augusta Vindelicorum, Augsburg, urgam-
mal stad; Drusus anlade der en militår-e. —-

Castra Regina, seduare Ratisbona, Regens-
burg, gråusfåstning. — Batäva Castra, Pas-
sau; — Bojodurum, nära Inns utflöde i Do-
nau, Bojernes stad.

Noricum, ö. om AEnus till berget Cetius
(Kahlenberg), gräns mot Panuonicn, is. till
Alpes Julios; motsvarande Österrike, Salz-
burg, norra Tyrolen, Steiermark, Kårnthen,
och en del af Krain. Berg: Alpes Noricos,
Floder: Amsus (Ens), Murus (Muhr), Dravus
(Drave), Savus (Save). Inv. hette Taurisci
och Boji, hvilka seduare 86 f. C. af Dacier-
ne förjagades till Vindelicien. Redan den ti-
den bearbetades Stciermarks förträffliga jern-
grufvor. — Noreja, der Carbo 113 f. C. blef
slagen af Cimbrerne. — Juvavia, Salzburg,
der Kejsar Hadrian anlade en c. — Lauria*
cum, i Noricum Ripeuse, rom. c, ansenlig
sköldfabrik. —• Virunum, en hufvudort i det
inre Noricum, nära Klagenfurt, c. anlagd af
K. Claudius. <— Celeja, vid södra foten af
Kahlenberg, betydlig ort.

Pannonia, en del af Krain och vestra
Ungern, mellan Save och Donau. Berg: Al-
pes Carnicas, Ocra (Terglou). Floder: Savus,
Dravus, Murus, Arabon (Raab). Inv. voro
Scordiski (ett celtiskt folk, benåmdt efter ber-
get Scordus); desse förjagades af Augustus,
som i stället inkallade Pannonierne, ett illy-
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risk t folk. Sedermera invandrade Hunner, Bul-
garer, Magyarer. Vinrankan hitflyttades 278
af Kcjsar Probus. y. I P. superi or (v. om,
Raab): Vindoböna, Wien, redan då betydlig,
fästning och vapenplats. — Carnuntum, der
Ivejs. M. Aurclius ofta uppehöll sig och Se-
verus utropades till Kejsare. — Siscia, Sis-
xek, en militår-post under Augustus. b. IP.
interiör: Arraböna, Raab. — Bregetiuni,
fåstn., der Kcjs. Valentianus afled. — Tauru-
num, Scmlin, vid Save och Drau, fåstn. —

Sirmium, vid Save, vigtigaste staden i Panno-
nien, under Romarnes tid en arsenal; hår dö-
dades K. Probus,

Moksia, den stora landsträckan frånDri-
nus och Savi mynning till Svarta hafvet och
från Donau till Hamuiskcdjan, ____ Servien och
Bulgarien. Floder: Margus, Morava; Tima-
vus, Timok, Ciabrus, Oescus, Iskru. Kust-
trakten vid Svarta hafvet kallades Scythia
minor. Inv. voro Thracier; också räknades
landet ursprungligen till Thracien. Det un-
derkufvades af Augustus: först seduare år 534
invandrade Servier oeh Bulgarer. Delades i
2 delar. — a. 1. Mcesia supérior (v. om
Ciabrus): Singidunum, Belgrad, midt emot Tau-
mnum, och en ån starkare fästning. — Vimi-
nacium ,ej obetydlig stad. <— Naisus, Nissa,
vid Margus; hår föddes Constanliu den store.

■— Ratiuria, vid Ister. —b.I M, infe rior:
ScrdYca (nära Sofia), vid Oeseus; sedan Ul-
pia. — Nicopolis adlstrum, uppbygd af Tra-
janus eller Daciernes besegrande. Hår lefde
Biskop Clfila. Ett annat Nicopolis låg vid fl.
Jatrus och kallades Nicopolis adHojrnum. —
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Doroslorum, Silislria, vid Ister. —• Mareia-
nopolis, anlagd af Tiajanus, h:stad i Nedra
Mccsien. — Odessus, Varna, Torni, Hisiropo-
lis, milcsiska c. vid Svarta hafvet. Till To-
rni landsförvistcs Ovidius.

Nordöstra ocli norra Europa.
Dacta, gränsande i v.1i117V6/ft'CM4f ('l'hciss),

som skiljde landet från Jazygcs Melanastas,
ett från Sarmatieu under kejs. Claudius invan-
dradt folk, men som al Dacieme undanträng-
des till Siebcnbiirgen; i n. till Carpälhcs (Car-
patherna), i ö. till Hicräsus (Pruth), i s. 1 ill
Donau; =_ östra Ungern, Siebcnbiirgen, Wa~
lachiet och södra Moldau. Floder: Markus
(Marosch), AUia (=*) m. fl. \m.. Daci, ha-
de ur Thracien af Philippus blifvit undan-
trängde, hvareftcr de hit togo sin tillflykt.
Trajanus gjorde landet till Romersk provins,
och dilkallade nya inv.; men då barbarcruc
började ölversvåmma landet, låt Aurelianus
dem åter flytta s. om Donau. Härifrån häm-
tades säd, salt och metaller. — Sarmizcgethu-
za regia, sedan Ulpia Trajani, K. Decebali
säte. -— Apulum, sedan Apulia Julia, rom.'
municipium.

Ö. om Dacien förbi Donaus sju utlopp, till
Tyrus (Dniestr) och Borysthcnes (Dniepr) ut-
bredde sig Soletudo Get arum, glest be-
bodd af Geter och Scyther.

Cjii]RSonc,;us Tauuica, nu Krim, om-
gifven i ö. af Palus Mceolis (Azowska sjön)
och dess utlopp Bosponis Cimmcrius, i s. och
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6. af Pontus Euxums. Folkel, Tauri ell. Tau-
risci in. 11., var vikit och offrade främlingar
åt Diana. Landet var en kornkammare för
Alhen, och kusten full af handlande städer,
såsom ■— Eupatoria, anlagd af Mithridates
Eupator; — Theodosia (Kalla), milesisk c;
— Panlicapasum (Kertsch), den Tauriska fur-
stens fastad, vid sundet, stor och välmående.

Sarmatia Europaea. Bestod af hela
det nordöstra Europa från Weichseln och
Dniepr till Tanais (Don), som den tiden an-
sågs göra gräns mot Asien, samt från Öster-
sjön till Rha (Wolga). Norra gränsen ansågs
räcka till Riphasi montes, egentligen diktade
berg vid jordens norra ända, hvilka bestän-
digt flyttades högre och högre mot norden, i
den mån kunskapen om jorden utvidgades.
Tanais ansågs på dem liafva sin källa. llc-
rodotus känner Sarmatiens sydliga del under
namn af Scythia, hvilken han beskrifver så-
som bebodd af Scythus (Germaner) från Don
till Dniepr, dels åkcrbrukande, de\s nomader,
dels fria, delskonglige, dyrkande Zeus (Thor?),
Mars (Oden), Aphrodite (Freya) m. fl. De ha-
de att afyllra säd, pclsverk, salt och fisk åt
de grekiska kuststaderna. Infödingarne sjelf-
ve både inga städer. Sex hundrade år der-
efter (hos Ptolemams) hade denna verldsirakt
blifvit något mera bekant genom bcrnstcns-
handeln. Ilufvudfolkcn voro: Sarmatas, hvil-
ka från Don och Wolga småningom tyckas
liafva framträngt till Östersjön; i (J:te årh.
framkommo de till Elbe och .stiftade i östra
Europa slora stater (Pohlen, Ryssland, Böh-
men ni. fl.). De voro i äldre tider delade i
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1. Ven^dce (Wender), boende från Weichseht
till Memel, der fordom Mstyi (Esther, Finnar)
förut haft sina hem, och handlade med berit-
sten; och 2. Sclavi. 3. Gylhönes (Gother),
vid Weichseln, s. om Venedas; 4. Phinni (Fin-
nar); 5. Burgiones (Burgunder), mellan Weich-
sel och Öder; 6. Agathyrsi, ett thraciskt folk;
7. Chuni (Hunner); 8- Bastarni, en tyskslam,
från Karpatherna till nedra ister; 9. Jazyges
och Rhoxolani, v. och n. om Palus iMs-ous;
10. Alani Scythas, sannolikt våra äldsta stam-
fader, dä boende vid öfra Dniepr. — Stad:
Olbia, ofvanför Oezakow eller det ställe, der
Hypanis (Bug) utfaller; milesisk c.

Det nordligaste Europa (Sverige och
Norrige) blef först sent bekant och då ansedt
som en flock af öar, hvilka i början räkna-
des till Germanien. Väl hade Pytheas, utom
ön Thule, det nordligaste af allt land, äfven
berättat om Basilia (rättare Baltia), såsom
en "ö af omätlig storlek och nästan lik ett
fast land", "belägen 3 dagsresor" från scythi-
ska kusten. Men dessa dunkla sägner förlo-
rade sig snart i glömska. Först hos Pompo-
nius Mela hör man talas om den stora och
fruktbara, af Teutonor bebodda ön Scandi-
navia, i hvilket namn man lått igenkänner Skå-
ne. Plinius omtalar såsom nyligen upptäckte
från Germanien ofantliga öar, bland hvilka
Scandinavia så stor, att dess inbyggare, Hil-
levionerne, som "bo i 500 orter (pagi), kalla-
de den en annan vcrld (alterum terrarum or-
bem)", livarvid han ej anar att denna ö var
den samma som Baltia hos Pytheas. Fö^a min-
dre Yar en annan ö, som han kallar Eningia
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(Finland). På ett annat ställe nämner han
Scandia, Dumia (?), Bergos (Bergen) och
Nerigon (Norrige) jemte berget Scvo (Kölen).
— Kort cferefter framträda hos Tacitus Svio-
nernes samhållen (Suionum civitates), "måkti-
tige genom mån, Vapen och flottor", boende
från Sevo till Ishafvet (Mare pigrum immo-
tumque). Också Ptolemaeus känner Scandia,
och Gutas såsom dess sydligaste inbyggare. —■Namnet Fenni, Finni, förekommer först hos
Tacitus, sedan hos Plinius och Ptolenyaeus.
Procopius känner Scrilo-finni. Se vidare sid.
107, 110.

ASIEN.
Asia Minoä.

Denna benämning uppkom först i 4:de årh.;
hos de gamla heter denna halloAsiapropria,
citerior o* s. v., nu Anadoli. Den omgifves
i n. af Pontus euxinus samt Propontis och dess
båda sund, Bosporus Thracicus och Helles-
pontus ; i v. af Mare AEgamm, i s. af M. in-
ternum. I ö. stötte den till Colchis, Armenia
och Syria. Bergkedjor: Taurus (nu Karun),
vid hvars östra ända mellan berget Amänus
oeh Sinus Issicus var ett trångt pass till Sy-
rien (Portos Syrias); ett annat, Porlas Amani,
låg högre i bergen; Antitaurus, närmare Svar-
ta hafvet; dess östra del hette Paryädres,
Bergtoppar: Argasus (Arschisch), nästan midt
i halfön, tvenne med namnet Olympus i An-
titaurus-kedjau. Hnfvudfloder: Halys (Kisil
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Irmak), Sangarius (Sakaria) utfallande i Svar-
ta hafvet. inv. voro af flerahanda stammar.
Landet var i forntiden vida mera uppodladt,
bebodt och kåndt ån nu.

a. A norra kusten.
Pontus, mellan Phasis, gränsflod mot

Colchis, samt Iris och vissa tider Halvs; an-
nars flöto hår Balhys, Acampsis, i sitt öfra
lopp kallad Boas; Thermödon vid hvilken
Amazonerna sågas hafva bott, Iris. Berg: Pa-
ryädres och Scosdices. Hufvudfolket hette
Leucosyri, de hvita Syrierne. Under Mithridat
den store var Pontus medelpunkt i ett mäktigt
rike. — Vid hafvet: Trapezus (Trabezan), c.
från Sinope, sedan landets hufvudstad; efter
1204 säte för de kejserlige Comnencrne. «—

Ceräsus (Cerasoute), c. från Sinope, härifrån
hämtade Lucullus de första korsbären tillRom.
— Pharnacia, sedan också Cerasus (Kera-
sun), grekisk c; hår hade Mithridatcs i det
romerska kriget sitt harem. — Inuti landet:
Amasia (=*), vid Iris, Strabos f.-orl. — Co-
mäna Pontica (Tokat), stapelort för handeln
med Armenicn, med ett Aphrodite-(AsJartc-)
tempel, som hade 6000 tcmpeltjenare. — Ze-
la, der Mithridat slog Romarne, och hans son
sedermera blcf slagen af J. Caesar. — Babira
sedan Sebaste, med ett berömdt Man-tempel;
hår hade Mithridat de första bekanta vatten-
qvarnar; hår förlorade han ett slag mot Lu-
cullus. Slutligen efter Neros tid, under nam-
net Neo-Cassarea, provinsens hufvudstad. —

Sebastia (Sivas), nära Halvs, i seduare tider
hufvudstad i Armcnia prima.
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PAPITLA.GONTA, från Halys, tillfl. Parthe-
nius. Berg: Olgassys. Produkter: sköna hä-
star, mulåsnor, jernockra'; hvarmed cinober
förfalskades. Folk: Heneter, de italienska Ve-
neternes stamfader, och Paphlagönes, af sy-
risk börd. — Sinope, Sinab, milesisk c. och
sedermera sjelf stammoder för alla ö. på ku-
sten liggande grekiska orter; de Pontiska ko-
nungarnes säte; den betydligaste stad på den-
na kust; handel med thonfisk. —■ Gångra, i
det inre landet, nära Halys, de paphlag. ko~
nungarncs sate; efter 4:de årh. återprovincens
säte.

BiTUYNTA, från Parthenius till berget o-
lympus; inv., Bilhyni, härstammande från Thra-
cien. — Hcraclea in Ponlo, Erekli, magne-
sisk c, näst Sinope den vigtigaste stad vit!
Svarta hafvet. — Chalcédon, Skutari, med
dess hamn Chrysopolis, midt emot Byzantium,
i Christna tider provincens h:stad. Allmänt
Kyrkomöte 451. — Nicomedia, Ismid, Bithy-
niska furstarnes säte; under Christna tiden väx-
te den till en ansenlig storlek, och var rik på
herrliga konstverk. — Nicasa, Isuik, vid sjön
Aseanius, Ajan, stor handelsstad, Kyrkomöte
325. — Prusa, Brussa, Bursa, vid foten af
Oiympus, anlagd af Hamiibal.

b. Ä vestra kusten.
MystA, nordvestra delen af bal fån, vid

Propontis och Hellesponten i n. samt A_tga3i-
ska hafvet i v. Södra gränsen var ån berget
Temnus*. (hvaraf det besjungna Ida var det
vestliga utskottet), ån gick den ända ned till
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fl. Hermus. Af floder: den historiskt märk-
värdiga Granicus, der Alexander vann sin för-
sta seger öfver Perserne, utfallande i Propon-
tis, den poetiskt namnkunnige Simöis och dess
arm Scamandrus eller Xanthus, utfallande i
AEgeiska hafvet. Udde: Sigéum, der Greker-
iies flotta låg under Trojanska kriget och A-
chilles blef begrafven. På sydvestra kusten
hade ÄEolierne colonier. — a. I egentl. Mv~
sien: CyzYcus, på näset af en halfö, Milesisk
c, med tvenne hamnar. Hår vann Alcibiades
«n seger. — Lampsäcus, vid Hellesponten, c.
från Phoccea, bekant för sitt sköna vin och
sina orgier. — Abydus, midt emot Sestus (sid.
139). — Ilium eller Tröja (med borgen Per-
gämum) i landsångden Tro as, mellan Simois
och Scamandrus; förstörd af Grekerne 1181
f. C. Sedan byggdes ett Ilium novum, samt
af Antigonus Alaxandria Troas. — Pergä-
rnum, nära fl. Caicus, säte för mäktiga konun-
gar, namnkunnig för sitt stora bibliothek och
upptäckten af konsten att göra pergament. —■b. I AEolia: Cyme eller Cuma, betydligaste
staden i iEoliska förbundet. Hesiodi f.-ort.

Lydta, mellan Mysien i ti. och fl. Maaan-
der i s. Berg: Sipylus, det guldrika T?nolus>
och bergudden Mycäle, der Athenarnes flotta
besegrade Persernes. Floder: Hermus med
dess arm Pactölus, som förde guldsand och
Caystrus, hvars stränder (Campi Caystri) vo-
ro kända för sin fruktbarhet. Vid kusten ha-
de lonierne colonier: — a. i egentl. Lydien:
Sardes, vid Tmolus och Pactoius, Crcesi och
förra Lydiske Konungarnes, sedermera de Per-
siska Satraperues säte» — Magnesia ad Si-
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pylum, der L. Scipio besegrade Antiochus d.
store. — b. 1 Grekiska I o nia: Phocasa, en
i forntiden högst vigtig stad, som drcf han-
del på Svarta hafvet, på Corsica och Gallia,
der Massilia (Marseille) var Phocaeernes c. —

Smyrna, Ismir, ursprungligen aaolisk c. från
Thessalien, en redan den tiden ansenlig han-
delsstad. — ClazomJnas, Anaxagoras' f.-ort.
*— Teos, Anacreons f.-ort. — Colöphon, be-
kant för sin goda hamn, sitt rytteri och sitt
harts (colophoiiium). — Ephesus, hvars väl-
stånd egentl. började efter Phoc-cas förfall; i
Romarnes tid den vigtigaste på halfön. Verlds-
bekaut var dess Diana-tempel, bråndt af He-
rostratns samma natt som Alexander föddes.
— Magnesia ad Mosandrum, Guzzilbizzar,
med ett Diana-tempel, det vackraste i Mindre
Asien.

Carta, s. om Lydia, men mindre frukt-
bart. Inv. voro Cares och Lelöges. Sedan
bosatte sig lonier på norra kusten och Dorier
på den södra. a. I egentl. Carien: Tralles,
i medeltiden en fåstn. — Mylassa, betydliga-
ste orten i det inre landet. — b. I Cariska
lonien: Priéne, vid udden Mycale: nära der-
invid var Neptuni tempel, en national-helge-
dom, der de loniska städernas fullmäktige sam-
lades för att rådgöra om gemensamma ange-
lågenheter. — Miletus, den betydligaste i lo-
niska Förbundet och rikaste i M. Asien, ge-
nom handeln på Svarta hafvet, vid hvars strän-
der den anlades omkring 80 c; den enda stad
Crcesus ej kunde intaga, men sedan den af Per-
serne blifvit straffad för sitt deltagande i A-
naxagoras' uppror, återfick den aldrig sitt väl-
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stånd. Hår lefdc Thales, Anaximander m. fl.
— c. X Doris: Halicarnassus, den betydliga-
ste af de sex Doriska Förbundsstäderna, men
skillde sig sedan derilrån. Hår beundrades
såsom en af verldens sju underverk den Mau-
solée eller grafvård, som Drotln. Artemisia ha-
de låtit uppföra öfver sin gemål och broder,
Mausölns. — Cnitlus , Lacodtemonisk c, med
ett berömdt Venus tempel. Hår utanför slog
Conou Spartanska flottan.

c. Vid södra kusten.

Lycta, ö. om Carien, bergland med det
eldsprutande Chimcera. Inv. voro goda sjö-
mån och deras 28 städer hade slutat ett in-
bördes förbund. —■ Tehncssus, bekant för si-
na tecknatydare. — Xanthus, landets största
stad. — Patära, med ett ansedt Apollo-ora-
kel, som gaf svar under de sex vintermåna-
derna, då deremot den Delphiska Apollo sia-
de blott om sommaren. — Myra, sjöstad, der
Aposl. Paulus landsteg: sedermera Lycicns huf-
vudstad. — Phaselis, sjöröfvarnåste, grundade
af Dorier.

Pamphylia, smalt och bergi_>t kustland,
genomflutet al den genom Cimons seger bekan-
ta fl. Eurymedon. Härifrån fördes mycket
timmer och skeppsvirke till ./Egypten. — At«
talia, Satalis, anlagd af K. Allalus 11. i Per-
gamus. ■— Perge, med ett urgammalt Diana-
tempel. — Side, nära Eurymcdons utlopp,
seolisk c. från Cuma.

Ciltcia, sydöstrakustlandet, förenadt med
Syrien genom Amani portas i bergstrakten och
Syrm portos yid hafvet, Ycstra delen var
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bergig, C. trachea eller aspera, ett tillhåll
lör sjorötvare; östra delen var slät, rik på
säd och vin. Floder: Sarus och Pyramus %

båda segelbara. — a. I C. trachea: Sclmus*
der Kcjsar Trajanus dog; — Sclcucia tra-
chea, anlagd af Seleucus Nieator, tå Ilande med
Tarsus; Jäg vid fl. Calycaduus, i hvilkcu Kejs.
Fredrik Barbarossa drunknade. — Solos, Ar-
givisk och Rhodisk c, hvaraf soloecisinus.
Här föddes stoikern Chrysippus, komikern Me-
uauder och astronomen Arätus. — Tarsus, vitl
Cydnus, i hvilkcu Alexander badade; landets
h.stad. llfir föddes Apost. Paulus; hår dog
Jtdianus Apostata. — Adana, ■**■*-*, vid Sarus.
— Issus, betydlig stad vid Portas Syna;. Hår
vann Alexander sitt andra slag, som öppnade
honom ingången till Syrien.

d. I det inre landet.
C\yrADOCiA; i vidsträckt bemärkelse in-

nefattande: 1. Cataonia, ett bergland n. om
östra Cilicien; 2. Aiimj.nja minor med Me-
jiiTKNi:; 3. Pontus; samt 4. egentliga Cap-
padocta, s. om öfra Halys, ett högland, der
de största floder upprinna, som falla i Svarta
hafvet. Hår fanns föga åkerbruk; hår var
brist på skog, viurankan trifdes endast på få
ställen; dess få städer liknade fordom läger.
<— a. 1 Cataonia: Comäna aurea vid Sarus,
hade liksom det Pontiska Comana ett berömdt
och rikt doteradt tempel, helgadt åt Bellona
(Mylitta). — b. 1 Armenia minor: Meliléne

,

MaJatia, gammal stad, nära Euphrai; under
grekiska tiden hade den 50 kyrkor och kun-
de uppställa 60,000 beväpnade. — Nicopolis- s
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anlagd af Pompejus pä det ställe, der han vann
sin första seger öfver Mithridates. — Maziica,
sedan Cassar&a, Kaisarieh, vid foten al Ar-
gfeus och fl. Melas; Cappadociska Konungar-
nes, sedan provincens h:stad. — Tytina, hår
föddes undergöraren Apollonius. — Nora,
bergslott, der Eumenes långe försvarade sig
mot Antigoni hår.

Phrygia omfattade i sin vidsträcktaste
bemärkelse: 1. Lycaonia, n. om Taurus och
vid sjöarne Tåtta, nu Tuslag, och Coralis;
landet var fullt af vilda åsnor, får, getter; 2.
Jsauria, berglandet v. derom, kring sjön Co-
ralis, dess inbyggare voro mest röfvare; 3.
Pisidia, ån vestligare, n. om Pamphylia; 4.
egentliga Phrygia, den inre, på svartuiliga
får rika högslätten, från Mseauders källor till
öfra loppet afSangarius, samt 5. Gallo-Grie-
cia eller Galatia, omkring mellersta loppet
af Halys. Namnet hårledes af Gallerne och
Celterne, som hit invandrade. — a. I L\cao-
nia: Iconium, Konjeh, gammal och i alla tider
betydlig stad; i. medeltiden säte för de Scld-
schukiske Turkarne. — Laranda, Larenda,
eröfrad af Perdiccas. ■— b. I Isamia: Isaura,
befåstad och rik genom karavaners plundring.
•—• c. I Pisidia: Selge, mäktig fristad; hand-
lade med Styrax och 1ris-rot; den förra an-
vändes till rökverk, den sednare till salfvor.
— Sagalassus, hos Xenophon Caystri Pe-
dion. — Antiochia Pisidios, dit Augustus för-
de en c, hvarefter den under namn af Cassa-
rea Antiochios blef provincens h:stad. — d.
I egentl. Phrygien: Hierapolis, med ett namn-
kunnigt tempel, helgadt åt den stora Gudin-
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nan. — Laodicéa ad Lycum, i Ciceros tid
blomstrande genom handel och afvel affinul-
liga, svarta får. — Colossce, vid Maeander,
välmående stad, till hvars församling Apost.
Paulus skref ett af sina bref. —■ Celasnas, vid
M-eanders källa, med ett af Xerxes bygdt berg-
slott; Anliochus Soter förde dess inv. till —-

Apaméa Cibötos, vid Marsyas' utflAde i Mae-
ander. — Cotyasum, Kutajeh, i medeltiden Phry-
giens h.stad. — Dorylaeum, i sednare tider
grånsfåstn. mot Turkarne. — Synwda, be-
tydlig, med olivegårdar. — Ipsus, ringa ort,
endast bekant genom Antigoni nederlag och
död. — e. I Galatien: Pessmus, nära Sanga-
rii källa; med ett namnkunnigt Cybeles-tem~
pel. — Ancyra, Angöra, Galaternes h.stad, i
Augusti lid stapelort för en utbredd karavan-
handel; i alla tider berömd för sina getter.
— Gordium, de fornphrygiska konuugarues
säte; bekant för den oupplösliga knuten,

årmen.a (major)
Mellan Asia minor och Mare Caspium.

B-erg: Montes Paryädres och Moschici i n.,
Gordyaei och Carduchi i midten, Niphätes
vid Tigris källor, Albus, Ararat, Masius i s.
gränsen mot Mesopotamien. — Sjöar: Arsissa
eller Palus Mantiana (Wan). I detta berg-
land upprinna Balhys och Phasis, som flyta
åt Pontus, Cyrus (Khur) och Araxes (Araz),
som fålla i Kaspiska hafvet, Tigris och Eu-
phral, som taga vågen åt Persiska viken. luv.
voro en gren af Syrierne: de gjorde sig sjelf-



Första Coursen,184

ständiga under Antiochus d. store och blefvo
under Tigranes I. (95—60 f. C.) ett mäktigt
folk: sedermera stridde Romare och Parthcr
om landets besittning. — Artaxuta, h:staden,
vid Araxes, bygd på Hannibals råd, af Anti-
©chi fältherre Artaxias, som sedermera gjorde
sig till Konung. — Tigranocerta, nära Tigris,
liygd af Artaxias son Tigranes, nära Tigris.
•— Amida, Diarbekr, vid Tigris, fästning;
guld- och silfvcrgrufvor.

Syria,

1. Syria supertor. Från Medelhafvet
till Euphrat. Berg: Amanus, på gränsen till
Cilicien, Casius vid Medelhafvet, Libanon och
Antilibanon i s. Flod: Orontes eller Axius
(Aasi). Österut följde en öcken, sedermera
jblef landet äter bördigt vid Euphrat. Inv.
Syri, på sitt eget språk Aram, voro i besitt-
ning af en urgammal cultur, men deras land
ståndigt ett mal för främmande eröfrares åre-
lystnad. — a. Pä Medelhafskustcn: Alexan-
dria, Alexandrette, vid Sinus Issicus, då som
»u osund. — Antiochia, Autakia, vid Oron-
tes, bygd af Seleucus Nicalor, Seleucidiska ri-
kets li:stad, och en af de största i verlden.
Lunden Daphne, prisad som ett elysium, men
skådeplats för många utsvåfningar. — Seleu-
cta ad Orontem, nära flodens mynning, med
en stark bergfästning. — Laodicéa ad Mare,
också bygd af Seleucus Nicator, god hamn.
— b. I det inre landet: Beroea, Haleb, i forn-
tiden mindre betydlig. —• ApamMa, Famieh ?
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vid Orontes, bygd af Antigonus; Seleucus höll
hår 500 clephanter, och Kejsar Aurelianus låt
bår beta sina hästhjordar. — Amatha, sedan
Epiphania, Hamath, vid Orontes, Namnes re-
dan af Moses; dess konung var bundsförvandt
med David; eröfrades af Tiglat-Pilesar. •—■Emessa, Hörns, vid Orontes, präktig stad med
ett rikt Solens tempel, vid h vilket Heliogaba-
lus var öfversteprest, innan han besteg tronen.
Fältslag mellan Aurelianus och Zenobia. —

Vid Euphrat: Samosäta, vid elfvens utgång
ur bergen, förd. konungasåte, Luciani f.-ort.
-— Zeugma, Bir, öfverfartsort öfver floden.
— Hierapolis, med ett åt Gudinnan Deroeto
eller Atargatis helgadt tempel, plundradt af
Crassus. — Thapsäcus, i Bibeln Thipsach,
välmående stad, i äldsta tider enda övergångs-
stället öfver floden, öfver hvilken en brygga
år slagen. Hår tågade ock Darius, Xenophon
och Alexander öfver elfven. Derilrån gick
vågen genom öcknen till — Palmyra, i Bi-
beln Thadmor, palmstaden, på en oas, bygd
af Salomo; hvil-ort för karavanerna. Den
sköna Zenobias residens; praktfulla ruiner.

2. Coeeesyria, dåldlandet mellan Liba-
non och Antilibanon. Hår flöt Leontes. Bergs-
boerne hette Ituraei. —• Hcliopolis, Balbeck,
der Solen dyrkades; af orten återstå herrliga
ruiner, särdeles af ett af Antoninus Pius bygdt:
Solens tempel. — Damascus, Damaskh, vid
Chrysorrhoas, ien underskön trakt. Blom-
strande redan i Abrahams tid; dess konungar
förde krig mot Israel, tills stadenuuderkufva-
des af Tiglathpilesar. Kejs. Diocletianus an-
lade hår stål- och vapensmedjor, i en scuaro
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lid prisad för sina damaseerade arbeten. I
7:de århundradet Khalifernes säte.

Phoenicia, d. å. palmland, ett 35 mil
långt men få mil bredt kustland. Kuståar:
Eleutherus; i norra delen af landet Adonis,
som utfaller vid Byblus, Leonles, som utfal-
ler vid Tyrus; Belus, af hvars sand gjordes
det första glas. Detta obetydliga land var
verldshandelns urgamla medelpunkt: för öf-
rigt namnkunnigt genom sina purpurfårgerier
och för upptäckten af glas. Hela kusten bil-
dade nästan en enda kedja af rika städer. —■Arddus, Rnad, på en ö. — Tripolis, Tara-
blys, så kallad, emedan den af Sidon, Tyrus
och Aradus gemensamt var anlagd; samlings-
ort för Phoenioiens ständer. — Byblus, Dsehe-
bel, med ett namkunnigt Adonis- d. å. Bel-
tempel. — Bcrylus, Bairut. — Sidon, Saide,
Phceniciens äldsta stad; redan i Josuas tid en
stor stad; handlade liksom Tyrus, med glas
och purpurfärgadc tyger. Dess förfall begyn-
te år 590 f. C, då den eröfracles af Nebukad-
nezar. — Tyrus, Sur, c. af Sidon, verldeus
förnämsta handelsstad från vid pass är 1000
till 332 f. C, då den förstördes af Alexan-
der. Äldsta staden låg på fasta landet, men
förlades sedan på en holme, hvilken Alexan-
der förenade med fasta landet. Ännu under
medeltiden en rik och belastad handelsstad.
—• Ptolemais, hebr. Akko, grek. Ake, vid
foten af Karniel, och vid en vik, i hvilken
bäckarna Belus och Kison utflyta.

Palaestina, berglandet mellan Medel-
hafvet i v,, Libanon och Anlilibanon i n., A-
rabia descrla i ö., Arabia petraea i s. Huf-
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vudfloden Jordan, som upprann på Aiitiliba-
iion eller Hernion, flöt genom träsket Sarna-
chonitis, hebr. Merom, nu Hule, vidare ge-
nom sjön Gennesaret älven kallad Tiberias
och Galileiska sjön, och förlorade sig i Do-
fta hafvet, fordom Mare Mortuum, Lacus
Asphallites; i äldsta tider flöt den derilrån
vidare ut genom en dal i Arabiska hafvet.
Berg: Oljeberget och Thabor. Vid Israeli-
ternes invandring beboddes landet af Chana-
nascr, delade i flera stammar, såsom Moabi-
ter, Amoraser och Amoniler ö. om jordan,
Philistaser i Sephela, sydvestra kustlandet.
Efter eröfringen delades landet mellan de 12
stammarna. Saul oeh David fördrefvo urin-
vånarne, mot hvilka Israeliterne hittills fört
blodiga krig; men redan efter Salomos död
söndrades landet i tveune riken, hvilkas öden
och historia åro kända. Vid Christi tid var
Pala?stina, under Roms välde, på följande sålt
in dela dt.

1. Ju da? a, södra och största delen. Un-
der Davids och Salomos tid räknades också
hit Idumcea, som annars ansågs höra till A-
rabien. juda**en var bergigt och mindre frukt-
bart ån de öfriga landskapen. — Vid hafvet:
Cassaréa, förut Turris Stratonis, praktfullt
anlagd al Herodes d. store; sedan Rom. ståt-
hållarens säte. — Joppe, hebr. Japha, nu
Jaffa, urgammal sjöstad, der proph. Josua
steg om bord på ett till Tarschisch seglande
skepp. Judaeeus enda hamn. — Jamnia, hebr.
Jabne. Hår började bergen draga sig inåt
landet och ge rum för Sephela, nederlandet,
PhiJist-ciska slätten. — Azolus , hebr. Asdod,
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en af Philislieerues 5 städer: hår dyrkades
guden Dagon. — Ascalon, också urgammal
philist. KoiKstad; i senare tider fördes häri-
från en mycket omtyckt lökart (ayjani, Asca-
lonia) till Rom. Hår föddes Semiraniis och
Herodes d. store. ■— Gaza, --", också urgam-
mal philist. h:stad, i Bibeln bekant genom Sim-
sons död, slapelor. för karavanhandeln med
AEgyptcn. — Raphia, der Antiochus d. store
biel' slagen af Ptolenueus FV. — Rhinocorära,
gråusorif mot AEgypten. — Inuti landet: He-
bron, urgammal. Hår uppslog Abraham sina
tjäll i lunden Manire; här bodde David i de
7 första åren af sin regering, innan han inta-
git Jerusalem. — Belhlehcm, =:, ringa ort,
der David och Jesus Cliristus löddes. — En-
o-eddi, vid Döda hafvet; hår växte det tråd-,
hvariir Opobalsamum (åkta balsam) pressades.
— Jerusalem, ___~ grek. och lat. Hicrosöly-
ma, bygd på tvcnne berg: Zion i s., (hvarpå
David anlade sin borg), samt Akra (med in-
begrep]) af Moriah)i n., (hvarpå Salomo byg-
de Jehovahs tempel). Staden omgifves af än-
nu högre berg, hvaribland OJjohergot i ö.,
från staden skildt genom Josaphats dal, i hvil-
ken bäcken Kidron flyter. Josua intog norra
staden, men David först det belastade Zion.
Det Salomouiska templet (1007 f. C.) uppbrän-
des af Ncbukadnezar (588); sedermera uppråt-
tadt af Zorobabel (535—515), ombygd taf He-
rodes (år 8 f. C. — 64 e. C), förstördes det
gcuom Titus (71): på dess ställe hygdes un-
der Khalifcn O mar Salomos Moské, en. af de
pratkfull aste byggnader i turkiska riket. Den
hel. Grafvcns Kyrka, pä Golgatha (Calvuria),
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del berg der Christus blef korsfäst och be-
grafvcn, år bygd af Kejsarinnan Helena (326).
I fall detta ställe år del äkta Golgatha, låg
denna stadsdel fordom utom den dåvarande sta-
den, hvaremot Zion ligger utanför det nuva-
rande Jerusalems murar. Staden, som nu har
20t. inv., hyste fordom 200t. — Jcricho, •=-,

i Jordan-dalen, namnkunnig för sina rosor och
sin balsam. — Bethel, i Abrahams tid Lus;
i Josuas tid hölios hår folkmöten, Jcrobenm
bygde hår altaren åt den egyptiska KnUgudeu
Apis. — Siloh, der Tabernaklet efter öfver-
gängen af Jordan uppställdes. — Rama, se-
dan Arimalhia, grånsfästning mellan rikena
Juda och Israel.

2. Samaria, mellersta delen, in. begrän-
sad! af ån Kischon (Kaifa), som rinner öfver
den herrliga slätten Esdrcelon ut ät Medel-
hafvet. Under Christi tid herrskade ett bit-
tert hat mellan Judarne och Samarilanarne (ett
blandadt slågte: Hcbrreer, som efter Babelska
fångenskapen, befryndat sig med ullåndningår),
alltsedan de senare lade hinder i vågen för
det nya templets uppbyggande i. Jerusalem och
derefter sjelfve på berget Garizim anlade ett
eget. — Neapolis (hebr. Sichem, nu Nablus),
i en vacker dåld mellan bergen Garizim och
Ebal. Der åro Josua och Joscph 'brgrnfne:
den seduare blcf ock i denna nejd såld af si-
na bröder. En tid Samariens hufvudstad; hår
bygde Judarne ett tempel, som förstördes af
Johannes Hyrcanus (129 f. C). — Samaria,
hebr. Schomron, Israelit, rikets konungasäle
I'rån 028 till 722 f. C, då det cröfrades af
Salniamissar. Sedermera å uyo upprättad un-



190 Första Coursen.
der namnet Sehäste. — Megiddo, hos Hcro-
dot Magdalon, fältslag mellan aegyptiska Ko-
nungen Necho och K. Josia, omtaladt äfven af
Herodotus.

3. Gal il rea, mellan Libanon och ån Ki-
schon; nordligaste provincen. Ett romantiskt
alplandskap: södra sträckan, som till större
delen upptogs af slätten Esdroslon, var for-
dom rik på oliver, fikon, dadlar. Jesu fäder-
nesland och vanliga vistelseort. Derifrån vo-
ro nästan alla hans lärjungar. — Bethsean,
sedan Scythopolis, fordom fårjort vid Jordan.
Hår upphängde Philistaperne Sauls afhuggua
hufvud. — Jisreel, grek. Esdrosla, der Gi-
deon slog Midianiterne. — Tiberias, Tabaria,
en tid Galilaeens h:stad. I dess nejd Ammaus,
bekant för sina bad. — Sepphöris, nåmd af
Josephus, såsom den största i Galilreen och
landets fastaste bålverk. Provincens vanliga
h:stad: efter Neros tid kallad Dio-Cassarea,
nu Safori. — Nazaret, Nasra, i en skön bergs-
trakt, der Jesus förlefde de 30 första åren af
sin lefnad. —• Capernaum, vid sjön Genesa-
ret, fordom välmående; i dess synagogor upp-
trädde Jesus ofta lårande, och förrättade hår
många af sina under.

4. Östra Jordan-landet. I G. Test,
Gilead, i N. Test. Perre a. Floder: Jar-
moch (gr. Hieromax, nu Scheriet Mandur
eller Manådra); Jabbok (nu Serka), samt
Arnon (nu Mudsjeb). Vid Moses' tid bodde
s. om Arnon Moabiterne; 11. om floden Amo-
raeerne och Ammoniterne; nordligast herrska-
de Og, Konungen i Basan. Moabiterne, med
hvilka Hebrreerne räknade skyldskap lemna-
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des vid deras intåg oangripne: det öfrigalan-
det skiftades mellan Rubcns, Gads och hall-
va Manasses stam: blott nordligaste bergstrak-
ten kring Jordans nordliga grenar intogs se-
dermera af en coloni Danitcr. lsracliterne kun-
de dock aldrig på denna sidan om floden gö-
ra sig rigtigt herrskande, och efter Babelska
fångenskapen försvinna de alldeles. Landet
blef sedan intaget af Syriernc och af deras be-
segrare, Romarne. Augustus gaf det åt Hcro-
diska familjen. Vid Christi tid herrskade öf-
ver norra delen Tetrarchen Philippus, Hero-
des d. stores yngste son, under hvars milda
.spira Jesus ofta sökte beskydd, då faror hota-
de honom. På den tiden var denna landsångd
ganska blomstrande, rik på städer, mest be-
bodda af Syrer och Greker. Der funnos då,
.spridda i mellersta landet, tio friståder, och
ångden hette derför Decapolis. Man finner
ännu nästan öfverallt mer eller mindre präk-
tiga lemningar af romerska städer.

a. Nordliga delen — en högslätt, bördig
på hvete — innefattar följande landskap: Tra-
chomtis och Iluraea s. om Damaseus, Gau-
lonitis, ö. om öfra Jordan, Auraivtis, (hebr.
Hauran), mestadels n. om öfra Hicromax. —

Dan, nordligaste staden i Palaestina. f\\\r låt
Jerobeam uppsätta en gyllene kall". — Paneas,
Banias, vid Jordans källa, helgad åt guden
Pan, sedan åt Cresar Augustus, hvarefter orten
hette Caesarea Philippi. — Bethsaida Ju-
lias, vid Jordans inlöp]) i Galilreiska sjön,
bygd af Tetrarchen Philippus. I dess nejd
spisade Jesus 5000 mån. — Gadöra, grekisk
iristad, i Josephi tid förnämsta staden i Perreen,
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Utmärkt sköna ruiner. — Bostra, hebr. Bcc*
sira, nu Bozra, fordom ansenlig.

b. Gilead, mellersta delen från Hioro-
max till Arnon; innefattade egentliga Pcraea,
närmast Jordan, Balanaca, Basan, i n.0., Am-
monUis i s.o. Ett bergland; hår ligger ber-
get Nebo, der Moses blef begrafven. — Ra-
molh Mispa, Gileads fordna hufvudort, i hvars
nejd Jephtah bodde. — Geräsa, grekisk Iri-
stad, hvaraf sköna ruiner. — llabbath Atn-
mon, grek. Philadelphia, bygd afLoth; Am«
moniternes fordna hufvudstad. — Machosrus,
stark bergfästning, anlagd af Alexander Mac-
cabreus. Der blef Johannes Döparen aflifvad.'■— Hesbon, Amorreernes hufvudsåte före Mo-
ses. — Callirrhoe, Läsa hos Moses, namn-
kunniga bad.

c". Mo a bilis, nu Kcrek, s. om Arnon;
mestadels bergland. Räknades vanligen till
Arabien. — Pella, den sydligaste af de grek.
fristäderna, dit de Christne efter Jerusalems
förstöring togo sin tillflykt. — Rabbuth Mo-
ab, Moabiteriies konungastad. — Charak Mo-
ab, grek. Petra, mi Kerek, en tid Nabatreer-
nes säte. Detta Petra år ett annat ån Petra i
Arabien, som likväl också var Nabatreernes
stad. Båda tyckas vexelvis varit rika handels-
städer, men stundom också blifvit förvexlade
med hvarandra.

Arabia.
Omgafs i v. af Sinus Arabiens, i s. af

Mare erythrreum, i ö. af Sinus Persicus; i n.o.
räckte halfön Ull Euphrat, i a,v. till Paloesti-
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na och AEgypten. Augustus och Trajänus gjor-
de fåfänga försök att underkufva landet.

1. Arabia petraea, orått kalladt Steni-
ga Arabien, emedan namnet Petraea kommer
af h:staden Petra. Utgjorde hallöns n.v. del;
med bergen Horeb och Sinai, och öcknen
Sinai, namnkunniga i Bibliska historien. Hår
bodde Edomiter, grek. Idumasi, Esaus efter-
kommande, i Idumreen, gränslandet till syd-
vestra Palrestiua, samt Amalekiter och Midia-
niter i landet s. om Arnon, hvilket land vi
räknat till Pairestina. I Augusti tid voro Na-
hataserne (de samma som Idumaserne), de mäk-
tigaste; de drefvo handel medelst karavaner,
och förvårfvade derigenom stora rikedomar.
Deras h:stad hette — Petra, på en klippa,
Tieroa, vid sidan af den dal, som går från Rö-
da hafvet upp till Döda hafvet; vidtberönu!
stapel ort för indiska varor, som dels kommo
från Gerrha (se s. 194) dels från — Mlana,
hebr. Elath, nu Akaba, samt Eziongeber,
hamnar vid spetsen af Röda hafvet, hvarifrän
Salomo i compagnie med den Tyriske Ko-
nungen Hiram dref handel på landet Ophir
(Söderlandet).

Araria deserta, Öde Arabien, bebodd
af Aräbes Scenitas, som bodde i tålt, mest
idkade boskapsskötsel eller röfveri, men föga
åkerbruk och handel. De kallades sedermera
Saraceni,

A. felix, Lyckliga Arabien, södra delen.
Härifrån hämtades guld, aloe, myrrha och rök-
verk (Olibanus), indiska och abyssiniska va-
ror. Folk och städer: Sabosi, prisade som
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de rikaste af jordens folkslag. — Jamhia,
grek. Asvaij K^rj, nu Jumbo, hamn, hvari-
från Gallus under Augustus sökte intränga i
Arabien. — lalrippa, Mediua; —• Maccora-
ba, Mekka. Vidare Ocölis, Arabia felix,
hos Ezeeh. Eden, nu Aden; Emporium Ara-
bias, Rokab, alla den tiden blomstrande sjö-
städer och licderlagsortcr för indiska varor,
särdeles innan man från AEgypten började; se-
gla direkte till Indien. — i det inre landet:
Sabas, nu Saaha; — Mariaba, nu Maraba,
Sabajernes h:stad. — Homerilas samt Chalra-
moidae i landskapet Hadramaut, speceriernas
råtta fädernesland. — H.stad Sabbatha, nu
Mareb, ncderlagsort för rökelsen, hvaraf gu-
den Sabis undfick tionde. — Insula Dioscori-
dis, Socotora, rik på krokodiler, sköldpaddor,
aloc m. m. — SachuOtac, som samlade Li-
banus (en art rökelse), för hvilken stora ma-
gazincr fuuuos på udden Syagros (Fnrtasch).
— Vid Persiska viken: Gcrrha, Dåden hos
Ezech., urgammal babylonisk c, den rikaste
stad ända till Alexanders tid; nederlag för A-
rabiens och Indiens varor, som fördes dels
uppåt Euphrat, dels tverligenom halfön till
Petra. —- Midlemot pä Baharcin-öarna hade
Tyrierne anlagt tvenne c, Tylus (rättare Ty-
rus?) och Aradus, hvilka tullade med Get-rha.

Länderna kring Euplirates ocli Tigris.
Mesopotamta d. å. tvcflodland, nu Al

Dschesirah, mellan Euphrätcs och Tigris. Den
förra upptager hår Chaböras* Norra delen,
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s. om bergen, Niphätes och Macius, årettan-

fenåmt subalpin-land; den södra en torr öc-
en. Hos Herodotus och Xenophon heter lan-

det Syrien eller Assyrien mellan floderna;
i Persiska och Macedoniska tiden utgjorde det
ingen egen satrapi, utan räknades till Babylo-
nieii. Trajanus tog landet från Partherne och
gjorde det till Romersk provins. —•*-. NesYbis,
i Bibeln Zoba, nu Nesibiu, i Davids tid säte
för mäktiga konungar, i Romerska tiden ett
skyddsvärn mot Perserne, samt stor och folk-
rik handelsort. — Carras, i Bibeln Harran,
Abrahams födelseort; hår blef Crassus slagen
och dödad. Hår dyrkades Anaitis (Månen,
Lunus), i manlig gestalt. — Edessa, Urfa, vitl
Chaboras, handelsstad; i medeltiden en vigtig
fästning. — Bathnm, Serondshj, hår -hölls i
Sept. en stor marknad för äfven indiska och
chines. varor. — Circesium, i Bibeln Karche-
misch, vid Euphrat; hår hölls 606 f. C, ett
fältslag, der Pharao Necho blef slagen af Ne-
bukaduezar. —-■ Anatho (Ana) vid Euphrat,
förstördes af Kejs. Julianus. — Is (Hit), vid
Euphrat; grufvor af asphalt, som nyttjades i
stället för murbruk i Babylons murar. — Cu-
näxa, vid Euphrat; hår blef den yngre Cyrus
slagen.

Babylonia, nu Irak Arabi, s. om Meso-
potamia, derifrån skild genom Mediska Muren.
I s. gick landets gräns ned till Persiska vi-
ken: hår flöt Pasitigris, nu Schat-el-Arabi,
Euphrat och Tigris förenade. Sydvestra de-
len hette Chaldaea. Inv., beslågtade med
Syrerne, voro de tidigast cultiverade i vestra
Asien; liksom AEgyptierne gräfde de canaler,
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bvarigenom deras land — nu en öcken —

förvandlades till en trådgård; tillverkade fi-
na linuevåfuader och tapeter; idkade handel,
anlade colonier (Gerrha i Arabien); öfvertråf-
lade andra nationer i astronomi; och blefvo,
sedan Chaldrecrne, ett bergfolk från Carduchi-
ska bergen, bemåktigat sig styrelsen, etteröf-
rande folk, som älven intog Phcenicien och
Jerusalem, men sedan Cyrus eröfrat Babylon,
bar landet alltid lydt under främmande eröf-
rare. — Babylon, i Bibeln Babel, vid Eu-
phrat. Enligt Bibeln bygd af Nimrod, enligt
Grekerne af Belus och Semiramis samt försto-
rad af Nebukadnezar; husen voro af soltor-
kadt tegel, sammanfogadt med jordbeck. I
Ilerodoti tid verldens största stad, 10 mil i
omkrets (?), med 100 metallportar, 200 alnar
höga, 50 alnar tjocka murar, Beli tempel (ett
slags pyramid med ett observatorium öfverst),
ett kongligt palats med hängande trägårdar.
Redan i Christi tid var staden en ödemark.
Dess förfall började sedan — SeleucYa ad
Tigrim blifvit anlagdt af Seleucus Nicator,
hvilken stad snart blef en af de största och
rikaste på jorden, och räknade 600,000 inv.
Förstördes af Trajani och Veri fältherrar. Midt
emot Seleucia, men på östra sidan om Tigris
låg — Ctesiphon, anlagd af Maccdonierne, se-
dermera de Parthiska konungarues sommarlä-
ger. — Tertdon, eller Diridolis, i Chaldseen
vid Tigris östra mynning, en stapelort för va-
ror, som fördes från Gerrha och andra orter
vid Persiska viken.

Assyria, nu Kurdistan, på sluttningen af
Montes Caspii och Zagros, mot Tigris. I flo-
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den inföll o hår: Zabathus eller Lycus Stora
Zab, Caprus Lilla Zab, Delas Diala, Gyndes?,
som Cyrus låt utdela i flera canaler. Under
sina äldsta konungar var Assyrien ett mäktigt
rike; under dess namn inuefattades många till-
gränsande länder, och Grekerne förvexla ofta
Assyrien med. Syrien. Dess sjelfståndighct upp-
hörde för alltid, då den mediske konungen
Cyaxares eröfrade landet. Ninive, grek. o. lat.
Ninus, enligt Bibeln bygd af Sems son Assur^
enligt Grekerne af Nrhus; låg vid Tigris, nä-
ra Naarmalka, den kongliga canalen som för-
enade denna flod med Euphrat. Staden var
lika ansenlig som Babel, rnen mindre prakt-
full; dess handel så stor att dess köpmän, en*
ligt propheten Nahum, voro flera ån stjernor-
na på himmelen. Förstördes af den Babylo-
niske Kon. Nabopolassar och den Mediske Kon.
Cyaxares. Sedermera uppstod ett Ninus nova 9

nordligare, i proviuccn Aturia, en hufvudort
i Parthernes tid. — I samma landskap: Gau-
gamela, by vid Zabathus, och Arbeta, stad
vid Caprus, bekanta för det fältslag, som öpp-
nade Alexander vågen till Persien.

Regnum Persicum.
Innefattade imder sin mest blomstrande

tid följande provinccr eller satrapier.
Media. V. och s. om Kaspiske hafvet,

till Araxes (Araz) i n., Montes Caspii ochZa-
gros i v., och stora öcknen i s. I forntiden
vida mer uppo diadt ån nu. Inv., Medi, tala-
de ett språk, som kallas Zend; deras lagstif-
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tare var Zoroaster, deras cultur större ån Per-
sernes, som, under Cyrus, störtade deras for-
dom mäktiga rike. Efter Alexanders tid in-
deltes landet i a. Media Atropateue eller
M. minor, (så kallad.'af ståthållaren Atropa-
tes, åt hvilken Alexander skänkte landet), det
nuvarande Adcrbidshjan, det frukt- och vin-
rika terrasslandet, s. om Araxes, och vid sjön
Spauta eller Mattiana (Urmi) och fl. Mar-
dus (Sefidrud). Städer: Guza, Gazaca, hrstad.
— b. Norra Mcdien, Kaspiska halvets ve-
stra och södra kustländer. Hår bodde Cadu-
sii och Gelae (deraf Gilaii), hvilkas elds-al-
taren Såpa?ol (iwfioi,. ännu underhållas. Stä-
der: Cyropolis (Resclrt), Orocana (Balfrusch),
Vesaspe (Kasbin). — c. M. magua, nu Irak
Adschjerni, södra delen. Högslätter, mest be-
tesland, rikt på förträffliga hästar. I ö. ledde
Caspiae portae till det östligare Asien. —

Ecbatäna, nu Hamadan, vid sluttningen af Za-
gros-b.rgen, bygd af Dejoces, med en borg
omgifven af sju olikfärgade murar. Ehuru sta-
den ofta plundrades, funnos hår ännu i Poly-
bii tid stora rikedomar och förgylda pelare i
Anaitis tempel. I Persiska och Parthiska ti-
den, konungarnes sommarresidens. — Rhague,
nära Caspire portre, der förträffliga hästar be-
tade: dock kommo väl de fleste från Nicrea i
Parthicn.

Sustana, sydvestra delen af riket, nu
Khusistan, dels på bergen, dels i det låga he-
ta slättlandet, der Euloeus och Pasitigris fly-
ta. Den förra floden hette också Choaspes,
nu Karun eller Toster, och hade sä klart vat-
ten, att det alltid i silverkärl fördes clter Per-
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siska konungarne, hvarthåii de tågade. Uppåt
bergstrakten bodde Elymasi, i Bibeln Elam,
— Susa, nu Sohuster eller 'Foster, vid Eu-
Iscus, öppen stad, sedan Darii Hystaspis tid
persiske kouuugarues vanliga residens. — A-
zara, kaliadt Asylum Pcrsarum, ined ett he-
ligt tempel.

Peusis, nu Fars, s. om Stora Medien, skildt
derilrån genom berget Parachoälhras, nu A-
prassin. Provincens norra del hette Parasta-
cönc oeli var bergig. Mellersta delen, der stopp-
floden Araxes (Bcnd-emir) och Cyrus flölo,
var en högslätt; södra delen vid Persiska vi-
ken, år sandig och het. Provincen Pcrsis var
stamlaudet för hela Persia (riket Persien); dess
inv., ursprungligen nomader, talande ett med
Grekiskan, Latinet, Svenskan och Sankrit bo-
slägtadt språk, lydde i början under Medernc,
111en uppreste sig under Cyrus, eröfrade Me-
ilicu och grundade ell rike, hvars gråusor in-
nan kort blefvo Medelhafvet, Jaxartes, och i
s.o. sträckte sig utöfver indus. De antogo Me-
disk drågt, cultur och religion (eldsdyrkan):
försvagad* af yppighet föll riket för Alexan-
der: ett annat folk Partlicrne, gjorde sig sedan
(256 f. C.) rådande; deras välde störtades af
Sassaniderne 226 e. C, hvilka äter upprätta-
de det gamla Persiska riket, men föllo 636
för Arabernc. — Pcrsepolis, vid Araxes, nu
Istakhar och Tschilminar, de persiske konuu
garues begrafningsresidens (necropolis), icke
deras h:slad, med ett nalionalpalats, hvaraf än-
nu beundransvärda ruiner. — Påsargädas,
nu Fasa, vid Cyrus, bygd af Cyrus till minne
öfver sia hår vundua seger öfver Mcdcrue, —«
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Gabw, nu Darabgher, konglig slott med en
skattkanimare.

Carmania, nu Kherman, och Gedrosia,
nu Mekran, kustländer vid Persiska viken och
Indiska hafvet. Bestodo till en stor del af
öcknar, utan betydligare städer. Hår och der
odlades säd, vindrufvor växte en aln långa.
Hår funnos många åsnor och kameler, men fö-
ga hästar. Vid kusten bodde Ichthyophägi,
som "nyttjade fisk i stallet för spanmål." I
n. låg Carmania deserta, den stora saltöcknen.

Arachosia, nu Arraehodsch och berg-
lånderne s. om Hinduku. Detta föga bekanta
landskap låg n. om Gedrosien, och bästa de-
len kring fl. Elymander (Hirmend), och Ara-
chötus (Waiwend). Vestra delen hette Dran-
Giana, vid sjön Aria, nu Zareh, der Etyman-
der och Arius (Farra) utföllo; Paropamisa-
das bodde norrut i bergen Paropamisus, nu
Ghur. — Ortospäna eller Curura, nu Kanda-
bar, der karavan-vågen delade sig ät trenne
håll; —. Alexandria, militår-c, anlagd af Ma-
cedonierne. — Gauzica, Ghasna; — Capissa
eller Kaphusa, Kabui.

Aria, nu södra Khorasan och Sedshje-
stan, ett steppland, innersta delen af Persien
vid fl. Arius, n. om sjön Aria. Bandet var
föga kåndt, men tycktes långt före Medernes
uppkomst varit ett urgammalt cuftur-1and: det
gaf sitt namn, Ariana, åt Mediska riket, och
Mederne sjelfve kallades långe Arii. Vi veta
blott att äldsta hufvudstaden hette •*-*-■ Arta-
coäna; hår anlade äfven Alexander ett Alex-
andria, som fick binamnet Ariana, på kara-
vauvågeu till Indien.
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Hyrcania, =: norra Khorasan m. m.,
landet s.o. om Kaspiska hafvet; innefattande
i äldre tider äfven det sydligare Partiita,
samt det östligare Margiana. Men sedan Par-
therne, ett barbariskt, nomadiskt folk, men för-
träfflige krigare, kommit till våldet, blef Hyr-
canieu ett bihang till Parthien. Vid nordöstra
gränsen flöt Oxus (Dshjihon), genom Margia-
na, tvenne floder med namnet Margus, den
vestra heter nu Herirud och faller i Kaspiska
hafvet, den östra Margab. — Hecatompylon,
Parthcrnes sommar-residens. — Nisasa, vid
vestra Margab, i landskapet Nisasa, hår fanns
ett stort kongl. stuteri och hår drefs håsthan-
del. — Alexandria, sedan Antiochia Margi-
ana, vid Margus, nybygd af Antiochus I. Hit
fördes, efter Crassi nederlag, deromerske krigs-
fångarne.

Bactriana, 2__: Balk, s. om Oxus, i v.
genom öcknar skildt från Margiana, i s. stö-
tande till Paropamisus (Ghur), i ö. till Co-
medarum Montes (Belur Tagh). I elfven ut-
föllo Ochus (Helmind), samt de förenade Za-
riaspis (Dehasch) och Bactrus (Balkh). E-
medan detta land var en nederlagsort för In-
diska och Chinesiska varor, hvilka sederme-
ra gingo Oxus utför till Kaspiska hafvet, (ty
denna flod, eller åtminstone en gren deraf ut-
föll den tiden i nåmde haf), så var Bactriana
ett urgammalt och rikt culturland, uppodladt
som en trådgård; det ägde sjelf en egeii han-
delsproduct, Silphium eller Assa fcetida. Se-
dan landet vexelvis stått under Assyrierne,
Perserne, Alexander och Syro-Macedonierne,
uppreste sig ståthållaren Theodat 254 f. C,,
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och grundade ett makligt rike, som sträckte
sig ända till Ganges, men som sedan föll lör
Partherne. — Bactra, förut Zariaspe, vid
Bactrus, frän äldsta tider stapelort lör Indiens,
Ghinas och Persiens prodncter, dentiden jern-
tc Babylon Asiens största handelsstad, tillika
säte för vetenskaperna; hår uppträdde äfven
Zoroaster.

Soc/diana, nu Mawaralnabr, mellan Oxus
i s. och Juxarlcs (Sir) i 11.; har sitt namn af
steppfloden Sogd, af Grekerne kallad Polyti-
melus. Utom Baclri, bodde hår flera vilda
folk, såsom Dahce, veslerut, samt Massagelos
och Sacos, österut'i bergsbygden: till de sed-
uare hörde Tochari, Turkarnes förfäder, samt
Chorasmii (hvaraf landet Kharesms namn). —

Marabanda, under medeltiden Tiraurs säte
och under namnet Samarkand uppblomstran-
de stad. —■ Oriana, nu Termeiid, — Alcjcan-
dria Oxiana, nu Kesch, båda vid Oxus. —

Cyreschula och Alexandria ultima (*tf/<7r^),
den förra anlagd af Cyrus, den seduare af A-
lexander, hvilken seduare hår slutade sitt tåg
mot norden.

Det nordliga Asien.
Sarmatia Aseatica, mellan Tanais, IV

lus Mreolis och Poutus till Rha (Wolga) och
Mare Caspium, bebodt af flera vilda och hall-
vilda stammar, som irrade omkring istepper-
11a med sina hästar och hjordar, och åto häst-
kött. Besöktes af grekiska handlandevid Pon-
tus, som hår köpte pclsvcrk, rhabarber (gä)
och demauter, som bilkommo frän det östli-
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gare Asien. Nederlagsorten lör dessa varor
var —• Tanais, nu Asow, ännu långt in i me-
deltiden en stapclort för dessa jemte Indiska
varor. Denna handel delades äfven af— Pha-
nagoria, milesisk c, nära Bosporus Cimme-
rius, hufvudstad för Mithridates' transbospo-
ranska rike.

DeKauk a s i sk a landska p e n: a. Col-
cnis, nu Mingrclien, fjällets vestra sluttning åt
Pontus. Genomilöts af Phasis: den förde guld-
sand, men den var ännu vigtigare, emedan den
bar de indiska varor, som fördes på Kaspiska
hafvet och vidare Cvrus (Khur) uppför, så
långt den var segel!<ar: sedermera buros va-
rorna genom ett bergpass, till dess Phasis kun-
de nyttjas. Colchierne, hvilka ansågos för AE-
gyptiske colonister, hade genom handeln med
dessa varor och med slalvar vunnit stora ri-
kedomar, hvilka retade Grckernes roflystnad.
Så bör sagan om Gyldene skinnet förstås. Äld-
sta nederlagsplatser voro — JEa, säte för AEe-
tes, Medeas fader, samt Phasis. Båda för-
dunklades sedan af Uioscurias, milesisk c,
der så många menniskor af olika stammar sani-

manströmmade, att nian bchöfde 300 tolkar.
-— b. Iberi a, nu Georgien, ö. om Coichis,
vid öfra Cyrus (Khur). Porlas Caspias led-
de öfver fjället. Den till Spanien o. a. för-
drifua Ibcriska nationens stainlaiid. En af de
mest bekanta städerna hette — Harmozica,
vid Cyius. — c. Aljsanja, =: Lesgistau, Da-
ghcstar, från Cyrus till Kaspiska hafvet. luv.
voro delade i flera horder; motPompejus upp-
ställde de en hår af 60,000 fotgängare och
22,000 ryttare.



204 Första Coursen.
Sciiytiiiä. Med namnet Scyther utmärk-

tes alla nordliga folkslag, särdeles de tatarisk-
germaniska. Landet delades i a. Se. inträ
Imaum. Detta började i v. vid Rha (Wol-
ga), sträckte sig öfver Daix (Jaik, nu Ural-
floden), sjön Aral, österut till Imaus, bergen
norr om Indus (Himalaya och Mustag). Folk:
Alani Scythos, Agathyrsi, Teclosäges m. fl.,
herdar och jägare. — b. Se. extra Imaum,
ö. om detta fjäll. 1 södra delen lägo Emödi
Montes, hvarmed man mente bergen i det in-
re Tibet. Genom detta land gick den stora
handelsvågen förbi Ster-Tornel (o AiDtvoc,
HvQyog), i Sacernes land, och vidare genom
den guldsandiga öckuen och Issedon Scythi-
ca till

Serica, det nuvarande nordvestra Chiua
och länderna norr derom. Hår bodde Seres
(af arjQt bombyx, silkesmask), sideufolket. Re-
sans mål var Issedon Serica, samt Sera me-
tropolis, nu sannolikt Sin-gan-fu, båda i nord-
vestra China. Båda voro nederlagsorter för
det silke och de sidentyger, som hilkommo
från det sydligare riket. Der bodde Sinas,
österut till hafvet: deras h:stad hette Thina
eller Thinas.

India.
Redan Darius Hystaspis hade genom Gre-

ken Scylax låtit undersöka Indus, och intog
sedan landet deromkring. Hvad man den ti-
den visste om detta aflägsna land förtåljes a£
Herodotus, och efter honom af läkaren Gtesias
(sid. 106). Dessa med fabler blandade under-
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rättelser förmådde Alexander att företaga sitt
berömda tåg till detta jordens rikaste land
(325 f. C). Vid Taxiia (Attock) gick han öf-
ver Indus, vidare öfver Hydaspes, Acesines,
Hydraötes och Hyphäsis, men tvingades hår
al ett upplopp bland sina soldater att vånda
om. Macedouierne funno landet förträffligt od-
ladt och befolkadt samt fullt af städer, bland
hvilka Nysa, der Bacchus såges varit född.
Sedan Alexander sjelf anlagt städerna Nicosa
och Buccphala (så kallad efter hans häst Bu-
ccphalus, som hår dog), seglade han floden
utföre till Malla, nu Multan, samt vidare till
Pattala, hvarifrån han sjelf återvände land-
vågen genom Gedrosien och Carmanien, under
det Nearchus seglade med flottan öfver indi-
ska hafvet. Alexander kunde således icke långt
intränga i landet; vid Gauges bodde den ti-
den ett mäktigt folk, Prusii; deras rustad het-
te Palimbothra, nu Falna. Sedermera gjorde
Seleucus Nicator, Antioehus d. store och den
parthiske Kon. Arbaces VI. krigståg och er-
öfringar djupare in i Indien: i Augusti tid bör-
jade man, sedan man lårt känna passadvindar-
ne, att segla directe från AEgypten till Indien,
och genom allt detta blef landet så bekant, att
Ptolemams hår vet att omtala en myckenhet
berg, floder, folkslag och städer, hvilkas namn
till en del ännu bibehållit sig. Bland dessa:
Barygäza, nu Barutsch, vanliga målet för AE-
gypto-grekernes resor; hår utbyttes nardus (en
dyrbar essence), elfenben, sideu och peppar,
mot grekiska viner, ylletyger, metaller, koral-
ler o. s. v. — Ozene, Udscheim, inuti landet,
handlade med ouyxsten och väsa murrhina
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(chinesiskt porcellan?). — Mellersta vest-ku-
sten hette Limyri c a, rik på peppar, diaman-
ter, malabalhrum, med hamnen Muziris; den
sydligaste Malc, nu Malabar. Fä östra kusten:
Massolia, vid 11. Massolus (Kistna), nu Masu-
lipatam; något nordligare var en hamn, livar-
ifrån man seglade tvert ölver hafvet till Au-
rea Chersönesus. — Öar: Taprobänc, Ceilon,
rik på elcpliautcr, sköldpaddor, perlor, ädel-
stenar o. s. v,, men dess nuvarande hufvnd-
product, kanel, namnes ej dcribland. Insidas
1370, nu Maldiverne.

Nu beskrifna land hette India intur
Gangem, tillskillnad från India extra Gan-
gem, hvarmed menas Östra Indiska Tlaifön.
Halfön Malakka kallades Chrysc eller Aurea
Chersönesus; en udde hette: Malacu-kolon,
i de nu varande Malajcrncs land. Många or-
ter nämnas för öfrigt, som åro svåra att igen >
kanna: endast i ön Jaba-diu (sid. 111) igen-
finner man lått namnet Java. Nordöstra lan-
det beboddes af Sinas, hvilkas h.stad Thina
dock förmodligen låg inom det nuvarandeChina.

AFRICA, förut LIBYA.
Aethiopia.

Var ett allmänt namn för hela det inre Afri-
ka, men företrädesvis förstods dermed landet
ofvanför AEgypten. Berg: Lunas Montcs; der
upprann ur Nili Paludes vestra Nil-armen,
Astapus nu Bahr-cl-Aliiad, hvilken sydligare
upplager den östligare Aslaburas , nu Bahr-
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el-Azrck. Hår bodde JEthiopcs, af Jfomer
prisade såsom rike, långJifvadc (Macrobii):
ett folk, som sannolikt erhållit sin cultur frän
Indien. I hålor och i bergsskrefvor dvåljdes
Troglodylas; i n. bodde Nubce (hvaraf Nubien).
«— Kustlandet hette Regi o cinnamomifcra
för dess öfverflöd på kanel (som ficks från
Indien, eller kanhända då växte hår), myrrha
och rökelse. — Riket och staden Ai xnwis,
nu staden Auxumi i Abyssinien, h:slad i ett
stort rike, och medelpunkt lör elfenbenshan-
deln. Vid hafvct: Bercn 7cc Epidires, i Fto-
lemaeiskn tiden nederlag för Afrikas myrrlia.
-— Aduli, vid en vik; fordom hamn lur Au-
xumis; dcrifrån utfördes elfenben, rhinoceros-
liorn, flodhäst-hudar, sköldpadd-skal, apor och
slafvar. — Saba, storstad, hvarifrån Troglo-
dyternc på båtar utan styre och segel förde
kanel till Arabiska kusten. — Plolcmais The-
ron, sjöstad vid en stor skog, i hvilken Flo-
Icnirccrne fångade krigs-clcphantcr. — Riket
MEuoe. Den liknåmda staden lä^ i Nubien,
på en ö, rättare hal fö, något nedanför det stål-
le, der Tacazzc infaller i de redan förenade
Bahr-cl-Azrek och Bahr-ei-Abiad. Urgam-
mal prestslat, der hieroglyph-skriften säges va-
ra uppfunnen, och obelisker och tempel lim-
nos förr ån i AEgypten. Sannolikt var Meroe
en indisk coloni, hvarifrån en Itu ren genom
prestcasten sedan spridt sig nedåt AEgypten.
Tillika medelpunkten för handeln i AElfiiopien.
I ruiner: hela nejden år full af pyramider,
sphinxer, tempel.— Napäla, efter Mcroiis för-
fall, de Nubiske furstarnes säte, bland hvilka
droltn. Candace. —- Philac, på en ö i Nilen,
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vid Lilla Katarakten, gränsstad mellan AEgyp-
ten och ÄEthiopien, anlagd af Ftolenucernc i
gammal ajgyptisk stil; hår sades Osiris och
Iris vara begrafue.

Aegyptus.

Dess hufvuddcl utgjordes af Nilens flod-
dal; begränsad i v. af Montes Libyci, i ö. af
M. Smaragdus (de gamle menade med sma-
ragd hvad vi kalla beryll), Porphyrites och
Alabastrites. Landet mellan dessa berg och
hafvet var då som nu öcken. Floddalen var
så mycket herrligare uppodlad, räknade 18,000
större orter och 7 mill. inv. Folket, deladt i
caster, utmärkte sig genom urgammal prester-
lig cultur, genom sin mystiska religion och
bildskrift, colossala och solida architektur, a-
stronomi, medicin, skicklighet i linnevåfnad,
åkerbruk och handel. I äldsta tider delades
AEgypten i 36 Nomi (districter), som voro li-
ka många stater; sedan indelades det i följan-
de regioner:

1. THEBäis eller AEgyptus superior,
från Lilla Katarakten till Chemnis. Syine, nu
Assnan, ö. :":), straxt nedanföre Lilla (sista)
Katarakten, sydligaste staden i AEgypten. Der
låg en Romersk besittning. Midtemot: —ön
Elephanthie, med en iiknåmd stad, nederlag
för de varor, som fördes floden uppföre till
Aethiopien. Nil-målare. — Latopolis, nuEs-
ne v.; hår dyrkades fisken Latos, —• Thebae

*) Ö. och v. utmärker läget öster eller vester om
Nilen.
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eller Diospolis, ö., ABgypteus äldsta h:stat. och
medelpunkt för den AEthiopiska handeln. Ur-
gammal, redan nämnd af Hornerus, med bi-
ordet: den hundra-portade. Full af palalser,
tempel, obelisker, sphinxer, colosser m. m.,
bvaraf ånnu colossala ruiner. Man beundrade
hår: Memnons stod, v., som sades klinga när
solens första stråle föll på honörn; Konunga*
grafvarne, en vidlöftig labyrinth huggen i ve-
»trå kalk-berget, samt Oszmandyas graf. Cam-
byses var stadensförsta förstörare. -— Coptos,
6., i nejden af nuvarande Kosseir, härifrån
gick genom ett berg-pass karavanvågen, till
hamnarna Myos Hormus och Beremce. Den
sistnåmde blef

#
efter de sednare Ptolemasernes

och Romarnes tid htifvudort för handeln med
SydAfrika, Arabien, Indien: med tiflhjelp af
passad-vindarna seglade man derifrån i Juli
till hamnen Ocelis på Arabiens sydvestra kust,
och ankom efter 40 dagar till Indiens vestra
kust, hvarifrån nian återvände i December: så
att inom*9 månader hela denna resa fullbor-
dades. — Tentyra, nu Dendera, v.; fordom
bekant för sina krokodiljågare; i ett af dess
tempel har man funnit en Djurkrets, som nu
blifvit förd till Paris. -— Chemnis eller Pa-
napolis, der _?an (Mendes) dyrkades.

2. Heptanomis, mellersta AÉgypteii, från
Chemnis till Cercasortis, der Nilen delade sig.
— Antinuopolis* 6.* bygd af Kejs. Hadriäiius
i romersk stil till åra för sin hår drunknade
älskling Antinous, som dyrkades öfver hela ri-
V et. —. Arsinoe, h:ort i districtetAr sino it is,
en dal i Libyska berget. Hir låg sjön Mmrift,



210 Första Cöursen.

till en del gråfd af menniskohand; samt La**
byrinthen, en stor byggnad, delad il2 gårdar,
12 palatser med tallösa kamrar och slingran-
de irrgångar, öfver och under jord; nu blott
en stenhög. — Memphis, v., den sednare huf-
vudstaden, efter Theba}'s förfall; förföll små-
ningom genom Alexandrias anläggning, men
fanns ännu qvar i medeltiden, dä materialier
derifrån hämtades till uppbyggandet afKairo*
Dess ruiner betacka ett vidsträckt fält. I n.v*
och s.v. Pyramiderna och colossen SphinA
•— Babylon, (nu Fostat eller Gamla Kairo),
Persisk c. för orolige Babyionier.

3. Delta ellerM. interiör, Häcklandet
vid Nilens 7 mynningsarmar, hvilka hette O-
stium Canobicum, Bolbitinum, Sebennyticum,
Phatnicum, Mendesium, Taniticum eller Sat-
ticum och Pelusiäcum. —* Heliopolis, i Bibeln
On, ö. Hår dyrkades Solen, såsom hvars re-
presentant man underhöll oxen Muevis liksom
kalfvcn Apis i Memphis. Hår var ett prest-
collegiuni, som ansågs som det lärdaste iAe-
gypten och der Plato studerade. Landet ö. om
staden var Gösen, der Israels barn bodde: hos
Öfverste-Presten i On var Joseph måg. Ö-
s terut: Heroöpolis, vid Ptolemoeiska Canaleii,
som gick från Pelusiska Nil-armen genom La-
ms Amari, förbi staden Serapeum och shH
tade vid Arsinoe eller Cleopätris n.o. om Suez. 1
—- Bubastus, vid Pelusiska Nil-armen. Hår
dyrkades gudinnan Bubastis (Diana), till hvars
tempel i stora skaror vallfärdades; hår be--
grofvos balsamerade kattor. — Leontopolis ,

blott deraf bekant, att de af Syriske Kon. An-
tiochus förföljde Judarnc hår grundade ett Je-
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hovah-tempel. ■— Pelusium, vid utloppet af
den nu igotitorrkade Pelusiska N il-armen; i
äldsta forntiden en vigtig sjöstad, derciter gråns-
fåstuiug mot Syrien. Nu försvunnen, och nej-
den förvandlad till en sumpig saltöcken. Hår
segrade Cambyses öfver den siste inhemske
Konungen Psammenitus. — Tanis, i Bibeln
Zoan, vid en arm af Nilen, en tid Pharaoner-
nes säte. — Bus7ris, ncdanföre vid en Nil-arm;
hår firades årligen en stor klago-höglid öfver
en okänd gudom. Isis hade här ett stort tem-
pel. — Midt i landet: Sais, helig stad med
ett Minerva-tempel, till hvilket vallfärder an-
ställdes. Residens lör Sajtiska dynastien. I
nejden låg det äldre Bulos, med ett orakel och
Latona-tempel, 60 fot högt, hugget ur en en-
da sten, — Naucrätis, vid Canobiska Ni.-ar-
men, grundad af Milesier, långe vigtig han-
delsort i inre landet, —- Alexandr7a, =j, pä
en smal landtunga, mellan hafvet och hals-sjön
Mareotis, vid sidan af hvilken en canal gick
från Nilen; äger tvenne hamnar, nu de enda
vid ajgyptiska kusten, som kunna emottaga sto-
ra flottor. Anlagd af Alexander; efter Tyri
fall vcrldshandelns medelpunkt, kallad Öster-
landets drottning, Ptolcmgeerucs residens, säte
för veitenskaperna med. ett stort Bibliolhek
(det Ptolemaeiska uppbrann under Caesars der-
varo; Clcopatras användes af Khalifen Omar
till eldning af baden). Bland forntida bygg-
nader: Pompeji stod, 88 fot hög, Cleopälras
Obelisk 63 fot hög, samt Pharus, ett lys-
torn på en holme. Ända till upptäckten af
Goda Hopps-Udden ncdcrlagsort för indiska
handeln. Hade fordom 300,000 fria in v. —
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Canöbus eller Canopus, vid sidan al den nu
försvunna Nil-armen, handels-ort, Serapis-fest,
orakel och före Alexandrias uppkomst god
handelsstad,

Norra Kustlandet.
Cyrenaica, från den öcken, som utgjor*

de ÄEgyptens vestra gräns till Syrtis major;
=• Barka, nu en öcken, men fordom så upp-
odlad., att jorden årligen bar tre skördar; hår
växte det bästa Silphium (Assa foetida). Kal-
lades också Pentapölis, af dess 5 städer, alla
grekiska colonier: — Apollonia, hamu till—-•
Cyréne, c, af Thera, hvarlöre dess inv. anså-
go sig för Spartaner; stor och blomstrande,
jfiadc don en tid egna konungar. Härifrån ut-
giugo Cailimaehus, Eratosthenes och Aristip-
pus. -— Barce, sedan Ptolemais, Dess inv.
flyttades af l>erserne till Bactriana. — ArsU
noe, — Bcremce, nu Bengasi, vid Syrtis ma-
jor, och fl. Lathus, Hit förlade man Hespe--
ridernas trådgårdar.

Carthagiska området. \. Libya Syr*
ti cm, från Syrtis major (Sidra-viken) till Syr-
tis minor. Namnet kommer af GVQTtic, sand-
bankar. iYu Tripoli. Inv, i vestra ångden het-
te Lolophägi, emedan de lefde af den söta fruk-
ten af Lotus Sizyphus. — Leptis magna, c.
af Sidon eller Tyrus, var så rik, att staden
hvarje dag skållade on talent till Carthago.—-
Oca, y.u Tripoiis. Det gamla Tripolis eller
Zabratha, tyrisk c, låg 6 mil i ö TacJi-
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pe, nu Gabes, vid fl. Triton, som rann ur Pa-
lus Libyae eller sjön Triton.

2. ByzAceNA, v. om Syrtis minor: en del
af Tunis. Hår funnos 30 phceniciska ell. car-
thagiska c, hvaribland: — Thapsus, bekant
genom Caesars seger öfver Juha och Scipio
Nasica. — Leptisparva; *—* Adrumeium, phoe-
nicisk c, nederlag för moderländers handel,

3. Zetjgjtana, den nordligast utskjutan-
de delen af Afrikq, nu Tunis, med udden Prom,
Pulchrum, uu Cap Bon, och floden Bagradas,
nu Medsjerda. Carthagernes hufvudlanii; i hvil-
ket funnos 30 städer. -— Carthago, veridsbe-
römd stad, grundad af Tyrier 65| år före Roms
grundläggning, förstörd af Scipio X46 f. C.
Låg på en udde och i u.o, om den sjö, vid
hvars vestra sida Tunis ligger. Omkrets \\
qu.ni.; folkmängd 700,000. Åter nppbygd af
Auguslus; sedermera Vandaliske Koiuingarnes
säte; äntligen i T'de århundradet förstörd af
Saracenerne. — Tunes, nu Tunis, v. om Car-
thago. — Utica, 4 mil n, om Carthago. Ty-
risk c, äldre ån Carthago, fordom näst denna
stad den mest blomstrande stad i vestra Afri-
ka, Romerska Proconsulns säte. Hår dödade
sig den yugre Cato. Förstörd. -— Hippo, sjö-
stad .

4- Numidia, en del af Algier, mellan
kusttl. Tusca, nu Zaine i ö., och Mulucha el-
ler Molachat d. å. Itungsfloden; uu Mulluvia
i v, Midt igenom landet flöt Ampsaga. Äng-
den ö. om sistnåmde flod var Massimssas, den
vestra Scyphax' arfrike; sednare åtskildesam-
ma flod Jugurthas och Bocchi riken; och än-
nu sednare Numidia propria (sedan Cicsars
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tid romersk provins) östra delen, från vestra
delen, som under Kejs. Claudius blef romersk
provins och kallades Mauretania Cagsari-
ensis. — I Numidia propria: Cirta, nu Con-
stantine, phoenicisk c, Massinissas säte. — Hip-
po regia, de Numidiska konungarncs äldsta
residens. — Zama, bekant genom Kannibals
nederlag. — I Mauretania Caesar.: 101, sedan
Cassurva, nu Algier, förskönad af Juba, sedan
b:stad i Mauretanien, —* Siga, Scyphax' re-
sidens.

5. Mauretania. Om vi härifrån afskil-
ja det redan afhandlade M. Cagsariensis, så låg
det ursprungliga Mauretanien, af Romarne se-
dermera kalladt M. Tingitana, V. om Mulu-
cha, utgörande nordvestra delen af Afrika, —

_

Marokko och Fez. Berg; Atlas, samt Möns
Solis i s. Vid Fretum Herculeum (Gibral-
tars sund) klippan Abyla, på hvilken Hercu-
les' stod var upprest, midt emo«t Calpe i Spa-
nien, — Tingis, Tanger, kallad Traducta Ju-
lia, sedan den blef rom. c. —■** Lixa, dit nå-
gre förlade sagan om Hesperidernas trädgårdar.

Det inre Afrika.
S. om Atlas-bcrgen utbredde sig Gaetu-,

_r,_A, det nuvarande Bileduldscherid, der un-
der Kejsarnes tid ofantliga jagter anställdes ef-
ter vilddjur för spelen i Rom. Östligare låg
Pjiasania, nu Fezzan, bebodt af Garaman-
tes, odlande mycket dadlar; n. om dem vid
Stora Syrtis bodde Nasammes, som brukade
plundra sjöfarande, tilf dess Kejs. Augustus
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låt drifva dem inåt landet. — Söderut låg den
stora öcknen (Deserta Libyas) med sina oaser:
Ammonium, med ett berömdt Zeus-tempel,
bvilket Cambyses ville förstöra, och der A-
lexander blef förklarad för Jupiters son, samt
de sydligare Oasis minor och major. Se-
dermera vidtog Nigritia, vid floden Niger,
hvars utlopp lika ifrigt blifvit eftersökt som
Nilens källor. S. om denna elf vidtog det
vestliga AETinoriA, och bakom detta tänkte
man sig Oceanus, strömmande på icke långt
afstånd.

Oa r: Insulae Forlunatae, sedermera kal-
lade Canariae. — Sagor, omtalade af Flato;
gingo för öfrigt om en stor, långt ivesterbe->
lagen, sedermera försjunken ö, kallad Atlan-
tis, hvarmed måhända Amerika menades.


