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F O R O R D.

Af alla Geographiska Undervisningsböcker, som

för närvarande äro pä Svenska språket tillgängli-
ga, torde ingen uti väl anlagd plan och deraf här-

flytande lärorikhet öfverträffa Första Coursen af
Palmblads Lärobok, hvilken utgör ett särskildt, af
Andra Coursen oberoende verk, och hvarafförsta
upplagan utkom 1835 och den andra i början af
innev. år. Detta arbetes ändamålsenlighet minskas
likväl för Finlands Läroverk genom den ofullstän-
dighet, hvarmed detta lands Geographi — såsom
beräknad endast för Sveriges Skolor och Gymna-
sier — deruti är afhandlad. Denna omständighet
har påkallat en Ny Upplaga. Finlands Geogra-
phi har uti denna blifvit vidlöftigare och noggran-
nare utförd, hvartill utrymme, utan volumens Ökan-
de, vunnits, genom uteslutande af det mindre vä-
sentliga i beskrifnihgen af Sverige. Tillfället har
äfven begagnats till rättande af flera origtig-
heter och motsägelser, som undfallit den be-
römde Författaren vid utarbetandet af detta sam-



mandrag. På åtskilliga ställen har Utg. äfven
ansett nödigt att göra några smärre tillägg, äf-
vensom han här och der tillåtit sig att utesluta
sådant, som onödigtvis påflera än ett ställe före-
kommit. För folkmängdens bestämmande har han
öfverallt begagnat de nyaste källor.

För Skolorne i landet torde det vara tillräck-
ligt att af denna Lärobok väl genomgå hela den
Physiska delen samt Byska Rikets Geographi och
af den Äldre Geographien landskapernas nxmn,
på det de historiska orternas läge redigt må kunna

fattas ; allt naturligtvis med ständigt fästad upp-
märksamhet å Chartan. I Gymnasierne torde det
återstående lätt medhinnas, helsten del af det spe-
ciela i Äldre Geographien lämpligen recommende-
ras Ungdomen till sjelfstudium.

Följand& Atlaser äro utan tvifvel de bästa af dem, som

för billigare pris kunna erhållas:
Skol-Atlas öfver alla Verldens delar, i förminskad skala

efter Stiélers Hand-Atlas. Innehållande 31 Chartor, hvaraf en
särskild öfver Finland. Helsingfors 1833. Häftad: 58. 16 sk.

Skol-Atlas öfver Gamla Verlden. Innehållande 14 Char-
tor. Helsingfors 1835. Hojtad: & R:dr tö sk.

Sammanbundna i Falskt band: 8 Rulr i6 sk.; allt B:co.

Borgå den 23 Junii 1837.
UTGIFVåREN.



1. Grunddragen till den

MATHEMATISKA GEOGRAPHIEN ')

Werldsbyggnaäen bestar af ett oräkneligt an-
tal Himlakroppar, som kallas Stjernor. Dessa in-
delas i orörliga och rörliga; de förra kallas fix*
stjernor, emedan deras ställning till hvarandra nä-
stan intet eller omärkligen förändras; de sednare
heta Planeter (vandrande), emedan de röra sig
eller ständigt ändra sina' ställningar mot andra
stjernor, och tillika sitt ljus och sin synliga stor-
lek. Deras sken är i allmänhet mera matt än
fixstjernornas.

Alla fixstjernor tros vara Solar, som i verlds-
rymden utsprida ljus och värma. Kring hvarje
sol hvälfver sig ett visst antal planeter, som af
denna emottaga ljus och värma. Men utom de
egentliga planeterna, gifves det andra, som tillika
hvälfva sig kring en viss planet och efter dess rö-
relser rätta sina : derföre benämnas de Drabanter
.{Månar). Ett annat slags himlakroppar äro Ko-

1) Denna afdelning förutsätter hos läsaren endast kunskapen
om de första geometriska grundbegreppen, t. ex. om linia,
cirkel, yta o, s. v. Under dess läsning begagnas Himmels-
och Jord-globen, eller i brist deraf chartan öfver Tlanetsyste-
met och de båda Halfkioten, t. ex. i Stielers Atlas öfver Nya
Verlden. Om, oaktadt Förf:s högsta bemödande , någonting
ej fattas af lärjungen, bör det förklaras af läraren. Hvad ined
fin stil anföres är ej ärnnadt till utanläsning.



2 Matliematiska
meterne, som skilja sig från de öfriga genom sin
gestalt och sitt lopp. De bestå nemligen af en
fast kropp eller kärna med ett blckrödt sken, och
åtföljas ai en svans eller töckenlik strimma, som
alltid är vänd från solen och så gles, att man ge-
nom den kan se stjernorna. De röra sig i-myc-
ket aflånga eller starkt elliptiska banor, så att de
stundom komma mycket nära solen, stundom
mycket långt derifrån allägsna sig, och således ut-
sättas ömsevis för den största hetta, ömsevis för
den största köld. Man tror att kometerna äro så-
dana planeter, s^m antingen ej äro fullhildade
eller ock redan liksom lefvat ut och nu befinna
sig i upplösningstillstånd. Hvar och en af dessa
planetordningar kallas ett solsystem.

Vårt solsystem består— så vid.t hitiutills hun-
nit blifva bekant —af Solen, 11 Hufvudplaneter,
IB Drabanter samt flera tusen Kometer. De 11
Hufvudplaneterna äro följande, efter deras afstånd
från solen: Mercurius, Fenus, Jorden, Mars, Fe-
sta, Ju.no, Ceres, Pallas, Jupiter, Satumus och
Uramis. Jorden har endast en Drabant, Månan,
bi en 3upiter 4, IJ ramis 6, Satumus 7, samt dess-
utom en såkallad Ring, en himlakropp af en sär-
deles egen beskaffenhet. Dessa äro så små, att
de för blotta ögat äro osynliga, med undantag af
Månan, hvars nära granskap med Jorden gör den
synlig.

Planeternas storlek, afstånd från solen och omloppstider
äro mycket olika. Jorden håller 1719 geographiska mil 1) i
diameter eller tvärlinea; den är mindre än Solen, Jupiter,
Saturnus' och Uranus , men större än hvarje af de öfrige.
Solens diameter är 187,800 mil; a/Planeterna är Jupiter störst,
ty dess diameter är 19,425 mil, hvaremet Vestas blott är 58.

1) I detta arbete räknas alltid (då ej uttryckeligen andra
mil utsättas) efter geographiska mil; en sådan är ungefär
2-3:delar, eller i det närmaste 7-lo:delar och ännu nogare
694-1000: delar af en svensk mil.
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Något större äro Juno, Pallas och Ceres, men dock så små
att de ända till början^ af detta århundrade Tarit oupptäckta.
Solens diameter är 109,/4 g^ger större än Jordens, 9^ gån-
ger större än Jupiters, 11 4/<j gånger större än Saturni,255/|
gånger större än Urani o. s. v. — Mercurius, som är närmast
solen, är dock i medelafstnnd 7,798,900 mil; Jordens medel-
afstånd fån solen är 20,147,000, men Urani 386,486,000 mil.
Om det vore möjligt att från solen afskjuta en kanonkula ,

som flöge 600 fot i secunden r skulle den på 9*/% år hinna till
Mercurius, på 25 år till Jordenr men den skulle behöfva 479
to , för att komma till Uranus. Detta afstånd är dock obe-
tydligt emot fixstjernornas, ty den närmaste, Sirius, är
206,265 gånger längre bort ifrån oss, än Jordbanans hela radie.
Månan är oss närmast, men- likväl vid pass 50,000 mil aflägse;
hans diameter är 468 mil.

Om raan kastar en kula i rymden, får den
en tvåfalldig rörelse. Hon går nemligen på en

fåiig framåt oeh rullar tillika omkring, liksom
julet vrides kring sin axel. I följd af sin tyngd

eller jordens attractionskraft har kulan, liksom hvar
och en kropp, en benägenhet att falla. Om nu
all luft kring jorden vore borta, och om det gåf-
▼es en kratft, så stark , att den kunde skjuta en
kula så

, att den på första secunden flöge något
Mer än en svensk mil, så skulle kulan ej mer å-
terfalla på jorden; men kastades den med 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 tvåfalldiga rörelse. Den för-
sta rörelsen är planetens omhvälfning kring s-olen
oeh kallas dess omloppstid ; den antlra rörelsen
Bom kallas planetens rotation, är dess omvridning
kring sin axel. Jorden fulländar sitt omlopp på
365 dygn, 5 timmar, <?i8 minuter och 48 seeim-
dep, och detta kalla vi ett år : Mercurius behöf-
ver dertill endast 88 dagar ,- men Uranus 84 år.
Ett Urani år är således lika med 84 af Jordens
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år. Jordens omsvängning fullbordas på en tid af
24 timmar, och denna tid utgör vårt dygn. När
den sidan, på hvilken vi bo, vänder sig från so-
len, få vi natt, och tvertom. Emedan denna om-
svängning sker från vester åt öster, så beskines
en östligt liggande ort förr af solen än en vestligare.

Öfverallt på jorden utgör 15 graders skillnad i longitud
1 timmas skillnad i tid,, men* miltalet är olika, emedan längd-
graderna, räknade pä iEquatorns paralleler, bli kortare mot
polen. T. ex. under iEquatorn blir det 1 timma förr' midda«
än på hvarje ort, som ligger 15° eller 225 mil vestligare; vid
60° bredd inträffar också middagen 1 timma förr i en 15°
östligare ort, men dessa 15° göra der endast 112*/ mil. Vid
89° bredd inträffar middagen 1 timmas tid förr på hvar och
en ort,, som ligger blott vid pass 4 mil östligare än en annan.

Jorden har i det närmaste skapnaden af ett
klot. Detta skönjes bland annat deraf, att då vi
segla eller åka, se vi först toppen af ett skepp
eller torn, och först sedermera, i den mån vi
komma närmare, dess nedra delar. Sådant kunde
ej ske, om ej jordens yta vore kullrig. Man kan
tycka det vara orimligt, att kroppar, som stå på
jordens nedvända sida, ej falla; men i jordens
granskap dragés allt genom dess attractionskraft
at medelpunclen. Den linia, kring hvilken hon
hvälfver sig under dess rotation, kallas dess Axel;
den går frän en viss punkt på dess yta, igenomdess medelpunkt, till en annan punkt gent emnt
den förra punkten. Dessa båda axelns ändpunk-
ter kallas Poler: den, som vänder sig mot Pol-
stjernan, har namn af Nord-Polen, den andra af
Syd-Polen. Dessa äro fasta eller orörliga, medan
alla andra punkter på jordklotets yta under dess
omsvängning kring axeln föras omkring i en cir-
kel. Af dessa cirklar eller kretsar är den störst,
som ligger mellan de båda polerna, på lika" af-
stånd från hvardera polen: denna kretsformiga li-
nia, som man inbillar sig vara dragen rundtorn-
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kring jorden, midt emellan polerna, kallas JEqua-
torn eller Dagjemnings-linien.

Allt hvad som ligger n. om iEquator, kallas
Norra Halfklotet (hemisphairen) ; allt hvad som
ligger s. derom, kallas Södra Halfklotet. För att
bestämma en orts afstånd från iEquatorn, drager
man jemnsides med dGquator nittio krets-linier
rundtomkring jorden, så att 15 mil ligga mellan
hvardera. Dessa linier kallas Paralleler, och af-
ståndet mellan hvardera, kallas grad, som teck-
nas °; hvar grad indelas i 60 minuter, som teck-
nas ', och hvar minut i 60 secunder , som teck-
nas *). Nittonde graden n. om iEquatorn fal-
ler in på Nordpolen; likaså träffar den nittionde
graden s. om ./Equatorn in med Sydpolen. Des-
sa paralleler visa en orts läge från s. till n., hvil-
ket- kallas dess bredd [latitud] eller polhöjd. Om
jag nu vet, att Stockholm ligger under 60 grader
bredd n. om iEquatorn (hvilket kallas nordlig
bredd), så vet jag ock, att denna stad ligger 60
gånger 15 mil eller 900 mil från dagjemningsli-
nien, och 30 gånger 15 mil eller 450 mil från
Nordpolen.

Men derför vet jag ändock icke Stockholms
läge i Öster och vester. För att nu bestämma
detta, föreställer man sig, att ett visst antal krets-
linier äro dragna rundt omkring jorden, från den
ena polen till den andra , i räta vinklar mot M-
quatorn. Dessa linier kallas Meridianer, af meri-
diers (middag), emedan hvarje ort på jorden under
samma, meridian får sin middag, då solen deruti
inträder: genom dem bestämmes en orts läge i

1) T. ex. s*?ockho?ms läge tecknas sålunda: 59° 20y2
' n.

br., 35° 45' 1. ö. om F., hvilket betyder 59 grader 20y2 mi-
nuter nordlig bredd, samt 35 grader 45 minuter öster- om
Ferrö - meridianen.
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öster eller vester. Med meridianer förstår man
likväl icke hela cirkeln rundt kring jordklotet, utan
blott halfva cirkeln från den ena polen till den an-
dra. Emedan hvarje ort på jorden har sin meri-
dian, beror det alldeles på godtycke, igenom hvil-
ken punkt man drager törsta meridianen .j Vanli-
gen dragés den genom Ferro, en ö, v. om Afrika,
och graderna räknas vanligen från vester till ö-
ster. Den hälft af jordklotet, som ligger emellan
1 :sta och 180:de meridianen kallas östra henii-
sphmren eller Gamla Verlden (emedan den först
var känd) ; den , som ligger emellan 180:de och
<360:dc meridianen, kallas vestra hemisphazren el-
ler Nya Verlden.

Fransmännen räkna första Meridianen från Paris, som lig-
ger 20° ö. om Ferro, Engelsmännen åter från Greenwichs ob-
servatorium nära London, hvars läge är 17° 41' ö. om Forro.
Egentligen ligger Ferro likväl ej då under första meridianen
utan under 359° 56'.

Meridianernas grader kallas Bredd-grader och
Parallel-kretsarnes grader Längd-grader.

Jorden kan antingen mätas i hänseende till
dess längd, eller till dess yl-innehåll (areal), eller
till dess cubik-innehåll. Längden mätes genom
längdmått, hvartill man kan nyttja mil, eller ock
grader, minuter och secunder. Ytans innehåll
mätes genom en quadrat, i hvilken hvar sida är
1 mil lång. Cubik-innehållet, livarom dock i geo-
graphien aldrig är fråga, mätes genom en cub el-
ler tärning af lika längd, bredd och höjd.

Jordens tvärlinia är, som ofvanför sades ,

1719 mil; vore jorden ett fullkomligt klot, så vo-
re dess axel äfven så lång, men emedan jorden
är något sammantryckt eller platt vid polerna, så
är axeln något (likväl endast 01/^O 1/^ mil) kortare.
Jordens omkrets , är 5400 mil. Då nu denna är
indelad i 360 grader, så måste hvar grad hälla 15
(10% Svenska) mil, eller med andra ord: vid x-
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quatorn måste afståndet mellan hvarje meridian
vara 15 mil. Men emedan jorden är ett klot, blif-
ver hvarje parallelkrets mindre, ju närmare man
kommer någondera polen, och följaktligen aftaga
äfven längdgradcrna i samma mån. Salurida är
det blott under ./Equatorn som jordens omkrets
är 5400 mil och längd graden 15 mil ; vid 60° är
längdgraden blott 7y2 och vid polen 0 mil.

Jordens omloppsbana kallas Ecliptica. Eme-
dan denna bana är något elliptisk och solen ej
alldeles sitter i medelpunkten, så kommer jorden
under sin årliga kringvandring solen än närmare,
än fjermare. Den närmaste punkten kallas peri-
helium, den fjermaste aphelium.

Dessa punkter äro rörliga, och flytta sig om året fram
på ecliptican ungefärligen 1 minut och 2 secunder; i den förra
är solen den 1 Januari, och i den senare den 2 Juli. Ge-
nom samma synvilla,, hvarigenom t. ex., då vi åka fort, icke
vi, utan föremålen omkring ess, synas röra sig eller flytta sig
undan i motsatt 'cd mot vår egen, förekominer det oss, som
rörde sig solen kring jonlen, ehuru det är tvertom : den tyc-
kes vandra från öster till vesler, ja hela himlahvalfvet i sam-
ma rigtning vrida sig kring jorden en gång i hvart dygn, ehu-
ru det tvertom äro vi sjelfva, som genom jordens dagtiga ro-
tation föras från vester till öster. Likaledes tyckes solen hvarje
dygn flytta sig 1 ° mer åt öster rundtomkring himlahvalfvet
ochjförst efter ett år återkomma till samma punkt; men äf-
ven denna rörelse är blott skenbar och beror af jordens eget
framskridande under dess årliga omlopp.

Liksom jorden har sina poler och sin aequator,
kan man tänka sig Verldspoler oeh en Verlds-
ajquator. Sålunda äro Verldspolerna de punkter
på himlahvalfvet , på hvilka det tyckes vrida sig
omkring, och ligga i rät linia med jordens poler.
Verldsasquatorn är den stor-cirkel på himlahvalf-
vet, som man i föreställningen drager emellan de
båda verldspolerna.
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Men under jordens omhvälfning står <less a-

xel icke vinkelrät emot Ecliptican, utan snedt el-
ler lutande. Följaktligen kan icke /Equatorn lig-
ga i sf.mma plan som jordbanan. Deras lutning
utgör vid pass 2°, hvaraf följer, att jordaxelns
lutning mot ecliptican utgör GÖ 1/^^. Denna lut-
ning är i det närmaste oföränderlig, i hvilken
ställning jorden än kommer under siU lopp kring
solen.

Vore förhållandet annorlunda, eller låge Eclip-
tican och i samma plan, så skulle det
icke finnas någon omvexling af årstider, och natt
och dag skulle då öfver allt på jorden vara be-
ständigt lika långa. Hvarje ort skulle således he-
la året om äga lika solvärma, hettan under a?qua-
torn vara än mera brännande, kölden i polar-
trakterna än mera odräglig.

Men nu skär Ecliptican iEquatorn på två
motsatta ställen itu, så att dess ena hälft ligger
norr, dess andra söder om iEqutorn, hvaraf hän-
der, att jorflen under sitt omlopp tvenne gånger
lutar sina poler mot. solen, under det att detta
under tvenne andra tider icke inträffar. De två
första punkterne eller eelipticans aflägnaste punk-
ter från scquatorn (2-W2 °) kallas Solstånds-punkter
[solstitier); de båda senare, eller de, der equa-
torn och ecliptican skära hvarandra, dagjemnings-
punkter (equinoctier).

Dagjemningspunkterne år o ej alltid de samma, utan- flytta
sig 50 till 51" hvart år baklänges, d. ä. i motsatt led mot so-
lens skenbara rörelse, eller från ö. till v. Detta kallas dagjem-
ningspunkternas tillbakaskridande (pr&cessio cequinocliorum).
Då denna tillbakaflyttning är så obetydlig, skulle det erfordras
25,791 år, innan dessa punkter flyttat sig genom hela eclipti-
can. Äfven eelipticans lutning är ej beständigt densamma, utan
tilltager litet i 9 år, och aftager lika mycket i 9 andra år.
Detta oaktadt minskas denna lutning i det hela oupphörligt, men
så långsamt, att det först efter en mängd af år blifver märkligt.
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De stjernor, som ligga närmast omkring Ec-

liptican, äro fördelade mellan 12 Stjernbilder [con-
stellationer), hvilka ligga från vester till öster i
följande ordning: Väduren , Oxen , Tvillingarne,
Kräftan, lejonet, Jungfrun, Vågen, Skorpionen,
Skytten, Stenbocken, Vattumannen, Fiskarne *).

Dessa stjernbilder bilda omkring himlahvalfvet lik-
som ett bredt bälte r som man kallat Djurkretsen.
[Zodiacus); och midt igenom den går Ecliptican.
Man har äfven indelat ecliptican i 12 lika delar
eller Tecken ,

som hafva sina namai efter stjern-
bilderna.' Hvardera af dem är således 30°, men
af Stjernbilderna är den ena större, den andra min-
dre. Genom dessa Tecken tyckes Solen nu årligen
vandra, och behöfver således ungefär en månad för
att genomvandra hvart Tecken. Då zodiaken för
något mer än 2000 år svdan sålunda indelades,
Jieiann sig solen vid vårdagjemningen i Vädurens
stjernbild, men då vårdagjemningspunkten sedan
skridit 30° tillbaka, och Stjernbilderna således icke
sammanträffa med Tecknen, så ligger nu vårdags-
jemningspunkten och Vädurens tecken i Fiskar-
nes constellation; likaså var solen fordom vid Som-
mar solståndet i Kräftans stjernbild och tecken,
men är nu väl i Kräftans Tecken , men i Tvil-
lingarnes stjernbild. Vid Höstdagjemningen står
hon nu i Vågens tecken men bland Jungfruns
stjernor; vid Vinter-solståndet befinner hon sig i
Stenbockens tecken men i Skyttens stjernbild, så-
ledes alltid en constellation längre tillbaka än vid
nyssnämnde tid. Efter andra 2000 år blir skill-
naden 2 ,hela constellationer, och så vidare , till
dess slutligen requinoctial- och solstånds-punkterna
genomvandrat hela ecliptican och kommit i sam-

1) 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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ma läge som det var då denna indelning gjordes,
hvilket skedde något mer än 300 år f- Chr. födelse.

Den tid , på hvilken solen? skenbart genom-
löper hela himlen, heter ett år. Dermed kanan-
tingen menas den tid, som solen behöfver till sitt
omlopp från vårdagsjemnings-punkten och dit till-
baka; eller ock kan menas den tid, hon behöfver
till sitt omlopp från någon viss fixstjerna oeh åter
tillbaka till densamma. Den- förra tiden är ett
tropiskt år, den sednare ett sideriskt är. Det för-
ra är något kortare, emedan vårdagjemningspunk-
ten på samma tid, som solen fulländat sitt skenbara
omlopp, ryckt nästan en gradminut henne till mö-
tes. Men nu är hvarken det tropiska eller det
sideriska året lika långa, emedan jorden på sin
väg stores af de andra planeternas attractionskraf-
ter. Man tager således af båda ett medel af olik-
heterna i det verkliga året. Ett tropiskt medelår
är 365 dagar, & timmar, h9 minuter; ett sideriskt
medelår är 36-5 dagar, 6 timmar, 9 minuter, 11%
secunder.

Jordens omloppsbana utgör mer än 129 millioner mjl.
Under hvart dygn löper hon 354,240 mil, och i hvar secund
4 mil.

Årstiderna rätta sig efter jordens sneda om-
lopp kring solen. Förhållandet är följande:

Den 21 Mars inträffar värdagjemningen. So-
len står nu i vädurens tecken och i vårdagjem-
ningspunkten , eller i en punkt af sjelfva sequa-
torn, d. ä. med andra ord : ingen af jordaxelns
poler är då -?änd. mot solen, och;derföre utbreder
sig solens sken likformigt från den ena polen till
den andra och upplyser den ena hälften af alla
paralled-kretsar, under det att den andra ligger i
skuggan. Derföre blifva natt och dag lika långa
för alla orter på jorden. Nu tyckes solen skrida
in i norra halfklotet och med hvarje dag rycka
mer och mer norr om iEquatorn. Derföre ökas
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också i norra halfklotet dagarnes längd beständigt;
oeh emedan solen också med hvar middag stiger
allt högre och högre på himlahvalfvet öfver hori-
sonten, så tilltager äfven värmen; ty värmen ver-
kas af solen, och ju lodrätare hennes strålar fal-
la , desto starkare är deras verkan. Vid nord-
polen begynner nu en dag, som räcker sex måna-
der , och vid Sydpolen en natt, som räcker li-
ka länge.

När nu den 21 Juni infaller, har Solen hun-
nit till Kräftans första punkt eller till Norra Sol-
Ståndet , d. äL aflägsnat sig längst ifrån asquator.
Nordpolen står då 23%° närmare vänd mot so-
len , hvilken då belyser, alla trakter, som ligga
23% ° å ömse sidor om denna pol, hvaremot
Sydpolen och alla trakter på 23% ° afstånd der-
ifrån ligga i mörker. Nu har solen hunnit till
sin vändpunkt, och tyckes nu skrida wtföre nor-
ra halfklotet; från denna tid aftager dagarnes längd
i norra halfklotet i samma mån, som den tillta-
ger i det södra.

Den 23 Sept. har jorden kommit i samma
ställning mot solen, som den var den 21 Mars,
eller solen står nu åter i aequatorn, men i en
motsatt punkt, nemligen den, med hvilken Vå-
gens tecken begynner eller höstdagjemnings-punk-
ten, och derigenom blifva dagar och nätter åter-
igen lika långa. Denna tidepunkt kallas derföre
höstdagjemningen. Frän den dagen inträder solen
i södra halfklotet och nu tilltager der dagarnas
längd och värman, under det att båda aftaga i
norra halfklotet. När ändteligen solen ingått i
Stenbockens tecken eller kommit i Södra Sol-
stånds-punkten, d. ä. hunnit sitt största afstånd
från sequatorn söderut, hvilket sker den 22 Dec,
Hifträffar Vinter-s&lståndet, då för södra halfklotet
samma förhållanden infinna sig, som vid Sommar-
solståndet inträffade för norra halfklotet. Dervid
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äger dock den skillnaden rum, att solen u»seT
vår vinter löper fortare än om sommaren; derföre
uppehåller den sig också längre (nemligen 8 da-
gar) i norra halfklotet än i det södra , så att vår
höst och vinter äro 8 dagar kortare än våren och
sommaren. Under vår vinter är solen oss unge-
far 677,000 mil närmare än då hon är i sitt aphe-
lium ; men denna skillnad är för obetydlig att
göra någon märkelig skillnad i värman.

IJäraf inses, att norra och södra hemisphae-
ren äga rakt motsatta årstider. När vi hafva mid-
sommar, äga våra antipoder (så kallas de som bo
midt emot oss på jordklotet) sin starkaste vinter;
när vi hafva vår, inträffar höst hos *dem, och
tvertom.

Man inser äfven, att dagarnes längd är olika
då solen är vid olika breddgrader, utom när hon
är i dagjemningarna: då blir Öfver hela jorden da-
gen jemnt 12 timmar lång och natten likades 12
timmar. Men annars är på en ort, som har en
högre polhöjd, eller ligger närmare intill Nord-
polen , en och samma dag längre än på en ort,
som ligger sydligare eller närmare intill axpuator,
under den tid nemligen, som solen vistas i samma
halfklot ; men när solen ingår i södra halfklotet
blifver förhållandet tvertom i norra halfklotet.
T. ex. i Stockholm under 60° är längsta dagen
18% timmar lång, vid. Torneå under 66° är den
22% timma, samt i Neapel under 41° br. blott
15 timmar; deremot är från höst- till vårdag-
jemningen natten betydligt längre i Sverige än i
det södra Europa. Således ju närmare man kom-
mer någondera af polerna, ju större blir skillnaden
mellan dagens och nattens längd, till dess att det
under hvardera polen, nien på alldeles motsatta
tider om året, råder en sex månader lång dag,
och sedermera en sex månader lång natt. Under
aequatorn åter går solen hela året om upp kl. 6
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om Tnorgonen och ned kl. 6 om aftonen, hvarvid
skymningarne både morgon och qväll äro mycket
kortare än hos oss. Icke heller gifves det der
någon annan skillnad i årstider än några måna-
ders regntid.

De förhållanden, vi nu anmärkt, hafva tje-
nat till rättesnöre för ännu en annan indelning af
jorden. Man har nemligen, i hvardera hallklotet,

>dragit en parallel-cirkel genom solståndspunkter-
na, således ungefär 25%° från asquatorn och 66*/$°
från hvardera polen. Dessa parallel-cirklar kallas
Vändhetsar eller Tropiker, emedan jorden under
sitt omlopp vänder sig i dessa punkter åter till
aequatorn. Den i norra halfklotet heter Norra
Vändkretsen [Tropicus Cancii), den i södra half-
klotet kallas Södra V^åndkretsen {Tropicus Capri-
corni): ~ Vidare föreställer man sig, att pa ett
afstånd af 25'/g0 från hvardera polen och 66%2

° från
aequatorn, tvenne andra parallel-cirklar äro drag-
na. Den som går öfver norra halfklotet, benäm-
nes Norra Pol-cirkeln (Circulus polaris arcticus);
den, som går öfver södra halfklotet, kallas Södra
Pol-cirkeln [Circulus polaris antarcticus).

Genom dessa cirklar blir jorden indelad i fem
zoner eller bälten. Den Heta Zonen [Zona tor-
rida) ligger mellan båda vändkretsarna, således
midt pa jorden och genomskäres på midten af se-
quatorn. Sedermera vidtager, i hvardera halfklo-
tet, den Tempererade Zonen [Zona temperata),
som sträcker sig frän vändkretsen till polcirkeln.
Slutligen följer den kalla Zonen [Zona frigida),
också en i hvardera halfklotet. Polen är dessa zo-
ners medelpunkt och poleirkeln deras gränsor.

(Nu efterses noga och genomgås på globen eller chartan
de länder och trakter, som ligga inom dessa zoner, eller ge-

nomskäras af dessa parallel-cirklar).
Begripligtvis är värman i dessa zoner myc-

ket olika. Den heta zonen är den mest varma,
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derföre att solstrålarna stundom alldeles lodrätt,
stundom i en föga sned rigtning derpå nedfalla.
De tempererade zonerna, emottaga solstrålarne i
en ännu mer sned ställning, och uppvärmas der-
före mindre. Snedast träffa solstrålarne de kalla
zonerna, och under en del af året måste de till
och med sakna allt solljus och värma, och derfö-
re är kölden der starkast. Således ju längre man
aflägsnar sig från aequator, ju större är i allmän-
het kölden; men denna regel tål flera undantag,
hvilka nedanföre skola anmärkas. Ju längre frän
»equatorn, desto större är också vanligen skillnaden
mellan sommar och vinter. Denna i särskillda
zoner fördelade värme ar hvad man 'kallar ett
mathematiskt eller geographiskt klimat.

I två afseenden afviker jorden från skapna-
den af ett fullkomligt klot. Det ena är i anseen-
de till dess platthet vid polerna; det andra är o-
jemnheterna på dess yta. Dessa ojemnheter be-
stå i höjder och dalar. I hänseende till jordens
storlek betyder denna afvikelse föga; ty det hög-
sta bekanta berg är blott 27,000 fot Öfver hafvet,
således vid pass %4 svensk mil. Då nu jordens
tvärlinia är 1i93 svenska mil, så är denna ojemn-
het ej mer märkbar, än om man lade ett sand-
korn af medelmåttig storlek på ett klot af 5 till
6 fots diameter.

När man nu vill afbilda jorden, sker det an-
tingen på en glob eller på en charta. En glob
har skapnaden af ett klot, och gifver således en
fullkomlig bild af jorden, med -alla dess mathcma-
tiska och geographiska indelningar. Men då glo-
berna vanligen göras sma, sa kan man ej gerna
på dem föreställa berg och dälder *). Af samma
orsak, och emedan globerna vanligtvis afbilda

1) Åtskilliga försök i denna väg hafva dock i sednare tider
blifvit gjorda genom så kallade relief-glober.
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hela jorden, så kunna de endast föreställa de
större förhållandena. Vill man derföre hafva en
mera utförd teckning af särskilda verldsdelar, län-
der eller orter, så väljer man dertill chartor. En
Charta är en jordens afritning på ett papper el-
ler en annan jemn yta. Här äro jordytans ojemn-
heter lika svåra att föreställa som på globen, men
dess bugtighet eller klotgestalt kan omöjligen af-
bildas på ett papper eller annan slät yta. Char-
tor äro således i detta hänseende mer ofullkomli-
ga än globen, och ju större ett land är, som skall
afbildas, ju mera ofullkomlig blifver bilden, der-
före att kullrigheten är mindre märklig af en li-
ten yta än af en större. Chartan ritas d. v. s.
parallelerna och. meridianerne uppdragas, efter
vissa geometriska reglor, hvilka kallas projectioner.
De äro af flerfalldigt slag, den ena bättre i ett,
den andra- i ett annat afseende. Den, hvaruti
meridianer och paralleler uppritas som raka linier,
kallas Mercators projection. Men vanligen teck-
nas dessa cirklar som krokiga linier. — Glob-charta
{planisphcer, planiglobus,) är en sådan charta,
som föreställer Jordklotet cirkelformigt, uppritadt
Ek papperets jemna yta; men emedan vi, vid glo-

ens betraktande, endast se dess ena hälft så må-
ste man, för att bilden af det hela måtte vara
fullständig, äga tvenne sådana glob-chartor. —

Verldscharta kallas en sådan, som föreställer hela

s'orden;5'orden; Generalcharta är en sådan, som förestäl-
er en viss större del af, jorden^ t. ex. ett rike,

ett land; Special-charta en sådan , som föreställer
en. mindre del af jorden, t. ex. ett landskap, en
socken; Plan-charta, en sådan, som föreställer
grundritningen af en stad, en byggnad o. s. v.
Atlas kallas en samling af flera chartor, tillsam--
mans 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 Verldshafvet , el-
ler Oceanen. Öar äro sådana delar af jorden,
som helt och hållet kringflytas af vatten; holmar
äro mindre än öar; halföar, de som på en sida
sammanhänga med fasta landet. Utgöres denna
förbindelse af en. smal landsträcka, kallas den näs
eller ed [isthmus). En från landet i sjön utskju-
tande 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, kal-
las strand; en hafsstrand med landet derintill, är
en kust. Ett kustland kalkas den långa landsträcka
mellan hafvet och den närmaste höjdsträckningen.

Egentligen äro både Gamla och Nya Verlden;
såsom omgifne af oceanen, tvenne öar; men man
anser dem för fasta länder, i hänseende till deras
storlek. Man kallar ock Nya Holland ett fast
land, ehuru betydligen mindre än dessa, men lik-
väl flerdubbelt större än någon annan ö.

* Om en del af hafvet intränger i landet och
på flera sidor omgifves af land, kallas den en Vik
[golf; är den mindre djupt inträngande och har
den en bred öppning mot hafvet, heter den bugt
(bay); är den helt liten, och kan tjena skeppen
till skydd för vindarne, heter den hamn; en redd
är en ankarplats utan att bilda en bugt. Ett
smalt trångt vatten, som förenar tvenne större vat-
ten, kallas sund eller naturlig kanal. Ett haf,
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som af land på alla sidor så omgifves, att det
blott genom ett sund förbindes med ett annat haf,
kallas* innanhaf. Inneslutes det på alla sidor af
land, heter det insjö. Grunda, mestadels af land
eller öar inneslutna hafsvikar kallas laguner.

Om hafsbottnen stiger nära opp till vatten-
ytan , kallas ett sådant ställe grund ; består det af
sand, får det namn af sandbank ; består det af
klippor, kallas det blindskär. Höjer blindskäret
sig ofvan vattenbrynet, får det namn af klippor,,
ktabbar, skär. En rad af flera sammanhängande-
klippor kallas ref. En samling af flera öar och"
holmar benämnes ö-flock, arcfupelag, archipelr
äro dessa små och klippiga, kallas den skärgård..

Jordens inre är oss obekant, emedan man blott
på ett ringa djup kunnat tränga nedåt. Sannolikt
Består den mvändigt ömsevis af sten, sjöar, eld
och stora ihåligheter. Jordens yta tros hafva bil-
dat sig antingen genom vattnets eller eldens kraft,,
eller genom bådas förenade makt. De berg, som
uppkommit på våta vågen (genom öfversvämnin-
gar) kallas Neptuniska, oeh dessa ligga i skifvor
eller lager. De berg åter, som uppkommit genom
underjordisk eld, kallas Platoniska eller Vul-
kaniska, och dessa ligga massift eller icke lager-
vis. Ännu röjer sig den underjordiska eldeiis och*
vattnets verksamhet, i det att de häs och der ut-
bryta och utkasta brinnande ämnen: sådana stäl-
len heta Vulkaner. Föröfrigt indelas bergen ef-
ter deras ålder, i trenne formationer, neml. Ur-
Öfvergångs- och Flöts-formationen. Till de äld-
sta bergarterna höra graniten och gneisen: af
den sednare bestå de desta berg i Sverige •. des-
sa bergarter gå djupast ned i jorden och af dem...
bestå också vanligen alla fjällars högsta toppar..
Flötsbergen ligga uppå urbergen och äro låga ocb
flacka.
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På Jordens yta omvexla höjder och slätter.

De förra kunna bestå icke endast af berg , utan
äfven af upphöjda, med jord eller sand beklädda
backar. Slätterna bestå dels af haf, sjöar och an-
dra vattusamlingar, dels af jemna jordytor. Men,
i mathemati-k mening taget, finnes icke någon
fullkomlig slätt på jorden; ty emedan jorden är
klotformig, måste äfven den minsta damms yta
vara kuling.

Med absolut höjd menas ett föremåls höjd öf-
ver vatten-ytan; med relatif höjd dess höjd öfver
en gifven punkt vid dess fot. Vanligen ligga de
högsta bergen på en hög basis; derföre kan ett
lägre, men brandt från hafvet eller från en land-
slätt uppstigande berg synas högre än ett verke-
ligen mycket högre berg, emedan åskådaren van-
ligen, då han pa närmare håll blir det senare ber-
get varse, sjelf befinner sig på en ansenlig upp-
höjning. Den absoluta höjden menas gemenligcn,
då höjden, utan vidare tillsats, uppgifves.

Berg, som äro högre än 6000 fot, kallas Al-
per eller Fjällar. Betydligt lägre höjder kallas
kullar, backar; om dessa sammanhänga oeh fram-
löpa en sträcka i längden, benämnas de åsar; ä-
ro de högre, heta de bergsträckor, bergkedjor,
alpsträckor; mindre bergsträckor, hvilka från dem
utgå, kallas åter bergarmar. En större bergmas-
sa, från hvilken bergarmar åt flera håll utskjuta,
far namn af bergknut:, bergstock. Ett bergs öf-
versta del heter topp, spets; den linia, som vi fö-
reställa oss dragen öfver en bergssträekas toppar,
kallas bergsrygg; är den spetsig och smal, kallas
den bergkam; är den mycket bred oeh slät, heter
den bergslätt.

En större sänkning mellan tvänne höjder kal-
las dal; en mindre, däld; en kort oeh smal, kjusa.
Leder en sådan kjusa öfver ett berg från en slätt
till en annan, heter den pass. Gå tvenne berg-
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kedjor i jemnbrcdd med. hvarandra, heter den
mellanliggande dalen en längd-dal (longitudinal-
eller parallel-dal); går den åter i motsatt led, el-
ler skär bergkedjan i lodrätt rigtning, far den
namn af tvär-dal (transversal-dal).

En slätt kan antingen vara jemn, endast mer
eller mindre sluttande åt en viss led, eller ock
sådan, att små dälder och kullar der omvexla.
En slätt af förra slaget kallas jemn-slätt; en af
sednare slaget, vågformig slätt. Man urskiljer
äfven ett land efter dess absoluta höjd. En slätt
eller ett landstreck, som ligger lägre än hafvet '),
kallas ett negalift lågland; de, som ligga högre,
men ej öfver 500 fot, kallas lågländer; de högre
heta högländer [plateauer). Är nu ett högland
jemnt, far det namn af högslätt; är det smaber-
gigt, heter det taffel-land; är det högbergigt, kal-
las det ett berg- eller alp-land. Dälder, som om-
slutas af berg på alla sidor, utan att hafva
någon öppning, kallas kittil-dalar, berg-kittlar. —

Ett längre bergland kallas subalpin-land, terrass-
land, eller också trapp land, emedan man genom
detta småningom nedstiger från höglandet till
djuplandet.

En ofruktbar landsträcka kallas en öcken eller
ödemark, om den är obebodd; en sandöcken, om
den höljes af sand; en stepp , om den är otjenlig
för åkerbruk, utan skog och vatten; hedar äro nä-
stan detsamma, men ännu torrare och grlsfatti-
gare. Upprinner i en öcken, belägen i någon af
de varma länderna, en ömnig källa, från hvilken
vatten kan ulledas, så uppstår pa en sådan fläck
grönska, åkerbruk och träd; ett sådant fruktbart
ställe, lik en ö i ett sandhaf, kallas oas.

1) Sådan är en stor del af Holland och landet på ömse si-
dor om nedre Po: det skyddas genom naturliga eller med konst
uppförde dammar från vattnets öfversvämning.
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Hufvudbergsträckan i ett land eller på en 8
går gemenligcn fram i samma rigtning, som lan-
dets egen längsta sträckning, emedan det är ber-
gen, som liksom ref benen i menniskokroppen gif-
va fasthet och gestalt åt landet. Mångenstädes
bestå stränderna af berg, som kunna hafva en be-
tydlig höjd; men de högsta bergen i ett land lig-
ga mestadels på något afstånd från hafvet.

Den delen af ett land, som har största höj-
den öfver hafvet, kallas landthöjden, den må be-
stå af en bergsträcka eller af en ås, eller annan
högland trakt. Ifrån denna sluttar eller sänker
sig landet mer och mer mot de närmast belägna
vattnen. Den kallas äfven vättendelare , emedan
den, under deras öfra lopp, åtskiljer floderna,
hvilka följa landets sänkning och för ofrigt vanli-
gen uppsöka de djupaste ställena, för att der fram-
rinna. Således kan man genom flodernas lopp
bedömma 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, ett träsk, eller på ett berg.
Vanligen uppkommer ett större vattudrag derige-
nom, att hufvudlloden upptagerflere mindre, hvil-
ka kallas bi- eller tillfloder. Små vattudrag kallas
bäckar, större åar, ännu större floder, strömmar,

elfvary emellan hvilka sednare språkbruket sällan
gör skillnad. Vanligen är en större flod strid
och forsande i sitt öfversta lopp, sagter sig sedan,
när den nedkommit ur bergstrakten, och blir
djup och segelbar. Delar den sig vid sitt utlopp
eller mynning i flera grenar, så kallas de olika
trakter den genomkorsar, Delta. Flodens huf-
vud riktning åt ett visst väderstreck är dess normal-
direction. Det landstreck, hvarifrån vattudra-
gen samla sig till en. flod, kallas flodområde, och
de särskilda bifloderna och mynningarna näm-
nas med ett gemensamt namn dess flod-system..
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Ett flodområdes gränsor äro dels vattudelande
höjder, dels kuster: rummet mellan dessa gränsor
heter sluttning (på Tyska Abdachung), emedan
floden är den relatift djupaste linicn.

Ju större och märkligare en bergsträcka är,
ju större pläga de floder vara, som der uppqväl-
la, och vanligen derifrån sprida sig i flera rikt-
ningar. Dock upprinna många stora floder på lä-

fre höjder, eller ur obetydliga sjöar och träsk,
igger flodens källa nära det haf, hvarutl strömmen

inflyter, så kan floden ej hafva något långt lopp,
men är i stället vanligen så mycket stridare. Så-
dana kallas Kustfloder. — Det gifves vattendrag,
som under snösmältningen eller regntiden kunna
vara ganska breda, strida och forsande , men som
om sommaren försina eller alldeles uttorka: dessa
kallas regnbäckar, (på Fransyska torrents); gå de
genom torra trakter, kallas de steppfloder.

b) LAND och HAF.

Jordens yta innehåller något öfver 9 millioner
qvadrat-mil ; af dessa upptagas nära 7 af vatten,
och det öfriga rummet, inemot Ql/^ ■> af land.

LAND. Om vi betrakta den af de båda glob-
chartorna, som föreställer östra hemisphseren, se
vi först ett stort fast land eller continent, hvars
hufvuddel är utbredd mellan lEquatorn och norra
Polkretsen. En liten del af dess norra del faller
ofvanför denna Polkrets; i söder når dess östra
del icke fullt aequatorn, men den vestra räcker
ända ned till södra vändkretsen och ett stycke der-
öfver. Denna continent kallas den Gamla Verl-
den, såsom först för oss bekant: den indelas i tren-
ne verldsdelar: Europa i n. v., Afrika is. v.,
oeh söder om Europa, samt Asien, i ö. och n. o.
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Asien sammanhänger i v. med Europa, men Br.
blott genom det smala näset vid Suez förbunden
med Afrika. Utmed sistnämnde verldsdels östra
kust ligger en stor ö kallad Madagaskar. De stör-
sta öar som höra till Europa äro Spetsbergen,
Island, Britannien och Irland, samt Sicilien, Sar-
dinien, Candia och Cypern. ■— Asien skjuter i
n. o. med en udde in i den vestra hemisphaeren.

Vi se vidare i Östra hemispha^rcns sydöstra
del en mycket stor ö, som genomskäres af Södra
Vändkretsen. Denna ö kallas Nya Holland och
bildar med öarne, som ligga norr ut,, på ömse
sidor om iEquatorn, en egen verldsdel, kallad
Australien eller Polynesien. Dock räknas de ve-
stra öarne (v. om 150° 1.) till Asien, men den ö-
stra fortsättningen af denna S-kedja sträcker sig
långt in i vestra halfklotet. De fyra största kal-
las Sumatra, Java, Borneo och Celebes, som till-
sammans benämnas Sunda öarna; desse, jemte de
norr ut belägna Philippinerna , höra till Asien.
De största öar, som höra till Australien äro Nya
Guinea, n. om Nya Holland, samt de dubbla öar-
ne Nya Zeeland, ö. om Nya Holland. — Invid
Asiens norra kust ligga de stora öarne Novaja
Semlja och tvenne andra, kallade Nya Siberien.

Vända vi oss nu till vestra halfklotet, finna
vi der en stor continent, som kallas Nya Verlden
eller Amerika. Den fortgår från högsta norden
till s., smalnar nedanför norra vändkretsen, myc-
ket hastigt, motsvarande det breda knä, som Afri-
ka under denna bredd utskjuter mot v. Utanför
denna smala del ligger en stor archipelag, kallad
Vestindien. Dess fyra största öar äro Cuba, Do-
mingo, eller Haiti, Jamaica och Porto Ilio. Den
smala delen af fasta landet, som ligger v. om den-
na ö-flock, är ett näs, kalladt Panama-näset. Det
sammanbinder den nordliga delen af denna con-
tinent, Nord-Amerika, med den sydliga delen,
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Syd-Amerika. .Sedan näset upphört, tilltager Syd-
Amerika hastigt i bredd, utskjuter derefter mel-
lan ./Equatorn och Södra Vändkretsen ett bredt
knä, midtemot en bred och djup inskärning i den
motliggande Afrikanska kusten. Sedermera af-
smalnar denna verldsdel mer och mer, och går
längre ned mot Södra Polkretsen än någon af de
andre continenterna.

Af verldsdelarne är Asien den största (882,600 qu. mil,
1300 mil lång från v. till ö., 1120 bred från s. till n.). Der-
näst följer Amerika (667,600 qu. mil,, 2020 mil lång från o. till
v..; 600 mii bred); derefter Afrika (541,700 qu. mil, 1020 mil,
lång från ö. till v.; 1070 bred); vidare Europa (168,800 qu.
mil; 750 mil lång fr. ö. till v., 520 mil bred). Slutligen Austra-
lien (hvars hufvuddel, Nya- Holland, är 138,000 qu. mil, 560
mil från v. till ö., 420 mii från s. till n.; men när öarna till-
läggas, utgör Australiens yt-innehåil 160,000 qu. mil, således
ändock något mindre än Europas). AsieD är följaktligen 5 gån-
ger så stor som Europa , och större än Europa, Afrika och
Australien tillsammans. Amerika är 4, och Airika 3 gånger
atörre än Europa.

Östra Halfklotet innehåller 2 gånger mera land än det ve-
stra; jemför man åter norra och södra halfklotet, så innehål-
ler det förra 3 gånger mer land än det sednare.

HAF. Oceanen eller Verldshafvet ut-
gör blott ett enda sammanhängande helt, men för
en beqvämare öfversigt skull har man delat dess
yta i följande fem stora afdelningar :

d. Norra Ishafvet utbreder sig kring Nord-
polen, och begränsas dels af den Gamla och Nya
Verldens arktiska kuster, dels, der dessa landgrän-
ser upphöra, af den Norra Polar-kretsen. Det
bildar i Asien tvenne stora bugter, Hvita Hafvet
och östligare Obi-liken , en läng men smal vik,
samt på Amerikas nordöstra kust Baffins-vikenoch Hudsons bay , hvilken sednare likväl ligger
nedom poleirkeln.
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Q. Atlantiska Hafvet ligger mellan Gamla
och Nya Verlden. I n. sammanhänger det med
Ishafvet, och begränsas i ö. af Europas och Afri-
kas kuster. Dess nordöstra del (mellan Britannien
i v. samt Skandinaviska halfön och Danmark i ö.)
kallas Nordsjön. Detta haf intränger mot ö. och
kallas mellan Norrige och Danmark • Skagerllack,
vidare mot s. 0., mellan Danmark och Sverige, och
kallas Kattegat : längre ned. is. bildar det tre
sund, Öresund, Stora och Lilla Belt; derefter vid-
tager Östersjön, ett stort innanhaf, mellan Sveri-
ge, Finland, Ryssland och Ty k and. Det har
tvenne arman Bottniska Viken, Östersjöns nord-
ligaste del n. om öarna Alaid, samt Finska Viken,
Östersjöns östligaste del. Längre ned is. bildar
Östersjön den stora Iliga-Viken. — Mellan Frank-
rike och Spanien ligger en bred. bugt, kallad
Biscaya-Viken. — Sydligare intränger Atlantiska
hafvet mot ö. genom Gibraltars sund oeh bildar
mellan den Gamla Verldens trenne hufvudde*-
lar ett ännu större innanhaf, kailadt Medelhafvet.
Den länga och smala vik deraf, som uppskjuter
emot n., kallas Adriatiska hafvet. Mot n. o. in-
tränger Medelhafvet genom sundet vid Dardanel-
lerria och bildar det lilla Marmora-hajvet; östli-
gare sammantränges detta i ett sund, kailadt Con-
staiitinopolitanska sundet, genom hvilket man kom-
mer in i Svarta Hafvet, en rymlig och öppen
sjö ; derefter följer åter ett sund, som leder in i
Azowska sjön.

Slutligen bildar Atlantiska hafvet, under iE-
quatorn, en stor bugt midt på Afrikas vestra kust;
den kallas Guineiska Viken. Den delen af samma
haf, som ligger utanför denna bugt mellan iEqua-
torn och Södra Vändkretsen, har fått namn af
AStiopiska hafvet. I s. ligger Atlantiska hafvet
öppet, utan alla landgränsor, och förenar sig un-
der Södra Polcirkeln med Södra Ishafvet. Iv.
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bildar samma haf under Norra Vändkretsen Mexi-
canska Viken, omgifven i s., v. och n. af Ameri-
kas fasta land, och i ö. stötande intill Cuba, den
största af Vestlndiens öar.

5. Indiska hafvet begränsas af Afrika i v.,
af Asien i n.., ,af Sunda Öarne och Nya Holland i
ö., samt förenar sig is. med .Södra Ishafvet. A-
siens södra klister utskjuta i följande stora halföar;
Arabien, Vestra Indiska och Östra Indiska halfön,
hvilken sistnämndes sydligaste del heter Malakka.
Emellan dem ligga följande innanhaf: Arabiska
Hafvet söder om Arabien, mellan Afrika i v. och
Vestra Indiska halfön i Ö. Detta haf bildar tven-
ne ansenliga vikar ; den första: Boda Hafvet el-
ler Arabiska- Viken , ett Jångt, men myket smalt
haf, mellan Afrika oeh Arabien, i n. endast ge-
nom det smala näset vid Suez afskildt från Me-
delhafvet, och i s. genom sundet Bab-el-Mandeb
förenadt med Arabiska hafvet. Den andra: Persi-
ska Viken, som sköljer Arabiens östra oeh Persiens
vestra kuster, samt är förenadt med samma haf
genom sundet vid Ormus. Denna vik är bredare,
men ej så lång som Röda Hafvet. Vesterut vid
Afrikas östra kust. ligger den stora ön Madagascar:
sundet mellan den oeh fasta landet kallas Mo-
zambiks canal. — Öster ut följer en bred och
rymlig bugt, kallad Bengaliska Viken, som i ö. ,

n. och v. omkringslutes af de båda Indiska Half-
öarna, samt slutligen Chinesiska Hafvet, mellan
Östra Indiska halfön i v. , södra China i n., samt
Philippinska och Sunda Öarna i ö. och s. Man
inkommer från Indiska Hafvet i Chinesiska sjön
genom två farleder: Malakka-sundet, mellan half-
ön Malakka och ön Sumatra, samt Sunda-
sundet mellan Öarna Sumatra och Java.

k. Stora Oceanen eller Stilla Hafvet. Ge-
nom många sund är denna ocean förenad med In-
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diska Hafvet; den stöter i n. v* till Asien, i s. v.
till Nya Holland; i ö. utgöres dess gräns af Ame-
rikas vestra kust och i n. är den förenad med
Norra Ishafvet genom det smala Behringssundet,
som åtskiljer Asien och Amerika. Söderut finnes
ingen annan än en inbillad gräns mellan denna
Ocean och Södra Polar-Hafvet. Dess största bug-
ter äro följande: i söder, den stora Carpentaria-
Viken på Nya Hollands norra kust; i vester på
Asiatiska kusten: Gula Hafvet mellan China och
halfön Korea; Japanska Hafvet, mellan Japanska
öarna och fasta landet, samt nordligast Kamtschat-
ka-hafvet, hvilket v. om halfön Kamtschatka bil-
dar den rymliga Ochotzska Viken. I öster på A-
merikas vestra kust: Californiska Viken, ett långt
och smalt vatten, mellan halfön Californien och
fasta landet, samt Panama-viken, v. om Panama-
näset. Vid det landfasta Amerikas sydligaste än-
da ligger ön Eldslandet: mellan denna och fasta
landet flyter Magelhaenska Sundet, som förbinder
Atlantiska och Stora Oceanen. Sydvestra delen af
sistnämnde Ocean, eller den delen som ligger när-
mast Nya Holland och Philippinerna, är mellan
de båda Vändkretsarna öfversådd af otaliga större
och mindre öar, hvilka sluta vid 265:te meridia-
nen: denna del af oceanen kallas vanligtvis Sö-
derhafvet.

5. Södra Ishafvet ligger rundtorn södra po-
len, och är under hela året betäckt af fast is eller
simmande isberg, som gör all segelfart derpå o-
möjlig. Detta haf är således alldeles obekant.
Man känner inom dess område endast ett enda.
land, ön Södrw Shetland, s. om Eldslandet, vid
69° br., det sydligaste af allt land.

SJÖAR. De största sjöar äro: I nordligare
delen a£ Europa: Ladoga, den största i denna
verldsdel, Onega, Peipus, Saimen och Päijäne i
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vidare Wänern, Vettern och Mälaren; samt i sö-
dra delen af Europa : alpsjöarna Genever-, Neuf-
chatel- och Boden-sjön. — I Asien: Kaspiska
Hafvet, den största af alla sjöar (158 mil lång
från n. till v., 50 mil bred; öfver 6000 qu. m.
i areal); dernäst Aral, o. derom; vidare österut
Balkasch och BaikaL — I Afrika är endast en
större sjö, vid namn Tsad, någorlunda bekant.
Nästan alldeles okände äro Aqueiunda samt Zam-
beze och Marave. -— I Amerikas nordligaste
del ganska många, hvaribland Slafsjön, Winipeg-
sjön, samt följande fem : Öfra Sjön, Huron, Mi-
chigan, Erie och Ontario, hvilka med hvarandra
stå i sammanhang. I Södra Amerika märkas
sjöarne Titwaca oeh Parima.

BERG och SLÄTTER. De förnämsta berg
på jorden äro följande: I Europa Ural, som stry-
ker från n. till s. (från Polcirkeln till 55° br.)
Dess största höjd öfverskjuter föga 6000 fot. Hela
den stora landsträckan vester och söder derom,
till Östersjön och Finska Viken å ena sidan och
till Svarta och Kaspiska Hafvet å andra sidan. —

eller hela Europeiska Ryssland, utgör en enda stor
slätt. — Kölen eller Norrska Fjällryggen, ett
bredt men medelmåttigt högt bergbälte, löper ge-
nom Skandinaviska hallon, från Nordkyn, det land-
fasta Europas nordligaste spets, söderut till Röras,
hvarunder den utgör gränsskillnaden mellan Sve-
rige och Norige. S. om Röras förplattas den; der-
ifrån tager den egentliga fjällryggen först en vest-
lig kosa, under hvilken den antager namnet
Dovre, löper sedan åt s. v. under namn af Lan-
gefield ut i udden Lindesnäs, den sydligaste spets
i Norige. Denna nu beskrifna fjällkedja fylleT
större delen af Norige, och utsänder äfven å än-
dra sidan flera låga, men breda armar in åt Sve-
rige. Fjällryggens högsta toppar äro i Sverige
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Sulitelma, der Pite- och Lule-elf upprinna, 5700
p. fot; i Norige Snöhättan 7100 fot, och på
Langefjeld några spetsar som äro ännu 5 till 600
fot högre.

Stora Britanniens nodligaste del, Skottska
Högländerna, fyllas af vilda, men ej särdeles hö-
ga berg ; dessa skiljas från Lågländerna genom
Grampian-bergen , som ha en höjd af 4300 fot.
Englands sydvestra del (Wales) är bergig; men
de högsta topparna, omkring 4000 fot, ligga på
Peak- (^if^)berget, der floden Ouse (9iué) upp-
rinner: detta berg går genom nordvestra England
från n. till s. Den öfriga delen af landet är slät,
med undantag af sydligaste kusten utmed Cana-
len, hvarest bergen bestå afkrita. Ön Irland be-
står véxelvis af berg, slätter, torfmossar och moras.

Den stora Öst-europeiska slätten fortsattes s.
om Östersjön, genom hela Polen, norra Tyskland,
Nederländerna och slutligen genom hela norra
Frankrike ända till Atlantiska hafvet. Deremot
är nästan hela det södra Europa bergaktigt.
Schweitz, ett land, som nästan består af idel
fjällar, trånga dalar och alpsjöar' kan anses såsom
utgångspunkten för de flesta af de syd-europeiska
bergsträckorna. Den ansenligaste af dem är Al-
perna, hvilka i sydvestra delen af Schweitz utgöra
en dubbel kedja. Den norra Berner-Aipema ,

börjar ö. om Genever-sjön, stryker längs Rhönes
norra sida, och slutar med de höga topparna die
Jungfrau (12,900 f.), Schreckhorn (12,600 f.)samt
Finsteraarhom (13,500 f.) En lägre kedja går vi-
dare ö. till St. Gotthard, ett fjäll, som väl ej är
Öfver 8000 fot högt, men märkvärdigt såsom en

Sunkt, der Rhone och Rhen, jemte flera mindre
öder hafva sin upprinnelse. Södra Alp-ked-

jan, söm går mellan Schweitz och Italien, består



Physiska Geogr. Berg och Slätter. 29

af flera afdelningar: 1. Penninskai Alpema T mel-
lan Montblanc (14,764 f., jätten bland alla berg
i Europa) till Monte Rosa (14,222 f., näst Mont-
blanc, det högsta)- På denna sträcka ligger Sto-
ra St. Bernhard (10,400 f.) ett märkvärdigt pass.
2. De Lepontiska Alperna mellan Monte Rosa och
St. Gotthard : på dess midt ligger ett annat namn-
kunnigs pass,. Simplon. 3. De Rlhcetiska Alper-
na, från St. Gotthard till Ortle Spitz, en af de
högsta fjälltoppar (12,400 f.) i vår verldsdel, vid
Etschs och Addas ursprung, liksom en gränssten
mellan Schweitz, Italien och Tyskland. Från Ort-
le Spitz. fortsattes Alpkedjan åt n. o. genom Ty-
rolen till GrossGl&ckncr (1i,500 f.), der den
delar sig. En nordlig arm löper i enahanda eller
nordostlig rigtning, under namn af Noriska Al-
perna, genom norra delen af Kärnthen. Stei-
ermark, vidare in i Nedra Österrike oeh
Ungern till Donau-dalen, der den förlorar sig.
En synlig beirgarm går genom södra delen af
Kärnthen, under namn af Camiska Alperna, oeh
stryker längs Adriatiska hafvet genom Krain, in
i Kroatien, der dess namn förbytes till de Di-
nariska Alperna, samt löper vidare v. om Bos-
nien, in i Albanien. Här, i nejden af sjön ,0-
chrida, delar sig denna bergsträcka: den ena ked-
jan går under namn af Egrisu Dagh (L Orbehu)
genom Macedonien , och af Balkan (f. Hasmus)
mellan Bulgarien oeh Thracien, Österut till Svar-
ta Hafvet. Dess höjd öfverstiger föga 3000 fof.
Den andra kedjan fullföljer, under namn af Pin-
dus

, rigtningen mot s. , genom Albanien och
Grekland, som nästan fylles af dess armar och
slukar i Attica med Cap Colonna (f. Sunium).
Halfön Morea är ett högland, fullt af berg och
trånga, instängda dalar.

Nordliga delen af Bulgarien är ett slätt-
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land; detta fortsattes n. om Donau, genom Wa-
lachiet, och öster ut genom Moldau och
B essarabien. N. om Walachiet ligger Sieben-
biirgen, ett liksom utplattadt bergland. V. om
Siebenbiirgen utbreder sig en ansenlig slätt,
bestående af södra och mellersta Ungern; men
dess norra del upptages af Karpatherna. Det är
en naken, vild, sjörik bergskedja; dess högsta
topp har dock endast en höjd af 8000 fot, under
större delen af året höljd med snö.

Från Karpatherna drager sig i nordnordostlig
riktning en ås genom Ryssland upp emot Finska
viken, och derifrån vidare i n. o. emot Ural. E-
huru den högsta i detta land, förtjenar den dock
icke namn af berg ; men den är bred, vatturik,
och för ofrigt märkvärdig, såsom en vattenskill-
nad mellan de floder som falla i Svarta och Ka*
spiska hafven, i Östersjön och Hvita Hafvet. Dess
mellersta och högsta del, belägen s. om sjön Il-
men, har en höjd af något öfver 1000 fot ; deri
har flera olika namn, såsom Waldai, Wolchonski-
skogen och Alauniska berget. Der uppvälla flo-
der som falla i trenne haf: Volga i det Kaspiska,
Duna i österjön; nordligare, men på samma ås,
Dwina, som har sitt utlopp i Hvita Hafvet —. På
samma sätt utgör hufvudgrenen af en med Norr'
ska fjällryggen sammanhängande, flergrenad, låg
landtrygg, Maanselkä, i Finland skillnaden mel-
lan de vattudrag, som utfalla i Bottniska Viken
och de, som utgjuta sig i den Finska.

Södra och mellersta Tysklands berg kunna
anses såsom en fortsättning af Alperna, ehuru
dessa ingenstädes här (utom i Österrikiska länder-
na) hafva alpcharakter. Då Rhen träder utur
Schweiz, Beledsagas han på vestra sidan af Vo-
geserne% på den östra af Schwarzwald, hvarest
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iDonau upprinner. Från Schwarzwald drager sig,
såsom en bindande länk, die rauhe Alb mellan
Donau och Neckar åt nordost, upp till Fichtel-
berget, der Mayn upprinner* Sistnämnde bergs
högsta, långsamt uppstigande spets är Ochsenkopf
(4,900 f.), en kärna för de nordligare bergen i
Tyskland. Derifrån förbreder sig at öster Erz-
gebirge, som på andra sidan Elbe antager namn
af Biesengebirge och slutar i ö. med die Schnee-
koppe ; men här vidtager på nytt en annan berg-
rad, Sudeterne, som tager sin riktning åt 5.0., ned-
åt Karpatherna. Från Ochsenkopf utgår äter åt
n.v. en lång bergsrygg, Thuringerwald; deraf är
åter Hartz ett nordligt utskott ; dess högsta topp
är Broeken: den nordligaste bergpunkt i det mel-
lersta Europa. Derifrån är allt slätt norrut. Land-
sträckorna s., ö. och n. om Östersjön äro således
en ofantlig slätt, som i s.v. räcker ända till Ar-
dennerna , i s. ända till Erzgebirge, Sudeterna
och Karpatherna, i ö. ända till Waldai ; men bak-
om sistnämnde ås, öppnar sig en ännu vidsträck-
tare slätt, som i s. sträcker sig till Hsemus, Svar-
ta Hafvet, Kaukasus , Kaspiska Hafvet, och i ö.
till Ural ; denna , endast af låga landtryggar af-
brutna slättmark innesluter således nedra Donaus,
hela Dnieprs, Dons och Wolgas ofantliga ström-
områden.

Till Italiens bergsystem höra följande sträc-
kor. Den första börjar vid Montblanc, hvilken vi
redan känna såsom Europas högsta fjälltopp, på
gränsen mellan Schweitz och Italien. Från denna
utgår mot s. en bergarm, som i början, eller till
Mont Cenis (11,100 f.), heter GrajiskaAlperna,
hvilka åtskilja Sav o jen och P i emont, men som
sedermera mellan Mont Cenis och Monse Viso
(13,000 f.), får namn af Cottiska Alperna. Ne-
danför Monte Viso (der Po upprinner) tager fjäll-
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stocken en östlig rigtning ; den heter en sträcka
bortåt Sjö-Alpenia, men ombyter

,
i nejden af

Genua, sitt namn till Apenninerna. Detta är 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 eld-
sprutande berget Vesuvius ligger enstaka och är ej
Öfver 3,700 f. högt. Det inre af Sic il ien består
af måttligt upphöjda högslätter: men på östra ku-
sten ligger utan förbindelse med öns Öfriga berg,
det eldsprutande Aetna, den största af Europas
vulkaner, uppresande sig till en höjd af 11,400 f.

Frankrike är liksom Tyskland slätt i n.,
men i sina mellersta och södra delar bergaktigt.
En högland skogstrakt, Ardennerna, utbreder sig
vid dess nordöstra gräns : söderut mötes denna ås
af Vogeserna} hvars hufvudmassa ligger östligare,
längs Rehn ; en annan bergås, Jurabeigen, löper
från Rehns krökning vid Basel söderut till Gene-
versjön och Rhone. Ardennerna fortsättas i s. ge-
nom Cote d'or och ännu sydligare genom Seven-
nerna, som, under många utgreningar och flera
omvexlande namn , upptaga det. inre af sadra
Frankrike mellan öfra loppen af Rhone, Garonne
och Loire. En märklig arm löper längs Rhone
och sedan nedåt Medelhafskusten, der den upp-
hör vid den slätt, som genomskäres af Languecloc-
canalen. Ingen af dessa åsar har någon betydlig
höjd; Sevennernas och Vogeseroas högsta toppar
äro ungefär 4,500 fot.

Deremot begränsas Frankrike mot Spanien
af ett fjäll, som hör till de ansenligaste i vår
verldsdel: Pyrenéerna. Likväl är denna bergås
något lägre än Alperna ; dess högsta toppar äro
Mont Maudit (10,722 f.), och dernäst Montperdu
(10,482 f.), I jemnbredd med detta fjäll, således
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från 6». till v., stryka genom Pyreneiska halfön
flera bergsträckor, såsom Asturiska berget, nord-
ligt längs Biscaya-Viken, samt Sierra Morena och
Sierra Nevada, i södra riket, — den ena n., den
andra s. om Guadalquivirs floddal. Af dessa är
den sistnämnda högst och har toppar af nära
11,000 fots: höjd, hvilka hela året bibehålla snö.

I Asien. Den mellersta delen af östra Asien
utgör en af de upphöjdaste landsträckor på jor-
den. Bergslätternas vanliga höjd är här 6 till $>

tusen fot, men i Tibet äro de ännu högre; nå-
gra ligga der ej mindre än 12 till 15 tusen fot
öfver hafvet. Detta högland omgifves in. och
s. af breda och höga bergkanter, hvilkas hufvud-
sträckning går från v- till ö.

Norra bergraden begynner o. om floden
Irtischs öfra lopp. Den bergmassa, som här bör-
jar, löper mot ö.

, omgifver Jeniseis källor och
fortfar ända till sjön Baikal, kallas Stora Altai (d.
ä. guldberg). Detta är dén högsta delen af hela
kedjan, och har snöbetäckta toppar af 10,000 f.
höjd. Den är delad i flera kedjor, som tillsam-
mans hafva en bredd af vid pass 50 mil. Dess
nordligare sluttningar kallas mellan lrtisch och
Ob Kolywanska berget, mellan Ob och Jenisei
Kusnezkiska berget , mellan Jenisei och sjön Bai-
kal Sajaniska berget. Namnet Lilla Altai, hvar-
med man utmärker de samfälda bergsträckorna å
fjällets norra sida, är i landet sjelft okändt. Den
östliga delen af Altai, som ligger söder om Jeni-
seis öfversta lopp, heter Tangnu. En ännu öst-
ligare snöbetäckt fortsättning deraf kallas Khan-
ola eller Khan-gai [d. ä. Kongsbergct), belägen
ö. om Selengas öfra lopp. — ö- om sjön Baikal,
mellan Amurs och Lenas flodområde, utbreder
sig ett 80 mil bredt alpland, Da-urien, genom
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hvilketDa : uriska berget stryker fram i jemnbredd
med Baikal, eller i rigtning från s. v. till n. o.
Dess vestra del, i nejden af samma sjö, heter Se»
lenginska, dess östra del (mellan Witim och Olek-
ma) Nertschinska berget. — En arm af Dau-riska
berget går, under namn af JablonoiKhrebet (d.ä.
Åppleberget) från 01 ekma* till Aldans källor mot
n. o.; den har en bredd af 50 mil, en medel-
höjd af 3000 fot, med- toppar som äro ännu
1000 fot högre. En östligare bergrad går länga
Ochotzska viken genom nordöstra Siberien ut till
OstCap vid Behringssundet, och har toppar, som
synas 20 mil ut på hafvet, och således måste va«
ra vid pass 6000 fot höga.

Södra Berg ra de n heter under sin första
sträckning från Smd till Burramputer Himalaya
(d. ä. snöns säte). Den består af 3 till 6 jemn-
sides från n. v. till s. o. fortlöpande bergsryggar,
hvilka tillsammans intaga en bredd af 40 till 50
mil och fylla en rymd, så stor som hela Skandi-
navien. Dessa bergrader aftaga i höjd, i den mån
de ligga mot söder, eller mot Indiska djuplandet;
den högsta ryggen är således den nordligaste och
det är denna, som, i egentlig mening, bär nam-
net Himalaya. Dess kamm har en medelhöjd af
15,000 f., men deröfver resa sig enskilda toppar,
som äro ännu 7 till 10 tusen fot högre. De hög-
sta spetsarna äro Davala giri (d. ä. hvita berget)
26,462 eng. fot , det högsta af alla berg på jor-
den, så vidt man ännu känner; östligare ligger
fjälltoppen Tschamalari, som blott är några hun-
dra fot lägre. Himalayas sydliga parallel-kedjor
kunna betraktas såsom trappor, hvarpå man från
högfjället i branta afsatser nedstiger till Indiska
plattlandet; men på norra sidan är nedstigandet
åt höglandet mindre brant. — Hela det nordliga
Indien är ett slättland, hvilket sänker sig i den
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nejd, der Ganges och Buramputer sammanflyta
till ett lågland, som ligger föga upphöjdt öfver
oceanens yta. Vesterut höjer väl sig landet nå-
got, men Ganges och Sind äro ej åtskilda af nå-
gon bergsrygg.

ö. om Burramputer fortfar denna alpkedja,
tnen tyckes här bestå mindre af särskilda armar
än af en oregelbunden sammanhopning af höga
alpmassor och berg-grupper, hvilka likväl följa
normal-directionen från v- till ö. Denna berg-
samling har intet gemensamt namn. ö. om Ira-
vaddi, i sydvestra China (Yunnan), heter den
Sineschan (d. ä. snöberg), i höjd täflande med
Himalaya. Under sin östligare fortsättning s. om
Jan-tse-kiang, heter den Nan-ling, uppfyllande
större delen af södra China. En från s. till n.
mellan Tibet och China löpande kedja , fyllande
rummet mellan Jantsekiangs stora krokning kallas
Yun-ling; nodligare antager denna bergarm rigt-
riingen från v. till ö„, får nu namn af Pe-ling
(norra kedjan), och uppfyller öfra landat mellan
Jan-tse-kiang och Gula floden. — N.. om Gula
flodens stora höjning mot n. och derifrån längs
Chinas nordliga gräns löper en annan kedja, un-
der namn af Inschan; men när den hunnit till
meridianen af Peking, böjer den sig mot n., och
tar vägen upp till fl. Amur. Den heter Khing-
kan Oola eller Siolki-berget. Dess snöbetäckta
toppar gifva upphof åt Sungari och andra ström-
mar, som från s. v. infalla i Amur-floden.

Dessa äro de bergkanter, som omfatta Ost-
Asiens mellersta högland. Men detta land är dock
ingen fullkomlig slätt, utan genomstrykes af flera
bergrader. Från den nordligaste punkten af Sinds
lopp, vid Himalayas vestligaste gränssten, utgår
ea väldig fjällrygg, som tager sin kosa nästan rakt
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mot o. , skiljande Lilla och sedermera Stora Tibet
i s. från Lilla Tatariet i n. Detta berg kallas af
Chineserne Kuen-lyen; annars har det flera namn:
Karakorum och Mustag i v., Kentaisse oeh Tar-
tasch Daban iö. Under sin östliga fortsättning
stryker samma bergrad n. om Jan-tse-kiangs öfra
lopp, s., om sjön Koko-nor, omgifver Gula Flodens
källor, samt sammanstöter inom Chinas gränsor
med Yun-ling och Pe-ling. Sannolikt är detta
fjälls absoluta höjd större än sjelfva Himalayas. -—

Ett tvärberg går ut från Kuen-lyens vestligaste
hörn, löper från s. till n. och skiljer Lilla och
Stora Tatariet. Detta kallas i sin sydligaste del
Thsung-ling (Blå berget), men ;i .allmänhet Belur-
Tag (Töcken-berget.) När detta hunnit till 41 °

bredd, upphör det, men i stället utskjuter deri-
från en ansenlig bergarm, kallad lliiang-Khun
(Himmelsberget), äfven Mussart (Isberget), som ta-
ger sin rigtning åt ö. , således parallelt med Kuen-
lyen. Dess högsta, med evig snö betäckta toppar
ligga n. om Lop-nor., och heta Bogdo 00/a Xhe-
liga Berget). Derifrån fortsätter berget sin kosa
åt ö. och förlorar sig ?i öcknen.

Dessa bergsträckor fortlöpa under andra namn
i mellersta Vest-Asien. Först utlöper från Altai
vid Irtisch en bergarm, som mellan sjöarna Saisan
och Balkasch heter Tarabagatai, och sedermera
mellan Balkasch och Sir Darias källor får namn
af Alatau. Men denna bergsträcka är låg och
dessutom ofta afbruten. V. -om denna sänker sig lan-
det mot Aral och Kaspiska hafvet, hvilket ligger
300 fot lägre än oceanens spegel. Vestra Medel-
Asien är således intet högland, såsom det östra
Medel-Asien, utan tvertom kanske jordens djupa-
ste lågland.

Vidare utgår från den vinkel, der Belur ocli
Thian-schan förena sig, ett annat bergbälte, som
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åtskiljer Sirs och Dshjihons öfra lopp. Det kallas
Kasclikar-berget och fyller den 40 mil breda lands-
sträckan mellan dessa båda floders öfra lopp.

Den punkt, der Thsung-ling, Karakorum och
det af Sind derifrån afsöndrade Himalaya samman-
stöta, är en stor bergknut. Från denna utgår en
fjerde bergarm, Hindu Klut (Indianska berget),
som tager vägen vesterut längs Persiens norra
gräns. Den för (daltar sig småningom under namn
af Ghur (f. Paropamisus) och öfvergår till hög-
slätt. Men s.o. om Kaspiska hafvet reser berget
sig ånyo, omgifver, under namn af Albors, denna
sjös södra kust och förbinder sig med de Arme-
niska bergen. Dess högsta topp, Demavend, för-
modas hafva en höjd af 12,000 fot.

Persien är föröfrigt ett terrassland af 4 till
5000 fots höjd. På sydöstra sidan uppbäres lan-
det af de mot Sind brandt nedstupande Suleimans-
bergen, hvilkas högsta spets, Tukt Suleiman (Salo-
mos thron), har en höjd af 12,000 fot. Denna
kedja räcker dock is. -endast till 30° br., men
snart höjer sig, i sydöstra vinkeln af Persien hög-
terassen Beludschistan, som har en höjd af
8,000 fot. En derifrån utskjutande bergskedja gar
längs Persiska viken, mot hvilken den i branta afsat-
ser nedstupar, och lemnar mellan sista bergtrappan
och hafvet en lågland strandremsa, som är en af
de hetaste på jorden. Äfven på vestra sidan begrän-
sas Persien af en bergrygg, hvars högsta del kallas
Zagrosch. Dess sluttningar fylla Kur di st an.

På dessa bergtrappor nedstiger man i det låg-
land, som omgifves af Tigris och Frät. Det fin-
nes utom detta tvenne dylika i Asien : det ena är
Ganges-Burramputer-slätten, den andra Gula och
Blå Flodens (Hoang-hos och Jan-tse-kiangs) myn-
nings-slätt. Alla tre äro tveflods-länder, yppigt

4
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fruktbara och urgamla cultur-ängder. 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 Medelhafvet öfver-
går till cultur-land. Men här mötes den af Liba-
non-kedjan, hvars hufvudmassa ligger n. om Pa-
laestina, med toppar af 8,000 fot; ett sydligt ut-
skott åtföljer Medelhafskusten , men förplattar sig
småningom mot s. och <öfvergår till öcken.

Kring Fräts källor och kring sjön Wan samt
ofvanför (norr) om Tigris' ursprung utbreder sig
det Armeniska fjällandet, hvars dalar ligga 7
till 8000 fot Öfver hafvet. Dess östra fortsättning
går in i nordvestra vinkeln af Persien och räcker
till Kaspiska hafvet. Vid gränsen mellan Armenien
och Persien reser sig det välbekanta Ararat-fjälle%
hvars högsta spets, först för få år sedan bestigen,
har en höjd af 16,000 fot. N. ut sänker -sig Ar-
menien mot det trappland .(Georgien), .genom
hvilket Kur .flyter,

På andra (norra) sidan upphöjer sig åter lan-
det till ett bergsystem, som består af tredubla ke-
djor, intagande en bredd af 15 mil.. Dess namn
är Kaukasus. Detta fjäll löper i sned rigtning,
från s. o. till n. v., mellan Kaspiska och Svarta
hafven, en längd af nära 150 mil. Medelhöjden
är 10,000 fot; men enskilda toppar äro vida hö-
gre; den högsta, Elbrus, vid Kubans källa, ligger
16,800 fot öfver hafvet.

En gren af Zagrosch-kedjan går nedanför Ar-
meniska bergön, öfver Tigris och Frät, under
namn af Kära Tagh (f. Taurus), till Vest-Asia-
tiska halfön, och stryker längs dess södra kust.
Norr ut sänker sig kedjan mot det inre taffellan-
det, på hvilket, vid Kisil Irmak, uppstiger ett
kegellikt, snÖbetäckt berg till en höjd af ungefär
10,000 fot. Det kallades fordom Argaeus, nu
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Ardschisch. Mot Svarta hafvet begränsas höglan-
det af en skarp bergrand, som af de gamle kalla-
des Antitaurus»

Arabiska halföns kustbildning är å vestra
och södra sidan likadan som Persiens, men mot
Persiska viken sänker sig höglandet långsamt, utan
någon strandkedja. Det inre landet består mesta-
dels af vattenfattiga sandöcknar och skoglösa berg :

dock idkas här och der något åkerbruk, särdeles
i sydvestra delen., Midt igenom halfön från Per-
siska viken| i rigtningen mot Mekka går en dal-
sänkning, i hvilken floden Aftan rinner. I den
mindre, enstaka haliö,, hvarmed Arabien samman-
hänger med Afrika, reser sig det heliga berget
Sinai till en höjd af 6000 fot-

Indiens södra del, den egentliga halfön, he-
ter Dekan, till sin gestalt en trehörning- Dess
norra sida bildas af Vindbyan-bergen, hvilka ej
stå i någon förbindelse med Nordindiens berg.
Vestra sidan begränsas på något afstånd från hat-
vet af en hög, skogbeväxt, mot kusten brådstu-

Eande bergvägg af vid pass 13,000 fots höjd. Den
eter Vestra Ghat och är på ett ställe (vid 11°

br.) genomskuren af en bred dalsänkning. Östra
strandängdeu beledsagas också af en dylik berg-
Sträcka, Östra Ghat; den är lägre, men vildarej,
skoglös, långsammare nedfallande mot hafvet, samt
på flera ställen genomskuren af de floder, som ,

upprinnande på Vestra Ghat, flyta genom hela
halfön ut på östra kusten. Båda Ghaterna mötas
i sydligaste halfön och utskjuta i CapComorin.
Emellan dessa bergmurar ligger Dekanstaifelland,
ett angenämt, svalt hvetesland, starkt contraste-
rande med de heta, kryddbeväxta kuststräckorna.

Östra Indiska halfön består af flerdubbla,
från n. till s. löpande bergarmar, åtskilde af hvar
sin långdal , i hvars midt en flod löper: dessa da-
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lar höra, så långt flodernas Öfversvämningar räcka,
till de fruktbaraste trakter på jorden. Bergens
höjd aftager i den mån de aflägsna sig från det
nordliga högfjället. Sydligaste halfön heter Ma-
lakka: långbergig, torr och föga fruktbar.

Den Ostindiska skärgården, från Su-
matra till Nya Holland, tyckes hvila på en berg-
sträcka, hvilken, underjordiskt sammanhängande,
på sina lägsta ställen af hafvet blifvit genombru-
ten , hvarigenom alla dessa många smala sund upp-
kommit. Några af de smärre öarne hafva dock
uppkommit genom korallbildningar. De flesta ber-
gen äro af vulkanisk natur. Det högsta är Ofir
på Sumatra, nära 14,000 fot. Af enahanda be-
skaffenhet, högbergiga och starkt vulkaniska, äro
äfven de nordliga öarne, Philippinerne , äfven-
som de Japanska öarne.

China är i det hela ett bergland, som i v.
mer och mer öfvergår till.fjällnatur. Ett undan-
tag derifrån är den redan förut omtalta stora, yp-
pigt bevuxna dalsänkningen, mellan Blå och Gula
flodens nedra lopp. Närmast Kejsarrikets norra
gräns utbreder sig ett , angenämt alpland, som
nordligare öfvergår till en högland, vattenfattig-,
skoglös högslätt. Dess östra del heter Mantschu-
riet: i jemnförelse med andra delar af HögAsien
ligger denna temligen lågt och är icke så skogfat-
tig. Vestra delen heter Mongoliet, hvilken i
v. antager naturen af en fullkomlig öcken, betäckt
af grus eller flygsand. Denna ofantliga landsträcka
kallas Gobi eller Schamo, och är nästan alldeles
obebodd. S. om denna öcken, samt mellan fjällen
Kuen-lyen i n. och Himalaya i s. ligger Tibet,
ett vildt, ödsligt alpland, det högsta i Gamla
Verlden.

När man, vandrande mot norden, Öfverstigit
den höga Altai-kedjan, inkommer man i Sibe-
rien, ett ofantligt stort land från Ural till Beh-
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rings-sundet, upptagande nästan */5 af hela Asiens
rymd. Det består nästan helt och hållet af en
platt, enformig, mot Ishafvet sluttande slätt, nord-
ligast förvandlande sig till en snööcken, hvarest
jorden om sommaren endast några tum från ytan
upptinar. Detta flackland fortsattes r under namn
af Kirgisiska steppen, äfven s.v., på andra si-
dan om Irtisch, ända till Aral. Det är ett torrt
hedeland, i hvilket floderna trögt framskrida, till
dess de förlora sig i sanden eller saltgölar. Syd*
ligast reser sig här Ulu-tau-asen , som kan anses
såsom en nordlig länk af Tarabagatai.

I Afrika. En hög flerdubbel berg-rad, Atlas,
med toppar af 13,000 fots höjd, stryker i Afrikas
nordvestra horn från s.v. mot n.0., till Gibraltars
sund. På ömse sidor om detta fjäll ligger Kejsar-
riket Marokko. En annan bergsträcka, kallad
Stora Atlas, går genom Al gir och Tunis längs
Medelhafvet, och slutar i Cap Bon, midt emot
Sicilien. En mycket lägre kustkedja, Harudsch-
bergen, löper s. om Sidra-viken genom Tripolis
och utbreder sig i Barka, till en 1500 fot hög
plateau. En låg ås drager sig derifrån Öster ut
längs Medelhafvet mot Nilens Delta och förenar
sig med Libyska bergkedjan.

På södra sidan om Stora Atlas-bergen följer
först en smal, men lågflack landremsa, kallad Bi-
leduljerid (palm-land). S. om denna åter vid-
tager Sahara, den största" och ofruktbaraste Öc-
ken på jorden. Den går nästan rakt genom Afrika
från v. till ö., och upptager */8 af hela denna
verldsdel. Den är i det närmaste jemn och har
en obetydlig upphöjning öfver hafvet. I Ö. blir
dess beskaffenhet något bättre och man träffar der
åtskilliga oaser.

Ilar man, i rigtningen från n. till s., genom-
vandrat denna öfver 200jnil långa öcken, inträder
man. i Sudan (söderland), deGamlesNigritien.
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Här finnes åkerbruk, stora städer, och en liflig
karavan-handel. Det är ett högland, men af me-
delmåttig höjd. I dess vestra del ligga Kong-bev-
gen , der både Nigern och Senegal upprinna. Kust-
trakten kring den sednare floden kallas Sen ega m-
bien; den, som ligger s.v. om nyssnämda berg,
kallas Öfra Guinea. I östra delen af Sudan
ligger den stora sjön Tsad (14°br. 33° 1.); vidare
i ö. oaserne Da rf ur och K ord o fan. Längst
mot ö. öfvergår naturen till ett alpland, Habesch
eller Abyssinien. Här upprinna de båda östliga
Nil-armarna. N. om detta alpland ligger Nu-
bien, ett föga högt. terassland, genom hvilket
Nilen fullbordar sitt mellersta lopp, störtande ut-
för den ena katarakten efter den andra, i det, att
bergen äfven här framstryka från v. till ö., såle-
des i rät vinkel mot floden. När man nedkommit
utför sista vattenfallet, inträder man i
ett långt, men ganska smalt däldland, yppigt frukt-
bärande , genom flodens öfversvämningar. Bergens
rigtning förändras här, i det de gå längs floden,
östra kedjan kallas Mokattam, den vestra Libyska
bergskedjan. Båda upphöra i bredden af Kairo.
Sedermera utbreder sig elfven i flera mynnings-
armar, öfver Delta, ett lågt, fullkomligt flackt
land.

S. om Sudan uppstiger Hög-Afrika, den
högsta delen af denna verldsdel. Men denna
stora trakt, som upptager den öfriga delenafAfrika,
är blott vid kusterna något bekant. Man känner
blott Mandarra-bergen, s. om sjön Tsad, samt i
s.o. några grader n. om Män-bergen,
hvarest vestra Nil-armen förmodas upprinna. Ett
annat berg ligger temligen nära östra kusten, kai-
ladt Lupata (jordens ryggrad); från 20° s. br.
skjuter det norrut, förmodligen v. om sjöarna Ma-
ravi och Zambeze (hvilka möjligen utgöra blott
en enda sjö), och kanske vidare upp emot Habesch.
Al kusterna sänker sig detta trekantiga högland i
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flera afsatser. Men blott den sydliga sluttningen
fir bekant. När man nemligen reser norrut från
Goda HoppsUdden, en af Afrikas sydligaste spet-
sar, möter först en bergrad, som i v. heter Bok-
kevelds-, i ö. Zwarte-bergen, som hafva en höjd
af 4 till 5000 fot. Sedermera inkommer man på
bergslätten Karru, en enformig öcken , utan träd
och buskar, 3000 f. öfver hafvet. Denna begrän-
sas i n. af en annan bergskedja , som i n.v. har
namn af Roggevelds-, i n.o. af Nieuwevelds-bergen.
När man nu öfverstigit denna kanske 10,000 fot
höga kedja, befinner man sig på en fullkomligt
jemn, 5000 f. hög slätt, endast afbruten af nå.
gra åsar. [Karri-berget och Jernberget). Här fram-
skrider Oranje-floden med trögt lopp. Huru långt
denna högterass räcker norrut, är obekant.

Amerika består af en sydlig och en nordlig
hälft, som sammanbindas genom det smala Pana-
ma-näset. Från dess yttersta udde vid Mage-
lhaens-sundet ända upp till Behrings-sundet går,
nära vestra kusten, en nästan oafbruten bergkedja.
En bergsträcka af denna längd — nära 1900 mil
— tinnes icke annorstädes på jorden; den är äfven
märkvärdig genom sin smalhet, som sällan Öfver-
stiger 15 mil. Från Europas Alper skiljer den sig
för ofrigt genom 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. ä. koppar), men i NordAme-
rika är namnet Änder obrukligt. Redan på ön
Eldslandet vid Cap Horn har denna fjällkedja
en höjd af 3000 fot; men i det landfasta Ameri-
kas sydligaste land, Patagonien, är den ej sär-
deles hög. Vid 39° br., midt emot ön Chiloe,
har den dock redan en höjd af 9000 f. : en snö-
topp är 11,700 fot. Straxt derefter gå Anderne
in i Chile, och utgöra der en enda kedja, utan
jemnlöpande sidogrenar. I Bolivia deremot un-
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der 20° br.j upphör fjällsträckan att utgöra en
enda; här och under sitt öfriga lopp genom Syd-
Amerika är den klufven i tva till tre sidoarmar,
i det att dessa än förena sig ien bergknut, än
derifrån utgå i nya parallel-kedjor. Emellan dem
ligga höga dalar. Vid gränsen mellan Bolivia och
Peru nå Anderne sin största höjd. Sjön Titicaca,
Syd-Amerikas största insjö, ligger der ien sådan
alpdal 12,000 fot öfver hafvet. Dubbelt högre
stiga de omkringliggande bergväggarnes högsta tin-
nar, Illimani (22,910 f.) och Nevada de Sorata
(25,640 f.). Denna sista^ är den högsta fjällspets
i Nya Verlden. Sedermera sänker sig fjällryggen
något, så att snötoppar äro i Peru temligen säll-
synta. Men i nejden af iEquatorn, inom Co-
lombias gränsor, höjer den sig åter: här ligger
högslätten Quito, hvilken på en höjd af 8,700
fot eller mer än 1000 fot högre än Skandinaviens
fjäll, bär det mellersta Europas frukter och sädes-
slag. Vid Quito-slättens vestra rand ligger den
förfärliga vulkanen Cotopaxo och bergspetsen
Chimborazo, hvilken sednare är något öfver 20,000
f. hög; länge blef den ansedd för den högsta topp
ej blott i Nya Verlden, utan äfven på hela jorden.

I Nya Grenada vid 2 1// n. br. fördela sig
Cordillererna i trenne grenar: den östra löper
mellan Magdalena-flodens dal och Mela-flodens
slätter, utbreder sig sedermera i den mer än
8000 fot höga bergslätten Bogota, följer vidare
Magdalena-floden åt n., innesluter Maracaybo-viken
och löper slutligen med en sidogren genom Caracas
till inemot Oreonocos utlopp. Medelhöjden af
denna kedja är 4 till 6 tusen fot,, men enskilda
spetsar [Sierra Nevada de Merida samt Silla de
Caracas) uppstiga till 14,000 fot, således ungefär
till snögränsen. Mellersta kedjan, som anses för
hufvudsträckan, går mellan Magdalena- och Cau-
ca-floderna och höjer sig med enskilda spetsar af
15 till 17,000 f. öfver snögränsen. Den vestra
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kedjan, som är den lägsta (knapt 4,500 fot), stry-
ker längs Caucas vestra strand åt Caraibiska hafvet.
Ett sido-utskott af denna bergsträcka bildar Pana-
ma-näsets kedja , med en höjd af endast 500 till 900
fot; den tros på ett ställe vara alldeles afbruten.

I Guatemala antager den förut nästan af-
brutna fjällkedjan åter alp-charakter; stiger redan
vid Veragua till en höjd af 8000 fot ;. nordligare,
v. om sjön Nicaragua, träffas vulkaner af 10,000
f. höjd. Vid 18° n. br. börjar Cordilleren utbreda
sig till en högslätt af 7 till 8000 fots höjd, som
upptager större delen af Mexico. På denna pla-
teau, som är att betrakta såsom den utplattade
bergsryggen sjelf, ligga en mängd spridda snötop-
par, vulkaner och alpsjöar. Vid staden Guanaxato
(21° br.) växer högslätten till en stor bredd, och
bergsryggen delar sig i trenne grenar. Den öst-
liga, föga betydliga grenen, Cordilleras de Texas,
går åt n.o. öfver floderna Rio del Norte och Ar-
kansas, ständigt aftagande i höjd, upptill Mississip-
pis och Missuris förening, der den bär namnet
"Ozark-bergen och knapt är 2000 fot hög. Den
vestra grenen , Cordilleras de Sonora, går åt n.v.
och förlorar vid norra ändan af Californiska hafs-
viken sin sjelfständighet. Mellersta eller huf-
vud-kedjan, Sierra Madre, löper midt emellan de
nåda hafven, genom Nya Spanien längs Rio
del Nortes vestra strand, bildar under 43° br.,
vid gränsen till Förenta Staterna, en väldig,
11,000 fot hög bergknut, Sierra Verde, der Rio
del Norte , Missuri och trenne af Columbia-flodens
källarmar uppqvälla. Derifrån stryker fjällryggen
under namnet Chippeway- eller Klipp-bergen, ge-
nom Förenta Staterna oeh in i Polarländerna,
och längs Mackenzie-flodens vestra strand. Under
59° br. är den ännu nära 8000 fot hög, sedermera
aftager deras höjd betydligt, och är, der den upp-
hör vid Mackenzie-flodens utlopp, ganska låg. -—

Slutligen går längs Amerikas vestra kust, från Ga-
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liforniens sydligaste spets ända upp till Alasch-
ka, en kedja, som i s. är genombruten af flera
-floder, men in. utskuren af hafvet i otaliga ud-
dar och skär. Kustbildningen liknar der Noriges.
Dess högsta topp, som tillika är den högsta i hela
Nord-Amerika, är S:t Elias, 18,000 f. (60%°br).

Genom denna fjällkedja har Amerika fått sin
gestalt och orographiska charakter. Öfverskåda vi
nu den öfriga delen af denna verldsdel, finne vi
först i NordAmerikas nordliga del, ett ofantligt
slättland, utbredande sig från vestra kustkedjan
ända till den klippiga halfön Labrador.. Här
ligger en sträcka af stora sjöar, som mestadels stå
i förbindelse med hvarandra; men dessa vattucom-
municationer gagna här föga, emedan det om-
gränsande landet är idel vildmark, under större
delen af året begvafvet under snö och is. Dessa
Polar-länder skiljas från Förenta Staterne ge-
nom en hög ås, Landthöjden, som under 48° br.,
stryker från Klippbergen till Öfra Sjön, åtskiljande
"Winipeg-sjöns vatten-system från Missuris och
Mississippis flodområde.. —S. om S:t Lorenzo-flo-
dens mynning uppstiger en rad af kullar; denna
förvandlar sig sydligare- till en flergrenad berg-
kedja, som stryker från n- till s., i början nära
Atlantiska hafvet, men sydligare dragande sig in-
åt landet. Östra armen , på flera ställen genom-
bruten af floder (Susquehannah, Potowmak m. fl.),
heter Blä Bergen och är låg; den vestra, eller
hufvud-armen kallas Alleghany eller Apalachema;
dess medelhöjd är 3000 fot (högsta spetsen Washing-
ton, under 44° br., 62;iG f,). Mellan denna kedja
och vestra kustfjället utbreder sig jordens största
slätt, som genomströmmas af Missuri och Missis-
sippi. Savanner kallar man här sådana oöfver-
skådliga, trädlösa, af gräs yppigt bevuxna ängslätter.
Denna slätt sluttar starkt mot Mexicanska viken,
så att Mississippi, äfven i sitt nedersta lopp, har
ett stridt lopp, och med möda kan beseglas. Ö.
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om Allehagny utbreder sig det Atlantiska kust-
landet , som i s. , särdeles på norra sidan af Mexi-
canska viken, är ganska sumpigt. V. om samma
hafsvik ligger en he^t kustrand, från hvilken man
långsamt uppstiger till den -Mexicanska hög-
slätten; från denna nedstiger man åter å andra
sidan till en lika låg, men ännu hetare och osun-
dare kustremsa vid Stilla Oceanen. En lika, men
mindre distinct bildning har G-uatemala, eme-
dan bergen här äro mer ihopträngde.

När man -genomvandrat Panama-näset för att
begifva sig i det inre Syd-Amerika, måste man
först 'öfverstiga Goråillerens redan förut beskrifna
tredubbla kedja. Men nära hafvet, mellan Mag-
dalena-flodens utlopp och sjön Maracaybo reser sig
från den brännheta slätten ett snöfjäll, som väl
ej har mer än 3 mils längd men en höjd af minst
18,000 fot. Denna isolerade och i sitt slag enda
berggrupp heter Sierra Nevada ,de Santa Marta.
ö. ;om nyssnämnde sjö till floden Orenoco längs
kusten utbreder sig östra Cordilleren.» under namn
af Silla de »Caracas. S. om Orenoco utbreder sig
ett bergland, som fyller Guyana och räcker till
Amazonflodens mynnings-dal.; i v. och n. inneslu-
tes det af Orenoco, som går omkring detta land
nästan ien cirkel. Inom detsamma urskiljer man
flerdubbla kedjor , hvilkas höjd omvexlar från 2
till 8 tusen fot. Men v. om detta högland ut-
breder sig en ofantlig, af Amazon-floden genom-
fluten lågslätt, ömsevis beväxt af ogenomträngliga
skogar, såsom vid denna elf, ömsevis, såsom vid
Orenoco, bestående af gräsrika flacka ängar, Lla-
nos, af invånarne stundom kallade gräs-haf
[mar de yerbas). I s.o. når denna slätt sin gräns
vid Brasilianska höglandet. Man urskiljer der
trenne kedjor som alla gå från n. till s. : 1.
Kustkedjan, från S. Francescos till La Platås
mynning; 2. Mellersta kedjan, bekant för
sina diamanter, från S. Francescos källor till 23°
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br., der den förenar sig med Knstkedjan; dess
högsta topp, i nejden af staden Villa Ricca, heter
Stambe (-')960 f.), 3. Vestra kedjan, af en ringa
höjd (1800 till 2'ioo f.), skiljer Amazon-flodens
södra tillfloder frän Plata-floden. Mellan dessa
tre kedjor utbreda sig vidsträckta högslätter; v.
om tredje kedjan ligger det stora flacka landskapet
Måtto Grosso, hvilket mot v. öfvergår till den
slätt, som* räcker ända till Anderna. Här flyta
norrut till Amazon-floden samt i motsatt rigtning
till Plata-iloden betydliga tillfloder, hvilkas vat-
tuskillnads-linia icke bildas .af en bergrygg, utan
af en flack trakt. I Platås flodområde kallas dessa
slätter Pampas, af enahanda art som Savannas i
NordAmerika, således omätliga gräsbevuxna ängar
Utan träd och buskar, på hvilka tallösa hjordar
af tama och vilda hästar och hornboskap beta.
Denna enformiga slätt fortfar å östra sidan ända
till Mage!haenska sundet genom hela Patagonien,
men öfvergår der till grus- och sten-öeknar, eller
ofruktbara saltstepper. Elds.landet består der-
emot af höga snöbetäekta berg.

En insularisk bergkedja, af hafvet genombru-
ten och bildande mänga öar, går från Caracas-
Cordilleren i en båge genom Antilliska öarna
till halfön Yucatan. Den uppnår på Jamaica
sin största höjd i de Blå Bergen (6850 f.).

Nya Hollands bergconstruction är ännu obe-
kant. .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 Södra Wales),' kallas Blå
Bergen-, och löpa från n. till s. På deras andra
sida utbreder sig ett 2000 f. högt tafftdland.
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FLODER..— Europa. I Östersjön utfalla
från Skandinaviska halfön en mängd strömmar,
som upprinna i dess nordliga del, dels på Köl-
lyggen, dels ur de lång-sniala sjöarne vid dess'fot;
de fram löpa .med stridt lopp, hvilket å större
sträckor gör dem odugliga till båtfart, och kasta
sig i Bottniska viken. De största äro Torne elf
med sin venstra biflod Muonio, Kalix elf, Lule
elf med sin högra biflod Lilla Lule, Pite., Skel-
lefte från sjön Hornafvan, Ume med bifloden
Vindels-elf, den stora ocli praktfulla Angerman-
elfven, Ragunda eller Indats-elfven från Storsjön,
Ljungan eller Njurunda -elf, Ljusnc samt Dal-
elfven; den sistnämnde uppkommer genom tvenne
källarmar, östra Dal-eljven, som gar genom sjön
Siljan, samt Vestra Dal-elfvcn. I egentliga Öster-
sjön utfaller från mellersta Sverige : Motala élft
*om utgår från sjön Vettern. — Från Finland
ilyta i Bottniska Viken: Kemi- och Ule-elf, som
båda upprinna ur likbenämnda träsk, Kyno-elf
samt ett stort antal andra, på Maanselkä upprin-
nande, mindre floder, och sydligast Kumo-elf, ut-
loppet för ett vidsträckt sjösystem. — I Finska
Viken utfalla Kynjmene-elf, som kommer från
Päijäne-sjön, samt den korta Newa-floden, som
kommer från Ladoga-sjön, hvilken sjelf emottager
Wuoksen, som ,har sitt nrsprung från det vid-
sträckta vattudraget Saimen, Svir från Onega samt
■Wolchow från sjön limen. Sjön Peipus' utlopps-
ilod i Finska viken heter Narowa. — I Riga-viken
»utfaller Duna från Wolchonski-skogen.

I Östersjöns södra del utfalla: Niemen i sitt
nedra lopp kallad Memel, med högra bifloden
Wilia, samt Pregel, den förra utgjutande sig i
•das Kurische Ilaaff, den sednare i das Frische Haff.

Dessa
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skrifver i sitt lopp ett c/3 samt utfaller med trenne
mynningar, hvaraf tvenne i Frische Haff. Bifl.
h. l) : San och Bug, sjelf en stor flod, som emot-
tager Narew; bifl. v. Pilica. — Öder upprinner
på norra sidan om Sudeterna, endast 10 mil frän
Weichsels källa, men dess trenne mynningar ligga
40 mil från dennas. Bifl. h.: Warthe, som upp-
rinner nära Pilicas källa och upptager Netze; v.
Glatzer Neisse, Bober, Lausitzer Neisse; i.flodens
utloppsvik utfaller Peene.

I Nordsjön utfalla följande trenne floder,
som alla flyta åt n. n.v.-: Elbe , som upprinner
nära Oders källa, på Riesengebirge, J3ifL h.; Ha-
vel med .Spree; v. Moldau, egentliga källflöden,
kommande från Böhmerwald., samt Saale från
Fichtelgebirge. — Weser , -som uppkommer ge-
nom föreningen ,af de tvenne källarmarna Werra
och Fulda, hvilka hafva «itt ursprung i en bergs-
trakt ö. om Thuringerwald; bifl. h. Aller från
Harz. — Ems, egentligen blott en stor kustflod,,
som upprinner i Teutoburger-skogen och utflyter
i hafsviken Dollaft. — ;Rhen, en af Europas stör-
sta floder. Uppkommer genom trenne snöbäckar,
af hvilka de tvenne festligaste upprinna på S:t
Gotthard; inströmmar i Boden-sjön, flyter sedan,
i vestlig rifftnins- till Basel, hvarunder den från v.
upptager Aar med dess armar heuss och Lim-
mat; förändrar sedan, nedkommen från Schwei-
ziska bergstrakten, sin kosa till en nordlig, flyter
i en dal mellan Vogeserna och Schwarzwald,
upptager på vestra sidan /// (från Jura), på östra
Neckar och Main (en betydlig biflod från Fichtel-
berget). Längre ned .inflyter från v. Mosel, som
har sin källa på Vogeserna, samt från ö. Ruhr'
och Lippe. Rhen inträder ,nu i slättlandet, böjer

1) 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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éig mot v. och delar sig i flera armar: Yssel, som
faller i Zuyder Zee, Rhen, som utflyter i hafvet,
Leck, som jemte den sydliga armen- Waal, hvil-
ken är Rhens förnämsta mynningsarm, förenar sig
med den från Cote dor kommande MAAs-floden.
— Is., ej långjt frän Maas'utlopp, utfaller äfven
Schelde i flera mynningar: den har sin källa i
Ardenner-skogen. Med Maas och Schelde bildar
Rhen det största Delta-land i Europa, hvilken till
en del ligger lägre än hafvet..

, I nordvestra delen af samma haf (Kattegat)
utflyta : Götiia Elf, som* under namn af Klar-
elfen flyter ut ur Fämund-sjön i Norige infaller
i Wenern, utgår derifrån under namn af Götha
elf, bildar vattenfallet Trollhättan, samt delar sig
vid utloppet i tvenne grenar.. — Glommen i No-
rige, flytande från Dovre..

Britiska öar nas floder: Themsen , som
flyter nästan rakt från v. till ö. Dess mynning,
ligger vid nordliga ingången till Pas de Calais;
Trent, flytande åt n.0.; dess mynning heter Hum-
ber; samt Forth och Tay i Skottland. På vestra
kusten utfalla Clyde (slcib) i Skottland samt Se-
vern i England: den förre utfaller i Nord-Canalen
(till Irländska sjön), den sednare i Bristol-viken.—
Irlands hufvudflod heter Shannon; den upprinner
i nordvestra delen af ön, och flyter genom flera
sjöar från n. till s.v. ut i Atlantiska hafvet.

I Britiska Canalen utfalla Franska kust-
floden Somme, hvars källa ligger i granskapet med
Scheldes, — samt Seine, ur källor på Cote dor.
Bifl. h.: Aube, Marne, samt de förenade Aisne
och Oise, alla från Ardenner-skogen; v.: Armen-
con och Eure.

I Atlantiska,hafvet utfalla följande ge-
nom Frankrike gående floder : Loire, som kommer
från' Sevennerna; dess lopp går länge nordligt, se-
dan vestligt. Bifl. h. de förenade Loir, Sarthe
och Majenne; v. Allier (också från Sevennerna),
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Cher och Vienne. — Garonne ur källor på Pyre-
néerna; dess hufvudrigtning går åt s.v. Bifl. h.
Tam och Lot, samt den betydliga Dordogne, som
kommer från Mont dor. Efter Dordognes inflöde
antager elfven namn af Gironde, är bred och se-
gelbar, samt utgjuter sig i Biscaya-vikcn,

Vidare utfalla i Atlantiska hafvet följande ge-
nom Pyreneiska halfön från ö. till v. flytande flo-
der: Minho, en kustflod, flytande i en dal mellan
Asturiska bergen; Duero, ur källor på Iberiska*
berget; Tajo, upprinnande på samma berg, och
flytande i dalen mellan Guadarrama- oeh Guade-
lupe-bergen ;

— Guadiana upprinnande ur träsk ;

den går en sträcka underjordiskt, och flyter mellan
Guadelupe- och Sierra Morena; Guadalquivir, upp-
rinner nära Guadianas källor, genomlöper den herr-
liga dalen , som inneslutes af Sierra Morena in.
och Sierra Nevada i s. Alla dessa floder äro strida
och endast på korta sträckor segelbara.

I Medelhafvet utfalla: Från Spanien r
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. Aragon och Segre, båda från Pyrenéerna,
från S. Xalon m. fl. KustflodcrnaXucAß och Segura.

Från Frankrike: Rhonk upprinner i Schweiz
på S:t Gotthard, helt nära Rhens vestligaste källa ;

strömmar åt v. ut i Genever-sjön, utflyter deri-
från, och förenar sig vid Lion med den från Vo-
geserna kommande Saone, hvilken egentligen kan
anses som Rhönes källflod. Efter bådas förening
tar elfven samma rigtning som förut Saone, eller
från n. till s. ; från venster infalla alpfloderna
Isére och Durance, hvarefter floden utflyter i
många mynningar, som besväras af sandbankar.

Från Italien: kustfloderna Arno, Tibkr och
Garigliano, kommande från Apenninerna och ut-
flytande å halföns vestra kust. På östra kusten,
i Adriatiska hafv et, utfalla kustflodcrna Tag-



Physiska Geogr. Floder. 53

liamento, Piave och Brenta, från Alpernas södra
sida; den betydliga Adige, som under namnet
Etsch upprinner pa Ortlc Spitz och genomström-
mar Tyrolen, innan den nedkommer i Lombar-
diska slättlandet; slutligen Po, Italiens hufvud-
flod. Den upprinner på Monte Viso, blir snart
segelbar och genomflyter ett slättland, som nästan
omärkligt sluttar mot hafvet, hvarföre floden trögt
framskrider. Bill. från n., upprinnande på Al-
perna: Ticino, som under namnet Tessino upp-
qväller på S:t Gotthard och genomströmmar Lago
Maggiore; Adda, som genomflyter Como-sjöft;
Oglio, som går genom Fseo-Sjön , samt Mincio,
som utgör Garda-sjöns utflöde och sedermera bil-
dar flera träsk. Bifl. frän s.: Tanaro, Trebbia,
Panaro.

På Dalmatiska kustlandet utfaller i Adriati-
ska hafvet kustfloden Narenta; samt i Albanien
kustfloderna Drino, ur Ochrida-sjön, och Vojussa
från Pindus. I Joniska hafvet: Aspropotamos. I
jEgeiska hafvet: Salambria, som genomflyter Thes-
salien; Värdar, som genomflyter Macedonien och
utgjuter sig i Salonichi- viken, samt Karasu (Stry-
mon), som liksom Värdar upprinner på Egrisu
Dagh och flyter genom Macedonien. Slutligen den
betydliga Maritza, som uppqväller på Balkan och
flyter genom Thracien.

I SvaTta Hafvet utfaller Donau, den stör-
sta i södra Europa, 280 mil lång. Den upprinner
på Schwarzwald. I sitt öfra lopp, som gar genom
Tyskland, under hvilket floden, ehuru segelbar,
ar besvärad af forsar och hvirflar, upptager den
från h.: Iller, Leeh, Isar, Inn (den betydligaste
af dessa bifloder, upprinnande i nejden af Etschs
och Addas källor) med Salza samt Ens, alla från
Alperna; från v. Allmiihl, Naab samt den från
Sudeterna kommande March. Under sitt meller-
sta lopp, som går genom Ungern och der en lång
sträcka flyter rakt mot s., emottager Donau från
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li., Raab, från Steyermarkska Alperna; den be-
tydliga Drau eller Drave, som upprinner i nejden
af Gross Glockuer och förstärkes af Mur; den ej
mindre betydliga Sau eller Save, som upprrväller
på Terglou oeh flyter jemnsides med Drau från v.
till ö. , samt slutligen Morava, Serviens hufvud-
f!od. Bifl. från v. äro de från Karpatherna ned-
flytande Waag, Gran samt den ansenliga Theiss,
Ungerns hufvudflod, hvilken flyter parallelt med
Donau. Under sitt nedersta lopp utgör elfven
gräns mellan Walaciiiet och Bulgarien, emottager"
ett stort antal floder så väl från Balkan, som Kar-
patherna, såsom Aluta, Sereth, Pruth, framskri-
der med trögt lopp, sprider sitt vatten i flera träsk
och utfaller, sedan den gjort en stor krok mot n.,
i fem mynningar. Dessa armar omfatta ett vid-
löftigt, sjörikt och sumpigt Delta-land.

I Svarta hafvet utfalla vidare: Dniestr , som
kommer från Karpatherna, har» ett smalt flodom-
rådej och är segelbar ehuru dess lopp är stridt; —

Bug eller "Bog, som upprinner i samma nejd, som
Weichsclns liknäinnda biflod, samt den ansenliga
Dniepr. Denna uppstår s. om Wolchonski, i nej-
den af Dunas källor; dess venstra strand omgifves
af höga kullar, som på ett ställe gå tvert öfver
flodens brädd och åstadkomma flera vattenfall.
Floden tager en rigtning, som ville den utfalla i
Asowska sjön, men böjer sig mot s. Hela dess
lopp har tycke af ett ifi Bifl. från h.: Bereziua
och' Pripez, från v.: Desna och Worskla.

I Asowska sjön utfaller Don. Den upprin-
ner ur en sjö och flyter med långsamt lopp åt
s. 0., men böjer sig sedan tvert mot s. och v v.,
hvarunder den från h. upptager Donez.

I Kaspiska Hafvet utfaller Wolga, Eu-
ropas största flod, i följd af sina inånga krokar 'i()0
mil lång. Dess källor äro flera sjöar i Wolchonski-
skogen, belägna 5.00 mil från flodens utlopp, men
endast 'i0 från Finska Viken. Hälften af dess lopp
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(till Kasan) går åt ö., det öfriga åt s., på ett stäl-
le kommer den Dön nära, samt utgjuter sig i åtta
grenar. Bifl. h.: Oka; v. Twerza och den an-
senliga Karna, som kommer från n., och hvars
rigtning nu följes af elfven. Under större delen
af sitt lopp är Wolga segelbar; för ofrigt ganska
fiskrik, särdeles i dess nedra lopp. — I Kaspiska
hafvet utfalla vidare: Ural, gränsfloden mot A-
sien, kommande från Ural-berget. S. om Wolgas
mynning 'inflyta de Kaukasiska floderna Kuma och
Terek. Den sednare anses, jemte Kuban, som fly-
ter i motsatt led in i Asowska sjön , utgöra gräns
mellan Europa och Asien,

I Ishafvet utgjuta sig Petschora från östli-
gaste delen af Waldai samt Tana-elf från Kölen.

f Hvita Hafvet utfaller Dwina, som bil-
das af källfloderna Wytschegda och Suchona, den
förra flytande från ö., den sednare från v.

Asien. I Ishafvet utfalla följande genom
Siberien från s. till n. flytande hufvudfloder: Ob,
som uppstår genom föreningen af %:ne på Altai
uppkommande källfloder (Tslndisman och KatunjaJ;
sedan Ob, -slingrande sig i stora bugtcr, från h.
upptagit Tom, Tschulim, Ket m. fl., mötes den
af Irtisch, som är större än hufvudelfven sjelf.
Äfven denna uppsväller på Altai, rinner genom
sjön Saisan och förstärkes genom floderna Ischim
och Tobol. Efter Irtischs inflöde går Ob temligen
rakt mot n. och utgjuter sig i en stor hafsvik. —

Jenisei upprinner på den delen af Altai, som kal-
las Tangnu, strömmar i början vestligt, sedan nord-
ligt, Bifl. h.: Öfra och Nedra Tunguska. Den
förra, äfven kallad Angåra, upprinner under nam-
net Selenga på Kangai, och utfaller, förstärkt af
Tula, i sjön Baikal, •hvarifrån den åter utgår un-
der namn af Angara. — Lkn.v uppkommer pa ber-
gen norr om sjön Baikal, flyter åt n. o.', uppta-
ger från h. Witim och Olekma, som uppslå i I)a-
------uriska bergen, böjer sig sedan åt n. v., och upp-



56 Physiska Geogr. Floder.

tager Aldan, från Stanowoi-bergen. — Mera kor-
ta äro floderna Jana, Indigirka och Kolyma, som
rinna genom nordöstra delen af Siberien.

I Ochotzska hafvet utfaller Amur. Dess
nordliga källfloder heta Oiion och Argun. Båda
upprinna nära hvarandra på Khan-ola, och flyta
jemnsidigt med hvarandra. Onons nedra lopp
(sedan den upptagit lngoda) kallas Schilka. 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 källflod , Sungaji,
hvilken kommer djupt från s., från Koreas nord-
liga gränsberg. Sedermera antager elfven åter ett
nordostligt lopp.

I Gula Hafvet utfaller: Hoang-ho (Gula flo-
den) som kommer ifrån Tibet, s.v. om Koko-nor.
Dess öfra lopp beskrifver en stor båge mot n.,
och öfvergår sedan till ett östligt. — Ännu ansen-
ligare är Jan-tse-Kiang (Blä-floden), hvars källor
och mynning ej ligga särdeles långt från floang-
lios. Men efter det båda inträdt i China, aflägsna
de sig ansenligt 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 båda
genom canaler i förbindelse med hvarandra och
deras delta-land är kanhända det fruktrikaste och
bäst odlade på jorden. Båda äro de längsta floder
i Asien, Hoang-ho 570, Jan-tse-kiang 650 mil lång.
— Chinas tredje hufvudflod är Si-kiajig, som gar
genom södra delen af riket.

Östra Indiska halfön har ett stort antal flo-
der, som rinna från n. till s., från obekanta käl-
lor, i långa och smala dalar. De förnämsta äro
Song-koi eller Tonking-floden; — May-kaung äf-
ven kallad Don-nai, eller Kambodshja-floden; —

Menam eller Siarn-floden; Saluaen (Thaluayn), —

samt Ir vvaddt, eller Ava-floden. Man har i sed-
nare tiden sökt bevisa, att Jaru-Tsangbo, Tibets
hufvudflod, hvilken man länge ansett för Bur-
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rampufers öfra lopp, tillhörde Ava-floden. Dess
ofantliga vattenmassa gör denna förmodan icke o-
sannolik : dess delta är ett af de vidlöftigaste i Asien.

Hufvud-floderna i Hindostan eller nordliga
delen af Vestra Indiska Halfön äro Burramputer,
Ganges och Sind; Den förstnämndes källor äro o-
kända, så vida icke Jaru-Tsang-bo skulle vara dess
öfra lopp. Den utfaller i Bengaliska viken och»
står genom sina mynnings-arms.>r i förbindelse
med Ganges. Ganges upprinner på södra sidan-
om Himalaya; den hinner snart ur bergstrakten,
och inträder sedan i ett slättland, som är ett af
de fruktbaraste på jorden. Från s. upptager den
Dshjumna, som uppsväller vestligare och länge
flyter i: jemnbredd med hufvudelfven, samt längre
ned Soane; från n. infly ta en ansenlig mängd från;
Himalaya nedbrusande strömmar, såsom Devah
eller Gogra. Elfvens stiömklyfning börjar 30 mil
från hafvet; vestra armen, hvilken till skeppsfart
mest begagnas, kallas Hugli. Dess ansenliga delta
är 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, fastän dessa ligga
s. om högfjället. Sind rinner i början åt v. och
upptager i berglandet Kabul-iloden från samma
sida ; sedermera nedkommen ur bergstrakten, går
den nästan rakt mot s. Under en lång sträcka
åtföljes dess vestra strand af Suleiman-bergen,
hvarföre den på denna sida ej emottager särdeles
betydliga floder, rnen på östra sidan upptager den
Pendsnud, d. ä. fem-floden, så kallad, emedan
den uppkommit af fem floder, af hvilka ingen är
ringare än Rhen. Dessa äro: Dshjalum (f. Hy-
daspes) som genomrinner Kaschmir, förenar sig
med Tshjenab (f. Acesines), och längre ned Rawi
(f. Hydraotes) som genomflyter staden Lahor.
Den förenade trillingsfloden flyter genom Multan
och emottager längre ned Gharra^ en tyillingsflod,
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bildad af Beiha och Setledhj. Den förra hette
fordom Hyphasis, gränsen för Alexanders Indiska
tåg; den sednare, som hette Hesidrus, är en gan-
ska långväga flod, upprinnande i samma nejd som
Sind, Dshjumna,, Ganges och Jaru-Tsang-bo. Äf-
ven Sind bildar vid sitt utlopp ett ansenligt
Delta; denna flod begagnas föga till sjöfart, dels
emedan dess bädd är föga djup, dels emedan elf-
ven under större delen af sitt lopp går genom
öcknar och glest bebodda trakter.

Af Dekans floder utfalla på vestra kusten en-
dast INerbudda,- flytande i sydlig jemnbredd med
Vindhyan-bergen,- samt parallel-floden Tapti.
Båda utgjuta sig, i Cambay-viken- På östra kusten
utfalla en mängd strömmar, som rinna tvert ge-
nom hela halfön, flera ända från Vestra Ghat.
De största äro Mahanuddi, Godaveri och Kistna.
Den förstnämnde kommer- från Vindhyan-bergen;
de båda sednare från Vestra. Ghat..

Persien har antingen endast kust- eller ock
etepp-floder. Af det sednare slaget är Hinmend
eller Hirmend, utfallande i sjön Zareh.

I Persiska Viken utfalla tvillings-floderna
Degr eller Tigris samt Frät eller Euphrat. Den
förra har sitt upphof från södra sluttningen af
Armeniska gränsberget samt flyter strid och for-
sande åt 5.0., längs Zagroseh-bergen, till dess den
råkar Frät. Denna uppsväller i Armeniska berg-
landet, strömmar der först åt v., sedermera ned-
kommen från bergstrakten, åt 5.0., i jemnbredd
med Tigris, men med mindre häftig fart, och
sprider sig, delad i flera strömfåror. Efter bådas
förening kallas elfven Schat-el-Arabi.

Arabien har liksom Persien endast kust- och
stepp-floder. Den största heter Aftan, som har
sin mynning i Persiska viken.

Vest-Asiatiska halföns hufvudflod heter Kisil
Irmak, de gamles Halys. Den flyter från Taurus
åt n., ut i Svarta Hafvet.
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I dälden mellan Libanon och Antilibanon

(CoeleSyrien) rinner ElAasi (f. Orontes) ut i Me-
delhafvet. På andra (södra) sidan om Libanon
börjar ElArden (Jordan), flyter åt s. genom Gali-
Iseiska sjön och vidare genom en kjusa ut i Döda
Hafvet. En lika beskådad dal-sänkning, men utan
vattendrag, sträcker sig från södra ändan af Döda
Hafvet ända ned till Röda Hafvets nordvestra bugt.

1 det mellersta Hög Asien flyta: åtskilliga stepp-
floder, dels i sjöar, dels forsinande i sanden. Så-
dana äro: Jarkand .eller Hierkand, som,, begyn-
nande på Belur-fjället, flyter ;åt ö.-och utgjuter
sitt vatten i sjön Lop~ — 11.1, som .begynner på
Bogdo Oola, flyter i ,motsatt led och faller i sjön
Balkasch na. fl.

Vestra sluttningen af Belur ger upphof åt
flera stora floder; såsom. Sir (f. Jaxartes) samt
Dshjihon eller Amu^[f. kOxus), hvilka båda ut-
falla i Aral. Fordom hade dock den sednare sitt
utlopp i Raspiska hafvet. En l>iflodtill den samme
är Dehasch [i. Bactrus), som går genom Balkh.

i Kaspiska hafvet utfaller på sydöstra sidan
steppfloden Tedsjen eller Hcri-rud, som kommer
från Hindu-khu. Midt emot på vestra stranden
utgjuta sig med förenadt lopp alpfloderna Khur
och Äras (f. Araxes), hvilka 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 källfloder.
Den vestra, Bahr-el-Abiad d. ä. Hvita Floden,
upprinner ur obekanta källor i det inre Afrika ;

den östra, Bahr-el-Azrek d. ä. Blå Floden, upp-
sväller i Abyssinien och flyter genom sjön Tzana.
Båda sammanflyta i Scnnaar, hvarefter först floden
får namnet IS il; längre ned upptager den en an-
nan stor biflod, Tacazze, från det östliga Abys-
sinien. Elfven strömmar derefter genom Nubien
och Dongola, der den störtar utför flera katarak-
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ter, den sista vid Assnan eller Syene, på gränsen
•emellan Nubien och ./Egypten. Genom sistnämde
land rinner den såsom en bred lugn- flod, delar
sig. vid Kairo, och utfaller i Medelhafvet genom
tvenne hufvudarmar. Dess vidlyftiga Delta är
bildadt genom den gyttja floden afsatt; ./Egypten
har Nilen att tacka Mr sin fruktbarhet genom
dess periodiska öf^ersvämningar, under hvilken tid
hela landet utgör en enda sjö ; sedan vattnet små-
ningom afruhnit, efterlemnar det en fruktbärande
gyttja. Af samma natur äro äfven Frät, Ganges,
Östra Indiens floder m. fl.

Kong-bergen gifva upphof åt flera stora ström-
mar, nemligen fförst åt de trenne i Atlantiska haf-
vet utfallande Senegal, Gambia och Rio Grande-
— Vidare upprinner der å östra sidan Joliba
(ssfjötib-a) eller Nigern. Den tager först vägen åt
jd.o.'inåt det inre Afrika, genomflyter sjön Dibbie
och går nära intill staden Tombuktu. Sedermera
höjer den sig åt n.0., äntligen mot s. och s.v.,
fimottager ettstort antal floder 1), heter under denna
sträcka Quorra, och utfaller genom en stor mängd
mynningsarmar (Gamla och Nya Calabar, Benin
m. fl.), hvilka fordom ansågos för särskilda floder.

Sydligare på samma kust utfalla Congo eller
Zaire, som tros komma från sjön Asuilunda, Co-
anzo segelbar ho mil från dess mynning, samt
Oranje-Floden af de infödde kallad Gariep, den
största i södra Afrika. Han flyter genom den stora
högslätten n. om Nienweveldsbergen; om somma-
ren säges han försina i sanden utan att hinnahafvet.

Östra kusten har en stor rikedom på floder,
som äro segelbara, så långt kuetslätten räcker.
De största heta Zambeze, som utfaller i Mozambik-
.canalen samt Qviumanci, hvars utlopp är 3° 5. om
JEsuatorn.
1} Bland dem äfven Schari,[ hvilken på charter äldre Än 1833

faller i sjön Tsad.
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NordAmerik.vs vattengrening är särdeles lyck-
lig. Man kan der urskilja trenne systemcr., som
dock med hvarandra sta i sammanhang. 1. det
vestra: sjön Athapeskow, som upptager Freds-
FlodjN, (hvilken dock under vissa årstider emot-
tager vatten från sjön), Athapeskow-floden och
JSten- eller B äfver-floden; denna stora sjö utgju-
ter sig genom Slaf-floden i den nordligare Slqf-
sjön, hvilken åter genom Mackenzie-floden har
-utlopp i Ishafvet. Öster om denna flod rinner i
rsamma haf den vattenfattiga Kopparmine-floden.,
som kommer från obekanta sjöar u. om Slaf-sjön.
Detta system sammanhänger i 5.0.. mel floden
Missinippi eller Churchill, som utrinner i Hud«ons

— 2. I mellersta vatten-system et
är stora Wudpeg-sjön medelpunkten. Den emot-
tager tillflöden från n.v. (nemligen den stora
JSa§katschawan) , från s. (Röda Floden).; samt från
ö. (Gås-FLODEN)*; ur en liten sjö nära den stora
sjöns norra hörn strömmar Nelson-floden ut i
Hudsons vik. I samma vik utfaller vestligare
Severn-Floden, som' upprinner ur en sjö, från
hvilken tillika Gås-llodeh i motsatt kosa faller i
Win-ipeg; Hudsons Bay's inre vik, James Bay,
emottager Albany, samt liera andra, bland hvilka
en kommer från den stora sjön Astscliikii i La-
jbrador. — o. Östra systemet utgöres af de
fem stora sjöarna öfra Sjön (näst Kaspiska hafvet
den största på jorden, 6-V1 fot öfver hafvet),
Michigan, Huvon (600 fot), Erie oeh Ontario
(231 fot). Michigan och Huron utgöra egentligen
en enda, af en halfö itudelad sjö med en jemn-
hög vattenyta; de öfriga sammanbindas genom
forsar: den mellan Erie och Ontario heter Nia-
gara och bildar ett vidtberömdt vattenfall af 165
fots höjd oeh 1200 fots bredd* Den lägsta sjön,
Ontario, gifver upphof åt S:t Lorenz-Floden, som,
förstärkt af Utavas-Floden från n.v. , utrinner i
Atlantiska hafvet.
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Missisippi. Nästan l/4 af hela NordAmerika
hörer till Missisippis flod-område: en ofantlig
slätt, hvars höjd äfven i dess nordligare delar,
mer än 200 mil från hafvet, endast är 8 till 9
hundra f. öfver hafvet. Dess gränsor äro iv.
Jvlippbergcn, i ö. Alleghany, i n. Landthöjden,
som utgår från Klippbergen och sträcker sig s. om
Öfra Sjön, Missisippi leder sitt tipphof frän den
lilla Sköldpadd-sjön (4f° br.) på ringa afstånd fråa
Röda floden, i en kall och öde nejd ; sydligare
(vid h\° br.) störtar den sig utför Antons katarak-
ten, hvarefter den nedkommer på slättlandet,
upptar från öster Illinois, som upprinner helt nära
Michigan-sjön. Straxt nedanföre vid 58 y2

° hr.
blandar Missisippi sitt klara vatten med den grum-
liga Missuri. Denna elf, som är den egentliga
hufvudfloden, kommer från Sierra Verde, (den
redan omtaladebergknuten, derKlippbergen börja),
flyter i början åt n., störtar utför katarakter afflera
mils längd, vänder sig sedan åt ö., slutligen åt s.
och 5.0., samt emottager en stor mängd tillflöden.,
såsom Yeli.owstone-, den breda men grunda Platt-
Floden och Kanz vs-Floden. Missuri oeh dess bi-
floder släpa med sig en stor mängd sand och träd-
de undergräfva ofta sina stränder och bilda sand-
bankar, som oupphörligt förändra sig: hufvud-elf-
vens lopp är stridare än någon annan Amerikansk
flods. Efter sammanllödet med Missisippi, efter
hvilken den förenade floden benämnes, inflyta från
ö. den sköna Ohio (Df)eto), fwin v. Ark ansas ocsh.
Röda Floden, hvarefter elfven vid sitt utlopp i
Mexikanska viken bildar ett dyigt delta med många
utlopp, som ständigt förändras; den Största myn-
ningen är endast \°l till 13 1Y>(? djup. Man träilar
i flodens lopp simmande öar, bildade af träd, som
sammanflätas af Lianer, och hvilka än fastna på
sandbankar och ständigttillväxa, än flyta ut i hafvet.

I Mexico-viken'-utflyter äfven Rio del Norte,
som uppsväller på Sierra Verde, rinner i början
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i en smal bergdal (dess vestra gränsberg känne vi
redan under namn af Sierra Madre) och träder
under 30° br. in i slättlandet.

På vestra kusten af NordAmerika : nordligast
ligga de tvenne stora sjöarna: Stora Björn- och
Stuart-sjöarna.. Sydligare utfaller Colcmbia- eller
Oregan-floden, som upprinner på Klippbergen ,

i samma nejd, som Saskatschawans sydliga arm
uppsväller; den emottager bifloderna Lewis och
Multnomah från Sierra Verde. Söder om denna
bergknut upprinna äfven floderna San Felipe och
Colorado, hvilken sednare utfaller i Californiska
hafsviken.

SydAmerika. Emedan stora fjällryggen stän-
digt håller sig nära vestra kusten, kunna der en-
dast finnas korta kustfloder. Så mycket ansenli-
gare äro vattudrngen på bergens andra sida. I
SydAmerikas nordliga hörn rinna de båda floderna
Cauca och Magdalena, bådadera in i en trång
bergdal, nästan rakt från s. till n. i jemnbredd
med hvarandra, till dess de ej långt från Caraibi-
ska hafvet med hvarandra förenas. Båda upprin-
na på Quitos Cordillerer; den senare vid 2° n. br.,
och är segelbar från Hondas, 22 timmars väg från
staden Bogota, ehuru farten ofta besväras af for-
sar och små vattenfall: Cauca är mindre tjenlig
till skutfart, emedan den har det egna, att dess
bädd småningom afsmalnar i den mån den nalkas
sammanflödet. Öster om dessa floders mynning
ligger sjön Maracaybo, som utgjuter sig i en hafs-
vik af samma namn.

Orenoco eller Orinoco. Denna flod, hvars
lopp liknar en snäckas vridning, upprinner ur den
lilla sjön Ypava (5° n. br.), faller i sjön Parima,
som uppkommer genom öfversvämningar: från den-
na sjö går fl. Parima in i Rio Negro, en stor arm
af Maranon. Sedan Orenoco flutit ur sjön Pari-
ma, är den genom armen Casiquiare än en gång
förbunden med Rio Negro, upptager Guyavarit
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Meta och Apure y samt otaliga andra tillflödena
från v., utflyter ö. om Paria-viken genom ett
bredt delta, med en ofantlig vattenmängd, och
liknar vid sitt utlopp en sjö utan strand.

Maranon eller Amazon-floden, den största af
alla floder på jorden, med ett flod-område, som
upptager nästan '/s af SydAmerika. Dess källa är
alpsjön Lauricocha, n.o. om staden Lima. Deri-
från strömmar elfven 80 mil åt n. i en bergdal af
Anderna, vänder sig sedan mot c., blir här, vid
staden Jaen, redan segelbar, och bibehåller under
hela sitt öfriga lopp denna östliga rigtning. Flera
af dess tillfloder höra till de största på jorden:
deribland märkas: a. från söder: Huallaga,
som upprinner något östligare än hufvud-floden,
— Ucayale, hvilken är den egentliga hufvud-
elfven, uppkommen ur tvenne grenar, Pari eller
Gamla Maranon från sjön Chinchaycocha s. om
Lauricocha, samt Apurimak, från bergstrakten n.
om sjön Titicaca; — vidare Yavary, Yutay, Yur-
ba, Purus eller Cuchivara, samt Madeira, det an-
senligaste af alla Maranons tillflöden, kommande
djupt från s., från ösfra bergen vid Titicaca och
Chisuitos-höjderna; — slutligen inflyta längre åt
ö. Topayos och Xingn från midten af SydAmeri-
ka. b. Från n.v. inflyta bland många andra bi-
floder: Napo, Yupura samt Rio Negro, alla från
Quito-Cordillererna: den sista är den ansenligaste
af de nordligare armarne och har sjelf ett vidlyf-
tigt flodsystem. Efter upptagandet af Rio Negro
och Madeira är Maranon ingenstädes smalare än
i/ s sv. mil, men ofta % bred och är full af stora
öar; efter Xingus inflöde liknar den mera ett haf
än 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 utström-
mar Tocantin, - sedan den emottagit Araguay,
flytande nästan rakt från s. till n.
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Sydligare på Brasiliens kust utfalla Paraiba,
gamt den ännu mera långväga San Francesco,
som är föga mindre ansenlig är Donau; dess öfra
lopp rinner v. om de Brasilianska kustbergen*

La Platå d. ä. Silfver-floden. Hufvud-elf-
ven är Parana, som upprinner i nejden af staden
Villa Ricca, ej långt från San Francescos upplopp;
den flyter länge i en bergstrakt, hvarest den ström-
mar 7 mil i en smal bergränna och bildar ett nä-
stan oafbrutet vattenfall, derefter böjer den sig
mot v. oeh upptager Paraguay. Denna ansenliga
flod leder sitt upphof från en sjö på bergslätten
Campos Parcxis, emellan upploppen af Xingu och
en arm af Topayos ; den upptager Pilcomajo ,

hvilken kommer från nejden kring Potosi och är
vigtig for transporten af detta bergverks producter.
Efter föreningen af Paraguay och Parana, emotta-
ger elfven från vester Salado och från öster Ura-
guay, efter hvars utflöde elfven egentligen först
antager namnet La Platå. Vid sin mynning är
den lika bred som Canalen mellan England och
Frankrike, men besvärad af Sandbankar.

Öster om Chiles Cordillerer ligga en sträcka
af sjöar, Guanacache; från dem utflyta Rio San
Josef, Colorado och Negro, som utfalla s. om
La Platå, sedan de genomrunnit Pampas, d.
v. s. sandöcknar — Amerikas stepper, hvilka in-
taga en längd af 300 mil.

Australien kan ej, i följd af dess öars jem-
förelsevis ringa storlek, äga så stora floder som d",
andra verldsaelarna. De äro dessutom ofullkom-
ligt bekanta.

Anmärk n. — Ofvanstående Afdelningar om Berg-
och Flod-systemen böra af nybegynnaren med största nog-
grannhet genomgås r och ej förr af honom lemnas , än
ämnet i minnet och åskådningen är väl inprägladt. Dessa
afdelningar utgöra Geographiens grundval; hvad vidare
följer, kan med ringare möda inhemtas. Uppgifterna om
bergens höjd äro dock ej ämnade till utanläsning.
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c. KLIMAT-LÄRA.

Ett lands eller en orts större eller mindre
hetta och köld beror för det första, såsom redan
ar sagdt, af afståndet från iEquatorn. Detta kal-
las det matliematiska klimatet. Den heta Zonen
har egentligen inga andra årstider än en regntid
och en torr årstid. Dessa årstider kallas i Ost-
indien munsuner (moussons), hvilka infinna sig,
då solen närmar sig zenith (den punkten af him-
lahvalfvet, som ligger midt öfver orten). Detta
sker der två gånger om året, och således skulle
det der öfverallt gifvas två regntider; sådant är
också i vissa trakter förhållandet; men i norra
halfklotet är den regntiden, som börjar i April
eller Maj, alltid ymnigare är höstmunsunen. Mel-
lan vändkretsarna faller regnet i denna årstid all-
tid i vida större ymnighet och med vida större
häftighet än i de kallare länderna; denna tiden
fortfar i 2 till k månader; sedermera regnar det
sällan under den öfriga tiden af året. Man känner
der ingen is eller snö, ingen frost; träden behålla
hela året om sina löf; deremot erfar man ej der
den upplifvancle känsla, som plägar åtfölja våren.
I sådana trakter, der vattnet ej kan allöpa, utan
samlar sig i träsk, är luftstrecket högst osundt,
men vegetationen ganska yppig. I andra trakter
åter förbrännes jorden ofta af hettan, och man fin-
ner aldrig der den vackra gräsmatta, som om som-
marn kläder våra ängar. Vattenbristen måste i
sådana trakter afhjelpas genom artificiell bevatt-
ning (genom canaler, med konst föranstaltade öf-
versvämningar, vattenhjul o. s. v.). Också beror
fruktbarheten ide tropiska 1) länderna mindre af
jordmånens egen beskaffenhet, än af tillgång på
vatten. Med undantag- af de sträckor, som täckas

1) Sä kallas den heta zonens länder, emedan de ligga mellan
tropikerna.
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af flygsand eller salt, finnas knapt några, som,
väl bevattnade, ej förmå gifva skördar.

De Tempererade Zonerna äro de enda, der
de fyra årstiderna omvexla i regelbunden ordning,
och der äro ungefär lika långa. Begripligtvis lik-
väl med den skillnaden, att ju närmare en ort ligger
någondera af vändkretsarne, dess mer öfverens-
stämmer dess luftstreck med tropik-ländernas; li-
kaså, ju närmare en ort ligger poleirkeln, dess
mer närmar sig luftstrecket till polar-ländernas.
Sålunda faller aldrig snö i nedra iEgypten (50°
br.), icke ens i södra Italien (-1O0), men väl i
norra Italien (-Vi- o—h0

—hl0), ehuru den sällan Öfver
några timmar blifver crvarliggande; under vinter-
tiden fryser vattnet här ofta om nätterna till is.
I södra Frankrike och Tyskland crvarligger snön
stundom flera dagar; i norra delen af dessa län-
der ofta flere veckor. I Sverige öfvergår deremot
luftstrecket till polarländernas eller den

Kalla Zonens. Liksom tropikländerna nästan
blott äga en evig sommar, så äga polar-länderna,
särdeles närmast polen, nästan blott en evig vin-
ter. I dessa trakter (mellan 75—90° br.) är mar-
ken alltid tillfrusen eller betäckt af is och snö,
dem solen ej förmår smälta. Men vid gränsen af
denna zon, närmast polkretsen, känner man föga
flera än tvenne årstider, nemligen vintern och en
sommar, som blott räcker ett par månader; det
gifves der nästan ingen vår och höst, utan vin-
tern följer nästan omedelbart på sommaren, och
sommaren begynner så godt som omedelbart efter
vintern. Deremot är sommarn under denna korta
tid stundom ganska varm: vissa dagar är hettan
inemot så stark som i Italien. Emedan solen vid
$7° br. på en månad aldrig går ned, och förut
och efteråt blott få timmar omkring midnatten
försvinner, så är värman så drifvande, att säden
mognar på 7 till 9 veckor.
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Från det mathematiska klimatet skiljer sig
likväl det verkliga eller physiska klimatet
ungefär lika mycket, som de physiska årstiderna
från de astronomiska.. Denna afvikelse beror af
mångfaldiga särskilda omständigheter, af hvilka vi
skola upptaga de vigtigaste.

a) fu högre en orts läge är öfver hafsytan,
juf mer tilltager kylan. När man t. ex. uppstiger

Så ett fjäll under a3quatorn, så lemnar man re-
an vid dess fot tropik-ländernas naturalster; vid

en viss höjd träffar man sådana, som antingen äro»
desammas som södra Europas eller dermed besläg-
tade; ännu högre upp finner man det nordligare
Europas; efterhand försvinna träd, buskar, örter,
hvarefter mossor och lafvar blifva det enda som
återstår af vegetationen. Högst upp vidtager den
eviga snögränsen, eller en linia, ofvanför hvilken
snön aldrig upptinar. Ligger nu ett berg i den
tempererade zonen, så finner man på ett lägre af-
stånd från bergets fot gradvis alla dessa tecken
af ett kyligare luftstreck. Så inträffar den eviga
snögränsen under iEquatorn vid 15,000 fots höjd
(i Quito), under 30° br. vid 12 till 13000 fot (på
Himalaya), under h%° vid 8-VOO fot (på Pyrenéer-
na), under 60° br. vid ABOO fot (sydliga svenska
Fjällryggen), under 70° br. vid 3300 fot (nord-
ligaste Fjällryggen); men nordligast i Amerika och
Siberien inträffar den eviga snögränsen redan vid
marken eller vid 0 fots höjd.

livad hittills blifvit sägdt om bergen , gäller
ock om hög-lända landstreck, de må vara så stora
eller små som helst. Nio tiondedelar af Ostindi-
eka halfön ligger t. ex. på en upphöjning af
fot, och detta gör luftstrecket föga hetare än Si-
ciliens. Sådana högländer äro ock de inre delarna
af Persien, Arabien, China, mellersta Asien, Spa-
nien m. fl. Lage Sverige på en lika stor upphöj-
ning, så skulle der intet åkerbruk kunna idkas,
och landet knapt kunna bebos. Men lyckligtvis
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äro så väl i Gamla som Nya Verlden nästan allas
polartrakter mer eller mindre låglända och njuta
således så mycken värma, som de efter sin ma-
tliematiska belägenhet kunna äga, Grönland och
Spitsbergen höra till undantagen.

b) Södra halfklotet är nedom Vändkretsen be
tydligt kallare än det Norra. Orsaken till denna
skillnad är dels den, att solen om sommaren vistas
vid pass 8 dagar längre i norra hemispheren än
i den södra, dels den, att i södra halfklotet gifves"
vida mera haf, hvilket är en vida svagare värme-
ledare än landet, emedan vattnet föga bryter och
återkastar solstrålarne, hvarigencwn hufvudsakligen
luftvärman uppstår. På det sednare inträffar,
såsom vi redan anmärkt, den eviga snögränsen
till och med i de kallaste länderna först under
70° br., men inom södra hemispheren inträffar
den redan vid 65° br. I norra Ishafvet kan man
segla till inemot 80° br., innan sammanhopade
isberg göra allt framträngande omöjligt ; i södra
polarhafvet möter detta hinder redan vid 71° br.
Enskilda stora isberg simma der i stor mängd un-
der 60° br., äro ej sällsynta under 50°, ja träffas
nfigongång under 36°, i nejden af Goda Hopps-
Udden. Deremot träffas i norra halfklotet sällan
någon drifis s. om New Foundland (^B°br). Ame-
rikas sydligaste del (Eldslandet) ligger hela året
om betäckt af is och snö, ehuru under samma;
bredd som Skåne. Men under de lägre bredd-
graderna är skillnad af värme inom de båda he~
misphererne icke märklig.

c) Ofvanför Vändkretsen är i Gamla Verl-
den värman större i vester än den är under sam"
ma.breddgrad i öster; i Amerika är förhållan-
det tvertom. Derjemte är värman i Gamla Verl-
dens tempererade och kalla zoner öfverhufvud stör-
re än den är i Nya Verlden under motsvarande
polliöjd. Således hafva Skandinavien, Island och
de Britiska öarna af alla länder under samma bredd
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det mildaste luftstreck. Ehuru Petersburg ligger
föga nordligare än Stockholm, är vintern der märk-
ligt kallare; i Kamtschatka upphör åkerbruket vid
60° (bredden af Stockholm). Bok-trädet växer än-
nu i södra Norige (55°), men österut ej en gång
vid Astrakhan (ii6°). Stockholms årliga luftvärma
svarar mot ländernas vid Lorcnzo-ilodens mynning
(^B°) i Nya Verlden, ehuru i latituden är en skill-
nad af 7°. Stockholm har samma polhöjd som
landsträckorna öster och vester om Hudsons Bai,
i hvilka en evig vinter råder, och hvarest marken
blott få månader om året är fri från snö och is.
I länderna närmare Amerikas vestra kust är åter
luftstrecket mycket blidare än på östra kusten..

d) Het är-också mycken skillnad mellan hvad
man kallar ett continental-klimat och ett hafs-
klimat. Under det förra höra alla inre länder,
under det sednare kust-trakter och öar. Det för-
ra är torrt, om sommaren hett, om vintern kallt;
det sednare är fuktigt, om vintern aldrig så kallt,
om sommarn aldrig så hett, som i ett continental-
land under samma läge, emedan hafvet alltid har
en jemnare temperatur och meddelar denna åt luf-
ten och landet. Sålunda faller i England nästan
*/5 mer regn än i Sverige, och derföre är gräset
frodigare och vackrare än på de flesta andra stäl-
len : sommarn är i London icke mera het än i
Stockholm, men vintern betydligt varmare. Snö
faller i England icke ofta och qvarligger aldrig
länge.

e) Klimatet beror slutligen mycket af jord*
mån, cultur, local-omständigheter, vindar o. s. v.
Sand återgifver mycket solhetta; derföre är Saha-
ras öcken den hetaste trakt på jordklotet. Sjöar
och moras göra genom sina utdunstningar en trakt
kyligare om sommarn; skogar afhålla vindarne,
men göra ock luften kallare om sommarn, dels
emedan solens strålar ej träffa och således icke
kunna uppvärma marken, dels emedan de vanli-



Physiska Geogr, Klimat-lära. 71

'gen uti sig innehålla många mossar och träsk.
Höga berg uppehålla vindarna och gifva dem an-
dra rigtningar , skogbeväxta berg draga luftens fuk-
tighet till sig och samla den i moln, som sedan
Uttömma sig i regn. Sveriges 'jemnförelsevis mil-
da klimat kommer till en stor del deraf, att lan-
det i v- och n. genom Fjällryggen skyddas från

•de kalla vindarna, då deremot Siberien och Nerd-
Amerika ligger öppet för Ishafvéts kalla blåst. I
en däld eller innestängda länder concentrera sig
'Solstrålarna, och luften blir der, genom brist på
vädervexling, *i valmig och ofta äfven osund*

Mellan vändkretsarne och -till ungefär SQB°
l>r. *) blåser en beständig Östanvind (passadvin-
-den), hvilken i norra hemispheren är -mer eller
mindre N:O., i södra hemispheren S.O. Mellan
tropikerna är Afrikas bistra rkust svalare än den
vestra, derföre att vinden .-afkylt sig under sin väg
ofver Indiska hafvet, innan den hinner till den
förra, och meddelar sin temperatur åt landet; un-
der loppet genom Afrikas öcknar upphettar den

-sig åter och ökar nu hettan i denna verldsdels ve-
stra kustländer; sedermera löper samma vind of-
ver Atlantiska oceanen, och afkyler sig der ånyo,
innan den hinner Vestindiens öar och Amerikas
östra tropik-länder, som således blifva mindre he-
ta än de .annars skulle vara. —• I Indiska Hafvet
råder den egenheten, ätt från April till October
"blåser ständig 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 mun-
6uner sträcka sig i v. till Afrikas kuster och i n.
till Röda Hafvet, i ö. till Philippinerna och Nya
•Guinea, samt i s. till

Hvad vi hittills anfört om klimaten liar isyn-

1) Vid Amerikas nordöstra kust räcker östairvinden till 40°
bredd.
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aerhet afseende på ländernas Medeltemperatur.
Värmen mätes neinligen på ett instrument, ikal-
ladt thermometer, d. v. s. ett glasrör med en af
qvicksilfver fylld kula nedantill. Qvicksilfret sti-

fcr i mån af den omgifvande luftens värme, och
etta stigande betecknas på en graderad skala hrcd-

vid röret. Thermometerna -äro af flera slag. Den
Celsiska eller Svenska thejmometern är så inrät-
tad, att vattnets fryspunkt märjtes med o; seder-
mera är skalan ofvantill indelad i en mängd gra-
der eller lika stora delar, på hvilken vattnets kok-
punkt infaller vid 100°; på skalan nedunder in-
faller qvieksilfrets fryspunkt vid 40°. Graderna
på nedra skalan, eller köldens styrka, betecknas
tned tecknet —; graderna på öfra skalan, hvilka
visa hettans styrka, utmärkas med tecknet -f-; hvil-
ket sista doqk ofta utelemnas.

Om jiu dagens medelvärma är + 20° 0211 nat-
tens + iOo^ så är hela dygnets medeltemperatur
+ 15°: är den förra + So°, den sednare — fo°, så
är medeltemperaturen o®. Efter samma grundsat-
ser mätes äfven årets, i det att man jcmnt på året
fördelar de särskilda dagarnas och årstidernas luft-
värma. En djup och frisk källa i vara nordligare
klimater utvisar i det närmaste landets årliga me-
deltemperatur.

I tropik-länderna år skillnaden i varma mellan sommar och
vinter ganska obetydlig, sällan öfver ett par grader, och årets
medelvärme är der 25 till 30°. Men utom våndkretsarna
J)lifver skillnaden mellan den kalla och varma årstiden allt
större , ju närmare man kommer polen , och dessutom ännu
större, ju mer man i Gamla Verlden kommer österut.

T. ex. Paris , Stockholm och Kasan hafva ungefår lika
sommarvarma, men i Paris år vintern dubbelt blidare åra {
Stockholm, och i Kasan, ehuru denna stad ligger 5° sydli-
gare, 5 gånger skarpare ån i Stockholm; detta gör att årets
medeltemperatur är i Paris + 10°, i Stockholm -f s*/ °, i
Kasan föga öfver + I°. Ville vi sammaniikna ännu aflags-,
nare punkter i norr och söder, skulle vi finna skillnaden,
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mellan de särskilda orternas sommarvarma jemförelsevis min-
dre betydlig .1), men skillnaden mellan deras vinterköld så
mycket större..

VÄTT-GtOGRAPEI,

Värmen är ett af de vigtigaste bland de vill-
kor, som erfordras till de fullkomligare växternas
Jif. Men somliga växter kunna dock fördraga en
temjigen stark kyla-, andra kunna endast trifvas i
hetta; andra åter blott i rhcdelvarma. En del vilja
hafva fuktighet, andra torrka ; somliga växa .en-
dast i sand, andra endast i lera, på kalkgrund o.
s. v. Hvart och ett luftstreck haT derföre sin
«gen Flora. 1 anseende till sada.ua växter, hvilkas
frukt mognar hastigt, beror det mindre på årets,
än .på sommarens medeltemperatur ; vore vår som-
jmar något längre,, så skuile den, utan att vara
hetare, kunna bringa vindrufvor till mognad ; detta
sker också verkligen i Astrakhan, ehuru dess vin-
ter är lika kall som vår. Men Sveriges -klimat,
skulle äfven med detta villkor aldrig kunnafrain-
alstra t. ex. oliver, emedan de träd, hvarpå dessa
frukter växa, sk<ulle, bortfrysa om vintern.

Om vi föreställa oss resande från nordpolen
genom Skandinaviska halfön, vidare genom mid-
ten af Europa, samt sedermera genom Asien till
iEquatorn, och om vi dervid g;i£ve,akt pii de märk-
värdigaste växter, sam efterhand förekomma; så
skulle vi möta dem i-den ordning, som strax t ne-
danföre skall anföras. Men reste vi genom östra
delen af .Ryssland, så skulle vi på vår väg från n.
till s. träffa samma växtalster 50 till 400 sv. mil

1) Qm man nemligen .enda-st i rakningen intager nordens tvenne

egentliga sommar- månader , Juni—Augusti; och ännu
«aindre Wir skillnaden, om nian endast alser värman un-

der Juli.
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sydligare, och reste vi i Siberien, så skulle de
först förekomma 100 till 150 mil sydligare.

Närmast polen öfvertäckes allt af en evig is
och snö^ Ungefär 10° sydligare träffas fläckar,
som under den hetaste sommarn upptina, men der
naturen likväl ej förmår framalstra annat än laf-
var och mossor. Vid 70° br. visa sig derjemte
några enstaka fjällväxter jemte Dvergbjörkcn. Un-
der Polcirkela samlar sig all den vegetabiliska ri-
kedom, som den arktiska regionen förmår erbjuda:
den består i en stor mingd Bir (hjortron, som gå
högst mot norden, lingon-, blåbär, åkerbär, och
sydligast smultron), några fa trädslag", såsom Björ-
ken, åtskillig! Pilarter, samt Enbusken; och syd-
ligast Tall och Gran. Redan hir börjar åkerbruk,
men ännu sås endast Korn och Potäter. — Nedan»
före polkretsen förekomma först Hägg, Rönn och
Asp; man odlar Hampa, Lin och något f\'^. Se-
dermera vid 62° begynna Lönnen, Linden, och
straxt derefter Almen, vidare Asken, och Hasseln;
här vidtaga äfven våra vanliga Fruktträd, och nå-
got sydligare (ofvanför Dal-elfvens utlopp) Eken.
Vid samma polhöjd begynner också Hvetet. I
södra Sverige möter Bokea ; på östra kusten före-
kommer den först vid Kalmar., men vesterut nord-
ligare och i södra Norige trifves den ganska väl.

Danmarks, mrra Tysklands och norra Frank-
rikes Flora är icke sirdeles olik det södra Sveri-
ges; men der odlas än mera säd, fruktträden trif-
vas bättre, Ekea och de ädlare löfträden blifva
större och frodigare. Nedanför 50° br. begynner
Vin-odlingen och den äkta Castauien, hvars frukt
i mellersta och södra Frankrike ätes af arbetsfol-
ket såsom bröd. Några grader sydligare vidtager
Maisen; sedermera odlas endast Råg i bergstrak-
terna, men Hvete och Mais blifva nu hufvudsadet.

1 det sydligaste Frankrike {tö") börjar Oliven
och straxt derefter Orangen; bådas egentliga hem-
land är likväl Italien, söder om Apenninerna.
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Der möta jemväl Fikon,. Mandel, Valnötter, Gra-
nater, Persikor, Aprikoser, Apelsiner, men i stäl-
let börja de nordligare Fruktträden att gifva min-
dre smaklig frukt. De allmännaste vilda träd i
sydvestra Europa äro Platanen, Cypressen, La-

£ern, Manna-asken, Pignolen och Sjötallen, Almen,
.önnen, samt flera slags Ekar, hvaraf en med ät-

lige ollon, en annan, hvars bark nyttjas till kork;
på hedarna Myrten, Terpentin-trädet o. s. v. Våra
barrträd synas i dessa länder endast i bergstrakten.
Mulbärsträdet, med sin följeslagare Silkesmasken,
trifves äfven nordligare, men silkes-culturen i
stort börjar först i norra Italien. Der, vid Po-
flodens sumpiga stränder, vidtager äfven culturen
af Ris, en växt som fordrar hetta och fuktighet i
förening. Vid sydligaste randen af Europa visa
sig några Palmarter, Pisangen , Indiska Fikonträ-
det (Cactus) ,

den Amerikanska Aloen [Agave) ,

Sockerröret, men endast på inskränktare localer,
och liksom flyktiga frän ett varmare luftstreck.

Mindre Asiens luftstreck och produkter mot-
svara södra Italiens och södra Spaniens. Sydligare,
på Phoeniciska kusten börjar Dadel-palmen, hvars
frukt utgör en vigtig del af öcken-invånarnes föda,
samt pa fjällen Cedern. Här och i det öfriga
sydligare Asien omvexlar riscultur på slätterna med
hvetesodling på höjderna. Men Araberne odla
mest en egen sädesart, Durrah (Holcus Sorghum)*,
som liknar lurs. Denna halfös sydvestra del är
Kaffets fädernesland, (Kaffet är bönan af ett träd).
I Mindre Asien,,Syrien och Persien odlas mycket
Tobak. Bomull (ett slag växer på ett träd, ett
annat på en ört) och Vallmo, men i Persien nytt-
jas oljan af Sesam-växten i stället för olive-oiim.
Låg-Indiens rikedom består först i ris, (i höglän-
derna odlas hvete, i alpländerna en mängd obe-
kanta sädesslag); vidare Bomull, Indigo, Vallmot,
Socker, Silke. Ö. om Indus upphör snart Dadel-
palmen , men man finner i stället Kokos-palmen
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och flera andra ädla Palmarter, som användas till
mångfaldiga ändamål (t. ex. till beredning af ar-
rak) , flera slags Kryddor, i synnerhet peppar (på
sydvestra kusten). Den äkta Canelen växer en-
dast i fullkomlighet på Cellon. De Indiska öarna
framalstra Sago (märgen i ett träd), Kokos-nötter,
Brödfruktträdet, Kamfert och Gttmmi-lacca (kådan
på ett träd), Sandel-träd, Peppar, Kryddnejlikor
(på Amboina), Muskot (på Banda-öarna). China
är det enda land i Gamla Verlden, hvarifrån Thé
(bladen af en buske) hemtas; för öfrigt idkas der
stark silkes-cultur. Japan lemnar den bästa soja
(saften af en böna). Bambu-rörträdet anses i
China och Indien såsom ett af de oumbärligaste
träd och användes till en stor mängd hushållsbehof.

Afrika framalsf rar Ungefär samma växter som
det sydvestliga Asien under samma bredd. Dess
fruksbaraste ärigd är /Egypten, rik på Ris, Bom-
ull, Socker o. s. v.- Af sädesväxter odlas mest
Hvete och Ris, men i det inre af denna verldsdel
mest Hirs. Här ersattes också brödet af vissa rot-
växter, såsom Manioc, Jams, Patater. Man ser
skogar af Gummi-träd och Ebenholz.

Inhemska i Amerika äro Mais, Potäter, Cacao
(hvaraf gores chocolad), Tobak, förträffliga Apo-
theks-växter (China-barken, Ipecacuanha, Jalappa
m. fl.), men före Europeernes ankomst fanns der
intet enda af sädesslagen, utom Maisen; desse hafva
dit planterat Bomull, Sockerrör, Kaffe, Indigo o.
s. v. Amerika har sina Tallar, Lagrar, Cypresser,
Lönnar, Ekar, Almar, som äro snarlika den Gamla
Verldens, men dock andra arter ; sådant är också
förhållandet med dess Peppar, Kanel, Smultron
och Thé* (det sista förekommer i mellersta delen
af södra Amerika).

Australiens växtformer och djur äro deremot
till större delen afvikande både från den Gamla
och Nya Verldens.
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DJUR-GEOGRAPHI.

Djuren äro mindre bundna vid Klimaterna än
växterna , och af dessa fåglarna mindre än landt-
djuren ,

och fiskarna mindre än alla andra. Högst
i norden dväljas Hvita Björnen och Fjällrackan
(en art Räf); till de mildare trakterna i den ark-
tiska regionen höra Fjällråttan (som anställer stora
vandringar), Bäfvern, Vargen och Björnen (hvilka
sydligare endast förekomma i bergstrakter), Lo-
djuren, Filfrasen, den vanliga Räfven, samt en
myckenhet andra pelsdjur (t. ex. Zobeln, Herme-
linen, Mården). I den högre Norden dväljes Re-
nen, (hans sydligaste hemvist är, i Skandinavien,
Jemtland 65° br., i Asien: nedra Amur-landet
50° br.); der Renen slutar, vidtager Elgen, men
är inskränkt till ett smalt landstreck.

Våra vanliga husdjur tillhöra egentligen de
tempererade Zonerna, men ha måst vänja sig vid
nästan alla klimater, somliga med mer, andra med
mindre trefnad, Hunden följer sin herre, men-
niskan, genom alla regioner, men undergår bland
alla djur de största förändringar. Ide nordli-
gaste trakterna skäller han ej. Svinet tål också
alla klimater, men förändras föga. Fåret trifves
både på Island och i tropikländerna, men båda-
städes ogerna ; i norden blir dess ull grof, i sö-
dern raggig. Geten tål bättre hetta, men mindre
kölden. Hästen uthärdar till polkretsen, tål Ara-
biens hetta, men urartar i länderna öster om In-
dus, och är mycket sällsynt i China och Japan.
Dock äro hästarne på de Indiska Öarne, ehuru
små, raska och hurtiga. Oxen tål alla klimater
från Indien till Lappland, men Buffeloxen endast
de sydliga: Italien och Ungern äro hans nordliga-
ste bostäder. — Åsnans nordligaste hem är i
Frankrike, finnes Ömnig i Spanien och sydvestra
Asien, och är i Persien ett ädelt djur.

Bland vilda djur höra Ekorren och Haren till
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dem, som äro mest kringspridda, men den sed-
nares frände, Kaninen, trifves ej nordligare än i
mellersta Europa.

I det mellersta Europa begynna Rådjur, Hjor-
tar och Dofhjortar: i det mellersta och sydliga
Asien Gazeller och Antiloper af flerfaldiga arter.
I sydostliga Europa vidtager Jackhalsen eller Scha-
kalen (ett räf-likt rofdjur), och är allmännast i
Vest-Asien. I Afrika, Syrien, Persien och seder-
mera söderut förekomma Lejon, Tigrar, Panther-
djur, Hyenor m. fl. Lejonet och Hyenan äro
större och vildare i Afrika än i Asien, hvarest de
föröfrigt äro sällsynta; båda upphöra alldeles ett
stycke ö. om Indus, äfvensom schakalen. Asiens
tigrar äro deremot starkare och glupskare an Afri-
kas : en egen art i Indien, stor som en oxe, kallas
Kongstigern. Det är till och med tvifvelaktigt,
huruvida den egentliga tigern finnes i Afrika;
deremot äro Leoparden och Panthern denna verlds-
del egna. Af Kameler gifves det tvenne arter-
de tvåpuckliga (Dromedarien) är isynnerhet hem-
mastadd i Arabien, och förekommer dessutom i
Syrien, södra Persien och vestra Indien, men
träffas icke längre österut; den enpuckliga Kame-
len fördrager äfven NordPersiens, Mellersta Asiens
och Krims luftstreck, men måste i sistnämnde
land om vintern insys i täcken. — Elephantens
hemland begynner ungefär vid de längdgrader,
der Kamelen slutar, således i Ostindien; men sin
största fullkomlighet uppnår han i östra Indiska
Halfön, på Ceilon och de öfriga större Indiska
öarna. Noshörningen med ett horn (Rhinoceros)
lefver i Indien och China, den med två, i inre
Afrika. De heta länderna i Asien och Afrika äro
Apornas fädernesland: klipporna vid Gibraltar äro
den enda fläck i Europa, der en art af dessa djhr
uppehåller sig. Flodhästen (Hippopotamus) tillhör
Afrikas större floder.

De båda Polarhafven hvimla af stora varm-
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Idodiga sjödjur, i synnerhet af Hval-slägtet. Skä-
len, som äfven hör till de däggande djuren, före-
kommer ock i sydligare haf, t. ex. i Östersjön,
äfven i en insjö, Sainien. I södra halfklotet träffas
dessa hafsdjur vida närmare dentempererade zonen.

Amerikas norra polar-länder hafva Björnen,
Renen och Räfven gemensamma med den Gamla
Verldens; men annars gifves det knappt något
enda landtdjur, som ursprungligen tillhört båda
hemisphererna, ehuru många hafva tycke med
hvarandra, med den skillnad, att Amerikas fyrfot-
djur äro vida mindre och svagare än deras anföf-
yandter i östra jordhalfvan. Tapiren, af svinsläg-
tet, Nya Verldens elephant, är den största i Syd-
Amerika och likväl ej större-än Åsnan, Jaguaren
liknar panthern, Caguaren lejonet i skapnad, men
ej i styrka; KameWaret eller Vicunan liknar ge-
ten och har fin rödbrun ull; Llaman (också af
kamel-slägtet) är Amerikas Kamel, nyttjades också
i Peru, dess egentliga fädernesland, fordom såsom
lastdragare, men förmår ej bära i/4 $å mycket.
Endast NordAmerikas Bison-oxe med en puckel på
ryggen är mycket stor; ytterst i samma verldsdel
dväljet Muscus- eller Bisam-djuret; Hästen, dit—-
förd af Européer, har förvildat sig och strofvar i
stora hopar på Amerikas slätter. Egna för denna
verldsdel äro annars Löfjan eller Latdjuret (Ai) ,

som på hela dygnet knappt flyttar sig några alnar
och ej förr än han uppätit allt omkring sig ; Bi-
sam-svinet, med en oljepung på ryggkorset. Al-
ligatorn eller Kaimanen är Amerijkas Krokodil,
men mindre.

Bland Nya Hollands djur hafva de flesta pun-
gar under buken, i hvilka ungarna inkrypa.
Kängurun liknar fåret, men med korta, liksom
bortvissnade framfötter, dock med så starkabakföt-
ter, att djuret kan taga 10 till 15 alnar i hvart språng.
Näbbdjuret (Ornithorhyncus) är ett annat besyn-
nerligt djur; det är närmast likt uttern, men med
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näbben af en anka och med giftiga skorpion-tag-
gar i bakfötterna. Den inhemska Svanen är svart.
Redan de indiska öarne äro fattiga på landtdjur,
i den Australiska skärgården försvinna de efter-
hand, ju mer man kommer österut, och slutligen
återstår af de större däggdjuren endast svinet.

Af Fåglar märka vi: Strutsen, den största
af alla fåglar i Gamla Verlden, liksom Condoren
är det i Anierika; den förre finnes i synnerhet i
det inre Afrika och Arabien ; men visar sig aldrig
öster om Tigris; praktfulla Papegojor i den heta
zonen, — sköna Fasan-arter i China ; —- Salanga-
nen , en art svala på de Indiska och Australiska
öarne, hvars gelée-artade bo ätes af Chineserne så-
som en läckerhet. De heta ländernas fåglar hafva
grannare fjädrar, men bland dem finnas få sång-
fåglar. Vissa fåglar flytta årligen från det ena
luftstrecket till det andra.

Af Amphibier: Krokodiler i alla de var-
mare ländernas floder: ett stort antal ormar, hvaraf
den mäktigaste är Jätte-ormen i Indien, och hans
frände Boa i Amerika, som angriper sjelfva ti-
gern; Koppar-ormen i Amerika o. s. v. —Af Fi-
skar: Sillen, en flyttfisk, som egentligen uppe-
håller sig i Ishafvet, men kommer i stora stimm
till Noriges och Skottlands norra kuster. — Stock-
fisk och Kabiljau, som i ömnighet fångas på
Newfoundlands bankar. Bland alla fiskar är Stor-
Stören (Huso), \% till 18 fot lång, den största.—
Af Insekter: Gräshoppor, VestAsiens och Afri-
kas plågo-andar, som förtära allt ätligt, der de fär-
das fram, och när de uppflyga, fara i så stora ho-
par, att solen deraf förmörkas. — Sköldlöss (Coc-
cus)j hvaraf en art har en röd saft, som är yp-
perlig gumrailacca; en annan art ger krossad en
färg ; som kallas cochenille. — Biet, i den heta
zonen vildt, trifves i Asien blott till 55°, men i
Sverige till 60°. Gallgetingen, som genom sina
stygn på eken bildar galläplen. — Hvita Myran
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(Termes) i de heta länderna, som ofta; ofÖrmärkf!
söndergnager trävirket i husen, att de hastigt in--
störta; dess stackar äro stora som små hus. —

Silkesmasken, som åtföljer mulbärsträdet; dess
témland är China och Indien, men den har der-
ifrån utspridt sig till VestAsien, Grekland, Italien
och södra Frankrike. — Af Maskar: perlmusslan.
Det gifves tvenne namnkunniga perlfisken ; det
ena vid Baharein-öarne (i Röda hafvet) r det an-
dra i sundet på Ceilons norra kust.

MENNISKAN,

Mennisko-slägtet härstammar väl endast från
ett enda par, men genom luftstreck , lefnadssätt
och andra orsaker har det undergått betydliga för-
ändringar så väl till lynne, som färg. och kropps-
bildning. I mycket kalla klimater kryn^per krop-
pen tillsammans, och själen blir dolsk och trög; i
de varmare klimatcrna förslappas kroppens och sin-
nets spänstighet, och hyn mörknar. Men dessa för-
ändringar stadna nu mera inom vissa gränsor. Ty
om en Europé flyttas till Afrikas hetaste luft-
streck, blir väl hans färg mörk, hans muskelkraft
förslappad, hans sinne vekligt och vällustigt, men
han förvandlas dock aldrig till Neger; likaså hafva
i skandinaviska halfön Svenskar och Norrmän se-
dan många århundranden bott midt ibland Lap-
parna och höra dock till de högvextare mennisko-
stammarna på jorden. Sådant är också förhållan-
det med NordAmerikas Indianer, som bo bland
jSamojederne, denna vcrldsdels Lappar. Denna
förändring måste således hafva tilldragit sig i en
aflägsen forntid, medan naturens krafter voro än-
nu vida verksammare; en medverkande orsak tor-
de äfven hafva varit det större eller mindre mo-
raliska förderf, hvaruti de mindre fullkomligt bil-
dade människostammarnas första ättefäder ned-
sjunkit.
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Menniskoslägtet indelas i 5 hufvudstammar
eller såkallade Racer, nemligen:

1. Kaukasiska eller Tatariska hufvudstam-
men: igenkännes genom ljus färg och röda kinder,
ailångt ansigte, hvälfd hufvudskål och panna, hvälf-
da, stora öppna ögon och upphöjd näsa. "Till den-
na race höra, med undantag af dem som foras till
den Tschudiska stammen (hvarom nedanföre), Eu-
ropas alla nationer; — vidare Turkar, Tatarer, A-
raber, Perser, Hindostaner samt invånarne i det
nordliga Afrika.

2. Mongoliska stammen utmärker sig genom
gul hy, platt och på midten bredt ansigte, starkt
framskjutande kinder och kindben, liten och bred
näsa, utstående och tjocka läppar, långa och smala
ögon, sådana att de yttre ögonvrårna skjuta uppåt
liksom på svinen, genom tunnt, sträft tagellikt
hår, svag skäggväxt, och undersältsig växt. Dit
höra Mellersta och Sydöstra Asiens bebyggare, så-
som Mongoler, Kalmucker, Tibetaner, Chineser,
Japaner samt Östra Indiska Halföns invånare. —-

En särskild gren af denna race är den Amerikan*
ska Stammen, hvilken tros härstamma från den
Mongoliska och äfven liknar den i åtskilligt, men
särskiljer sig från den genom en högre växt och
en kopparfärgad hy.

Anm. Kågra betrakta Amerikamrne såsom en egen
race, men anse deremot den följande såsom en gren af
den Mongoliska.

3. Tschudiska stammen liknar den Mongo-
liska, men växten är vida mer sammankrympt,
hår- och skäggväxt ännu svagare och borstlikare,
kindbenen än mer framskjutande, munnen nästan
utan läppar, den gula färgen Öfvergående till smuts-
brun. Dit höra invånarna närmast norra polen i
alla tre verldsdelarne, nemligen: i Europa Lap-
par; — i Asien Tunguser, Mantschu, Kamtscha-
daler. Samojeder med flere Siberiska folkslag, —
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i Amerika Grönländare, Eskimoer. — Vidare räk-
nas till denna hufvudstam, med anledning af språ-
ket, Ungrare (Magyarer), Finnar, Esther samt fle-
ra i Ryssland bosatte mindre talrika folkslag, —

hvilka dock samtliga mer eller mindre öfverens-
stämma med den Kaukasiska stammen.

k. Malayisra stammen har ljusgulbrunfärg, kort
och liten, men ej platt näsa, svarta, stundom lång-
smala, stundom runda ögon, öfra käken (men ej
kindbenen) något framskjutande, håret glänsande
svart, klen skäggväxt, och mera uttrycksfullt an-
sigte än den Mongoliska. Än mer skiljer sig Ma-
layens sinnelag frän Mongolens phlegma och från
Hindostanens saktmod ..genom eldigt, ofta obändigt
lynne, vild tapperhét och stridslystnad. Denna
race, af hvilken flera stammar äro mennisko-ätare,
bebor halfön Malakka , samt större delen af den
indiska och australiska skärgården. Men Nya Hol-
land och åtskilliga af de större öarnes inre delar
innehafvas dels af Papua, dels af Austral-Negrer,
af hvilka de förra stå midt emellan Malayer och
Negrer; de sednare likna Negrerne, men äro både
fulare och råare.

<5. NEGER-stammen utmärker sig genom en
glänsande, svart, len hy, ull-likt hår, en egen
bildning af hufvudskålen; runda, framstående all-
tid fuktiga ögon, starkt framskjutande käkar och
breda kindknotor, tjock och platt näsa, mycket
tjocka, brunröda läppar, samt framskjutande tän-
der. Denna stams fädernesland är Afrika, men
har i norra delen blifvit' undanträngd af Araber
och andra främlingar. Södra delen af denna verlds-
del bebos af Kajfrer och JTottentotter, som i åt-
skilligt afvika ifrån den äkta neger-racen.

Le fn ad ssät t, styrelse, reiigion.
Ett folk kallas vildtK då det försörjer sig af

jagt, fiske och vilda frukter, och således hvarken
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idkar boskapsskötsel eller åkerbruk. — Nomader
eller herdefolk äro de, som idka boskapsskötsel,
och lefva af kött, mjölk och smör: de flytta från.
den ena trakten till den andra, för att söka nytt
bete för boskapen, och kunna således ej hafva fa-
sta bostäder, utan ;bo i tält. Vissa nationers uppe-
hälle beror nästan uteslutande af ett enda cljur-;
så är Kamelen Arabens, Renen Lappens, Skälen
Grönländarns allt i allonit i de tempererade kli—-
materna försörja sig de nomadiska folkslagen :fff
Kon, samt till någon del af Fåret och Geten. —

Civiliserade eller odlade nationer kallas de, som
idka hade boskapsskötsel och åkerbruk; jagt, fiske
och andra för deras land och förhållanden lämpli-

fa slöjder och handteringar. Dessa yrken hafva
os dem infört fasta boningar .—- ;konster och vet»

tenskaper — lagar och en stadgad regering.
Ett eller flera folkslag, förenade under en ge-

mensam styrelse, bilda hvad man kallar en Stat.
De bland de vilda folkslagen, som ej stå på en
alltför låg bildningsgrad^ erkänna vanligen ett öf-
verhufvuä, särdeles under krigstider. Bland de
nomadiska folkslagcn är styrelsen gcmcriligen pa-
triarchalisk: d. v. s. att husfadren utöfvar en stor
makt öfver sin familj och sitt husfolk. Men en
ordentlig inrättad regering kan endast uppstå hos
civiliserade "nationer. Regeringssättet kan dock
vara 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 antingen innehafva en oin-
skränkt makt, och staten är då en oinskränkt mo-
narchi, och regeringssättet despotiskt; eller ock är
Fursten genom grundlagar eller fördrag med sitt
folk mer eller mindre bunden i sitt handlings-
sätt ; en sådan stat, kallas inskränkt monarchi eller
constitutionel stat. — En Republik är en sådan,
der regeringen är uppdragen åt flera af folkets
ombud, som göra redo for sin förvaltning.
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Man öfversätter ordet Republik med Fristat, men i en
constitutionel monarchi finnes ofta mer verklig frihet än i de
flesta republiker. Friheten kan der lätt missbrukas, antingen
på det 'sättet, att några få genom börd eller rikedomar ansedda
medborgare sätta sig i besittning af högsta makten, eller
derigenoni, att den utöfvas af den råa folkhopen. I förra
fallet är regeringsåltet aristokratiskt, i det sednare oc/ibkratiskt,.

De förnämsta religioner äro följande:
1. CIIII4STENDOMEN. Till denna bekänna sig

de flesta Européer, men den-räknar äfven talrika
.anhängare i de andra verldsdelarne.

Christendomen underdelas i tvenne confessioner:
KathoHcism och Protestantism. Katholicismen indelas återigen
i Vesterlundska eller Romcrsk-Katliohka, och Österländska
eller Grekiska Kyrkan: till dtn sednare (söm «j erkänner
Påfven) hålla sig Greker och Ryssar; till den förra Europas
sydvestra folkslag samt lrliindarne. Protestantismen delas åter

i den Lutherska och Reformerta Kyrkan. Till den förra be-
känna sig Svenskar, Norrmän, Danskar, Finnar, samt en del
Tyskarj till den sednare alla Schweizare, som ej äro Katho-
liker, en del Fransmän och Tyskar. I England bekännes den
Episcopala eller Anglicanska Kyrkan (reformerta trosläran
med katholska ceremonier), i Skottland den Presbyterianska.
Kjrkan (reformerta läran, nästan afldädd alla former som tala
till sinnligheten).— Särskilda sekter-, a) i Österländska Kyrkan,
Jakobitcr, Kppter, Abessinske Christne (alla Monophysiter):'
Neslorianer, Maioniter m. fl. — b) i Protestantiska Kyrkan:
Remonstranter, Mennoniter eller Anabaptisler, Unitarier eller
Socinianer, Eerrenhdare, Qv åkare, Methodister, ;Svedenbor-
gare m. fl.

&.. Mosaiska eller Judiska Religionen, hvars
bekännare äro kringspridde i nästan alla verldens
delar, utan att någonstädes hafva ett fädernesland.
Deras lära är grundad på Gamla Testamentet samt

på Talmud och andra religiösa stadgar.
3.. Islam (d. ä. Tro) eller Muhammeds Lära,

hvilar Ursprungligen på Judiska lärosatser, hvilka
likväl af dess bekännare anses betydligt blifvit
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förbättrade af Muhammed (f 632 e. Chr.), som
uteaf sig för den siste och störste Propheten, och
saae sig omedelbart af Gud hafva e mottagit Hans
lag ien bok, kallad Koran. Denna lära har ut-
gått från Arabien, derifrån utspridt sig till vestra
Asien, en del af Siberien, en del af Eutcopa och
nordliga Afrika.

Islamiteroe delas i Sonniler och Schiiter. De förra an-
taga jemte Koran en traditionel lag; de sednate förkasta denna
lag och erkänna blott Koran, samt förkasta dessutom de iren-

ne första Khaliferne. Perserne äro Schiiter; nästan alla de
ufrige Muhammedanska folklagen (Araber, Turkar, Tatarer,
NordAfrikaner m. fl.) äro Sonniter. — En egen sekt äro
Vruserne på Libanon, hvilkas läror äro en blandning af Ju-
dendom, Christendom och Islam.

Bekännare af dessa trenne religioner äro mo-
notheister, d. v. s. sådana, som blott erkänna en
enda Gud;; alla .öfriga uro Polytheister eller Hed-
ningar.

k. Eldsdyrkan eller Zoroasters Lära, enligt
hvilken Elden dyrkas, såsom gudomens symboL
Den stödjer sig på Zend Avesta d. ä. det lefvande
ordet, författadt omkr. 600 fr. Chr, Denna religion
var de gamla Persernes; dess anhängare blcfvo till
större delen utrotade af Muhammedanerne; några
fä af deras afkomlingar lefva nu i sydöstra Per-
sien och nordvestra Indien,

5. Brahmismen , hvars »bekännare lefva i In-
dien. De dyrka Brahma, Wischnu och Siva,
såsom ©fvergudar. Deras äldsta urkund heter
Fcda, skrifven 1600 f. Ghr.; deras äldsta politiska
lagskipning grundar sig på Menus lagar, författade
1300 år f. Ghr. Dessa och ett stort antal andra
religiösa och poetiska skrifter äro författade på
sanskrit, ett numera utdödt språk.

6. Buddhismew är en art, af Buddha, hvilken
Chineserne kalla Fo y reformerad Brahmism. Denna
reformation tros hafva föregått 950 år f. Ghr.
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Dess bekännare, sedermera ur Indien
t
förjagade af

Brahmanerne, lefva nu på Ceilon, i Östra Indiska
Halfön, Tibet, China,, Östra HögAsien samt1 på
Japan.

7. Schamanismen består i blind dyrkan af
naturen, utan religiösa urkunder. Denna dyrkan
Sr antagen af de flesta nomadiska folkslag ,

men i
mellersta Asien hafva de vestra folkslagen blifvit
omvända till Islam, de östra till Buddhismen.

8. Fetischmen består i dyrkan af förnuftlösa
varelser eller ting, såsom ormar, krokodiler, träd,
örter och stenar. På denna låga bildningsgrad
stå de flesta vilda folkslag.

Till Christendomen bekänna sig vid pass 270 millioner,
till Mosaimen 3, till Islam 137, till Brahmismen 117, til}
Buddhismen 239, till Scliamanismen 42, till Fetischmen 73
millioner. Guebrerne äro ganska få till antalet.

Antalet af jordens bebyggare skattas till %1%
millioner.

Af dessa bebo 495 millioner Asien, *217 Europa, 120
Afrika, 38 Amerika, och endast 2 Australien. Ehuru Euro-
pa är den minsta af verldsdelarna, är den dock, näst Asien,
den mest befolkade.
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3. POLITISKA GEOGRAPHIEN.

E u r o p a.

Europa sammanhänger i ö. med Asien; grän-
sen utgöres af Ural-bergen, sydligare af Ural-llo*--
den och Kaspiska hafvet. Söderut går gränsskill-
naden vid norra foten af Kaukasus, genom Svarta
Hafvet, Constantinopolitanska Sundet, Marmora
Hafvet, Sundet vid Dardanellerna, Medelhafvet och
Gibraltars Sund. Europas vestra kuster sköljas af
Atlantiska hafvet och dess vikar, Biscaya-Viken
och Nordsjön ; dess nordvestra och norra kuster af
Ishafvet. Nordligaste udden på fasta landet äF
Nordkyn, på Skandinaviska halfön, annars Nord-
Cap på ön Mageröe; den vestligaste Cap Finisterre
på Pyreneiska halfön ; den sydligaste Cap Matapan
på Morea. Större delen af Europa ligger i den
tempererade Zonen; blott en liten del är belägen
ofvanför Polcirkeln, som går igenom den yttersta
delen af Skandinaviska halfön ocb Hvita Hafvet.
Denna verldsdels största längd från Nord Cap (71°r
br.) till Cap Matapan (36° br.) är vid pass 250
mil; men dess största bredd från Cap Vincent
snedt mot n.v. upptill Kara-viken, nordligast vid
Asiens gräns, är omkring 350 mil. Yt-innehållet
är 168,800 qv. mil.

Europas flesta bebyggare tillhöra denKauka-
siska Racen. Denna delar sig åter i följande
Stammar: A. Germaner. Till den höra 1. Sven-
skar, Norrmän, Danskar, Isländare. %. Tyskar,
i Tyskland, Preussen, Holland, Schweiz. 3. En-
gelsmän. Desse stammar tala nära .beslägtade språk;
dock är Engelsmännens språk (Anglosachsiskan, en
tysk munart) starkt uppblandadt med Fransyska.
k. Fransmän; 5. Spaniorer och Portugiser; och 6
Italienare. De tre sistnämnde folkfamiljernas språk
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härstamma från Latinet, men Spanskan är mycket
uppblandad med Arabiska. — B. Celter eller
Galler, Frankrikes fordne invånare. Ofverlefvor
af dem äro: i. Bretonerne iBretagne; %. Cumbrierne
(af Romarne kallade Britanni) \ Wales ; 3. Berg-
skottame i norra Skottland ; k. Irländarne , samt
5. Basker och 6. Gascognare på båda sidorna om
Pyrenéerna. — C. Slaver ne i östra Europa. Till
dem höra Hyssar, Polackar, Böhmare m. fL —

D. Greker på fasta landet och på Archipelagens
öar. —• E. Turkar och Tatarer på Krim. — Af
Kaukasiska stammen härstamma ,

ehuru de öfver-
allt äro att betrakta såsom främlingar, Judarne
och Zigenarne, hvilka sednare tros hafva invan-
drat från Indien. — Af den Tschudiska Ra-
cen härstamma följande,- Finnar (i det egentliga
Finland och norra delen af Ryssland), den ädlaste
folkstammen af denna race, Lappar och Samoje-
der, närmast Ishafvet, Esther, några stammar vid
Wolga och Ural, samt slutligen Ungrare.

Religion. Med undantag af några smärre
Tschudiska stammar i Ryssland, gifvas det inga
hedningar. Alla Europas öfriga bebyggare äro an-
tingen Judar, (ingenstädes rådande), eller Muham-
medaner, (såsom Turkarne och Tatarerne), eller
ock Christne. Desse sistnämnde söndra sig i
flera Kyrkor, såsom a. den Grekiska, som är rådande
i Grekland och Ryssland ; b. den Katholska, rå-
dande i Italien, Portugal och Spanien, Frankrike,
Österrikiska Staternc, Polen, Belgien, södra Tysk-
land, åtskilliga cantoner af Schweiz. Till denna
bekänna sig ock de fleste Irländare, c. den Pro-
testantiska. Denna är delad i tvenne bekännelser:
i. den Lutherska, antagen i Sverige, Norige, Dan-
mark, Finland, Preussen samt i flera andra Tyska
Stater; 2. den Reformerta, antagen i större delen
af Schweiz, i Holland, samt en del af Tyskland.
Äfven i Frankrike räknar den många bekännare.
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Dit hörer också den Episcopala Kyrkan i England,
samt den Presbyterianska i Skottland.

RYS K A RIKET.
Det största riker som någonsin funnits på jor-

den, upptagande l/9 af hela den bebodda jorden,
Det består af östra delen af Europa (hälften af
denna verldsdel), hela norra delen af Asien (tre-
djedelen af denna verldsdel) samt nordvestra de-
len af NordAmerika. Detta rike innehåller en yta
af 375,000 qv. mil, bebos af 62 mill. menniskor?
som tala omkring kO särskilda språk, och styras af
en Kejsare. Här upptages det Ryska Väldet en-
dast i Europa. Detta gränsar i ö. till Asien,
hvarifrån det skiljes genom bergsryggen och floden
Ural, i n. till Ishafvet, och Norige, i v. till
Sverige, Östersjön, Preussiska, Österrikiska och
Turkiska Staterna, i s. till Turkiet, Svarta hafvet,
Kaukasus och Kaspiska hafvet, Det består af de
tre förenade Staterna, Kejsaredömet Ryssland,
som tillika innefattar de Asiatiska och Amerikan-
ska besittningarne, och hvarest Kejsarens välde är
oinskränkt, Konungariket Polen och Storfursten-
dömet Finland, hvilka begge stater hafva sina sär-
skilda Författningar.

A. KEJSAREDÖMET RYSSLAND,

Landet utgöres till större delen af en ofant-
ligt stor slätt, å hvilken TVolclionski-skogen delar
flodernas lopp (p. 30). De största sjöar äro La-
doga, tillika den största i Europa, Onega, Bjelo-
osero, limen, Peipus, alla i nordligare delen af
riket, Imandra m. fl. i Ryska Lappland. — De
största floder*äro: a) som utfalla i Östersjön:
Niemen, med öfra bifloden Wilia; Duna; b) i Is-
ha f vet: Onega,,, Dwina med dess källfloder Su-
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ehofia och Wytschegda; Mesen, Petschora; c) i
Svarta hafvet: Donau, hvars nedersta lopp
dock endast hör hit, med bifloden Pruth; Dniestr,
Bog, utfallande i samma vik som Dniepr, hvilken
från v. upptager Beresina och Pripez, från ö.
Desna och Worskla', Kuban, som rinner n. orn
Kaukasus och utgör gränsen mot Asien; d) i Asow-
ska sjön: Don, med vestra bifloden Donez och
den från n. kommande Choper; e) i Kaspiska
ha f v e t : Terek, som upprinner på Kaukasus och
begränsar Europa mot Asien; Kuma; Wolga, Eu-
ropas ansenligaste flod, med många bifloder, hvär-
ibland Oka och. Tverza från v,, Karna från 'o.
med TVjåtka och Bjelaja; samt slutligen Ural,
den tredje gränsfloden mot Asien. —Af Canalerna
äro de betydligaste: Wischnii-Wolotschokska och
Maria-Canalerna till förening af Wolga och Newa,
samt således af Kaspiska hafvet och Östersjön; La>-
doga-Canalen, som förenar Wolchow och Newra,
hvarigenom den farliga seglingen på Ladoga-sjön
undvikes; Kubinska mellan Dwina och Wolga
samt Beresinska mellan Diina och Dniepr.

Östersjö-provinserna, Vestra och LillaRyssland
samt södra delen af Stora Ryssland äro bäst od-
lade. De vigtigaste af landets utförsvaror äro säd,
talg och hampa ; dernäst lin, jern, pälsverk, hu-
dar, hamp- och iin-olja, timmer och potaska. Högst
betydlig är afkastningen af guld- och platina-gruf-
vorna i Uralska bergen, hvilka ägas dels af Kro-
nan, dels af enskilda. Ryska fabriker för många
slags tyger, porcelliner och jernvaror äro i stark
tillväxt, men tillverkningen åtgår till större delen
inom landet; detsamma är förhållandet med Sö-
dra Rysslands vin och träd-frukter. — Af Kejsa-
redömets Europeiska dels 50 mill. invånaje be-
känna sig ungefär 2/5 till den Grekiska Religionen.
För öfrigt är den Lutherska allmännast i Östersjö-
provinserna, den Catholska i en del af Vestra
Ryssland, hvarest dock äfven nära 1 mill. Judar
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finnas; den Muhammedanska bekännes af Tatarerna
och några mindre stammar i fordna Khanaterna
Kasan, Astrachan och Krim, hvarutom delar af
åtskilliga mindre talrika Finska folkstammar ännu
äro afgudadyrkare. — Undervisningsverken hafva
i sednaste åren utomordentligt utvidgats; nu fin-
nas i Ryssland, 6 Universiteter, ett betydligt an-*

tal Academier, Seminarier och högre Skolor till
bildandet af särskilda slags tjänstemän, 60 Gym-
nasier m. m.

Riket indelas i k& Gouvernementer, som bär
afhandlas i följande sju Regioner :

ÖSTERSJÖ-PROVINSERNA.
Ingermanland

, mellan Finska viken, Finland,
Ladoga och Peipus. Inv. äro mest Finnar. —

Städer: S.'t Petersburg, G. 1) hela Ryska Ri-
kets hufvudstad och Kejsarens residens; en af de
praktfullaste och folkrikaste städer i Europa, samt
rikets största handelstad. Byggnader: Vinterpalatset med
Erimitagct, Marmorpalatset, Isaks-Kyrkan, den första i Norden,
Alexandcrs-colonnen af 84 fots höjd, den högsta obelisk på
jorden. Universitet. i6ot. — Kronstadt, på en ö i
Finska viken, vid inloppet till Petersburg, med en
fästning och Örlogshamn. 40t. — Schlusselburg^
förd. Nöteborg, stad och fästn. vid Newras utflöde
ur Ladoga. st.

Esthland , kustlandet S. om Finska viken,
till Peipus och dess utloppsflod Narowa i 5. -

Narva, vid Narowas utlopp. — Rev al G. god hamn
med J6t.

Lifland, kustlandet vid Riga-viken till Pei-
pus i n.o. och fl. Diina is. De äldste inv., Li~
verne, nu mest utdöde, voro af Finsk börd, men
de nuvarande Letteme höra till Slaviska stammen.
De bildade äro mest Tyskar. — Riga G* nära

1) G. betecknar hufvudorten i Gouvemementerua.
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Dunas utlopp, idkar ansenlig handel (lin och lin-
frö) 58t. — Dorpat, v. om Peipus, Universitet. Bt.

Kukland, mellan Duna i ö.,■ Riga-viken i n.,
Östersjön.i v., till en del bestående af en halfö.
Inv. heta Kurer och äro beslägtade med Letterne.
- Mitau G. vid Aa, d3t..

STORA RYSSLAND,

Den mellersta och inre delen af Europeiska*
Ryssland, delad genom Wolchonski- eller Waldai-
åsen i tvenne hälfter. Den norra delen, som slut-
tär mot Ishafvet, består sydligast mest af skogar
{till 65° br.), sedermera, der träden ej mer kom-
ma fort (ofvanför 67° br.), vidtager en enformig,
ödslig, af torfmossär och träsk uppfylld ängd. Här
är en större rikedom på pelsbärande djur än i nå-
gon annan del af Europa. Här bo Finnar och
Lappar i v., Samojeder i Ö., samt s. om dem Syr--
jäner. —- Den andra delen af landet, s. om Wol-
chonski-åsen till Donez-floden, består mestadels
af skogbevjfxta, något höglända slätter: der landet
är uppodlad t växa säd, lin och hampa i ömnighet;
s. om 56° br. trifvas ek, äple, päron m. m. men
ingenstädes vinrankan. Inv. äro mest Ryssar:
mot ö. bo Finska stammar (Tscheremisser, Tschu-
wascher, Mordviner m. fL, mot s. Tatarer. —-

Städer: a) Norr om Waldai-åsenr Pleskow,G.
»ära floden Welikas utlopp i sjön Peipus, 9t. —

Nowogorod, G. vid Wolchows utflöde ur sjön Il-
men , under medeltiden en ansenlig handelsstad ,

och ännu temligen blomstrande, lOt. — JVologda,G.
vid Suchona, betydlig handel och stora fabriker,
4lt. —- Petrosawodsk, G. (öfver Olonezska Gouv,)
vid Onega, kanongjuteri, 3t. — Archangel, G.
nära Dwinas mynning i Hvita Hafvet; nederlagsort
for Norra Rysslands producter (tjära, talg, trän,
jern, pelsverk), som isynnerhet hemtas af Engels-
män, döt. —' Öar i Ishafvet: Novafa Semlja
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delad i tvenne hälfter; alldeles öde, utan träd och
buskar, endast ett tillhåll för hvita björnar och an-
dra vilddjur. Kusterne hvimla af hvalfiskar, vall--
rossar, skalar. Söderut ligger ön TVaigatz; vester
nt ön Kalgujew. — b) Städer s. om Waldai:
Jaroslaw, G. S3t., Kostroma, G. 81-, begge
med sköna juftgarfverier, — Nischnei Nowgo-
rod, G. vid Okas utlopp i Wolga, stor mark-
nad , SSt. — Wladimir, G. vicl Kljäsma, 7t.
— Twer, G. vid Twerzas utlopp i Wolga, SOt. —

Moskwa, G. vid den lilla fl. Moskwa, före Pe-
tersburgs anläggning Zarernes residens, och ännu
ansedd som rikets andra hufvudstad; den största
stad i Ryssland,- och medelpunkt för den inre han-'
deln. Zarernes palats kallas Kreml. Universitet,,
333t. — Riäsan, G. vid en gren af Oka; Erkeßisk,
18t. — Tambo-w, G.- vid Zna, en arm af Oka, han-
del och fabr. SOt. — Tula, G* med det största ge-
värsfactori i riket och andra trörre jernverk, SOt,
— Kaluga, G.*vid Oka med fabr. och handel, Söt.
— Smolensk, G. i Hvita Ryssland, med en stor
fästn., dit. — W&ronesch, G. vid Don, fabriks-
stad, Söt. — Kursk, G.\ vid en biflod till Desna,
handel, SOt. — Orel, G. stark handel, i^xea med.
yax och honung, SSt.

VESTRA RYSSLAND,

Litthauen, mellan Niemen och Kurland, ge-
nomflutet af JVilia, som faller i Niemen och Be-
resina. Landet är fullt af skog och moras. Inv.
på landet är dels Litthauer, dels Rusniaker (för-
polskade Ryssar). — Wilna, G. vid Wilia, god han-
del ; stor Medico-chirurgisk Academi, 36t. —

Grodno, G. vid Niemen, st. — Minsk, G. d3t. —

TVitebsk, G. vid Duna, \.ki. — Mohilew, G. vid
Dniepr, döt. _ Bialystok, G. Bt.

Wolhynien, s. om Pripetz, samt Podolien, mel-
lan Wolhyniea i n. och Dniestr is. v., genom-
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flutet af Bog. Slättländer, rika på säd, lin och
hampa. — Schitonär i Wolhynien, G. god handel,
2(>t. — Kaminietz, i Podolien., G. med en stark
lastning, döt.

LILLA RYSSLAND

Eller Ukraine. På ömse sidor om mellersta
Dniepr, dess biflod Desna samt nedersta loppet af
Pripez, till Oka i n.0., och Dojiez i s.o. Mesta-
dels en flack, något högland slätt, som i s. öfver
går till stepp; skoglös och enformig, ,men gräsrik
och yppigt fruktbar på säd, din, hampa och tobak?
här växa sköna vattenmeioner sch fruktträd, men

*ej vinrankor och valnötter. Också idkas stark bo-
skapsskötsed. .Inv.. äro dels Kosaker, dels Rusnia-
ker. _ Kiew, G* vid Dniepr, Ryska rikets äldsta
h:stad, Universitet, Sit. — Charkow, G. Univer-
sitet, 3St. — JPultava, G. medelmåttig stad med
en skans, 9t. — Tschernigow* G. ldt.

SÖDRA RYSSLAND.

Bess arabien., mellan Donaus mynningar is.,
Pruth i v., Dniestr i n. och Svarta Hafvet i Ö.
Ett herrligt sades- och vinland. — Kischuiew, G.
SI t. — Bender, vid Dniestr med en stark fäst-
ning, döt.

Nedra Dniepr-landet, kustlandet n. om Svar-
ta Hafvet och Azowska sjön,; genomflutet afDniestr,
gränsfloden i s. , Bog, Dniepr och Don. Vestra
delen är angenäm , men ö. om Dniepr förvandlar
»ig landet till en skoglös slätt, full af hedar och
saltgölar, och egentligast tjenlig till boskapsskötsel.
Ehuru landet ligger under samma bredd som nor-
ra Italien, isbeläggas årligen floder och hafsvikar;
också växer vindrufvan med svårighet, men väl
mulbärsträd, meloner, persikor. Vestra delen be-
bos af Ryska och Tyska colonister; östra stepplan-
det af Kosaker (kallade Donska och Svarta-hafs-
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■Kosaker). 'Sydligast utskjuter halfön Krim, eller
Taurien, (hvars sydligaste del är högbergig)., den
vackraste och blidaste delen af Ryssland, rik pa
ädla frukter och vin. Inv.. äro Tatarer. Jekateri-
noslaw, G. 7t. — Odessa, Ryssarnes förnämsta
handelsstad vid Svarta Hafvet, hvarifrån myckel
säd utföres. 55t. —- Otschakow, vid Bogs och
Dnieprs mynningsvik, nu förfallen stad. -- Cher*
son, G. vid Dnieprs utlopp. Sot. ; -- Taganrog,
vid Azowska sjön, Bt., handelsstäder. _ Tscher-
kask, de Donska Kosakeraes h:stad vid Don, 13t,
—På Krim: Simferopol, G. 6t. — KAf}a, under
medöltiden ansenlig, nu medelmåttig sjöstad.
Perekop, fästning på näset.

ASTRAKHAN OCH KAUKASIE W.

Sydöstra Ryssland vid Kaspiska Hafvet. Det
förra ligger på önase sidor om Wolga, mellan fl.
Ural och Kuma, det sednare mellan Karna i n.
och Terek samt Kuban is. Större delen af lan-
de utgör en fortsättning af Donska Kosak-lande^,
•och är således en torr, trädlös, med sandhedar
och saltgölar uppfylld hed, föga tjenlig till åker-
bruk, men rik på nieloner och kurbisser ; i Wolga
och Ural fångas mycket stör (af hvars rom beredes
kaviar). De fleste inv. äro Tatarer; vid Ural bo
Basclikirer (af Turkisk stam, starka biherdar), vid
Wolga åtskilliga Finska stammar (Tschuwascher,
Mordviner), Kalmuker, Kosaker (kallade Uralska
Kosaker) m. fl., alle nomader; der åkerbruk kan
drifvas uppehålla sig Ryssar och Kosaker. —

■Jtslrakhan, G. 7 mil från Wolgas utlopp; idkar
ansenlig handel p& Asien och betydligt fiske i
Wolga och Kasp. hafvet. SOt. — Orenburg vid
Ural, med en fästn. SOt. _ Saratow, G. vid
Wolga 33t. _ Georgiewsk, G. vid foten af Kau-,
kasus, fästning, kt.
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KASAN OCH J?ERMIEN.

"Permien ligger v. om Ural, som härar högst
och har sina rikaste bergverk, vid Petschoras och
■Ufas ursprung och kring ofra Karna. Klimatet
är strängt; renar trifvas. Kasan ligger v. och
s. derom., vid Wolga och nedra Karna och vid dess
grenar Ufa, Bjelaja och Wiätka. Slätter, åsar
och skogar amvexla; s.v. om Wolga blir landet
enformigt flackt. Inv. äro dels Finska stammar
(Permier, Syrjäner, Wotiäkcr, Woguler, Tchere-
misser); dels Turkiska (Baschkirer och Ta tärer )V
dels Ryssar och Kosaker. — Perm, G. vid Karna,
rik på jern och kopparverk. I9t. — Wiätka, G. vid
Wiätka, god handel på Archangel. 7t. — Fasan,
G. nära Wolga, med ett Universitet, fästning,
fabriker och stark handel. 50t.— -Ufa, G. vid Ra-
mas gren, Bjelaja, öt. — Simbirsk, G. vid Wol-
ga, löt. — Pensa, G. dit.

B* konungariket polen.

Gränsar i ö. till Ryssland (gräns: mestadels
Bug och JNiemen); i &. till Galizicn, i v. till Schle-
sien och Posen, i n. till Konungariket Preussen.
Landets hufvudflod är Weichsetn, som upplager
Pilika och Bug, jemte dess biflod Narew. is. rin-
ner Wartha. Blott sydvestra delen är något ber-
gig ; annars är landet en enda stor slätt, pa hvil-
ken man knappt ser en kulle: sädesfält omvexla
med skogar, ängar och träsk. Polen är ett af .liu-
rop~as rikaste sädesländer, förö fri gt idkas stark bo-
skaps-, och biskötsel. Detta rike har k millioner
inv., som äro Catholiker och, till en betydlig del,
Judar. — Landet är deladt i 8 Gouverncmcnter,
hvilkas hufvudorter äro: Warschau vid W.eiehsel/>
med förstaden Praga , rikets hufvudstad, säLe för
General-Guvernören och Senaten, vidsträckt och
oregelbunden; tillika Polens betydligaste fabriks-
och handels-stad. Universitet, 120t. — Plozk, me-
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delmåttig handel, 7t. -—- Lublin, mycket besökt
marknadsplats, I It. — Kalisch, Bt. Suvalki, Sied-
lec, Radom, Kielce , i hvars nejd finnes ko^ppar-
jern- och bly-grufvort småstäder.

C« STORFURSTENDOM3T FINLAND 1)

Gränsar i ö. till Archangelska, Olonezska och
Peterburgska Guvemementerne , i n. till Norige,
i v. till Sverige och Bottniska viken, i s. till Fin-
ska viken. Lnndets många vattudrag afdelas ga-
nom landtryggen Maanselkä, som genom siua gre-
nar bildar tre systemer af insjöar och åtskiljer det
i n. belägna laglandet, Österbotten samt Finska
Lappmarken, frän det öfriga, med undantag af
kusterna, högre belägna landet. Dessa vattu-sy-
stetner äro: 1. Vest-Tavastländska och Sata-
kunda systemet, hvars 'medelpuakt Pyhäjärvi,
s" om Tammerfors upptager frän n. Keurun-
selkä och NesijärA, frau n.o. och ö. Längelmävesi,
Roine och Mallasvesi samt Wanajavesi. Pyhäjärvi
utfaller sodan i Kulovesi, hvars vatten, förstärkt
från n. af Kyrojärvi, ledes genom Kumo-elf till
Bottniska viken. %. Det Ost-Tavastländska,
hvars förnämsta sjö Päijäne upptager från n. Kéi-
tele och frän ö. Puulavesi samt genom Kymmene-
e/f utfaller i Finska viken. 5. Det Sav o lax-
Karels ka, hvars medel punkt Itaukisesi, sedan
den upptagit från n. Kallavesi samt från n.o.
Pielisjärvi, Höytiäinen, Pyhäselkä och Orivesi, i
s. är förenad med Saimcn, hvilken insjös vatten
utföres genom Wuoksen till Ladoga och derifrån
genom Newa till Finska viken. Utom nu upp-
räknade större sjöar, består dock hvarje system af
många andra, hvilka dels genom ett sund, dels
genom en fors eller ett vattenfall sammanhänga.

\) Detta laads Gcograpbi afhandl&s här något ▼idloftigare än
andra länder.
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De förnämsja af de sistnämnda äro: Kyro, s. om
Kyrojärvi, Anjala och Högfors i Kymmcne samt
Imatra i Wuoksen, ett af de präktigaste i Europa.
Särskild t bör anmärkas Wesijako-sjö, belägen i
Tavastland under öl */2

° bredd, emedan dess vat-
ten genom Ku nio och Kymmene utföres sa väl till
Bottniska, som Finska viken. — Österbotten ge-
noniskäres, oberäknad t mindre åar, af omkring 20
betydligare, till en del ganska strida, eifvar, hvilka
komma frän Maanselkä eller derinvid belägne sjöar.
Bland dem märka vi Kemi-elf, Simo-elf Ulea-elf,
Pyhäjoki, alla frän likhenämnda träsk samt Esse-å
frän Lappajärvi insjö och den flcrgrenade Storkyro-
elf. Bland Österbottniska sjöarna ar Ulea-träsk
den vidsträcktaste, ehuru icke djup. 1 det till
Finland hörande Lappland märkes det stora Enare-
träsk, hvarifrån PaJsjoki utfaller i Ishafvet. —

Finlands alla sjöar äro sönderdelade i otaliga vi-
kar samt uppfylda med holmar. Högst talrika äro
Äfven smärre träsk, aar och bäckar, äfvensom kärr
och mofas. Om man inberäknar allt detta, så
upptager vattnet åtminstone '/5 af landets areal-
innehall, 5500 geogr. qv. "mil (utom Lappland,
som innehåller 875 qv. mil) — ett öfverflöd på
vatten som annorstädes äger rum blott i nordliga
delen af Norra Amerika. Kusterna äro rikt för-
sedda med öar, klippor och skär. — Berg och höj-
der finnas, i synnerhet i de inre delarna af landet,
i stor mängd, dock laga, i jemförelse med det ve-
stra Europas; sjelfva den breda Maanselkä har obe-
tydlig höjd. I följd af allt detta har landet öf-
verflöd på sköna utsigter..

Bäst odlad t och mest bebodt är kustlandet
från Kumo till Kymmene, dernäst södra Tavast-
land. Vissa år skadar dock frosten växterna öfver-
allt i landet. 1 goda är utföres spanmål. För-
nämsta exporterna äro dock trävirke och andra
skogseffecter ; vidare: smör, strömming och lax;
hvarutom glas, marmor och vacker granit föres till
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Ryssland. Jernet (från 20 grufvor) motsvarar ej
Jandets behof, hvarföre så väl malm som färdigt
jern hemtats från Sverige. Fabrikernas tillverk-
ningar fylla icke heller behofvet af manufacturer.
Värdet af importerna: salt, specerier,-fabrikater
ni. m. uppväger derföre exporterna. Utländska
handeln bedrifves af nära 400 större och mindre
fartyg, som ägas af samtliga Finlands sjöstäder,
dessutom af utländska skepp. Finlands äldste
ångfartyg går i Saimen; & andra sättas i verksam-
het vid kusterna.

Invånarnes antal (oberäknadt den Ryska Mi-
litären) är nära 1,400,000 *) af hvilka ungefär
1,150,000 tala det Finska- språket, 225,000 det
Svenska, nemligen. allmogen på kusterna af Ny^-
lands och Wasa Län, pä Åland och i större delen
af skärgården samt de flesta bildade i landet.
Återstoden består af Ryssar, mest handlande i stä-
derna , Tyskar, en del bildade i Wiborgs Län,
Lappar, i Lappland, nära 1000 och Zigenare, i
östra delen af landet, nära lika många. Judar äro
icke bosatta i landet. — Marken äges, till större
delen, af Kronan och allmogen r städernas område
äf borgerskapet; en annan del är adeln förbehål-
len, hvarutom boställen inncbafvas af presterna. —

Religionen är den Evangelisk-Lutherska; endast
Ryssarne och en mindre del Finnar i östra Kare-
len (tillsammans 35,000) äro Greker. För under-
visningen finnas i Universitet, 3 Gymnasier och
många Skolor. — Landets historiska^, indelning äri
8 provinser : Egentliga Finland, Åland, Satakun-r
da, Nyland, Tavastland, Karelen, Savolax och
Österbotten, hvartill komnater Lappmarken, till en
del bebodd af Finska Golonister. — I administratift
hänseende indchis landeti åtta, afGuvernörer styrda-,
Län: Nyland,,Abo ochBjörneborgs med Åland, Ta-

%) Folkmängden' uppgifves enligt f855 Ars. tabeller, dock i
jernna tal.
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vastehus, Wiborgs, S:t Michels, Kuopio, Wasa samt
Uleåborgs och Kajana Län, hvilka underdelas i kb
Härader och 208 Länsmans-districter, vanligen
motsvarande den gamla indelningen i Socknar. —

I anseende till lagskipningen är landet fördeladt i
två Hof-Rätts-jurisdictioner, hvaraf till Abo Hof-
Rätt höra de k förstnämnda länen och till Wasa
de k sednare. Under Hof-Rätterne lyda 7 Lag-
sagor och kl Domsagor. — I ecclesiastikt hänseende
finnas två Stift, Abo och Borga, emellan hvilka
gränsen följer hufvudsträckningen utaf Maanselkä,
der den åtskiljer Uleåborgs och Kuopio samt itu-
delaf Wasa och Tavastehus Län, ända till Wesi-
jak,o, hvarifrån gränsen går i en bugtig linia, som
slutar y2 sv. mil v. om Helsingfors. Stiften in-
nefatta 37 Prosterier och 211 Pastorater, hvarje
bestående- af ert eller flera församlingar.

Vi följa här Läne-indelningen:
Nylands Län, 150t. inv. Består af

största delen utaf Nyland och en liten del af Ta-
vastland. Marken är föga jemn, men väl odlad.
Hvete trifves dock föga. Skogar af tall, gran och
löfträd äro än temligen bibehållna : ek växer obe-
tydligt. Här finnas Finlands tvenne betydligare
kopparhyttor samt flera jern- och kalk-bruk. Stä-
der vid kusten: Helsingfors, G. Sedan år dßd9
säte för Regeringen öfver Finland (General-Guver-
nören och Kejs. Senaten) samt alla dertill hörande
Embetsverk, och sedan år 1828 för Universitetet.
Station för Finska Militären. Drifver ganska be-
tydlig handel, d3,5ö0 inv. utom Studenterne
(-450) och Militären. Staden är till en del utmärkt
väl byggd. En half sv. mil derifrån ligger fäst-
ningen Sveaborg, på 7 holmar, en af de starkaste
i Europa, 1,270 utom Garnisonen. Borga, Bi-
skopssäte och Gymnasium, i hvars hus år dBO9
hölls första Finska Landtdagen, 2,750. Lovisa,
handelsstad, i en nejd, uppfylld af granitblock,
%kkÖ. I hafsbrynet fästningen Svaitholm. Eke-
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näs, i,£3o. Nära invid är Hango-udd, den sydli-
gaste spets af Finland, med ett fäste.

Abo och Björneborgs Lån med
Åland, 250t. Består af Egentliga Finland,
vestra och större delen af Satakunda samt Åland,
utgörande en större o och ungefär 80 bebodda
holmar samt otaliga klippor och skär, som äfven
omgifva länets södra kuster, hvilka äro de mest
odlade i Finland. Mellersta delen af länet är
jemnast. Hvetet trifves temligen. Utom vanliga
trädslag, finnes något ek vid södra kusten. Skiffer
i norra delen. Många glasbruk i den södra, äfven
kalk- .och jern-bruk, såsom i Nyland. — Städer
vid kusten: Abo, G. vid Aura-å, landets fordna
hufvud- och universitets-stad. Säte för e,n Hof-
Rätt, Flrke-Biskop med Gymnasium samt Hushåll-
nings-Sällskapet, som mycket inverkat på hela lan-
dets odling, näst Björneborg och Gamla Carleby,
Finlands största handelsstad ; uppbygd sedan bran-
den 1827 efter en njr, förträfflig plan, 13,190.
Vid åns utlopp ligger Åbo Slott, fordom en huf-
vudfästning. Nådendal, bekant för dess yllestick-
ning, 700. Nystad, ansenlig handel med läkter
och trädkäril, som af allmogen i trakten tillverkas,
d,840. Raumo, samma handel som Nystad, men
inskränktare; mer bekant för sin spets-knöppling,
1,740. Björneborg, vid den fiskrika Kumo-elf,
med hamnen Räfsö, 4,720. Mellan Nesijärvi och
Pyhäjärvi sjöar: Tammerfors, landets förnämsta fa-
briksstad i en herrlig nejd, d,580. — På Åland:
Bomarsund, befästade caserner.

Tavastehus Län, d33t. Består af
större delen af Tavastland (v. om Päijäne) samt
östligaste delen af Satakunda. Norra och östra
delarne äro bergiga, dex^ södra är jemnare och mera
odlad. Nordvestra delen det mest romantiska
landskap i Finland. — Lin produceras i stor mängd
till afsalu; öfrig åker-afkastning äfvensom smör öf-
verstiger vanligen behofvet. Länets enda stad är
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Tavastehus, G. vid ett med Wanajavesi i förening
stående vattudrag, nybygd sedan branden 1831,
vacker stad med ett Slott, 2,310.

W i borgs Län (utgörande största delen
af det såkallade Gamla Finland), 245t. Består af
sydvestra och största delen af Karelen, södra de-
len af Savolax samt smärre delar af Nyland och
Tavastland. Marken är ojemn, till en del afsved-
jad, ibland af det vildaste utseende; andra stäl-
len, såsom en sträcka s. om Saimen, utgöras af
ofruktbara hedar. Otaliga vattudrag oberäknade,
utgöres mer än hälften utaf landet af ofruktbara
ägor. Åkerbruk och slöjder försummas mycket af
allmogen, som hellre släpar föror kring landet.
Landsvägarne äro utmärkt goda, i anseende till den
stora tillgången på sjelffrätsten. Länet hemtar mjöl
och flera andra nehofver från Rysslarirl och ditför
lax (från Kymmene och Wuoxen), glas, marmor
och granit. Städer vid Wiborgska viken t Wiborgs
G. stark fästning med ett Slott, har två forstäder,
som i antal af gårdar öfverträffa staden. Idkar
stark handel, men mest passiv, sålunda att de från
sågarne i norra Karelen sjöledes till Willmanstrand
hemtade, och derifrån landvägen till Wiborg slä-
pade, plankor och bräder afhemtas af utländningar.
Staden består mest af stenhus, har 4 utmärkt vackra
kyrkor, hvarutom Catholsk och Judisk Gudstjenst
hålles, förnämligast for en del af Garnisonen. Gym-
nasium. Gorrectionshus för karlar. Inv. äro ö,HÖ
utom Militären. Nära invid är den vidsträckta
parken: Monrepos, en storartad, präktig anläggning.
— Vid Finska viken: Fredrikshamn, åttkantig,
hvilkens medelpunkt är rådhuset, hvarifrån gator-
na regelbundet utgå till fästningsvallarne. Har 3
förstäder. Säte för Finska Cadet-corpsen, en med
mycken omkostnad vårdad inrättning, 3,3ö0. Vid
Saimens södra strand: Willmanstrand, med ett
bredvid liggande fästning, äfven innehållande cor-
rectionshus för qvinnor. Inv. äro d,ÖBO. Vid Wu-
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oxens utlppp i Ladoga: Kexholm, med en fästning
på tvenne holmar, 1,060. Vid norra ändan af
samma insjö: Sordavala, 520, dessa begge idkande
skutfart på S:t Petersburg. — Utom i det föregå-
ende nämnda 4 fästningar, finnas långsmed fordna
riksgränsen många andra, numera öfvergifna, bland
hvilka Kotka (Ruotzinsalmi) tillika köping., på en
ö, vid utloppet af Kymmenes östra gren. Bland
Öar märkas föröfrigt i Finska viken: Björkö, Hög-
land; i Ladoga: Walamo, herrligt odlad, och Ko-
nevits, hvardera med Grekiska Kloster.

S:t Micke Is Län, 135t. Består af
mellersta Savolax och östra Tavastland. Vattudrag,
sammanhängande med Saimen och Puulavesi äro
otaliga; dessutom träsk i största mängd. Landet
utgöres till större delen af åsar och backar, som i
flera Savolaxska socknar äro alldeles afsvedjade.
Åkerbruket är svårt, i anseende till markens utom-
ordentliga stenbundenhet, dock finnes genom sved-
jande, spanmål vanligen utöfver behofvet. Utom
de i hela Finland, allmänna sädesslagenråg, korn,
hafra, odlas i Savolaxska andelen äfven betydligt
bohvete, i likhet.med hvad som sker i Kuopio och
Wiborgs Län. Temligen smör och kött afsättes
äfven. Saimen innehåller utom vanliga fiskslag,
äfven lax och muikor; dessutom skalar. Stad mel-
lan Haukivesi och Pihlajavesi: Nyslott, med kring-
liggande trakt hörande till Gamla, eller det i 18
seclet eröfrade, Finland; staden är byggd på en ö,
med ett befäst slott på en annan holme, 510. Vrd
Päijänes södra strand: Heinola, G. har ej stadspri-
vilegier, ien jemnare trakt, 970. Vid en vik af
Saimen: S:t Michel, Socken, till hvars Kyrkoby
Guvernörs-sätet kommer att förläggas. Nu en be*
sökt marknadsplats.

Kuopio Län, 157t. Består afnorra Savo-
lax, norra Karelen och en liten del af nordöstra
Tavastland. Vattudragen äro talrika och vidsträck-
ta, med ymnig tillgång på myrmalm (såsom äfven
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i de södra till samma system hörande sjöarne);
Gompassen kan derföre icke begagnas vid segling.
Jernmalmen bearbetas äfven inom Länet. Koppar-
anledningar finnas så väl i norra, som södra Ka-
relen. Täljsten i mängd, användes till ugnar, så-
som äfven i S:t Michels Län/ Karelens berg äro
högre än de i- Savolaxska andelen, men landet in-
nehåller äfven hedar. Vigtigaste exporten är plan-
kor och bräder, som sjöledes föras nära Willman-
strand ; dernäst smör ooh pelsverk. Jägarne löpa
om vintern på skidor. Tobakodias, bland annat,
af allmogen. Ängarne äro bättre än i Södra Savo-
lax. Stad: Kuopio, G. vackert läge vid Kallavesi,
1,970. F

Wasa Län, 200t. Består af södra Öster-
botten, nordligaste Satakunda och nordvestra Ta-
vastland. Öster om landtryggen är landet upp-
fyldt af höjder och sjöar; åt vester är det genom-
skuret af elfvar, vid hvilkas utlopp så väl städer-
na som de flesta kyrkorne vanligen äro belägna.
Skiffer och sandsten finnas vid landtryggen. In-
vid kusten, några mil inåt landet, är god odlings-
mark ; i trakten af Wasa skördas ett storkornigt
sädesslag (Wasa-råg). Inv. äro skicklige i skepps-
byggeri och >andra slöjder. Städer vid kusten:
Wasa, G. säte för en Hof-Rätt, 3,140. Christine-
stad, d,790, begge med.ansenlig handel. Kaska,
på en ö med en förträfflig hamn, ölö. Gamla
Carleby, idkar mycket skeppsbyggen; jemte Björ-
neborg, Finlands största handelsstad", 2,530. Ja-
cobsstad, ganska betydlig handelsstad, 1,320.. Ny
Carleby, temlig handel, 890.

Uleåborgs och Kaj ana Län, 1251. Be-
står af norra Österbotten och Finska Lappland.
Österbotten är ett lågland, uppfyldt af moras och
hedar, genomskurna af måaga elfvar, vid hvilkas
utlopp moderkyrkorna vanligen ligga. I några vat-
tudrag fiskas perlor, dock af mindre värde, såsom
äfven i flera andra, delar af Finland,. Floderna,
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såväl i Österbotten som Lappland, hstfva tillgång
på taimen och lax. Utom hskeri är tjärn-bränning.
Och jagt betydliga näringsgrenar. Fruktträd trifvas
ej; i dess ställe vilda bär i ymnighet. I nordligare
delen odlas mer korn än rag, som ofta skadas af
i lissväxt, hvilket i synnerhet gäller om den från
hafvet mera aflägsna delen af länet. Denna trakt,
Kajana Län, har de bäst bibehållna skogar i lan-
det. Lappland är uppfyldt med lägre berg och
jordåsar; spanmål kan föga odlas, i anseende till
den korta, ehuru varma sommarn. Lapparne lef-
Va mest af ren-kött och fidi. Städer vid kusten:
Uleåborg, G. ganska betydlig handelsstad, 5,100.
Brahestad, ansenlig handel, 1,850. Tomeå, på en
ö i Tornea-elf, gränscstad, ÖlO. Nordligare ligger
Avasaxa, ett berg, dit utlänningar ofta resa, för
att se solen om midsommarsnatten. Vid Uleaträskc
Kajana, ringa stad, men betydlig marknad, 360-

KONUNGARIKET SVERIGE.
Detta Rike skiljes i v. och n. från Norige ge-~

nom Kölen eller fjällryggen ; genom Muonio och
Torne-elf från Finland och Finska Lappmarken;
Stöter i ö. till Bottniska viken och Östersjön; i s.
till Östersjön, Öresund, Kattegat och Skager Rak.
— Sverige är ett långt men smalt land, det hål-
ler i längd från n. till s. inemot dSO mil,, men
dess största bredd utgör blott 40. Det är till stör-
re delen uppfyldt af berg; Det ansenligaste är
Kölen, hvars högsta topp är Sulitelma. Från den-
,na bergsrygg utskjuta i norra och mellersta Sveri-
ge flera breda, men laga armar. — I det sydliga-
Sverige är bergens strykning mindre regelbunden.
Hela dess mellersta del, Småland, är uppfyld af
åsar och berg; bergen hafva dock jemväl här föga
Ziöjd, ty det högsta, Taberg, haller blott dOOO fot
i höjd. Dock gifves det i södra Sverige äfven sto*
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:jfa slätter, såsom hela södra Skåne, östgöthq- och
Tffestgötha-slätten, i provinserna .af samma namn.
Den förra begränsas i n. af skogen Kolmården,
?den sednare af skogbeklädda åsen Tiveden. I mel-
lersta Sverige är Upsala-slätten den största. —•

.Kustlandet vid Kalmar-sund äfvensom Skåne häf-
ta ingen skärgård, utan laga sträder. Annars är
liela det öfriga Sverige omgifvet af klippiga sträm-
4er och skar. — övenge är ett synnerligt sjorikt
land. De största sjöar äro : Storsjön, Siljan, Mä-
laren, som genom ISorr- och Söder-ström i Stock-
holm utfaller i Östersjön; Hjelmarn, Fö./iemx, den
största af Sveriges insjöar, samt Tettern, 15 niil
lång, men blott 2. till 4 mil bred, samt föröfrigt
märkvärdig för sitt klara och lätta vatten, som ha-
stigt upprörcs af stormar. Riket är äfven väl för-

•sedt med strömmar. Alla betydligare höra till
den nordligaste delen af riket, såsom Torne-elf,
som under sitt nedersta lopp utgör gränsen mot
iFinland, Kalix-elf, Lule-elf, Pile-ff, Skellefte-
elf, Ume-elf, den stora och vackra An german-elf-
ven, Ragunda-elf, som genomilyter Slor-Sjön, och
sedan heter Indals-elf, Ljungan, som i sitt neder-
sta lopp får namn af Njurunda-eff, samt vidare
den stora och vattenrika Dal-elfven, som i sitt ne-
dra lopp skiljer Upland och Gestrikland. Alla
dessa strömmar upprinna antingen på sjelfva Fjäll-
ryggen eller nedanföre i dess grannskap, samt ut-
falla i Bottniska viken. Slutligen märke vi Klar-
elfvcn, som kommer ifrån INorige, rinner genom
en öppning i Fjällryggen in i Sverige, samt har
sitt utlopp i Vänern. I det mellersta Sverige fin-
nas inga större strömmar; det södra har endast
tvenne, som äro af någon betydenhet, nemligen
Motala-å och Götha-elf. Den förra utlöper från
Vettern och utfaller i Bråviken, en hafsvik af ö-
stersjön; den senare utrinner från sydvestra hör-
net af Vänern, samt faller i Kattegat. Bland de
mindre vattudragen i södra riket märke vi: Emm-
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än; i-''Småland, som 'utrinner i Kalmar-sund, samt
Laga-ån och Nissa-ån, hvilka båda i Halland ut-
falla i Kattegat.

Intet af Sveriges vattudrag är rigtigt heqvämt
till skutfart. Åsarna i södra riket äro dertill alltför
grunda ; elfverna i det nordliga riket äro visserli-
gen ansenliga, men de ,äro i -allmänhet strida samt
iöröfrigt besvärade af vattenfall, forssar och sten-
grund. I det mellersta och södra riket har man
afhjelpt denna olägenhet genom Canaler. De
vigtigaste af dessa äro följande: Arboga Graf, sona
förenar Hjelmarn med Mälarn; — Strömsholms
Canal, som förenar bergslagen i Vcster-Dalarne
med Mälarn ; — Södertelje-Canal, som går genom
staden Södertelje från Saltsjön till Mälarn samt
Gölha Canal, den största och nyttigaste af alla
Svenska canaler. Medelst denna kunna mindre
fartyg komina från Östersjön till Kattegat, utan att
segla den langa vägen rundtomkring rikets södra
kuster. Dess östra linia -går från halsviken Slätt-
haken, genom Söderköping samt sjöarne Asplån-
gen, Roxen och Boren, och löper vid Motala ut i
Vettern; den vestra linien gar genom sjön Viken
och vidare ut i Vänern. Sedan vidtager Gölha-
elf, hvars vattuiall man undvikit genom Trollliätte
{Janal, som med otroligt arbete-blifvit sprängd
genom hälleberget , vid' sidan af elfven. — Man
har väl i Sverige funnit guldstreck, men dessa
fcafva varit så litet lönande, att den enda guld-
grufva (vid Ädelfors i Småland) som blifvit fun-
nen, numera är igenlagd. Landet'äger endast en
«7/;i>er-grufva, som. förtjenar nämnas, nemligen
Sala;-men'i jemförclse med andra länders är dess
afkast ning' mindre än medelmåttig. Deremot äger-
fe ven ge, i nästan alla sina iandskaper, ett outtöm-
ligt förråd på jernmalm. Den bästa brytes i Dan-
nemora grufvor i Upland ; den är erkänd såsom
den yppersta i verlden. För öfrigt är Sverige
väl forsed t med Koppar; den rikaste koppargruf-
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v,an sr Fahluns, ehuru dess afkastning är mycket
lägre än för 150 år sedan. Sverige har också Mar-
mor, (i Kålmorden) samt^förträfflig Porphyr (vid
Elfdalen, i Dalarne). — Åkerbruket är i Sverige,
likasom öfverallt, der säd kan växa, det vigtigaste
af alla näringsyrken. De sädcsrikaste trakter äro
Skåne, östergöthland-samt Uppland: man sår i det
sSdra Sverige mer Råg än Korn, i det mellersta
ungefär lika mycket af hvardera; i det nordliga
föga eller intet Råg. Hvetes-culturen i större
scala aftager n. om Mälarn, och upphör alldeles
mot norden. Der och invid fjällryggen är boskaps-
skötseln inbyggarnes förnämsta näringsfång. — Den
vigtigaste exporten är Jernet, som ensamt utgör i
värde 2/a af alla öfriga utförsvaror tillsammans;
dernäst Skogs-effecter (bräder, tjära, beek), vidare
Alun, Viktrjol, Koppar, Kobolt m. m. De vig-
tigaste fabriker äro Klädesfabrikerna (i Norrköping).

Religionen är den Evangeliskt-Lutherska.
I några afrikets handelsstäder få Judaruppehålla sig.

Sverige och Norjge äro förenade under en ge-
mensam Konung, hvars makt är ärftlig. — Stats-
författningen är en af grundlagar inskränkt mo-
narki. — Sveriges folkmängd stiger till 5 millioner
— Riket äger en flerfaldig indelning , först en hi-
storisk , i 4 hufvuddelar, Svealand, Göthaland,
Norrland och Lappland, af hvilka de trenue för-
sta underafdelas i särskilda landskaper och det
sistnämnda i Lappmarker; — vidare en politisk
i 24 Län eller Landshöfdingedömen, en andlig i
1 Ärke-Stift och ii Biskops-Stift samt en judi-
ciel, i 3 liof-Rätls-jurisdietioner, o. s. v.

SVEALAND,

Utgör mellersta och minsta delen af riket;
dx^ss kust bildas af en bred, i hafvet utskjutande
udde, Indelas i följande landskaper:

Uplånd. Utgör nordostligaste delen af Svea-
-10
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land-. Kustlandet heter Roslagen, är lågbergigt
och skogbeväxt. Hela den öfriga delen af Up-
laiid är nästan alldeles flack, äfven der landet är
beklädt af skog ; en stor del (nejden kring Upsa-
la) är skoglös, men mycket bördig på säd. Stä-
der : Stockholm till en del på öar vid Mälarens
utlopp i Östersjön. I följd af sitt läge är denna
stad ej allenast en af de vackraste städer i Euro-
pa, utan äfven den bekvämaste för in- och utri-
kes skeppsfart; också är Stockholm i besittning af
mer än hälften af hela xikets handel, samt dess-
utom rikets vigtigaste fabriksstad. Stockholm är
Sveriges hufvudstad och säte fcr Konungen, för
Rikets Gollegier., Svea llofßätt, Öfverstathållarn
öfver Stockholms stad, L.' 1) öfver Stockholms Län,
samt för liera Akademier; SOt. Vaxholm, liten
stad och fästning på en holme, vid. den mest be-
farna af de fyra segel lederna, som fora till Stock-
holm, 700 inv. Norrtelge, sjöstad vid en läng
hafsfjärd. Gevärsfaclori, It. Grislehamn, Köping,
der Posten och de Resande, som taga vägen öfver
Åland, öfverfara till Abo. Östhammar, 500, Öre-
grund, 7()0, ringa sjöstäder. Sigtuna, vid en fjärd
af Mälaren, nu ringa stad, men under hedniska
tiden rikets hufvudstad, 400. — Upsala, L. , Er-
ke-R., vid "Fyrisån. Här ligga rikets förnämsta
Universitet och största Bibliothck. Domkyrkan
är den vackraste och största i riket, 4,500 (utom
de Studerande: 850). Gamla Upsala, en: Kyrka,
hvars väggar till en del be^å af grundmurarna
till det gamla Afgudahuset. Deromkring : stora
ättehögar. Enköping, hvars förnämsta näringsfång
är odling af potätcr och köksväxter, 1,500.

Södermanland. Utgör sydöstra delen af Svea-
land. Det är ojemnt och backigt, ehuru utan höga
berg, äfvensom utan större slätter, men rikt på
små sjöar, med en i allmänhet bördig jordmån.

1) L. betecknar Lwlshöfding , B. Biskop, G- Gymnasium
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Endast ängden mellan Iljelmarn och Mälarn, som
heter Rekarne, är flack. Städer: Nyköping, L.,
vacker stapelstad vid en å, 4 mil från öppna haf-
vet. Klädesfabriker och nederlagsort för ortens
jern, 3t. Trosa, ringa sjöstad, vid en hafsvik.
£00. Mariefred, ringa uppstad vid Mälarn, 800,
Strengnäs, 8., G., vackert belägen, men illa bygd
uppstad vid Mälarn, it. Thorshäbla, ringa upp-
stad, 600. Eskilstuna, uppstad, litet högre upp
vid samma å. Här finnes ett ansenligt jern-
och stål-manufactur-verk, der goda och vackra
ajbeten tillverkas, 3t. Södertelge, ringa uppstad
på ett näs, hvilket är genomskuret af Södertelge
Canal, dt.

Nerike. En af rikets minsta landskaper, upp-
tagande sydvestra delen af Svealand. Landet är
temligen ojemnt; endast vid Iljelmarn är det flackt.
Här finnas många alun-, jern- och kobolt-grufvor.
Städer: Örebro, L., nederlagsstad för bergslagens
jern, 4t. Askersund, vackert belägen vid norra
ändan af Vettern, 800.

Vestmanland. Ligger nästan midt i Svealand,
och är mestadels bördigt på säd, samt flackt och
jemnt, utom i norr, der landet stöter till Dalarne,
och i vester, hvarest det gränsar till Värmland
eller Dalfjället. I denna nejd ligga vigtiga jern-
grufvor; mot östra gränsen, vid Sala, men på en
slätt, der man ofvan jord ej ser något berg, ligger
det så kallade Silfverberget, som innehåller rikets
enda silfvergrufva. Städer: Vesteräs, L., 8., G.,
uppstad, st. Sala, på en slätt. Oansenlig stad,
som haft sin uppkomst och ännu har sin näring
från den närbelägna silfvergrufvan, hvilken i forn-
tiden årligen gaf 13,000, nu endast 2,500 marker
silfver, st. Köping, 1,500. Arboga, 1,800, upp-
städer, den sednare känd för sina kringlor. Linde
eller Lindesberg, 700 och Nora, 600, bergstäder.

Dalarne. Utgör största och nordligaste land-
skapet i Svealand, och sträcker sig ända upp till
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Fjällryggen. Der uppqvälla Vestra och östra Dal-
elfven, af hvilka den sednare genomflyter sjön Sil-
jan. Nästan hela provinsen består af sandjord,
som mestadels ej frambringar annat än hafra,
biandkorn och potäter: i de öfra socknarne, när-
mare Fjällryggen, är landet vildt och öfverväxt af
skog; de få invånarne kunna ej der försörja sig,
utan måste i det öfriga riket söka arbetsförtjenst.
Städer: Fahlun, L. , bergstad, nära sjön Runn.
Den härvarande Koppargrufvan, som fordom gaf
10 till 20,000 skeppund koppar årligen, ger nu
endast 4,500; dessutom erhållas 4 marker guld,
370 m. silfver, jemte bly, viktriol, rödfärg och
svafvel. Grufvan är den bästa och djupaste i
Sverige, 4,500. Säter, 600, Hedemora, It., smé
uppstäder.

GÖTHALAND.

Utgör sydligaste delen af Sverige och indelas
i följande landskaper.

Östergötiilanö. Nordöstra delen af Götha-
land. Mellersta delen af landet, från Vettern till
hafvet, ar en stor och mycket bördig slätt, men
landet höjer sig både i norr och i söder. Utmed
Vettern ligger det vackra, 791 f. höga Omberg,
enstaka på slätten. Landet är rikt pa säd, samt

Eå jern- och koppar-grufvor. Städer: Linköping,
~ 8., G., uppstad med liflig rörelse och landt-

handel, 4t. Norrköping! ansenlig och välbygd
stapelstad, på en skön slätt, nära Motala ströms
utlopp i Bråviken; midt i staden är ett vattenfall,
som drifver en myckenhet bruk, qvarnar och an-
dra vattenverk. I Norrköping idkas den största
klädes-tillverkning i riket samt finnes en mycken-
het andra fabriker och god handel, dit. Söder-
köping, vid Götha Canal. Urgammal stapelstad,
men har nu ej ett enda skepp, dt, Vadstena,
uppstad, gammalmodigt och illa bygd, vid Vet-
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tern;-i medeltiden berömd för S:t Britas kloster,
dk: vallfarter anställdes från hela christenheten.
I Vadstena knöpplas spetsar; der väfvas också dräl-
ler och kammarduk, 2t. Skenninge, uppstad på
ö§tgötha slätten; fordom ansenlig, dt.

SnåLAND. Ligger söder om Östergöthland,
mellan södra delen af Vettern och hafvet. Med
undantag af smala kuststräckan vid Kalmar-
sund, hvilken är jemn, är Småland på visst sätt
likt Södermanland^ således backigt och sjörikt, men
dess berg äro högre och skogarne vidlöftigare; här
finnas äfven stora ljunghedar och skogsmarker. I
följd af Småland» höga läge, rinna derifrån åar, i
hvilka en mängd »sågar och pappersbruk äro an-
lagda, åt alla väderstreck in i tillgränsande land-
skaper. Största sjöarne äro Bolmen samt Helga-
sjön och Asnen. Söder om Jönköping ligger Ta-
herg, ett 1000 fot högt berg, som lemnar god
jernmalm; men i de öfriga bergen är malmen min-
dre god. Städer: Jönköping, L., mellan södra
spetsen af Vettern och en annan sjö; vacker och
Välbygd. Säte för Götha Hof-Rätt, 4t. Ekesjö,
it., GrenHa,. 700, ringa uppstäder. Midt emot
Grenna ligger Visingsö, en tack, flack ö i Vettern,
på hvilken Under medeltiden flera af Sveriges Ko-
nungar hade sitt säte. — Vexiö, L. , 8., G., upp-
stad, 1,700. — Kalmar, L., 8., G., vid Kalmar-
sund ; fordom ansenlig stad ; idkar ännu god handel
med bräder cch andra skogsprodukter. Invid sta-
den, som är omgifven af vallar och grafvar, ligger
ett fordom befästadt Slott, som då ansågs för en
af rikets nycklar, st. Vimmerby, uppstad mtiti lan-
det. Oxhandel, 1,500. Vestervik, liten, men väl-
bygd stapelstad vid Östersjön ; idkar temligen god
Bandel, -rt.

Ön Öland. Ligger 5//l mil från närmaste fa-
sta landet vid Kalmar. Öns längd ärjS mil, men
dess största bredd blott \ */2 . Öland har en egen
natur-bildning; den mellersta och största delen
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upptages af det såkallade Midtlandet, en ofrukt-
bar, nästan obebodd hed, som innefattas i öster
och vester af en smal bergkant, eller ås, hvilken
heter Östra och Vestra Landtborgen; vestra Landt-
borgen består af kalk, den östra af hafssand. Ne-
danför Landtborgarna ligger en ät sjön sluttande
straudängd, som är mycket vacker, med byar, sä-
desfält och löfskogsängar. Öns hufvudprodukt är
kalk: på södra delen af ön ligger ett mäktigt alun-
lager. Stad : Borgholm, nyanlagd.

Ön Gottland. Ligger 7 mil nordost om Öland,
och är något mer än dubbelt större. Den hvilar,
liksom Öland på en bädd af kalk, hvilken utskep-
pas till och med till utrikes orter. Gottland är
mer än medelmåttigt bördigt, och frambringar mer
säd än som åtgår på Ön. Stad: Visby, L., 8., G.,
stapelstad, som under medeltiden var den förnäm-
sta sjöstad i norden och hörde till Hanse-förbun-
det. Nu medelmåttig, med vackra ruiner, 4t.

Vestergöthland. Emellan Vänern och Vet-
tern. Södra delen åt Småländska sidan, är berg-
ländig, har mager jordmån och är rik på sjöar: den
norra delen består deremot af en stor slätt, som
bär mycket säd, men är fattig på skog. På nyss-
nämnde slätt uppresa sig enstaka bergkullar, bland
hvilka den sköna Kinnekulle (856 fot). Vestergöth-
land har flera stora alun-bruk. I vissa trakter till-
verkas på landet en ansenlig mängd vadmal samt
bomulls- och linneväfnader, som afyttras kring
hela riket. Städer: Mariestad, L., liten men väl»
bygd uppstad vid Vänern. Skeppsfart på Göthe-
borg, 1,500. Carlsborg, fästning vid Vettern och
Götha canal. Lidköping, uppstad, vid Vänern,
välbygd, d,700. — Skara, 8., G., ungefär midt
på Vestgötha-slätten, urgammal stad; under hed-
niska tiden var här ett namnkunnigt afgudahus,
1,500. Sköfde, 700, Hjo, vid Vettern, 600, Fal-
köping, 500, ringa uppstäder. — Vänersborg, L.,
före 1834, då staden brann, 2t. Alingsås, It.,
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Borås, med stora färgerier, 2t. Ulricehamn, 1,200,
uppstäder. I de två sednare idka borgrarne gård-
farihandel. — Götheborg, L., 8., G., nära Götha
elfs utlopp; stapelstad, en af rikets välbygdaste
städer och en af dess förnämsta handelsstäder; ut-
gående varor äro i synnerhet jern, trädvaror och
tjära från Vermland, samt fisk frän skärgården, 22t.

Dalsland. Ett af de mindre landskapen, ve-
ster och sydvest om Vänern. Norra delen består
af berg, sjöar och sandmoar; den södra är öppnare
och har vidsträckta åkerfält. Stad: Åmål, vid Vä-
nern, 1,400.

Vermland*). Den nordligaste delen af Gö-
thaland, mellan Vänern och Norrige. Utom sjö-
ängden, särdeles Näset, en i Vänern utskjutande
halfö, är landet bergigt, och fullt af långa men
smala sjöar. Vermland har brist på säd, (der sås
mest hafre), men har många och rika jern-grufvor,
samt mycken skog. De Öfra skogsbygderna bebos
af Finnar, hvilka ditflyttat i början af 17:de se-
clet. Städer: Carlstad, L., 8., G., vacker och
välbygd uppstad, på en ö iKlar-elfven. Förnäm-
sta rörelsen består i skeppningen af bergs- och
skogs-produkter till Götheborg, samt införsel af
säd, 2,600. Christinehamn, uppstad. x Dess stora
årsmarknad, Fastingen, bestämmer hela landets
jernpris för året, 1,700. Philipstad, bergstad,
900. Arvika, nyligen anlagd uppstad, 500.

BoHus-LäN. Det nordligaste af rikets vestra
kust-länder. Detta landskap är långt och smalt,
samt fullt af berg, som vid kusten äro kala, och
bilda en stor och ödslig skärgård; de hålla inga
malmer. Dessa berg blifva högre och vildare, i
den mån de nalkas Norige. En stor del af invå-
narne lefva af fiske. Städer: Kongélf, stapelstad
vid Götha-elf, i medeltiden ansenlig, 900. Utmed

1) Räknas af någre, jemte Gestrikland och Helsingland, till
Svealand.
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staden ligger Bohus Slott, fordom en nästan oöf-.
Vervinnerlig fästning* Marstrand, stapelstad på
en bergholine, 800. Ofvanföre staden på en klippa^
ligger Carlstens Fästning, den starkaste i Sverige,
Uddevalla, stapelstad, vid en hafsvik. Utanför
staden är en badort., som talrikt besökes om som-
maren, 4t. Strömstad, stapelstad, en mil från
norrska- gränsen. Har ett ömnigt ostron-och hum-
merfiske, 1,500.

Halland. Också ett långt och smalt kustland,
mellan Bohus-län och Skåne ; ifrån Skåne skiljes
Halland genom Hallands-ås. Vid hafvet är lan-
det låglandt, dels bördigt, dels bestående af flyg-
och hafs-sand. • Men mot östra gränsen består det
dels af kala höjder, dels af ljunghedar och kärr;
Inv. tillverka mycket vadmal, som genom Vest»-
götliar säljes öfver hela Sverige, äfvensom i Nori-
ge. Städer: Halmstad, L., välbygd stapelstad, dock
utan särdeles sjöfart, 2t. Laholm, It., Falken-
berg,- 700, ringa sjöstäder, den sednare med ett
ömnigt laxfiske. Varberg, vacker stapelstad, 1,500.
Kongsbacka f ringa stapelstad, 500.

SnåNE. Eu halfö, utgörande sydligaste delen
af Sverige. Det nordliga Skåne är likt det till-
gränsande Småland, således backigt och rikt på
Sjöar^ Ofvanföre Öresund utskjuter en udde, som
heter Kullen; derifrän skjuter inåt landet en bred,
men ej särdeles hög ås; kallad Södra Åsen. An-
nars är det öfriga- landet nästan alldeles flackt, har
långgrunda stränder, och är utan goda hamnar.
Här finnas alunskiffer, och stenkol (vid Höganäs på
Kullen). För öfrigt är Skåne det sä desrikaste och
bäst bebebodda landskap i hela riket. Städer:■
Christianstad, L., välbygd cch befästad stapelstad.
Säte för en Hof-Rätt, 4t. Cimhritshamn, liten
sjöstad, It. Engelholm,, ringa uppstad, 900 —

Malmö, L., stapelstad vid hafvet; i«!kar betydlig
handel, 9t. Lund, 8., uppstad, en mil från haf-
vet, med krokiga och trånga gator, har en ansen-
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lig Domkyrka, hvaruti äfven finnes en nnderjor*
disk kyrka. Här är rikets andra Universitet,
4,300 (utom de Studerande 400). Landskrona,
välbygd stapelstad vid Öresund med en stark fäst-
ning, 4t. Helsingborg, stapelstad vid smalaste
Stället af Öresund, hvarföre man här far öfver till
Seeländ. Skanör, 500 och Falsterbo, 200, ringa
sjöstäder. Ystad, vacker stapelstad vid kusten.
Idkar god handel. Härifrån färdas-manöfver haf-
vot till Tyskland, 4t.

Blekinge. Ett kustland mellan Skåne och
Småland. Landet är bergigt, men mellan bergen
ligga sköna clälder, r hvilkao ek- och bok-skogar
omväxla med gräsrika ängar. Åkerjorden är af min-
dre omfång, hvadan Blekinge är i behof af span-
mål från Skåne, Deremot har landet skogsproduk-
ter att'afyltra^ Berg, däldcr, strömmar hafva har
Sin rigtning från norr till söder. Städer: Carls-
krona, LM på öar i hafvet. En- ansenlig stapel-
stad, med ovanligt breda gator, till en del huggna
t klippor. Här är en förträfflig hamn; skeppsvarf
och 2:ne skeppsdockor, hvaraf den ena är sprängd
i hälleberget. Här ligger också rikets örlogsflotta,
Betydlig handel, 12t. Carlshamn, liten men väl-
bygd stad, med god handel,. 3>Boo. Sölvitsborg,
liten sjöstad, It.

NORRLAND,

I sin södra del innefattar Norrland hela bred-
den af riket, från Fjällryggen till Bottniska Vi-
ken, men längre norrut innefattar det endast kust-
landet, emedan det öfriga landet längs Fjällryg-
gen heter Lappland eller Lappmarken. Gestrik-
land, Norrlands sydligaste del, bibehåller något
tycke med Svealand; men om det öfriga Norrland
kan man i allmänhet säga, att dess största rymd
intages af berg, tjocka skogar, samt sjöar och träsk;
deremellan ligga gräsrika dalar, som hafva mu-
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stigt bete. Derföre har denna rikets hufvuddel
öfverflöd på villebråd och skogs-eflcot-er samt be-
tydlig tillgång på ladugårds producter och fisk. I
stället för trädfrukter, som här icke trifvas, utom
i sydligaste delen, finnes, likasom i Finland, ym-
nig tillgång på vilda bär.

Gestiukland. Det sydligaste och minsta af
Norrlands landskaper; mestadels bergländigt och
skogigt samt med mager jordmån. Flera bruk fin-
nas, men de-sa måste hemta sin mesta malm från
andra orter. Stad : Gefle, L. G. ansenlig och väl-
bygd ; har flera fabriker och idkar betydlig han-
del, St.-

Helsingland. Ligger n. om Gestrikland. Idet-
ta landskap, särdeles i norra delen, odlas mycket
lin, som dels säljes oförädladt, dels spunnet till
garn eller förvandladt till väfvar. Städer t: Söder-
7iamn, ti,boo, Hudiksvallset., båda stapelstäder.

HERjEåDALEN. Ligger inuti landet och består
nästan helt och hållit af berg och fjällar; något
mera öppet är det kring landets hufvudfjoder Ljun-
gan samt Ljusne-elf. Jordmånen består mestadels
af en mager sandjord, öfverväxt af ljung, renmos-
sa och lingon. Derföre finnes här föga åkerbruk,
och säden bortfryser ofta.. Förträfflig är landets
ost. Har ingen stad.

Jemtland. Ligger n. om Herjeådalen. Större
delen af landet upptages af berg; bland dem mär
kes Syitoppen, vid Norska gränsen, näst Sulitelma
det högsta på Kölen (5,500 fot), samt nordligare
Areskutan, som nästan enstaka reser sig till en
höjd af 4,500 fot. Midt i landet ligger Storsjön,
Iwarifrån Ragunda utflyter. Jordmanen är bättre
än i Herjeådalen, men säden bortfryser ofta, ty
klimatet i dalarna är strängare än vid det 30 mil
nordligare Torneå, emedan äfven den djupaste de-
len af landet ligger 1000 fot öfver hafvet. Här
finnas jernmalmer, men de begagnas icke; dock
hemtar man härifrån förträffliga civarnstenar och
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■en skön tälgsten. Stad: Östersund, L. vid Stor-
sjön, 400.

Medelpad. Ligger n. om Helsingland. Landet
■är backigt-, och bergen högre än i Helsingland:
dock finnas deremellan rymliga dalar, som fram-
alstra så mycket säd invånarne behöfva. ' Här fin-
nas masugnar och jernbruk, men inga betydliga
grufvor. Stad: Sundsvall, •välbygd, vid .hafvet,
600. oÅngermanland. Ett bredt kustland, ligger n.
•öm Medelpad och är det bergigaste, men tillika
det vackraste af Norrlands landsskaper: här är en
ständig omvexling af berg, löf- och barr-skogar,
sjöar, elfvar och täcka dalar. Här odlas mera lin
än i någon annan del .af Sverige. St.d: Ilemö-
sand, L B. G. på en ö. Idkar god handel, 2t.

Vesterbotten. Utgör ett långt, men smalt
kustland, i söder gränsande till Ångermanland, i
norr till Torne Lappmark. Ehuru Vesterbotten
är det nordligaste landskapet i Sverige, är luft-
strecket har icke strängare, utan snarare blidare
än i inre delen af det sydligare Norrland, ..en följd
af landets föga upphöjda läge Provincen har säd
och lin till eget behof, för öfrigt de vanliga Norr-
lands-producterna: annars brännes här mer tjära,
än i det sydliga Norrland. Här finnas också åt-
skilliga masugnar och jernbruk, men malmen må-
ste hämtas frän Lappland. Städer: Umeå,-L. sta-
pelstad vid Uine elf, 3 mil från hafvet, d,500. —•
Piteå, L. stapelstad, på en vacker holme i Pite-
elf. Härifrån skeppas mycken tjära till Stockholm
och strömming till Österbotten, 1,200. Luleå, sta-
pelstad, vid Lule-elfs utlopp. Sjöfart till Stock-
holm och Österbotten, J/200.

(Till
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LAPPLAS D.

Svenska Lappland utbreder sig längs östra
sluttningen af Fjällryggen, och börjar redan i Her-
jeådalen och Jemtland. Det går således hela 30
milen söder om det Finska, som börjar först vid
Polcirkeln, men är dock lika kallt, i anseende till
sitt höga läge. Landet är fullt af fjäll eller lägre
bergåsar: mellan dem ligga stora slätter, hvilka
dock till större delen upptagas af kärr,*myror och
mossar, eller af mestadels långsmala sjöar, som bil-
das af de från Fjället nedstörtande elfvarna. Af
det öfriga slättlandet är minsta delen tjenlig till
åkerfält; det återstående är dels skog dels sidländ
Ung. Inv. äro Lappar, till ett antal af som
dela sig i Fjäll-, Skogs-, Fiskar- och Fatlig-Lap-
par. De begge förstnämnde hafva renar. Dub-
belt större är antalet af Svenska och Finska ny-
byggare. — Lappland indelas, börjande från sö-
der, i: Jemtlands och Föl^inge, A sele, Lyck-
sele eller Ume, Pite, Lule med berget Sulitel'
ma 5,703 f., det högsta .på hela Kölen, samt Tor-
ne Lappmarker.

Utländsk Besittning: den lilla vestin-
diska ön St. Barthélemi.

KONUNGARIKET NORiGE.

Skiljer sig i n.o. från Finska Lappmarken ge-
nom Varanger-fjord och Tana-elf.; från Sverige i
'å. genom Kölen eller Fjällryggen. Dess Öfriga si-
dor omgifvas af haf: i n. af Ishafvet, i v. af Nord-
sjön, .i s. af Skager-Bak.

Norige är ett långt och smalt land, nästan
alldeles uppfyldt af ber^, hvilka här och der mel-
lan sig innesluta trånga dalar; egentliga slätter fin-
nas ingenstädes. Hela den nordliga delen består
egentligen endast af Kölen sjelf: den södra delen
är något öppnare och mindre vild. En gren af
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Fjällryggen
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faeturvaror, emedan den inhemska fabriks-fliten
gjort ringa framsteg, vida mindre än i Sverige.
Boskapsskötseln utgör ett hufvudyrke, särdeles i
norra riket; landets hästar äro af en vacker och
rask afveL

Norige är ""förenadt under samma Konung som
Sverige ; under hans frånvaro .besörjes styrelsen
hemma af en Riks-Ståthållare och ett Stats-Råd.
Statsförfattningen är mera demokratisk än i Sverige.
Lagstiftande makten utöfvas af Konungen och Stor-
thinget, hvilket är deladt i ett Lagthing, motsva-
rande hvad annars .kallas Öfverhus, samt ett Odéis-
thing, Underhuset.— Tolkmängden utgör något
öfver l million. Religionen är Luthersk.

Norige indelas i k Stift: med hvilket ord här
menas Län; de Svenskämne kalla LandshÖfdingar
heta i Norige Stifts-Amtmän.

a. So n den fje ! d s (s. om Dovre}:
Aggerhuus eller Christiania Stift, sydöstra

delen af riket, s. om Dovre, v. om Langfjeld.
Här ligga Fämimdsjön, Mjosen, m. fl. ; här flyta
Tryssilds-elf (Svenska Klar-elfvens öfra lopp).,
Glommen, Lougen, Louven m. fl. Landet, ehuru
mycket bergaktigt, har dock några större dalar,
såsom Österdalen, Guldbrandsdalen, Hedemarken,
Nedra Te llemarken m. fl. Alla dessa dalar voro
i forntiden egna konungariken. Städer: Christia-
nia, vid en stor fjärd, rikets hufvudstad. A.,' 1)
B, Drifver en stark handel med bräder och jern.
Gamla staden Opslo, är nu „en af dess förstäder.
Utanför staden: Aggerhuus, f. d. fästn. nu arse^

nal, 23t, (hvaraf dock st. bo utom staden). Möss,
vid samma fjärd, med ett stort jernverk, många
sågar och qvarnar, 3t. Frederiks ludd, vid Tiste-
dals-elvens utlopp i Svinesund, st. Ofvanför sta-
den ligger fästn. sFrederikssteen. Kongsberg, vid

1) A. betecknar sätet för Amtmanden, B. för Biskopen.
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Louven, med indrägtiga silfvergrufvor, kt. Dram-
men, idkar bland alla Norska, städer den starkaste
handel med'skogsprodukter, 7t. Tönsberg, vid
en vik af Christiania-fjord^ Noriges äldsta stad, 2t.
Laurviig, vid Louvens utlopps med det största och
bästa jernbruk i riket, st. Skeen, vid en fjärd;
handel med timmer: och jern. Har med det när-
belägna Porsgrund, ht.

Christiansands Stift, en halfö, sydligaste och
sydvestligaste delen af riket. Midt igenom landet
stryker Langjjeld under- flera namn. Nordöstra
delen heter Öfra Tellemarken. Södra kusten är
flack och temligen bördig på säd. Städer: Chri-
stiansand,,-A., B. r vid Otter-elvs utlopp ien hafs-
vik.- Handel' med" trädväror, Bt. Arendal, på
några, skär, näraj Nid-el ven, 2t. Mandal, vidden
laxrika Mandals-elv; sydligaste staden i Norige,
Öt. Stavanger, vid Bukne-fjord. Handel med sill,
hummer och bräder, st.
b. Norden fj elds (n. och n.v: om Dovre och Langfjeld).

Bergens Stift. Genom de omgränsande fjäl-
len. (Dovre in., Jötun-, Filé- och Hardanger-
fjeld i ö. och 5.0.) är förbindelsen till lands med
det öfriga' riket mycket försvårad, ja för vagnar
nära omöjlig. Vid Stavangerfjord börjar den vilda
kustbildning, som sedan norrut förtfar ända til]
Nord-Gap: öfverallt är strandsidan genomskuren af
fjärdar, af hvilka de ansenligaste- äro Hardanger-
fjord, Sogne-fjoid och Vags-fjbrd: dessasträcka sig
ända till foten af hufvudfjället; deras sidor om-
gifvas af lodräta klippor, från hvilka strömmar ned-
rusa. Egentliga landsvägar finnas ej: man reser
aiästan alltid till sjöss.- Invid kusten är en skär-
gård af bergöar, holmar och nakna klippor. Blott
på få ställen kan säd odlas: invånarne i inre lan-
det äro herdar, vid kusten fiskare eller köpmän.
Stad; Bergen, A., 8., vid en hafsbugt, fordom
en medlem i Hanse-förbundet. Ännu Noriges för-
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nämsta handelsstad ; från Nordlanden oeh Finmai*-
ken hitkomma i Maj oeh Juli flottor lastade med
sill, torsk, stock- och klippfisk, samt med något
trän, smör; ost, talg och hudar, som utbytas mot
säd, bränvin och utländska varor, 23t.

Trondhjems Stift. Sträcker sig från Dovre
ända ytterst norr ut, inbegripande äfven Nord-
landen och Finmarken, hvilka i andligt hänse-
ende, såsom ägande sin egen Biskop, derifrån lik-
väl äro skillde. Kusten är vild, högbergig, sön*
derskuren af hafsfjärdar. I det inre landet finnas
få eller inga vägar: man färdas endast båtledes.-
Strandängden är om vintern temligen blid; till och
med vid Nord-Cap tillfryser aldrig, hafvet; me»
sommaren är kallare och fuktigare än i inre lan-
det.. Fruktträden trifvas till TrondVrjera, men
frukten mognar ej alla år. Åkerbruket, redan i
södra delen af Stiftet obetydligt, upphör smånin-
gom i Nordlanden *) och-sedan blifva boskapssköt-
sel och vid kusten fiskeri invånarnes förnämsta nä-
ringsfång. Det rikaste fisket idkas vid Lofoddens
öar: det är ett af de indrägtigaste på jorden, be-
sökt af köpmän ända från Archangel: den fisk som
af dem ej uppköpes, föres till Bergen. Mellan
dessa* öar är den farliga hafsströmmen Mael-ström-
men. Skären- hvimla af sjöfågel, hvaribland Ei-
dergåsen. I Finmarken bo Lappar (3000), som
här kallas Finnar, och Finnar, som här kallas Qvä-
ner. Om sommaren hitkomma Fjäll-Lapparne från
Sverige ; Finnar och Fiskar-Lappar draga sig da>
till hafvet för att fiska , och? återvända om hösten
inåt landet. Städer: a) i egentl. Trondhjems
Stift: Trondhjem, f. Nidaros, A., 8., vid Nid-
elfvens utlopp i Trondhjems-fjord, Noriges äldsta

1) Dock gilvaiS några undantag,* i följd af gynnande lokal-for-
hållanden: bland dessa hör alten, under nära 70° br.; det
växa träd och der idkas ännu åkerbruk,- det nordligaste- i
verlden.
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hufvudstad, säte för Noriges Bank.. Dess gamla
Domkyrka,, af hvars lemningar den nyfc är bygd,
var den vackraste i norden. Export af koppar
(från Röras), fisk och. timmer, 12t Röras, på en
2000 fot bergslätt, med de rikaste koppargrufvor
i Norige, £*. Christiansund, på 3 holmar; handel
med fisk, °2t. — b) I Nordlanden: Alstahoug,
gård på ön Alsten, B.—l Finmarken: Tromsöe,

få en holme, It. Hammerfest, på en ö utanför
ltenfjord, -400. Vardöe, ringa stad, med en li-

ten fästning, Vardöehus, den nordligaste på jorden.

KONUNGARIKET DANMARK.
Består af 1. en stor halfö, som i s.v. begrän-

sas" af nedra Elbe, i v. af Nordsjön och Skager-
Rak, iö. af Kategat, lilla Belt och Östersjön, i
s.o. af Liibeck och Mecklenburg, is. af Hamburg.
Midt igenom halfön går en sandås,- som i n. ut-
skjuter i' Skagens ödde. Annars är landet flackt,
utan skog och sten: norra delen är torr, sandig
och föga fruktbar; vestra kusten är låggrund, på
många ställen inskuren af hafvet, bildande än större
vikar (Lijm-Jjorden m. fl.), än feta, ganska gräs-
rika sält-ängsmarker (marschländer), östersjöku-
sten, som är högländare, egnar sig mera for åker-
Tände. Halfön delas i tvenne hertigdömen : Hol-
stein i s., mellan Elbe och Eider, hela landets
hufvudflod, Schlesvig mellersta delen, och Jutland,
den nordligaste. — 2. HertigdÖmet Lauenburg, ett
slättland, mellan Elbe, Hamburg, Holstein och
Mecklenburg. — 3. Danska öarna, neml. See-
länd, den största, mellan Öresund i ö., Stora Belt
i v. , sa nit Kategat in.; sistnämde haf skär in i
landet genom den stora fssefjorden; Fyen, skilld
från Seeländ genom Stora Belt och från Schlesvig
genom Lilla Belt; Langeland, lång och smal;
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Låland, och Falster, s. om Seeländ, m. fl. Alla
äro flacka och sädesrika; boken växer här i stor
fullkomlighet. — k. Fär-öarna, mellan Norige och
Irland, klippor betäckta af en tunn jordskorpa,
utan träd; sällan mognar säden, i följd af blåsten
och sommarkylan. Här finnes mycket-får och sjö-
fågel, särdeles dyrbar är den, som ger eiderdun;
sill- och kabiljau-fiske idkas. — 5, Island, full af
höga berg, af hvilka flera äro eldsprutande, såsom
Hekla, och af heta källor. - Drifisen, som lägrar
sig i vikarna, gör klimatet kallt, hindrar skog och
säd att trifvas. Ön har mycket hästar och får,
som gå ute öfver vintern, samt hornboskap. An-
nars består invånarnes näringsfång i fiske och få-
gelfångst.

Konungariket Danmark har något öfver 2. mil-
lioner inv., till religionen Lutherske. Styrelsen
är enväldig, utom i Holstein, hvars inv. äro Ty-
skar och hör till Tyska Förbundet. De vigtigaste
utförsvaror äro säd, hästar och oxar jemte salt, kött
och smör. Städer'1):

På Seeländ. Köpenhamn, vid Öresund;
Rikets h:stad

,
med ett universitet, i SOt, Roes-

kilde, nära Issefjord, rikets gamla hrstad, nu obe-
tydlig, med en ansenlig Domkyrka, 3t. Helsingör,
vid smalaste stället af Öresund, der tull af skep-
pen, som gå genom Sundet, erlägges, Bt.

o
— På

Fye n: Odensee, 9t. — I JutTa nd : Ålborg,
vid Lijmfjorden, 7t. Viborg, kt. Arhus, vid Kate-
gat, 7t. — I Schlesvig: Flensburg, vid en vik af
Lilla Belt; stark sädeshandel, löt. Schlesvig, vid
viken Schlei, med slottet Gottorp, i It. Tönnin-
gen, yid Eiderns mynning, f. d. fästning. — I
Holstein. Kiel, vid en vik, hvarifrån en eanal
går till Eider, hvarigenom Nordsjön och Östersjön

1) I Danmark,'likasom ftrut i Ryssland och Polen, och
framdeles i andra länder, utsättas endast de vigtigaste
städerna.
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förenasr Handel, Universitet, 12t. Gluckstadt,
vid Elbe, 6t. Altona, vid Elbe, helt nära Ham-
burg, näst Köpenhamn, Danmarks folkrikaste och
mest handlande stad, 26t. — På Island: Rei-
kiavik, öns hufvudort, men obetydlig.

Besittningar i andra verldsdelar: I
Asien: Trankebar, i Ostindien. I Afrika : coloniér
på Guinea-kusten. — I Amerika, de små vestin-
diska öarna S:t Thomas, S:te Croix och $:t Jean;
sydvestra kusten af Grönland.

KONUNGARIKET STOR-BRITANNIEN.
Består af tvenne hufvudöar: 1. Britannien,

den största ö i Europa, som innefattar konunga-
rikena England och Skottland? samt 2. Irland.
Den förra omgifves så väl i n. som i ö. af Nord-
sjön , i S. af Canalen , i v. af Irländska sjön och
Atlantiska hafvet. — Södra och sydvestra delen af
England äro bergiga, särdeles landet Wales (Söalé);
i n.v. uppskjuta dess högsta berg, Peak {tyify-ber*-
gen till en höjd af 4000 fot, men dess mellersta
och östra del är slät och bördig. Södra delen af
Skottland är också flack j men till en del uppta-
gen af hedar; likväl stryker derigenom en berg-
kedja, Pentland-bergen. Dessa lågländer skiljas
"genom Grampian-bergen (h, 300 fot höga) från
Skottlands Högländer, ett bergland, föga frukt-
bart, men rikt på täcka bergsjöar, forssar och djupt
i landet trängande hafsvikar (/or/jA-fjärden, Tay
(%å) på vestra kusten). På Irland omvexla låga
berg med öppna fält, sjöar och träsk. Floder:
i England flyta Thames (Xfyaitré), Humber, egent-
ligen en hafsvik som upptager Trent från s. och
öuse (9hré) från n., båda utfallande på östra ku-

sten, samt Severn, som flyter från n. till s. upp-»
tager Avon, samt utfaller i en stor hafsvik, Bri-
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stol-canalen. —Bland Englands talrika^af konsten
gjorda, canaler är Bridgewater-canalénjvid- Liver-
pool, som löper dels underjordiskt y2 mil, dels
öfver en flod, mest undransvärd. I Skottland:
den lilla Tweed (2,tDtb), gränsflod mot England;
den praktfulla Clayde (sUtb), hvilka båda upp-
rinna på Pentland-bergen, Forth, Tliay. Af Ir-
lands floder är Shannon den vattenrikaste; den
flyter midt genom ön från n. till s.

Klimatet är blidt om vintern (utom i Höglän-
derna), så att Themsen sällan tillfryser, men fuk-
tigt och töcknigt', nederbörden dunbelt ömnigare
än ide flesta andra Europas länder. Af Minera-
lier har England mer Stenkol och Tenn än nå-
got annat land i Europa, samt dessutom mycket
Jern, ehuru' af dåligt; slag, äfvensom Koppar. Nn
för tiden tillverkas 10 gånger mer jern och 20
gånger mer koppar än i Sverige.- Vägar, belagda
med jernskenor, äro allmänna; likaså ångvagnar,
som löpa på dem-. Jorden är förträffligt uppodlad:
i England sås med Hvete, i Skottska Högländerna'
Råg och Hafre, på Irland Potäter,- hvaraf der de
fleste inv. lefva. I anseende till den starka be-
folkningen räcker doek icke säden till för behof-
vet, ehuru åkerbruket drifves med stor skicklighet.
Vin trifves ingenstädes. Landet har både starka'
och snabba hästar, samt finulliga får. Sillfiske id-
kas kring Shetlands-öarne, skäl- och hvalfisk-fångst
kring Grönland och i s. Ishafvet. Ännu vigtigare
äro invånarnes konstflit och handel, hvaruti de öf-
verträffa alla nationer i verlden. I nästan alla
grenar af industri hafva de i sednare tider gjort
förvånande framsteg genom ångkraftens biträde.
Engelsmannen köper råämnen från hela verlden
och lemnar dem med stor vinst förädlade tillbaka,
t. ex. Spaniens och Tysklands ull, Sveriges och
Rysslands jern, Amerikas och Indiens bomull.
Handelsflottan består af öfver 25,000 fartyg, och
örlogsflottän af öfver 600 större och mindre skepp,
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hvarutom ångfartyg begagnas i största mängd*. Der-
emot är Stor-Britannien belastad med en national-
skuld , som i räntor uppslukar tvåtredjedelar af
statsinkomsterna

Inv. tala tre språk:- Engelska (en med Fran-
ska och Latin uppblandad Tyska), i England och
Skottska lågländerna -

r CimbrisUa i Wales ; Gaelska
i Högländerna' och på Irland ; men- på denna 3
kallas den Ersiska. Religionen är i England Bi-
skoplig (Reformert, med många katholska ceremo-
nier), i Skottland Presbyteriansk (nästan utan c&-
remonier), i Irland Katholsk. Statsförfattningen är
inskränkt monarehisk, med" ett öfver- och Under-
hus, hvilka kallas Parlament. Invånarnes antal,
ehuru denna stat är föga- efver hälften så stor som
Sverige, utgör öfver 25 millioner.- Städer:

I England: London, vid Themsen, 10 mil
från dess utlopp, Rikets hufvudstad, den mest be-
folkade stad i Europa^ (1,600,000 inv., således mer
än i hela Finland) och den vigtigaste handelsstad
i verlden, årligen besökt af 13 till I^,ooo fartyg.
Också- finnas här många och ansenliga fabriker.
Canterbury, säte för rikets första Erkeßiskop; ikt.
Dover, vid smalaste sundet i Canalen, hvari-
från man vanligast öfverfar till Frankrike, 12fc.
Porthmouthr vid Canalen, orlogshamn, 50t. Ply-
mouth (^fimutf)) vid Canalen, örlogshamn, stark sjö-
fart, 75t. Falmouth, vid Canalen, 71. Bri-
stol, nära Avons mynning f Scverns utloppsvik ,

en af Englands största handelsstäder, lOAt. Ox-
ford, der Themsen genom två kall fl oders förening
bildas, med eti berömd t Universitet och stort Bi--
bliothek, 20t. Birmingham, midt i landet, raed-
vigtiga jernmamifacturer, 146t. Cambridger(s<Sm-
fefitfd)), säte för rikets andra- Universitet, 20t.
Liverpool, vid en hafsvik^ näst London, Englands
förnämsta handelsstad, 230t. Manchester $Rau*
fejefhH*), 7 mil inuti landet, Englands vigtigaste fa-
briksstad i- bomullstyger, b42t.- Shejjield, ©cf)^
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jub) ;
med betydliga jern- och-stål-manufacturér,

59t. Leeds (.Sibé), vid Aire, med de största klä-
des- och ylle-fåbr., 125t. Hull, handelsstad vid
Humber, k6t. York, vid Ouse, till rangen an-
dra staden i riket, men utan handel och näringar;
säte för en Erkeßiskop; präktig Domkyrka, 25t.
Newcastle (92ju*f<ii|tt),- på nordöstra kusten %

i en
nejd, rik på stenkol, 43t.

I Skottla nå : Edinburg, vid Forth-fjärden,
rikets" h:stad. Berömdt Universitet^ handel och fa-
briker, 162t. Glasgow, vid Glydé, folkrikaste
staden i Skottland, handel och fabriker, 202t.
Perth, vid Clyde,. 20t.'- -Aberdeen, vid hafvet,
581. Invernessj, i Högländerna,'- vid*; Ness ; utlopp
i Murrayfjärden, l^it.

I Irla nd : Dublin, på östra kusten;, rikets
h:stad och Vice Konungens säte; medelpunkt för
Irländska handeln, 240t. Belfast ,. på nordöstra
kusten, med sköna lärfts-manufact., kOt. London-
derryr ipa norra kusten; lärfthandel, 9t. Galway,
vid'en stor vik på vestra kusten, 33t. Limerick,
betydlig handelsstad vid Shannon, 60t. Cork, på
sydvestra kusten, öns andra stad. Stark utförsel
af smör och oxkött, 107t. Waterford, nordligare,
handelsstad, 29t.

Mindre öar: Norrmanniska öarna, i Cana-
len,1 nära 'Franska kusten; Anglesea och Man, i
Irländska sjön; Ilebriderna vid Skottlands nordve-
stra kust. Orkney (Drfrit) eller Orkaderna, samt
längre in. Sfietlands-öarna. Åkerbruket är svagt,
i>följd af blåst' och kall sommar; ty ända till mid-
sommarnär man ej säker för yrväder: deremot id-
kas stark boskapsskötsel och fiske. Betydligt är
sillfisket vid Shetlandsöarna, hvilket besökes af
Briter, Danskar, Holländare. På dessa öar talas
Norska..

U tländska'besittningar. I Europa:
staden och fästningen Gibraltar, öarna Malta och
Helgoland; samt, såsom skydd-stat, Joniska öar-
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na. — I Asien: den vigtigaste delen af Indien
(83 mill. inv.), ön Ceilon, /Prins TVilliams-ö, Sin-
kapor, Malakka. — I Afrika; åtskilliga colonier
i Senegambien och Guinea, Caplandet, öarna A-
scension, St. Helena, Ile-de-France. —l Amei>
ka: länderna kring Hudsofis Bay och colonier %m
den nordvestra kusten, ön Jamaika jemte flera af
de mindre Vestindiska öarna, vidare colonier i
Guatemala på halfön Yucatan o. s. v. — I Au-
stralien : colonier på Nya Holhmd och Van-
Diemens-land. 'Tillsammans 150 mill. inv.

TYSKLAND.
Grän s o r. Is. Adriatiska Hafvet, Lombar-

diet och Schweiz; i v. Frankrike och Nederland;
i n. Nordsjön, Danmark och Östersjön; i ö. Preus-
sen, Polen, "Ungern oéai Croatien.

Berg. Sydligast innefattas Tyskland af höga
"fjäll. Af de Rhaitiska Alperna, hvilkas hufvud-
massa dock ligger inom Schweiz, löpa tvenne fort-
sättningar, begynnande meåtOrtle-spitz (vid Etschs
och Addas ursprung), genom sydöstra Tyskland.
Den sydligare., som går ofvanför Adriatiska hafvet,
heter de Kamiska Alperna, sedan de Juliska; den
nordligare och högre kallas de Noriska Alperna:
denna tager sin rigtning åt n.o. och bildar vat-
tenskilnaden mellan Inn, Salza och Ens å ena,
samt Muhr och Drau å den andra sidan. — Utom
dessa fjäll märke vi följande bergrader af en lägre
ordning. 1. den, som åtföljer Pvhen på östra si-
dan : sträckan mellan Bodensjön och Neckars myn-
ning heter Schwarzwald, den mellan "Neckar och
Mayn Odenwald, den mellan Mayn och Lahn die
Höhe eller Taunus, den mellan Lahn och Siegcn
Westerwald. 2. I mellersta Tyskland: Spessart, n.
om Mayn, samt vidare mot n. Rhön (der Fulda
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upprinner) och Thuringerwald (livilka båda »utgö-
ra en sammanhängande sträcka), samt nordligare,
Harz, liksom en bergö, fritt stående r på slätten.
Från Thuringerwald löper åt s.v. die rauhe AIb,
mellan Neckar och Donau, och .förbinder sig med
Schwarzwald; åt ö. Fichtelgebirge,. der Mayn upp-
rinner. 3. I sydöstra Tyskland; de Böhmiska
gränsbergen; neml. Böhmerwald i s.v., Erzgebir-
ge i n.v., Riesengebirge in., samt Mähriska Ber-
get i ö. Den östliga fortsättningen af Riesenge-
birge kallas Sudeterna, som åter 4 -o. sammanhän-
ga med Karpatherna, hvilkas hufvudmassa *väl lig-
ger utom Tyskland, men ett sydligt utskott af
detta fjäll gör gräns mot Ungern. Hela det nord-
liga Tyskland på denna sidan om Harz samt n. om
Erz- och Riesengebirge utgör en enda stor slätt.

Floder. 1. Rhen, som under en lång sträc-
ka gör gräns mot Frankrike. Dess bifloder på Ty-
ska eller östra sidan äro: Neckar, som kommer
från Schwarzwald, Mayn, som upprinner på Fich-
telberget, samt Lahn, Luhr och IJippe. -2. Ems,
en medelmåttig flod, som liksom Lippe upprinner
i Teutoburger-skogen, och faller i hafsviken Dol-
lart. 3. Weser, som uppkommer genom förenin-
gen af de båda källiloderna Fulda och TVcrra^
hvaraf den förra har sin källa på Rhön, den sed-
nare i Thuringerwald. k. Elise , som upprinner
på södra sluttningen .af Riesengebirge. Den upp-
tager i sitt öfra lopp Moldau frän Böhmerwald och
Eger £ri\n Fichtelgebirge, samt i sitt .mellersta lopp
Sachsiska Saale med dess bifloder Pléisse och Hvi-
ta Elster å venstra sidan, men å den högra Svar-

-4a Elster samt Havel med bifloden Spree. 5. o-
der, som har sitt upphof på Sudeterna. Uppta-
ger från Venster Neisse, Bober, Neiss, alla från
Riesengebirge; samt å högra sidan den från Polen
kommande Wartha. 6. Donau, Tysklands största
flod, begynner på Schwarzwald. Bifloder: a. från
södra sidan Lecli och Isar, båda från Tyrolska
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gränsberget
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roende större och mindre stater, hvilka bilda ett
gemensamt Förbund. Trenne af dess Furstar,
Kejsaren af Österrike och Konungen af Preussen,
äga besittningar utom Tyskland; en tredje, Ko-
nungen i Hannover, är tillika Konung i Stor-Bri-
tannien. Andra länder åter inom Tyskland till-
höra främmande Furstar (Konungarne i Danmark,
Nederländerna och Belgien).

KEJSAREDÖMET ÖSTERRIKE.

En af Europas hufvudstater, befolkad af'33
mill. inv. Bestar af länder dels inom dels utom
Tyskland. De förra äro: Furstliga Grefskapet Ty-
rolen; östra delen af f. d. Erkestiftet Salzburg;
Konungariket Illyrien (Kärrtthen, Krain) jemte
Friaul och Istrien; Hertigdömet Steiermark ; Erke-
Hertigdömet Österrike; Konungariket Böhmen och
Markgrefskapet Mähren. Utom Tyskland lyda-un-
der Kejsarn : Konungarikena Lombardict-Venedig
i Italien, samt Ungern med Siebenburgen, Dalma-
tien med Kroatien och Slavonien, samt Galizien.
Inv. äro af flerfaldiga stammar ; de talrikaste äro
Tyskar, Slaver och Ungrare, dernäst Italienare.
Religionen är katholsk; regeringsförfattningen me-
stadels enväldig, utom i Ungern och Siebenbur-
gen, der Ständerna dela den lagstiftande makten,
med Kejsarn.

Tyrolen. Ett vildskönt alpland, der snöfjäl-
lar omvexla med vinkullar och dälder, i hvilka
sjelfva citronen växer och silkes-cultur idkas. Nord-
vestra delen heter Vorarlberg; der upprinna Do-
naus bifloder Iller, Lech och Isar; der flyter också
Inn. Vid vestra gränsen reser sig den 42,;i00 fot
höga Ortle Spitz, i hvars nejd Etsch börjar; vid
östra gränsen höjer sig Gross-Glockner; ej långt
derifrån uppsväller Drau. Städer: Innspruch, vid
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Inn, h:staden, Ht. Trident, vid Etsch, 12t.
Salzburg, vid Salza, i det fordna Erkestiftet Salz-
burg, 1St. -

Illyrien består af a. Kärnthen, alplandet
mellan Noriska Alperna i n., och Carniska Al-
perna is., mellan hvilka Drau flyter ; b. Krain,
berglandet kring Juliska Alperna och öfra Sau.
Här ligga Idrias qvicksilfvergrufvor, de rikaste i
Europa,-och Czirknizer-sjön, som om sommaren
utsinar och besås med gräs och säd. Hit räkna vi
ock sydvestra kustlandet Friaul och halfön I-
strien, som njuta ett Italienskt klimat. Inv. på
landet äro Wender (af slavisk börd). Städer: Kla-
genfurt}., i Kärnthen, nära Dran, Ht. Laybach, i
Krain, nära Sau, lOt. Triest, i Friaul, vid Adri-
atiska hafvet, vigtigaste sjöstaden ikejsaredömet, 50t.

Steiermark, omkring: de Noriska Alperna i n.
och kring floden Drau och Muhr. Södra delen
vid de båda floderna är slättland. Norra berglandet
har ypperliga jcrngrufvor; Grätz, vid Muhrf.4ol.

Österrike, en herrlig däld längs Donau-, -mel-
lan Noriska Alperna i s. och Böhmerwald i n.
Wien, vid Donau, hela Kejsardömets h:stadj den
ansenligaste och folkrikaste stad i Tyskland, med
34 förstäder och öfver 300t. inv. (utom utländ-
ningar),. samt medelpunkt för helav den Österriki-
ska handeln. Linz, vid Donau, 23t.

Böhmen, en stor kettil-dal, på alla sidor lik-
som'ommurad af berg (sid. 31). ■ Landets hufvud-
flod är den här upprinnande Elbe, i hvilken Mol-
dau, Eger m. fl. samla sig. Dalen är något hög-
länd ,

så att drufvorna ej här ge drickbart vin,
men här odlas mycket säd och idkas stark bo-
skapsskötsel; dessutom finnas här-stora metalliska
rikedomar (silfver, jern, tenn) samt halfäkta ädel-
stenar. Inv. äro af Slavisk stam, idoge och slöjd-
rike. Prag, vid Moldau^ h:stad, medelpunkt för
landets handel, med ett Universitet, J2ot. Töplitz
och Carlsbad-, småstäder med berömda helsobrun-
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nar ; den förra ligger vid foten af Erzgebirge, nära
Elbe; den sednare vid Eger.

MäHREN, ett slättland, mellan Mähriska berget
i v., Sudeterna i n. , Karpatherna iö. På sist-
nämde fjäll upprinna Wehhsel och öder, på Mäh-
riska berget Morava. Klimatet är varmare än i
Böhmen: således är vinet bättre, och här växa äf-
ven castanier och valnötter. Städer: Bränn, vid
Schwarza, som faller i Morava, 56t. Olmutz, vid
Morava, med en stark fästning, 19t.

Österrikes Besittningar utom Tyskland,,
se sid. 145, 174.

KONUNGARIKET BAYERN.

Detta rike består af tvenne särskildt liggande
delar. Hufvuddelen är belägen mellan Alperna i
s. och Böhmerwald' i n.o. y skiljes i s.o. genom-fl.
Inn från Österrike och genom Iller från Wiirtem-
berg i s.v. Landet är i det hela bergaktigt. Vid
nordvestra gränsen höjer sig Odenwald, och inom
landet Spesshart och Rhön, samt Fichtelgebirge- i
n. Hiifvudfloder aro Donau, som här upptager
Iller, Lech, Isar och Inn, samt Main. Södra de-
len (till och med dalarna) ligger högt, hvarföre
klimatet är kallt ; den norra, särdeles Mayn-dalen,
är en herrlig vintrakt. — Den andra delen af ri-
ket ligger på andra sidan Rhen, vid norra slutt-
ningen af Vogeserne. Rikets folkmängd stiger till
4,300,000; religionen är katholsk; statsförfattnia-
gen en genom Ständer inskränkt monarchi.

Städer : a. i egentliga Bayern: Miinch&n,
på en\ slätt vid Isar. Konungens residens, med
ett Universitet och sköna samlingar af målningar
och bildhuggerier, 96t. Landshut, vid Isar, med
ett Universitet, Bt. Regensburg, vid Donau, ur-
gammal och fordom ansenlig stad; nu medelmåt-
tig, 20t. Passau, vid Inns förening med Donau;
salthandel, Bt. — b. iSchwaben? Augsburg, vid
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Eeeh; stad redan sedan Romarnes tid, under me-^
deltiden blomstrande genom konstflit och handel;
ännu är Augsburg nederlagsort för handeln mellan
Tyskland och Italien ~- söt. Nördlingen, medel-
måttiga • öt».— c. i Franken: Nurnberg,måVeg-
nitz. Under medeltiden tyska målare- och bild-
huggar-koHStens saint poesiens hufvudsäte, och
berönid för sina handtvorkarcs skicklighet i konst-
arbeten; ännu idkas, ehuru ej gynnad med lika
afsättning, samma slags konstflit, 40t. Erlangen,
vid Reguitz,. Univers., 9t. Bambejg, YiåRegnitz
inflöde i Mayn; berömd för sitt öl, 18ti Bai-
rettth, vid Röda Mayn, lat. Wurzbnrg, vid Main,
i en skön vintrakt. Universitet, 25t. —d. i
Rhen-B aier n: Zxveibjiickeri, 7ti Speier, for-
dom ansenlig, nu medelmåttig, Bt.

KONUNGARIKET WURTEMBERG.

Gränsan i s. till Bodensjön, i v. och n. till
Baden, i ö. till Baicrn. Landets hufvudflod är
Neckar; i södra delen flyter Donau, oeh vid grän-
sen till Bayern Illei** 1 rikets vestra del inskjuter
Schwarzwald, genom den östra går die rattbeAlb.
Dessa bergsträckor fylla så landet, att blott få da-
lar finnas; men det är ändock förträffligt odladt
och liknar en trädgård ; hcrrlig är isynnerhet den
vinrika Neckar-dalen. Folkmängden utgör något
öfver 1y2 million; de flesta inv. äro Lutheraner,
de öfrige Katholiker. Regeringsformen är monar-
cliisk med Ständer. Städer: Ulm, på gränsen till
Baiern, nära- Ulcrs utlopp i Donau, l^t. Tribin-
gen, vid Neckar. Universitet, 7t. Stuttgart,
nära Neckar, Konungens säte, 35t. H&ilbronn,
vid Neckar, lÖtv
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STORHERTIGDÖMET BADEN,

En lång och smal landsträcka, som i s.o. stö-
ter till Bodensjön, i s. och v. till Rhen, i n. be-
gränsas af Odénwald och Spesshart. Södra och
östra delen, som mest fylles af Schwarzwald, är
ett skönt däldland, rikt på säd, frukt (till och
med mandel och castanier) samt vin. Inv. , till
antalet 1,230,000, äro till större delen Katholiker;
författningen är monarchisk med Ständer.

Städer: Constanz eller Costnitz, vid Rhens
utflöde ur Bodensjön ; föga betydlig, 6t. Freiburg,
på Schwarzwald; kathojskt Universitet, 14t. Carls-
ruhe, rikets h:stad, på en slätt ; vacker stad, bygd
i skapnad af en utslagensolfjäder, 20t. •— I Pfalz:
Manmim, vid Neckars utflöde i Main. Vinhandel,
SOt. Heidelberg, i en herrlig dal vid Neckar, äld-
sta hufvudstaden i Pfalz, med ruiner af ett prakt-
fullt bergslott. Universitet, 12t.

STORHERTIGDÖMET HESSEN.

Består af tvenne, af ett smalt område skillda
delar: a. den södra, Rhen-Hessen, på ömse
sidor om Rhen, mellan Neckar i s.o. och Main i
n. , ett af Tysklands skönaste landskap, der vack-
ra af löfskog beklädda berg (Odénwald) omvexla
med dalar, vinkullar och åkerfält. Särdeles herr-
lig är'Rhendalen, hvilken här, mellan Neckar och
Main, är den varmaste trakt i Tyskland, med un-
dantag af kustlandet vid Adriat. hafvet. b. O b er-
Hessen, norra delen vid öfra Lahn, bergländig.
Inv. stiga till 750,000, till sin religion delsLuthera-
ner, dels Katholiker; regeringssättet är monarchiskt.

Städer i Rhen-Hessen: Worms, nära Rhen,
i en vintrakt; nu obetydlig, Bt. Darmstadt, Stor-
hertigens säte, *M.t. Mainz, vid Mains förening
med Rhen ; urgammal stad, f. d. säte för en Erke-
Biskop. s.im var den förste bland Romerska Rikets
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Churforstar. En af Europas starkaste fästningar,
30t. — I Ober-Hessen: Giessen, Univers. Bt,

CHUR- HESSEN.

Beläget på ömse sidor om Fulda, som längre
ned upptager Werra, hvarefter båda bilda Weser.
Armar från de i öster tillstötande Thuringerwald
och Rhön-berget upptaga en del af landet. Dess-
utom äger Gnurfursten landet Schmalkalden vid
Thuringerwald, samt Schaumburg vid Weser. Till-
sammans 760,000 inv., mest reformerte: regerings-
formen är oinskränkt monarchisk. Hufvudstaden
heter Gossel, Churfurstens säte, utmed Fulda, 30t.

HERTIGDÖMET NASSAU.

Mellan Rhen i s.v. och v., Westerwaldi n.,
Main i s.o. I landets södra del ligger det vackra
skogsberget Die Hölie eller Taunus, och midt ige-
nom Hertigdömet flyter Lahn. Det är en af de
vackraste landsträckor och här växa de ädlaste
vinslag, (Johannisberger, Hochheimer). Folkmängd:
350,000, dels Protestanter, dels Katholiker; rege-
ringsformen monarchisk med Ständer. Hufvudsta-
den är Wiesbaden, bekant för sina varma bad, 9t.

KONUNGARIKET SACH S E N.

Ligger vid norra sluttningen af Erzgebirge,
som fyller en del af landet, hvilken trakt kallas
det Sachsiska Schweiz, och har nästan alla slags
mineralier, äfven guld. Rikets nordliga del är
deremot slät. Hufvudfloden är Elbe; annars flyta
här Mulda oeh Pleisse i v. samt den här upprin-
nande ån Spree iö. Inv. äro 11/^l 1/^ mill. till antalet,
till religionen Lutheraner, men hofvet är Katholskt.
Regeringsformen är monarchisk-med Landtständer.
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Städer-: Dresden^ rikets h:stad, vid Elbe-, en-af
Tysklands» vackraste städer, med ett vidtberönidt
målningsgalleri, 64t. Leipzig, vid Pleisse, bekant
för sina stora marknader (messor) och såsom me-
delpunkt för tyska bokhandeln;, 43t. Freihurg*
hufvudort i den förnämsta silfverbergslag, J2t.

Be mindre Sa chsi sk a Ståteme.
Hertigdömet Saciisen-Meinungen-Hildburghau-

sew vid Werra och Saale , med J 36,000 invånare.
Hufvudstaden är Meinimgen, vid. Werra, 6t.

Storhertigdömet Sachseet-Weimär,. vid Saale,
lim och Werra med 232,000 inv. Städer: TVei-
mar, vid lim, Storhertigens säte, iÖt. Je?iaj vid
Saale, berömdt Universitet, st. Eisenbach, med;
bergslottet Wartburg,. 9t.

Hertigdömet Sachsen-Coburg-Gotiu på Thii-
ringerwald och vid lims ursprung, med 320,000
inv. Städer: Coburg, hrstad, lÖt. Gothaj med
©tt beröéidt Observatorium, 12t.

Hertigdömet SAensEN-ALTENBURff, dels vid Saa-
-Ib, dels vid Pleisse, med 110,000 inv. Hertigen
hor i Altenburg, nära" Pleisse, i 2 1.

I medlersia Tyskland ligga äfven de 2 Fur-
stendömena Schwäivzburg (S '.-Sonderhmisen o. aS.-
Rudolstadt), med 116,000 inv. , de 3 Furstendö-
mena Anhalt (A.-Dessau, A.-Bernburg o. A.-
Köthen) vid Elbe, omgifna af Preussiska länder,
med I ;io,oCÖ*inv. samt'Furstendömcria Reuss, n-
om Bayern, med 85,000 inv., delade mellan fyra
furstehus af 2 slägtgrenar. Inv. i alla dessa smäsre
stater äro för det mesta Protestanter.

PREUSSISKA STATEN.
Består af I. Konungariket Preussen; 2. Stor-

hertigd. Posen y en del af det fordna Polen ; 3*



Europa. Tyskland. 141

Churfurstend. Mark BrandenbnrgT}erMe Pommern
och Schlesien samt Markgrefskapet Lausitz; k. en
del af Sachsen, samt 5. R hen-prov incerna. Af
dessa ligga de sistnämde för sig sjelfva. Preussen
och Posen utom Tyskland, men sammanhänga med
rikets hufvuddel. Hela monarchien har 13 {/z milt*,
inv., de flesta Lutheraner; °ch anses för en af
Europas- hufvud makter. Regeringssättet är oin-
skränkt monarchiskt.

Schlesien, ett stort land n. om Riesengebirge
och Sudeterna, genomflutet af Öder, som här upp-
tager flera floder, såsom Queiss, Bober, samt
tvenne floder med namnet Neisse'. Landet är,
utom närmast bergen, slätt och fruktbart. Inv.
äro samslägtade med Polackarne, och väfva myckel
lärft och kläde. Politiskt införlifvad med detta
land är Lausitz, som ligger v. öm floden Queiss.

Städer i Schlesien: Breslau, vid Öder, stor
stad; Universit., stark handel, 83t. Glätz, vid
Neisse, med en fästn., Bt. Schweidnitz, med en
f. d. fästn., 9t. Liegnitz, fabriksstad, 9t. Glo-
gam, vid Öder, med en stark fästn., 9t. —IL an-
sitz: Görlitz, med klädes- och ylle-fabr., lft.

Mark Brandenbcjrg, n. om Schlesien vid Odert
som här upptager Bober och Lausitzer Neisse från
v. samt Wartha från ö. ; vid vestra gränsen fly-
ter Elbe, som upptager Havel, med dess biflod
Spree-. Landet är en flack sandslätt, men dock
temligen sädesrikt ; för öfrigt upptaget af tallsko-
gar och små sjöar. Städer: Berlin, vid Spree, nära
dess mynning i Havel, på en kal sandslätt; hela
rikets h:stad. En af Europas vackraste städer;
Universitet, 250t. Spandau, vid Sprees och Ha-
vels förening, stark fästn., 7t. Potsdam, vid Ha-
vel, %\t. Brandenburg, vid Havel och en Canal
till Elbe, 13t. Frankfurt cm der Öder, med stark
flodfart på Öder, 211.

Pommern
,

i nordligaste Tyskland, längs Öster-
sjön, oeh vid nedra Öder* som utgjuter'-sigi Hajfr



142 Politiska Geographien.

en insjö, som genom 3 mynningar sammanhänger
med hafvet. Landet ärliksom Brandenburg flackt
och rikt på ins-jöari men bördigare. Städer: SteU
tin, nära Oders utlopp, god handel, -30t. Greifs-
wald, nära, Östersjön, Universitet, Bt. Stralsund,
handelsstad, - ist. — Öar: Wollin och Usedom,
emellan Östersjön och Haff; Riigen utanför Stral-
sund ; full af kritberg, vikar och kinder. Dess
gestalt är genom hafvets inskärningar mycket ore-
gelbunden.

Sachsiska andelen, till större delen ett slätt-
land, vid Saale och dess biflod Svarta Elster,,
samt vid Mulda, Elbe och dess biflod Hvita £/-

ster.. — Städer: Wittenberg, vid Elbe, 7t. Eis-
leben, Luthers födelseort, bergstad, med koppar-
grufvor, 7t. Merseburg, vid Saale, med stora öl-
bryggerier, 9t» Hallen vid Saale, Universitet, med
de rikaste saltkällor: i'Tyskland, st. Erfurt, vid
Gera, 23t. Magdeburg, vid Elbe,1 med en stark
fastn., 47t. Halberstadt, fabriksstad, 17t.

Riien-provincern.v. Bestå- af a) Westfali-
ska besittningarna, på ömse sidor om Rhen i
v , Teutoburger-skogen i n.0., och Westerwald
i s.o. Inom landet flyta Sieg, Ruhr, Lippe ut i
Rhen, och i norra delen rinner Ems. Landet är
dels slätt, dels småbergigt, bördigt på säd, men har
också många hedar, b) Af de forclna Erkestiften
Trier och Köln, vid Mosel och Rhenr samt Furst.
Lichtenberg, mellan Nahe och- Glan. Städer:
Aachen, nära Nederländska gränsen., .de förra Kej-
sarnes kröningsstad, annars bekant för sina varma
bad, 38t. Köln, vid Rhen, under medeltiden högst
ansenlig samt en af målar- och bildhuggarkonstens
hufYudsäten. Idkar ännu god håndel. Dess Dom-
kyrka är den göthiska . architekturens mästerverk,
64t. Elberfeld, -s&ml det närbelägna Barmen, med
ansenliga linne-och sidenfabriker. Tillsamm. 67t.
Dusselaorf, vacker stad vid Rhen; idkar god han-
del, 20t. Cleve, nära Rhen, 7t. Munster, på en
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slätt, nära Ems, <18t. Paderborn, nu förfallen, 7t.
Trier, vid Mosel, 14t. Coblenz, vid Mosels för-
ening med-Rhen, 12t. Midtemot, på högra Rhen-
stranden : den starka {^.stn.Ehrenbreitstéin. Bonn,
vid Rhen. Universitet. 12t.

Preussens . besittningar utom Tyskland, se
sid. 148.

KONUNGARIKET HA NN OVE R.

Nordvestra delen af Tyskland , bestående af
"besittningar dels i Neder-■Sachen, dels i Westfa-
len. Elbe utgör landets nordöstra gräns; nära den
-vestra flyter Ems; <midt i landet gar Weser, som
upptager Aller och dess biflod Leine. Naturbe-
skaffenheten är mycket olika; is. småbergig; i ö.
utbreder sig den stora -Liineburger-heden; vid haf-
vet och floderna gräsrika ängar; inuti landet torra
hedar och mossar. Inv. äro till antalet-i ,700,000,
'mest Lutheraner ;-regeringssättet är monarcbiskt,
med Ständer. Städer: a) i Westfa 1 e n : Os-
nabruck, vid Hase , som faller i Ems, Ht. Em-
den, sjöstad i Ostfriesland, vid Ems utlopp i vi-
ken Dollart, 12t. Verden, nära Allcrs förening
med Weser, st. b) i N eder - S a.c.hse n : Göt-
tingen, nära Leine, med ett berömdt Univers. lÖt.
Hannover, vid Leine, General-Guvernörens säte,
god handel, 26t. Liineburg , vid llmenau, med
ett stort saltverk, 12t. Celle, vid Aller, lOt.

HERTIGDÖMET OLD E N B U"R G.

Stöter i n. till Östersjön, men omgifves för
öfrigt af Hannover: Weser, berör landets nord-
östra gräns. En stor del består af hedar och torf-
mossar, men vid kusten och vid Weser är fett be-
tesland. Folkmängden är 225,000 ; religionen Lu-
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thersk; 'författn. inskränkt monarchisk, Hertigen
bor i staden Oldenburg, 6t.,-och äger dessutom
staden Eutin i Holstein, 3t., samt Furstendömet
Bikkemfeld, på andra sidan om Rhen.

HERTIGD. BRAUNSCHWEIG.

'Består af flera spridda de vigti-
gaste vid Harz. Folkmängden utgör 250,000; re-
ligionen är Luthersk; författn. inskränkt monar-
chisk: Städer: Braunschweig, vid Ocker, biflod
till Aller; betydliga fabriker: berömdt är stadens
81 (Brunsviger Mumma), 38t. Wolfenbiittel, vid
Ocker, Bt.

ME C K L E H.B U R G.

Vid Östersjön i n. och Elbe i s.v. Landetår
vackert oeh bördigt ; små sjöar, ur hvilka Havels
Peene, Warnow utrinna, omvexla med skogar,
åkerfält och ängar. Deladt i tvenne Storhertigdo-
men : a. Mcc kl enJaur^g-Se h we.rin, med
470,000 Lutherska inv. Städer: Schweriri, h:s.ta-
den, vid en sjö, 13t. Wismar, sjöstad, 10t\ Ro-
stock, sjöstad vid Warnows utlopp. Universitet,
18t. — b. Mec k 1 enb urg - Strel i t z med
blott 85,000 inv. Hufvudstaden är Strelitz, 6t.

Tysklands öfriga Monarchiska Stater.
■Furstendömena: Liprs (Schaumburg-L. o. L.-

Detmold) .vid Wesers mellersta lopp och Teuto-
burger-skogen, med 106,000 Prot. inv. Waldeck,
mellan Westfalen och Churhessen, med 60,000
J*rot. inv. Hohknzollern (11.. Hechingen o. H-
Sigmaringen) i Wiirtemberg, med 61,000- Käth.
inv. samt Lichtenstein, mellan Rhen och Vorarl*
berg, med 6000 Kath. inv. Slutligen Landtgref-
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skåpet Hessen-Homburg, nära Storhertigd. Hessen,
med 24,000 Prot. inv.

De fyra Riksstäderna.
Hamburg, vid Elbes utlopp, den största han-

delsstad i Tyskland, och en af de största i Europa.
Besökes årligen af öfver 2000 skepp. Stor Bank,
420t.

Lubeck , nära Traves utlopp i Östersjön, idkar
betydlig handel, särdeles på Östersjön, 25t.

Bremen, vid Weser, idkar också betydlig han-
del, 42t.

Frankfurt am Main, f. d. Tyska Kejsarnes
Kröningsstad, nu säte för Tyska Förbundet. Har
stora fabriker, idkar god handel och håller ärligen
2:ne stora messor (marknader), 50t. Riksstädernas
inv. äro för det mesta Lutheraner, också Judar.

Luxemburg se Nederländerna,

ÖSTEBRIRES ««T.BA BESITTNINGAR.

a. Konungariket Kroatien.
Kustlandet vid Adriatiska Hafvets nordöstra

sida, till 11. Drau, i n.o. ; Sau är hufvudfloden.
Längs kusten framstryka de Juliska Alperna; an-
nars är landet föga bergaktigt. Inv. till antalet
590,000 äro Slaver. Vice Konungen bor i staden
4'gram, nära Sau, 17t.

b.
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gränsen, som börjar vid Dalmatiens gräns, samt
består af delar utaf Slavonieii, Kroatien, Ungern
pjch Siebenbiirgen, och har 1 mill. inv. med e^en
militärisk författning, kallas Militär-gränsen).
Stad: Ragusa, vid en vik af Adriatiska hafvet,
fordom en republik under turkiskt beskydd, st.

c. Konungariket Slavonien.
Mellan Sau i s., samt Drau och Donau i n.

Landet är fullt af skogar och träsk samt föga upp-
odladt. Inv., till antalet 550,000, äro Slaver.
Städer: Essek, vid Drau, med en stark fästning,
9t. Peterwardein, Semlin, småstäder med Starka
fästn. vid Donau.

d. Konungariket Ungern.
Den vigtigaste af Österrikiska statens bestånds-

delar. Riket gränsar in. till Karpatherna; dess
södra gräns utgöres af Muhr, Drau och Donau.
Annars är Theiss hufvudtloden, som upptager flera
ej obetydliga strömmar, Maros, Szamos, Temes.
Norra delen är bergaktig: här finnas de rikaste
guldgrufvor i Europa, mycket silfver och för öf-
rigt de flesta andra metaller. Sydvestra landet
vid Muhr och Drau är också bergigt: annars ligga
här två stora sjöar, Neusiedier-sjön, egentl. ett
stort, grundt träsk, samt Plattensjön. Men den
största delen af Ungern är ett slättland, rikt pä
säd (äfven mais och ris), boskap, far och hästar,
sydfrukter och vin (Tokajer, det kostligaste i Eu-
ropa). Också utföres mycket oxar, ull, hvete oeh
vin. Folkmängden är 8 % millioner. Inv. bestå
dels af Magyarer eller Ungrare, som tala ett med
Finskan beslägtadt språk, dels af Slaviska stammar
(de talrikaste), dels af Tyskar m. fl. Den rådande
religionen är den katholska. Regeringsformen är
aristokratiskt-monarchisk; adeln är mycket rik:
allmogen lifegen, fattig och förtryckt.

Städer: a. i Nedra Ungern: Pressburg, vid
Donau; säte för en Erke-Biskop, som är rikets
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Primas. Vigtig handel., 38t. Ofen, på högra stran^-
den af Donau. Rikets h:stad och Palatinens (Ståt-
hållarens) säte. Vinhandel, 28t. Pesth, midt
emot Ofen, på andra sidan af Donau ; Universitet,
bästa handelsstaded i riket. 80t. Schemnitz, ien
rik bergslag., rik på guld och silfver, 53t. Maria-
Theresienstadt, ansenlig stad ; kreaturshandel, 30t.
Raab, nära fl. Raabs förening med Donau, 16t.
Stuhl-Weissenburg, de fordna konungarnes krö-
nings- och begrafningsstad, 20t. — b. I öfra
Ungern: Erlau, med god handel och vincultur,
18t. Debreczin, näst Pesth bästa handelsstaden i
riket, 40t. Gross-Wardein, vid Koixte, säte for 3
biskopar,. lOt. Szegedin, der fl. Maros faller i
Theiss, med en stark fästn., 281, —c. ITemes,-
va r B a n.n ätet: Temesvar, med en stark fästn.
Vin- och silkes-cultur, 12t.

e. Storhertigdömet Si.ebenbiirgen,
äfv. Transsyl v an i e n.

ö~ och s. om Ungern. Ett högland., omgifvet
af berg ; de högsta ligga på östra gränsen mot Mol-
dau; der upprinna Maros och Szamos, som flyta
in i Theiss, och Aluta, som går ned till Donau.
Vestra bergen äro mycket rika på guld. Inuti lan-
det omvexla berg med små slätter, som framalstra
samma produkter som Ungern. Inv. , till antalet
2 mill., äro dels Magyarer i n.v., dels Szekler
iö. (båda-"af Ungersk stam), dels Tyskar (Sach-
siska colonister), i «. och n.o. Grekiska religionen
räknar de flesta anhängare, dernäst den Lutherska.
Statsförfattningen liknar Ungerns. Städer: a. I
Sachsarnes land: Herrmanstadt, vid en biflod
till Aluta, Univers., 16u Kronstadt, vid sydö-
stra gränsen, den ansenligaste i landet, 301 —b.
i Magyarernes land: Klausenburg, vid en
gren af Szamos, 20t.
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f< Konungariket Galizien.
En från Polen tagen landsträcka, n. om Kar-

patherne. Floder: den utom landets gräns upp-
rinnande Weichseln, som skiljer Galizien från Fri-
staten Krakau och Ryska Polen, dess (inom landet
upprinnande) biflod San; samt Dniestr och Pruth.
Söder om Pruth ligger berglandet Bukkowina,
fordom ett stycke af Moldau ; der börjar Sereth,
Söm nära Pruths mynning faller i Donau. \ Ga-
liciens vestra del ligga Wieliczska saltgrufvor, de
största i Europa, liknande en underjordisk stad.
Norra delen är slät och bär mycket säd. Vin växer
icke här. Inv. (till antalet 2 mill.) äro dels Wal-
lacher, dels Rusniäker (Slaver), dels Po lackar(också
Slaver). Religionen är katholsk, dels efter Romer-
ska, dels efter Grekiska ritus. Städer: Lemberg,
h:staden, Univers., handel, 67t. . Brody, vigtig
handelsstad nära gränsen till Wolhynien, 20t.

PREUSSENS BESITTNINGAR T7TOM
TYSKLAND.

a. Storhertigdömet Posen.
En del af det fordna Polen, vid Warthe och

dess bifloder Obra och Netze. Landet är fullt af
sjöar, moras och sandfält, men bär dock mycket
säd. Inv. äro Polackar och religionen katholsk;
till antalet 1 million. Städer: Posen, betydlig
stad, 27t. Gnesen, f. d. h:stad i Stor-Polen, har
nu blott 6t. inv. Bromberg, der Brahe infaller i
Netze, 6t.

b. Konungariket Preussen.
N. om Posen och vid Östersjön. Vestra de-

len, nu kallad Vest-Preussen, hette fordom Polska
Preussen. Floder: Weichsel, Pregel och Niemen
eller Memel. I hafvet utskjuta två smala och
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mycket långa landtungor, innanför hvilka ligga das
Frische Haff' och das Kurische Haff. Landet är
lågslätt och bördigt på säd, ehuru mycket jord
borttages af skog, sjöar och moras. Inv., till an-
talet 2 mill., äro dels Preussare, ursprungligen
Slaver. men som antagit Tyskarnes språk, delsPo-
lackdr och Litthauer, rena Slaver. Städer: a. I
Vest-Preussen: Danzig, nära Weichselns
mynning, förnämsta handelsstaden i hela Preussiska
monarchien, ehuru dess handel ändock ej kan jemn*
föras med hvad den fordom var. Med en stark
fästning, 55t. Elbing, handelsstad vid das frische
Hall*, 22t. Culm, vid"Weichsel, st. Thorn, Preus-
sens äldsta stad och medlem i Hanseförbundet.
Nu medelmåttig, med en fästning, Ht. b. I Ost-
Preusseu: Köningsberg, vid Pregels mynning i
das frische Haff. Rikets h:stad ; Universitet; god
handel, 62t. Pillau, på en landtunga vid ingån-
gen till das frisehe Haff; liksom en hamn för
Königsberg. Stark fästning, 4t. Tilsit, vid Me-
mel , 12t. Memel, ytterst i riket, vid ingången
till das Kurische Haff, Bt.

Fristaten Kr ak au
Bestående af staden Kräkau oeh ett ringa om-

råde deromkring, nästan vid foten afKarpatherna.
Staden , belägen vid Weichseln, var Polens äldsta
h:stad, drifver god handel, som mest besorjes af
Judar, 55t.

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA.

Gränsar i n. och s. till Nordsjön, från hvilken
vikarne Dollart och den stora ZuiderZee (®6jber*
(ef) djupt intränga i landet; i s till Belgien, iö.
till Preussiska Rhen-provincerna och Hannover.
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Landats hufvudflod är Rhen, som här klyfver sig
i "flera grenar; den södra heter Waal och uppta-
ger Maas; den norra delar sig i Yssel, som går åt
Zuider Zee, den egentliga Rhen (nu blott en å),
som nedanför Leyden utfaller i Nordsjön, samt
Leck, som nära hafvet sammanflyter med Waal
eller Maas. De båda inloppen till Schelde falla
ock inom landet. Hela riket består af en enfor-
mig, skoglös, af canaler genomskuren slätt; kust-
landet ligger till och med lägre än hafvet, så att
det dels af naturliga sandvallar (Diiner), dels me-
delst höga dammar måste skyddas från öfvers väil-
ningar. Luften är fuktig och dimmig., vintern
blid, men sommarn kylig. Norra delen består mest
af sankt betesland : i södra delen är jordbruket
öfvervägande. I idoghet och handel öfverträffado
Nederländarne en tid alla andra Europas nationer;
och ehuru bådadera sedermera mycket aftagit,
blomstra der ännu flera näringar, såsom linneväf-
nad, sillfiske (vid Shetlands-öarne) och hvalfisk-
fångst (i Ishafvet) jemteen betydlig handel. Folk-
mängden utgör 2,700,000. Inv. tala en munart
af Plattyskan och bekänna sig mestadels till Re-
formerta religionen. Regeringsformen är monar-
chisk med Ständer, som kallas General-Stater.
Landet indelas i följande provincer: Gröningen,
Friesland, Drenthe, Över-Yssel, Geldern, Nord-
Brabant, Utrecht, Holland och (öarne) Zeeland^
samt en del af Limburg.

Städer: Gröningen, vid Hunse. Univers., Z6t.
Leeuwarden i Friesland, 20t. Zwölli Ober-Yssel,
löt. Nymegen (tysk. Nimwegen), vid Waal i Gel-
dern, 17t. Utrecht, vid gamla Rhen, med betyd-
lig handel, 43t. Amsterdam, i Holland vid Y
((£t)', Rikets hufvudstad, den andre eller tredje
han lelsstaden i Europa, 200t. Haarlem i Holland,
nära Haarlem-sjön, med stora linneblekerier; han-
del med tulpaner och andra blommor, 22t. Ley-
den, i Holland, vid gamla Rhen, med ött ansedt
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"Universitet, och hufvudort för Hollands ullhandel
och klädesväfnad, 35t. Haag i Holland, nära haf-
vet. Konungens första residens, 56t. Rotterdam,
i Holland, vid Maas eller Mervv, näst Amsterdam
största handelsstaden i riket, 72t. Dort ell. Dort-
recht, i Holland på en ö vid Merw, 20t. 's Bosch
«(tysk. Herzogenbusch) vid Aa i Nord-Brabant, 20t.
Bergen-op-Zoom, vid Schelde, en af Europas star-
kaste fästningar, 7t. Mastricht vid Maas, i Lim-
burg, 20t. Ofantliga stenbrott. Middelburg, i
Zeeland och på ön Walchern, handel, 15t.

I Tyskland: Storhertigd. Luxemburg, Konun-
gen enskildt tillhörigt, v. om Mosel och vid Ar-
dennerna, i hvilka gifvas goda jerngrufvor. Stad:
Luxemburg, med en fästning, en af de starkaste
i Europa, hvilken är besatt af Tyska Förbundets
troppar, lOt.

Colonierr i Asien: im Java, Krydd-, Ban-
da-öama m. il. (6 l/ 2 mill. inv.); i Afrika: några
handelsorter i Guinea; i Amerika: några små öar
i Vestindien, samt Surinam i Syd-Amerika
och Guiana.

KONUNGARIKET BELGIEN.

Gränsar i v. till Nordsjön, i n. till Nederlän-
derna, i ö. till Preussiska Rhen-provincerna och
Luxemburg, is. till Frankrike. Floder: Schelde,
samt Maas med dess bifloder Sambre, Ourte och
Roer. Södra delen, genom hvilken armar af Arden-
nema stryka, är skogig och lågbergig, samt har
jern och stenkol; den öfriga större delen af lan-
det liknar Holland, men är mindre sank, och åkern
skötes här som trädgårdsjord. Säd utföres. Klä-
den tillverkas i mängd och i större fullkomlighet
ån i något annat land: också idkas spetsknöppling
och lärftsväfverier. I bergsbrytning och jerntöräd-
ling hafva Wallonerne varit Svenskarnes lärorna-



Politiska Geographien.152
stare. Jernvägar och ångvagnar äro allmänna.
Folkmängden utgör 4 mill. ; de tala dels Flam-
ländska (en tysk munart), dels Wallonska (cnför-
skämd Fransyska), de bildade ren Fransyska. Re-
ligionen är katholsk. Styrelsen är inskränkt mo-
narchisk.. Landet delas i följande provincer: Ant-
werpen, Syd-Brabant, Ost- och Vest-Flandern,
Heniiegau, Luttich och Namur. Dertill komma
delar af Limburg och Luxemburg.

Städer: a. I Antwerpen: Antwerpen, (frans.
Anvers), vid Schelde, ansenlig handelsstad med
stora klädesfabriker; under medeltiden ännu be-
tydligare., 75t. Mecheln (frans. Malines), vid Dyle,
24t. b. I Brabant; Loewen, vid Dyle, stor och för-
fallen. Uriivcrs., 27t. Brussel (frans. Bruxelles), vid
Senne, rikets h:stad ; välbygd ; här tillverkas de
skönaste spetsar i verlden, 112t. — c. I Flan-
dern: Gent (frans. Gand), der Lys faller i Schel-
de. Fabriksstad, med ett Univers. oeh stark han-
del, 82t. Brugge, nära hafvet, under medeltiden
en af Europas största handelsstäder, 56t. Osten-
de, vid hafvet, 1 It. — d. I Hennegau: Möns
(Bergen),, handlar med säd och stenkol, 211. Dor-
nik (frans. Tournai), vid Schelde, tapet-fabrik,
handel, 25t. — e. I Luttich: (frans. Liege),
der Ourte faller i Maas. Universitet. Handel
med stenkol, gerär-fabrik, 55t. Spaa, ien bergs-
trakt, med berömda helsokällor, st. Verviers, med
stora klädes-fabriker, löt. —f. I Namur: Namur,
vid Zambre's inflöde i Maas. Stark fästning, mes-
singsbruk och knifsmide, 22t.

KONUNGARIKET FRANKRIKE.
Gränsar i n. till Belgien och Canalen, i v. till

Atlantiska Hafvet, i s. till Spanien och Medelhaf-
vet, i ö. till Piemont, Savoyen, Schweiz och Tysk-
land. — Berg: Pyrenéerna, som utgöra gränsen
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mot Spanien, vid sydöstra gränsen de Savoyiska
Alperna, de Cottiska mellan Dauphiné och Pie-
€nont, hvilka söderut antaga namnet Sjö-Alperna
och gå in i Italien. Inuti landet: Sevennerna, som
åtskilja Rhones floddalar från Garonnes och Loires
källor; bergets nordliga fortsättning, mellan Seine
och öfra Saone, heter Cote dor. En skogbeväxt
ås, Ardennerna, åtskiljer Seines och Rhens biflo-
der. Österut ligger Jura, v. om Neufchatel-sjön,
samt nordligare Vogeserna mellan Rhendalen och
Löthringen. I det inre af landet iv. om Seven-
nerna, ligga Auvergne-bergen, hvilkas högsta del
heter Mont dor. — Floder: a. flytande från ö.
till v., uti Atlantiska hafvet: Garonne, som kom-
mer från Pyrenéerna, oeh upptager från höger
Tam, Lot, båda från Sevennerna, och Dordogne
från Mont d"or. Efter den sistnämndes utflöde
heter elfven Gironde. En canal (Canal de Lan~
suedoc), en af de dyrbaraste och förträffligaste an-
läggningar af detta slag, sammanbinder Garonne'
och Atlantiska oceanen med Medelhafvet. Loire,
som kommer från Sevennerna och i början rinner
åt n.v., sedan åt s.v. Upptager från venster Al-
lier (från Sevennerne), Cher och Vienne, från Mont
d'or, samt från höger Loir, Sarthe och Mayenne,
hvilka alla tre förena sig innan de falla i hufvud~
elfven. Seine, som begynner på Cote d'or. Från
venster infaller: Yonne från Cote d'or; från höger
Marne, Aisne med dess biflod Oise, från Arden-
nerné. Rhone inkommer i Frankrike, straxt efter
dess utflöde ur Genever-sjön, och flyter i början
i stora krokar åt s. och v. Sedan upptager han
Saöne, som kommer från Cote d'or och dess biflod
Doubs från Jura. Derefter flyter han rakt mot s.
och emottager från venster alpfloderne Isere och*
Durance. Rhen utgör under en sträcka Frank-
rikes gräns. I honom falla de inom Frankrike upp-
rinnande, men utom riket utfallande floderne:
Moselie (tysk. Mosel) från Vogeserne, Meuse (tysk.
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Maas) frän. Cote d'orf och Escaut (tysk. Schelde).
Kustfloder: i Canalen utfalla Somme; i Atlant,
hafvet Vilaine, Charente och Adour; i Medelhat
vet Var, gränsfloden mot Italien.

Landet är i allmänhet slätt och fruktbart (med
undantag af de störa hedarne [les Ländes] s. om
Garonne). Det bär hvete och råg; i södra delen
äfven mais; i bergstraktcrne hafre och potäter. På
vin ät\Frankrike' näst Ungern det rikaste i Euro-
pa.. Vinlandet begynner s. om Seine; men de bä-?
sta vinslagen (Champagne och Bourgogne) växa nord-
ligare, i östra delen af riket. I södra Frankrike
idkas också silkes-cultur; sydligare begynner oli-
ven^ men endast vid Medclhafs-ktistcn trifvas gra-
nater, pomeranser och mandelträdet. I norra delen
af landet ersättas dessa sydfrukter genom ett stort
öfverilöd på äplen, päron, plommon; af äplen och
päron pressar man ett välsmakande fruktvin, ci-
dre. ■— En stor del af de fattigare lefva af casta-
nier. Bland mineralier är Frankrike i synnerhet
försedt med jern v hvars produktion i sednare ti-
der mycket tilltagit, samt med salt, som dels be-
redes ur saltkällor, dels ur hafsvattnet.

Invånarne härstamma af en blandning af Cel-
ter, Romare och Franker; men i språket har det
Romerska elementet företrädesvis gjort sig gällan-
de. Af rikets 33 millioner inv. äro 31 millioner
Katholiker, de öfriga Huguenotter, d. ä. Reformer-
te. Regeringsformen är en inskränkt monarchi
den lagstiftande makten är delad mellan Konun-
gen och ett Parlament, bildadt efter det engelska
och. fördeladt i en Pairs- och en Deputerade-kam-
mare. Frankrike hör till Europas hufvudmakter,
underhåller en ansenlig armée och en ej obetydlig
flotta. Inv. hafva <rjort stora framsteg i konster,,
vettenskaper och slöjder.. Bland manufakturer öf-
verträffa de andra folkslag i sidenväfnader och nä-
stan alla slags mode- och lux-varor. Riket är för-
deladt i 87 departementer, men vi följa den gam-
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la province-indelningen, med förbigående af de
mindre landskapen.

Ile-de-France" vid Seine. S!täder: Paris, vid
Seine, rikets h:stad, trång men välbygd, med Dom-
kyrkan No tre Dame, flera palatser (Tuilerierna,
Kongl. slottet, Louvren, Palais royal m. fl.). Med
ett Universitet, Kongl. Institut och ett ofantligt
Bibliothek. Handel och fabriker af alla lux-arbe-
ten. Parisar näst London och Constantinopel den
folkrikaste stad.i Europa och har 775t. inv. Ver-
sailles, stad med ett Kongl. slott och stor park,
30t. Fontdinebleau, småstad med ett Kongl. slott
och en jagtpark, Bt. Meaux vid Marne,-Bt. Laon,
på en slätt mellan Äisne och Oise, Bt.

Picardie, slätt, skoglöst land, vid Somme.
Städer: Amiens, vid Somme, handel och fabr. ;

vacker Domkyrka, 45t. Boulogne, sjöstad vid Ca-
nalen, 20t. Calais, vid trångaste delen af Cana-
len, Öfverfartsort till England, lQt. Abbeville,y\å
Somme, 18t. Soissons, vid Aisne, Bt.

Artois , vid Canalen och Scheldes ursprung.
En af rikets bördigaste sädesprovincer. Stad:
Ärras, vid Scarpe, fordom bekant för sina tapet-,
nu för„ sina spets-fabriker, 23t.

Franska Flandern och Hennegau, vid Canalen
och Schelde, gränsländer till Belgien. Flandern
är den på säd bördigaste provincen i riket, upp-
odlad som en trädgärd: jorden ligger aldrig i tra-
de. Hennegau har jerngrufvor. Städer: Lille
eller Ryssel, fästn. , handel och spetsfabr., Tit.
Dunkerque eller Dunkirchen, med en god hamn
'vid Canalen, 25t. Douay, vid Scarpe; stark fästn.,
jernblecks-manufact. 20t. "Valenciennes, vid Schel-
de; stark fästn. ; balist-fabr. ; i källrar väfvas de
finaste spetsar, 20t. Cambray, vid Schelde ; här
väfves fin batist, som kallas Cambric, 18t.

Normandie vid Canalen och Seines utlopp.
Vestra delen är fruktbar på säd, den östra mest
betesland: annars växa äplen och päron i största
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Smnighet. Städer: Rouen, vid Seine; Erke-
Biskop; skön Domkyrka , liflig handel, emedan
Rouen kan anses som en hamn åt Paris, 911. Md*
ure de Grace, vid Seines utlopp; sjöfart, 27.L
Caen, vid Orne, 40t. Dieppe, .Vid Canalen; del-
tager i Shetländska sillfisket och stockfiskfångsten
vid Newfoundland, löt. Cherbourg, enda ham-
nen vid Canalen för krigsskepp, lßt.

Bretagne, halfön mellan Canalen och Atlant,
hafvet vid Vilaine och Loires mynning. Ett slätt-
land, fullt af skogar, hedar och moras; har föga
säd, men mycket bete och boskap. Städer: Ren-
nes, vid Vilaine, med en arsenal, 30t. Brest, ör-
logshamn, 27t. Nantes, vid Loire, en af rikets
förnämsta .bandels- och fabriksstäder (i bomull och
kattun), 87t. L'*Oj:ient

, sjöstad, handel på In-
dien, 18t.

Maine, vid Mayenne och Sarthe; lierglåndigt
betesland. Städer: Ze Mans, vid Sartbe, 20t.
Laval, vid Mayenne,. löt.

Anjou, kring Loire och föreningen af Mayen-
ne, Sarthe och Loire; landet n. om elfven är
mest betesland, men i södra delen växa vin, val-
nötter, äplen och päron. Stad: Ångers, vid
Mayenne, 32t*.

Poitou, vid Vienne och hafvet: vestra landet^
fullt af skogar, kallås Vendée. Här idkas föga å-
kerbruk, mest boskapsskötsel; förträffliga äro lan-
dets mulåsnor. Stad: Poitiers, stor och ödslig, 22t.

Angoumois vid öfra Charente, samt kustlän-
derne Acnis, n. om Charente, och Saintonge mel-
lan Charente i n. och Gironde i s. Vincultur är
hufvudsak: vid kusten saltberedning. Städer:
Angouléme, vid Charente, 15t. La Rochelle, be-
fästad sjöstad: handel med colonierna, 15t. Ro-
chefort, nära Charentes utlopp, 14t.

Limousin, vid öfra Vienne och östligare La
Makche, vid öfra Creuse, vackra bergländer, med
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föga åkerbruk. Städer iLimousin: Limoges, vid
Vienne , god handel, 27t. Tulle, fabriksstad, Bt.

Bbrry, vid Creuse, Indre och Cher, Bourbon-
wais, vid Loire, Allier och Cher, samt Nivernais,
vid Loire och Yonnes ursprung ; de båda förra äro
bergaktiga, skogsnelupna betesländer, med ömniga
jern- och stenkolsgrufvor och god vin-cultur; det
sednare är dock något jemnare. Städer: Bourges
i Berry, Akademi, 20t. Nevers, i Nivernais, vid
Loire, som straxt nedanföre upptager Allier; med
de största fayence-fabriker i riket, !4t. Moulins,
i Bourbonnais, vid Allier, st.

Todraine, vid Chers ocli Indre's förening, ett
herrligt fruktland, kalladt Frankrikes trädgård.
Vid Cher finnes ett flintlager, som förser halfva
Europa med dess behof. Städer: Tours, vid
Loire, 25t. Amboise, st.

OrléanaiSj vid Loire, Loir, Cher, Loing och
Eure. Genom Briare-canalen förenas Loire med
Loing., som faller i Seine. En af rikets bördigaste
provincer, med undantag af ilygsandlandet Solog-
•ne, ängden mellan Loire och Cher. Städer:
Orleans, ansenlig handels- och fabriks-stad, 40t.
B lois, vid Loire, 15t. Chartres, vid Eure, med
en skön göthisk Domkyrka, 14t.

Champagne
, skild i n. och n.o. från Neder-

länderna och Lothringen gefoom Ardennerna och
genom Cote d'or ; på dessa höjder upprinna Seine,
Aube, Marne, Aisne och Meuse, som genomflyta
landet. Nedanför dessa bergstrakter består Cham-
pagne af en stor slättmark, hvars torra kr it- och
Kalkaktiga jordmån bär föga säd, gräs och träd,
men deremot .det eldiga Champagne-vinet. Stä-
der: Rheims, franska Konungarnes kröningstad,
med en skön Domkyrka, söt. Troyes, vid Seine,
24t. Chalons sur Marne, \ht.

Lorraine
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skogigt och jordmånen stenbunden. Städer:
Nancy, vid Meurthe, fordom h:staden, 30t. Metz,
vid Moselle, stark fästn., fabr., 4;it. >Toul, vid
Moselie, Bt. Verdun, vid Meuse, lOt.

Alsace (tysk. Elsass), mellan Vogeserne i v.
norra sluttningen af Jura i s. samt Rhen iö. Ett
rikt, vackert, trädgårdslikt odladt land: här finnes
äfven stenkol och jern. Städer: Strasbnrg, ■ vid
111 nära Rhen, med en verldsberömd Domkyrka
och ett torn, som är ett af de högsta i verlden.
Vigtig fabriksstad och stapelort mellan Tyskland
och Frankrike, 50t. Colmi^, vid.lll, 15t.

Fäanciie-Comté
,

skildt genom Vogesernai n.
från Lothringen, genom Jura i s. från Schweiz,
genom Cote d'or i n.v. från Champagne. Genom
landet flyta Saone och Doubs. Bergstrakterne in-
nehålla jern- och stenkolsgrufvor samt rika salt-
källor. Mellersta delen är slät. .Stad: Besancon,
vid Doubs, med jern- och koppar-manufact.,, 3Qt.

Bourgogne
, (tysk. Burgund), på ömse sidor

om Cote d'or, på hvilket det ädla Bourgogne-vinej;
växer. Der ■npprinna Seine och *Yonne på.vestra,
samt Saone och Ouche på östra sidan. Canal du
Centre förenar Loire med Saone. Stad: Dijon,
vid Ouche., 2öt.

Auvergne, ett vildt bergland, i hvilket-top-
parna Mont d'or och Puy-de-dome äro de högsta.
Landets hufvudllod är Allier; annars börjar här
Dordogne m. fl. Äfven i dalarne är jordmånen
höljd af lava och basalt, så alt folket måste lefva
af castanier eller utvandra på arbetsförtjenst.
Stad: Clermont, vid foten af Puy-de-dome, bygd
af lava, mellanhandel, 28t.

Lionnais, vid Rhone och Saone. Bergland
med stenkol och flintor, men med vin-rika, träd-
gårdslikt odlade dalar. Stad: Lion, vid Saones
förening med Rhon. Näst Paris rikets ansenliga-
ste stad: här göras de yppersta sidentyger i verl-



Europa.'— Frankrike. 159

den, tillika nederlag för handeln mellan Frankri-
ke, Tyskland, Schweiz och Italien, 145t.

Dauphiné, mellan Rhone i n. och v., och Sa-
voyiska Alperna i ö. , vid Isére och öfra Durance.
Bergaktigt och betesrikt: men med sköna dalar,
beväxta af vinrankor och sydfrukter. Städer:
Grenoble, vid Isére; Universitet, 24t. Vienne,
vid Rhone, 14t. - Valence,s\d Rhone, lOt.

Provence, sydöstra kustlandet vid Durance,
mellan Rhone i v. och" Var iö. Jordmånen, som
är bergaktig,och torr,-ger föga säd, men framal-
strar oliver, hvaraf. pressas den smakligaste olja,
mycket' mullbärsträd (hvarföre silkesculturen här
är allmän) samt sydfrukter (citroner, oranger, gra-
nater, • mandlar). Städer: Marseille, en af Eu-
ropas bästa handelsstäder, särdeles för sjöfarten på
Levanten, 145t.- Aix, helsokällor; Univers. ; här
pressas den skönaste olja, 23t. Toulon, rikets för-
nämsta örlogshamn, 30t.- Hieres, nära hafvet, be-
römd för sina pomerans-lunder oeh sitt klimat,
det mildaste i riket, 7t. • Rhones klyf-
ning ; fornleraningar, 20t. Avignon, fabriker och
handel; tillhörde Påfven^ ända till- sednare tider,
30t. —-Ojrange, (tysk. Oranien), stad och fursten-
döme, som tillhört Kon.* i Holland, 7t.

Languedoc, kustlandet, mellan Sevennerna i
n., Rhone i ö., Garonne i v., genomflutet af
Tam, de här upprinnande Loir och Allier m. ff.;
genom landet går den långa Canal-de-Languedoc,
på några ställen uppå hvalfbågar höjande sig öfver
strömmar och åar. Likt Provence, bergigt, torrt,
med föga åkerbruk, men med stark oliv-, vin- och
silkes-cultur. Städer: Toulouse, vid Garonne, i
medeltiden sydfransyska (provencalska) skaldekon-
stens säte; ännu betydlig, öOt. Narbonne, nära
hafvet, lOt. Montpellier, nära hafvet, Universi-
tetr hvars medicinska facultet i forntiden var vidt-
berömd. I ett skönt och sundt läge,' hvarföre
många sjuklingar hitresa, 36t. Stadens hamn är
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Cette på en landtunga, lOt. Nimes, vid Seven-
nerne ; Universitet; siden-fabrik, 43t. Carcasson-
ne, vid Aude; klädes-fabrik, 18L

Roussillon, vid sluttningen af Pyreneerne och
Medelhafvet, i rikets sydöstra hörn. Rikt på el-
digt vin samt finulliga får och boskap. Inv. tala
en spansk munart. Hufvudorten är Perpignan,
vid Tet, 15l

Guienne, hufvudsakligast n. om Garonne och
vid dess bifloder Dordogne och Lot. Yppigt frukt-
bar är Garonne-dalen; annars är landskapet föga
bördigt, särdeles heden Les Ländes (s. om nedra
Garonne), täckt af flygsand, sparsamt beväxt med
ljung, furur, och kork-ekar. Städer: Bordeaux,
10 mil från Garonnes utlopp, en af rikets folkri-
kaste och största handelsstäder; särdeles drifves
här en stark handel med södra Frankrikes (röda)
viner,. IfOt. Montauban, vid Tam,. 25t.

Gascogne,.'vid Atlant, hafvet, s. om Garonne
och vid Adour; jemte bergländerne på Pyrenéerna:
Franska Navarra i v. och Béarn iö. Invånarnes
förnämsta näringsfång är vin-odling. Städer:
Bayonne, i Gascogne, vid Adour. Utför vin och
bran vin, skeppsmaster från Pyrenéerna, kork och
terpentin från hedarne, samt förträffliga skinkor,
141.. Pau, i Béarn, 12t.

Ön Corsica i Medelhafvet. Midt igenom lan-
det stryker en ö till 8 tusen fot hög bergsrygg.
Större delen af ön intages af sko£ och betesmar-
ker. Åkerbruk älskas föga: utförsvaror äro vin,
sydfrukter och. skeppstimmer. Städer: Ajaccio,
på vestra kusten; nu öns h:ort, Napoleons födel-
seort, Bt. Bastia, på nordöstra kusten, lOt.

Utländska Besittningar: I Afrika: lan-
det Algier samt ön Bourbon, jemte några factorier
på Guinea-kusten; i Ostindien, staden Pondichéri
m. fl. ; i Amerika : Cayenne i Guiana ; de vestin-
diska öarna Guadeloupe-, Martinique m. fl. Till-
sammans 450,000 inv. utom Algier.
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SCHWEIZ.
Gränsor. I s.v. Savoyen; i s. Piemont och

Lombardiet; i ö. Tyrolen; i n. Bodensjön, Baden
och Elsass; i v. skiljes landet genom Jura från
Franche Comté och Bourgogne.

Schweiz är ett alpland, nästan helt och hållet
uppfyldt af höga fjäll, i hvilka likväl särskilda ke-
djor kunna urskiljas. De betydligaste äro följan-
de : a. södra bergkedjau, på gränsen mot
Italien; den indelas i Penninska Alperna, mellan
Montblanc och M. Rosa, Lepontiska Alperna, mel-
lerst, mellan M. Rosa och S:t Gotthard, samt
Rhutiska Alperna, i ö. mellan S:t Gotthard och
Ortle Spitz. Norr om de båda förra kedjorna fly-
ter Rhone; norr om dess floddal åter löper — b.
norra bergkedjan,, eller Bernska Alperna,
från Genever-sjön till S:t Gotthard, med spetsar
(Finsteraarhorn, Schreckhorn, Mönch och die Jting-
frau) föga lägre (12,600 till 13,200 fotj än de i sö-
dra kedjan.

Floder och sjöar: På S:t Gotthard begyn-
na : 1. Rhone, som flyter åt v., i Genever-sjön^
den största sjön i södra Europa och ansedd som
den vackraste i hela vår verldsdel; 2. A ar, som
strömmar åt n.v. genom Biienz- och Thun-sjöar-
na, vänder sig sedan åt n.v. och upptager Reuss,
hvilken flyter åt n. genom Vierwatasta diersjön, i
det inre Schweiz; 3. två af Rhens källfloder, hvil-

ken flyter åt n.o. och n. samt faller i Bodensjön;
k. Tessw , som tar sin rigtning mot s. och faller i
Lago Maggiore, hvars öfra del blott hör till detta
land. — Öfriga sjöar äro föröfrigt Neufchatel-sjön,
vid foten af Jura-berget, Zuricker- och Wallen-
städter-sjön, i norra Schweiz. Af landets floder
märkes föröfrigt Inn, som begynner på de Rhaeti-
ska Alperna, och tar sin väg åt n.o. — Sålunda
ger Schweiz upphof åt strömmar, som flyta till
vidt åtskilda haf, såsom det Adriatiska (Tessin ge-
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nom Po), Medelhafvet (Rhone), Nordsjön (Rhen
samt dess bifloder Aar och Reuss), samt Svarta
Hafvet (Inn, som faller i Donau). I detta vilda
alpland ligga sjelfva sjöarnas yta mer än 1,800 fot
öfver hafvet, och vid en höjd af 2000 fot öfver haf-
vet är ännu dalbotten. Här växer nödtorftigt säd,
samt i de djupare dälderna vin, castanier, persikor
och aprikoser. Bergens sluttningar äro beklädde
med skogar och gräsrika ängar; der vallas boska-
pen om våren; högre opp (öfver 5000 fot) upphör
föfskogen, men der växer ännu ömnigt gräs, dit
boskapen om sommarn uppdrifves på bete, då dess
väktare bo i Sennenhiitten (i Sveriges fjälltrakter
kallade fäbodar); högre upp upphör äfven barrsko-

fen> och marken är sparsamt betäckt med alp-
lommor, mossor och lavar, omvexlande med sprid-

da snöfält: ändtligen vidtager, vid 8 till 10 tusen
fots höjd,, den eviga snögränsen. Boskåpskötsel är
således landets hufvudnäring; ingenstädes, i Europa
äro- korna större, mjölken rikligare och den deraf
fteredda osten fetare. Villebråd (hjortar, rådjur
och bergharar) finnas i öfverflöd: på de högsta fjäl-
larna, klättrar Stenbocken (numera ganska sällsynt)
samt Fjällgeten (Antilope rupicapra, die Gemse);
inhemska äro här ock Murmeldjuret och Sjusofvarn \,

af pelsdjur: Hermeliner, röda och svarta Ekorrar,
Flod-uttern; af vilddjur: Björnar, Vargarr Lodjur,.
JRäfvar; af rofföglar: Lamgamen, den största Euro-
peiska fogel.. Ehuru, ett bergland^ är dock Schweiz;
lattigt på metaller..—Af inv. (öfver 2 mill.) äro de
fieste reformer te och tala tyska; de öfriga äro=katholi-
ker och tala dels;fransyska, dels italienska, dels ro-
manska (en fdrskämd latin).. Landet består af 22
sjelfständiga Cantoner (orter),, som- bilda en confoe-
cleration eller så kalladt Edsförvandskap. Dessa äro:

1. Schwyz, mellan Vierwaldstädter-sjon i s.v.
«seh Ziirich-sjön i n. med hufvudstaden Schwyz,
åt.—2.. Uri,. vildt bergland, kring öfra loppet af
Rewss^ mellan Vierwaldstädter-sjön in. och S?t
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Gotthard i 5. —3., Unterwalden, s. om Vierwald-
städter-sjon,. något öppnare än Uri.—4. Lucern, v.
om nämnde sjö, med hufvudstaden; Lucern, der
Reuss utflyter ur Vierwaldst.-sjön, 7t.—5. Bern,
den största (upptagande y&. af hela Schweiz) och
folkrikaste Cantonen,, mellan Bérner-Alperna i s.
och Jura i n.v. r vid floden Aar,. och de af honom
genomflutna Brienz- och. Thun-sjöarna;. i n.v..lig-
ger Biel-sjön och sydligare sluttar landet till Neuf-
chatel-sjön. Södra landet (das Oberland) är ett
vildt. alpland; midt i cantonen är marken jemnare.
Vid öfra Aar ligger Oberhasli-dalen, hvars inv.
sannolikt härstamma från Sverige.. Hufvudstaden
Bern, vid Aar, välbygd, med god handel. Uni-
versv, 20t.—6.. Wallis (frans, le Vallais) , en af
de större Cantonerne, mellan Berner-Alperna i n.
oehi de Pénninska och> Lepontiska Alperna i s.,
mellan hvilka Rhone flyter ien stor dal. Öfver
södra fjällryggen gå passen vid Simplon och Stora
S:t Bernhard. Hufvudst.. Sitten (frans. Sion), vid
Rhone; Biskopssäte-,, 3t.,—-7L Geneve, den minsta af
Cantonerna, men slät och folkrik, vid sydvestra
spetsen af Genever-sjön och den här utflödande
Rhone. Hufvudstad Geneve,, der Rhone utgår.
Univers., 28t..—8.. Waadt (frans. Pays-de-Vaud),
mellan Genever-sjön i &.., Jura i v. och Neufcha-
tel-sjön i n., temligen jemn och bördig. Hufvudst.
Lausanne, i ett skönt läge vid Genever-sjön , 14t.
— 9. Neufchatel

,
(tysk. Neuenburg), v. om Neuf-

chatel-sjön, och vid Jura. Tillhör Konungen af
Preussen. Hufvudst. Neufchatel, vid den liknämn-
da sjön,. 6t. —10. Freiburg, s.o. om Neufchatel-
sjön, vid Saane. Hufvudst. Freiburg, Bt. — 11.
Soluthurn,, vid Aar och Jura, med en liknämd
stad, 4t. —12. Basel, egentligen en af Jura kring-
stängd dal, som in. begränsas af Rhen. Stad:
Basel, vid Rhen, som härifrån förändrar sitt lopp*
och tager sin kosa åt n., idkar betydlig handel,
emedan staden är belägen mellan Schweiz, Tysk-
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land och Frankrike. Univers., 211. — 13. Aargau,
s. om Rhen, och vid Aar, som här upptager Reuss
och Limmat. Ett angenämt land, med berg kul-
lar och slätter, väl odladt och ömnigare på säd,
än någon annan canton. Hufvudst. Aarau, vid
Aar, 4t. —14. Zug, näst Geneve, den minsta can-
tonen, vid den lilla Zug-sjön. — 15. Zurich, mellan
Ziirich-sjön i s. och Rhen i n., vid Rhens bifloder
Limmat och Thur; temligen slät och väl odlad.
Hufvudst. Zurich, der Limmat flyter ur Ziirich-
sjön, god handel. Univ., 12t. — 16. Schaffhausen,
den nordligaste af Cantonerna, sydligt begränsad
af Rhen, som här gör ett bekant vattenfall. Öm-
nig på säd och isynnerhet vin. Hufvudst. Schaff-hausen, vid Rhen, 7t. — 17. Thurgau, har sitt namn
af Thur, som flyter genom landet, annars belägen
v. om Bodensjön; slät och bördig på säd; klima-
tet är så mildt att äfven mandel trifyes. — 18. Srr
Gallen, s. om Bodensjön. Hufvudst. Srt Gallen,
handel med musslin-väfn., lOt.— 19. Appenzell,
ett af S:t Gallen inneslutet bergland.—2o. Gla-
rus, vildt bergland, s. om Wallenstädter-sjön.—2l.
Graubunden (frans. Grissons), näst Bern den stör-
sta af Cantonerna ; i s. räcker landet till de Rhav
tiska Alperna ; mellan dem flyter Tnn igenom de
herrliga Engaddinrdalarne; vesterut inströmma
Rhens 3:ne källfloder. Vilda fjällar omvexla med
de skönaste dalar. Hufvudst. Chur; Biskopssäte,
st. — 22. Tessin, (ital. Ticino), s. om Hög-Alperna,
stötande . till Lago maggiore och Lugano-sjön, lik-
som ett trappland till Italien, med ett italienskt
klimat, så att äfven mais, fikon och mandel liar
frodas.

PYRENEISKA HALFÖN.
I n.o. skiljes denna halfö genom Pyrenéerna

från Frankrike; dess norra sida stöter till Biscaya-
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Tiken, dess vestra till Atlant, hafvet, dess södra
till Gibraltars sund och Medelhafvet, dess östra till
sistnämnde haf.

Genom halfön- stryka åtskilliga höga bergarmar
från v. till ö., och mellan hvardera ligger en hög-
dal, genomfluten af en eller flera floder. Men med
undantag af Ebro upprinner likväl ingen af huf-
vudfloderna på dessa bergarmar, utan på en syd-
ligare högas, Iberiska' gränsberget, som går i mot-
satt rigtning, eller från n. till s., tvert genom lan-
det, pa något afstånd från Medelhafvet. De för-
nämsta berg, floder och dalar äro Asturiska berget,
ett slags vestlig fortsättning af Pyrenéerna, stry-
kande längs Biscayaviken och slutande i Cap Fi-
nisterre ; längs denna bergärm' flyter Duero, be-
gynmnde der Asturiska och Iberiska bergen sam-
manstöta. S. om Duero-dalen löper Guadarrama-
åsen, som i Portugal kallas Estrella, och är detta
rikes högsta berg (6,500 fot). Su om Guadarrama-
åsen rinner Tajo; s. om Tajo-dalen åter stryka
Guadalupe-bergen, och s. om dem flyter Guadia-
na.. Dess floddal begränsas i s. af berget Sierra
de Morena, vid hvars södra sluttning flyter Gua-
dalquivir; s. om denna flod reser sig slutligen den
högsta af halföns inre bergsryggar, Sierra Nevada,
hvilken har toppar, som öfverstiga 10,000 fot. Af
flodernas lopp ser man således, att halfön sänker
sig från ö. till v. ; endast nordöstra delen, som ge-
nomflytes af Ebro, hvilken upprinner på Asturi-
ska berget, sluttar mot Medelhafvet.

Pyreneiska halfön är således ett bergland, som
Ir sönderdeladt i en mängd stora

,
enstaka dalar.

Men i det inre landet ligga dalarne på en upp-
höjning af 2,000 till 2,500 fot, en höjd som gör
deras klimat och produkter mycket olika kusternas.
Det inre landet består af stora, skoglösa högslät-
ter, höljda af sand, njuggt bevattnade, om vintern
lidande af köld, om sommarn af odräglig hetta.
Man ser der än nakna hedar, än. magra sädesåk-
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rar; sällan något träd, annat än oliven. Åar och
bäckar uttorrka om sommaren. Palmer och pome-
ranser trifvas ej. Deremot njuta kustländerna en
ömnigare nederbörd, i det norra växa äplen, pä-
ron, castanier; i de öfriga ädla sydfrukter (pome*
ranser, citroner, mandel, Johannis-brödfruktträdet,
Dadel-palmen); öfverallt vinrankor, mullbärsträd,
hvete och mais. Af ekar är kork-eken den vigti-
gaste. Ädla äro Spaniens hästar (af arabisk race),
mulåsnor och får. De sednare (Merinos) hafva den
finaste ull i verlden; om sommaren drifvas de upp-
åt bergstrakterna, om vintern nedpå slätterna, men
for detta yrke försummas åkerbruket. Bergen hy-
sa stora metalliska rikedomar, särdeles jern och
qvicksilfver: salt sjudes dels ur källor, dels afdun-
6tas ur hafsvattnet.

Inv. härstämma dels af Iberer och Celter, dels
af Romare och Araber. De förras språk, alldeles
skildt från Spanskan, men beslägtadt med Hög-
Skottskan och Irländskan, talas af Baskerne vid Py-
renéerna; de öfrige tala tungomål, som grunda sig
på en med Arabiska blandad Latin. Alla bekän-
na Katholska religion. Halfön består af tvenne Ko-
nungariken, begge constitutionella monarchier,
neml. Spanien med 14 mill. och Portugal med
något öfver 3 milL inbyggare.

KONUNGARIKET SPANIEN.

Indeltes 1833 i 49 provincer. Här följes den
gamla* historiska landskaps-indelningen.

a. •Ku s 11 änder n a.

Galicien, kustlandet i n.v., n. om Portugal;
derifrån åtskildt genom den här upprinnande flo-
den Mino.- Provincen är fattig, sä att inv. hop-
tals utvandra, för att söka arbetsförtjenst. Städer t
Ferrol, vid en stor vik; örlogshamn, 13t. Coru-
na,, vid samma vik; handel på Amerika, 23t. San
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Jago di Compostella, Erke-Biskopssäte och vidt-
berömd vallfartsort, 28t.

Asturien, vid Asturiska bergets sluttning åt
hafvet. Inv. äro högmodiga, och anse sig alla som
ett slags adel, emedan deras land är monarchiens
vagga och aldrig/blifvit underkufvadt af Morerne.
H:stad : Oviedo, Univ., 40t.

vßasjciska Provincerna (Biscaya m. fl.), vid A-
sturiska bergets söndring ifrån Pyrenéerna. Rika
på jern. Inv. äro idoge, odla förträffligt sitt ber-
giga land, och äro måne om sina friheter. Städer:
San Sebastian,, vid hafvet, fästn. 13t. Vitoria,
inuti landet, handel med jernK>ch stål, 12t. Bil-
bao, ej långt från hafvet. god sjöhandel, 15t.

Navarra, bergland,,mellan Pyrenéerna och E-
bro. .Stad: Pampelona, med en stark fästn. lot.

"Catalonien, nordöstra diustlanclet, -mellan Py-
renéerna och nedra Ebro. Bergigt, men starkt be-
bodt; inv. äro de idogaste och driftigaste bland al-
la Spaniorer, ,men iplumpa och ohöfsade. Städer:
Barcelona, ansenlig sjöstad med stark handel; de
slsörsta snusfabriker i verlden, i!2ot. Taragona,
sjöstad, Ht.

Valencia, vid Medelhafvet och kustfloden Xu-
car. En af Europas skönaste trakter, kallad Spa-
niens trädgård, rik på vin, sydfrukter, soda, silke.
Denna fruktbarhet framkallas genom vattulednin-
gar, qvarlefvor från Arabernes tid. Inv. anses för
snillrika, men flyktiga, falska och hämdgiriga.
Städer: Valencia, vid Guadalquivir, bland palm-
lundar och fruktträdgårdar. Erke-8., Universitet,
ansenliga sidenfabriker, 66t. Alicante, sjöstad,
hvarifrån mycket vin hämtas, 25t.

Murcia, s.-om Valencia, och likt detta land
men bergigare; dock är Segura-dalen en enda träd-
gård. Inv. anses för tröga och dumma samt tillika
lömske. Stad: Murcia, vid Segura, handel med
silke och siden, samt .esparto-varor (ett slags rör),
36t. Cartagena, örlogshamn, 30t.



168 Politiska Geographien
Granada , på ömse sidor om Sierra Nevada

och vid Medelhafvet. Det fruktrikaste afSpaniens
landskaper: här växa till och med pisang och soc-
kerröret : här idkas ock den starkaste silkes-cultur
i riket. Inv. äro idoge, men anses för falske och
tjufaktige. Städer: Granada, vid norra sluttnin-
gen af S. Nevada; Erke-8., Universitet, praktfulla
ruiner af Alhambra, Moriskt palats. Sidenväfnad,
801. Malaga, sjöstad, hvarifrån hemtas nejdens
berömda vin, 52t.

Andalusia, Guadalquivir-dalen, i Morernes tid
prisad såsom en af verldens skönaste och bördiga-
ste dalar; sådant är ock landet ännu, der de gamla
vattenledningarne ej förfallit. Inv. anses för tapp-
re, ridderlige, men skrytsamme och stundom be-^
drägliga. Städer: Jaen, stor, befästad stad, 2ot.
Cordova, vid Guadalquivir, under Moriska tiden
en af de mest blomstrande städer. Idkar nu in-
gen annan handel än med hästar, 57t. Sevilla,
vid samma flod, i alla tider en rik och ansenlig
stad, är ännu stapelort för provincens vin och ull,
har en ofantlig stor Kongl- snus- och tobaksfabrik,
vigtiga siden-fabr. , samt dessutom ett Universitet,
med en Erkeß. , 96t. Xercs de la Frontera, be-
römd för sitt vin, 3;it. Cadiz, örlogshamn pa en
halfö, ännu den bästa handelsstad i Spanien, ehuru
handeln efter de Amerikanska coloniernas förlust
mycket aftagit, bot. Gibraltar, på en klippa vid
sundet, Europas starkaste fästning, till en del hug-
gen i hälleberget; tillika god handelsstad, 30t.
Tillhör Engelsmännen.

b. De inre Högländerna
Leon, mellan Asturiska bergen i n. och Gua-

darrama-åsen ; i n. bergig, rik på vatten och saf-
tigt bete, i s. slät och torr. Städer: Leon, vid
foten af Asturiska bergen, 6t. Valladolid, vid Pi-
sucrga, biflod till Duerp, har, ehuru förfallen,
dock 211, inv. jemte ett Univers. Salamanca,
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tacd det berömdaste Universitet i Spanien, 14t.
Ciudad Rodrigo, gränsfast ning mot Portugal, Ht.

Gamla Castilien, mellan Guadarrama-åsen och
Biscaya-viken, vid öfra Ebro, som här börjar och
sedan under en del af sitt lopp gör gräns i n.v.,
samt vid Duero, som också här uppqväller, och
stötande i s.v. till Tajo. Högländt (2,500 fot),
torrt, kalt, illa häfdadt; inv. äro magre, måttlige,
stolte och fattige. Städer: Santander, sjöstad,
lOt. Burgos, nära Pisuergas ursprung, Erke-8.,
praktfull Domkyrka; stapelort för provincens uIL
12t. Segovia, med stora klädes-fabr. Nejdens får
hafva den bästa ull, 13t. Lustslotten San Ilde-

fonso och Escorial,. praktfulla. Soria, vid Duero,
ullhandel, 6t*

Nya Castilien, mellan Guadarrama-åsen och
Sierra Morena, vid de här upprinnande fl, Tajp-
och Guadiana» Midt igenom landet går Guada-
lupe-kedjan. Den vestra delen liknar gamla Ca-
stilien; den östra (Cuenca) är föga annat än en
öcken; den södra (La Mancha). är bergländig.
Städer: Madrid, på en slätt vid ån Manzanares,
som faller i Tajo, rikets hufvudstad, regelbunden
och välbygd, men utan handel och med ringa in-
dustri, '200t. Toledo, säte för rikets förnämsta

Erke-B
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öar: a. de Baleariska: Majorca (med
h:staden Palma, 54t.) och Minorca. b) de Pity-
usiska: Iviza m. fl.

Utländska Besittn. I Afrika: fästning.
Ceuta samt Canarie-öarna; i Amerika- öarna
Cuba och Porto rico; i Asien: Philipinerna, Ca-
rolinerna, Ladronema, m. fl. Tills. 4 mill. int.

ÄONUNGARIRET PORTUGAL.

T&az os Montes, ett vildt bergland, begrän-
sadt i s. af Duero, rikt på vin, dernäst pa silke.
St ad ; Braganza, Kongl. Familjens stamort, öt.

Entré Min ho e Duero, d. ä. mellan Minho
och Duero. Också ett bergland, men väl odladt;
stark får- och biskötsel. Städer: Braga, Erke-
B. , handel, I 4t. Porto eller Oporto, vid Dueros
mynning, stapelort för Portugals vinhandel och
den folkrikaste näst h:staden, 80t.

Beira, s, om Duero; genom landet går Sierra
Estrellaf Portugals högsta bergsträcka; annars upp-
tages provincen af stora, torra hedar, och vid ku-
sten af osunda träsk. Stark olive- och vin-cultur.
Stad: Coimbra, vid Mondego: site för rikets enda.
Univers., löt.

Estremadura, kring nedra Tajo, bestående
dels af berg (Cintra) dels af öppna slätter; ömnigt
på oranger, oliver och salt. Städer: Lisboa (sven-
éka Lisabon), vid Tajos utloppsvik, i ett hcrrligt
läge på kullar. Ilikets h:stad, säte för en Patri-
arch; den förnämsta handelsstaden i Portugal, 240t.
Setuval, i handeln kallad S:t Ybes, vid en hafs-
vik, der mvcket salt afdunstas ur hafsvattnet, 15t.

Alemtejo, kring Tajo och Guadiana; ett bac-
kigt slättland; om vintern betas här faren. Stä-
der: Evora, med ett kongl. stuteri,- lOt. Elvas,
rikets vigtigaste fästn., nära Spanska gränsen, löt.
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Algarve, sydligaste provincen, helt och hål-
let" fylld af berg, nästan utan åkerbruk, men rik
på sydfrukter (här växer äfven pisang), spanskt rör
och salt. Städer: Tavira, Faro, Lagos, småstä-
der vid hafvet, hvardera med 7 till 9t.

Ull änds k a B e si: 11 n. I Afrika: Madeira,
Azoriska och Capo Verdiska Öarna, samt colonier
på kusterna Guinea, Mozambik m. fl. — I Asien:
staden Goa i Ostindien, ön Timor, samt staden
Macao utanför Canton. Tills. 1ya mill. inv.

ITALIEN.
Denna Balfö, till sin gestalt ej olik en stöfvel,

mngifVes i v. och s.v. af Medelhafvet, is. af Jo-
niskå, iö. af Adriatiska hafvet. Endast i n. och
n.v. är den förenad med den öfriga europeiska
continenten, men tillika afsöndrad genom Alpernas
höga fjällmur, hvaraf sträckan från Mont Blanc
till Monte Bosa heter de Penninska, den från M.
Bosa till S:t Gotthard de Lepontiska, den från
S:t Gotthard till Ortle Spitz de Rha?tiska Alper-
na; derefter följa de Tyrolska, och vidare de Car-
niska,, som begränsa Kärnthen och sluta med top-
pen Terglou. I n.v. går från n. till s. en annan
Alpkedja, som i början från Montblanc till Mont
Cenis heter de Grajiska, sedan längs Franska grän-
sen de Cotliska Alperna. S. om Po's mynning
taga dessa berg rigtningen åt ö. , stryka längs Me-
delhafvet och fa namn af Sjö-Alperna; v. om Ge-
nua förbyta de sitt namn till Apenninerna, fort-
stryka en sträcka mot 0.5.0., vända sig sedan mot
s., och gå nästan midt igenom halfön, dock söderut
mer och mer närmande sig östra kusten.

I anseende till klimat och produkter kan Ita-
lien indelas i följande delar. 1. Norra Italien,
ntellan Alperna i n. och Apenninerna i s., till
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större delen bestående af en stor, jemn dal, genom
hvilken Po rinner7 Denna halföns största flod
upptager från n. Dora Baltea, Ticino, Oglio och
Mincio, från s. Tanaro m. fl. Inom Po's ström-
område, men ej i floden utfallande, flyta Piave,
Adige (tysk. Etsch), Brenta, utgjutande sig på
nordvestra sidan af Adriat. hafvet. Vid foten af
Alperna ligga flera för sina naturskönheter prisade
sjöar, såsom Lago Maggiore, som genomflytcs af
Ticino, Lago di Como, hvarur Adda flyter, och
Lago di Gärda, som genom Mincio afbördar sig
sitt vatten-öfverflödv Denna stora dal'. —Lo inbar-
diet —- är namnkunnig för sin bördighet på säd
(hvete, maisr ris) samt på vin och silke. Klimatet
är dock om vintern temligen oblidt: snön qvarfig-
ger 8 till 14 dagar. Venedigs laguner tillfrysa
någongang, vinrankan betäckes med jord, sydfruk-
terha med glasfönster; oliven trifves alldeles icke*
--2. Mellersta 11 ali en, med floderna Arno,
Ombrone och Tibern. Här begynner olivens, oran-
gens och de öfriga sydfrukternas hemland. Om,
■vintern faller väl snö, men smälter snart. — 3,
Södra Italien, med fl. Volturno o. a. Härar
snö mycket sällsynt», och. vintern ej strängare än
hos oss på en något kylig September-dag; från Maj
till Sept. råder en tryckande hetta, som ibland
ökas af den qväfvande Scirocco. Vid landets sö-
dra rand växa sockerröret, Johannis-brödfruktträ-
det, till och med kanel-trädet och peppar-rankan,
men endast på Sicilien och Malta» trifves bomulls-
busken. Fruktbarheten förhöjes af markens vul-
kanitet, ty hela vestra delen af Italien lrvilar på
underjordisk eld7 som i Vesuvius liksom har sin
skorsten. Derföre äro vinslagen här af eldig art,
men illa behandlade håjja de sig icke länge och
utföras således föga. En vigtig artikel är deremot
Italiens olja, ehuru den ej är sä god som den Fran-
ska. I Lomhardiet idkas silkes-cultur med mera
framgång än i någon annan del a£ Europa. —••
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Buffeloxar äro liar icke sällsynta: I Toscana hållas
till och med kameler: — Mineralier: på ön
Elba finnas de bästa jerngrufvor, i Carrara skön
marmor, och i Kyrkostaten ypperlig alun: på Si-
cilien och annorstädes mycket' salt.

Italien bebos af inemot 20 millioner inv., som
tala ett från Latinet härstammande språk, sön-
drande sig i flera munarter, af hvilka Toscanskan
är skriftspråket.. Alla bekänna sig till Romerskt-
katbolska religionen. I politiskt; hänseende delar
sig Italien i, följande stater..

KONUNGARIKET SA RDINIE N.

Består af 1.- Hertigd. Savoyen^ i nordvestra
hörnet af halfön mellan Rhone och Genever-sjön
i n., Frankrike i v., och 5.,., samt Piemont i s.o.
Liknar Schweiz,, men klimatet: är mildare, så att
till och1 med mandel- och fikon-trädet växa. Bo-
skapsskötsel är förnämsta näringsfånget. — 2. Her-
tigd. Piemont, skiljes i v. genom Grajiska Alperna
från Savoyen, genom Cottiska Alperna från Frank-
rike, i s. genom Sjö-Alperna från Nizza, stöter i
s-.0. till Parma,. skiljes i ö.. genom Ticino från
österrikiska Lombardiet. Midt igenom flyter Po,
som här. upptager Dora Baltea och Sesia samt
Tanaro. Norra delen är högbergig; det öfriga
landet är temligen jemt, förträffligt odladt, rikt

f)å hvete och silke. —3. Grefskapet Nizza,. kust-
andet mellan Sjö-Alperna, gränsfloden Var och

Medelhafvet ; med ett ännu mildare klimat. — 4.
Hertigd. Genua, ö. om Nizza, mellan Apenninerna
och hafvet. —5. Ön Sardinien; från n. till s.
går en hög bergrad, som fyller östra kustlandet.
En stor del af ön ligger öde, öfverväxt af skog,
utan vägar; inv. halfvilde. Den uppodlade delen
framalstrar säd, vin och olja: vid kusten beredes
hafssalt. -- Hela rikets folkmängd är nära 4'/2
mill. Regeringsformen despotisk.
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Städer: a. I Savoyen: Chambery, siden*-
fabr., 12t. — b- I Piemont: Turin, vid Po, ri*»
kets h:stad; en af de mest välbygda och praktfulla
i Europa. Univers. (nu tillslutet)- Sidenfabrik^
122t. Vercelli, vid Sesia^ Ifit. Asti, nära Tana-
ro; handel, 22t. Casale, vid Po, fordom hrstad i
Montferrat, 16t- Alessandna, i det med Piemont
inföidifvade Milanesiska området, 55t. —c. I Niz*
za : Nizza,. sjöstad, berömd för sitt sunda och milda-
klimat, 20t. — d. I Genua: Genua, vid hafvet,
gammal och under medeltiden, blomstrande han*-
delsstad, ännu betydlig, full af marmorpalatser,
hvilka, amphiatraliskt uppstigande från sjösidan^
gifva den praktfullaste anblick, 80t. — e. P å
Sardinien-: Cagliari, vid södra kusten; Erke-
B. ? Univers., handel, 27t. Sassari, på norra ku>
sten, Erke-8.., Univers., 20t.

Ö S TERRIK ISK A' BESITTNINGAR NE.

Eller Konungariket Lombardiet - Venedig»
Mellan Alperna i n. , Ticino i v., Po-i s. och
Adriatiska hafvet i ö. Består af större delen af de
fordna hertigd. Milano och Mantua samt republ.
Venedig. Floder: Adda, Oglio och Mincio, som
falla i Po, samt Piave, Adige oeh Brenta. En
enformigt jemn, skoglös slättmark, men föröfrigt
den bördigaste sträckan i Italien, rik på hvete,
mais och ris, vin», silke och förträfflig ost. Har
nära 4*/2 mill. inv. och är liksom öfversådd af
städer. De förnämsta äro: Milano (tysk. Mai-
land), genom canaler förbunden med Ticino och
Adda; under medeltiden en af Italiens mäktigaste
städer och rik genom sina ylle-manufact. Nu säte
för Vice-Konungen, en Erkeß., med en utmärkt
vacker Domkyrka, ett stort Bibliothek, siden- och
tobaks-fabr. , 140t. Pavia, vid Ticino, Univers.,
23t. Lodi, vid Adda, berömd för sin (Parmesan-)



Eur&p a. — Parma. friodena. 175

©st, 16t. Bergamo, med stora sidenfabr., 32t:
Brescia, i en nejd, rik på jern och koppar, 3ot.
Mantua, vid en af Mincio bildad sjö, en af Eu-
jsopas starkaste fästn:, 25t. Cremona^ vid Po,
berömd för sina fioler, 28t. Verona, vid Adige;
ruiner af en romersk theater, 53t. Vicenza, vid
Bacchiglione, med stark vin-cultur,, 34t. Paduat
vid samma flod, med ett fordom berömdt Univers.,
45t. Venezia (tysk. Venedig), vid Brentäs-utlopp,
på 70 holmar; en i sitt slag egen stad: canaler
tjena här i stället för gator, gondoler i stället för
vagnar. Under medeltiden en af världshandelns
förnämsta medelpunkter, och säte för en egen* må-
larskola. Nu har handeln mest dragit sig till
Triest, och staden synes ödslig, ehuru den har
1001, inv. Till dess märkvärdigheterhöra Marcus*-
torget, med den fordna Dogens palats och den
prunkande Marcuskyrkan.

HERTIGDÖMET PARMA,

Består af de 3:ne Hertigd.. Parma, Piacenza
och Guastalla, mellan Apenninerna och. Po, och
vid dess bifloder Trebia och Parma. Här idkas
mer boskapsskötsel än åkerbruk. Rikt på vin,
silke och förträfflig ost. Folkmängden: 440,000;
landet innehafves på lifstid af Marie Louise, Na-
poleon? Emke-Kejsarinna. Städer: Parma, vid
floden Panna; h:stad, Univers.; skön (Parmesan-)
ost, 3lt. Piacenza, nära Trebias förening med
Po, 20t...

HERTIGDÖMET MO DE NA.

Ö. om Parma, genomflutet af Secchia , och
genom Panaro skildt från Kyrkostaten. Utom
närmast Apenninerna är landet bördigt: säd, vin,
rått silke, boskap utföras. Folkmängden utgör
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380,000. Statsförfattningen despotisk. Städer:
Modena, på en slätt mellan Secchia och Panaro;
landets hufvudstad, 22t. Reggio, sidenfabr;, 18t.
Carrara, berömd för nejdens sköna marmor, Bt.

HERTIGDÖMET LUCCA.

Ett litet, af 145,000 menniskor bebodt land;
s. om Apenninerna, vid floden Serchio och vid
hafvet ; förträffligt odladt och Ömnigt' på silke och:
god matolja. När Kejsarinnan Marie Louise i
Parma dör, tillfaller Parma hertigen af Lucca,
hvaremot Lucca införlifvas med Toseanä.. Stad:
Lucca, nära Serchio; säte for hertigen, en Erkeß.
och ett Univ.; klädes- och. sidenfabr, 18t..

STORHERTIGDÖMET TOSCANA.

Mellan Lucca, Apenninerna, Kyrkostaten och'
hafvet; genomflutet af Arno och Ombrone. Lan-
dets beskaffenhet är mycket olika: Arno-dalen är
en oafbruten vingård; närmast Apenninerna är
marken stenbunden ; en annan del, kallad Marem-
ma, kring Ombrone, består af en svafvelblandad
hvit lera med saltkällor, hvarur stinkande lågor
uppstiga ; om sommarn en öcken, om vintern be-
tesland ; kusten är sumpig och osund. Landet har
att aflåta marmor, alun, frukter, olja, samt af ma-
nufacturer florentiner-lack, sidentyg och halmhat-
tar. Här hållas kameler. Inv. äro i allmänhet
välmående och idogheten större än annorstädes i:
Italien- Folkmängden utgör 1,300,000. Regerings-
formen är oinskränkt monarchisk.

Städer: Florenz (ital. Firenze), vid Arno;
landets hufvudstad ; Univers., Erke-B. Under me-
deltiden blomstrande genom sina fabriker och säte
för en berömd målar-skola. Dyrbara samlingaraf
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sculpturer och målningar; ännu tillverkas här myc-
ket siden, ylle, florentiner-lack m. m., 93t. Pisa,
vid. Arnos mynning, Univers,., Erke-8., berömda
bad, 20t. Under medeltiden välmående genom
sin handel, men denna har nu dragit sig till —

Livorno, nu Italiens Ulligaste sjöstad, särdeles ge-
nom handeln med Levanten, slt. Siena, Erke-8.,
Univers., fordom berömdt, 24t., On Elba, med
ömniga jerngrufvor-

KYRKOSTATEN.

Gränsar till Tyrrhenska hafvet y Toscana, Ve-
nedig, Adriatiska hafvet och Neapel. Midt igenom
Lndet framstryka Apenninerna, en kal och naken
bergsrygg, men inneslutande vackra dalar. Dessa
berg fylla större delen af landet: slätter äro blott
södra Po-landet, bördigt som Lombardiet, samt
kustlandet vid Tyrrhenska hafvet, hvilket liknar
Maremma i Toscana ; på en sådan hed ligger sjelfva
Bom: närmast hafvet blifver den sumpig och
Osund; fullkomligt pestaktiga äro de såkallade Pon-
ti&ka träsken i sydvestra delen af Kyrkostaten.
Hufvudfloden är Tibern; vid gränsen till Toscana
ligger Lago di Perugia. Folkmängden stiger till
något öfver 2y2 mill. Påfven, biträdd af ett Car-
dinals-Callegium,. styrer med oinskränkt makt.

Städer: a. V- om Apenninernas Rom*
vid Tibern, 3 mil från utloppet, bygd på kullar.
Verldsberömd stad, Påfvens residens och de sköna
konsternas säte. Af bygnader: S:t Peterskyrkan,
den största och praktfullaste i verlden (622 fot
lång); Pantheon y fordom ett tempel, nu en kyrka;
Vaticanen, Påfvens slott, med 11,000 rum, ett
Bibliothek och dyrbara målningar: af ruiner: Co-
liseum, en af Titus bygd amphitheater, som kunde
rymma 80,000 åskådare," 152t. Tivoli, Ö. om Rom,
vid Teverone y som här gör ett vattenfall, st.
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Velletri, s. om Rom, 12t. Civila Vecchia (Sfcfjt*
luita 2}C(fja), Kyrkostatens enda hamn vid Medel-
hafvet", men med obetydlig rörelse, Bt. Viterbö,
med' varma bad, löt. Perugia (^mifjia)", mellaia
Tibern och Lago di Perugia, löt'. — b. Ö om
Apenn ine r n a : Loreto, den heligaste vallfarts-
ort i Katholska christenheten, St. Ancona, fri-
hamn vid Adriat. hafvet med god handel', 18t.
Urbino, Erke-B. , Univers. , 12t. Ravenna, ien
träsktrakt, Erke-8.., 18t. Bologna, med det "äld-
sta oeh fordom mest berömda Univers. Stark sv-
denväfnad, 65t.- Ferrara,. nu ödslig och förfallen,
har dock 251".

Furstend. Ponte Corvc och Hertigd. Bene-
VEnto, båda i- Konungariket Neapel.

Inom Kyrkostaten ligger deremot på ett berg
den- sjelfständiga staten San Marino, den minsta
republik i Europa, med 7,000 inv.

KONUNGARIKET BADA SICILIERNA.
Består af Konungariket Neapel och ön Sici-

lien. 1. Neapel, sydligaste delen af det land-
fasta Italien, upptages till större delen af Apenni~
nerna'som här, i norra landet, nå sin största höjd
(Gran Sasso , öfver 8000 fot). Söderut delar sig
detta berg i tvenne armar, som omfatta den stora*
Tarentinska viken. Dock gifvas" stora slätter, så-
som Campagna vid' Neapel, ett af de herrfigaste
landstreck i verlden, samt Apuliska slätten, midt
emot på andra sidan bergen. Hufvudflöder äro
Garigliano och folturno, båda genomflytande
nordvestra» delen af Neapel. lordens naturliga
fruktbarhet ökas genom den underjordiska elden,
som tid tals ger sig luft genom det eldsprutande
berget Vesuvius. Klimatet är mil dt, och här växa
de ädlaste sydfrukter. — 2. Sicilien, den största
af alla Medelhafvets öar, är, ehuru nu vanhäfdad,
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ett af de bördigaste länder i verlden, särdeles rik

Eå hvete, äfvensom på olja, vin, frukter o<di silke.
len inre delen af ön består af ofantliga, af hvete

bevuxna, högslätter ; på östra kusten höjer sig, en-
staka, det eldsprutande berget AStna, det högsta i
södra Europa (öfver 10,000 fot). — Folkmängden
i hela riket'Stiger till 7,800,000, hvaraf inemot 2
mill. på Sicilien. Regeringssättet är i det närma-
ste oinskränkt.

På fasta landet: Terra to Lavoro, nord-
vestra delen, vid Garigliano och Volturno. Dess
bästa del är Gampagna. Städer: Neapel, på
Campagna, vid hafvet, 1 mil från Vesuvius. Ri-
kets h:stad, Erkeß. och Univers. Dess anblick
från hafvet är en.af de skönaste i Europa. Den
ansenligaste och folkrikaste* stad i Italien, 560t. ;

god' handel, men nästan utan manufact. I dess
nejd ligga de underjordiska städerna Herculanum
och Pompeji, hvilka vid Vesuvii utbrott år 79 be-
grofvos af lava och nu till en del äro uppgrafna.
Till en annan del står ofvanpå Herculanum små-
staden Portici, ofvanpå Pompeji, staden Jlorre del
Greca, lÖt. Capua, vid Volturno, Bt. Gaéta,
vid hafvet, med en stark fästning, löt. Salerno,
Erke-B. , hamn, lOt. — Cal.vbria, -sydvestliga de-
len. Städer: Cosenza, Erke-8., silkes-handel,
löt. Reggio, vid sundet Fa ro di Messina, 17t. —

Abrdzzo, nordöstra delen af riket; mest bergland;
bär ligga fjälltoppen Gran Sasso och Lago di Cela-
no, största insjön i riket. Stad : Chieli, vid Pescara,
Erke-B. , löt. — Puglia, sydöstra delen, i n. jemn,
is. full af berg. Städer: Foggio, på den stora
Apuliska slätten; stark landthandel, 20t. Bari,
•Tid hafvet, Erke-8., med god handel, I.Bt. Brun-
disi, i en träsktrakt vid hafvet., 6t. Lecce, vacker
stad, bomullsväfnad, 20t. Taranto, vid Tarentin-
'ska viken, Erke-B. , sjöhand el, 14t.

På Sicilien: Palermo, å norra kusten, i
-ett herrligt läge. Erke-B. , Univers. , praktfull
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Domkyrka, liflig sjöhändel, 172t. Messina, vid
sundet. Erke-8., stark handel, 70t. Catanea,
vid södra foten af jEtna, vacker stad, Univers.,
Maltheser-Ordens nuvarande säte, öOt. Siragossa,
nu ödslig och förfallen:; berömd för nejdens vin:
vidlyftiga ruiner, 14t. Girgenti, på södra kusten,
hamn, handel, löt. Trapani, vid vestligaste ud-
den; betydlig sjöhandel, 24tr utanför denna udde:
AEgatiska öarna; utanför nordöstra kusten : Lipä-
riska öarna: vulkaniska.

Malta. En föga betydlig ö, s. om Sicilien,
egentligen en kalkstens-klippa betäckt med en tunn
skorpa jord, som till en del blifvit hitförd från
Sicilien. Religionen är katholsk, och inv. 97,000
till antalet, tala en förskämd arabiska. Tillhör,
jemte de närbelägna Comino och Gozzo, Engels-
männen. H:staden heter: La Valetta, med en
stark fästning, och station för engelska flottan.i
Medelhafvet, 60t.

KONUNGARIKET GREKLAND.
Gränsor äro i n.v. Arta-viken, i n. Othrys-

berget (en nordlig gren af Oeta) i n.o. Volo-viken.
Landet omgifves för öfrigt af haf, i ö. af det A5-
geiska, i v. af det Joniska. Det förra intränger
djupt i landet och danar Saroniska viken, den se-
nare likaså och bildar Lepanto-viken, så att dessa
hafsvikar endast äro skilda genom ett smalt näs
(Isthmus), genom hvilket halfön frlorea är förenad
med det landfasta Grekland. Morea sjelf har tre
stora vikar, Nauplia-, Kalokynthia- samt Koro-
viken. De sydligaste uddarne äro Cap Malea och
Cap frlatapan.

Grekland är ett bergland, i hvilket de högsta
topparna uppstiga till o ä 8000 fot. De, högsta
äro Parnassus i det landfasta Grekland, Gyllene
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(7,270
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sydligast på halfön, namnkunnige för sin tapper-
het och sin frihetskärlek. Religionen är grekisk;
språket en telning af den gamla classiska greki-
skan. Folkmängden, som efter det långvariga
krig, hvarigenom Grekerne tillkämpade sig sin sjelf-
ständighet, mycket aftagit, stiger nu föga Öfver
000,000. Regeringssättet är inskränkt monarchiskt,
öch landet styres af en konung, en prins från Bay-
ern. Nuförtiden indelas Grekland,i Hellas eller
Rumelien, det egentliga Grekland, Morea eller
Peloponnesus, samt Öarna.

Städer: a. I Hellas: Athinia (Ath&rl),
Greklands nuvarande hufvudstad, med ruiner af
difcn gamla staden. Sedan den mycket lidit 1 i kri-
get, börjar den nu åter uppbyggas, 12t. Thiva.,
(Tliebte), har nu knapt 4t. inv. Livadia, en.^af
rikets bättre städer, Bt. Salona, ej långt från vil-
ken af samma namn, 4t. Galaxidion, vid Salona-
viken , god handel. Lepanto, vid ingången till
Lepanto-viken, 3t. Missolonghi, vid Joniska haf-
vet, med en -fästn., hl. —b. I Morea: Korinth,
på näset, ännu en stark fästn., It. Nauplia, vid
Argoliska viken, sjöhandel, fästn., 12t. Argos,
vid samma vik, 4t. Tripolizza, i det gamla Ar-
cadien, vid foten af berget Mainalon, i Turkiska
tiden Moreas hufvudstad, Bt. Patms, vid Lepan-
to-viken, sjöstad, utför korinther, lOt. På vestra
kusten ligga Pyrgos, i det förd na Messenien. In-
uti landet i det fordna Laconica: Misitra, nära
Eurotas och det fordna Sparta, hade,före kriget
20t., nu 4t. iev„

Öar: Euboea eller Negroponte, lång och smal
5, nära Greklands östra kust, med 40,000 invan.
Förnämsta staden heter Negroponte eller Egribos,
vid smalaste delen af Sundet. — Vestra Spora-
derna, till hvilka höra Salamina och jEgina i
Saroniska viken, samt Hydra utanför Argoliska
kusten, egentligen blott en klippa, men som ge-
nom handel förvärfvat sig stort välstånd, så att
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den före kriget ägde 300 fartyg och 50,000 (nu
blott 20,000) inv. Spezia, också rik genom han-
del; dess köpmän ha mindre lidit genom kriget.
— Norra Sporad ern a : hvaribland Scopelos,
Seyros m. fl. — Cyclad er n a : Zea, Syra, har
sedan de sista 10 åren hunnit till en stor välmå-
ga*} genom en coloni landsflyktige Chioter, som
här bosatt sig och gjort den till en medelpunkt
fer handeln mellan Grekland och Turkiet. Dess
Hufvudstad Hermopolis har 25t. Tine, välmåen-
de, rik på silke; frlykonos; Andrgs, den fruktbar-
raste i denna skärgård; Delos, nu obebodd; Naxia,
den största ön, med godt vin; Paros, bekant för
sin marmor; Sifanö; Milo, under hvars jord en
vulkan brinner,, förträffligt vin; Santorin, marken
Består- mest*af pimpsten OGh" aska, m. fl.

JO N I/SK A ÖAR N A.

En Republik, bestående? af'7 större och flera
mindre öar, som lyda underl Stbr-Britanniens be-
skydd. Språket är grekiskt, men culturen halfita-
liensk. De sex följande ligga1 utmed Greklands
vestra kust: Korfu, med en liknämd h:stad, Britiska
regeringens säte, 15it". Paxo,,S:tä Maura, Theaki,
Cephalonia, den största i skärgården; Zante, med
én liknämd hufvudstad, god handel, 15t.; samt
Cerigo,, vid södra kusten,, s.-om» udden, Malea.

OS MANISKA Kl K ET.
Bestå af besittningar i Asien, Afrika och Eu-

ropa, som tillsammans hysa 22 mill. inv. af fler-
faldiga nationer. Den rådande, ehuru föga talrik,
är den Turkiska eller Osmaniska, som bekänner sig
till Islam. Statens öfverherre, hvilken kallas Sul-
tan, regerar med oinskränkt makt. Europeiska
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Turkiet, som har 8 mill. inv., kan underdelas i
följande provincer :

Rum-ili d. ä. Romarnes land, motsvarande det
gamla Thracien, beläget mellan Balkan (Hsemus)
in., Svarta' Hafvet i ö., Marmora-sjön och dEgasi-
ska hafvet i s. samt berget Despoto iv. Landets
hufvudflod är Maritza. Städer: Constantinopel,
vid ingången till Bosporus från Marmora-sjön, en
af de skönast och lyckligast belägna städer i verl-
den. Sultans säte, som bor i Serai (Seraljen), en
ofantligt stor bygnad. Hufvud-moskeen är den
fordna Sophia-Kyrkan, i prakt och storlek föga
eftergifvande S:t Peters-Kyrkan i Bom. Näst
Moskwa är Constantinopel den största, näst Lon-
don den folkrikaste stad i Europa (med Skutari,
en dess förstäder på Asiatiska kusten, 800t.) Sämst
den bästa handelsstad i Europeiska Turkiet. Gal-
lipoli, på halfön Chersonesus Thracicus, vid ingån-
gen till Dardanellerna från Marmora-sjön, 17t.
Adrianopel, vid Maritza, näst Constantinopel folk-
rikaste staden i Europeiska Turkiet, 80t. Philip-
popel, vid Maritza, landthandel, 30t.

Bulgarien (det fordna frloesia inferior), mellan
Balkan och Donau,, som här upptager 1sker samt
flera andra floder. Landet är slätt, vid Donaus
utlopp sumpigt. Denna ängd heter Dobrudscha
och bebos af Tatarer. Städ e r: Sofia, nära Tsker,
h:stad, 46t. PViddin, vid Donau, stark fästning,
25t. Nikopoli, midt emot Alutas inflöde i Donau,
lOt. Silistria, vid Donau, befäst., 20t. Varna,
sjöstad och hamn vid Svarta hafvet, Hit. Schum-
la, stark fästning, vid ett pass, som leder öfver
Balkan, 18t.

Skrvikn^ mellan Save och Donau i n., Bulga-
rien i ö., berget Schartagh, samt Dinariska Al-
perna och Drinas nedra lopp iv. Hufvudfloden
är frlorava; Timok är gränsfloden i n.o. Lamdct'
är bergigt och vildt; inbyggarne, af Slavisk stam
och Grekisk religion, -ha sin egen styrelse. Tur-
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fcarne innehafva blott fästningarna. Städer;
Belgrad, vid Saves och Donaus förening, en af ri-
kets starkaste fästningar, samt medelpunkt för han-
deln med Ungern, 30t. Semendria, vid Donau,
säte för Serviens Senat och Erke-8., Bt.

Bosnien, med Hekzlgovvjna och Turkiska
Croatirn (en del af det fordna frlazsia superior).
Stöter i n. till Unna och Save, i ö. till Servien,
i s. till Albanien, i v. till österrikiska Dalmatien.
Igenom landet stryka de Dinariska Alperna; de
Juliska Alperna göra gräns mot Dalmatien. Flo-
der: Unna, Verbas, Bosna och Drina, som falla
i Save, och Narenta, som faller i Adriatiska haf-
vet. Landet är mest bergaktigt. Hufvudstaden
heter Bosna Serai, vid foten af Dinariska Alperna
oeh en biflod till Bosna. Ansenlig, 65t.

Albahien, (innefattande det fordna Illyrien och
Epirus), kustlandet längs Adriatiska och Joniska
hafvet, från Montenegro-bergen och sjön Bojana i
n. till Arta-viken i s. Bergraden Pindus utgör
gränsen mot ö. Denna innesluter den ej obetyd*
liga Ochrida-sjÖn. Här flyta Drino, Arta m. fl»
Tvertigenom landet går bergraden Chimaera, som
utlöper med udden Linguetta. Inbyggarne äro
dels frlontenegrinerne, vilde och krigiske, dels Ar-
nauterne, äfvenledes ett vildt, käckt folk. Stä-
der: Skutari, der floden Bojana utflyter från den
liknämda sjön, 12t. Durazzo, hamn, st. Argyro-
castro, inuti landet, Bt. Jannina, vid en liknämd
sjö, liflig handel, 25t. Arta, handelsstad, vid
Artafl., 7t.

Macedofien, mellan Albanien (gräns Pindus),
Servien (gräns Schartagh), Bulgarien oeh Rum-ili
(gräns-berget Despoto), JEgeiska hafvet och Thes-
salien. Mellan Saloniki- oeh Orphano-vikarna ut-
skjuter en halfö (f. Chalcidice) med tre landtun-
gor, som innesluta tvenne vikar: den östligaste
udden heter frlonte Santo, full af befästade klo-
ster och eremit-grottor, Här flyta Vistritza, Var*
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dar, Ponto eller Egrisu, Strunta, Karasu. Med
undantag af flod-dalarna är landet bergländigt, men
framalstrar mycket säd, vin, ull, bomull, tobak,
honingj vax m. m. Städer: Saloniki, näst Con-
stantinopel, största handelsstaden i riket, 52t.
Vodina, bland moras, 12t. Seres, nära Strumas
utlopp, handel, med bomull, oOt.

Thessalien, en stor, fruktbar, af Salambria
genomfluten dubbel-dal, på alla sidor omstängd
af berg. I n. utgör Cambuniska åsen med berg-
toppen Olympus gräns mot Macedonien, i v. Pin-
dus gräns mot Albanien, i s. Othrys-berget gräns
mot det sjelfständiga Grekland. Namnkunniga äro
tvenne pass: Thermopyle mellan Oeta och hafvet,
$amt den för sin skönhet prisade Tempe-dalen, Sa-
lambrias utloppsrdal, mellan Ossa och Olympus;
det förra hörde till det inre Grekland, det sed-
nare till Macedonien. Från ö. till v. delades det
fordna Thessalien i tvenne delar genom Othrys-
berget, och var den bördigaste delen af Grekland,
Sinnu rik på säd, vin, oliver, bomull och silke.
Städer: Larissa, i en skön ängd vid Salambria,
ansenlig, Sot. Trikala, här fårgas mycket turkiskt
garn, lOt. jVolo, småstad vid den deraf bcnämde
Tiken, 2t.

öar. Kandia, en af Medelhafvets största öar,
full af berg, hvaribland berget Ida reser sig till
en höjd af öfver 7000 fot, fordom rik på hvete,
nu på olja och ädla frukter. Vigtigaste staden he-
ter Kandia, på norra kusten, 25t. I norra delen
af hafvet: Stalimene, vulkanisk och ofrukt-
bar: Imbro, Samothraki, Tasso.

Lydländer: a. Furstendöm. Walaciiiet (en
del af det fordna Dacien) mellan Karpatherne
i n. och Donau i s. Vestra delen af landet är
bergländig, men det öfriga utgör en nästan vågrät
slätt, på hvilken floderna trögt framskrida: de för-
nämsta äro Schill, Aluta, Dumbrowicza. Inv. äro
merändels Slaver. Landet har öfverflöd på säd,
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särdeles mais, ehuru åkerbruket försummas, än mer
boskap, vax och boning. Regentcn kallas Woiwod,
af Europeerne Hospodar, hvartill alltid väljes en
Grek: han styrer landet med oinskränt makt, mot
erläggande af en skatt till Sultan. Adeln kallas
Bojarer: allmogen lefver förtryckt och i djupt
elände. Religionen är grekisk. Städer: Bukha-
rest, vid Dumbrowicza, säte för Woiwoden och en
Erke-B. Stark handel, 50t. Ibrail, i den nejd,
der Sereth faller i Donau; fästn,, 30t.

b. Furstend. Moldau, skiljes i s. från Wala-
chiet genom Sereth, genom Karpatherna i n. från
Siebenbiirgen, genom Pruth i ö. från Bessarabien;
en liten del af dess område stöter i s.o. till Donan.
Produkter, religion och tillstånd som i Walaciiiet,
dock är här en större rikedom på vin. Hufvud-
staden heter Jassy, säte för Woiwoden och en
Erke-Biskop, 25t.



188 Politiska Geograpliien.

Asien.
Asien gränsar i v. till Europa (sid. 88), Svar-

ta Hafvet, Medelhafvet, Afrika (hvarmed det sam-
manhänger genom det smala näset vid Suez) samt
Arabiska viken; i s. till Indiska hafvet och dess
vikar r Arabiska hafvet, Persiska , Bengaliska och
Siarn-viken; i ö. till Stora Oceanen och dess vi-
kar, Tongkin-viken , Chinesiska , Gula, Japanska,
Ochotska och Kamtschatka hafven; i n. till Ishaf-
vet oeh dess vikar, Hvita och Kariska Hafven k

Med undantag af Amerikanska hufvudstam-
wen finnas här alla de öfriga fem, neml. \. Kau-
rasier, till hvilka höra a. In do-Germaner (de
flesta stammar på Kaukasus, jemte Armenianer,
Perser, Afghanei*, Hinduer); b. Semiter, (He-
brarer, Araber); c. Turkar (Osmaner, Tnrkma-
ner, Usbeker, Siberiska Tatarer, äfyensom Basch-
kirer och Kirgiser m. fl.) —- 2. Mongoler, till hvil-
ka höra: .Egentliga Mongoler, Kalmyk er, Ja-
panare, Chineser samt inbyggarne på Östra In-
diska Halfön, med undantag af Malakka. — 3.
Tschuder, till hvilka räknas Tun gu ser, Mant-
schuer, Nord-Ost-Asiater (Kuriler, Kamt-
schadaler, Korjäker, Tschuktscher m. fl.), Samo-
j eder, Lappar, W og u 1 er, Os t i a k e r vid Ob
m> fl. — h. Maläyer, boende på halfön Malakka
oeh i Indiska archipelagen. —5. Papua, den asiati-
ska neger-racen, pa Andaman-öarna , Molukkerna,
Philippinerna.

Religioner se sid. 85. Några mindre all-
mänt utbredda sekter skola, på ort och ställe an-
märkas.

OSMANISKA ASIEN.
Innehåller 11 millioner menniskor och består

af följande hufvuddelar
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1. Mindre Asien.
Halfön mellan Svarta Hafvet i n. , Marmora-

sjön i n.v., .fågariska Hafvet i v., Medelhafvet i s.,
Syrien och Armenien iö. Tvenne bergrader stry-
ka genom halfön: Karun (f. Taurus), längs södra
kusten, men på något afstånd derifrån, samt An-
titaurus, längs Svarta Hafvet. Dessa kedjor fylla
med sina utgreningar en stor del af halfön; der
reser sig Ardschisch (f. Argazus) till en höjd af
10,000 fot; en annan, men lägre spets är Olym-

pus, i nordvestra delen af halfön. De största flo-
der äro Jeschil Irmak, Kisil Irmak samt Sakaiia.
Goda koppargrufvor finnas vid Trapezunt. Största
delen af landet är betesland: egen för detta land
är den Angoriska kamelgeten, som flyttad till an-
dra orter förlorar sitt hårs silkeslenhet. En del
af landet benämnes af Turkarne Anadolir af Eu-
ropeerne kallas kustlandet Levanten. Städer:
Trapezunt, vid Sv. Hafvet, handelsstad, 12t. Si-
vas, vid öfra Halys; Paschasäte. Tokat, vid Je-
schil Irmak, i en på koppar rik nejd; betydlig,
60t. Sinab, vid Svarta Hafvet-, sjönandel, 12t.
Skutari, förstad till Constantinopel, 33t. Brussa,
vid foten af Olympus, ansenlig; fabriker af sjö-
skumspipor, 50t. Smyrna (turk. Ismir), vigtigaste
handelsstaden i hela vestliga Asien och medelpunk-
ten för Européernas handel med Levanten, 120t.
Adene, vid Medelhafvet, Paschasäte, 30t. Tarsus,

få en slätt, handel med bomull och siden, 30t. —

det inre landet ligger: Meradsch, Paschasäte, lOtf.
Kutahie, säte för en Beglerbeg eller Öfver-Pascha,
handel med galläplen och sjöskum, 50t. Karahis-
sar, der mycket opium tillverkas, 60t. Koniah,
Paschasäte, löt. Angöra, bekant för sina getter,
som gifva kamelhår, hvaraf väfvas kamlotter.

öar." Cypern, stor ö, med en bergsträcka, på
hvilken märkes toppen Olympus. Ön är rik på vin
och ädla frukter. Stad: Nicosm Pascha-säLe, I6t.
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— Rhodus, rik på vin och fikon. Stad: Rhodus,
Paschasäte, lOt, Istankoi eller Stanko. — Samus,
jemn och fruktbar på vin, olja, Johannis-brödfrukt.
— Scio, berömd för sin masta* ; blomstrande ge-
nom handel till 1822, då vid Turkarnes härjande
anfall, de flesta inv. utrotades eller flydde., —

Metelinoy bergig, men rik på olja.
2. -ÅfRMENIEN."

Ett högland' mellan Moschiska bergen in.,
Nimrodsbergen i s. och Ararat-bergen i ö. Häj
börjar Euphrat; östligare liggen alpsjön Wan. Mel-
lersta delen är ett högland af 7000 fot» höjd: dess
temperatur är ej varmare än* mellersta Sveriges,;
men här växer ingen annan löfskog än popel, än
mindre vinstocken eller* fruktträd. Större delen
af landet är betesland och bebos af Armenier, Turh-
mannef och Turkar. S t*ä der: Erzerum, säte för
en Pascha och en Armenisk> Patriarch , nederlags»
ort för handeln mellan Turkiet"och norra Persien,
70t. Akalzike, - Kars,. Wan, vibVsjön-Wan, Pa-
Bchasäten, hyardera med löt.-

3.- med Palestina.
Landsträckan mellan• Medelhafvet i v., Min-

dre Asien i n.v., Arnuenien l' n^,.Mesopotamien i
n.v., Arabien i* ö*.,-oclris. På i något 1 afstånd från
kusten stryker en bergrad, som når sin höjd i Li-
banon med'spetsar af 8 till 9 tusen fot, fordom
prisad för sina; cedrar;" hvaraf nu ej många finnas
qvar. Öster om 1 Libanon^ stryker Antilibanon.
Från Mindre Asien- skiljes Syrien genom berget
Amanus, som vid Issus går hafvet så nära, att blott
ett trångt pass sammanbinder bada länderna. Flo-
derna äro-smé, de största äro AdsV, som börjar på
Libanon och faller i Medelhafvet; Jordan, som
upprinner på Antilibanon. genomflyter träsket Hu-
le och ,sjön Tabaria (f. Galilaeiska sjön, Genesa-
r.et) samt utfaller i Döda Hafvet.. — Klimat och
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produkter äro tö-lika? i kustlandet växer till och
med dadelpalmen samt de ädlaste frukter; det in-
re landet har en medelhöjd af 2000 fot och är så-
ledes kyligare; de allmännaste produkter äro säd
(hvete och hirs, föga ris), ehuru otillräcklig till
landets behof, bomull, tobak , vin , silke. östra
delen öfvergår småningom till en ofruktbar öcken.
Af rofdjur linnas schakaler.i mängd, lodjur, lejon
(dock sällsynta); af gazeller, men ej rå-
djur och hjortar ; af husdjuren äfven Kamelen och
Dromedarien. Inv. äro dels Araber pa landet,
Osmaner (i städerna), Beduin-Araber i öcknen m,
fl. Paschan i Egypten har nyligen förmatt Sultan
att till sig afträda denna provins emot en årlig skatt.

■-— Städer: a) på södra kusten: Gaza, ur-
gammal stad, favilo-ort för karavanerne mellan Ha-
ieb och Kairo, st. Aaffa, Paloestinas hamn och
landningsplats för de karavaner, som ämna sig till
Jerusalem, 6t. — b) på m ellerS t a eller phoe-
niciska -kusten: S:t Jean dAcre, (f. Ptole-
mais), vid foten af berget Karmel; Pascha-säte, med
en stark fästn.; stapel-ort för Syriens bomull och
det ris, som från iÉgypten skickas till det korn-
fattiga höglandet, -lOt. Sur (f. Tyrus) och Saide
(f. Sidon), ff verldsberömda, nu ringa städer. Bei-
rut, afyttrar bomull samt silke fr. Libanon, 24t.
Tarablys, Pascha-säte, handel med bomull och sil-
ke, 1öt. — c) pä norra ku s ten. Latakia, hamn
till Haleb , 7t. Anbakia, nära Orontes' utlopp;
handlar med silke, löt. — d) I det nordliga
höglandet : Baalbek, praktfulla ruiner af det
fordna Heliopolis, vid foten,af Antilibanon, i Coele-
Syrien. Haleb, af Européer kallad Aleppo, en af
Kejsardömets vigtigaste städer, Pascha-säte , hvilo-
ort för karavanerna .mellan Europa och Persien,
siden- och kattunfabr. löOt. Söderut går vägen
genom städerna Horns, vid Orontes, 2öt. och
Hdmah, med 30t. till Damaskh (f. Damascus) i
en trägardsljk ängd, urgammal och verldsberömd
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stad, samlingsort för karavaner, som draga åt alla
rigtningar, samt bekant för sina frukter, damasce-
rade dolkar och värjkliugor, Pascha-säte, 200t. —

e) I Pala;stina: Jerusalem, på Zion och andra
berg, vid bäcken Kidron, med Christi graf, hvar-
öfver en kyrka är bygd, samt med en präktig mo-
ské på det ställe Salomos tempel låg. Vallfarts-ort
för christna och äfven muhammedanska pilgrimer,
18t. Jericho, ringa ort, i Jordan-dalen. Bethle-
hem, 1 mil s.o. om Jerusalem, med en präktig
kyrka öfver den i klippan huggna krubba, der Je-
sus föddes. Hebron, i en fruktrik ängd, öt. Na-
blus, (hebr. Sichem, gr. Neapolis), en tid Samari-
ens h:stad; välmående stad med Bt. Tabaria, vid
den liknämnda sjön, med blott 2t. Nasra (f. Na-
zaret), småstad, med en kyrka på det ställe, der
Maria tros hafva bott. —• f) I Syriska ticknsn:
Tadmor, herrliga ruiner af Palmyra, fordom en
hvilo-ort för karavanerna mellan Vest-Asien och
Euphrat.

4. Östra Provincerna
1. Al-Dsjesirah

, det fordna frlesopotamien,
flodlandet mellan Euphrat och Tigris. Norra de-
len, närmast Armenien, är ett subalpin-land, rikt
på boskap, ädla frukter, vin, silke, vax och boning,
den öfriga delen är åter hedemark och öcken, en-
dast fruktbar vid floderna, så långt översvämnin-
garna räcka, de flesta inv. äro Kurder. —-2. Irak
Arabi, det fordna Babylonien, vid nedra loppet af
nyssnämnde floder och vid deras förenade strömfå-
ra, Schat-eUArabi, ända ned till Persiska viken.
Lik och vattnadt på samma sätt genom
flodens öfversvämningar; otroligt rikt på ris och
hvete, men kalt och skoglöst. Inv. äro mest Ara-
ber. —3. Kurdistan, det fordna Assyrien, på slutt-
ningen af Zagrosch, Persiska gränsberget. Utmed
Tigris odlas mycket ris; högre upp växa oliver,
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fikon, och andra syd-europeiska frukter; deremel-
lan stora stepper, som i nyare tider tagit öfver-
handen, emeulan Kurderne, landets herrar, mer äl-
ska boskapsskötsel än jordbruk. Galläplen, tobak,
och boskap utföras.

Städer: a) i Al-Dsjesirah: Diarbekr, vid Ti-

fris, Pascha-säte; god handel; förträffligt saffian,
Ot. Orfa, (i medeltiden Edessa), handel, 30t.

— b) i Irak: Bagdad, verldsbekant handelsstad,
stapelort för handeln mellan vestra och östra Asien,
Pascha-säte, 90t. Basra, vid Schat, nederlagsort
för Indiens varor, Baharein-öarnas perlor samt Mo-
khas kaffe, ÖOt.

ARABIEN.

En Stor
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ring. Araberna styras af egna Furstar (Scheikhe**,
Imamer); en del hafra i senare tider måst under-
kasta sig Paschans i öfvervälde. En egen
politisk religiös sekt är fVahabiterne, som för 30
år sedan gjorde sig till herrar öfver hela den inre
halfön, men som i sednare tider blifvit förödmju-
kade af dSgypterne. Arabien indelades fordom i
Petrasiskä, orätt kalladt Steniga Arabien, den nord-
vestra delen, — öde Arabien, nordöstra och inre
delen — samt Lyckliga Arabien, sydvestra delen.
Men denna indelning är obekant i landet sjelft.
Vestra kustens mellersta sträcka heter Hédsjas;
dess sydvestra sträcka Jemen, hvarest inv. ej äro
nomader, utan lefva af åkerbruk och kaffe-odling;
södra kusten Hadramaut, fordom bekant för sin
rökelse; sydöstra kustlandet Oman; landet kring
fl. Aftan Lachsa; det inre landet Nedsfed q. s. v.

Städer: a) i Hedsjas: Medina, berömd så-
som Muhammeds dödsort, 6t. Mekka, Muhammeds
födelsestad, med en moské (Kaaba), som besökes
arf pilgrimer från hela den islamitiska verlden.
Tillika medelpunkt för handeln, TBt. Dess hamn
heter Dsjidda, samlings-ort för de pilgrimer samt
det ris och hvete, som hitkomma från iEgypten,
öt. —- b) I Jemen: frlokkha, bästa handelsstaden,
hvarifrån mycket kaffe hemtas, 20t. —c) i Oman:
Maskat, handelsstad och nederlag för de varor,
som gå till persiska viken, 12t. — d) i Lachsa:
Lachsa, nära Aftan, välmående stad. Utanför ligga
Baharein-öarna, berömda för sitt perlfiske.

PERSIEN.

Snöfjället Kaukasus utgör i n.v. Persiens na-
turliga gräns, men Ryssarne hafva intagit detta
fjäll jemte den landsträcka, som ligger pä dess sö-
dra sida. Zagrosch-berget, »om är en sydlig gren
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af Kaukasus, utgör i v. gräns mot plattlandet vid
Tigris. I s. stöter Persien till Persiska Viken, i
ö. till Salomo-bergen, som åtfölja vestra stranden
af Indus; i n.o. till Dsjihon, eller Amu.

De betydligaste berg äro Ararat, vid nord-
vestra gränsen, med toppar af öfver 16,000 fots
höjd; samt El Burs och Demavend, som omgifva
Kaspiska Hafvets kustland. En östligare fortsätt-
ning heter Ghur, samt östligare HinduKhu, som
har en ansenlig höjd. Genom landets mellersta
del stryka Darnavend-bergen. De största sjöar
äro Urmi, en alpsjö i nordvestra delen och Zareh,
en steppsjö, i s.o. De största floder äro K hur
och Araz, som rinna längs Kaukasus, den förre
helt och hållet, den sednare till en stor del inom
Ryska Persien; de förena sig och utfalla i Kaspi-
ska hafvet; Karun, som faller i Schat-el-Arabi,
samt Hirmend, som upprinner på Hindu Khu,
och faller i sjön Zareh. I det hela lider Persien
brist på rinnande vatten: de flesta vattudragen ut-
torrka om sommarn; många förlora sig i sanden
eller träsk.

Kustlandet vid Persiska viken är hett och
torrt som Arabien, och frambringar endast dadlar:
kustlandet vid Kaspiska hafvet är väl ock hett,
dock fuktigt samt yppigt fruktbart, men-osundt.
Den öfriga delen af Persien är liksom det inre
Spanien, ett högland, — på en medelupphöjning
af h till 5000 fot. Den består mestadels af stora
slätter,- som efter regntidens slut öfverdragas af en
saltskorpa; en stor saltöcken upptager mellersta de-
len af-landet. Fruktbarheten beror helt och hål-
let af vattentillgången: den naturliga bristen dera
ersättas genom artificiel bevattning, men då dessa
anstalter i sednare tider förfallit, ligger större de-
len af jorden ouppbrukad, ett kalt, skoglöst, säl-
tigt betesland. Klimatet är utmärkt genom sin
ovanliga* torrhet;, himmelens ständiga klarhet och
luftens renhet. De förnämsta naturalster äro hvete
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och korn, berg-ris, bomulls- och mullbärs-träd, se-
sam, tobak, vallmo, vin, europeiska fruktträd, hvil-
ka produkter här växa temligen sparsamt, men
uppnå en stor fullkomlighet. Prisade äro Persiens
rosor, hvaraf beredes en kostlig essens. Egen för
detta land är dess Mumie, en mineralisk balsam,
Som fordom nyttjades vid balsameringar, nu såsom
läkemedel. Hästarne berömmas för sin skönhet
och täfla med de Arabiska i snabbhet, men upp-
hinna dem ej i styrka. I norra riket hålles den
tvåpuckliga Kamelen, i det södra den enpuckliga
Dromedarien. Fåren äro talrika : gazeller utgöra
landets mesta villebråd.

I politiskt hänseende delas Persien i följande
hufvuddelar:

1. Ryska Persien.
Nordvestra delen, s. om Kaukasus, kring fl.

Khur och Araz, mellan Ararat och Kaspiska haf-
vet. Bergländigt. Städer: Baku, vid Kaspiska
hafvet, i en nejd, som hvilar på brännande ämnen,
så att när ett rör nedstickes, uppstår en låga, som
lyser likt en fackla, och hvarvid mat kan kokas.
Vallfartsort för Guebrerne (Eldsdyrkarne). Erivan,
stor men förfallen stad, med en fästn., 15t. I
nejden klostret Etschmiazin, säte för Armeniens
Patriarch och central-orten för deras religion.

2. Iran.
Sydvestra Persien. Dess invånare höra till

Asiens mest cultiverade nationer, hafva en rik li-
teratur, äro mera bildade och umgängsamme än
Osmanerne, men mindre redlige. Religionen är
Islam, af Alis sekt (sid. 85). Landet har 10 mil-
lioner menniskor. De förnämsta provincer äro:

Adsrrbidsian, d. ä. Eldslandet, en del af det
fordna Medien ; kring sjön Urmi och vid Araz'
ursprung. Ett romantiskt bergland. Stad: Te-
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br\s, europ. Tauris, en af rikets bästa städer, med
en fästning, 50t.

Ghilan och Mazenderan, de platta kustlän-
derna vid Kasp. hafvet, rika på bomull och silke.
Städer: Rescht, Balfrudsch, Astrabad m. fl.

Vestra Khorasan. Städer: Nischapur, h:stad.
Meschid, stark handel, det bästa sammet, sabel-
klingor, .401.

Irak Adsjemi (hufvuddelen af det fordna Me-
dien), midt i riket, i ö. stötande till den stora
saltöcknen. Ett kalt betesland, rikt på får och
sköna hästar.. Städer: Teheran, rikets nuvarande
hufvudstad, vid slutet af en bergstrakt, SOt.
Ispahan, fordna h:staden, ännu välmående genom
handel, 200t. Hamadan, f. Ecbatana, SOt.

Khusistan, f. SusianAj nedsluttande åt Schat-
el-Arabi och Pers. viken, rikt bevattnadt af Karun
och andra floder. Vid Schuster träffas ruiner af
Susa, det gamla Persiens hufvudstad.

Fars eller Farsistan (f. Persis), mellersta kust-
sträckan af kustlandet längs Pers. viken, och en
del af det inre höglandet.. Städer: Abuschär,
temlig liflig sjöstad' och hamn till Schiraz, i en
trakt, som af Persiska skalder skildras som ett pa-
radis. Här träffas mycken Mumie ; och här till-
verkas den kostliga- rosen-essencen, 20t. Istakhar,
(f. Persepolis), de äldste Persiske konungarnes be-
grafningsstad. Af det fordna konungapalatset och
dess berggrafvar träffas ruiner i den mest colossala
stil. Jezd, stapelstad mellan Persien, Indien och
Bokhara; här tillverkas förträffliga shawlar och si-
dentyger, 80t.

Kerman, f. Carmania, ett torrt betesland, men
rikt på finulliga får, hvaraf i staden Kerman väf-
vas ypperliga shawlar, SOt. Gomruhn, eller Ben-
der-Abassi, fordom mycket besökt hamn, vid sun-
det, som har sitt namn af ön Ormits, en saltklippa,
men under Portugisemes handelsvälde, en af verlds-
handelns säten.
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3. Afghanistan
? eller riket Kabul.

Består af Östra Persien, med landet
Balkh; men Kaschmir och Multan hafva i sed-
nare tider gått förlorade. Afghanerne, talande ett
språk, som har en aflägsen slägtskap med Ny-Per-
siskan, äro mindre cultiverade än desse, och älska
mer boskapskötsel än jordbruk. Deras religion är
också Islamitisk, men af sekten Sonna. Deras
makt är nu i sjunkande; rikets folkmängd utgör
vid pass 8 millioner.

Kabul, Kandahar och Ghasniis, alpländer, vid
södra sluttningen af HinduKhu. De äro olika det
öfriga Persien och likna i någon mån Schweiz,
men äro kala och förtorkade; föga säd, mycket
frukter. Städer: Kabul, rikets h:stad; en mö-
tesplats för karavaner från Persien, Indien och
Balkh, 60t. Piscliavir, vid en gren af Kabul-tlo-
den, vid slutet af bergstrakten. Ansenlig han-
delsstad med IOOt. Ghasnin, vallfartsort. Kan-
dahar, på en slätt, stark handel, IOOt. Nu säte
för en egen Furste.

Sedsjestan eller Sistapf (f. Zaranga oeh Dran-
giana), vid Hirmend och dess gren Far/a, samt
sjön Zareh; en öcken, endast odlad vid flodsträn-
derna.

Kiiorasan, ett högland, v. om HinduKhu, ge-
nomflutet af stepp-floden Tedsjen, sträckande sig
i n. till iiiemot Dshjihon. Dess vestra del svarar
mot det fordna Parthien, dess norra mot Hyrca-
nien, dess östra mot Aria. Merendels steppland;
i hvilket ligga sköna fruktorter. Herat (f. Alex-
andria), vid Tedsjén, en rik handelsstad på vä-
gen mellan Indien och Balkh. Stora sidenfabri-
ker, lOOt. Beherrskas nu af en egen Furste.

Balkh (f. Bactriana), vid norra sluttningen
af HinduKhu, fordom en fruktrik trakt, nu mest
betesland. Stad: Balkh (f. Bactra), vid en bi-
flod till Dshyihon, i Alexanders tid och i medel-
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tiden en blomstrande handelsstad, nu mest i rui-
ner, 2t.

4. Beludschistan
Sydöstra delen af Persien ; dess östligaste del

heter friekran (f. Gedrosia), i det inre bergigt ,

torrt och glest bebodt. Beludseherne, landets her-
rar, äro af Turkomannisk börd, men ha antagit
persiska språket. Folkmängden torde knapt uppgå
till 5 millioner. Hufvudstaden och Khanens säte
lieter Kelat, i höglandet, 20t. Furstar af denna
stam herrska ock öfver provincen Sind (se s. 202).

INDIEN.
En stor halfö, som i n. begränsas af Hima-

laja-fjället, i n.v. af Indus, i n. och s. af Indiska
hafvet, i ö. af Bengaliska, viken; samt i n.o. stö-
tande till Östra Indiska halfön. I terrasslandet på
Himalaja-kedjan uppreser sig bergtoppen Dawalä-
giri, det högsta berg på jordklotet, till en höjd af
27,000 fot, jemte flere andra, som föga eftergifva
detta. Nordliga, continentala delen af Indien kal-
las Hindostan, den sydligare delen (den egentliga
halfön) heter Dekan. Längs hvarder1' af dess ku-
ster,' eller både på vestra och östra sidan, stryker
en bergkedja, hvilka båda kallas Ghat; förenade
utlöpa de i Cap Comorin, Indiens sydligaste ud-
de. Norra delen af Dekan begränsas i n. af Vin-
dbyan-berget.

De största floder äro Sind, som uppcjväller i
Lilla Tibet, n. om Himalaja-fjället; den rinner i
början åt v., men sedan åt s. och upptager fem
fl. Tshjenab, Dshjalum eller Behat, Rawi, som
alla tre förena sig; vidare Beiha samt Setledshj,
en långväga flod från gränsen mellan Stora och'
Lilla Tibet; äfven dessa förena sig och kallas se-
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dan Gharra; längre ned sammanflyter Gharra med
den ström, sam bildats af de tre förstnämnde flo-
derna, hvarefter alla fem förenade utfalla i Sind.
Qanges, Indiens ansenligaste, men ej längsta flod;
den upprinner på södra sluttningen af Himälaja,
samt förstärkes af Dsjumna, som upprinner något
östligare, samt flyter länge i jemnbredd med Gan-
ges, innan den deruti inströmmar. Sedermera e-
mottager elfven en otalig mängd bergfloder, dels
från Himälaja, dels från Vindhyan-bergen , hvar-
igenom den sväller till en ansenlig bredd ; före
dess utlopp sprider den sig i otaliga» grenar, som
omfatta ett labyrinthiskt Delta-land. Burrampp-
ter, också en stor flod, hvars källor äro obekanta,
sedan man nu mera börjat betvifla, om Tibets huf-
vudflod, Tsampu, utgör dess öfra lopp. Burram-
puter utfaller slutligen i en af Ganges mynnings-
armar. — Dekans hufvudfloder äro MahAnuddi, Go-
daveri, Kistna eller Krischna samt Kaveri, hvilka
alla rinna tvertigenom halfön från v. till ö.; blott
tvenne stora floder rinna i en motsatt rigtning;
det är Nerbudda och Tapti

,
flytande längs Vin-

dhyan-bergen och utfallande i den stora Cambay-
viken.

Indien är till natur och produkter af mycket
skiljaktig beskaffenhet. Terrassländerna (Kasch-
mir, Nepal, Butan) utmärka sig genom de skön-
heter, som äro förenade med en storartad alpnatur.
Luften är frisk och sval: här växa europeiska fruk-
ter (äplen, päron, aprikoser), allahanda i Europa
obekanta sädesarter, men icke oranger, än mindre
tropiska sväxter. Landet kring Sind och dess gre-
nar är yppigt fruktbart, så långt öfversvämningar-
na räcka; men östligare börjar en öcken, som räc-
ker till portarna af Delhi. Dessa trakter höra till
de hetaste på jorden. Högst bördig är den stora
Ganges-dalen mellan Himälaja- och Vindhyan-ber-

fen, särdeles dess nedra del Bengalen. Här växa
ivete och mais på högländare, ris på sumpiga stal-



Asien. — Indien. 201

len; bomull, indigo, mullbärsträd och vallmo,
samt sockerrör öfverallt, men icke peppar, inge-
fära, kardemummor. Dessa kryddor hafva i syn-
nerhet sin trefnad på sydvestra kusten af Dekan,
kallad Malabar, men icke på den sydöstra^, sandi-
ga kusten, som kallas Karnatik eller Koromandel;
den nordligare heter Orissa. Båda dessa kuster
hafva den egenheten ,

att der råda alldeles olika
årstider,, så att då Malabar har sin regntid, njuter
Karomandel den skönaste sommar, och tvertom.
Det inre landet är ett högland, på en upphöjning
af 3000 fot; klimatet är der ej mycket hetare än
i Sicilien; också växa ej mer kryddorna här, men
väl hvete, bomull, vallmo. Dessutom har Indien
en mängd dyrbara produkter, såsom diamanter (i
Golkonda), perlor, de skönaste i verlden (i sundet
"vid Geilon), de ädlaste palmarter, betel- och are-
ka, hvilka allmänt tuggas; det för infödingarne
oumbärliga bambu-röret; det välluktande sandel-
trädet ; flere träd, som gifva rökelse; tek-trädet,
det yppersta till skeppstimmer o. s. v. Endast
nordvestra Indien hyser Kameler och Lejon ; der
dessa sluta vidtager Elephanten, och Tigern blir
ömnigare: den afart, som kallas Kongstiger, är här
större, starkare och glupskare än i något annat land.
Föröfrigt hålles mycket hornboskap : oxen nyttjas
bär för vagnar, buffeln för plogen. Hästar saknas
väl icke alldeles, men äro små och urarta lätt.
Fåret är sällsynt, utom i terassländerna. Skogar-
na hvimla af apor och papegojor; floderna af kro-
kodiler.

Indiens folkmängd skattas till 132 millioner.
De egentliga infödingarne äro tillgifne Brahmas re-
ligion, äga en rik literatur, skntven pa ett heligt
språk, kalladt Sanskrit, som nu mer icke talas.
Det är ett måttligt, fromsint, konstrikt och idogt
folk; men det gifvas stammar, såsom frlahratterne,
Radshjputerne m. fl. i nordvestra Indien, som från
de öfrige Hinduerne helt och hållet särskilja sig
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genom sin krigslystnad och sitt djerfva mod. Äf
ett annat ursprung äro Mongolerne , som äro tal-
rikast i norra Indien: de äro af Persisk börd oeh
hade omkring år 1525 upprättat ett stort och mäk>
tigt rikr, Stora Mogols rike kalladt, som sträckte
sig Öfver större delen af Indien, De äro Muham*-
medaner och af deras stam och religion (den Mu^
hammedanska), voro sedermera Indiens flcste fur-
star. I en sednare tid blefvo frlahratterna mäk-
tige, och utbredde sitt välde öfver en stor del af
vestra Hindostan. Ide nyaste tider hafva Engels-
männen lagt under sig nästan hela detta landy
dels omedelbart, dels medelbart, men på åtskilli-
ga ställen låtit de infödde Furstarne behålla sina
throner. Beherrska nu 123 mill. Blott nordvestra
delen af Indien lyder under sjelfständiga herrar:
de mäktigaste af dem äro Scindiah, en af Mahrat«
ternes furstar, Emirerne vid nedra Sindh, af Be-
ludschernes stam, samt Öfverkonungen öfver Silv-
kerne. De sistnämnde äro en religiöst-politisk
sekt, hvars stiftare försökte förena Brahmas och
Muhammeds lörotatser.

Städer, A. I Hiwdostan: a) i Sihkernes
land (ett mäktigt rike, med 12 mill. inv., bestå4-
ende af provincen Pentschab vid de fem floder-
na; den sköna dalen Kaschmir, vid Behat ; Mul-
tan vid Indus, m. fl.). Ldhor vid Ravi, i Pent*
schab, Stor-Kon:s säte, SOt. Amretsir; helig ort,
stark handel, IOOt. Kaschmir, vid Behat; bekant
för sina oöfverträffliga shawlar, 150t. Multan, vid
Tshjenab, siden väfn. , 60t. (fordom vida större).
— b) i Be lu cl se h-E mirernes land: Heidra-
bad, nära Sind, h:stad, löt. Tatta, vid Sind, for-
dom stor handelsstad, nu förfallen, löt. Schikar-
pur, god handel, 25t. — c) i Guzurat, hvilket
namn betecknar så väl halfön n. om Cambay-
viken, som landet längre in: Cambay, fordom en
blomstrande handelsstad, har nu blott 30t. Stör-
de , ehuru förfallen, är Ahmedabad, med IOOt.
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inv,, samt Baroda, Guicovars (en af de 5 Mah-
ratt-furstarnes) h-stad, IOOt. — d) i Malva, landet
ii. om Nerbudda: Udschein, Mahratt-fufsten Scin-
diahs h:stad, 50t. — e) i Ganges' strömområde:
Delhi, verldsberömd stad , säte för Stora Mogol,
söm nu lefver som statsfånge i sitt palats; medel-
punkt för handeln i vestra Indien, med praktfulla
halfförfallna palatser, moskéer, mausoleer m. m.,
200t. Agra, vid Dsjumna, också en tid Stora
Mogols säte, med en ståtlig mausolee, öOt. Alla-
habad, vid Dsjumnas och Ganges' förening, säte
för en Engelsk President; hit vallfärda ärligen
200,000 pilgrimer, för att bada i Ganges, 20t.
Benares, vid Ganges, den heligaste stad i Indien
och säte för den presterliga lärdomen, med ett
stort tempel, 580t. Lucknow, stor stad vid Gum-
~ti, der mycket rosenvatten destilleras, säte för en
Uri.tisk vasall-konung, hvars land heter Audh
(Oude), 300t. Patna, vid Sones förening med
Ganges, i en nejd, rik på saltpeter och opium,
500t. Kalkutta, i Bengalen, vid llugli, en af Can-
ges' mynningsarmar, säte för Britiska GeneralGu-
fvernören, den största handelsstad i Indien, 700t.
frlurschedabad, vid en gren af Ganges, ofantlig stor,
medelpunkt för Bengalens inre handel, 150t. Dak-
ka, vid en östlig Ganges-arm; bekant för sina fina
musliner, 67t. (förut 200t.).

B. I Dekan. a) i höglandet: Nagpur,
Bunslas (en af Mahratt-furstarnes) säte, IOOt. Au-
.rungabad, Praktfull stad, 60t. Piinah, vid foten
af vestra Ghat; en tid Mahratt-rikets h:stad, HOt.
Heidrabad, säte för Nizam, en Britisk lydfurste,
med diamantsliperier, 200t. Seringapatam, på en
S„ i Kavori, i lleider Alis och hans sons, Tippo
Sahebs tid, h:staden i riket Meissur (Mysore), 30t.
_ la) \ Vestra kustlandet: Surat, vid Tapti,
stor handelsstad, hvarifrån mycket bomull utgår.
Här bor en coloni af Guebrer, som underhålla ett
Stort djur-hospital för orkeslösa elephanter och an-
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dra djur, 150t. Bombay, säte för en engelsk Pre-
sident, förnämsta handelsstaden på denna kust,
160t. Nära derinvid holmarna Elephante och Sal-
set, med vidtbekanta tempelgrottor. Goa, portu-
gisisk coloni, och en tid en af verldshandelns me-
delpunkter; den nyare staden har nu blott 18t.
Kalikut, der Vasco da Garna först landade, har nu
blott 30t. — c) i östra kustlandet: Tranke-
bar, Vid Kaveri, dansk besittning, med en luthersk
missions-anstalt, 2öt. Pondichery, fransysk coloni,
fordom betydlig, har nu blott 2öt. frfadras, säte
för en Britisk President, den betydligaste handels-
stad på denna kust, h6ot. frlasulipatam, på en ö
i Kistnas mynning; bekant för sina fina bomulls-
tyger, 7öt. Kuttack, vid Mahanuddi, god handel,
<50t. Sydligare ligger Dsjägernath, med det heli-
gaste tempel i Indien, hvilket årligen besökes af
i million pilgrimer, emedan lagen ålägger hvarje
Hindu^ att en gång i sin lefnäd hit göra en vallfart,

öar. Ceilon, betydligt stor ö; inre delen full
af skogar och berg (Adams Pik, inemot 7000 fot
hög) , här träffas de skönaste ädelstenar och här
växer den bästa kanel; i det smala sundet fiskas de
dyrbaraste perlor. Inv. bekänna sig till Buddhas
lära. Städer: Colombo på vestra och Trinkonch
male på östra kusten, handelsstäder. S.v. om In-
dus ligga tvenne ö-flockar, af många, men små öar;
den norra kallas Lakediverne, rika på kokosnötter;
den södra kallas frlaldiverne, rika på Kauri, ett
slags snäckor, som i Indien gå såsom skiljemynt.

ÖSTRA INDISKA HALF-ÖN.
Gränsar i n. till Butan och obekanta länder,

samt längre österut till China; dess öfriga sidor
omgifvas af haf, nemligen den vestra afBengaliska
viken och Malakka-sundet, den södra af Sunda-
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sjön, den östra af Chinesiska sjön, med dess har
inträngande vikar, Siarn- och Tongkin-viken. —•
Landet är från n. till s. deladt i en mängd långa
men smala dalar, som hvardera bevattnas af någon
flod: de största äro: Iravaddi, Thaluayn, frlenam
och frlay-ka-ung, hvilka alla från obekanta trakter
flyta frän n. till s. ; men i nordöstra delen tager
Songkoi sitt lopp från v. till ö. — Denna halfös
produkter äro i det hela de samma, som Indiens,
men växa i de af floderna öfversvämmade dalarna
i nästan ännu större ömnighet; de trakter dere-
mot som ej nås af öfversvämningarna, äro mesta-
dels öcknar eller skogbevuxna vildmarker. Här
finnas de skönaste sapphirer och rubiner, samt tenn
(i Malakka); tropiska frukter och kryddor, de fle-
sta ömnigare och smakligare än på vestra halfön ;

ingefära och kardemummor växa vilda; peppar
ömnigare än i Malabar; äkta kanel, nästan så god
Som på Ceilon ; dessutom träifas träd, som äro väl-
luktande, användas till färjning eller gifva gum-
mi-lacka, samt det för skej)psbyggnad ovärderliga
tek-trädet. Ris växer i otrolig ömnighet ide sum-
piga floddalarna. Här saknas bland husdjuren ka-
melen; åsnan, fåret, och äfven hästen är föga all-
män, men deremot hållas så mycket mer elephanter
(de skönaste i Siam), buffeloxar och svin: af vilda
djur saknas schakalen, räfven, haren. — Inv. i
nordliga halfön äro samslägtade med Cliineserne,
och språken äro såsom de sistnämndes enstafviga ;

deras religion är Buddhistisk, sin literatur och öf-
riga bildning hafva de lånat dels från Indien dels
från China. Men Malayerne (på halfön Malakka)
höra till en egen stam, och afvika fullkomligt från
dem i religion (Islam), seder och lynne Regerings-
sättet är hos de förra despotiskt, hos de sednare
motväges den furstliga myndigheten af en mäk-
tig adel.
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ENGELSKA BESITTNINGAR.

Bestå af det fordna 1. berglandet Assam vid
Burramputer; 2. Arrakan, vid Bengaliska vikens
östra sida, ett bergland, med en liknämd stad;
3. Kustlandet Tenasskrim, frun Thaluayns mynning
till Malakka, med städerna frlortaban, vid Tha-
luayn, Tavoi och Tenasserim. h. staden Malakka
på den liknämda halfön; fordom blomstrande ge-
nom handel ; samt 5. de små öarna Prins Wales.
ö samt Sinkapur, den förra v. , den sednare s. om
halföm. Staden på den sednare, är, ehuru nyli-
gen anlagd, redan den förnämsta handels-ort i
denna del af verlden och har nära 20t. inv.

BIRMANISKA RIKET.

Består af de fordom sjelfständiga rikena Ava
vid Iravaddi, samt Pegu mellan denna flod och
Thaluayn. Birmanerne, den numera rådande stam-
men , äro de mest krigiska af hallons bebyggare.
Städer: Ava, högt uppe i landet, vid Iravaddi,
bygd i chinesisk smak af bamburör, 30t. Den
fordna nära intill belägna h:staden. Ummerapura,
som ej längesedan hade 1701. inv.

, har efter hof-
vets flyttning nu blott SOt. Rangulm, vid en af
Ira vaddis mynningar,, god handelsstad; allater myc-
ket tek-virke, 10t. Pegu, numera öde, men med
ett präktigt Buddha-tempel.

KEJSAREDÖMET SIAM,

Däldlandet kring frlenam, ofantlikt rikt på ris,
kryddor och de ädlaste sydfrukter. Inv. äro de
mest förfinade på denna halfö, men fega och slaf-
viska. Såsom lydländer höra hit: norra delen af
Malakka vestra delen af Kambodshja samt en del
af höglandet Laos 1) Städer: Bankok, nära Me-
nams utlopp, bygd dels på höga pålar, för att ej

1) Så kallas den inre, nästan alldeles obekanta delen af half-
ön; den iir deind mellan Birma, Siarn och Tongkin.
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nås af flodens öfversvämnihgar, dels simmande på
Bambu-flåtor. Betydlig handel, SOt. Si ajuthia
(orätt kallad Siarn), på en ö, högre upp i elfven,
fordna h:staden.

KEJSARDÖMET ANA M.
Består af 1. riket Tonking, gränslandet mot

China , vid fl. Songkoi; 2. riket Kotschinchina,
sydöstra kuststräckan af halfön ; 3. Kambodschja,
vid nedra loppet af nämnde flod. Städer: Bak-
king, af Européer kallad Kescho, i Tonking, vid
Songkoi, hOt. Fu-tschuan, i Kotschinchina, rikets
h:stad, SOt. Saigon, i Kambodschja, nära hafvet,
blomstrande handelsstad, IOOt.

HALFÖN MALAKKA.

En lång och smal halfö, i det inre full af berg,
skogar och ödemarker. Tenn är landets hufvud-
produkt: sjelfva jordens fruktbarhet är medelmåt-
tig, men Malakka-pepparn är den bästa i verlden.
Är delad i en mängd små furstendömeri af hvilka
de nordliga lyda under Siam. Staden frlalakka
tillhör Engelsmännen ; fordom under Portugisarnes
välde, blomstrande.

ÖAR.
Andamanerna, samt sydligare Nikobarerne, ri-

ka på kokosnötter t och brödfruktsträd. frlergui-
archipelagen, utanför kusten af Tenasserim och
Malakkas vestra kust: dcribland Junk Cellan, be-
kant för sin rikedom på tenn, tillhörig Siameserne
samt Prinsen af Wales ö, tillhörig Briterne (s. 206).

OST-INDISKA ÖARNA.
En vidlöftig skärgårdj mellan Malakka, China^

Nya Guinea och JNya Holland. Alla öarna äro
bergaktiga och vanligen äfven vulkaniska; jordbäf-
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ningar och härjande vulkaniska eruptioner tima
ofta; bergen innehålla dyrbara trädslag (campeche-,
såpan-, tck- och ebenträd) ; de öfriga produkterna
bestå i peppar, sago, kamfert samt ätliga svalbon.
Deremot är denna skärgård fattig på landtdjur, och
denna fattigdom tilltager ju längre man kommer
österut. Redan Ceilon saknar kungstigern och var-
gen ; på Sumatra förloras alla af hundslägtet, utom
Jiushunden; på Borneo elephanten, noshörningen
och leoparden; för och getter bli sällsynta. Der-
emot trifves hästen väl, hvilken annars saknas på
östra Indiska Halfön; talrika äro apor, vildsvin,
hjortar.m. fl. Inv. äro frlalayer, mer och mindre
vilda ; samt i de inre bergstrakterna Papua.

Sunda- öarna. a. de fyra stora: 1. Sumatra,
skild från fasta landet genom Malakka-sundet och
från Java genom Sunda-sundet. Ön är högbergig,
(berget Ophir nära 14,000 fot högt); och framal-
strar den yppersta kamfert och sago. Holländarne
äga här åtskilliga colonier, bland hvilka Benkulen,
på sydvestra kusten, lOt. Ön Bänka, vid östra
kusten är namnkunnig för sina rika tenngrufvor.
— 2. Java, som hyser h mill. inv., tillhör till
större delen Holländarne. Kaffe är öns hufvud-
produkt, dernäst ris och socker, hvaraf tillverkas
förträfflig arrak; numera ock the och kanel. Stä-
der: Batavia, fordom den mest blomstrande han-
delsstad i Asien , och säte för Nederländska rege-
ringen Öfver colonierna i Asien, har nu, i följd af
klimatets osundhet, mycket förfallit, och hyser
blott 50t. inv. General-Guvernören nödgas bo
utom-staden, i en högländare och sundare nejd.
En del af handeln har flyttat sig till Surdbaja,
numera den folkrikaste staden, SOt. — 3. Borneo,
den största öpå jorden!); rikare på guld än något
annat asiatiskt land; äfven diamanter; den bästa

1) Likväl är ej med visshet bekant, huruvida ]\ya Guinea ej
är större.



Asien. Ost-Indiska öarna. 209

kamfert i verlden, sago och peppar, drakblodsträd.
Här tyckes Orang-utang hafva sitt egentliga fäder-
nesland. En del af öns kusttrakter lyder under
Holländarne. — h. Celebes, af en besynnerlig ge-
stalt,} liksom sammanväxt af fyra halföar. Äfven
här äga Holländarne flera colonier: den förnämsta
är frlacassar. — b. de små Sunda-öarne, en
lång ö-kedja, afbruten af smala sund, sträckt från
v. till ö. Den yttersta och största är Timor, der
fifven Holländarne hafva besittningar.

Molukkerna, en talrik skärgård, fulla af
branta berg, och de vigtigare lydande under Hol-
ländarne. Bland dessa märka vi: Banda-öarna,
der Muskotträdet endast växer i sin fullkomlighet,
samt Amboina, kryddnejlikornas fädernesland. An-
nars är Dschilolo, nästan lika skapad som Celebes,
den största i denna ö-flock, dernäst Ceram.

Philippinerna. Bestå af den stora ön Lu-
zon eller Manila i n. samt Mindanao l) i s., mel-
lan hvilka ligga 7 medelmåttiga och otaliga mindre
öar. Hufvudön hyser guldsand; framalstrar för-
träffligt socker, indigo, den finaste bomull, cacao,
de läckraste sydfrukter, men härjas ofta af förfärliga
jordbäfningar. Större delen deraf tillhör Spanio-

rerne. -Stad: frlanila, i en den angenämaste nejd ;

säte för Spanska regeringen öfver dess besittningar
i Asien och Australien, 80t„

KEJSARDÖMET CHINA.
Består af 1. Egentliga China med 200 mill.

inv., och 2. Lydländerna Ma nts chu r i et, Mon^
gol i e t och Turkestan, samt 3. Skyddslän-
derna Tibet, Butan, Korea samt Lieu-kieu-
Sarna, med öfver 30 mill. Den folkrikaste, och
näst Ryska riket, den största af alla monarchier på
jordklotet.

1) Af' somliga anses denna o såsom icke börande till Phi-
lippinerna.
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Egentliga China gränsar i ö. till Chinesiska sjön,
i s. till Östra Indiska halfön, i v. till Tibet, i n.v.
till Mongoliet, i n. till Mantschuriet. Längs norra
gränsen löper den bekanta Chinesiska Muren, bygd
till värn emot de barbariska folkslagen i norden,
men hvilken man numera låter förfalla, sedan dessa
nationer äro rikets undersåtare. Landets hufvud-
floder äro Hoang-ho eller Gula floden, och Jan-
tse-kiang eller Blå-elfven, näst Amazon-floden den
längsta på jorden. Märkvärdig är den stora Kej-
serliga Canalen, som går midt igenom riket, frän
s. till n., än genom berg, än öfver sjöar och träsk.
I det hela är China bergaktigt; största slätten är
belägen emellan de båda stora flodernas nedra lopp.
Norra delen bär hvete, föga ris, vindrufvor och
europeiska frukter: mellersta delen försörjer det
öfriga riket med ris, samt framalstrar bomull, sil-
ke, socker-rör och isynnerhet the], som endast
detta land hinner till fullkomlighet. Södra China
har utom dessa produkter också de flesta Indiens,
äfvensom åtskilliga dyrbara trädslag, t. ex. dem,
som lemna talg, såpa, gummi, fernissa. Här fin-
nas också elephanter: i norra riket kameler: hä-
starna äro små och föga allmänna: svin och ankor
underhållas i otrolig mängd. — Chineserne äro ett
konstrikt och idogt folk. De odla fälten med sam-
ma flit som vi trädgårdarna, och ända upp till berg-
topparna; de väfva sköna bomulls- och sidentyger
samt göra förträffliga lackerade saker och elfenbens-
arbeten. Boktryckeri-konsten (dock endast träd-
snitt), compassen, porcellans-tillverkningen och ko-
koppympningen hafva här redan från ålder varit
kända; äfven deras literatur är rik och gammal,
men har på årtusenden ej gjort några framsteg.
Deras skrifkonst är ett slags bildskrift, så att hvart
begrepp måste uttryckas med ett eget tecken. Fol-
ket dyrkar Buddha, här kallad Fo, de lärde och
förnäme bekänna sig till en art deism, grundad af
Kong-fu-tse (Gonfucius). Kejsarn härstammar af
Mantschuerne, hvilka i§\h eröfrade riket.
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China är ett af de tätast befolkade länder på
:orden, (man bor äfven på floderna i simmande
hus), och fullt af stora, folkrika, regelbundet men
enformigt bygda städer. Vi märka endast: Peking,
i norra delen af riket, verldens största och folkri-
kaste stad , 1y2 million inv., Kejsarns residens.
Nanking, rikets fordna hufvudstad , vid Jan-tse-
kiang ; här tillverkas de skönaste siden- och bom-
ullstyger. Namnkunnigt är det såkallade porcel-
lans-tornet, 1 mill. inv. Canton, vid floden Si-
kiang, enda staden som får besökas af Européer,
hvilka hitkomma isynnerhet för att hemta the,
800t. Längre ut vid flodens mynning ligga half-
ön och staden frlacao, portugisisk besittning, 20t.

Öar: Hainan i Tonking-viken; Taivan, af
Europeerne kallad Formosa, ganska stor, samt långt
ut i hafvet, Lieu-kieu-öarna, små. Dessa sistnämde
hafva en konung, som lyder både under China
och Japan.

ÖSTRA HÖG-ASIEN.
Består af 1. Mantschuriet östra delen, s. om

Dauriska bergen, genomflutet af den stora floden
Amur, jemte halfön Korea. Sydliga delen är väl
uppodlad, och framalstrar samma produkter som
norra China, men är skogrikare och mera vildskön.
Norrut öfvergår landet till ödemark ; full af skogar
och berg, och inv. äro der nomader eller fiskare ;

Amur och dess bifloder äro ovanligt rika på lax.
Närmast China bo frlantschuer, i norra delen Tun-

fuser, båda af Tschudiska racen, och Lhama-dyr-
are. Förnämsta staden heter frlukden.

2. Mongolikt. Landet söder om Altai, med
alpsjöarna Balkasch och Saisan i n., Koko-nor i s.
Norra och södra landstrecken äro bergländer, med
öfverflöd på ängar, skog och rinnande vatten; inv.
hålla mycket hästar, kameler, får och hornboskap.
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Mellersta delen åter intages af en ofantlig öcken,.
kallad Kobi eller Schamo. Inv. äro Lhama-tjena-
re, lyda under 28 Furstar, som betala skatt till
China, och dela sig i flera stammar, såsom Kalka
i n., Tscharra i s., Olater i s..v. Landet har nå-
gra fä städer såsom Tschehol, der Kejsarn brukap
tillbringa en del af sommarn, för att njuta svalkan
af 'ett mindre hett klimat, och förlusta sig med
jagt. Urga, mest bestående af filttält.

3. Lilla Bukhariet, omgifvet på trenne si-
dor af höga berg; i midten flyter Hierkan ellef
Jerkänd, utfallande i steppsjön Lop. Landets sö-
dra och största del upptages af en fortsättning af
öcknen Kobi; vid floden idkas åkerbruk samt od-
las vinrankor, aprikoser,, äplen m. m. Förnämsta
produkten är en sten benämd ju. Inv., kallade
Bukliarer, äro bildade, tala persiska och bekänna
sig till Islam. De bo i folkrika städer, såsom Tur*
fan, Aksu, Khoten, Hierkan, Kaschgar m. fl.

h. Tibet, skiljes is. från de båda Indiska
halföarna genom Himalaja-fjället, från Lilla Buk-
hariet genom Mustag. Den östra och större delen
kallas Stora Tibet; der uppqvälla Chinas och Ö-
stra Indiska halföns största floder; vestra delen he-
ter Lilla Tibet, ett af de högst belägna länder på
jorden.. Der upprinna Sind och Setledshj, samt
Tsampu, som sedan genomströmmar Stora Tibet
oeh utgör öfra loppet antingen af Burrampnter el-
ler af Iravaddi. De största sjöarna heta Terkiri
och Palle. Landet ligger på en upphöjning af 8
till 10,000 fot; derföre är klimatet föga blidare
än i vårt Lappland ; här växa inga träd, utom al
och pil; kornet måste ofta omoget afmejas. Men
det är dock rikt på guldstoft, borax, rhabarber»
ull och lamm-skinn (de finaste af ofödda, ur mo-
derlifvet utskurna kid), samt framför allt på shawl-
getter, hvars ragg, lastad på får, föres till K&r
schmir, för att der upparbetas. Äfven grymto-xens
svansar utgör en värderad handels-artikel. Här är
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Lhama-religionens fädernesland ; i spetsen för den-
na stå tvenne påfvar, hvilka dock lyda under Chi-
nas inflytelse. Inv. stå på en hög cultur-grad och
hafva en egen literatur, mest bestående af andliga
skrifter. Landet är fullt af kloster, men har få
städer; den vigtigaste heter Lhassa, Dalai Lhamas,
den förnämsta påfvens residens; medelpunkt för
handeln mellan China och Bengalen.

TATARIET.
Skiljes i v. genom Bclnr-bergen från Hög-

Asien, genom Alginski-bergen från Siberien, ge-
nom, fl. Ural och Kaspiska hafvet från det euro-
peiska och kaukasiska Ryssland samt genom öcknar
från Persien. Närmast Belur är landet bergländigt,
men den större delen består af låglända sandstep-
per och ödemarker. Inom landet ligger den stora
sjön Aral; hit inflyta Sir och Dshjihon de båda
hufvudfloderna. Här bo flera folkslag. \. Kirgi-
ser, af Mongolisk börd, till sitt lefnadssätt herdar
och röfvare, i norra steppländerna från Ural till
Hierkan; delade i trenne horder, af hvilka tvenne
erkänna Rysslands, den tredje Chinas öfvervälde;
2. Turkestaner, åkerbrukare och herdar, nu drif-
ne uppåt bergstrakterna; 3. Turkomaner eller
Truchmener, herdar och röfvare, kringflyttande
med sin boskap och sina filttält i betesländerna
från Kaukasus ända till Indus; k-, Karakalpaker,
d. ä. filtmössor, ett fredligt folk , n. och ö. -kr.ing
Aral; 5. Bukharer, spridda i vidt aflägsna länder
såsom köpmän, samt 6. Usbeker, landets nuvaran-
de herrar. Alla bekänna sig till Islam; de fem
Sednare äro af Turkisk börd , med undantag må-
hända af Bukharerne. I Östra bergstrakterna finnas
en mängd Turkestanska Khanater (furstendömen);
låglandet kring Dshjihon delas i a. Mavarainahr
(de gamles Sogdiana) hufvudsakligen kring flod-
grenen Soghd. Vid denna flod ligga de fordom
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blomstrande städerna : Samarkand, Usbekiska Stor-
Khanens residens, lOt. samt Bokhara, egentliga
h:staden, stark handelsrörelse, 50t. — b. Chova-
resm eller■ Kharesm, vid nedra Dshjihon; stepp-
land; men liksom en ö i detta sandhaf ligger dén
Usbekiska staten K hiva, kringfluten afDshjihons
armar, ömnigt fruktbar på hvctc, vindrufvor, me-
loner; med städerna Khiva, Khanens residens, löt.
samt Nya Urghens, handelns säte, 12t.

RYSKA ASIEN,
Har en folkmängd af 7 mill. och delas i:

1. Ryska Persien.
(Se pag,. 1:96.)

2. KAUKA SUS-Lä HDERNA
Kaukasus är en 95 mil lång, hl till 18 mil

bred fjällsträcka, som löper från n.v. "till" s!;o.,
mellan Svarta och Kaspiska hafvet. Dess högsta
toppar äro Elbrus (16,700 f.) samt Kasbek (lh,h00).
På bergets norra sida upprinna Kuban (gränsflo-
den mot Europa) som flyter åt Svarta Hafvet, samt
Kuma och Terek (också gränsflod mot Europa) som
taga vägen åt Kaspiska hafvet. På fjällets södra
sida uppqväller den lilla floden Rion, fordom be-
römd under namnet Phasis, samt Kltur, som fal-
ler i Araz. Vegetationen måste i ett sådant fjäll-
land vara högst rik och mångfaldig; i de djupare
dälderna växa det sydliga Europas frukter samt
vin; här idkas äfven silkes-cultur. Boskapsskötsel
är hufvudsak; derjemte idkas menniskohandel, e-
huru förbuden. Inbyggarne bestå i otaliga stam-
mar af särskilda språk och religioner, som med
hvarandra lefva i en evig fejd, plundra och röfva
främlingar, oaktadt allt det bemödande Ryssland,
hvars öfvervälde dock ej mycket aktas, användt att
tygla deras vildhet. De förnämsta länder och na--
tioner äro:
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Grusien eller Geor&ien , södra terrass-landet
vid Khur; inv. äro cultiverade, idka åkerbruk,
ocli bekänna sig till grekiska religionen. Stad:
Tiflis, vid Khur, säte för Ryska Guvernören,
handel; varma bad, 20t. -- Mingrelien, n. om
Rion, en del af det fordna Colchis. -- Tcherkas-
sxen, högsta delen af Kaukasus och dess norra slutt-
ningar; invånarne, Tscherkasserne, (Circasscrne),
anses såsom en af de vackraste menniskostammar i
verlden. Ett annat folk, Osseterne, tros vara be-
elägtadt med de Åsar, som åtföljde Odin. — Da-
ghestan, östra sluttningen. Har bo Lesghierne, ett
af de vildaste röfvarfolken; berget går på ett stäl-
le så nära Kaspiska hafyet, att man blott kan fram-
komma genom ett smalt pass : här ligger Derbent,
fordom en besökt hamn, som nu är uppgrundad.

5. Siberien.
En ofantligt stor landsträcka , upptagande en

full tredjedel af Asiens fasta land, frän Ural till
Ochotzska och Kamtschatka hafven. Dess norra
sida sköljes af Ishafvet. Uddar: Cap Taimura,
den nordligaste punkten i det landfasta Asien;
Tschukotskoi-Nos, ytterst i n.0., samt Cap Lo-
patka, sydligaste spetsen af halfön Kamtschatka.
I s.v. öfvergär landet utan någon naturgräns i Kir-
gisernes steppland, men mot Hög-Asien är grän-
sen bestämd af en bergrad, .som fortgår under
namn af Altai och Sajanska bergen mellan sjöarna
Saisan och Baikal, och sedermera, likväl sänkande
sig till måttliga landåsar, under namn af Dauriska
bergen samt Stanowoi Krebet, ända ut till Ochotz-
ska hafvet.

Floder: Ob , som upprinner på Altai-berget,
sedermera upptagande Tom från höger, samt från
vejister den ansenliga Irtisch, hvilken kommer
frän Altai, sedan den med sig förenat de från Al-
ginski-bergen kommande Ischim och Tobol; —•

Jenisei, Siberiens största flod, uppsvällande på
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Sajanska berget samt upptagande Angara och Ne-
dra Tunguska; Lena, upprinnande på bergen n.
om Baikal-sjön, och upptagande Witim, Olekma,
Wilia och Aldan. Mindre betydliga äro Indigirkd
och Kolyma i nordöstra Siberien samt Selenga,
som faller i sjön Baikal. Här upprinna äfveh
Amurs^båda källfloder Onon och Kerlon t

Siberien är rikt på metaller (särdeles i Ural
och Altai), i synnerhet guld, platina, silfver, bly
samt jern. Föröfrigt består Siberiens rikedom i
skinnen af de många zoblar, mårdar, hermeliner
och räfvar, som här fällas. Hela vestra Siberien
är ett enformigt slättland ; ö. om Jenisei blir lan-
det backigt, vid Lena bergigt ; i Kamtschatka öf-
vergår det till alpland. Ännu större är olikheten
mellan det södra och norra Siberien. Likväl äp

äfven södra delen kall, emedan den ligger högt
och öppen för Ishafvets vindar; redan vid 54^
(bredden af Liibeck) blir åkerbruket osäkert och
npphör alldeles vid 60° (bredden af Helsingfors),
Snart försvinna äfven skogar och träd, och sedan
träffas endast omätliga torfmossar och träsk, hvilka
större delen af året täckas af snö, och der äfven
om sommarn kälen aldrig upptinar. I dessa trak-
ter lefva invånarne dels af sina renar, dels, vid
kusterna, af hvalfiskar och skalar, vid strömmarna,
af lax, som här uppstiger i Yäldiga stimm.

Detta land är bebodt af ett stort antal vilda
stammar, olika till härkomst, lefnadssätt och reli-

fion, såsom Baschkirer, väldige bi-herdar, vid
fral; Tatarer vid Ob; Osliaker vid Tom och

mellersta Ob, och nordligare Samojeder, Asiens
Lappar, vid Ishafvet, mellan Ob och Jenisej; Sa-
janer, vid Sajanska berget och öfra Jenisej; Tum-
guser, kring öfra Lena ; Jakuter, kring nedra Le-
na ; ö. om dem Jukagirer, vid Ishafvet, bo i
jordkulor, hålla inga renar utan lefva af fisk och
elgar; Tschuktscher, i nordostliga Siberien, ett kri-
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giskt folk samt Kximtschadaler, i halfön Kam-
tschatka, lefvande hufvudsakjigen af fisk.

- Städer: Tobolsk, G. vid Tobols utflöde i
Ob, nederlag for pelshandeln, 18t. Jekaterinen-
hurg, vid Ural, Imfvudort i denna bergslag, 6t.
4)msk, vid Oms utfall i Irtisch, 7t. Tomsk, G.,
vid Torns utlopp i Ob, god handel, lOt. Koly-
*wan, vid Ob, hufvudort i en bergslag. Jeniseisk,
vid Jenisei, medelpunkt för. den inre handeln, st.
Irkuzk, G., i ett angenämt läge, vid den prakt-
fulla floden Angara, 6 mil frän dess utflöde ur
sjön Baikal; stapelort för chinesiska varor, 15t.
Kiachta, vid chinesiska gränsen , dit köpmän från
"China komma med sina -varor, kt. Nertschinsk, i
Daurien och vid fl, Schilka, hufvudort i en silf-
■verrik bergslag, 2t. Jakuzk, vid Lena, pelshan-
del, 3t. % Vchotzk, hamn vid Ochotzska hafvet:
handel på Kamtschatka och Ryska Amerika. Pe-
tropawlowsk, i Kamtschatka, hamn.

öar: a. i n. Nya Siberien, k mycket stora,
-men obebodda öar. Här uppgräfvas elfenben samt
ben och tänder af mammuthdjur, rhinoceroter och
•buffeloxar, ehuru intet af dessa djur numera fin-
nas i dessa nejder. — b. ö. om Kamtschatka: A-
leutema, vulkaniska, föga fruktbara. men bebod-
da. — c. s. om Kamtschatka: Kurderna, hvaraf
de nordliga höra under Ryssland, de sydliga un-
-der Japan. Rika på pelsbärande djur.

JAPANSKA RIKET.

Består
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förvandlas det egentliga Japans steribundna mark,
ja sjelfva dess klippor, till åkerfält eller terrasser,
som bära ris, hvete, the, mullbärsträd
och tobak. Annars är Japan rikt på förträfflig
koppar. Dess inv. täfla med Chineserne i idoghet:
de odla ej blott marken med samma skicklighet,
utan tillverka äfven lika godt, om ej bättre, por-
cellan och lackerade arbeten. Den inre handeln
är blomstrande; landsvägarna förträffliga. De äro
tillika redlige, tappre, gläd ti ge och öppenhjertige.
Religionen är trefaldig: Sinto, gamla religionen,
en art Buddhaism; Budsdo, Buddhas .eller Fo's lä-
ra, samt den chinesiska Kongfu-rtse'si förnufts-lära,
till hvilken de förnäma bekänna sig. Språket är
alldeles olika Chinesernes, ,men skriften dånad ;<if
dem. Japan har blott till namnet en Kejsare:
Dairi, som likväl nu sysselsätter sig endast med
andeliga ting och lefver instängd i sitt palats, men
en Vice-regent, kallad Kubo, är i besittning af he-
la den verldsliga makten. Folkmängd 25 mill.
Städer: Jeddo, vid en hafsvik, på Nifon, Kubos
säte; säges hysa 1 mill. inv. frliako, midt på sam-
ma ö, Dairis residens, 500t. Nagasakki, på Kiusu,
den enda hamn, som får besökas af utländningar
(Chineser och Holländare)', 60t.

Jesso, skild från Nifon, genom Sängar-sundet,
full af skyhöga berg och vulcaner. Landet ligger
under södra Frankrikes polhöjd, men klimatet är
nästan så kallt som i Sverige. Inv. heta Aimu,
ha långa hår på kroppen, så att de nästan äro lud-
ne. Japanarne innehafva blott södra delen , med
colonien frlatsmai, en liflig handelsort, 50t.

Saghalin, antingen en ö eller dialfö , i norra
delen bebodd af Mantschuer, i södra delen af Ai-
mu ; dessa lefva mest af lax, och sy sina kläder
af fisktarmar. De sälja hvalfisktran till Japanarne,
som här endast äga några nybyggen.
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Ä f e i k a.
Denna verldsdel forbindes endast med Asien

genom näset vid Suez. Dess öfriga sidor omgifvas
af haf: den norra af Medelhafvet, den vestra af
Atlantiska hafvet, den södra af Söderhafvet, den
östra af Indiska Oceanen, den nordöstra af Arabi-
ska viken.- Afrika har inga djupt i landet inträn-

fande vikar, få insjöar och få segelbara floder, hvil-
et gör denna verldsdel mindre beqväm för han-

deln och har äfven; vållat att: dess inre delar äro
merr eller mindre obekanta.

Afrikas infödingar äro Negrerne; till dem hö-
ray ehuru i aflägsnare skyldskap, äfven Kajfrer och
Hottentotterne. Men folkslag, af Kaukasisk race
hafva inträngt i < norra* och mellersta delön; de mest
spridda^ äro Araberne, af hvilka de som bo i stä-
derna kållac frlorer; vidare Berberne i norra kust-
landet, Kopterne i dEgypten, Abyssinierne, Nubier-
ne m. fl. De råaste nationerna äro fetisch-dyrka-
re;; de andre hafva antagit Islam ; Abyssinierne
äro* Ghristne..

BERBERIET.
Hela-' norra kustlandet från Atlantiska hafvet

all" Atlasberget stryker i nordvestra
hörnet från s.v. till n.v.. Har der toppar med e-
vig snö, sannolikt 12 till 15,000 fot höga. Deref-
ter går Lilla Atlas längs kusten till Tunis, men
är betydligt lägre; ännu lägre äro Harudsch-ber-
gen, s. om den stora Sidra-viken. Här växa säd,
vin, europeiska frukter, dessutom dadlar, socker-
rör, bomull och gummi-träd. Man träffar här re-
dan apor, elephanter och strutsar. De egentliga
infödingarne, Berberne, hafva blifvit drifna upp-
åt bergstrakten af Araber och Ihtrkar, som satt
sig i besittning af kustlandet, och sedermera gjort
sig fruktade såsom sjöröfvare. Religionen är Is-
lam. Består af:
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Sultanatet Marokko, på ömse sidor om Stora
Atlas, hvarunder Fez äfven lyder i nordvestra
hörnet af Afrika; ett mäktigt rike med 9 mill.
inv. Städer: Marokko, ej långt från Atlas; Kej-
sarns residens, 30t. frlogador, sjöstad vid Atlant,
hafvet, löt. Fez, en af Afrikas folkrikaste städer,
88t. Tanger, vid Gibraltars sund, handel, löt.
Ceuta, midtemot Gibraltar, tillhör Spaniorerne, st.

Algier, mest bergigt, äfven vid kusten. Er-
öfrades 1850 till en del af Fransmännen. Städer:
Algier, stad med en stark fästn., 80t. Oran, vid
hafvet, 16t. Constantineh, 30t.

Tunis, midt emot Sicilien; också bergigt. Har
3 mill. inv. Regenten kallas Bey. Stad: Tunis,
vid en insjö, som har ett utlopp åt hafvet. Beyens
säte; idkar sjöfart och sjöröfveri, 150t.

Tripolis, med öknen Barka, mellan Medelhaf-
vet, som här bildar Sidra-viken, och Harudsch-
bergen. Kusten är lågland och sandig, men ej ov
fruktbar; i s. och ö. vidtaga öcknar.. Landet har
3 mill. inv. Regenten kallas Bey eller Pascha.
Stad: Tripoli, vid hafvet, Beyens säte; handel',
25t. Sjöröfveriet har här nästan upphört.

NILIitNDERNA.
Habescii eller Abyssinien, ett högt bergland",

med loppar af evig snö, men med djupa dalar,
der kaffe växer vildt. Här upprinna de tvenne
stora Nil-armarna Bahr-el-Azrek (Blå floden), samt
Takazzé. Inv\ äro monophysitiske christne, men
halfvilda, ätande rått kött, som ofta styckevis ut-
skäres ur lefvande kreatur. Landet är nu deladt
i flera stater. Förnämsta städerna äro: Gondar,
vid fl. Takazzé, i nejden af sjön Tzana, SOt. Ax-
um,^ medelpunkt för elfenbens-handeln, Bt.

Nubien , ett stort land, kring Nilens mellersta
lopp, som här flyter utför flera katarakter, i en
smal däld, omgifven af klippor och öcknar.
Nordvestra delen heter Sejnnaar, en högslätt, der
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Bahr-el-Azrek inflyter i Bahr-el-Abiad, och längre
ned Takazzé, i den förenade floden. Här ligga
handelsstäderna Sennaar, säte för en Sultan, samt
Schendi, nära det gamla Meroé. — Vestra delen
heter Dongola, med en liknämd stad. — Östra
delen, det egentliga Nubien, mellan Nilen och
Arab. hafvet, bestar, med undantag af Nil-dalen,
i öcknar och berg, i hvilka grottor och tempel
med statuer och hieroglypher äro huggna, i en
större och renare stil än i ./Egypten. — Vid Phi-
Ice, störtar floden utför den sista katarakten och
nu inträder man i

./Egypten, nedra Nildalen. I början ar dalen
ganska smal, från 1 till 3 mil bred ; föist nedan-
för Kairo, öfvergår Östra bergkedjan, friokattam,
till sandkullar", och den vestra, Libyska bergke-
djan, drager sig mer inåt öcknen. Här klyfver sig
floden, sprider sig i flera grenar, som utfalla i
tvenne hufvudmynningar. Någon tid derefter,
sedan det tropiska regnet och snösmältningen in-
träffat i de trakter, der Nilen har sina källor,
börjar floden stiga, och när han i /Egypten nått
sitt maximum , öppnas alla canaler och grafvar,
på det han måtte få öfversvämma hela daliandet :

iEgyplen liknar då
,

från Aug. till Scpt. en sjö ,

Iivarur endast trädtnpparne, samt de pa höjder an-
lagda byarna och städerna uppsticka. Sedan flo-
den dragit sig inom sina bräddar, efterleinnnr den
en fruktbar vegetabilisk dy, som bär flerdubbla
skördar; särdeles är det nedra mynningslandet ,

Delta, namnkunnigt för sin fruktbarhet. Här od-
las mest ris, mais, korn, bomull, indigo, socker,
opium. Deremot saknar /Egypten nästan alla slags
träd utom palmer och några fruktträd, hvilkas
frukter, liksom vinet, äro af medelmåttig godhet.
— Namnkunnigt är föröfrigt detta land för sina
monumenter, såsom sina pyramider (en grupp lig-
ger vid Gizeh n.v. om Mcmphis ; en annan vid
Sakhara s.v. om Memphis; högsta pyramiden är
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468 fot, den högsta bland alla af menniskohand
uppförda byggnader), sina obelisker, sin labyrinth,
(nu blott en grushög), sina grott-tempel, den stora
af menniskor gräfda sjön Moeris m. m. Inv. äro
dels Kopter, christne, dels Araber (de jordbru-
kande kallas Fellahs), dels Turkar. Landet har
lydt under Turkiska Sultan och styrts af en Pa-
scha; men den nuvarande är blott till namnet
lydpligtig; har dessutom för egen räkning gjort
stora eröfringar i Nubien och Arabien, samt till
och med sednast fråntagit sin öfverherre Syrien;
föröfrigt har han infört europeisk krigskonst och
idoghet, men sjelf slagit under sig all handel och
håller sina undersåtare i det hårdaste förtryck.
Deras antal är i JEgypten 2*/2 mill. och i de öf-
riga länderna 7*/2 mill.

Städer: Siat, h:ort i öfra iEgypten; slafhan-
del, lOt. Kosseir, dålig hamn vid Röda hafvet,
men stapelort för handeln med Arabien; här fara
pilgrimerne öfver till Mekka. Kahira (Karro)^
nära Nilen, Paschans säte, den ansenligaste stad i
Afrika, och medelpunkt för landthandeln mellan
Asien och Afrika, 300t. Damiet, nära östra Nil-
armens mynning; handeln har aftagit, 14t. Ro-
sette, sjöstad, vid vestra Nil-armen, 13t. Alexan-
dria, vid hafvet och en canal från Nilen,
nuvarande bästa sjöstad, ehuru obetydlig, emot
hvad den var i forntiden och i medeltiden. Mo-
numenter: Pompeji stod o. Gleopatras Obelisk, 25t.

DET INRE AFRIKA.

Sahara. S. om Atlas utbreder sig, under
detta namn, den största öcken på jorden, sträc-
kande sig från Atlantiska hafvet tvertöfver Afrika
ända till det dEgyptiska gränsberget; men der an-
tagande namn af Libyska öcknen. Den består öm-
sevis af sand, styf lera eller kalkstens-ytor. Här
sammanhopas Sandberg, hvilka, drifna af vinden,
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oupphörligt förändra sin plats ; här ser man, lik-
som på hafvet, skydrag, men af sand i stället för
vatten, hvilka, när de brista, begrafva hela kara-
vaner; här är den giftiga vinden Saraura mest
farlig; ingenstädes förekommer oftare än här det
optiska spel, kalladt hägring (fata morgana), hvar-
igenom allägsna föremål afspegla sig vid horizon-
teri, såsom städer, floder m. m. Vatten finnes blott
på ansenligt djup , regn uteblifver ofta pa hela år ;

här växer intet träd, ingen buske, intet gräs, blott
några saltplantor ; hvarken menniskor eller djur,
nästan endast med undantag af strutsar och anti-
loper, kunna här uppehålla sig. Österut deremot
afsmalnar öcknen, kanterna, bebos af några Berber-
stammar, och äfven inuti öcknen finnas några
oaser (gröna öar i sandhafvet). Sådana äro: 1.
landet Fezzan, s. om Harudsch-bergen: 2. Si-
wah, det fordna Ammonium, v. om Kairo, samt
de oaser, som fordom kallades Oasis major och
Oasis minor.

Sudan, det fordna Nigritien, s. om stora öck-
nen. Sjö: Tsad, minst 50 mil lång. I landet
upprinna på Kong-bergen, ej långt från hvarandra,
floderna Senegal, som flyter åt v. , och Dsjoliba
eller Nigern, som tager sin kosa ö. ut, genom-
flyter sjön Dibbie, vänder sig söderut och slutligen
åt v. samt utgjuter sig på Benin-kusten i flera
mynningar. Landet framalstrar säd (mais, korn,
mindre ris), dadlar och andra frukter, indigo,
bomull, kaffe, Schi (ett träd, som bär vegetabiliskt
smör) m. m,; är tätt befolkadt, fullt af byar och
stora städer; här idkas liflig karavan-handel, sär-
deles med guldstoft och slafvar. De flesta inv.
äro Negrer (det mäktigaste folket äro Fellaterne,
de ljuslättaste af Negrerne), dernäst Araber, mest
nomader. Här finnas en mängd riken, såsom:
Bambarra, med staden Sego, vid Nigern; Tom-
buktu, n- om Nigern, n.o. om sjön Dibbie, med
en liknämnd h:stad. Houssa, ett mäktigt rike,



Politiska Geographien,224

med städerne Houssa, Sakkatu, Kaschna. Bornu
vid sjön Tsad, med 2 mill. inv. och 56 städer,
samt östligast Da rfur och oasen Kor du fan m. fl.

Den öfriga delen af det inre är fullkomlig.en
obekant.

VESTRA KUSTLANDET.

Vid kusten är landet under Tropikerne sum-
pigt, osundt, men yppigt fruktbart på ris, jam-s-
--rötter (VcstAfrikanernes förnämsta näringsämne),
peppar, ingefära, sockerrör, bomull och indigo;
men framals trär ej, såsom Afrikas östra kust, ka-
nel och myrrha. Inåt landet uppstiger marken,
blir sundare oeh öfvergår till bergstrakt.

Senkoaimbikn , vid ' mynningen af floderna Se-
negal och Gambia: här ligger Gröna Udden , den
•vestligaste i Afrika. På kusten hafva Portugiser,
Fransoser och Engelsmän besittningar; i det inre
äro flera Negerriken»

Öfra Guinea, s. om Kong-bergen och längs
Guinea-viken; i dess östra del utfalla Nigerns
mynningsarmar. Indelad i Sierra Leon a (räk-
nas af några till Senegambicn), med engelska co-
lonien Freetown och Nord-Amerikanska colonien
Liberia, begge bebodda af frigifna Negrer , Pe p-
par-, Elfenbens-, Guld- och Slaf-ku-
sten, samt kusten Ben in. I det inre : de mäk-
tiga rikena Ascha nt i, Dahomei och Be n i n•,
hvilkas konungar dyrkas såsom gudar, offra men-
niskor vid fester oeh begrafningar, och ofta blott
för tidsfördrif afslå sina slafvars hufvuden. Huf-
vudstaden i Dahomei heter Abomei, der de båda
konungapalatsens gårdar prydas af mcnniskallai,
spikade pa pålar. — Konungen öfver Aschanti
säges hafva 3,533 hustrur.

Nedra Gwnka, begynnande straxt s. om iEqua-
tor , sträckande sig i s. till Gäp Negro. Här fly-
ter Congo-fl. eller Zaire, som tros komma från
den stora sjön Aquilunda samt fl. Coanza. Till-
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bär sträckvis Portugiserne. Här finnas rikena Lo-
ango, Cacongo, Congo, (med staden Salvador),
Angola (med staden Loanda, h:ort för alla Por-
tugisernes Vest-Afrikanska besittningar), Benguela,
n. om fl. Coanza (med portug. staden S. Felipe
de Benguela).

Derefter följer söderut en-sandig, ofruktbar
och nästan öde kust.

SYD-AFRIKA ELLER CAPLANDET.

Sydligaste kusten omgifves af berg, som ut-
skjuta i Goda Hopps Udden med Taffelberget
(3,500 fot), samt Cap Agulhas, Afrikas sydligaste
ndde. Landet deromkring är något torrt, men
bördigt på hvete och vin, samt har äfven ull och
hudar att aflåta. Infödingarne äro Hottentötter,
ett gulbrunt, menlöst herde-folk, som nu mest
tjena såsom vallhjon hos colonisterne; desse äro till
sin-börd Holländare; men landet lyder nu under
England. N. om Colonien höja sig Zwarte-bergen;
sedan fblja omvexlande störa högslätter, (större
delen af åren förtorkade, men efter regntiden
bördiga ängar, som då besökas af strutsar, antilo-
per och colonisterne med deras hjordar), nya
bergrader, och floder, som trögt framflyta, såsom.
Oranje-floden, som rinner åt v. och Stora Fisk-

flödén, som tar vägen åt s.o. I dessa takter,
bo Bos/esmännen, ett dverglikt, djuriskt rått
folk, öfvertäckt med aska och ti eg. Stad: Cap,
vid Taftelviken och foten af Taffelberget; en för-
friskningsort för Ost indi e-färarne ; under vinter-
stormarna (Maj—Aug) kan dock denna hamn ej
begagnas, 20t.

SYDÖSTRA KUSTEN.
Kaffer-landet från Keiskamma-floden till Dä

Lagaa-viken, oeh vid Oranje-flodens källor. Berg-
ländigt. Kaffrerne äro svartgrå, ha tjocka läppar
som Negrerae, framskjutande kindben som Hotten-
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totterne, men hög panna och näsa. Idka något1

jordbruk, men mer boskapsskötsel.
Sofala, från Da Lagoa till Zambeze-floden;

rikt på guld och elfenben, med den portug. sta-
den och fästn. Sofala. — V. om Sofala ligger lan-
det Monomotapa

,
vid Zambeze-floden, fruktbart

och svalt. Inv. äro Kafirer.-
Mozambik, från Zambeze-floden till Cap Del-

gado, i v. stötande till Lupata^bergen, iö. till
Mozambik-Canalen. Stad :- frlozämbik, på en ö,
h:ort för Portugis, besittningar i Östra Afrika; här-
ifrån hemtas elfenben, guld, ambra och slafvar, 3t..

Zanguebar
, från Cap Delgado till iEquatorn,

sumpigt meft bördigt på sockerrör, bomull och
elfenben. Lydde fordom under Portugiserne, ntr
mestadels under Imam af Maskat. Städer: frie-
linda och frlombaza, tillhörande Araberne.

Ajan, från ./Equatorn till inemot Guardafui,
mestadels utan floder och ofruktbart '.:— Adel, fråiu
Cap Guardafui till Bäb-el-Mandeb , otroligt rikt på
myrrha, cassia och kanel. Inv. heta Samali: i
det vestra inre landet ströfva Gallas, ett vildt röf--
var-folk, till. Abyssiniens gränsor.

öar;

Azorerna, midt emot Portugal, under•hvilket rike de ock lyda. Bergiga och vulkaniska,
fruktbara på vin.. De största heta: S. frliguel och:
Terceira.,

Canarie-öarna, v. och s.v. om Marok-
ko. Lika Azorerna^ endast hetare. Tillhöra Spa-
nien. De största: frladeira, bekant för sitt vin,
med staden Funchal, 20t. Teneriffa, med den
utbrunna vulkanen Pico (11,500 fot hög) och sta-
den Santa Croee, säte för Ståthållarn, hvilo-ort för
Ost- och Vestindie-farare, Bt. Canaria, med ham-
nen Palmas, 9t. Ferro, hvarifrån första meridia-
nen räknas, ehuru ön ligger något vestligare.



Gröna Uddens Öar, midt emot Cap Ver-
de eller Gröna Udden i Senegambien ; bergiga och
torra. Tillhöra Portugiserne jemte Bisagos-öarna
som ligga nära fasta landet.

Ascension, ensam ö i Oceanen; midt emel-
lan Afrika och Amerika; ödslig, täckt af lava,
utan ett enda träd. Tillhör England. S.v. derom
%ger

S:t Helena, tillhörande Engelska Compag-
niet; högbergig och basaltisk; men dalarna temli-
gen bördiga. Här pläga Ostindiefarare lägga till,
för att intaga förfriskningar ; här afled Napoleon.

Madagascar^, en af de störsla öar på jor-
den, 250 mil lång, skild från fasta landet genom
den breda Mozambik-canalen. Högst bördig, sär-
deles på kaffe och socker, som blifvit hitplante-
rade. Inv. äro svartbrunc, men ej negerartade.

Mascarenhas, ö. om Madagascar, rik på
kaffe, socker m. m. Bestå af två stora öar: Bour-
bon, tillhörig Frankrike, och lie de France, nu
tillhörig Engelsmännen, som kalla den frlauritius.
Stark sockerodling.

Comoro-oarna, vid norra ingången till
Mozambik-canalen, — A.m iran terna och S e -

chellerna, n. om Madagascar, de sistnämde till-
hörige Engelsmännen.; alla små. — Socotora,
vid ingången till Bab-ei-Mandeb, nyligen inköpt
af Engelsmännen, ämnad till nederlag för stenkol,
under ångbatsresorna mellan ./Egypten och Indien.

227A
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Amerika.
Omgifves i n. af Ishafvet, i v. af Stora Oce-

nen, i s. och ö. af Atlantiska Hafvet. Det sed*
nare bildar här, särdeles på norra kusten en mängd
stora vikar, såsom Baffins-viken, hvars inlopp" he-
ter Davis sund; i dess vestra hörn ligger Lanca-
ster-sundet, som bildar inloppet till Barrows Ca-
nal: huru långt denna smala, vanligen af is till-
spärrade Canal sträcker sig åt v., är obekant;
man förmodar att den skall leda ut i oceanen i
v. — Hudsons vik, med en stor öppning i n., af
obekant längd, samt med de tre fjärdarna i v.
Repulse-, Trager- och Chesterfield-Bay, i hvil-
ken alla man fåfängt sökt en utfart till Stora Oce-
anen ; — S:t Lorenz-viken, som mottager den lik—-
nämda floden; — Fundy-viken, (kh— 4s%° br.) ;

— Chesapeake-viken, (37—59° br.); — den stora
Mexicanska viken, med dess bugt Campeche-viken:
i Mexicanska viken intränger från s. en stor vat-
tenmassaj hvilken återkastad från husten bildar eo.
Golfström, som går at n. längs låsta landet till
bankarna vid New Foundland, der den vänder sig
åt öster och strömmar ät Afrikanska kusten: i s.
sammanhänger denna vik med den stora hafsfjär-
den Caraibiska hafvet, som har de båda stora bug-
terna Honduras- och Guatemala Bay samt den
trångare frlaracaybo-viken. — Obetydliga i jemn-
förelse med de redan nämda äro de sydligare:
Paria-viken, vid ön Trinidad (10° nordl. br.); —

Maranons utloppsvik med sött vatten; — AllHel-
gona-vik [ikQ s. br.); — Plata-strömmens utlopps-
vik; — S:t Josephs-sik (^2° s. br.) samt S:t Georgs-
vik (46° s. br.) — Det landfasta Amerika skiljes
genom det trånga och krokiga Magelhaens-sundet
från ön Eldslandet. — Vestra kusten af Syd-
Amerika har också endast små hafsvikar såsom Pe-
nas- (k7° s. br.), Chiloe- (ho0 br.), Guayaquil-
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(h° br.), samt Panama-vikarna. — På Nord-Ame-
rikas vestra kust intränger Californiens, 160 mil
länga vik. Från ko° till halfön Alaschka är ku-
sten mycket söndersplittrad, bildande en stor skär-
gård med oräkneliga sund och bugter. Nordligare
skiljes Amerika frän Asien genom Berings-sundet.

Norra delen bebos af Grönländare och Eski-
moer, hvilka så till gestalt som språk likna Tschuk-
tscherne, Samojederne och Lapparne i Gamla Verl-
den. Af en egen polar-race äro jemväl Petschera,
ytterst i SydAmerika. De öfriga urinvånarne ut-
göra en egen race, som närmast liknar den mon-
goliska, men skönare och kraftigare. Likväl har
den blifvit undanträngd af Européer i de inre
trakterne, så att dess antal ej tros öfverstiga 6
mill. Af här bosatte Européer äro Spaniorer, Por-
tugiser och Engelsmän de talrikaste. Européer,
födde i Amerika, kallas Creoler, barn af Européer
och Negrinnor kallas frlulatter; barn af Européer
och Indianskor kallas frlesticer o. s. v.

NORD-AMERIKA.
NORRA POLARLäNDERNA.

Grönland, emellan Baffins--viken och Davis
sund i v. och Ishafvet i ö., is. slutande med Cap
Farevell. De norra gränsorna äro obekanta, så att
man ej vet, om landet är en halfö eller en ö. Så
vidt man känner, är Grönland fullt af liöga berg,
ständigt täckta af snö och is; östra kusten, ehuru
i medeltiden Norrmännen der hade en coloni, är
nu tillspärrad af is. Marken är blott få månader
fri frän snö; här växa inga träd, utom i Södra
Grönland, som har några låga björkar, alar och
{)ilar. Endast kusterna äro bebodda. Inv. lefva
lufvudsakligen af skäl- och hvalfiskfångst. Föröf-

rigt är landet ett tillhåll för hvita björnar, räfvar
och fenar.
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BAFFiNS-<LäNDERNA , kalla, ödsliga, af Eskimåer
glest bebodda landsträckor, n.v. och s. om Baf-
hns-viten: huruvida dessa länder i n.v. samman-
hänga med Grönland, är obekant.

LÄNDERNA KRING HUDSONS VIK.

Labrador, en stor halfö, mellan Hudsons vik
och sund, Davis sund och S;t Lorenz-vikens myn-
ningsvik. Upptages mest af höga berg ; klimatet
är nästan kallare än sjclfva Grönlands *. ofvan 56°
växa inga andra träd än dvcrgaktiga. Öfverflod
är på vilda djur, särdeles på björnar, som vid vat-
tenfallen lura pä las. luv. äro dels Eskimoer,
dels Indianer.

Nya Wales, kustlandet v. och s. om Hudsons
vik, deladt genom floden Churchill i Norra oeh
Södra Nya Wales. Det förra är ofruktbart, äf-
vensom den gent emot liggande stora ön Sou-
thampton. S. om floden blir klimatet blidare:
der växa små skogar och europeiska trädgårdsväx-
ter. Inv. äro dels Eskimoer dels Indianer.

Indianernes Land , det inre Amerika , från Is-
hafvet till Missuris källor, nästan så stort som hela
Europa. Här ligga Stora Slafsjön, Athapeskow
samt Winipeg-sjön? den förra stor som hela Ir-
land, den sednare föga mindre. Här flyta frlacken-
zie- och Kopparmine-floden, Athapeskow och Sa-
skatschavan. .Landet tyckes vara alldeles slätt ; of-
van 68° växa inga träd; kring Athapeskow (-59°br.)
hafva granen, lärkträdet,, popeln, björken och alen
en temlig höjd ; kring Saskatschavan (57°) mogna
korn och råg; här börja ekar, lönnar, cedrar att
trifvas. Nordligast bo Eskimoer; sydligare India-
ner af flera stammar, såsom Chippeway och Kisti-
noer, hvilka jaga pelsdjur, och sälja skinnen till de
'airopeer, som här upprättat flera faetori«r.



A.m e r i k a. Britiska Nord-Amerika. 231

NORDVESTRA KUSTEN.

Från Is-Cap, Amerikas yttersta bekanta udde
i n.v. (71° br.), till Fucas Infart (AB 0). Stranden
från halfön Alaschka är högbergig och vulkanisk ,

ända in i Juni snöbctäckt ; vid 60° br. höjer sig
Elias-berget, 18,000 fot. Kusten är liksom Nori-
ges, inskuren af stora fjärdar och vikar, och full
af öar. Dessa länder äro rika på räfvar (äfven
svarta), svarta björnar, hafsuttrar, mårdar, herme-
liner, men zoblar finnas här icke. Nordligaste de-
len tillhör Byssarne, den södra Engelsmännen.
Kustländer: Halfön Alaschka, Nya Norfolk,
Nya Cormval/is, Nya Hannover1 och Nya Geor-
gien. Det sistnämnda omgifves på tre sidorafen
stor vik. I Nya Hannover växa redan lönnar och
äpleträd ; i Nya Georgien äfven ekar. — Öar: Ko-
djak eller Kischtak, med ett ryskt factori, neder-
lagsort för pelshandeln; K. Georg lII.s Öar, också
med en rysk nederlagsort; Prinsen af Wales ö,
full af vulkaner, täckt af is och snö; Drottning
Charlottas ö, samt sydligast i N. Georgiens vik:
Nutka eller Quadra Vancouvre.

BRITISKA NORD-AMERIKA.

Canada. Begränsas i s.v. af de -5 stora sjöar-
na ; från den nedersta Ontario utgår S:t Lorenz-

floden, flyter först längs efter gränsen, sedan ge-
nom södra delen af landet och utfaller i en stor
vik» Deruti inflyta från n. fl. Utavas; den delen
af landet, som ligger v. derom, kallas Öjra, den
öfriga delen Nedra Canada. Klimatet är hårdt
och snön qyarligger till Maj; men emedan som-
marhettan är stark, mogna här äplen, persikor och
mais, i vissa trakter valnötter och eastanier. En-
dast kring floden är landet odladt, annars öfver-
växt af skog. Utförsvaror äro pelsverk^ timmer
och skog, säd och kött. Folkmängden 900,000.
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Af vildar äro Huroner och Irokeser talrikast; af
Europeiska afkomlingar Fransoser, emedan Canada
ursprungligen varit ett Franskt nybygge. Städer:
i Nedra Canada: Montreal, på en ö vid Utavas
inflöde i S:t Lorenz-floden ; hufvudort för handeln
med pelsar, som hitkamma från det inre landet,
hOt. Quebek, vid S:t Lorenz-fl., säte för General*
Guvernören r stark handel, 30t.

Nya Brunsvig, s. om S:t Lorenz-flodens ut-
loppsvik samt Nya Skottland, s. om förstnämde
land och den mellan båda utskjutande Fundy-vi-
ken. Dessa länder, som fordom tillhopa kallades
Acadien, äro bergiga och skogbevuxna samt ha
blott 250,000 inv. Förnämsta staden är Halifax,
i Nya Skottland , med en god hamn, 18t.

öar: Cap Breton och Newfoundland. Den
sednare är namnkunnig för en stor, derutanför be-
lägen sandbank, på hvilken idkas den största stock-
fiskfångst i verlden. Längst i s., under 32° br.,
ligga Bermudas-öarne, bestående af en mängd små
holmar, mestadels nakna klippor.

Nya Hannover och Nya Georgien
~ på nord-

vestra kusten, se föregående sida.

NO RD-A MERIKANSKA FOR E NT A
STATERNA.

Utgöras af ett bredt landbälte, som upptager
mellersta delen af Nord-Amerika och> räcker från
det ena hafvet till det andra; i s.o. nedskjuter i
Mexicanska viken den stora halfön Florida. Ge-
nom Alleghany-bergen och Klippbergen, som ge-
nomlöpa denna landsträcka från n. till s., delas
den i trenne regioner: 1. Atlantiska Kust-
landet. Här flyta i norra delen Connecticut och
Hudson-fl. frän. n. till s. , Delaware i den mel-
lersta delen, sydligare Susquehanna och Potowmak,
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som utfalla i Chesapeak-viken; vidare, ännu sydr-
ligare Savanna, samt slutligen den i Mexicanska
viken utfallande Alabama. 2. Missisippi-slät-
ten, ett ofantligt stort slättland7, bestående af de
ansenliga elfvarna frlissuris- och Missisippis flod-
område mellan Alleghany- och Klippbergen; samt
3. Oregans eller C o 1 u m b i a -f 1 o d c n s om-
råde mellan Klippbergen och Stilla hafvet. Af
dessa utgör den Atlantiska kuststräckan, colonise-
rad af Briter, Nederländare och Svenskar, den vig-
tigaste. Engelsmännen kommo slutligen ensamne
i besittning af denna landsträcka, men år 1775 af-
follo de der belägna Staterna från moderlandet,
och sedan denna tid hafva åkerbruk, manufactu-
rer, handel och folkmängd hastigt tilltagit. Od-
lingen har äfven utbredt' sig på andra sidan om
Aleghany-bergen till Missisippi, men har hittills
icke hunnit till den stora landsträckan v. om denna
flod, hvilken ännu är skog eller betesland. I de
nordligaste staterna odlas säd och lin; här blomstra
raanufacturer och handel; i de södra odlas ris, soc-
ker-rör, tobak, bomull och indigo afslafvar (Negrer),
Inv. äro dels Indianer (i det inre landet), dels af-
komlingar af Européer, särdeles Engelsmän; också
talas här mest Engelska: i de södra staterne äro
Negrerne talrikare än de hvita. De Nordameri-
kanska Staterna utgöra tillsammans en fadererad
republik, hvars gemensamma angelägenheter skötas
af en President och en Congrcss; föröfrigt är hvarje
stat sjelfständig och har en egen conslitution.
Dessa äro nu till antalet 2A ; utomdess finnas 6
Territorier, hvilka blifva Stater, så snart dess folk-
mängd växt till 60,000, samt derjemtc Distriktet
Columbia. — I alla Staterna stiger folkmängden
till 16,500,000. De förnämsta äro: New-York., o.
om sjöarna Eric och Ontario; här upprinna Hud-
son-fl., Delaware och Suscjuehannas östra kallflod:
denna provins anses för Amerikas kornbod, och
Kar 2 mill. inv.; — New-Jersey, ö. om Delaware-



234 Politiska Geographien.

fl..; — Pennsylvanien, genomskuret af Blå Bergen
Samt den vestligare kedjan Alleghany; här upp-
rinna Vestra Susquehanna och Ohio; — Virginien^
mellan hafvet och Chesapeak-viken i ö., till Ohio
i v.; rik på förträfflig tobak; — Florida, en torr,
sandig halfö, men fruktbar på bomull,; _ Louisi-
ana, vid nedra Missisippi, som här upptager Röda
Floden, lågländig, under regntiden en sjö, de öf-
riga årstiderna sumpig och osund, men yppigt
fruktbar på ris och indigo.

Städer: Boston (i Massachusetts), stor han-
dels- och fabriksstad vid hafvet, 70t. New-Tork
(i New-York), vid Hudson-flodens utlopp, den
folkrikaste och mest handlande stad i Förenta Sta-
terna, 230t. Philadelphia (i Pennsylvanien), vid
Dalaware-flodens utlopp ; tätlande med New-York
i handel, folkmängd och välmåga, 208t. Balti-
more (i Maryland); näst efter de båda sistnämnda
förnämsta handelsstaden, 90t. Washington (i di-
strictet Columbia), vid Potowmak, Presidentens
och Gongressens säte, stor till vidden , men har
blott 20t. Charleston, förnämsta staden i Syd-
Carolina, vid hafvet, kOt. Nya Orleans (i Loui-
siana), nära Missisippis utlopp, bland träsk, neder-
lagsort för de vestra staternas säd, socker och i
synnerhet bomull, 50t. Folkmängden vore vida
större, om ej klimatet vore så osundt; gula Fe-
bern gör här förskräckliga härjningar.

FRISTATEN MEXICO.
Gränsar i n. till Förenta Staterna, i ö. till

Mexicanska viken, i s. till Guatemala, i v. till Stil-
la Hafvet och Californiska Viken. I s.v. utskju-
ter halfön Yucatan, iv. Califomien. Här flyta
Arkansas och Röda Floden (under en del af sitt
lopp bildande gränsen in.) ut i Missisippi, Rio
del Norte, hufvudfloden, i Mexicanska viken samt
på vestra kusten Colorado, utfallande i Californ.
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viken. Den norra, vida större delen af Mexico
består af vildmarker; den öfriga delen utgöres dels
af en högslätt, dels af kuststräckorna. Högslätten,
egentligen en utplattning af Cordillerens rygg, 5
till 8000 f. hög, har syd-Europas klimat: der växa
mais, råg, potäter, mullbärsträd samt europeiska
fruktträd ; på högslättens sluttningar sockerrör, ca-
cao, bomull, indigo, cochenille-cactus, jalappa, va-
nille; det heta, låga, sumpiga kustlandet vid Me-
xicanska viken (gula feberns fädernesland) framal-
Strar mais j ris, maniok- och jaimT-rötter, palmer,
pisang, mahagony- och campeche-träd. Mexico är
berömdt för sina guld- och silfvergrufvor; de för-
ra lemnade fordom 7,000, de sednare 2,230,000
skalp, årligen;.l af allt silfver, som finnes i verl-
den, ha 9/j 0 kommit från Spanska Amerika och 2/3
från Mexico. Inhemska djur äro jaguarer, cagua-
rer, tapirer, samt i norra delen björnar, muskus-
oxar och elgar. Hästar och hornboskap hafva blif-
vit hitforda och otroligt förökat sig. Mexico består
nu af en mängd stater, som bilda en foederativ
republik och skicka Deputerade till en Junta eller
Congress 1). Folkmängden stiger till 8 mill., språ-
ket är spanska: inv. äro dels Indianer, dels Creo-
ler, dels Negrer.

Städer: a. på östra Kustlandet: Vera
Cruz, i en odrägligt het trakt; hamn för Mexico,
18t. Xalapa, på sluttningen af högslätten, på vä-

fen mellan Vera Cruz och Mexico, säte för För-
undsregeringen, lOt. S. Luis de Potosi, på slutt-

ningen af högslätten, medelpunkt i en silfverbergs-
lag, 30t. — b. på Högslätten: Oaxaca, i den
fruktrikaste delen af högslätten, särdeles rik på
cochenille, 24t. Puebla de los Angelos, idkande
god handel, 50t. frlexico, mellan två sjöar, prakt-

1) "Enligt den nyaste forändringen skulle dessa stater utgöra
en enda representatif republik, med en central-regering.
År 1836 skilde sig den nordliga staten Texas från förbundet.
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full, med palatser och rika kyrkor; fordna h:staden
före Spaniorernes eröfring; ännu en medelpunkt
för hela den inre handeln, 180t. Guadalaxara;
ansenlig med 60t. Zacatecas, med de rikaste silf-
vergrufvor i verlden, 22t. — c. I vestra Kust-
landet: Acapulco, hamn, fordom en stapelort
för Philippinernas, Chinas oeh Indiens varor; nu
för dess hetta och osunda läge nästan öfvergifven:

FRISTATEN GUATEMALA.

På den smala landtunga, som förenar Norra
och Södra Amerika; men sjelfva näset tillhör Sta-
ten Columbia i Södra Amerika. Här ligger sjön
Nicaragua. Landets hufvuddel består af en hög-
slätt ; men livarken denna eller fjällryggen sjelf har
samma höjd som i Mexico. Här växa ungefär sam-
ma produkter som i södra Mexico; dcribland den
yppersta cacao och indigo ; halfön Honduras tyckes
vara Mahagony-trädets rätta fädernesland. Landet
består af 5 Stater, som bildåren Union, hvilken
kallar sig Central-Amerikas Förenta Stater. Folk-
mängden stiger ej till fullt 2 mill. ILstaden he*--
fer Guatemala, nära Stilla Hafvet, 501.

VE ST-INDIEN.
En kedja af öar, som sträcka sig från Flori-

da till Orenocos mynningar. De flesta äro hög-
bergiga, af vulkaniskt ursprung, fruktbara på soc-
ker, kaffe, bomull, indigo, som odlas af Negrer.
Här blåser passad-vinden (östan) nära 9 månader
om året (Dec.—Aug.); regntiden varar från Sept'.
till Nov., och under dessa månader faller tre gån-
ger mer regn än i England. Folkmängden utgör
öfver 2 mill.,- hvaraf hälften äro Negrer: på de en-
gelska öarna hafva dessa nyligen blifvit emanei-
perade.
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BAHAMA-ÖARNE ELLER LUCAYERNE.
S.o. om Floridas Östra kust. Deribland Gua-

nahani, det första af Columbus upptäckta land.
Tillhöra England.

STORA ANTILLERNA.
Cuba, den största i hela denna skärgård. Till-

hör Spanien. Hufvudorten Havana, liflig handel,
112t.

Jamaica, tillh. England. ILstad: Kingston, 33t.
Haiti, (f. d. St. Domingo) den fruktbaraste af

dessa öar. Utgör nu en republik af Mulatter och
Negrer. Städer: Port-au-Prince, hufvudorten,
251. Cap Haiti (f. d. Cap Francais), Bt.

Porto Rico, tillhör Spanien. H:stad: San
Juan, 301.
DE SMå ANTILLERNA ELLER CARAIBERNA.

Till Danmark höra de små öarna: St. Tho-
mas, St. Croix och St. Jean. -- Till Sverige:
St. Barthelemy, liten och bergig, har blott 18,000
inv., hvaraf 10,000 bo i h:staden Gustavia; fram-
alstrar den bästa bomulL — Till England: St.
Christoph, Antigoa, Dominique, St. Vincent, Bar-
bados, den östligaste i skärgården, Grenadillerna
med hufvud-ön Grenada; Tobago,' Trinidad, den
största och sydligaste i; skärgården, rik på natur-
skönheter m. fl. — Till Frankrike: Guadeloupe,
den största näst Trinidad; frlarlinique, rik på för-
träffligt kaffe. — Till Holland: St. Eustaz, Cu-
racao- m. fl. -— Till Columbia;: frlargarita,, osund,
omgifven af perlbankar-

6 Y D -A MER I K A.
FRISTATEN COLUMBI A.

Består af nordliga delen af Syd-Amerika jemte
Panama-näset. Cordilleren har här en stor höjd:
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dess högsta topp är Chimborazo. Landets hufvvid-
floder äro frlagdalena och Cauca, hvilka länge fly-
ta i jemnbredd med hvarandra och slutligen före-
na sig samt Orenoco, som i sitt lopp beskrifver en
halfcirkel; dessutom upprinner här en stor mängd
«f Amazon-flodens källiloder. Vestra delen af lan-
det består af högslätter : den vid Quito ligger 8800
fot öfver hafvet ; der växa sydeuropeiska frukter,
afvensom china-träd och cochcniile-cactus, jemval
smultron, men icke mais, än mindre palmer: deri-
från sänker sig landet åt hafvet och framalstrar tro-
piska produkter; i synnerhet cacao, indigo, bom-
ull. Columbia hyser en stor rikedom på guld och
platina; silfvergrufvor finnas ock, men begagnas
foga. Består af 5 särskilda, af hvarandra oberoen-
de republiker: Ecuador vestra. Nya Granada mel-
lersta, Venezuela östra, hvilka hysa 3 mill. af åt-
skilliga folkstammar ; språket är Spanska.

Städer: a. i Eciiador: Guayaquil, bästa
handelsstaden vid vestra kusten, 20t. Quito,h:staå
pa en högslätt., 701. — h. IN. Granada: Bogo-
ta, vid en biflod till Magdalena: god handel, kOt.
Panama, på Näsets vestra kust, 10t. Cartagena,
vid Magdalenas utlopp, i en het osund trakt, 20t.
— c. I Venezuela: frlaracaybo, vid utloppet
af den lik nämda sjön, 25t. Venezuela, på halfön
Paragoana, 101. Caracas, h:stad i en högdal, 3
mil från hafvet, 50t. Cumana, vid en vik, med
en talrikt besökt hamn, 12t. — Öar: Gallopa-
gos i Stilla Hafvet, obebodda,

GUYANA.

Kustlandet mellan Columbia och Brasilien.
Det inre af landet är vildt, öfverväxt af skog, ett
tillhåll för menniskoätände Indianer (Caraiber m.
fl.) samt förrymde Negrer; kuststräckan, hvarest
jordens fruktbarhet är otrolig, är uppröjd af Eu-
ropéer, som, medelst Negerslafvar, här odla kaffe,
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sockerrör-, indig®, vamille, peppar, bomull m. m.
Två gånger om året (Jan. —Febr. samt A pr.—Maj)
är denna trakt af landet en sjö.; den öfriga delen af
året ett träsk, hvarifrån pestångor uppstiga-; här
hviinla ormar och ödlor, kustlandet är del adt mel-
lan 1. Engelsmän, hvilkas colonier, de folkrikaste
.och sundaste, heta Es s e/iu c b o, 1) c me r a r y och
Berbicc; 2. Holländare, hvilkas andel heter Su-
rinam, samt 3. Fransmän, hvilkas besittning kal-
las Caj en ne, nu mera i ett bedröfligt skick.

KEJSARDÖMET BRASILIEN.

Upptager % af hela Syd-Amerika och är in-
emot sa stort som hela Europa. I norra delen
strömmar jordens största elf, Amazon-floden, upp-
tagande floder, af hvilka åtskilliga äro större än de
ansenligaste i Europa, t. ex. lapura och Rio Ne-
gro .frän n.., Madeira, Topayos, Xingo från s. ; i
elfvens utloppsvik utfaller Tocantin, också en an-
senlig flod. Detta flodsystem skiljes is. genom
■Chiquitos-åsen från de ansenliga-floderna Paraguay
•och Parana, som utom landet förena sig. På östra
.kusten flyter San Francesco. Vid Amazon-flodens
nedra lopp är landet så platt, att elfven 120 mil
från dess utlopp endast har en sänkning af 10 fet.
Föröfrigt består det inre af Brasilien i medelhöga
slätter. Det är ett af de rikaste på jorden. Här
finnes guld och de bästa diamanter; tobak, eacao
•och vanille, landets förnämsta stapelvaror, utom
mångfaldiga andra dyrbara naturalster. Men men-
niskor felas för att upphemta alla dessa skatter,
ty blott en ringa del af landet är uppröjd-t, och på
denna ofantliga landyta bo knapt o mill. inbyg-
gare. Språket är portugisiska : religionen Katholsk:
regeringssättet en constitutionel monarchi.

Städer: Para, vid Tocantins utloppsvik, kal-
lad Gräm Para, 30t. Fernambuco, på Brasiliens
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östligaste kust, ansenlig sjöstad, 60t. Bahia, vid
Allhelgonavik, med en hamn, som kan rymma alla
jordens flottor; Idkar betydlig handel, 180t. Rio
Janerio, vid en hafsvik, i ett skönt läge; praktfullt
bygd. Rikets h:stad och medelpunkt för hela Bra-
silianska handeln, 200t. — I det inre landet.:
Villa Rica, i en nejd, rik på guldgrufvor, iOt.
San Paolo, vig tig bergsstad, kht.

FRISTATEN URAGUAY.

Hette fordom Banda Oriental, sedan Cisplali-
na. Obetydlig stat mellan Brasilien, floden Ura-
guay och La Platås utloppsvik. Nära en fjerdedel
(36,000) af statens folkmängd (170,000) bo i frlon-
tevideo,h-.st&den vid'La Platås mynning.

FRISTATEN PERU.

Upptages till största delen af Corduleren, som
här delar sig i trenne, jemnsidigt fortlöpande gre-
nar; mellan dem ligga fruktbara högslätter; men
öster om den östra fjällkedjan utbreda sig stora
Pampas, släta hedar, som räcka långt in i Brasi-
lien. Här upprinner frlaranon (Amazon-floden)-,
som flyter länge från s. till n. , vänder sig sedan
mot ö. och utgör gräns mot Columbia. I honom
falla Ucayale, gränsflod mot Brasilien. Norra de-
len af sjön Titicaca faller inom landets södra gräns.
Peru är otroligt rikt på guld- och silfvergrufvor,
hvilka dock ligga i öcknar, nära snöregionen, der
hvarken Européer eller Negrer uthärda : arbetet
måste således bedrifvas af Indianer. Annars har
Peru ungefår lika produkter som Columbia, så-
som socker, bomull, cacao, china, peruanskt rör
m. m. Af djur: Llama och Vicuna. Fristaten
består af 7 departementos, bebodda af nära 2 mill.
invånare, som tala spanska. Städer: Lima, nära
hafvet; republikens h:stad; husen äro låga^ affruk-
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tan för jordbäfningar; stark handel, 70t, Cuzco,
på en högslätt, Perus äldsta h:stad och Incas säte,
med ett soltempel, på hvars grundvalar nu står
en kyrka, k6t. Arequipa, vacker stad, 20 mil
från hafvet, god handel, 25t.

FRISTATEN BOLIVIA.
S. om Peru. Bestar af 1.. Kuststräckan, som

utgör en öcken; 2. Högdalen mellan Cordilleren,
som här delar sig i två grenar, landets bästa del.
Här ligger, vid nordliga gränsen och till en del
ufom landet, sjön Titicaca, nära 13,000 fot öfver
hafvet. Vid dess stränder höja sig i östra bergs-
kedjan Illimani och Nevada de Sorata, till en höjd
23,640 paris, i., de högsta toppar i hela Nya
Verlden. 3. Den stora högslätten, ö. om den inre
bergskedjan, bestående af skogar, träsk eller he-
dar. De mellersta bergen dela landets floder mellan
Amazon-floden och Paraguay: till den förra flyta
Beni, frladeira och dess arm gränsflod
mot Brasilien; till den sednare Rio grande och
Pilcomayo. I detta land ligga Potosis verldsbe-
kanta silfvergrufvor; annars är detta högland föga
fruktbart, bär inga tropiska frukter, men väl hvete
och mais. Åkerbruket beror här helt och hållet
på spillningen af sjöfåglar, hvilken hemtas från
öar, der de i urtiden qvarlemnat flera hundra al-
nar djupa träckhögar: dessa bearbetas som gruf-
vor och produkten utgör en vigtig handelsartikel.
Unionen består af 6 stater, bebodda af 1,200,000
inv. Språket är spanska; religionen katholsk.
Städer: La Paz, på en högslätt; handel, 2öt.
Potosi, hufvudort i silfverbergslagen, Ht. Chu-
quisaca, vid en biflod till Pilcomayo, Regeringens
säte, 26t. -

FRISTATEN CHILE (CHILI).

Ett
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got mindre höga, gå genom landet. Klimatet är
så torrt, att från Maj till Nov. ingen regndroppe
faller, och äfven under den öfriga delen af aret-är
nederbörden obetydlig. Floderna äro vattenfatti-

fa, utom under snösmältningen på bergen. Eme-
an jordmånen dessutom är sandig, sa är frukt-

barheten ej stor. Hvete och mais odlas mest; an-
nars är Chile potätcrnas hemland. En stor del
deraf består af öcknar ocli betesmarker, och mån-
gen enskild, äger 10 till 15 tusen nötkreatur. För-
nämsta exporten ärx nuförtiden koppar. Förfärliga
jordbäfningar inträffa ofta. Folkmängden består af
ungefär L mill. ; språket är spanskt; religionen
katholsk. Södra delen a"f landet innehåfves af
Araucanerne, ett sjelfständigt, aldrig underkufvadt
folk. Städer: San Jago, h:stad, 18 mil från
hafvet, med 6()t. inv. Dess hamn heter Valpa-
raiso, *25t. Dernäst vigtig är Concepcion, som
dock i Febr. 1835 alldeles förstördes, hade förut
20t. Vigtig var äfven fordom Valdivia, i Arau-
canernes land, nu genom krig nästan ödelagd. —

Öar: Chiloe, ien hafsvik. Juan Fernandez, låmjt
från fasta landeL Här lefde Sclkirk, känd under
namn af Ptobinson Grusoe, åren 1705—09.

PARAGUAY.
En föga betydlig stat mellan Paraguay och

Parana, som vid landets sydliga grans förena sig.
Förnämsta produkten är Paraguay-the, som i hela
södra Amerika nyttjas i stället för vanligt the.
Staten styres af Jesuiter, hvilka till Director valt
en Medicinae (eller Juris?) Doctor, som styrer pa-
triarchaliskt-despotiskt. Landet är foga' känclt,
emedan inga främlingar hit få inkomma. H:staden
heter Assumpcion, 12t.
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LA PLATÅ STATE R,N A.
Ö. om Chile.. Hufvudfloden är Pararia, som

upptager Paraguay, Rio Gran de- och Pilcomayo,
bildande vid sitt utlopp en ofantligt bred elf, som
kallas La Platå; i• denna utfaller Uruguay, som
skiljer landet från staten Uraguay. Större delen
deraf, från Parana till foten af Anderna, består i
ofantliga slätter-(Pampas), enformiga, utan andra
träd än palmer, men gräsrika. Här ströfva tapi-
rer, jaguarer, tajassu-svin, förvildade hundar, samt
tallösa hjordar af dels vilda, dels tama hästar oeh
nötkreatur, vallade af halfvilda herdar till häst.
Derföre utföres mycket talg, kött, torrkadt af öc-
kenvinden, samt än mer hudar. Föröfrigt utföres
mycket Paraguay-the till Chile. Städerna ligga
antingen utmed floderna eller i bergstrakten,
skilda af stora ödemarker. Nästan hvarje stad ut-
gör en egen stat, ehuru flere af dem knapt hafva
en folkmängd af 5000 inv. Hela Unionen utgöres
af" 14 sådana stater, med tillsamman 700,000 inv.
Den förnämsta heter Buenos Ayres, vid La Platå,
som här har en bredd af 7 mil ; Unionens rustad
©ch Juntans säte. Drifver en ansenlig handel, 90t.

MAGELHAENS LAND.
Äfven kalladt Patagonien. Sydligaste delen af

det ländfasta Amerika. Vestra delen är ett af
Cordillererne upptaget bergsland ; den östra åter
utgör en fortsättning af La Plata-Pampas, således
en ödslig, kal, torr sandslätt. Inv. kallas af Eu-
ropeerne Patagonier, väl inga jättar, såsom fordom
berättades, men dock ovanligt hörgväxte.

ÖAR.
Eldslandet, bestående af 3 stora öar och flera

mindre, skilda från fasta landet genom det farliga
Magelhaens-sundet. De äro fulla af höga, snöbe-
täckta berg; och bebos vid hafskusten af Pescherä,
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ett af de råaste bland jordens folkslag. De lefva
af fisk och fågelfångst och kläda sig i skälskinn. —

Falklands-öarna, otroligt rika pä pinguiner (ett
slags gäss) samt hval- och skäl-arter. — Obebodda,
men lika rika på fåglar och tranlika hafsdjur äro:
Nya Södra Georgien, har under samma bredd
(54 —55°) som Skåne blott tvenne växt-arter,
Sandwichsland (58°) täckt af snö och is, utan alla
växter; Södra Orkney-öama, (60—61° br.) och
Nya Södra Shetland (61 —64°); det yttersta af allt
bekant land i s.. är S:t Peters ö, upptäckt 1820
under 69° 15/.

Föröfrigt har man 1831 och 1832 (under 65 och 67° br.)
upptäckt tvenne stora kuster, som man förmodar tillhöra en
stor Austral-continent, hvilken tros sträcka sig från meridianen
af Madagaskar till meridianen af Cap Horn. Detta land be-
stod af idel snöberg, utan djur och växter. — Den yttersta
punkten, till hvilken man (C.tpten Weddell) framträngt mot
Sydpolen, är 74° 15' br., och hafvet befanns der alldeles,
isfritt.
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Australien.
Äfven kallad Polynesien d'. ä. många öar,

emedan denna verldsdel helt och hållet består af
öar, ehuruväl Nya Holland, som ensam upptager
*/8 af Australiens yt-innehåll, vanligen betraktas
såsom fast land. De äro alla belägna i Stilla Haf-
vet, de flesta mellan vändkretsarna, de största, äf-
vensom de flesta s. om /Equatorn. De friska hafs^
vindarne göra klimatet temligen svalt. En del
hafva haft sitt ursprung från vulkaner, som träf-
fas i stort antal på de mindre öarna; andra hafva
uppkommit och uppkomma ännu genom koraller,
af hvilka de flesta äro ombäddade. Nya Hollands
djur och växter skilja sig mycket så väl från de öf-
riga verldsdelarnas, som från den Australiska skär-
gårdens. Dess Fauna, ehuru fattigare än andra
länders, är rikare än Öarnas, hvilkas Flora åter är
rikare än Nya Hollands. Ursprungligen ägde des-
sa öar inga andra däggdjur än hundar, svin, råttor
Och flädermöss, hvilka allesammans åtos. De vig-
tigaste af denna ö-verlds växtalster äro: kokos- och
brödfrukts-träden, pisang, jams- och arum-rötter
samt batater, hvilka alla ätas, vidare Pappers-
mullbärsträdet, af hvars bast göras kläder, samt
Nya Zeelands förträffliga lin. Vegetationen blir
fattigare i den mån man nalkas Amerika: först för-
svinner Palmen, Bambu-trädet, hvarefter Kokos-
och Brödfrukt-träden bli de egentligen herrskande;
slutligen upphöra äfven dessa på Påskön. — Infö-
dingarne höra dels till de negerlike, sotfärgade Pa-
pua, dels till Austral-Malayerne; på de flesta öar-
na har genom dessa folkslags blandning en mcllan-
race uppstått, som, på olika ställen, närmar sig än
den ena än den andra ur-racenT Öfverallt brukas
den seden att tatuera sig, d. v. s. insticka figurer
på huden.
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NYA HOLLAND OCH VAN DIEMENS LAND.
Nya Holland. Skild från Nya Guinea genom

Torres-sund, hvars södra del kallas Endcavours-*
sund, samt från Van Diemens Land genom Bass-
sundet. I n. inskjuter den 120 mil långa Car-
■pentaria-vikeiu Af detta land känner man icke ens
fullkomligt kusterna, och ingenstädes har man sär-
deles långt inträngt i det inre af landet. Östra,
kustlandet, sträckvis coloniseradt af Engelsmän,
kallas Nya Södra Wales, inåt landet begränsadt
af de Blå Bergen. Här odlas hvete, och mycket
ulf föres till England. Nya Holland äger en mängd
besynnerliga djurarter, hvilka i allmänhet, liksom
Pung-djuren hos oss, äga pungar, i hvilka de ny^
födda ungarne nå sin fulla utbildning. Vi namne,
blott: Kängurun, närmast likt ett far, dock med
små liksom bortvissnade framfötter, men med så.
starka bakfötter, att djuret Öfversjpringer k alnars,
buskar och tager 10 till 1$ alnar i hvart hopp;
Näbbdjuret (Ornithorhyncus), ett af de besynner-
ligaste djur, närmast lik uttern, men med näbben
af en anka och med giftiga skorpiontaggar i bak-
fötterna; Dingo, en hundart, Nya Holländarns en-
da husdjur, den flygande Ekorren, med en mag-
pung; Pung-råttan, Emu, en art stor Casuarie, 7
Fot hög; Maenura, en praktfull fågel; den svarta
Svanen; Midas, en ofantlig sköldpadda, som väger
500 marker. N. Holland saknade ursprungligen
alla sädesväxter, har brist på frukter och bär, som
tjena till menniskors näring: här växa hvarken
brödfruktträdet, eller kokospalmen : sago- och kål-
palmejn finnas väl här och der, men begagnas ej:
derföre lida vildarne ofta hungersnöd. Deras van-
liga näring ur växtriket äro jainsrötter och en orm-
bunk-rot, hvilken nyttjas som bröd; ur djurriket
Känguruh och Emu, hvilka jagas med hundar; ur
hafvet fisk, sköldpaddor oeh döda hvalfiskar; när
allt felas, bekriga och uppäta vildarne hvarandra.
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Föröfrigt gå de mest nakne, om vintern kasta de
endast öfver skuldrorna ett hund- eller känguruh-
skinn; om vintern bo de i jordkulor.

Stad: Sidney, engelsk coloni i Nya Södra Wa-
les, med den rymliga hamnen Port Jackson, 20t.
Hit sändas en mängd förbrytare från moderlandet.
Ej långt derifrån ligger Botany Bay, i början be-
stämd till en sådan förvisningsort.

Van Diemens Land, en ö, s. om Nya Hol-
land, och lik denne i hänseende tilj produkter och
inv. Äfven här hafva Engelsmännen colonier. För-
nämsta orten heter Hobartstown, med 10,000 inv.

NYA ZEELAND.
Två stora öar, åtskilda af Cooks sund. Bergen

äro skyhöga, ofverst snöbetäckta; vattenfall finnas
af 900 fots höjd; vid bergens sluttningar växa res-
liga furor: dalarne äro ömnigt beväxta med gräs.
Här växer ett eget slags lin, bättre än det vanli-
ga. Inv. äro starke och vilde, oqh äta sina krigs-
fångar.

ÖARNA NaRMAST N. OM NYA HOLLAND.
Dessa skärgårdar frambringa Söderhafvets skö-

naste produkter tillika med de närbelägna Ostin-
diska öarnas (muskott-nötter, krydd-nejlikor, pep-
par, ingefära, ebenholz, sandel- och drakblods-
träd). Invånarne äro dels oblandade Papua, dejs
af mellan-racen.

Nya Guinea, näst Borneo den största ö i verl-
den. Ehuru först upptäckt, är den ännu minst
kand. I det inre landet finnas berg, som hinna
snögränsen.

Nya Britannien, delad i 2:ne öar, Nya Ir-
land och Nya Hanover; vidare iö. Salomos-öarna
eller N. Georgien; alla högbergiga, till en del vul-
kaniska, och mycket bördiga. I ö. och s.o. följa
sedan de af små, bergiga holmar bestående floc-
karna : Drottn. Charlottas öar samt Helge Ands-
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öarna eller Nya Hebriderna, samt den betydliga
Un Nya Caledonien. På clen sistnämda vantrifves
redan Kokosträdet: öboerne äta der stekta spind-
lar och en art kritsten (Steatit).

NORDVESTRA Ö-FLOCRARNA, N. 031 EQUATORN.
Dessa hafva ungefär samma produkter som N.

Guinea och de derintill belägna öarna. Inv. till-
höra en mellanrace, som väl har Negerracens ull-
hår, men annars till gestalt och seder liknar Ma-
layerne.

frlarianerna eller Ladronerna, ö. om Philip-
pinerna, tillhöra Spaniorernc; inv. härstamma från
Philippinerne och Mexico, och äro christne ;- Ca-
rolinerna' s. om de förra, låglända. I v. stöta der?
intill Pelju-öärna; längre åt Ö. ligga frhdgraves-
öarna, en talrik skärgård bestående af små, af ko-
raller bildade öar. Inv* äro kopparfårgade.

NORDÖSTRA ÖARNA.
Sandwichs-öarna, 13 öar med skyhöga berg:

ett af öfver 13,000 fots höjd. Ärums-roten äi här
bufvudföda, ehuru hvarken brödfrukt eller kokos-
nötter saknas. Inv. äro något mörka, men utan
ullhår: i nyare tider hafva de antagit christendom,
europeisk- cultur och bygga skepp, på hvilka'de
segla ända till Amerika och Ghina. Största ön he-
ter Owaihi.

SYDÖSTRA Ö-FLOCKEN, S. OM EQUATORN.
Fidschi-öarna, så omgifna af koraller, att man

knappt kan komma fram med en båt. Inv. äro
en skräck för de öfriga Öboarne: de äro svarte,
starke och krigiske och se hisklige ut, när depå-
kläda sig sin rustning och sticka ett par fjädrar i'
den genomborrade näsmellanväggen, under det ö-
ronen nedhänga ända till axlarna. De tillverka*
vackra tyger och båtar.



Australien. Sydöstra o-flocken. 249

Skeppar-öama, n.o. om de förra, gifva från
hafvet en skön anblick med sina höga, ända upp
till topparne beklädda berg. Inv. äro 5 till 7 tum
högre än medelmåttige Européer och mycket väl
bildade. Namnet har kommit deraf, att de sällan
annorlunda än i båtar färdas mellan sina byar.

Vänskaps- eller Tonga-öama, låglända och
hvilande på koraller, yppigt fruktbare: här når
kokospalmen en ovanlig höjd. Inv. äro vackra,
godsinnade men brukade mennisko-offer. Chri-
stendomen och europeisk cultur hafva dock äfven
här slagit rötter.

Sällskaps-(Societets-)öama, högbergiga och rika
på alla Söderhafvets producter. Inv. äro högväxt-
te; till färgen dels koppar-dels olive-färgade; höf-
dingarne äro ljuslättare och tillika högre till väx-
ten; for ofrigt ett lättsinnigt, vällustigt, men god—-
sinnadt folk^ har nu antagit christendomen. För-
ut berusade de sig af ava, en skadlig dryck, som
tillreddes af roten pa en art peppar, som förut:
tuggades;. Hufvudön heter Otaheiti.

I s.o. ligga de- Låga öarna, bestående af o—-
tåliga skär och holmar, samt norr ut

frlendanas*, bestående'af 2:ne hufvudflockar:-
Marquesas-öarna i s; och Washingtons-oarna i n..
Inv. äro nästan hvita och tatuera sig konstigt.

Påsk-ön (Waihu)v den yttersta i denna o—-
verld, ligger ensam och för sig sjelf. Här saknas;
brödfrukt-trädet' och kokos-palmen. Inv. äro tem-
ligen lika Europeerne r endast något gule, lefva ii
jordkulor.-

T Stilla hafvet' upptäckas^ ännu tid efterannan*
större och mindre öar: För några år sedan upp-
täcktes af Capten; v: Schantz' (från Finland) en ö-
grupp under 10° n. br. och 184° 1. ö. om Ferro..
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Grunddragen af Geogt aphiens Historia.

Jllos-nästan alla folkslag var under deras barndom
den föreställningen vanlig, att anse sitt land såsom
jordens medelpunkt. Så- betraktade Grekerne den
lilla ön-Delos såsom jordens nalle och medelpunkt.

Phcenicier och något sednare Kretcnser, Car-
thager och Tyrrhener voro den tidens djcrfvaste
sjömän,, men de höllo- sina upptäckter och resor
hemliga. Grekerne började sednare beträda denna
bana. Deras tåg till Colchis., som låg. vid ändan
af den då kända verlden, ansågs för ett sådant
vågspel, att det länge firades afskalderne, 1260 i.
G. Ett århundrade derefter inföll det Trojanska
kriget.. Horaerus som besjungit dety föreställer
sig himmelen såsom ett hvalf af metall, hvilande
på berg, (i v. på Atlas), Jorden, såsom en rund
yta, kring hvilken flöt en Verldsflod, Oceanus,
som ytterst i v. inströmmar i Meflelhafvet. Grän-
sorna för hans kunskaper voro Colchis i 0., det
aegyptiska Thebas och Aethiopierne i s., Trinacria
(Sicilien) i v. , Thracicrne och Cimnaerierne i n.,
de sednare höljde i evig natt och'töcken. Från
d£m leder en klyfta till Aides'- (Plutos) underjor-
diska rike-; af Oceani vatten flöt en arm, Styx, n-ed
till underjorden; nära derintill var nedgången.till
Tartarus, Titanernes rike.

Vid pass femhundrade år efter Homerus (450
f. Chr.) uppträdde Herod otu s ; under denna tid
hade geographien gjort stora framsteg. Grekerne
hade anlagt en mängd colonier så väl i Mindre
Asien, (af hvilka isynnerhet Phoetea, och frlilMus
företogo långväga färder), på Sicilien {SyracusoilTib
m. fl.) och i Italien (Sybaris, Kroton, Tarentum,
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uti. fl. 720—707). Milesierne hade börjat besegla
PonlHS (Svarta hafvet). hvars binamn axeinos (den
ogtstfria, numera förbyltes till euxinus (den gäst-
fria) ; här uppstodo colonierna Sinope, Dioscurias
oeh Tana, hvarifrån hemtades säd, timmer: fisk,
slarvar och indiska varor. Pharao Necho hade, så-
som det berättas, genom Phoenicier låtit omkring-
segla Libyen (Afrika). Darius Hystaspis hade låtit
■Scylax segla ■utför Indus, och derefter-underkuf-
vat landet deromkring. Hans son, Xerxes, utsände
-också Phoenicier genom Hercules stöder (Gibraltars
sund) för .att kringscgla Libyen, men de koramo,
som det heter, till ett segt haf, genom hvilket
skeppen ej kunde komma fram, och måste vända
om. Något lyckligare voro Garthagerne. En af
deras sjömän, Hann o, framträngde till en Udde,

•iormodligen på öfra Guineas kust, men måste af
brist på lifsmedel vända om. Redan Phoenicierne
både drifvit handel på Tarschisch eller Tartessus
.(södra Spanien) oeh hemtade derifrån silfver. Gar-
thagerne trädde ej allenast i deras spär, utan sträckte
äfven sina handelsresor långt mot norden; de be-
sökte insula* Casseritides (Scilly-öarna), för att der
hemta tenn, och seglade till Östersjöns kuster, för
att der till-byta sig bernsten.

Allt hvad hittills sålunda om jordens särskilda
länder hunnit blifva bekant samlade Herodotus och
ökade sina kunskaper genom egna vidlöftiga resor.
Han känner den östliga jorden ända till Indus tem-
ligen väl; den nor_ra ända till Kaspiska hafvet,
hvilket han visste vara en stor insjö, samt ända till
Jaxartes (Sir); om stora öcknen hade han hört fa-
belaktiga berättelser, huru nemligen gripar vaktade
dess guld (guldbergert i Altai), ; /Egypten var ho-
nom väl bekant och han vet att berätta åtskilligt
•om det inre Afrika, som först .genom nyare resor
blifvit oss klart. Om det vestliga och norra Eu-
ropa förtäljer han foga ; han nämner icke ens Rom,
icke Alperne eller Pyrenéerna, men väl berget
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Hsemus, och Ister (Donau) såsom jordens största
flod, men misstog sig deruti att han trodde den
flyta i samma rigtning som Nilen. Rykten hade
han äfven hört om bernstensfloden Eridanus (Rhen?),
Tenn-öarna o. s. v.

Genom Ktesias {kOO år f. Ghr.), läkare hos
den Persiske konungen Artaxerxes, blef jordkun-.
skapen mera förvirrad än utredd, emedan hans be-
rättelser innehöllo mera dikt än sanning. Deremot
utmärkte sig Xenophon genom sin sannfärdighet:
hans Anabasis — pä engång en militärhistoria och
en resebeskrifning «— spridde ett klart ljus öfver
förut oredigt bekanta trakter ; detta Grekernes be-
römda af nämde fältherre beskrefne återtåg gick
{kOi f. Chr.) från Cunaxa i Babylonien, öfver Ti-
gris, genom en del af Assyrien, upp till Cardu-
chernes berg (Armenien), der Grekerne förvillade
sig, och slutade änteligen sin vågsamma färd i
Trapezunt.

För det nordliga Europa blef Pytheas från
Marseille (5-'io f. C.) en lång »tid hufvudkällan.
Britannien säger han sig helt och hållet hafva ge-
nomrest; 6 dagsresor i n. förlägger han landet
Thule; der är hvarken jord, luft eller haf, utan en
blandning af alltsammans, liknande en oredig mölja.
I dessa nejder räcka nätterna blott 2 till 3 tim-
mar : invånarne lefde dels af säd, som tröskades i
betäckta hus (logar), icke under bar himmel som
i södern, dels af vikit växande örter och rötter,
dels af honing, hvaraf en dryck bereddes (mjöd).
Om med detta land menas Jutland, Skandinavien
eller Island är omtvistadt. I dessa nejder bodde
Guthones vid en hafsvik; oeh en dagsresa derifrån
låg önAbalus, dit hafsvågorna uppkastade bernsten.

Alexanders krigståg (333 —323) öppnade vä-
gen till hittills okända länder. Sedan han förut
besökt Jupiter Ammons tempel i Libyen, inträngde
han i Syrien och hjertat af Persiska monar,chien.
Förföljande Bessus, Darii mördare, som i norra
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(27 gånger större än Jorden), Mercurius^ Venus,
Mars, Jupiter och Saturnus. Jorden indelte han
i fem zoner, sequatorn i 360 grader ; dess omkrets
var 6300 mil. Han utkastade en ny charta, på
hvilka de yttersta punkterna voro Thinai, Serernes
stad, samt Ganges, hvilken flod nyligen blifvit
bekant genom Seleuci Nikators indiska krigståg.
Kaspiska 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 annan 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 vidtog 300 stadier (50 sv. mil)
nedanför Syene.

Romarnes eröfringar utvidgade betydligt den
kända verldens gränsor. Sedan år 197 f. C, hade
de fattat fast fot i Hispanien; efter Carthagos fall
(ik6 f. C.) kom Gades (Cadix) i besittning af tenn-
handeln. Kriget med Jugtirtha (112 o. f.)gaf an-
ledningar till eröfringar och vigtiga upptäckter i
Afrika. Pompejus framträngde ända till Phasis
och Palsestina. Genom Caesars åttaåriga fälttåg i
Gallien och hans egen beskrifning derom lärde man
känna detta land; derifrån gjorde han tvenne tåg
öfver Rhen, och tvenne öfver sundet till Britan-
nien. Under Augustus eröfrades södra Tyskland
(Rhaetien och Vindelicien). - Germanicus företog ett
sjötåg, som ansågs för mycket djerft, från Bataver-
nes ö tills Amisius (Ems) och slog fienden på fäl-
tet Idistavisus (vid Minden). Från denna tid bör-
jade Cimbriska halfön omtalas.

Så vida var jordklotet kändt och utforskadt,
då Strab-o under Tiberii regering utgaf sin Geo-
graphi, det rikhaltigaste arbete i sitt slag, som
kommit till vår tid. Likväl begagnade han sig
foga af Romarnes upptäckter, och gaf Homeri geo-
graphiska uppgifter företräde framför Herodoti:
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annars följde han Eratosthenes i det mesta, men
ägde rigtigae begrepp om Germanien ända till
Elbe, äfvensom om Iberien och Gallien: Rhens
och Isters rätta ursprung vc.ro honom bekanta; om
Britannien kände han litet, om Thule upprepade
han hvad Pytheas för mer än 300 år före honom
berättat.

Ej långt derefter skref Dionysius Perie-
getes en Geograpbi på vers, och Pomponius
Mel a, den första Romerska geograph, ett geogra-
phiskt compendium, der namnet Africa förekom-
mer för första gången, samt en Okänd en kring-
segling af Röda Hafvet (Periplus Maris erythreei),
hvilket arbete origtigt tillägges Arrianus. S. om
Arabien känner han ön Diosturis (Socotora); utan-
för Ganges' mynning lägger han ön Chryse (halfön
Malakka), den Östligaste af alla öar; i n.o. omta-
lar han Thine Serernes land.

Vid samma tid, under Claudius, framträngde
fältherren Agricola i Britannien ända till bred-
den af Edinburgh. Hans måg, Taci tu s som
skillrar hans bedrifter, har äfven efterlemnat en
oskattbar beskrifning öfver Germanien. Han kän-
ner Suiones (Svenskar) och Fenni (Finnar) hvilka
sednare berättas hafva menniskoansigten, men krop-
par som vilda djur (d. v. s. de klädde sig i pelsar)*

Samtidig med Tacitus var Plinius d. äl-
dre, författaren af en Historia Naturalis, af hvil-
ken fem böcker handla om jordbeskrifningen. Det
är ett verk af en otroligt stor beläsenhet, men ringa
kritijk. Man träffar dcfck här några nya uppgifter,
t. ex. om sjöhandeln mellan ./Egypten och Indien,
om ön Toprobane (Ceilon), samt om europeiska
norden (se längre fram).

Ptolemseus (150 e. C.) kan anses som den
matliematiska geographiens skapare. Hans Astro-
nomiska Lärobyggnad visar-, att vetenskapen gjort
betydliga framsteg sedan Eratosthenes och Hi p
parchus (150 f. C.)., den förste som lärde axrui-
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noctial-punkternas retrogradation; Ptolemsei arbete
öfversattes på arabiska, under namn af Almagest,
och följdes under hela medeltiden såsom ett ora-
kel. Han utgaf äfven en Geographi., egentligen
endast ett namnregister på berg, floder, öar och
städer, hvilkas läge han mathematiskt bestämmer.
Äfven här visar han sig veta betydligt mer än sina
föregångare. Han vet att Hybernia (Irland) ligger
v. och icke n. om Britannien, känner Cimbriskd
halfön, äfvensom Danska öarna och Skandinavien,
hvilket han dock gör till en ö, något mindre än
Irland, talar der om Gutee såsom dess sydliga be-
byggare o. s. v. Kaspiska hafvet känner iian så-
som en insjö; Lakediveme och frlaldiverne voro ho-
nom bekanta under namn af de 1570 Öarna; i
Indien uppräknar han en otrolig mängd namn,
som till en del ganska nära öfverensstämma med
de inhemska sanskritska: halfön Malakka heter hos
honom än Ghryse än Malaion; i dess gränskap läg-
ger han Jaha diu (Java; diu betvder ö på sanskrit);
längs åt öster nämner han staden Thinae och lan-
det Sinai (China). Deremot trodde han att Asien
o. om Indien sammanhängde med Afrika.

Med Ptolemams uppnådde den vetenskapliga
Geographien hos Grekerna sin höjd; de verk, som
sedermera utgåfvos, hidrogo endast till utvidgande
af kännedomen om särskilda länder. Bland dessa
intager den skildring (ett slags resebeskrifning) som
Pausa nias (174 e. C.) efterlemnat om Grekland
ett vigtigt rum, ehuru den mest sysselsätter sig
med antiqviteter och konstverk. len sednare tid
(sannolikt under Kejsar Severus, \ 211) förfärdi-
gades en Vägcharta, med namnen pa alla militär-
poster inom Romerska riket, och uppgift om af-
ståndet dem emellan. Detta itinerarium, som 4
gånger afritades i medeltiden och kallades Peutin-
gerska Taflan, tjenar till stor upplysning i den
gamla topographien.

Under medeltiden skred dengeographiska kun-
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skapen mera tillbaka än framåt. Kos mas In-
dopleusteSj en acgyptisk munk, omkr. 500,
skref en Christlig Ortbeskrifning, hvaruti han,
emedan han ansåg det Ptolemaeiska systemet såsom
stridande mot Guds ord, sökte bringa Kosmogra-
phien i öfverensstämmelse med Moses och Kyrko-
fäderna, i följd hvaraf man återkom till forntidens
barnsliga föreställningar. Det var nu mera endast
hos Araberne, som Geographien jemte andra vet-
tenskaper blomstrade. Deras literatur är rik på
resebeskrifningar och geographier, och bland dessa
är Abulfedas (•{■ 1342) den förnämsta. Mel-
lertid försummades jordkunskapen äfven i Vester-
landet icke alldeles. K. Alfred d. store i England
(•f 900) skref sjelf en jordbeskrifning: hvad han
berättar om norden grundar sig på Others och
"Wulflstans resa till Beorma (Bjarmaland). Här
nämnas Terfenna-land (Lappland), Kwenland (Fin-
land), och Scride-Finnas, som till Norrmännen be-
talte skatt i djurhudar, fågelfjädrar, vallrossben o.
s. v., Sveonland (Sverige), Sconeg (Skåne), m. fl.
Några dyrbara uppgifter om Sverige (såsom afgu-
datemplet i Upsala, Birca m. m.) förekomma ock
i Vita Ansgarii, författad taf Adam från Bre-
men. — Redan förut hade Norrmännen gjort sig
kände såsom djerfva sjÖröfvare; de upptäckte oeh
befolkade Fär-öarna, Orkney- och Shetlands-öarna",
äfvensom Island (860), en del af Grönland (985),
och slutligen den del af N. Amerika, som kallades
Vinland (i001).

I det södra Europa började Korstågen samman-
knyta Europa med Orienten: man begynte igen-
finna spåren till de gamla handelsvägarna oeh an-
lägga nya nederlagsplatser. Mest vigtigt blef det
af Venetianerne anlagda Tana (nu Azow)? såsom
stapelort för indiska handeln, hvilken hittills un-der äldre medeltiden till en stor del gått genom
Ryssland. När sedermera Venetianerne af Genue-
serne undanträngdes från Svarta Hafvet, utkorade
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de Alexandria till stapelort för samma köpenskap.
Från denna tid började de vinna otroliga rikedo-
mar, och smaken för söderns kryddor och lux-ar-
tiklar (peppar, socker, silke m. m.) utbreda sig i
Occidenten. Snart företogos äfven resor till det
inre Asien, såsom af Juden Benjamin från Tu-
dela (1173), munken Rubriquis (1253 skickad af
Ludvig d. helige till Mangu Khan), samt Venetia-
narn Marco Polo. Denne sistnämde, kallad Me-
deltidens Herodotus, framträngde ända till China
(1271 —93), och stod 16 år i tjenst hos den store
Kublai, den då der regerande Kejsarn. Hos ho-
nom träffas de första bestämda uppgifter om det
mellersta och sydöstra Asien, ehuru uppbländade
med många dikter och namnen mycket vanstälda.

Vid slutet af Medeltiden tilldrogo sig tvenne
händelser, som medförde de vigtigaste följder: upp-
täckten af Amerika och den stora hafsvägen till
Indien. Den förstnämde upptäckten gjordes af
Genuesaren Columbus, som i mening, att på
denna väg komma till Indien, seglade med en li-
ten spansk flotta vesterut, och 1492 upptäckte Cuba
och Hispaniola (Haiti); under 3 andra resor (1496
—1502) upptäckte han de öfriga Vestindiska öarna
samt fasta landetkring Orenocos mynningar. Sjelfva
sitt namn Amerika, erhöll den nya Verlden af en
Florentinsk köpman, Americo Vespucci, som
först beskref en ringa del deraf. Sedermera upp-
täcktes Brasilien af Cabral 1500; Spaniorernes
herravälde i Amerika grundades genom Cortez,
som eröfrade Mexico (lö!9—21), genom Pizarro,
som eröfrade Peru (1529—35) och genom Alma-
gro, som eröfrade Chile (1535). Ännu visste man
dock ej, huruvida Nya Verlden räckte från den
ena polen till den andra: denna fråga afgjordes
genom Magelhaens, som (1520) upptäckte det
sund, som bär hans namn, mellan Eldslandet och
det landfasta Amerika, samt föröfrigt var den för-
ste som kringseglade jorden; eller rättare hans lilla
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flotta, ty han sjelf dog på Philippinerna, som nu
upptäcktes och togos i besittning för Spanska Kro-
nans räkning. Numera erhöll man ett påtagligt
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 upptäckter,
hvilka dessutom ifrigt befordrades af Infanten Dom
Henrik, kallad Navigatör. Redan 1419 fanns Ma-
deira; sedermera, i det man allt mer framträngde
åt södern, Senegal och Gröna uddens öar, vidare
Acorerna och Sierra Leona: ändteligen uppnådde
Bartolemeo Diaz 1486 Afrikas sydligaste udde, hvil-
ken han kallade Stormiga udden, men hvilket namn
sedermera förändrades till Goda Hopps Udden. Nu-
mera blef det mindre svårt för Vas c o da Garna,
att derifrån segla öfver till Indien. I Maj 1498
ankrade han vid Calicut på kusten Malabar. Innan
korrt fann man vägen till Ceilon, Sumatra, Malak-
ka, Borneo, Bengalen, äfvensom till Molukkerna :

i dessa farvatten sammanstötte man med Spaniorer-
ne, som redan, kommande öster ifrån (neml. från
Amerika), satt sig i besittning af Philippinerna och
gjorde anspak pa oarna i denna ostliga skargård.
Portugisernes välde i Indien befästades af Albu-
querque, och Goa blef hufvudsätet för deras
handel.

Genom dessa upptäckter förändrades verlds-
handelns gång, och många nationer förlorade, un-
der det att andra ofantligt riktade sig. I Indien
och södra Afrika undanträngdes Araberne, som dit-
tills varit i besittning af handeln i dessa verlds-
trakter ; till Europa togo de Indiska varorna ej mer
sin väg genom och derigenom gingo Ve-
netianerne miste om hufvudkällan för sina rikedo-
mar; deremot uppträda från denna tid Portugiser-
ne såsom den sydöstra oceanens herrar, under det
att Spaniorerne med dem täflade, såsom den Nya
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Verldens beherrskare. Båda dessa nationers system
var dock olika: Portugiserne sträfvade ej, såsom
deras medtäflare, efter stora colonial-besittningar
(dertill var också moderlandets makt för ringa);
utan hade endast handeln i sigte: Spaniorernes ny-
byggen voro åter hufvudsakligast bergverks-colo-
nier, och deras fikande gick ut på guld och silfver.
Så rikt Amerika dermed är försedt, och så ofant-
ligt mycket, deraf än utfördes till Spanien, så run-
no dock dessa metallströmmar genom moderlandet,
utan att mycket deraf qvarstannade och efterlcm-
nade något välgörande spår. Egentligen vigtigt blef
Amerika för Europa, först sedan man börjat dit-
flytta Asiens mest värderade produkter (isynn. ris,
kaffe, socker); Vest-lndiens öar blefvo då liksom
Europeernes köksträdgårdar, och från denna tid blef
gemehskapen med Indien mera umbärlig. Den vig-
tigaste af Hollänclarnes upptäckter var den femte
verldsdelen 1616; Van Diemens Land upptäcktes
1642 af Abel Tasman.

Under Medeltiden hade Hansesiaderna mycket
riktat sig genom den nordiska handeln. Vid deras
sida uppblomstrade staden Brugge i Flandern, som
under 14:de och 15:de årh. var en medelpunkt
för hela den europeiska handeln, en stapelort der
södern utbytte sina varor mot nordens. Särdeles
liflig var förbindelsen med England, hvars ull hem-
tades rå och förvandlades bär, i Antwerpen och
Gent till Flandriska kläden. Men år 1516 van-
drade dess rika främmande köpmän till Antwer-
pen, som under Carl V:s tid blir den rikaste stad
i christenheten. Ingen enda dag förflöt, då ej 500
fartyg gingo ut och in. Af denna lycka blefvo ej
långt derefter äfven de Holländska städerna delak-
tiga. Ar 1580 förenades Portugal med Spanien och
korrt förut hade Holländarne aflallit från Spanien;
då nu Lisabons hamn tillstängdes för dem, lärde
de sjelfva att gå till Indien, och snart borttogo de
äfven de skönaste af Portngisernes besittningar, oeh



261Inledning.

undanträngde dem ur Japan 1639. Ostindiska com-
pagniet upprättades 1602, Batavia på Java blef sä-

tet för deras asiatiska handel, och ända till omkr.
1750 verldshandelns förnämsta säte; colonien på
Goda Hopps Udden anlades 1655 och blef ett värds-
hus för Ostindiefararne. Derjemte förtjente de sto-
ra summor på sillfisket vid Shetlands-öarna, hval-
fiskfångsten i Ishafvet, stockfisket vid Newfound-
land. Sålunda hade verldshandeln från de pyre-
neiska folkslagen öfvergått till denna nation, som
derigenom frän ett ringa anseende uppsvingade sig
till en stor politisk makt.

I Drottn. Elisabeths tid uppträdde Engels-
männen såsom dess medtäflare; men det var nume-
ra ej så lätt, sedan de föregående nationerne satt
sig i besittning af de förmånligaste colonier och ne-
derlagsplatser i verldens bästa länder. Deras för-
sta bemödande gick ut på att finna en nordlig väg
till Indien, antingen norr om Europa och Asien,
eller ock mellan Amerika och Grönland, och detta
gaf anledning till allehanda upptäckter i norra Is-
hafvet, nemligen af Spitsber.ven 1.553, Nova/a Zem-
Ija 15~,6, Davis sund af Da vis (1585—87), Hud-
sons Bay och Hudsons sund af Hudson (1607—10),
samt Baffins vik af Baffin, 1616. Drake var
den förste Engelsman, som kringseglade jorden.
'Sedan 1584 började Engelsmännen bosätta sig i
Virginien och i Nya England, under det att Hol-
ländarne satte sig ned i en del af Förenta Staterna
som nu kallas New-York, och Svenskarne (samt
ett litet antal Finnar) sedan 1638 vid Delaware-
floden. Holländarne bemäktigade sig dock snart
Svenskarnes besittningar, hvarefter Holländska an-
delen blef ett rof för Engelsmännen, hvilkas vig-
tigaste coloni nu Amerika blef, till dess den 1773
afföll från moderlandet. Vigtig var äfven besitt-
ningen af ön Jamaica, hvilken Cromwell eröfrade
från Spaniorerne. Ostindiska Compagni et-stiftades
1600. I Indien började Briterne redan 1620 få
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fast fot, men så länge Stora Mogols rike ännu bi-
behöll en skugga af sin fordna makt och Mahråt-
terne ännu fullföljde loppet af sina segrar, gjorde-
de här blott långsamma framsteg. Det var först
sedan 1750, som de här kunde utbreda sitt välde,
hvilket nu för tiden hunnit den utvidgning, att
deras indiska besittningar äro 10 gånger större och
vid pass 5 gånger folkstarkare än moderlandet.
Ända till 1750 voro ännu Holländarne dem öfver*
lägsne i sjelfva handeln, men från denna tid har
Briternes mercantila lycka och välstånd mer och
mer tilltagit.

Länge bestriddesdem detta colonial-öfvervälde
ef Fransmännen, hvilka sjelfva hade år 1601 grun-
dat nybyggen i Canada, bland hvilka Quebek, och
i Cayenne, colonier i Vest-lndien (sedan 1625),
Pondichéri på Koromandel (1679), besatt lie de
France och Bourbon (1690—1720) o. s. v., men
findock aldrig lyckades hvarken att förvärfva stora
territorial-besittningar eller inträde i den stora
verldshandeln.

Hela det nordliga Asien blef med lätt möda
Ryssarnes byte. Under Iwan II Wasiljewitsch,
Käsans och Astrakhans eröfrare, inkräktades en del
af Siberien genom Kosaken jlermak (1578—80);
sedermera framträngde Ryssarne mer och mer åt
8. och js. och hade redan 1639 hunnit till Asiens
östra kust i nejden af det nuvarande Ochotzk, men
deras framsteg åt s., mot floden Amur, blef för-
hindradt af Chineserne. Likväl upptäcktes Kam-
tchatka icke förrän 1696, Kurilerne först 1731,
Aleuterne först 1745. Väl hade redan 1648 Ko-
saken Deschnew, på en ringa farkost kringseg-
lat Tschuktschernes halfö, från Kolymas mynning
till Anadyr, men denna resa ansågs länge som en
fabel, ända till dess Behring, 1741, for genom
det sund, som bär hans namn, oeh sålunda be-
kräftade

, att Asien icke sammanhängde med
Amerika.
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Under början af den nyare tiden höllo Portu-
gisarne, Späniorerne och Holländarne, liksom for-
dom Carthagerne, sina upptäckter hemliga. Så-
lunda visste man länge föga om Japan, emedan
ingen annan europeisk nation än Holländarne der
fick idka handel, förrän den Tyske Doctorn Käm-
pfer, som ankom dit på ett nederländskt skepp,
1685, derom utgaf en ypperlig besknfning. Se-
dermera kom den tid, da upptäckter ej föranled-
des af eröfringslystnad eller begäret efter handels-
vinst, utan af rent vettenskapligt intresse. Bland
sådana resor höra Niebuhrs i sydvestra Arabien,
Indien ra. m., 1761 (pä Danska Kronans bekostnad),
Co oks i Söderhjfvet (f 1779), Humbold.ts
(1799 —1803) i Amerika. Äfven hos det religiösa
omvändelse-begäret står geographien i skuld för
flera upptäckter: så hafva Jesuiterne, hvilka en tid
stodo i mycken gunst hos hofvet i China och voro
Kejserliga mathematici, spridt mycket ljus öfver
detta rike. I sednare'tider har man genomtågat
och genomseglat nästan alla länder och alla far-
vatten i flerfaldiga rigtningar; i våra dagar har
lösningen af tvenne problemer i synnerhet syssel-
satt de resande, det ena att finna en genomfart i
n.v., s. om Grönland, det andra att upptäcka Ni-
gerns utlopp. Det förra har, oaktadt alla anstränga
ningar, hittills misslyckats ; det sednare har dere-
mot lyckats bröderne Land ers 1831. Af det
hittills så länge tillslutna inre Afrika har dess
norra del numera blifvit någorlunda bekant ; men
ännu är den södra delen, från 10° n. br. till sö-
dra vändkretsen, ett fullkomligt terra incognita.
Det samma gäller ock om mellersta delen af Ara-
bien, större delen af China, Tibet och det östliga
Hög-Asien, äfvensom om det inre af Nya Holland.

Bland dem som samlat de resandes upptäck-
ter och beskrifvit jorden, äro följande geographer
de berömdaste: Biisch in g , hvars Erdbeschrei-
bung länge var den fullständigaste och mest på-
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litliga ; och Ritter, genom hvars Erdkunde geo-
graphien först förvärfvat vettenskaplig rang. —

Cluverius, började först (1624) bearbeta den
äldre geographien; honom öfverträffade sedan
Cellarius (1686, 1710) i lärdom och flit, men
äfven han öfverträffa des af Danv ill e (1768), den
kritiska gebgraphicns fader. I dennes fotspär gingo
sedermera Renn el, Mannert, Ukert m. fl. En
ny väg beträdde Heeren, som spridt ett oväntadt
ljus öfver handeln mellan forntidens folkslag. —

Den matliematiska geographien grundlades af
Copernicus (1525), hvilken gaf jorden, kring
hvilken man hittills trodde solen och de andra
himmelskropparna hvälfva sig, sin rätta plats i
planetsystemet, gaf nya anvisningar att finna or-
ternas längd och bredd , samt bevisade att jorden
vore rund. Likväl misstänkte Newton (f 1727),
att hennes gestalt icke vore fullkomligt klotfor-
mig, och detta besannades verkligen genom grad-
mätningar i Amerika och Lappland af Franska och
Svenska mathemathici, 1737.

EUROPA.
c. betyder coloni. — F.-ort, födelse-ort. — Då det

nyare namnet vid en ort ej står utsatt, så betyder det
att den numera försvunnit eller blifvit så obetydlig, att

detta ej ftrtjenar kännas. — betyder att orten heter
nu liksom fordom.

Hellas, latin Gr;ecia.
Skiljes i n.från Macedonien genom Cambu-

niska berget, som öster ut vid hafvet slutar med
den 6000 fot -höga bergtoppen Olympus; i n.v.
från Illyrien genom Cerauniska berget, som skju-
ter ut i udden Acroceraunium. hafvet
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sköljer landets nordöstra, Myrtoiska hafVet dess syd-
östra kust; det förra bildar Sinus Pagasoeus (Vo-
loviken) och frlalidcus *); det senare Si?ius Saronicus
(jEgina-viken) och Argolicus. lömska hafvet om-
gifver södra och vestra kusten och inskjuter i Si-
nus Laconicus och frlessenius i s., samt iS. Co-
rinthiacus (Lepanto-viken) samt Ambraciacus i v.
Uddar: Sunium (Cap Colonna) vid vestra sidan af
Saroniska viken; Malea och Tendrum (nu Mata-
pan) vid Laconiska viken, samt Leucale vid Am-
braciska viken. Berg: Pindus frän n. till s. ; detta
fortsattes af åsarne Pamassus, Helicon, Cytheron
och Parnes, slutande med Pentelicus; frän v. till
ö. gå Otlirys oeh Oeta. Det sistnämda löper emot
Maliaciska viken och lemnar. mellan sig och haf-
vet det trånga passet Thermopyloe. På halfön:
Gyllene, Lycocus oeh Taygétus. — Floder: Penéus
(Salambria;, som upprinner på Pindus och flyter
genom Tempe-dalen; Sperchius, som utfaller i
Maliaciska viken; Achelöus (Aspropotamus), som
upprinner på nordöstra sidan af Pindus, Arach-
ttius (Arta-fl.) och Aclieron; på halfön: Eurötas,
som faller i Laconiska viken, Pamlsus, som faller
i Messeniska viken, Alpheus. — Sjöar: Acherusia,
Copäis m. fl. — Folk: i. Pelasger (af Iberisk här-
komst?) urinvånare, sedermera fördrifne af Helle-
nerna till Italien, Creta, Mindre Asien o. s. v.;
men en del bibehöll sig i Arcadien och kring Do-
dona. 2. Hellenes, Graeci, en Kaukasisk stam,
besläktad med Perser, Germaner m. fl., uppträda
först på Parnassus i Phocis och drifvas sedan till
Thessalien; dela sig i 4 stammar: AZoler, lonier,
Dorier och Achwer. I början förbredde sig jEo-
lerne öfver vestra Grekland, Dorierne bosatte sig

1) Af tillfällig brist på brukliga tecken för utmärkandet af
lång och kort stafvelse, begagnas nu och framdeles i detta
arbete Accentus circumjlexits (-**•) till betecknandet af korrt,

■<?ch gravis ( vj af lång stafvelse.
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i Doris och på Greta, lonierne i iEgialen på Pelo-
ponnesus, sedan kalladt lonia; Achseerne på den
öfriga delen af halfön. Derefter invandrade (1600
—1400 f. G.) främlingar: jEgyptier under Danaus
till Argos oeh Gecrops till Attica, Phoenicier un-
der Gadmus till Thebae, Phrygier under Pelops
till Argos. Trojanska kriget 1200: — ett gemen-
samt, nationelt företag. Den tiden hade Grekland
och Grekerne intet gemensamt namn; Achseeiska
stammen var den mäktigaste. Stor folkrörelse 80
år derefter, då Dorierne och dEtolierne invandra
under Heracliderne på Peloponnesus. De sednare
besätta Elis; de förra förjaga de på halfön herr-
skande Achaeerne och intaga deras bostäder; Achae-
erne 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 Mo-
lerne (sedan 1124) börjat anlägga nybyggen: sist
kommo Dorierne dit i samma ändamål.

a. Norra Grekland.
Thessalia.. På tre sidor omgifvet af berg: i

n. Gambuniska åsen, i v. Pindus, is. Oeta; öfriga
berg: Olympus och Ossa, mellan hvilka den sköna
dalen Tempe: Othrys, som delar landet i tvenne
hälfter, samt Tymphrestus. Floder: Peneus och
Sperchius. Landet innehades i början af Pelasger-
ne, hvilka dock måste vika för de från Phocis in-
vandrande Hellénerne (Dorer, Acha^er, vEtoler):
men 60 år efter Tröjas förstöring återkommo Pe-
lasgerne från Epirus och fördrefvo i sin ordning
Hellénerne; från denna tid upphörde Thessalien
att betraktas som ett grekiskt land. • Detta var
slätt; här hölls mycket rytteri. Delades i 5 delar:
i. Hsestiaeötis, bebodt af Haisti&i, Perrhoebi:
Gomphi, befästad stad, förstörd af J. Caesar. — %.

Pelasgiotis, bebodt af Pelasgi: Larissa, (Jeni-
scheher), vid Peneus, fordna h:staden; Gyno-
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cephajse, kullar nära staden Scotusa, der Philip
II besegrades af Flaminius; Pheras, konungasäte;
Pagasoe, hamn vid Maliac. viken. — 3. Thessa-
liötis, bebodt af jEniani: Hypdta, nyckeln till
Thessalien; Pharsalus, der Jul. Csesar slog Pom-
pejus. — 4. Phthiotis^ bebodt af Dolopes,
Myrmidones, jEniani, frlaliences: Lamia, (Zeitun),
bekant genom Lamiska kriget; Trachin, sedan He-
racléa, vid ingången till Thermopylae, der Hercu-
les slutade sitt lif. — 5. M agn e sia» en land-
tunga med bergudden PeVion,, bebodd af Magné-
tes: Demetrias (Volo) grundad af Demetrius Po-
liorccetes. Jolcus, Jasons födelse-ort och Argonau-
ternes afseglings-ort.

Eplrus, mellan Cerauniska åsen in., Pindus
i b. , Joniska hafvet i v., Ambraciska viken is.
Fullt af berg, dalar och sjöar (Acherusia, nu Jan-
nina-sjön m. fl.); beväxt af skog, med ringa åker-
bruk men mycket betesmark. Floder: Acheron,
som troddes v komma från Tartarus, Arachthus.
Äldsta stammar: Chaon.es, Thesprbti, (af Pelasgisk
börd), och frJolossi, hvilkas konungar ledde sin
börd från Achilles (bland dem Pyrrhus). Dodbna,
s. om Acherusia, med ett af Pelasgerna grundadt
orakel, det äldsta i Grekland. Ambracia, (Arta),
Corinthisk c. vid Arachthus, jEacidernes och Pyrrhi
säte. Nicopolis, (Prevesa), grundad af Augustus,
sedan han vid den närbelägna udden Actium vun-
nit väldet öfver verlden.

b. Mellersta Grekland eller egentliga Hellas.
AcARriANiA, vildt bergland s. om Ambraciska

viken, i ö. skildt från genom fl. Achelöus.
Uddar: Actium och Leucäte på halfön Leucadia,
sedan genom gräfning förvandlad till en ö, från
hvars spets Sappho störtade sig i hafvet. Argosr
Amphilochicum, grundad af Amphilochus från Ar-
gos. Stratus, vid Achelöus, bästa staden, väl be-
lastad, här höllos provincens landtdagar.
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./Etolia. Ö. om Achelöus och vid ingången
till Corinth. viken. Flod: Evénus. Vildt, ofrukt-
bart, sjörikt bergland; endast kusten var bördig.
Afven inv. voro vilde (liksom Albaneserne, de nu-
varande inbyggarnc) och erkändes ej af Grekerne
för deras landsmän. Thermum, här höllo iEtoli-
erné årligen sin landtdag (Panaetolium).

Locris. Bestod af tvenne från hvarandra skilda
landsträckor; vid Corinthiska viken bodde de Ozo-
Uske (illaluktande) Locreme; vid Euripus de Opun-
tiske (af staden Opus) och n. om dem (vid berget
Cnemis) de Epicnemidiske. De sednare voro skick-
lige bågskyttar och slungare; Ajax var i Trojanska
kriget deras anförare. I Ozolernas land: Amphissa
(Salona), förnämsta staden. Naupactus (Lepanto),
vid ingången till Corinth. viken. Här bygde He-
racliderne sin flotta, då de seglade öfver till Pelo-
ponnesus. 1 Opunternas land: Opus, folkrik.

Doris, en trång, blott l/2 sv. mil bred dal i
Oetaberget. Här bodde Dorierne före deras in-
vandring i Peloponnesus. Här funnos 4 småstäder.

Phocis, s. om Oeta, vid fl. Cephissus; mest
fyldt af det höga Parnassus, hvars toppar bära snö
nästan hela året, men hvars sluttningar voro plan-
terade med oliver och vinrankor. Efter det Heliga
Kriget blefvo Phocaeernes städer förstörde och de
sjelfve förbudne att bo i andra än öppna köpingar.
Delphi, vid foten af Parnassus; Apollos orakel;
Amphictyonernes samlingsört ; Pythiska spelen.
Dess hamn hette Cirrha, sedan Crissa, vid en hafs-
bugt. Elatea, vid Cephissus, nyckeln till Phocis
och Boeotien.

Boeotia. Dess hufvuddel består af en af berg
kringsluten dal; i denna ligger sjön Copais, i hvil-
ken nästan alla landets floder (Cephissus, Ismenus)
utgjuta sig; Asbpus är den enda, som ej flyter inåt
landet utan åt hafvet. Vid vestra gränsen mot
Phocis låg berget Helicon; i s. utgjorde berget Ci-
thaeron gräns mot Attica; in. lägo bergen C ne-
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mis och Ptoon. Landet var sumpigt, men bördi-
gare än något annat landskap i Grekland, ej olikt
./Egypten, men alldeles olikt det närbelägna Ättika;
luften tjock och dimmig; inv. ansågos för slöe.
Platazas, vid foten af Cithzeron; af hat till Thebse
höll sig denna stad mest till Athen. Här ledo
Perserne det bekanta stora nederlaget. Theboe
(Thiva), mäktigaste staden i Boeotien ; borgen var
grundad af Cadmus. Thespias, vid Helicon. Leu-
ctra, endast bekant genom Thebanernes seger öf-
ver'Sparta. Coronea, vid Helicon; här segrade
Agesilaus öfver Thebaner och Athenare. Chaero-
nea, bekant såsom Plutarchi f.-ort samt genom
tvenne fältslag; i det första segrade Philip af Ma-
cedonien öfver Grekernas frihet, och i det andra
Sulla öfver Mithridates' här. Lebadia (Livadia),
med Trophonii orakel. Orchoménus, nära sjön
Gopais, i Homeri tid h:stad i Minyernes rike och
vidtbekant för sina rikedomar. Aulis, hamn, der-
ifrån Grekerne afseglade till Tröja, och Iphigenia
skulle offras. Tanagra, på gränsen till Attica,
bekant genom tvenne fältslag.

Attica, en halfö, sydöstra delen af Hellas.
Berg: det vilda Cithasron och dess östliga fortsätt-
ning Parnes; Pentelicus (n.o. om Athen), berömd
för sin marmor, Hymettus (s.o. om Athen), för sin
boning, samt Laurium, vid halföns spets, för sina
silfvergrufvor: det sistnämde slutade med udden
Sunium. Aar: Cephissus 1) och Ilissus, hvilka ut-
sinade om sommarn. Luften är ovanligt torr och
klar, jorden stenbunden och föga fruktbar; på säd
var brist, men öfverflöd på oliver och vin. Un-
der Greklands välmakt lefde här i/s millioner men-
niskor på ett område stoft som 8/5 af Gottland:
inemot 4/s voro slafvar. Invånarne voro af lo-
njsk börd. Athen (Athinia), vid nordvestra slutt-
ningen af Hymettus, på en slätt, vattnad afIlissus

1) Bör ej förblandas med Cephissus i Locris dch Boeotien.
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i ö. och Cephissus i v. Borgen Cecmpia var bygd
på en 150 fot hög klippa, Acropolis; der låg Par-
ihenon, Minervas tempel, med gudinnans bildstod
af guld och elfenben; ett verk af Phidias ; upp till
denna fästning ledde Propylaeerne, ett af architek-
turens mästerstycken. Rundt om borgen uppväxte
efterhand den öfriga staden, full af de skönaste
portiker, tempel, statuer m. m. I v. lågo Areo-
pagus, en kulle, der en domstol samlades, samt
olivelunden Academia, der Plato undervisade; i
&. Lycoeum, en annan lund, der Aristoteles lärde.
Staden låg 3/4 sv. mil från hafvet; dit ned ledde
en genom en dubbelmur skyddad väg till Piraeeus,
en af stadens tre hamnar; de tvenne andra äldre
hette Phaleron och Munychia. frlarathon, ringa
ort, på en slätt, nära Eubcea-viken, namnkunnig
genom Grekernes första seger öfver Perserne. Eleu-
sis, pa en slätt, der Geres troddes gifvit första un-
dervisningen i åkerbruk; till hennes ära firades
här Mysterier, deruti de invigde undervisades i en
förborgad religion- Decelia, en borg, som Lace-
daemonierne besatte i Peloponnesiska kriget. O:
Salamis, bekant genom Themistocles' stora sjöseger.

MEsaßis, ett obetydligt och bergigt landskap
i nordliga delen af Isthmus-» Inv. voro ursprung-
liga jEbler och lonier, sedan Dorier. Megdra,^h
sv. mil från Athen; före dess sjövälde en betydlig
handelsstad. Euclides' födelse-ort.

c. Peloponnesus (Morea).
CoRiNTHiA, litet område endast bestående af

Isthmus, eller näset. Här firades de Isthmiska
spelen. Corinthus (Corinth), midt emellan tvenne
haf och ined tvenne hamnar. Dess borg, Acro-
Corinthusr var den fastaste fästning i Grekland,
nyckeln till Peloponnesus. Vid Persiska krigets
utbrott sväfvade dess flottor kring alla haf; "staden
var den största och rikaste, men tillika den yp-
pigaste och mest sedligt forderfvade i Grekland.
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Efter denna tid måste staden dela handelns förde-
lar med Athen, men bibehöll sig genom sina ma-
nufacturer; berömda voro Gorinths koppar- och
krukmakar-arbeten. Det nuvarande Corinth har
kt. inv., dess slott med 360 torn är ännu en huf-
vudfästning.

Argolis, en halfö mellan Saroniska och Argo-
liska viken. Udde: Scyllaeum, den östligaste punk-
ten af hela halfön. Bergaktigt, den enda stora
slätten var den der Argos och Mycenae lågo; äfven
denna var torr, emedan dess åar försinade. Äld-
sta cultur-landet i Grekland, dit Pelasgiern Ina-
chus, vEgyptiern Danåus samt Phrygtern Pelops
invandrat. Den sistnämndes sonson, Agamemnon,
var den mäktigaste bland Achaeernes furstar, och
Grekernes anförare i Trojanska kriget. Då He-
racliderne hit införde Dorierne, grundade de sina
anspråk på landets besittning derpå att Herculés,
arffurste till Tiryns, blifvit undanträngd af Pelo-
piderne. Argos (lat. Argi, nu Arhos), äldsta och
fordom berömdaste staden på halfön ; vid Trojan-
ska kriget hade Diomedes här sitt säte. Nau-
plia (Napoli di Romania), hamn till Argos, men i
forntiden betydligare än den nya staden. Myce-
nae, Agamemnons säte ; och således, under Tro-
janska kriget, den förnämsta staden på halfön , till»
den kort efter Persiska kriget förstördes af Argos.
Tiryns, Herculés' födelse-stad; dess ännu till en
del stående murar sades vara hygde af Cykloper
från Lycien. Troezéne, gammal, i sagan berömd
fristad. Här sades vara nedgången till underjor-
den ; här hade Pluto nedstigit med sin maka, och
Cerberus blifvit uppdragen af Herculés. Epidau-
rits, en ej mindre berömd fristad, namnkunnig för
sin dyrkan af Esculapius. Nemea, ort med ett
herömdt tempel, der kappspel anställdes, till min-
ne af Herculés' seger öfver det Nemeiska" lejonet.

Öaj. Éydréctj (Hydra), en klippö; ASgina,
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före persiska kriget ägde den en ansenlig flotta,
Som dock förstördes af de afundsjuke Athenarne.

Achaja, nordvestra kustlandet längs Corinth.
viken, genom en mäktig bergås skild från Arca-
dien. Hette först iEgialea (hafslandet), derefter
lonia. Sedan Achseerne tagit landet i besittning,
upprättade de af de här belägna tolf städerna ett
förbund, som, länge obemärkt, mot slutet af sjelf-
ständighetstiden var mäktigare än någon annan stat.
Patrae, (Patras), bekant redan i loniernes tid.
Hellke, Achajas h:stad, men sedan denna blifvit
uppslukad af en jordbäfning, höllos landtdagarna
i jEgium. Sicyon, urgammal stad, som en tid ut-

f jorde hufvudort i ett eget litet landskap; tidigt
lomstrade här bildhuggar-konsten och stadens

krukmakar-arbeten täflade med Corinths. Deltog
sedan i Achaiiska förbundet. Phlius, bekant för
sitt goda vin.

Elis, vestra kustlandet mellan udden Araxus
i n. och ån Neda is.; i ö. skild från Arcadien
genom berget Pholoe. Inv. voro ./Etolier. Bestod
af 3 delar: 1 Egentliga Elis, i n., hvars bästa del
genomflöts af Peneus; 2. Pisatis, mellerst, kring
fl. Alpheus; 3. Tripliylia, i s., sandig. Hela lan-
det var helgadt åt den olympiske Jupiter, och
fridlyst; inga krigshärar fingo beträda dess gränsor.
Elis, h:staden, under hvars styrelse, efter Pisas
fall, de Olympiska spelen hörde. Pisa, gammal
men snart försvunnen stad. Nära derintill: Olym-
pia, vid Alpheus, ingen stad, men en lund med
tempel, altaren, statuer. Här firades sedan år 779
f. Chr. kapp-täflingar (olympiska spelen) hvart
k:de år.

Messenia, sydvestra delen af halfön, skild från
Elis genom ån Neda, från Arcadien genom berget
Lycoßus, från Laconica genom en arm af berget
Taygetus. Herrlig var dalen kring floden Parni-
sils; annars var landet bergaktigt; hjordar och hä-
star dess rikedom. Inv., ehuru Dorier, underkuf-
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yades tidigt af Spartanerne och blefvo slafvar; sin
sjelfständighet återfingo de. af Epaminondas. Itlib-
me, vid Pamisus, stad och fästning, den starkaste
näst Corinth på halföni Sedan Messenierne åter-
fingo sin sjelfständighet, byggde de Messene, vid
sluttningen af samma berg. Pylos, Nestors säte.
Mothbne (Modon). Corbne (Koron), sjöstäder.

Laconica. Sydligaste och största landskapet i
Peloponnesus, till sin gestalt likt en hästsko, hvars
östra halfbåge slutar med udden frlalea, den ve-
stra med udden Tcendrum: mellan dem båda lig-
ger den Laconiska viken, i hvilken fl. Eurbtas ut-
faller. Dalen kring denna flod var yppigt bördig,
men nästan hela det öfriga landet fylles af berg;
bland dessa är Taygétus det längsta och vildaste.
Sparta, äfven Lacedaemon, på en klippa af berget
Taygétus, nära fl. Eurotas, h sv. mil från hafvet.
Genom sina invånares hjelteanda den mäktigaste i
Grekland, men sjelfva staden var enkel, utan prakt-
fulla byggnader och konstverk. Dess hamn och
arsenal hette Gythium. Amyclae, i Eurotas-dalen,
med ett A polio-tempel. Sellasia, der Antigonus
Doson segrade öfver Cleomcnes. Epidaurus Lime-
ra (Malvasia), betydligaste orten på östra kusten.
Ö: Cythere (Gerigo), utanför udden Malea, der Ve-
nus troddes hafva stigit ur hafvet.

Arcadia, innersta delen af halfön, rundt om-
kringsluten af berg, bland hvilka Cylléne, på nor-
ra sidan, är det högsta. Äfven det inre landet är
bergaktigt; östra delen äi" ett högland, der snön,
äfven på slätten qvarligger långt inpå våren; der
man i Mars ännu träffar vinter medan det är vår i
Laconien, sommar i Messenien. (Det var först ny-
are skalder, som målade det vilda, kalla Arkadien
som ett oskuldens hem, och menlösa herdars ljuf-
va fädernesland). Dalarna äro så kringstängde af
berg, att floderna, som sakna utlopp, dels måste
bilda träsk och sjöar, dels nedrinna i grottor, hvar-
ur de sedan framkomma på kustsidan af bergen.
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Endast i vestra Arcadien fann floden Alpheus med
dess sidogrenar en utgång till hafvet. De äldre
Arcadierne lefde af de söta ollonen på Quercus e-
sculus. Dess bästa städer voro: Orchoménus, ur-
gammal, vid en sjö. frlantinea, i peloponn. kri-
get underkufvad af Sparta; här segrade och föll
Epaminondas. Tegéa, täflade först med Mantinea,
sedan med Sparta; af hat till begge inkallade den
Epaminondas i Peloponnesus. frlegalopolis, anlagd
på Epaminondas* råd, för att motväga Sparta, men
xdef snart af denna förstörd.

d. öarna.
Creta (Candia). Högbergig: Ida i öns medel-

punkt, der Jupiter troddes blifvit uppfostrad, öns
rikedom bestod i hvete (nu i olja). Bebodd af Cu-
reter och Dorier; ett af culturens äldsta fosterlän-
der: Minos ägde den första flotta och stiftade la-
gar, som blefvo en förebild för Lycurgi. Omkring
hans tid sägas 100 städer funnits på ön, sjelf bygg-
de han trenne: Cnossus, hans residens; Gortyna,
med en labyrinth, samt Cydonia (Canea).

C ycla cl er n a *), så kallade emedan de ligga
i en ring (cyclus) kring Delos, en ringa ö, men he-
lig, ansedd såsom jordens medelpunkt, Apollos fö-
delseort, här fick ingen hvarken födas eller begraf-
vas. Paros, bekant för sin sköna marmor. Naxos,
den största i denna flock; vinrik, helgad åt Bac-
chus. Thera (Santorin), uppkommen genom en
vulkan, bestående mest af aska och pimpstcn ; i
äldsta tiden bebodd af Phoenicier. frielus (Milo)
hvilande på en vulkan. Cimolus, en krit-ö; Sipli-
nus (Sifano), Seriphus; Ceos (Zea), ö. om udden

t) Öarna fördelas olika mellan Cycladerna och Sporaderna af
olika Författare. Man har här följt den geographiska
ordningen, och till Cycladerna också räknat de Thraciska
öarna, hvilka af de gamla derifrån skildes.
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Sunium. Andrus, helgad åt Bacchus. Tenos (Ti-
ne), klippa. Syros (Syra), frlycbnus (Micono)m. fl.

Sporaderna d. ä. de (i hafvet) kringsådda.
a. de södra: Samus, ionisk coloni, slät och frukt-
bar på vin och olja, Junos födelseort, med staden
Samus, i Herodoti tid, den vigtigaste af de grek.
sjöstäderna ; här föddes Pythagoras. Icaria, rik på
bete. Patmus, ofruktbar klippa , under Romarne
landsförvisningsort: här hade Evangel. Johannes
sin Uppenbarelse. Cos (Stancho), yppigt fruktbar
och vinrik, dorisk coloni; här föddes läkaren Hip-
pocrates, målaren Apelles: inv. väfde fina gazer.
lihodus, stor, rik på vin, fikon och drufvor. De
äldste inv. hette Telchines, trollkarlar, som gjorde
de första belåten af metall. Sedermera utmärkte
sig Rhodierne i astronomi och skeppsbyggeri, voro
de ypperste sjömän och de, som införde den första
sjölag, hvilken i K. Claudii tid^antogs af Romarne.
— De äldsta städer voro Lindus, Jalyssus och Ca-
mirus, blomstrande före Homeri tid, och hörande
till Doriska förbundet; sedermera uppstod Bhodus,
som blef ännu rikare genom sin handel. Öfver in-

fången till hamnen stod Solens Coloss, mellan
vars ben skeppen seglade ut och in, ett af verl-

dens underverk tills den nedföll genom en jord-
bäfning. Johanniter-Riddarnes säte , 1309—1522.
—-- Carpdthus (Scarpantho), med k städer. — b.
De norra: Thasus, fordom sammanhängande med
Macedonier, med guldgrufvor. Samothräce, ber-
gig, bekant för sina urgamla pelasgiska mysterier.
Imbros, helgad åt Mercurius. Lemnus (Stalimene),
bergaktig, torr, ofruktbar, bekant för sin i medi-
cinen använda terra sigillata; i forntiden helgad åt
Vulcanus. Tenédus, vid ingången till Hellespon-
ten. Lesbus (Metelino) bergig, men fruktbar på
olja; Sapphos och Alcoei fädernesland; dess 6 stä-
der (Mityléne m. 11.) hörde till iEoliska förbundet.
I s.o. holmarne Arginusae, utanföre hvilka Athe-
narnes flotta segrade öfver Spartas. Chius (Skio),
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prisad för sitt vin och sin mastix; hörde till loni-
ska förbundet. Dess liknämde h:stad var en an-
senlig sjöstad. Scyros (Seiro), Achillcs' f.-ort m. fl.

Euboea (nygr. Egripos, ital. Negroponte). Lång
och smal, skild genom sundet Euripus från fasta
landet, med hvilket ön genom en brygga var för-
enad. Nordligaste udden hette Artemisium. Rik
på,vax, honing, boskap, vin. Förnämsta staden
hette Chalcis, blomstrande före Trojanska kriget.
Eretria, mäktig genom handel och colonier.

loniska Öarna. Corcyra (Corfu), hos Ho-
mer Phaeacia, endast genom ett smalt sund skild
från Epirus. Bergig och stenbunden, frambringar
den föga säd, men de skönaste oliver. I Persiska
kriget var Gorcyras flotta, näst Athens, den största.
Leucadia (S:ta Maura), fordom en halfö, och del af
Acarnanien, innan det smala näset i Persiska kri-
get genomgräfdes af Corinthierne. Här ligger klip-
{>an Leucate, (se sid. 267). Ithdca (Teaki), vild och
dippig, medelpunkten i Ulyssis lilla rike. Ce-

phalenia (Cefalonia), den största i denna skärgård;
skön och fruktbärande. Zacynthus (Zante), bördig
och vinrik, ofta härjad af jordbäfningar.

Länderna n. om Grekland.
Illyria eller Illyricum, kustlandet längs Adria-

tiska hafvet, från Epirus till Istrien, i ö. till Sa-
vus. Indelades i a. Illyris Gr 33 ca, södra de-
len från Cerauniska bergen till 11. Drinus (Drino)
= Albanien. Sjö: Lychnitis, eller Lychnidus{Oc\\-
ra). Philip, Alexanders fader, intog landet och in-
förlifvade det med Macedonien; i Östromerska ti-
den'fick det namn af Epirus nova. Här bodde
.flera vilda folkslag, men pä kusterna hade Gre-
kerna anlagt colonier, såsom Epiddmnus, af Romar-
ne kallad Dyrracchium (Durazzo), anlagd af Corcy-
ra. — b. Illyris bärbara, egentliga Illyrien, nu
Dalmatien, Bosnien, Croatien, från Drinus till I-
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Strien. Indelas i 1. Dalmatia, södra delen, med
städerna Scodra (Skutari), K. Gentii residens, och
Epidaurus, en romersk coloni, hvars invånare, vid
Slavcrnes invandring i dl:te årh. flydde till Bau-
sium och der grundade det nuvarande Ragusa. —

2. Liburnia, bebodd af sjöröfvare, uppfinnare af
Liburni, en art lätta skepp; — 3. Japydia, nord-
ligaste delen.

Mackdonia , n. om Thessalien och Cambuniska
åsen; ö. om Illyris Grajca, s. om berget Scardus
eller Scodrus (Argentaro) och s. om Orbélus; i ö.
räckte egentligen landet blott till Strymon, men
K. Philip 1 utvidgade det ända till fl. Nestus (Ka-
rasu). Annars flyta här Pontus (Ponto), Axius
(Värdar), Ludias och Haliacmon. Mellan Sinus
Thermaicus och Strymonicus utskjuter halfön Chal-
cidwe, och bildar 3 halföar, Acte, med berget
Athos, Sithonia och Pallene. Här funnos guld-
grufvor (i nejden af staden Philippi) samt koppar
på Ghalcidice. Landet var otroligt fruktbart på
Säd: i det öfriga Macedonien idkades boskapssköt-
sel. Dess många vilda folkslag blefvo småningom
underkufvade af Macedonierne, en ursprungligen
dorisk-hellenisk coloni frän Argos. Vid kusten,
särdeles i Chalcidice, hade Grekerne, förnämligast
Athen och Corinth, anlagt en mängd nybyggen.
Grekiska colonier vid Sinu€ Thermaicus: Dium,
Pydna, der Paullus iEmilius slog K., Perseus.
Mythbne, vid hvars belägring Philip, Alexanders
fader, förlorade sitt högra öga. Pella, (Vodina),
vid en af Axitus bildad insjö, hvarur Ludias ut-
rinnerl) Macedoniska Konungens nyare hufvudstad.
Edessa, grek. A£ga?, den äldre h:staden ; der mör-
dades K. Philip. Therma, sedermera efter Gas-
sanders gemål kallad Thessalonice (Saloniki), vid
innersta bugten af Thermaiska viken, sedan Ro-

1) På chartan Vl:a i Atlas öfver Gamla Verlden samman-
stämmer ej teckningen med dessa uppgifter.
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merska tiden betydlig handelsstad, tidtals Kejsarens
säte. — I Ghalcidice: Potidoea, corinthisk c, på
Pallenes näs; bekant under peloponnesiska kriget.
Olynthus, Athenisk c., särdeles blomstrande; länge
skyddad af Demosthenes, blef den slutligen eröf-
rad och förstörd af Philip. Stagira, vid Strymon-
viken, Åristoteles* f.-ort. Amphipålis, vid Stry-
mon, nybygd af Athenarne. Philippi, bekant för
sina guldgrufvpr samt för Bruti och Gassii neder-
lag. Heraclea Sintica, vid Strymon, betydlig ort.

Thracia (nu Rum-ili) gränsade i n. till Hae-
mus (Balkan), i ö. till Pontus Euxlnus (Svarta
Hafvet), i s. till Propontis (Marmora-sjön) och dess
vikar Bosporus (Constantinop. sundet) samt Helle-
spontus (sundet vid Dardanclierne). I v. räckte
cless gräns fordom till Strymon, sedan blott till
berget Rhodope och fl. Nestus. Hufvudflod: He-
brus (Maritza); historiskt märkvärdig är ån jEgos-
potamos, som på halfön Ghersonesus faller i Pro-
pontis,- emedan det sjöslag, som här förlorades af
Athenarne, bestämde peloponn. krigets utgång.
Inv. voro i besittning af en urgammal cultur och
religiösa mysterier; deras skalder och lagstiftare,
Orpheus, Musäus, Zamolxis m. fl. nämndes äfven
af Grekerne med aktning: sedermera föraktades
inv. såsom råe och vilde; de offrade menniskor och
tatuerade sig. Abdera, på gränsen till Macedo-
nien, coloni från Teos eller ock frän Glazomenae,
beryktad för sina invånares enfaldighet, ehuru phi-
losopherne Democritus, Protagoras, Hecatams här
voro födde. Doriscus, på en slätt, der Xerxes
mönstrade sin här. Sestus, »olisk c. på Cherso-
nesus Thracica, midt emot Abydos i Asien, mel-
lan hvilka Leander simmade och Xerxes slog sin
skeppsbrygga. Callipolis (Gallipoli). Heraclea,
förut Perinthus (Erekli), vid Propontis, lonisk c,
i rikedom täflande med Byzantium. Selymbria
(Selivria), Megarensisk c. Byzantium, vid Bospo-
rus, anlagd 659 f. G. af Megarenser med biträde
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af en Thracisk furste; hit förlade Constantinus år
330 Romerska rikets säte, och gaf den namnet
Constantinopolis; efter rikets delning, 395, blef
den Öst-Romerska Rikets, och sedan 1453 är den
Turkiets h:stad. Salmydessus, vid Pontus, thra-
ciskt sjöröfvar-näste. Apollonia, vid Pontus, Mi-
lesisk c., betydligaste staden på denna kust, med
en Solens coloss, som Crassus lät föra till Rom.
I det inre landet: Philippopolis (nygr. Philippopel,
turk. Filibé), vid Hebrus, gammal thracisk stad,
förstorad af Philip, Alexanders fader. Hadriano-
polis, på en slätt, der Tonsus (Tundsja) infaller i
Hebrus, anlagd af Kejs. Hadrianus; turkiska rikets
säte från 1360 till 1453. Nu Adrianopel.

Italia.,
I äldre tider och hos skalderne Hesperia, Au-

sonia, Oenotria m. m. Gränsade iö. till Adrias
eller Mare Adriaticum, äfven kalladt M. superum,
i s. till M. Siculum eller lonicum, i v. till Mare
Tyrrhénum eller Tuscum och dess nordliga vik
Sinus Ligusticus (Genua-viken). In. slutade lan-
det i äldre tider med Apenninerna och ån Rubi-
con, men efter Gallernes besegrande räckte det
till Alperna. Berg: Alpes Pennina*, Rhföticcé,
Carnica*, Julias, i n., A. Gra ja* och Cottias i
n.v., A. Maritima*, längs Ligustiska viken, sedan
följde frlontes Apennini, som gingo genom hela
halfön. Uddar: Promont. Circejum, frlisenum, Sur-
rentinum, Palinurum på vestra kusten, Zephyrium
och Japygium i s., Gargänumiö. Floder; Athé-
sis (Etsch), Padus (Po), A mus (Arno), Tibéris
(Tibern). Folkslag: a. Aborigines eller Itdli, de-
lade ien mvckenhet stammar, af hvilka de för-
nämsta nedanför skola uppräknas, b. invandrade
stammar 1); 1. Tyrrheni, lat. Etrusci, Tusci, ur-

1) De äldsta invandringarna tyckas hafva föregått i följande
ordning: först Ihereme,- som besatte sydvestra Europa:
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sprungligen kallade Bhasenae, förmodligen från
Asien, sannolikt nära beslägtade med Pelasgi, som
kort före Trojanska kriget fördrefvos ur Grekland
af Hellénerne. Etruscernes politiska makt var re-
dan i sjunkande, då Rom under sina sednare ko-
nungar började blifva mäktigt. 2. Liburni, de
äldste sjöfarande i Europa, Japyges eller frlenapii,
Picentes m. fl. från Illyrien; 3. Venéti, från Phry-
gien; 4. Greker, hvilka i synnerhet sedan 750 f.
C. började anlägga colonier på södra Italiens ku-
ster, hvilka derföre kallades friagna Graecia. Alla
dessa folkslag voro närmare och fjermare stam- och
språkbeslägtade, och anförvandter till Iberierne.
Slutligen 5. Galli {Boji, Insubres, SenénesJ, af en
från de föregående skild stam; de, hvilka redan
590 började hit inströmma, slogo Etruscerne, (af
hvilka en del flydde upp åt Rhaetien), vandrade
sedermera öfver Apenninerna och brände Rom.
Omsider blefvo Romarne de enda rådande på halfön.

a. Öfra Italien.
Gallia Cisalpina ochLiGURiA, nordliga Italien

mellan Alperna i n., Apenninerna och ån Rubi-
con. Indelas i Gallia transpadana n. om Po, samt
G. cispadana, s. om Po. I n.o. bodde Venéti och
Cami. —a. I Gallia transpadana: Augusta
Taurinorum (Turin) vid Padus, gammal stad i
Tauriscernes land (ett Liguriskt folk), af Augustus
förvandlad till en romersk c. — Vercellae (Ver-
celli), bekant genom Marii seger öfver Gimbrerne.
Ticinum, Pavia, vid Ticinus, Tessino, sedermera
Longobardiske Konungarnes residens. Mediolanum,
Milano, anlagd af Gallerne, i 3:dje och 4:de årh.
Romerska Kejsarnes säte. Comum, Como, vid La-
cus Larius, Como-sjön, handelsort; här föddes Pli-

derefter Cdterne eller Gallerne; vidare Cimbrerne (Kytnri),
som tros vara en finsk stam från Östersjöns stränder;
slutligen Skytherne eller Germanerne.
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nius d. yngre. Brixia, Brescia, före Gallernes er-
ofring anlagd af Etruscerne. Crembna, —

, vid
Padus, romersk c. frlantua, zz, vid Minciusr
Mincio, anlagd af Etruscerne, Catulli f.-ort. I den
närbelägna byn Andes föddes Virgilius. Verona,
~, vid Athesis; här blefvo Cimbrerne slagne.
Under Theodorichs tid östgötha-rikets h:stad. Här
föddes Cornelius Nepos och den äldre Plinius,
Vicentia, Vicenza, Patavium, Padua, vid Ticinus,
en af Veneternes städer, Livii f.-ort. Bergémum,
Bergamo. Venetia, Venedig, ital. Venezia, anlagd
af flyktingar, då Attila ko% härjade Italien, och
brände Aquileja, latinsk c., hittills ett bålverk mot
barbarerne. Forum Julii, hvaraf namnet Friaul.
•—På halfön Istria, bebodd af Istiii d. ä.
Donau-boer: Tergesta, Triest. — I Gallia Cis-
padana: Placentia, Piacenza, der Trebia, Treb-
bia, utfaller i Padus, romersk c. ; Parma, zr, och
Mutina, Modena, båda 536 f. C. gjorda till ro-
merska c. Bononia, Bologna, före Gallernes in-
vandring Etruriens htstad under namnet Felsina.
Ravenna, c. af Thessaliske Pelasger; der låg en
del afAugusti flotta, sedermera östgöthernesh:stad.
r— c. I Ligurien, mellan fl. Varus (Var) och
Po-grenen Marca: Nicaea, Nizza, Massilisk c, Ge-
nua (ital. Genova), handelsort, dock vida ansenli-
gare under medeltiden. Asta, Asti, betydlig.

b. Mellersta .Italien.
Från Rubico och Macra i n. till Silårus (Silo)

och Frento (Fortore) i s.
Etruria äfven Truscia, Tyrrhenia, nordvestra

kustlandet, från Macra till Tiberis. De äldste
inv. voro Umbri, sedan hitflyttade Pelasgi från
Grekland och Tyrrhhii eller Tusci, från Mceonien
i Lydien, och upprättade här en confosderation,
bestående af 12 republikanskt-aristokratiska stater,
de flesta med en Lucumo såsom chef i spetsen.
Detta folk medförde en egen cultur, och blefvo
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Romarnes läromästare i religion, tecknatydning,
statsinrättningar, skådespel, handtverk o. s. v.
Sjöar: Lacus Vulsiniensis (Lago di Bolsena), Lacus
Thrasymenus, äfv. Thrasyménus (L. di Perugia).
Luna, Lucca, rom. c. Pisae, Pisa, c. från Pisa i
Elis, bekant för sina arrus? calidae Pisanorum. Flo-
rentia, Florens, ital. Fiorenza, rom. c. Volaterras
Ifv. Velathri, Volterra^ en af de 12 etruriska för-
bundsstäderna, sedan rom. c. Sena Julia, Siena.
Vetulonia, en af de 12 republ., hvaraf Romulus
skall hafva lånat de 12 Fasces, Sella currulis, Toga
prsetexta och Tuba. Volsinii, Bolsena, en af de
vigtigaste bland de 12 städerna, vid hvars förstö-
ring Romarne funno 2000 statuer. Clusium, Ghi-
usi, Porsenas säte. Perusium, Perugia, vid den
likbenämda sjön, en af de 12Republ., sedan rom.
municipium. Fescennia, ursprungligen Pelasgisk
stad, hv«raf brölloppscjvädena, carmina fescennina
till Priapi (Lingams) ära, i valstakt (versus am-
phimacri), hade sitt namn. Tarquinii, en af de 12
Republ., grundad af Lydiern Tarcon, namnkun-
nig genom Tarcruinius d. äldre, sedan romersk c.
Veji, straxt utanför Rom, en af de 12 Rep., er-
öfrad af Camillus. Centumcellae, Givita Vecchia,
hamn, derKejs. Trajanus älskade att uppehålla sig.

Latium, s. om Etrurien, indelad i Latium
ve tus från Tibern till udden Gircejum, samt L.
novum eller adjectum, derifrån till fl. Liris
(Garigliano). Här bodde Latini, hvilkas religion
ursprungligen bestod i dyrkan af Fetisch bilder,
Stjernör och Heroer, samt talande Ösciska språket
(beslägtadt med lheriskan) och som sedan i Rom
genom blandning med grekiska, pelasgiska m. fl.
ombildade sig till det nyare Latinet, ö. om dem
bodde Hernici, Sabini, jEqui, friarsi, i s. Volsci,
Rutuli-, Aurunci eller Ausones. Roma, Rom, vid
Tiberis, på 7 sedan 12 kullar, c. af Alba longa,
först Latiens, sedan verldens h:stad. Hade under
sin välmakt 1,830 domus (palatser), 45,797 insula)
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(numererade hus), 19 Fora, 400 tempel, 29 offentl.
bibliothek, 12 offentl. bad samt en folkmängd af
öfver 1 million. Dess hamn hette Ostia, anlagd
af Ancus Martius vid Tiberns utlopp. Laurentunu,
K. Latini^säte. Lavinium, grundad af iEneas, Alba
longas moderstad. Ardéa, Rutulernes och Turni
säte. Alba longa, på Möns Albanus, Roms mo-
derstad, förstörd af Tullus Hostilius. Aricia, vid
foten af Möns Albanus, der nymphen Egeria, Nu-
mas lärarinna, dyrkades. Tusculum, Frascati, pa
en liöjd; med en herrlig utsigt; i nejden Tuscu-
lanum, Giceros landtgård. Tibur, Tivoli, vid A-
nio; med Mascenas, Hadriani och Drottning Zeno-
bias villor. Praeneste, Palestrina

, urgammal,
jEquernes stad, med ofantliga fästningsmurar. \ An-
tium, Volscernes stad, sjöröfvärnäste., till dess Ro-
marne ditförde en coloni, oeh förbödo inv. all sjö-
fart. Neros f.-ort. Velitrae, Veletri, stor stad,
här bodde den familj, hvarifrån Augustus härstam-
made. — I Nya Lat i en: Auxur, sedan Tarra-
c\na, Terracina, Ausonernes stad. Formiae, Lace-
daemonisk c., bebodd, enligt sagan, af de menni-
skoätande Lasstrygonerne, som omtalas af Homerus:
i nejden Formianum, Cieeros landtgård, der han
blef mördad. Cajeta, Gaéta. På gränsen: Möns
Massicus, som på sin sydvestra sida bar Massiskt
vin, på sin östra (inom Gaiabrien) Falerniskt vin.

Umbria, nordöstra kustlandet, från Rubico till
iEsis (Gesano) och Tiberis i n. Urinv. Umbri, so-
dan Senoniska Galler. Ariminium, Rimini, Senno-
nisk stad, sedan rom. c.; god handelsplats. Seno-
gallia, Senigaglia, vid hafvet, Sennonernes h:stad.
Iguvium, Eugubio, Umbrisk stad, der man i ett
Jupiters-tempel fann de 7 Eugubiska taflorna med
Etruscisk skrift. Spoletium, Spoleto, rom. c. och
municipium.

Picénom, mellan vEsis och Aternus (Pescara).
Inv. voro Pelasgi, Liburni sedan Picentes. An-
conOj zzf vid hafvet; anlagd af missnöjde Syracu-
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sanare, som flyktat hit under Dionysii regering,
purpurfärger!. Asculum Picenum, Ascoli. Ha-
dria, Atri, Kejserliga Hadrianska familjens stamort.

Samnium, mellan öfra Tibern och Aternus i
n., till Frento i s. Här bodde Sabini,' ett urfolk
i bergstrakten från Tibern till Lacus Fucinus (La-
go di Gelano); deras afkomlingar Sammtes, i s.,
Marrucini, i n., och Frentani i södra kustlandet,
a. I Sabinernes land : Reiite, Rieti, prsefecturstad.
Cures, vid Tibern, Sabinernes h:stad; deraf Ro-
marnes medborgerliga namn, Quirites. — b. I
Samnium : frlaleventum, efter segern öfver Pyrrhus
kallad Beneventum. Caudium: i nejden Furculae
jCaudinae, der Romarne blefvo instängde och må-
ste gå under oket. — cl Marrucinernes land:
Teate, Chieti, deraf Teatiner-munkarnes namn.
Sulmo, vid en bäck, der Foreller fiskades, Ovidif
f.-ort.

Campania
, det herrliga slättlandet, under Ro-

merska tiden besådt af städer oeh praktfulla vil-
lor, mellan Liris och Silarus, genomflutet af Vul-
turnus (Voltorno): här ligga det för sitt sköna vin
bekanta berget frlassicus och det eldsprutande ber-
get Vesuvius. Folk: Ausönes, Camplini: Vena-
frum, (Venafro), på gränsen till Samnium, bekant
för sin sköna olja. Capua, vid Vulturnus, rik och
yppig stad, der Hannibals troppar, efter segern vid
Cannae glömde all krigsaga. Cumae, den äldsta
rent grekiska c. i Italien, anlagd redan 1030 f. C.
af Ghalcis på Euboea ; den hann ett stort välstånd,
idkade stark sjöfart och grundade sjelf Neapolis och
Zanclé (Messina). Dess hamn hette Putedli (Pug-
geno), en blomstrande handelsstad, som isynnerhet
dref handel med Alexandria och Orienten. Utan-
för hade Cicero sin landtgård Puteolanum, som
han kallade Academia, der han skref sina Disputt.
Academ. och der Hadrianus dog. Bajae, bekant
för sina heta bad. — Nola, ~, vid östra foten af
Vesuvius; grundad af Ausonier. Här dog Augu-
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stus; här gjötos de första klockor. Neapålis, förut
Parthenépe, (Napoli, Neapel), anlagd af Cumas,
en af Romarne för sitt läge prisad ort, men först
i medeltiden betydande. Herculanum Pompeji,
(se sidan 179). Salernum (Salerno)., först i me-
deltiden betydande. ■— Öar: Prochyte (Pro-
cida)r Aenaria (Ischia), på en vulcan, Capreae
(Capri), en vildskön berg-ö, omskapad af Augu-
fetus och Tiberius till ett elysium; här tillbragte
den sistnämnde tyrannen de 7 sista åren af sin
lefnad, i vällust och skändliga utsväfningar.

c. Nedra Italien.
Lucania (Terra di Lavoro), från Silarus in.

till Laus (Lavo) och Tarentinska viken is. Dess
inv., Lucäni, voro beslägtade med Samniterne.
Paestum, vid hafvet, c. af Sybaris, af ett dess
tempel finnas nu herrliga ruiner. Velia^ ell. Eléa,
sjöstad, anlagd af de för Cyrus flyende Phocaeerne;
.Zenos och Parmenides' födelseort, hvaraf Eleatiska
skolan tog sitt namn. frletapontum, vid Tarentin-
ska viken, grundad enligt sagan af Nestor, enligt
andra af Epeos, Trojanska hästens byggmästare.
Heraclea, vid Tarent. viken, c. af Tarentum; här,
vid fl. Siris, vann Pyrrhus sin första seger öfver
Romarne. Sybdiis, vid den liknämda flodens ut-
lopp i Tarent. viken, grundad 720 f. G. afAchae-
er, namnkunnig för sin rikedom, sin yppighet och
sin makt (beherrskade 25 orter, och kunde npp-
ställa 300,000 man). Förstördes likväl 510 af Cro-
ton. Men en tid derefter. 446 f. C., grundade
Athenarne, nära Sybaris, en ny stad Thurii, vid
hvilket tillfälle talaren Lysias och häfdetecknaren
Herodotus medföljde.

Bruttium (det nya Galabrien) sydvestliga kust-
landet. Dess inv. voro en gren af Ausonerne, och
talte Osciska, underkufvades af Sybariterne och
blefvo sedermera bekant?, under namnet- Bruttii.
Cosentia (Gosenza), Bruttiernes lustad vid fl Gra-
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this (Crati). Pandosia, vid fl. Acheron. Bhegium
(Reggio), vid Fretum Sicnlum , anlagd af Chalcis
på Euboea 668 f. C., mest blomstrande, innan den
råkade i krig med Dionysius d. äldre. Locri Epi-
zephyrii, nära udden Zephyrium, ett af de äldsta
nybyggen i Magna Grseciaj anlagdt af de Ozoliske
Locrerne. Croton, grundad 710 af Achseerne,
namnkunnig för sina Athleter och sina läkare, se-
dermera för Pythagorseiska förbundet, som här stif-
tades 540. Sedan Croton besegrat Sybaris , blef
den den mäktigaste' i Stora Grekland, men försva-
gad genom krig med Locri, Syracusa? och Pyrrhus,
kom den 277 under Roms beroende.

Apulia (nu Puglia), nordöstra kustlandet, s.
om Frento: rik pä fårhjordar. Berg: Garganus
(Gran Sasso), det högsta i Apenninerna, Flod: Au-

fidus (Ofanto). Luceria (Lucerå), en af Dauniternes,
republiker, bekant för sin ull. Sipontum, grun-
dad af Diomedes; dess inv. flyttades i 13:de årh..
af K. Manfred till Manfredonia. Asculum (Asco-
li), i hvars nejd Pyrrhus för andra gången slog Ro-
marne. Cannae, der Hannibal besegrade Romar-
ne. Canusium (Canosa), grekisk c. Venusia, vid
Aufidus, på gränsen till Lucanien. Samnitisk stad,
sedan Romersk c, militäriskt vigtig; Horatii fö-
delseort. Barium (Bari), vid hafvet.

Galabria (nu södra delen af Puglia), sjelfva
klacken af Italien. Norra delen hette Japygia,
den södra Messa pi a. Brundusium (Brindisi),
grundad af Crefcenser, öfverfartsort till Dyrrachium
i Grekland. liydruntum (Otranto), också öfverfarts-
ort. Tarentum (Taranto), vid innersta hafsviken,
urgammal Japygisk stad, befolkad från Sparta. Ef-
ter Sybaris' fall den mäktigaste bland grekiska cp-
lonierna i Italien. Här bereddes det finaste salt,
här buro fåren cl en mest glänsande ull, här fär-
gades purpur. Dess handel väckte Carthagos af-
nnd: den belägrades på en~gång af både Cartha-
ger och Romare, korrt före Puniska kriget. Sta-
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den gaf sig till de sednare, som derigenom blefvo
herrar öfver hela södra Italien. Dess välstånd fort-
for under hela Romerska tiden.

d. öarna.
SicitiA, äfven Sicania, Triquetra, af dess tre-

kantiga gestalt, eller Trinacria, af dess tre uddar.
Dessa voro: Pelbrus, vid sundet, Pachynum (Cap
Passaro) i s., Lilybamm i v.; en annan bekant uct-
de Drepdnum \c\g nordligare. Berg: AZtna m. fl.
Floder: Himéra (Salso), Hypsas. öns äldsta inv.
voro Sicani; sedan invandrade omkr. 1000 f. Chr.
Siculi från Latium och bosatte sig kring vEtna; på
kusten grundades dessutom colonier af Phoenicier,
Greker (sedan 710) och Carthager ; slutligen blef
ön, en af verldens fruktbaraste länder och Roms
kornbod, Romarnes rof. —- På östra kusten: Zan-
cle, grundad af Siculerne, sedan af dess nya be-
byggare kallad frlessana (Messina) vid sundet. Tau-
romenium (Taormina), grundad af Siculerne, sedan
utvidgad af Naxierne, från Naxos, en närbelägen
stad, den äldsta grekiska c. på ön., förstörd af Dio-
nysius. Catdna (Catania), c. fr. Chalcis 730 f. G.
Leontini (Lontini), stiftad af staden Naxos, frlegd-
ra Hybla, vid hafvet, c. af Megara, bekant for
sin boning. Syracuéae (Siragosa). Bestod af 5 stä-
der, en på en ö, hvarest var källan Arethusa, som
troddes stå i submarinisk förbindelse med fl. Al-
pheus i Elis. Anlagd af Corinth, 735 f. C. Sta-
dens folkmängd var minst */2 million; dess om-
krets 4£/2 mil i den största europeiska stad fornti-
den känner, mer än dubbelt större än Rom un-
der Augustus. Dess K. Gelo ville sända Greker-
ne 28,000 man på 200 trircmer till hjelp mot Per-
serne: ingen grekisk stad, utom sedermera Athen,
ägde en talrikare flotta. Med framgång försvara-
de sig Syracusae mot Carthago, mot Athen (Nicias'
hederlag här 413 f. G. var grunden till Athens
vanmakt), men då staden i 2:a Puniska kriget höll
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sig till Carthago, blef den, förgäfves försvarad af
Archimedes' mechaniska snille, eröfrad af Romarne
(212 f. C), som häpnade öfver dess prakt och konst-
skatter, hvilka släpades till Rom. — På södra ku-
sten : Camarina, anlagd af Syracusse. Gela, c. fr.
Rhodus, en tid rådande öfver hela ön, till dess
Gelon flyttade residenset till Syracusa3. Ecnömus,
berg och slott vid fl. Himera; här hade tyrannen
Phalaris uppställt sin bekanta koppartjur. Utanför
vunno Romarne ett sjöslag öfver Carthagerne, A-
grigentum (Girgenti), vid fl. Hypsas. Anlagd af
staden Gela, medan denna staden stod på högsta
punkten af sin makt (582 f. G.), i en högst frukt-
bar nejd. Riktade sig snart genom handel på A-
frika, och räknade 200,000 inv. Här anlades ett
Jupiters tempel, det största i forntiden (360 fot
långt), hvars ruiner ännu beundras. Men takets
påläggande hindrades af ett krig med Carthago, som
intogo staden (406 f. C.). Den befriades af Diony-
sius den äldre, men föll åter i samma fienders hän-
der, som i 2:a Puniska kriget valde cj^n till me-
delpunkt för sina rustningar mot Romarne, hvilka
intogo och plundrade staden (216 f. C.) Oaktadt
alla olyckor var denna stad i alla tider vigtig;
från dess hamn,den enda på södra kusten, ut-
skeppades mycket säd, frukter, soda och svafvel.
Selinus, Megarensisk c, förstörd af Carthago. Li-
lybaeum (Trapani), vid den liknämnde ouddem I
Cieeros tid usplendidissima civitas» — A norra ku-
sten: Segesta ell. yEgesta, hvars stridigheter med
Selinus gåfvo anledning till Athenarnes olyckliga
S)ötåg till Sicilien i Peloponn. kriget. Panormus
(Palermo), urgammal Phcenicisk c, sedan eröfrad
af Carthagerne, slutligen af Romarne. -- I det
inre af ön : Enna, gammal Siculisk stad, helig, e-
medair enligt mythen, Ceres , som åt nejden be-
skärde det yppersta hvete i verlden, här hade sin
boning, och Proserpina lekte på dess violbesådda
ängar, då hon blef bortröfvad af Pluto. Hybla
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majof, vid södra foten af jEtna, stiftad af Sicu-
lerne.

Öar i n. lnsulae yEolicae (Lipariske öarne), der-
ibland Lipara, —, rik på alun och obsidian. Stron-
gyle (Stromboli) m. fl.; i v., utanför Lilybseum,
lnsulae JEgdtes, i hvilkas farvatten Luctatius vann
en seger öfver Gathagerne, hvilken afgjorde l:sta
Puniska kriget, frlelite (Malta), befolkad af Phoe-
nicier.

Sardinia. Berg: frlontes insani, vid östra ku-
sten, fruktade för de rasande vindstötar, som, der-
ifrån utgående, oroade de sjöfarande. Klimatet an-
sågs osundt; annars var ön rik på säd, hafssalt, en
art agath eller karneol (kallad: Sardisk sten) och
sardeller. Inv., Sardi, klädde sig i pelsar af Ar-
gali-geten (Capra Ammon), och bibehöllo alltid sin
sjelfständighet, fastän Phoenicier och Carthager sat-
te sig i besittning af dess kuster. Efter l:a Pu-
niska kriget fördrefvos de sednare af Romarne.
Cardlis (Cagliari), punisk c. Olbia (Terra nova),
på n. kusten, god hamn.

Corsica, i alla tider vild och bergig, rik på
timmer, harts och honung, endast odlad på östra
kusten. Inv., Corsi, lefde patriarchaliskt af mjölk
och ost, och tilläto Tyrrhener, Ligurer, Phoca?er,
Carthager och slutligen Romarne nedsätta sig på
deras kuster. Alalia, på ö. kusten, öns äldsta
stad, anlagd af Phocaeerne, som flydde då Cyrus
intog Mindre Asien; men 5 år derefter tvungos
de af de förenade Tyrrhenerne och Carthagerne
att bortflytta, då de befolkade dels Massilia, dels
Rhegium. Sulla hitförde en c, och sedan blef
staden kallad Aleria.

HISPARIA.
Åfven Iberia, egentligast landet kring Iberus

(Ebro). Gränsor: i n.o. Montes Pyrenaei fPvrene-
erna), i n. Mare Cantabricum (Biscaya-viken); iv.

25
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Oceanus Atlanticus, i s. Fretum Herculeum eller
Gaditanum (Gibraltars sund), i ö. Mare internum.
Berg: Idubéda s. om öfra Iberus, Ortospéda, sö-
dra delen af samma kedja, Vindius frlons, (Asturi-
ska bergen), frlarianus fri. (Sierra Morena), Ilipula
(Sierra Nevada) ; klippan Calpe (Gibraltars udde),
hvarpå stod en Herculés stod. Floder: Iberus
(Ebro), Sucro (Xucar), Baetis (Guadalquivir);- Anus
(Guadiana), Tagus (Tajo), som förde guldsand,
frlinus (Mino). Producter: silfver, jern, bly, zin-
nober, förträfflig ull, lin, fisk, Spartus (esparto,
en växt, hvaraf ännu tvinnes tråd, af hvilken gö-
ras rep, madrasser, täcken, skor och grofva kläder).
— De äldsta inv. voro Iberi, till hvilka hörde Lu-
sitäni, Cantdbri, Astures, Galaeci (Gallicier), äf-
vensom Aquitani n. om Pyrenéerna. Sedermera
invandrade Celtae, (Galatae, Galli) och blandade
sig med infödingarne; deraf uppkom namnet Celt-
iberi, ett käckt folk, som bodde i medellandet.
Många af de Iberiska stammarna förblefvo oblan*-
dade^ såsom Astureme, Cantdbrerne och Vaskerne
i norra bergstrakterna, Lusitanerne i v. Redan i
de äldsta tiderna hade Phoenicicrne bosatt sig på
kusterna: man hemtade från detta yttersta vester-
land, hvarom många sagor berättades, metaller, i
synnerhet silfver, jern och bly. Länge hade Ty-
riernes flottor hemfört dyrbara varor från Tar-
schisch (Tartessus), — så hette den sydliga kusten
af denna halfö, — då Carthago beslöt att dela
dessa fördelar. Carthagerne uppträdde här till och
med som eröfrare kort före 2:dra Puniska kriget,
hvilket närmast föranleddes af Romarnes afund öf-
ver deras framgångar. Carthagerne måste utrym-
ma Spanien åt Romarne, som r\u togo landet i be-
sittning, dock icke utan ett ihärdigt motstånd från
infödingarnes sida, hvilka under 200 år pröfvade
Roms största fälthemr : först under Augustus blef
landet fullkomligt besegradt.

I början kallade Romarue den del af Spanien,
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som låg närmast Iberus, Hispania citerior; allt det
öfriga kallades Hispania utterior. I Augusti tid
vidtogs följande indelning: 1. Tarraconensis (af
Tarraco, Prsctorns säte), hela norra och sydöstra
Spanien ; 2. Baetica, landet kring Baetis, och 3.
Lusitania, svarande mot Portugal, men så, att dess
gräns i s. än var Anas, än inskränktes till Tagus;
i n. gick den än ända upp till hafvet,, än endast
till Durius, och i ö. räckte den vida längre än nu,
varande Portugals.

I Lusitania: Augusta emerita, (Merida i
Estremadura), vid Anas, en af Augustus åt Inva-
lider anlagd c. Olisippo, Lisabon, vid Tajos myn-
ning, med binamnet Felicitas Julia, phoenicisk c,
i forntiden föga betydlig. Ebora, Evora, med bi-
namnet Liberalitas Julia. — I Baetica: Gadir,
Gades, Cadiz, phoenicisk c. Tartessus, phoen. Tar-
schisch, phoenicisk c, antingen det sedermera så
kallade Carteja, nära Anas mynning, eller Hispd-
lis (Sevilla). I Hispalis föddes Kejs. Trajanus,
Hadrianus och Theodocius. frlunda, fästning, i
nejden af Carteja, der Caesar besegrade Pompeji
söner. Corduba, Cordova, vid Btetis, Baiticas
h:stad; här stiftades en patricisk c, här föddes de
båda Senecae och Lucanus. frfaläca, Malaga, redan
från Phoeniciernes tid. — I II is p. T arraconen-
sis: a. vid ö. kusten-: Carthago nova, Cartagena.
anlagd af Hasdrubal ; i nejden siJfverbergvcrk ; un-
der Carthagos och Roms öfvcrväldc jemte Tarraco
landets mest betydande stad. Valentia, Valencia,
grundad af Scrtorius. Sa guntum, Murviedro,
verldsbckaivt genom sitt hjeltemodiga försvar mot
Haivmbal. Der lösa, Tortosa, nära Iberi mynning.
Tarréco, Tarragona, den första ort Romarne eröf-
rade i Spanien, och sedermera h:staden i denna
provins. — b. i det inre landet: Tolelum, Toledo,
vid Tagus, namnkunnig för sina stål-arbeten. Se-
govia, —, här finnes ännu en herrlig, romersk vat-
tuledning. Clunia, Valladolid, nära Durius, Gel-
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tiberisk stad. Numantia, vid öfra Durius, namn-
kunnig genom sitt mångåriga försvar mot hela ro-
merska hären. Gassar Augusta, Zaragoza, vid Ibe-
rus, den ansenligaste staden i denna provins.
Pampélon, Pampelona, Vasconernes stad. Astu-
rica, Astorga, Asturisk stad. — c. I norra kust-
landet, bebodt af Cantabrcrne: Flavobriga, Bilbao.
— d. I vestra kustlandet, bebodt af viallaeci, de-
lade i Bracdrcs och Lucenses: Augusta Bracdra,
Braga. Cale, hamn vid Durii mynning.

Öar: a. Insidas Baleares, (Baleariska öarna);
den större hette Insula Major (Majorca) med Pal-
ma, rom. c. ; den mindre hette /. frlinor (Minor-
ca). — b. Ins. Pityiisas: 1. Ebusus (Yviza), 2.
Ophiiisa (Formentera), obebodd,

Gallia transalpina.
Gränsor: i s. Mare internum och Montes Py-

renaei; i v. Oceanus Atlanticus och dess vik Mare
Cantabricum eller Aquitanicum; i n. Mare Bri-
tannicum samt Fretum Gallicum ; Öster ut utgjor-
des gränsen af Rhen, under hela dess lopp från
Bodensjön, samt af Varus (Var) i s.o. Inbegrep så-
ledes utom Frankrike, större delen af Schweiz,
vestra delen af Tyskland och Belgien. Berg: Py-
rciuei, Alpes Penninas, Graja* och Cottice; Ce-
benna (Sevennerna), Jurassus (Jura) och Arduenna
Silva (Ardennerna). Floder: Aturis (Adour), Ga-
rumna (Garonne), Liger (Loire), Seqiuma (Seine),
Scaldis (Schelde), Sabis (Sanibre), Mosa (Maas),
frlosella (Mosel), Rhenus (Rhen); samt Rhoddnus
(Rhone), genomflytande Lacus Le manus (Genever-
sjön) och upptagande Avar (Saone). Urinv. voro
Armorici eller Aquitani, vid Garonne, och Ligå-
res, boende på ömse sidor om Sjö-Alperna, från
Rhones mynning till Etrurien, och i n. till Alper-
na. I en sednare tid invandrade från Östern längs
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Donau och öfver Rhen Galli (grek. Celtas, Gala-
ta*) och besatte landet mellan båda de förstnämda
folkslagen, eller från Pyrenaeerna upptill Bretagne
och Rhen. Sedermera intogo de Britannien och
framträngde ända till Rom. Deras prester hette
Druidas, deras sångare Bardi: mennisko-offer bru-
kades ; de stridde utan pansar, ofta nakna, och hade
stridsvagnar. Deras språk lefver ännu i Högskott-
skan (Gseliskan, Ossians språk 286 e. C.), Ersiskan
(på Irland), Baskiskan (på Pyrenéerna). — Nord-
liga delen af Gallien innehades af Belgas, ett bland-
ningsfolk af Celter och Germaner, eller, enligt
andra, beslägtade med Cimri, Kymri, som tros va-
rit en finsk stam, hvars språk ännu talas i Wales
och på några ställen i Bretagne. Julius Caesar (se-
danf 56 f. C.) underkufvade alla dessa folkslag,
och Augustus indelade landet i följande fyra huf-
vuddelar:

Gallia Narbonensis eller Provincia (deraf Pro-
vence) Romania, Romarnes äldsta besittning i detta
land, fordom Gallia Braccata, kustlandet vid Me-
delhafvet. Väl odladt och fullt af blomstrande
städer. Här bodde Volca* och Tectosdges (celti-
ska folk), v. om Rhone: Salluvii och Allobroges,
ö. om Rhone; de sistnämnde ett krigiskt folk, in-
nehade det nuvarande Dauphiné och Savoyen.
Narbo, Narbonne, gammal handelsort, sedermera
provincens h:stad ; af Cicero kallad specula populi
Romani ac propugnaeulum. Carcdso, Carcasonne.
Tolbsa, Toulouse, de Tectosagiske Volsccrnes
h:stad, redan för Romarnes tid en stapelort för
södra Galliens, Hispaniens och Britanniens varor.
Nemausus, Nimes, täflande med Narbo ; af en am-
phitheater ännu ruiner. Areläte, Arks, vid Rho-
danus, rom. c., i Augusti tid god handelsstad.
Avicno, Avignon, vid Rhodanus och Druentia
(Durance), latinsk c. Aurasiä, Orange. Aquae
Sextiae, Aix, Roms äldsta besittning i detta land,
bekant genom sina varma bad, och genom Marii
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seger öfver Teutonerna. frlassilia, Marseille^ an-
lagd 536 f. C. afPhoenicierne, rik och blomstrande
sjöstad, i synn. efter Carthagos fall, samt säte för
grekisk vettenskap och cultur. Forum Julii, Fre-
jus, i Augusti tid örlogshamn. —• 1 det inre lan-
det: Valentia, Valence. Crratianopolis, Grenoble,
nybygd eller ombygd af Kejs. Gratianus. Vienna',
Vienne, Allobrogernes h:stad, sedan Prsetorcrnes
säte, rik och betydlig; hit landsförvistes Pondus
Pilatus.

Aquitania , sydvestra Gallien, bestod fordom
blott af Aquitanarnes område kring Garonne, men
Augustus slog 14 Galliska, norr ut boende folk
derunder, så att norra gränsen gick ända till Li-
ger. Hufvudfolk: Bituriges Vibisci vid Garonne,
och Bituriges Cubi,- Arverni m. fl. Galliska stam-
mar. Vid kusten : Burdigala, Bordeaux, stor och
rik handelsstad, hemvist för vetenskaperna, Au-
sonii f.-ort. Aquas Augustas, Dax, varma bad.
Inuti landet: Gergovia, Arvernernes och deras
furstes Vercengetorix h:stad och fästning. Cassa-
rodunum, Tours, Turonernes stad. Avaricum,
Bourges, Biturigernes stad, den vackraste stad Cae-
sar såg i Gallien.

G. LöGDUNENSIS eller CeLTICA , äfv. CoMATA;
upptog fordom den största delen af Gallien, men
sedan den minsta, när Augustus bortskurit dess
sydligare del och lade den under Aquitanien:
norra gränsen räckte till ungefär Seine, i denna
trakt bodde Namnetes, Venstes m. fl. vid kusten,
Rhednnes, Parisii, Senones, AJdui, Boji (hitkomna
frän Donau). Vid kusten Por;*.?' Namnetum, Nan-
tes, vid Liger. Gesobrivales, Brest; i inre landet:
Rotomdgus, Rouen, vid Sequana, i sednare romer-
ska tiden betydlig. Lutetia* Parisiorum, Paris,
den tiden föga betydlig ort, inskränkt till den lilla
Seinc-ön. Mediolanum, Kvreux ; härifrån utgingo
de GalJier, som under Tarquinius Prisens grund-
lade Mediolanum, Milano, i Italien. Lugdhnum,
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på en kulle (Dunum), der Ärar infaller i Rhoda-
nus, näst Narbo och Massilia, den betydligaste or-
ten i Gallien, provincens hufvudstad och Praetorns
säte. Härifrån utgingo vägar i alla rigtningar.
Bibracte Julia, sedan Augustodunum, Ahtun, i M-
duernas land, med en Druidisk skola, der adlige
Gallier undervisades. Genabum, Orleans, vid Liger.

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

land kring Nedra Rhen, Schelde och Maas, som
innehades af Belgerne och Bataverne; de sistnämn-
de voro ett nyligen från Hessen invandradt folk,
hvilka nedsatte sig på lnsulae Batavorum mel-
lan Rhen och Maas. Detta omfång hade G. Bel-
gica i Caesars tid; men Augustus lade derunder
a. det nuvarande Franche Comté , bebodt af Se-
quani; b. Champagne samt en del af Lothringen
och Bourgogne, bebodde af Lingones, samt landet
från Genever- och Bodensjön till Rhens och Rho-
nes källor som innehades af Helvetierne, allesam-
mans Celtiska folk. Men knapt 100 år derefter
afsöndrades derifrån dessa folkslag: Sequanernes
och Helvetiernes land fick namn af Maxima Se-
quanorum; de tyska folkslagens land kallades
Germania cisrhenana och' indelades i G. supe-
rior och G. inferior. — a. i Sequanernes land:
Vesentio, Besahcon; vapenplats. Salinae Sequa-
noruni, Salins, med rika saltkällor. — b. i Helve-
tien : Aventicum, Avanches; en hufvudort; för-
störd af Attila. Geneva, Geneve. Lausanna;
Lausanne. Eberodunum, Yvcrdun. Basilea, Ba-
sel ; nära derintill Augusta Rauracorum, sedan ro-
mersk c, hvaraf ruiner. — c. i Germania supe-
rior: Noviomdgus, Speier; Argentoratum, Stras-
burg ; Borbitomdgus, Worms ; frlonguntidcum ,

Mainz, der Drusus anlade en stark fästning; —

d. i Germ. inferior: Confluentes, Coblenz, vid
Mosel ooh Rhen ; h'»'r gick Caesar öfver Rhen på
en af honom slagen brygga; ■ Bonna, Bonn, fästn.
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anlagd af Drusus; Julidcum, Julich; Tolbidcum,
Zulpich, sedan bekant genom Chlodvigs seger Öf-
ver Alemanerne; Ara Übiorum, sedan Colonia
Agrippina, Köln; Batavodurum, Nimvegen ; Tra-
jectum, Utrecht; Lugdunum Batavorum, Leiden;
— e. i Belgicum: Samorahriga, Amiens; Neme-
tacum, Ärras; Camaracum, Cambray; Augusta
Suessionum, Soissons; Durocortorum, Rheims af
Remi, hvilkas stad det var; sedermera i Romerska
tiden, säte för regeringen öfver Belgien. I s. fol-
ket Catalauni, på hvilkas fält Attila blef slagen.
Verodunum, Verdun.

Insula Britannic^:.
Omgåfvos i' s. af Mare Britannicum och Fre-

tum Gallicum, i v. af M. Hibernicum, i n. af M.
Galedonium, i ö. af M. Germanicuni. Berg:
Grampius (Grampian-bergen). Floder: Thamésis
(Themsen), Abus (Humber), Sabrina (Severn).
Phcenicierne , och efter dem Carthagerne, idkade
en för den öfriga verlden förborgad handel på
Cassiteriska öarna, hvarifrån de bemtade tenn.
Sannolikt menas dermed Scilly-öarna, dit inbyg-
garne från det närgränsandekustlandet måste hafva
fört sitt tenn, ty på dessa öar sjelfva finnes intet
spår till nämnde metall. Pytheas, en borgare i
Marseille, besökte (340 f. C.) en del af Britanni-
ens kuster: men ända till Romerska republikens
sednare tider visste man ej mer om dessa verlds-
trakter, än att der lågo tvenne stora öar, Albion
och lerne, hvilka tillsammans hette Brctanica;
Caesar var den förste, som öppnade vägen till
denna nya ö-verld. Från Gallien gjorde han (55
och 54 f. G.) tvenne infall i sydöstra Britannien,
fann landet fruktbart, starkt befolkadt och invå-
narne föga olika Celterne i Gallien. Mellertid
drogo sig Romarne denna gång tillbaka, men åter-
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kommo dock år -Vi e. C. , under Kejsar Claudius,
och eröfrade södra hälften af ön. Genom Agricola
(från år 78) utsträcktes Romerska cröfringarna ända
till Firth of Clyde och Firth of Forth ; mellan
dessa hafsvikar, det smalaste stället på hela ön,
lät Agricola uppföra en kedja af skansar, till skydd
mot Caledonierne. Detta folk, hvarmed man se-
dan någon tid kommit i beröring, var af en an-
nan, (ehuru kanhända beslägtad) stam än de Cel-
tiske Briterne, sannolikt lberer, hvilka i uräldsta
tider bebott hela vestra Europa, men af de invan-
drande Gallerne blifvit antingen utrotade, eller
förjagade till bergstrakterna. Romarne behcrrskade
nu hela England, men deras kännedom dcrom var
så ofullkomlig, att de ännu inbillade sig, att syd-
vestra Öns kust gick nära intill norra Spaniens.
Försvunnen var likväl den gamla villfarelsen, att
lerne, eller, som ön nu hette, Hibemia, låg norr
om Britannia. Caledoniernes oroligheter tvingade
Romarne att draga sig ett stycke söderut: från vi-
ken Solway till Nordsjön (längs fl. Tyne förbi
Newcastle) lät Hadrian draga en 16 mil lång mur,
hvilken dock ej hindrade Caledoniernes infall. Väl
framträngde Sevcrus (208) ända till nordligaste
spetsen af ön och utvidgade provincen till Agri-
colas gamla vall ; men ändock fortsatte Nordboerne
sina infall. Sedan 4:de århundr. heta desse nu
Scoti och Picti (d. ä. målade, emedan detta folk
tatuerade sig). Romerska väldet i Britannien va-
rade till 427, då alla troppar måste bortkallas.
Britannerne, som under tiden med romerk cultur
antagit vekligare seder, kallade från trakterna kring
Elbe Angler och Sachsare, till sitt försvar mot
Picterne. Dessc kommo (Vi-9), men underlade sig
efterhand hela England ; Britannerne måste flykta
dels till vestra bergstrakten (Wales), dels till Gal-
liens nordkust, der en sträcka från denna tid blef
kallad Bretagne : derföre är också språket i Wales
och Bretagne beslägtadt.
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Städer: Dubris, Dover; Durovernum, Can-
terbury ; frlagnus Porthus, Portsmouth; Venia,
Winchester, Beigemes h:stad ; Aquae Solis, Bath;
Londinium, London, i Taciti tid redan en betyd-
lig stad; Camulodimum, Colchester, säte för en
furste, som besegrades af Agricola ; Deba, C hes ter,
betydlig ort; Lindum, Lincoln ,

Eboräcum, York,
den vigtigaste af öns städer, här förenades alkwvä-
gar i norra Britannien ; här dog Kejs. Sept. Seve-
rus. — Landet n. om Valium Romanum, Caledo-
niernes hem, kalladt B ri t anni a bärbara, var
obekant.

-Hibernia, lerne, besöktes af köpmän, men be-
träddes aldrig af några rom< legioner. Flod:
lernus, (Shannon). Städer: E 'ana, Dublin?; fria-
napia, Wcxford? Waterford ?; Regia, Limerick?
Armagh?; friagnata, Donegal, vigtigaste handels-
staden i Romarnes tid.

Öar: Vectis, Wight, tennhandel; Ins. Cas-
seterides, Scilly-ö, tennhandelns egentliga säte:
Mona, Anglesey; frlonarina, Man, Druidernes huf-
vudsäte ; Ebudae, Hebriderne ; Oreddes, Orkney-
öarna, redan kända af Mela och Plinius ; Thule?
(se sid. 252).

Germania magna eller Tbansrhenana.
Gränsor: i v. Rhen oeh Mare Gerinanieum,

i n. Sinus Codanus eller Mare Sucvicum (Öster-
sjön), i ö. Weichseln, i s. Donau. Germanien in-
begrep således icke det södra Tyskland, ty s. om
Donau bodde folkslag af annan börd, men inne-
slöt i stället det nuvarande Holland samt vestra
delen af Preussen och Polen. Berg: Silva friarti-
ana (Schwarzwald), Abnöba bergen vid Rhen och
Lippe, Taunus (die Höhe) och Silva Teutoburgen-
sis (Teutoburger - skogen i södra Westphalen),;
Hercynii montes en allmän benämning på hela
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höjdsträckningen från öfra Main och öfra Neckar
till Carpathcrna, ett utskott deraf var frlelibocus
(Hartz). Vidare Ascburgitts (Riesengebirge;, Su-
deti fri. (Sudeternc), Gabreta Sylva (Böhmerwald).
Floder: Rhenus med dess billod Nicer (Neckar),
frloenus (Main), Luppia (Lippe); Vahdlis (Waal),
Amisius (Ems), Visurgis (Weser); Albis (Elbe);
Viddrus (Öder); Vistida (Weichscl).

Landet var vikit, utan städer, till en stor del
fullt af träsk och skogar, i hvilka renar, elgar,
Ljörnar och uroxar ströfvade. Inv., hvilkas rätta
namn sannolikt var Ilermanni, Arimanni, (krigs-
män, tappre män), voro af en stor, stark växt,
med blå ögon, ljust hår; jagt deras förnämsta nä-
ringsfång, jordbruk dock icke okändt, till och med
icke bergsbruk, men sin Wodan och Thor dyrkade
de ej i tempel såsom deras bröder i Norden, och
afguda-beläten hade de ej heller.

Från den tid Romarn c först lärde känna detta
folk ända till inemot Carl den Stores tid, var den
mellersta och östra delen af Europa en skådeplats
för stora folkrörelser, i det nationer vandrade från
det ena hafvet till det andra, andra försvunno el-
lei* blefvo kända under helt andra namn. Derföre
äro de teckningar Caesar, Tacitus och Ptolemaeus
utkastade af Germanien, sinsemellan mycket olika;
vi måste således välja den historiska gängen.

De första Tyska folkslag, som förekomma i
historien, voro Cimbri och Teutones, hvilka sköf-
lade södra Gallien och hotade Italien, De blefvo
slagne af Marius (101 f. Ghr.). Medan Caesar kri-
gade i Gallien, inbröt der den Sueviske konungen
Ariovistus (58 f. G.): han besegrades och Caesar
gjorde sjelf två gånger infall i hans hemland. I
Gallien erfor den romerske filtherrn att nabolan-
det hette Germania, att det sydligt begränsades af
en stor flod, Danubius (Donau), likväl utan att
ana att det var samma flod, hvars nedra lopp
länge varit Grekerne bekant under namn af Ister.
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På östra sidan om nedra Rhen bodde Übii, Sicam-
bri, Usipétes och Tenchleri, längre bort Cherusci;
det öfriga landet tillförde de mäktige Suevi (den
tiden ett stort folkförbund i östra Germanien, men
i 3:dje årh. ett cnskildt folk, som gaf sitt namn
åt Schwaben). Drusus, Augusti styfson, kufvade
Sicambrerne vid Lippe, samt gjorde ett för den ti-
den högst märkvärdigt sjötåg, från Batavien kring
Frisernes kust till fl. Ems mynning; anfallet (12
f. C.) var rigtadt mot Chauci, ett folk, som bodde
från Ems till Elbe, och som sedan bistod Romarne
mot Cheruskerne. Under ett annat fälttåg fram-
trängde han öfver Weser ända till Elbe. Längre
österut i Nord-Tyskland kom aldrig någon Ro-
mersk krigshär. Genom dessa fälttåg lärde man,
utom de nämde folkslagen, känna äfven följande:
frlarci, vid nedra Rhen, men som af Drusus för-
jagades inåt landet, der Bructererne gåfvo dem bo-
ningsplatser i nejden af Lippe, hvarefter de för-
svinna ur historien; Angrivarii, kring Aller,
Bructéri, s. om dem vid Ems, då ett hufvudfolk
i nuvarande Westphalenf Longobardi, som i Taciti
tid bodde ö. om nedra Elbe, men sedan gingo öf-
ver floden och intogo Gheruskernes bosläder; Che-
rusci, mellan Ems oeh Elbe, men sydligare samt

J)å båda sidor om Harz ; Chatti (Hessarnes stam-
ader) vid öfra Weser, ett krigisk folk, sedan Drusi

tid Romarnes ständige fiender. Romarnes försök,
*tt underkufva Tyskland, tillintetgjordes genom
Cherusk-höfdingen Arminius, som öfver Varus vann
en afgörande seger (10 e. C), Väl hämflades Ger-
manicus, Drusi son, detta nederlag, men redan
Tiberius måste afstå från alla eröfrings-försök i
dessa verldstrakter. Då utbröt ett inbördes krig
mellan Germanerne sjelfve: Cheruskerne, anförde
af Arminius stridde mot frlarcomannerne under Ma-
roboduus. De sednare, till en del de samme som
de då redan förgätna Sueverne, bodde i början s.,
sedan n. om Donau: deras hufvudsäte var Bojo-
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hemum
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nämnas: i förening med Angleme eröfrade de
Britannien, kh9, i Tyskland hämmades deras vi-
dare framryckande af Carl d. store (772 —80-^).
Franci (Franker) omtalas först omkring 2;ro, då de
bodde vid nedra Rhen: till deras folkförbund,
sannolikt en fortsättning af det fordna Cherusci-
ska, hörde äfven Bructerer, Chatter m. fl. Fran-
kerne eröfrade först Batavien (omkring 280); men
derifrån förjagade af Friserne, inkräktade de norra
Gallien, som erhöll deras namn (Francia), kufvade
Thuringarne och Alemanerne (;i9£, vid Ziilpich)
samt Burgunderne (52A). Alemanni nämnas för
första gången vid Kejsar Caracallas tid (211): de
bodde vid Rhen, mellan Main och Neckar. Se-
dermera utbredde de sig i Helvetien och Gallien,
men, slagne vid Ziilpich, förlorade de sina vestra
eröfringar. Äldre, redan förut kända folkslag om-
byta hemvist och uppträda i vidt aflägsna trakter:
Burgundi, hvilkas äldsta hem låg ö. om Öder,
började 2;-i2, slagne af Gepiderne, att utvandra;
år 587 intogo de Alemanernes bostäder, vid Rhen,
sedan detta folk begifvit sig till Helvetien; deref-
ter J erhöllo de af Romarne, &>5, den delen af
Frankrike, som ännu heter Bourgogne eller Bur-
gund ; Rugii, deras fordna grannar, visa sig i slu-
tet af s:te årh. vid Donau, der de nedgöras af
Odoacer; Gothi, samma folk, som Gothones vid
Weichsel, eller snarare deras slägtingar, träf-
fas i 3:dje årh. vid Donau, och stifta i Ungern en
vidsträckt stat, som räckte från Östersjön till Svarta
Hafvet; sedan delade i tvenne familjer, broto Visi-
Gothi (Vest-Götherne) under Alarik k\o in i Ita-
lien, och grundlade kort derefter, k\h, ett mäk-
tigt rike i Spanien; Austro-Gothi (Öst-Götherne)
bodde en tid vid Donau och Save, men eröfrade
sedan under Theodorik Italien (-'io5—553). Vidare
uppträdde Longobardi, hvilka, såsom vi redan
nämt, först bodde vid Elbe, i s:te årh. vid Do-
nau, och bistodo sedan Byzantinarne att störta Öst-
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Göthernes välde i Italien. Intet Tyskt folk har
dock vandrat så vida som Vandali. Boende under
Marcomanniska kriget vid öfra Elbe, finner man
dem i s:dje årh. i Böhmen, i det k:de i Dacien
och sedan i Pannonien, derefter i södra Gallien,
vidare i Spanien efter 411, och slutligen i Afri-
ka 429.

Öar: Rugia (Rugen), Rugiernes fädernesland^
der dyrkades Hertha ; lnsulae Saxonum Tres (Hel-
goland m. fl.); Glessaria, ofvanför Westfriesland,
der berasten fiskades; Scandia, se längre fram.

Södra Donau-länderna-
Rh/etia mellan Helvetia i v., Alperna*i s.,

Vindelicia i n., Inn i ö., motsvarande östra
Schweiz, norra Tyrolen, sydvestra Bajern och sö-
dra delen af Schwaben. Inv., Rhaeti eller Rha-
senae, voro beslägtade med Etruscerne, men hade
förmodligen blandat sig med Gallierne ; sedermera
antogo de Romerska språket. Churia, Chur, Rhse-
tiens h:stad ; Veldidena, Wilden (nära Inspruck),
Pons Aeni, Inspruck. Tridentum, Trident, för-
störd af Attila; Clavenna, Chiavenna.

Vindelicia, n. om Rhaetien, från Helvetien till
fl. Aenus (Inn), vid fl. Licus (Lech), Isdrus (Ei-
sach) och Ildrus (Iller). I s.v. Lacus Brigantinus
(Bodensjön). Motsvarande således en del af Schwa-
ben och Bajern. Inv., Vindelici, anses af de fle-
ste samslägtade med Rhactiernej men af några med.
Cimbrerne och af finsk börd. I Augusti tid var
landet en egen provins, men förenades sedan med
Rhsetien. Brigantium, Bregenz vid Bodensjön, an-
lagd af Boji, sedan tillhörig Brigantes. Augusta
Vindelicorum, Augsburg, urgammal stad; Drusus
anlade der en militär-c. Castra Regina, sednare
Ratisbona, Regensburg, gränsfästn. Batava Ca-
stra, Passau; Bojodorum, nära Inns utflöde i Do-
nau, Bojernes stad.
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Noricum, ö. om JEnus till berget Cetius (Kah-
lenberg), gräns niot Pannonien, i s. till Alpes Ju-
liae; motsvarande Österrike, Salzburg, norra Ty-
rolen, Steiermark, Kärnthen, och en del af Krain*
Berg: Alpes Noricae. Floder : Anisus (Ens), frlu-
rus (Muhr), Dravus (Drave), Savus (Save). Inv.
hette Taurisci och Boji, hvilka sednare 86 f. C.
af Dacierne förjagades till Vindelicien. Redan
den tiden bearbetades Steiermarks förträffliga jern-
grufvor. Noreja, der Gårbo 113 f. C. blef slagen
af Cimbrerne. Juvavia, Salzburg, der Kejs. Ha-
drian anlade en c. Lauriacum, i Noricum Ripen-
se, rom. c., ansenlig sköldfabrik. Virunum, en
hufvudort i det inre Noricum, nära Klagenfurth,
c, anlagd af K. Claudius. Celeja, vid södra fo-
ten af Kahlenberg, betydlig ort.

Pannonia," en del af Krain och vestra Ungern,
mellan Save och Donau. Berg: Alpes Carnicae,
Ocra (Terglou). Floder: Savus, Dravus, frlurus,
Arabon (Raab). Inv. voro ScOrdisci (ett celtiskt
folk, benämndt efter berget Scordus); desse för-
jagades af Augustus, som i stället inkallade Pan-
nonierne, ett illyriskt folk. Sedermera invandrade
Hunner, Bulgarer, Magyarer. Vinrankan hitflyt-
tades 278 af Kejsar Probus. a. I P. superior
(v. om Raab): Vindoböna, Wien, redan då betyd-
lig, fästning och vapenplats. Carnuntum, der
Kejs. M. Aurelius ofta uppehöll sig och Severus
utropades till Kejsare. Siscia, Siszek, en militär-
post under Augustus. b. I P. inferior: Arra-
böna, Raab. Bregetium, fästn., der Kejs. Valen-
tinianus afled. Taurunum, Semlin, vid Save och
Drau, fästn. Sirmium, vid Save, vigtigaste staden
i Pannonien, under Romarnes tid en arsenal; här
dödades K. Probus.

Moesia, den stora landsträckan från Drinus och
Savi mynning till Svarta Hafvet och från Donau
till Hsemus-kedjan, zz Servien och Bulgarien.
Floder : friargus, Morava; Timacus, Timok, Cia-
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brus, Oescus, Iskru. Kusttrakten vid Svarta Haf-
vet kallades Scythia minor. Inv. voro Thraeier;
också räknades landet ursprungligen till Thracien.
Det underkufvades af Augustus: först sednare år
534 invandrade Servier och Bulgarer. Delades i
2 delar. — a. I Mossia superior (v. om Cia-
brus): Singidunum, Belgrad, midt emot Taurunum,
och en än starkare fästning. Viminacium, ej obe-
tydlig stad. Naisus, Nissa, vid Margus; här föd-
des Gonstantin d. store. Raliaria, vid Ister. —-

I M. inferior: Serdica (nära Sofia), vid Oescus,
sedan Ulpia. Nicopolis ad Istrum, uppbygd af
Trajanus efter Daciernes besegrande. Här lefde
Biskop Ulphila. Ett annat Nicopolis låg vid fl.
Jatrus och kallades Nicopolis ad Haemum. Do-
rostorum, Silistria, vid Ister. Marcianopolis, an-
lagd af Trajanus, h:stad i Nedra Mcesien. Odes-
sus, Varna, Tomi, Histropolis, milesiska c. vid
Sv. Hafvet. Till Tomi landsförvistes Ovidius.

Nordöstra och norra Europa.
Dacia, gränsade i v. till Tibiscus (Theiss), som

skiljde landet från Jazyges frletanastae, ett från
Sarmatien under Kejs. Ciaudius invandradt folk,
men som af Dacierne undanträngdes till Sieben-
biirgen ; i n. till Carpdthes (Carpatherna), i ö. till
Hieråsus (Pruth), i s. till Donau; zz östra Un-
gern, , Siebenbiirgen, Walachiet och södra Moldau.
Floder: frlarisus (Maroseh), Aliita (r:) m. fl.
Inv. , Daci, hade ur Thracien af Philippus blifvit
undanträngde, hvarefter de hit togo sin tillflykt.
Trajanus gjorde landet till Romersk provins; och
ditkallade nya inv.; men då barbarerne började
öfversvämma landet, lät Aurelianus dem åter flytta
s. om Donau. Härifrån hemtades säd, salt och
metaller. Sarmizegethuza regia, sedan Ulpia Tra-
jani, Kon. Decebali säte. Apidunij sedan Alba
Julia, rom. municipium.
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Ö. om Dacien förbi Donaus sju utlopp, till
Tyras (Dniestr) och Borysthenes (Dniej)r) utbredde
sig Soletudo Getarum, glest bebodd af Ge-
ter och Scyther.

Ghersonesus Taurica , nu Krim, omgifven i ö.
af Palus frlceolis (Azowska sjön) och dess utlopp
Bosporus Gimmerius, i s. och ö. af Pontus Euxl-
nus. Folket, Tauri eller Taurisci m. fl. , var
vildt och offrade främlingar åt Diana. Landet var
en kornkammare för Athen, och kusten full af
handlande städer, såsom Eupatoria, anlagd af Mi-
thridates Eupator; Theodosia (Kalla), milesisk c;
Panticapasum (Kertsch), den Tauriska furstens
h:stad, vid sundet, stor och välmående.

Sarmatia EuROPiEA. Bestod af hela det nord-
östra Europa från Weichseln och Dniepr till 21a-
nais (Don), som den tiden ansågs göra gräns mot
Asien, samt från Östersjön till Rha (Wolga). Nor-
ra gränsen ansågs räcka till Ripliaei montes, egent-
ligen diktade berg vid jordens norra ända, hvilka
beständigt flyttades högre och högre mot norden,
i den mån kunskapen om jorden utvidgades. Ta-
nais ansågs på dem hafva sin källa. Herodotus
känner Sarmatiens sydliga del under namn af
Scythia, hvilken han beskrifver såsom bebodd af
Scythas (Germaner) från Don till Dniepr, dels
åkerbrukande, dels nomader, dels fria, dels kong-
lige, dyrkande Zeus (Thor?), Mars (Oden), Aphro-
dite (Freya) m. fl. De hade att afyttra säd, pels-
verk, salt och fisk åt de grekiska kuststäderna. In-
födingarne sjelfve hade inga städer. Sex hundrade
år derefter (hos Ptolemseus) hade denna vcrlds-
trakt blifvit något mera bekant genom bernstens-
bandeln. Hufvudfolken voro: Sarmatcs, hvilka
från Don och Wolga småningom tyckas hafva fram-
trängt till Östersjön; i 6:te årh. framkommo de
till Elbe och stiftade i östra Europa stora stater
(Polilen, Ryssland, Böhmen m. fl.) De voro i äl-
dre tider delade i a. Venédas (Wender), boende
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från Weichseln till Memel, der fordom, yEstyi
(Esther, Finnar) förut haft sina hem, och handlade
med bernsten; och b. Sclavi. c. Gythbnes (Go-
ther), vid Weichseln, s. om Vencdaj; 3. Phinni
(Finnar); 4. Burgiones (Burgunder); mellan Wcich-
scl och Öder; 5. Agathyrsi, ett thraciskt folk;
6. Chuni (Hunner); 7. Bastarni, en tysk stam,
från Karpatherna till nedra Ister; 8. Jazyges och
Rhoxolani, v. och n. om Palus Mseotis; 9. Alani
Scytlue, sannolikt Svenskarnes äldsta stamfader, då
boende vid öfra Dniepr. Stad: Olbia, ofvanför
Otschakow eller det ställe, der Hypanis (Bug) ut-
faller; milesisk c.

Det nordligaste Europa (Sverige och
Norige) blef först sent bekant och då ansedt som
en flock af öar, hvilka i början räknades till Ger-
manien. Väl hade Pytheas, utom ön Thule, det
nordligaste af allt land, äfven berättat om Basilia
(rätlare Baltia), såsom en "ö af omätlig storlek och
nästan lik ett fast land", "belägen tre dagsresor"
från Scythiska kusten. Men dessa dunkla uppgif-
ter förlorade sig snart i glömska. Först hos Pom-

Eonius Mela hör man talas om den stora och fruk-
ara, af Teutoner bebodda ön Scandinavia, i hvilket

namn man lätt igenkänner Skåne. Plinius omta-
lar, såsom nyligen från Germanien upptäckte ofant-
liga öar, bland hvilka Scandinavia så stor, att dess
inbyggare, Hillcvionerne, som "bo i 500 orter
(pagi), kallade den en annan verld (allerum ter-
rarum orbem)", livarvid han ej anar att denna ö
var den samma som Baltia hos *Pytheas. Föga
mindre var en annan ö, som han kallar Eningia
(Finland). ; På ett annat ställe nämner han Scan-
dia, Durnia (?), Bergos (Bergen) och Nerigon (No-
rige) jemte berget Sevo (Kölen). — Kort derefter
framträda hos Tacitus Svionernes samhällen (Suio-
num civitates), "mäktige genom män, vapen och
flottor", boende från Sevo till Ishafvet (Mare pi-
grum immotumcrue). . Också Ptolemacus känner
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Scandia, och Gutas såsom dess sydligaste inbyggare.
— Namnet Fenni, Finni, förekommer först hos
Tacitus, sedan hos Plinius och Ptolemaeus. Pro-
copius känner Scrito-finni, Se vidare sidd. 252, 255.

ASIEN.

ASIA MINOR.

Denna benämning uppkom först i 4:de årh.;
hos de gamla heter denna halfö Asia propria, ci-
terior o. s. v., nu Anadoli. Den omgifves i n.
af Pontus euxinus samt Propontis och dess båda
sund, Bosporus Thracicus och Hellespontus; iv.
af Mare Egseum, i s. af Mare internum. I ö.
stötte den till Colchis, Armenia och Syria. Berg-
kedjor: Taurus (nu Karun), vid hvars östra ända
mellan berget Amanus och Sinus Issicus var ett
trångt pass till Syrien (Portae Syriae); ett annat,
Pontae Amani, låg högre i bergen; Antitaurus,
närmare Svarta hafvet; dess östra del hette Pary-
adres. Bergtoppar: Argaeus (Ardschisch), nästan
midt i halfön, tvenne med namnet Olympus i An-
tilaurus-kedjan. Hufvudfloder: Halys (Kisil Ir-
mak), Sangarius (Sakaria), utfallande i Svarta Haf-
vet. Inv. voro af flerahanda stammar. Landet
var i forntiden vida mera uppodladt, bebodt och
kändt än nu.

a. å norra kusten.
Pontus, mellan Phasis, gränsflod mot Colchis,

samt Iris och vissa tider Halys; annars floto här
Bathys, Acampsis i sitt öfra lopp kallad Boas;
Thermbdon, vid hrilken Amazonerna sägas hafva
bott, Iris. Berg: Paryadres och ScoeSces. Huf-
vndfolket hette Leucosyri, de hvita Syrierne. Un-
der Mithridat den store var Pontus medelpunkt i
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ett mäktigt rike. Vid hafvet: Trapezus (Trabe-
zan), c. från Sinope, sedan landets hufvudstad;
efter 1204 säte för de kejserlige Comnenerne.
Cerdsus (Cerasonte), c. från Sinope; härifrån hem-
tade Lucullus de första körsbären till Rom. Phar-
nacia, sedan också Cerasus (Kerasun), grekisk c.;
här hade Mithridates i det romerska krjget sitt ha-
rem. Inuti landet: Amasia, ~, vid Iris, Strabos
födelse-ort. Comana Pontica (Tokat), stapelort
för handeln med Armenien, med ett Aphrodite-
(Astarte-)tempel, som hade 6000 tempeltjenare.
Zela, der Mithridat slog Bomarne, och hans son
sedermera blef slagen af J. Csesar. Cablra, sedan
Sebaste, med ett herömdt Mån-tempel; här hade
Mithridat de första bekanta vattenqvarnar, här för-
lorade han ett slag mot Lucullus. Slutligen efter
Neros tid, under namnet Neo-Ca*sarea, provin-
sens hufvudstad. Sebastia (Siwas), nära Halys, i
sednare tid h:stad i Armenia prima.

Paphlagonia, från Halys, till fl. Parthenius.
Berg: Olgassys. Produkter: sköna hästar, mulås-
nor, jernockra; hvarmed cinober förfalskades. Folk:
Heneter, do italienska Veneternes stamfäder, och
Paphlagones, af syrisk börd. Sinope, Sinab, mile-
Sisk c. och sedermera sjelf stammoder för alla o.
på kusten liggande grekiska orter; de Pontiska ko-
nungarnes säte; den betydligaste stad på denna
kust; handel med thonfisk. Gangra, i det inre
landet, nära Halys, de paphlag. konungarnes säte;
efter 4:de årh. åter provincens säte.

Bituynia
, från Parthenius till berget Olym-

pus; inv., Bithyni, härstammade från Thracien.
Heraclea in Ponto, Erekli, magnesisk c., näst Si-
nope den vigtigaste stad vid Sv. Hafvet. Chal-
cedon, Skutari, med dess hamn Chrysopolis, midt
emot Byzantium, i Christna tiden provincens huf-
vudstad. Allmänt Kyrkomöte 451. Nicomedia,
Ismid, Bithyniska furstarnes säte; under christna
tiden växte den till en ansenlig storlek, och var
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rik på herrliga konstverk. Nicasa, Isnik, vid sjön
AscaniuSj Ajan, stor handelsstad, kyrkomöte 325.
Prusa, Brussa, Bursa, vid foten af Olympus, an-
lagd af Hannibal.

b. å vestra kusten.
Mysia

, nordvestra delen af halfsn, vid Pro-
pontis och Hellesponten V n. samt iEgaeiska hafvet
i v. Södra gränsen var än berget Temnus, (hvar-
af det besjungna Ida var ett vestligt utskott), an

fick den ända ned till fl. Hermus. Af floder: den
istoriskt märkvärdiga Granlcus, derAlexander vann

sin första seger öfver Perserne, utfallande i Pro-
pontis, den poetiskt namnkunniga Simbis och de&
arm Scamandrus eller Xanthus, utfallande i iEgaei*-
ska hafvet. Udde: Sigéum, der Grekernes flotta
låg under Trojanska kriget och Achilles blef be»
grafven. På sydvestra kusten hade jEolierne co-
lonier. a. i egentl. Mysien: Cyztcus, på näset af
en halfö, Milesisk c., medf tvenne hamnar. Här
vann Alcibiades en seger. Lampsdcus, vid Helle-
sponten, o. från Phoc&a, bekant för sitt sköna vin
och sina orgier. Abydus, midt emot Sestus (sid.
278). Ilium eller Tröja (med borgen Pergdmum)
i landsängden Troas, mellan Simois och Scaman-
drus; förstörd af Grekerna \\ B4 f. C. Sedan bygg*
des ett Ilium novum, samt af Antinous Alexan-
dria Troas. Pergdmum, nära fl. Caiicus, säte för
mäktiga konungar, namnkunnig för sitt stora bi-
bliothek och upptäckten af konsten att göra per-
gament. — b. I i/Eolia: Cyme eller Cuma, be-
tydligaste stadeni iEoliska förbundet. Hesiodi f.-ort.

Lydia, mellan Mysien i n. och fl. Maeander i s.
Berg: Sipylus, det guldrika Tmolus, och bergud-
den frlycäle, der Athenarnes flotta besegrade Per-
sernes. Floder: Hermus med dess arm Pactblus,
som förde guldsand och Caystrus, hvars stränder
(Campi Gaystri) voro kända för sin fruktbarhet.
Vid kusten hade lonierne colonier: a. i egentliga
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Lydieri: Sardes, vid Tmolus och Pactolus, Croesi
och de förra Lydiske Konungarnes, sedermera de
Persiska Satrapernes säte. Magnesia ad Sipylum,
der L. Scipio besegrade Antiochus d. store. -*- b.
i grekiska lonia: Phocaea, en i forntiden högst
vigtig stad, som dref handel på Sv. Hafvet, på Cor-
sica och Gallia, der Massilia (Marseille) var Pho-
caiernes coloni. Smyrna, Ismir, ursprungligen seo-
lisk c. från Thessalien, en redan den tiden ansen-
lig handelsstad. Clazoménae, Anaxagoras' f.-ort.
Teos, Anacreons f.-ort. Colöphon, bekant för sin
goda hamn, sitt rytteri och sitt harts (eolophonium).
Ephésus, hvars välstånd egentl. började efter Pho-
caeas förfall; i Romarnes tid den vigtigaste på half-
ön. Verldsbekant var dess Diana-tempel, brändt
af Herostratus samma natt som Alexander föddes.
Magnesia ad frlaeandrum, Guzzilhizzar, med ett
Diana-tempel, det vackraste i Mindre Asien.

Garia, s. om Lydia, men mindre fruktbart.
Inv. voro Cares och Leléges. Sedan bosatte sig
lonier på norra kusten och Dorier på den södra.
a. i egentl. Garien: Tralles, i medeltiden en fästn.
Mylassa, betydligaste orten i det inre landet. —

b. i Gariska lonien: Priéne, vid udden Mycale:
nära dervid var Neptuni tempel, en national-helge-
dom, der de loniska städernas fullmäktige samla-
des för att rådgöra om gemensamma angelägenhe-
ter, frliletus, den betydligaste i loniska Förbun-
det och rikaste i M. Asien, genom handeln på Sv.
Hafvet, vid hvars stränder den anlade omkring 80
c; den enda stad Groesus ej kunde intaga, men
sedan den af Perserne blifvit straffad för sitt del-
tagande i Anaxagoras' uppror, återfick den aldrig
sitt välstånd. Här lefde Thales, Ånaximander m.
fl. — c. i Doris: Halicarnassus, den betydligaste
af de sex Doriska Förbundsstädérna, men skilde sig
sedan derifrån. Här beundrades såsom ett af verl-
dens sju underverk den Mausolée eller grafvård,
som Drottn, Artemisia hade låtit uppföra öfver sin
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gemål och broder, Mausölus. Gnidus, Lacedamo-
nisk c., med ett herömdt Venus-tempel. Här
utanföre slog Gonon Spartanska flottan.

c. Vid södra kusten.
Lycia, ö. om Garien, bergland med det eld-

sprutande Chimaera. Inv. voro goda sjömän och
deras 28 städer hade slutat ett inbördes förbund.
Telmessus, bekant för sina tecknatydare. Xanthus,
landets största stad. Påtdra, med ett ansedt
ApoPo-orakel, som gaf svar under de sex vinter-
månaderna, då dereoiot den Delphiska Apollo si-
ade blott om sommaren, friyra, sjöstad, der Apost.
Paulus landsteg : sedermera Lyciens h:stad. Pha-
selis, sjöröfvarnäste, grundadt af Dorier.

Pampiivlia, smalt och bergigt kustland, ge-
nomflutet af den genom Cimons seger bekanta fl.
Eurymédon. Härifrån fördes mycket timmer och
skeppsvirke till ./Egypten. Attalia, Satalia, anlagd
af K. Attalus 11 i Pergamus. Perge, med ett ur-
gammalt Diana-tempel. Side, nära Eurymedons
utlopp, aeolisk c. frän Cuma.

Cilicia, sydöstra kustlandet , förenadt med
Syrien genom Amani portae i bergstrakten och
Syriae portae vid hafvet. Vestra delen var ber-
gig, C. trachéä eller aspera, ett tillhåll för sjö-
röfvare; Östra delen var slät, rik på säd och vin.
Floder: Sarus och Pyramus, båda segelbara, a.
IC. trachéä: Selinus, der Kejsar Trajanus dog ,

Seleucia trachea, anlagd af Seleucus Nicator, täf-
lande med Tarsus; låg vid fl. Calycadnus, i hvil-
ken Kejs. Fredrik Barbarossa drunknade. Solas,
Argivisk och Rhodisk c., hvaraf solcecismus. Här
föddes stoikern Chrysippus, Komikern Menander
och Astronomen Arätus. Tarsus, vid Cydnus, i
hvilken Alexander badade; landets h:stad. Här
föddes Apost. Paulus; här dog Jufianus Apostata.
Adana, —, vid Sarus. Issus A betydlig stad vid
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Portse Syriaa. Här vann Alexander sitt andra slag,
som öppnade honom ingången till Syrien.

d. I det inre landet.

Cappadocia
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sehukiske Turkarna. Laranda, Larenda, eröfrad
af Perdiccas. — b. i Isauria: Isaura, befästad och
rik genom karavaners plundring. — c. i Pisidia:
Selge, mäktig fristad; handlade med Styrax och
Iris-rot, den förra användes till rökverk, den sed-
nare till salfvor. Sagalassus, hos Xenophon Cay-
stru Pedion. Antiochia Pisidias, dit Augustus
förde en. c, hvarefter den under namn af Ca&sa-
rea Antiochias blef provincens h:stad. —d. i egentl.
Phrygien: Hierapolis, med ett namnkunnigt tem-
pel, helgadt åt den Stora Gudinnan. Laodiced
ad Lycum, i Cieeros tid blomstrande genom han-
del och afvel af finulliga, svarta får. Colossai,
vid Mseander, välmående stad, till hvars "försam-
ling Ap. Paulus skref ett af sina bref. Caelenae,
vid Maeanders källa, med ett af Xerxes bygdt berg-
slott ; Antiochus Soter förde dess inv. till Apa-
mea Cibbtos, vid Marsyas' utflöde i Mreander.
Cotyaeum, Kutajeh, i medeltiden Phrygiens h:stad.
Dorylaeum, i sednare tider gränsfästn. mot Tur-
karne. Synndda, betydlig, med olivegårdaf. I-
psus, ringa ort, endast bekant genom Antigoni ne-
derlag och död. — e. i Galatien • Pessinus, nära
Sangarii källa; med ett namnkunnigt Gybeles tem-
pel. Ancyra, Angöra, Galaternes h:stad, i Augu-
sti tid stapelort för en utbredd karavanhandel; i
alla tider berömd för sina getter. Gordium, de
fornphrygiska konungarnes säte; bekant för den
oupplösliga knuten.

Armenia (major).
Mellan Asia minor och Mare Caspium. Berg:

Montes, Paryadres och frloschici in., Gordyaei
och Carduchi i midten, Niphates vid Tigris källor,
Abus,\ Ararat, Masius, i s. gränsen mot Mesopo-
tamien. Sjöar: Arsissa, eller Palus frlantiana
(Wan). I detta bergland upprinna Bathys och



A si e 71. Syria. 315
Phasis, som flyta åt Pontus, Cyrus (Khur) och
Araxes (Araz), som falla i Kaspiska Hafvet, Ti-
gris och Euphrat, som taga vägen åt Persiska vi-
ken. Inv. voro en gren af Syrierne: de gjorde
sig sjelfständiga under Antiochus d. store och blef-
vo under Tigranes I. (95 —60 f. C.) ett mäktigt
folk: sedermera stridde Romare och Parther om
landets besittning. Artaxdta, h:staden, vid Ara-
xes, bygd på Hannibals råd, af Antiochi fältherre
Artaxias, som sedermera gjorde sig till Konung.
■Tigranocerta, nära Tigris, bygd af Artaxias son
Tigranes, nära Tigrjs. Amida, Diarbekr, vid Ti-
gris, fästning; guld- och silfvergrufvor.

Syria.
1. Syria superior. Från Medelhafvet till

Euphrat. Berg: Amanus, pa gränsen till Cilicien,
Casius, vid Medelhafvet, Libanon oeh Antilibanon
is. Flod: Orontes eller Axius (Aasi). Österut
följde en öcken, sedermera blef landet åter bör-
digt vid Euphrat. Inv. Syri, på sitt eget språk
Aram, voro i besittning af en urgammal cultur,
men deras land ständigt ett mål för främmande
eröfrares ärelystnad. — a. på Medelhafskusten:
Alexandria, Alexandrette, vid Sinus Issieus, då
som nu osund. Antiochia, Antakia, vid Orontes,
bygd af Seleucus Nicator, Seleucidiska rikets huf-
vudstad, och en af de största i verlden. Lunden
Daphne, prisad som ett elysium, men skådeplats
för många utsväfningar. Seleucia ad Orontem,
nära. flodens mynning, med en stark bergfästning.
Laodicea ad friare, också bygd af Seleucus Nica-
tor, god hamn. — b. i det inre landet: Berosa,
Haleb, i forntiden mindre betydlig. Apa/néa,
Famieh, vid Orontes., bygd af Antigonus; Seleu-
cus höll här 500 elephanter, och Kejsar Aurelia-
nus lät här beta sina hästhjordar. Amatha, sedan
Epiphania. Hamath, vid Orontes. Namnes redan



316 Gamla Geographien.

af Moses;, dess konung var bundsförvandt med Da-
vid ; eröfrades af Tiglat-pilesar. Emessa, Hörns,
vid Orontes, präktig stad med ett rikt Solens tem-
pel, vid hvilket Heliogabalus var öfversteprest, in-
nan han besteg thronen. Fältslag mellan Aureli-
anus och Zenobia. c. Vid Euphrat: Samosdta,
vid elfvens utgång ur bergen, f. konungasäte,
Luciani f.-ort. Zeugma, Bir, öfverfartsort öfver
floden. Hierapolis, med ett åt Gudinnan Derceto
eller Atargatis helgadt tempel, plundradt af Cras-
sus. Thapsdcus, i Bibeln Thipsach, välmående
stad, i äldsta tider enda öfvergångsstället öfver
floden, öfver hvilken en brygga var slagen. Här
tågade ock Darius, Xenophon och Alexander öfver
elfven. Derifrån gick vägen genom öcknen till
Palmyra, i Bibeln Thadmor, palmstaden, på en
oas, bygd af Salomo; hvil-ort för karavanerna.
Den sköna Zenobias residens; praktfulla ruiner.

2. Coelesyria, däldlandet mellan Libanon och
Antilibanon. Här flöt Leontes. Bergsboerne hette
Iturosi. Heliopolis, Balbeck, der Solen dyrkades,
af orten återstå herrliga ruiner, särdeles af ett af
Antonius Pius bvgdt Solens tempel. Damascus,
Damaskh, vid Chrysorrhoas, i en underskön trakt.
Blomstrade redan i Abrahams tid; dess konungar
förde krig mot Israel, tills staden underkufvades
af Tiglath-pilesar. Kejs. Diocletianus anlade här
stål- och vapensmedjor, i en sednare tid prisad för
sina damascerade arbeten. I 7:de årh. Khalifer-
nas säte.

Phoenicia , d. ä. palmland, ett 35 mil långt
men fa mil bredt kust-land. Kuståar: Eleuthéms;
i norra delen af landet Adonis, som utfaller vid
Byblus., Leontes, som utfaller vid Tyrus; Belus,
af hvars sand gjordes det första glas. Detta obe-
tydliga land var verldshandelns urgamla medel-
punkt: föröfrigt namnkunnigt genom sina purpur-
färgerier och för upptäckten af glas". Hela kusten
bildade nästan en enda kedja af rika städer. Ard-
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dus, Ruad, på en ö. Tripolis, Tarablys, så kallad,
emedan den af Sidon, Tyrus och Aradus gemen-
samt var anlagd ; samlingsort för Phoeniciens stän-
der. Byblus, Dschebel, med ett namnkunnigt
Adonis- d. ä. Bel-tempel. Berytus, Bairut. Si-
don, Saide, Phoenieiens äldsta stad; redan i Josnas
tid en stor stad ; handlade liksom Tyrus, med glas
och purpurfärgade tyger. Dess förfall begynte år
590 f. C, då den eröfrades af Nebukadnezar.
Tyrus, Sur, c. af Sidon, verldens förnämsta han-
delsstad från vid pass år 1000 till 352 f. G., då
den förstördes af Alexander. Äldsta staden lag
på fasta landet, men förlades sedan på en holme,
hvilken Alexander förenade med fasta landet.
Ännu under medeltiden en rik och befästad han-
delsstad. Ptolemäis, hebr. Akko, grek. Ake, vid
foten af Karm el, och vid en vik, i hvilken bäc-
karna Belus och Kison utflyta.

Palestina, berglandet mellan Medelhafvet i
v., Libanon och Antilibanon i n., Arabia deserta*
i ö., Arabia petrsea is. Hufvudfloden Jordan,
som upprann på Antilibanon eller Hermon, flöt
genom träsket Samachonitis, hebr. Merom, nu
Hule, vidare genom sjön Gennesdret äfven kallad
Tiberias och Galileiska sjön, och förlorade sig i
Döda Hafvet, fordom friare friortuum, Lacus As-
phaliites; i äldsta tider flöt den derifrån vidare ut
genom en dal i Arabiska hafvet. Berg: Oljeber-
get och Thabor. Vid Israeliternes invandring be-
boddes landet af Chananaser, delade i flera stam-
mar, såsom frloabiter, Amorecr och Amonifer ö.
om Jordan , Philisteer i Sephela, sydvestra kust-
landet. Efter eröfringen delades landet mellan de
12 stammarna. Saul och David fördrefvo urinvå-
narne, mot hvilka Israeliterne hittills fört blodiga
krig ; men redan efter Salomos död söndrades lan-
det i tvenne riken , hvilkas öden och historia äro
kända. Vid Christi tid var Palaestina, under Roms
välde, på följande sätt indeladt.
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i. Ju da? a, södra och största delen. Under
Davids och Salomos tid räknades också hit Idu-
ma*a, som annars ansågs höra till Arabien. Judse-
en var bergigt och mindre fruktbart än de öfriga
landskapen. Vid hafvet r Ccesaréa, förut Tunis
Stratonis, praktfullt anlagd af Herodes d. store;
sedan Rom. ståthållarns säte. , Joppe, hebr. Ja-
pha, nu Jaffa, urgammal sjöstad, der proph. Jonas
steg om bord på ett till Tarsehisch seglande skepp.
Judarnes enda hamn. Jamnia, hebr. Jabne. Här
började bergen draga sig inåt landet och ge rum
for Sephela, nederlandet, Philistseiska slätten.
Azbtus, hebr. Asdod, en af Philisfcseernas 5 h:stä-
der: här dyrkades guden Dagon. Ascdlon, också
urgammal Philist. Komstad; i sednare tider för-
des härifrån en mycket omtyckt lökart (Åscalonia)
till Rom. Här föddes Semiramis och Herodes d.
store. Gaza, —, också urgammal Philist. htstad,
i Bibeln bekant genom Simsons död, stapel-ort för
karavanhandeln med Raphia, der An-
tiochus d. store blef slagen afPtolema?usTV. Rhi-
nocorura, gränsort mot Inuti landet:
Hebron, urgammal. Här uppslog Abraham sina
tjäll i lunden Mamre, här bodde David ide 7
första åren af sin regering, innan han intagit Je-
rusalem. Bethtehem, ~, ringa ort, der David och
Jesus Christus föddes. Engeddi, vid Döda Haf-
vet ; här växte det träd, hvarur Opobalsamum (äk-
ta balsam) pressades. Jerusalem, ~, grek. och
lat. Hierosblyma, bygd på tvenne berg: Zionis.,
(hvarpå David anlade sin borg), samt Akra (med
inbegrepp af Moriah) i n., (hvarpå Salomo bygde
Jehovahs Tempel). Staden omgifves af ännu högre
berg, hvaribland Oljoberget i ö., från staden skildt
genom Josaphats dal, i hvilken bäcken Kidron fly-
ter. Josua intog norra staden, men David först
det befästäde Zion. Det Salomoniska Templet
(1007 f.v G.) uppbrändes af Nebukadnezar (588),
sedermera upprättadt af Zorobabel (535 —515);



Asien. — Palasstina. 319

ombygdt af Herodes (år 8 f. C. — 6Ve. C), för-
stördes det genom Titus (71): på dess ställe byg-
des under Khalifen Omar Salomos Moské, en af
de praktfullaste byggnader i turkiska riket. Den
hel. Grafvens Kyrka, på Golgatha (Calvaria), det
berg der Christus blef korsfäst och begrafven, är
bygd af Kejsarinnan Helena (326). I fall detta
ställe är det äkta Golgatha, låg denna stadsdel for-
dom utom den dåvarande staden, hvaremot Zion
ligger utanför det nuvarande Jerusalems murar.
Staden, som nu har 20t. inv., hyste fordom 200t.
Jericho, rr, i Jordan-dalen, namnkunnig för sina
rosor och sin balsam. Bethel, i Abrahams tid
Lus; i Jonas tid höjlos här folkmöten, Jerobeam
bygde här altaren åt den aegyptiska Kalfguden
Apis. Siloh, der Tabernaklet efter öfvergången af
Jordan uppställdes. Rama, sedan Arimathia,
gränsfästn. mellan rikena Juda och Israel.

2. Samaria, mellersta delen, i n. begrän-
sadt af ån Kischon (Kaifa), som rinner öfver den
herrliga slätten Esdraelon ut åt Medelhafvet. Un-
der Ghristi tid herrskade ett bittert hat mellan
Judarne och Samaritanerne (ett blandadt slägte:
Hebraeer, som efter Babelska fångenskapen befryn-
dat sig med utländningar), alltsedan de senare la-
de hinder i vägen for det nya templets uppbyg-
gande i Jerusalem och derefter sjelfve på berget
Garizim anlade ett eget. Neapolis (hebr. Sichem,
nu Nablus), i en vacker däld mellan bergen Ga-
rizim och Ebal. Der äro Josua och Joseph be-
grafne: den senare blef ock i denna nejd såld af
sina bröder. En tid Samariens hufvudstad; här
bygde Judarne ett tempel, som förstördes af Jo-
hannes Hyrcanus (129 f. G.) Samaria, hebr.
Schomron, israel, rikets konungasäte från 928 till
722 f. C., då det eröfrades af Salmanassar. Se-
dermera å nyo upprättad under namnet Sebiiste.
frlegiddo, hos Herodot frlagdalon, fältslag mellan
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aegyptiska Konungen Necho och K. Josia, omta-
ladt äfven af Herodotus.

Galilsea, mellan Libanon och ån Kischon;
nordligaste provincen. Ett romantiskt alpland-
skap: södra sträckan, som till större delen upptogs
af slätten Esdraelon, var fordom rik på oliver,
fikon, dadlar. Jesu fädernesland oeh vanliga vi-
stelseort. Derifrån voro nästan alla hans lärjungar.
Bethsean, sedan Scythopolis, fordom färjort vid
Jordan. Här upphängde Philistseerne Sauls af-
huggna hufvud. Jisreel, grek. Esdraela, der Gi-
deon slog Midianiterne. Tiberias, Tabaria, en tid
Galilaeens lustad. I dess nejd Ammans, bekant
för sina bad. Sepphoris, närnd af Josephus, såsom
den största i Galilaeen och landets fastaste bålverk.
Provincens vanliga h:stad : efter Neros tid kallad
Dio Cassarea, nu Safori. Nazaret, Några, i en
skön bergstrakt, der Jesus förlefde de 50 första å-
ren af sin lefnad. Capernaum, vid sjön Genesa-
ret, fordom välmående: i dess synagogor uppträd-
de Jesus ofta lärande," och förrättade här många af
sina under.

k. Östra Jordan-landet, i G. Test. Gi-
lead, iN. Test. Peraea. Floder: Jarmoch
(gr. Hieromax, nu Manådra); Jabbok (nu. Serka),
samt Amofi (nu Mudsjeb). Vid Moses' tid bodde
s. om Arnon frloabiterne; n. om floden Amorae-
erne och Ammoniterne; nordligast herrskade Og,
TConungen i Basan. Moabiterne, med hvilka He-
braeerne räknade skyldskap, lemnades vid deras
intåg oangripne: det öfriga landet skiftades mellan
Rubens, Gads och halfva Manasses stam: blott
nordligaste bergstrakten kring Jordans nordliga
grenar intogs sedermera af en coloni Daniter. Is-
raeliterne kunde dock aldrig på denna sidan om
floden göra sig rigtigt herrskande, och efter Ba-
belska fångenskapen försvinna de alldeles. Landet
blef sedan* intaget af Syrierne och af deras beseg-
rare; Romarne. Augustus gaf det åt Herodiska
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familjen. Vid Christi tid herrskade öfver norra
delen Tetrarchen Philippus, Herodes d. stores yng-
ste son, under hvars milda spira Jesus ofta sökte
beskydd, då faror hotade honom. På den tiden
var denna landsängd ganska blomstrande, rik på
städer, mest bebodda af Syrer och Greker. Der
funnos då, spridda i mellersta landet, tio fristäder,
och ängden hette derför Decapolis. Man finner
ännu nästan öfverallt mer eller mindre präktiga
lemningar af romerska städer.

a. Nordliga delen, en högslätt, bördig på hve-
te, innefattar följande landskap: Trachonitis och
Ituraea s. om Damascus, Gaulonitis, ö. om öfra
Jordan, Auraiiites, (hebr. Hauran), mestadels n.
om öfra Hieromax. Dan, nordligaste staden i Pa-
laestina. Här lät Jerobeam uppsätta en gyllene kalf.
Paneas, Baniås, vid Jordans källa, helgad åt guden
Pan, sedan åt Caesar Augustus, hvarefter orten het-
te Cassqrea Philippi. Bethsaida Julias, vid Jor-
dans inlopp i Galilaeiska sjön; bygd af Tetrarchen
Philippus. I dess nejd spisade Jesus 5000 män.
Gaddra, grekisk fristad, i Josephi tid förnämsta
staden i Peräeen. Utmärkt sköna ruiner. Bostra,
hebr. Beesthra, nu Bozra, fordom ansenlig.

b. Gilead, mellersta delen från Hieromax till
Arnon; innefattade egentliga Peraea, närmast Jor-
dan, Batanaea, Basan, i n.0., Ammonitis, i s.o.
Ett bergland; här ligger berget Nebo, der Moses
blef begrafveu. Ramoth frlizpa, Gileads fordna
hufvudort, i hvars nejd Jephtah bodde. Gerdsa,
grekisk fristad, hvaraf sköna ruiner. Rabbath Am-
mon, grek. Philadelphia, bygd af Loth; Ammoni-
ternes fordna hufvudstad. Machaerus, stark berg-
fästning, anlagd af Alexander Maccabaeus. Der blef
Johannes Döparen aflifvåd. Hesbon, Amorscernes
bufvuclsäte före Moses. Callirrhoe, Läsa hos Mo-
ses, namnkunniga bad.

c. Moabi ti s, nu Kerek, s. om Arnon; me-
stadels bergland. Räknades vanligen till Arabien.
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Pella, den sydligaste af grek. fristäderna, dit de
Christne efter Jerusalems förstöring togo sin till-
flykt. Rabbath frloab, grek. Petra, nu Kerek, en
tid Nabatseernes säte. Detta Petra är ett annat än
Petra i Arabien, som likväl också var Nabataeernes
stad. Båda tyckas vexclvis varit rika handelsstä-
der, men stundom också blifvit förvexlade med
hvarandra.

Ababia.
Omgafs i v. af Sinus Arabicus, i s. af Mare

erythrteum, iö. af Sinus Persicus; i n.o. räckte
halfön.till Euphrat, i n.v. till Palaestina och M-
gypten. Augustus och Trajanus gjorde fåfänga för-
sök att underkufva landet.

1. Arabia rETRjEA, orätt kalladt Steniga Ara-
bien, emedan namnet Petraea kommer af h:staden
Petra. Utgjorde halföns n.v. del, med bergen Ho»
reb och Sinai, oeh öcknen Sinai, namnkunniga i
Bibliska historien. Här bodde Edomiter, grek. I-
dumosi, Esaus efterkommande, i Idumasen, gräns-
landet till vestra Palaestina, samt Amalekiter och
Midianiter i landet s. om Arnon, hvilket land vi
räknat till Palaestina. I Augusti tid voro Nabatas-
erne (de samma som Idumaseme), de mäktigaste;
de drefvo handel medelst karavaner, och förvärf-
vade derigenom stora rikedomar. Deras h:stad het-
te Petra, på en klippa vid sidan af den dalr som

får från Röda Hafvet upp till Döda Hafvet; Vidt-
eromd stapelort för indiska varor, som dels kom-

mo från Gerrha (se sid. 323) dels från AElana, hebr.
Elath, nu Akaba, samt Eziongeber, hamnar vid
spetsen af R.öda Hafvet, hvarifrån Salomo i com-
pagni med den Tyriske Konungen Hiram dref han-
del på landet Ophir (Söderlandet).

2. A. deserta, Öde Arabien, bebodd af Ard-
bes Scenitae, som bodde i tält, mest idkade bo-
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skapsskotsel eller röfveri, men föga åkerbruk och
handel. De. kallades sedermera Saraceni.

3. A. felix, Lyckliga Arabien, södra delen.
Härifrån hemtades guld, aloe, myrrha och rökverk
(Olibanus), indiska och abyssiniska varor. Folk
och städer: Sabaci, prisade som de rikaste af jor-
dens folkslag. Jambia, nu Jambo, hamn, hvari-
från Gallus under Augustus sökte intränga i Ara-
bien. Jatrippa, Medina ; frlaccoraba, Mekka. Vi-
dare Océlis, Arabia felix, hos Ezech. Eden, nu
Aden; Emporium Arabiae, Rokab, alla den tiden
blomstrande sjöstäder och nederlagsorter för indi-
ska varor, särdeles innan man frän .Egypten bör-
jade segla direkte till Indien. I det inre landet :

Sabae, nu Saada ; frleriaba, nu Maraba, Sabseer-
nes h:stad. Homeritae samt Chatramotitae i land-
skapet Hadramaut, speceriernas rätta fädernesland.
H:stad Sabbatha, nu Mareb, nederlagsort för rö-
kelsen, hvaraf guden Sabis undlick. tionde. Insu-
la Dioscoridis, Socotora, rik på krokodiler, sköld-
paddor, aloe m. m. Saclralitae, som samlade Li-
banus (en art rökelse), för hvilken stora magasiner
funnos på udden Syagros, (Fartasch). Vid Persi-
ska viken: Gerrha, Dåden hos Ezech., urgammal
babylonisk c, den rikaste stad ända till Alexan-
ders tid; nederlag för Arabiens och Indiens varor,
som fördes dels uppåt Euphrat, dels tvertigenom
halfön till Petra. Midtemot på Baharein-öarna
hade Tyrierne anlagt tvenne c., Tylus, (rättare
TyrusP) och Aradus, hvilka täflade med Gerrha.

Länderna vid Euphrates och Tigris.
Mesopotamia,, d. ä. tveflodland, nu Al Dsche-

sirah, mellan Euphrates och Tigris. Den förra
upptager här Chabbras. Norra delen, s. om ber-
gen Niphatus och Macius, är étt angenämt subal-
pin-land; den södra en torr öcken. Hos Herodo-
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tus och Xenophon heter landet Syrien eller As-
syrien mellan floderna; i Persiska och Macedoniska
tiden utgjorde det ingen satrapi, utan räknades
till Babylonien. Trajanus tog landet från Par-
therne och gjorde det till Romersk provins. Ne-
sibis, i Bibeln Zoba, nu Nesibin, i Davids tid säte
för mäktiga konungar, i Romerska tiden ett skydds-
värn mot Perserne, samt stor och folkrik handels-
ort. Carrae, i Bibeln Har/an, Abrahams födelse»
ort; här blef Crassus slagen och dödad. Här
dyrkades Anaitis, Månen, Lunus, i manlig gestalt.
Edessa (Urfa), vid Chaboras, handelsstad ; i medel-
tiden en "vigtig fästning. Bathnae, Serondshj, här
hölls i Sept. en stor marknad för äfven indiska
och chines. varor. Circesium, i Bibeln Karche-
misch, vid Euphrat, här hölls 606 f. G., ett fält-
slag, der Pharao Necho blef slagen af Nebukadne-
zar. Analho (Ana) vid Euphrat, förstördesx af
Kejs. Julianus. Is {Hit), vid Euphrat, grufvor af
asphalt, som nyttjades i stället för murbruk i Ba-
bylons murar. Cunaxa, vid Euphrat; här blef
den yngre Cyrus slagen.

Babylona, nu Irak Arabi, s. om Mesopqta-
mia, derifrån skild genom Mediska Muren. I s.
gick landets gräns ned till Persiska viken : här flöt
Pasitigris, nu Schat-el-Arabi, Euphrat och Tigris
förenade. Sydvestra delen hette ChaldjEA. Inv.,
beslägtade med Syrerne, voro de tidigast cultive-
rade i vestra Asien ; liksom iEgyptierne gräfde de
canaler, hvarigenom deras, land — nu en öcken —

förvandlades till en trädgård; tillverkade fina lin-
neväfnader och tapeter; idkade handel, anlade co-
lonier (Gerrha i Arabien); öfverträffade andra na-
tioner i astronomi; och blefvo, sedan Chalda3erne,
ett bergfolk frän Carduchiska bergen, bemäktigat
sig styrelsen, ett eröfrande folk, som äfven intog
Phoenicien och Jerusalem, men sedan Cyrus erÖf-
rat Babylon, har landet alltid lydt under främ-
mande eröfrare. Babylon, i Bibeln Babel, vid
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Euphrat. Enligt Bibeln bygd af Nimrod, enligt
Grekerne af Belus och Semiramis samt förstorad
af Nebukadnezar; husen voro af soltorkadt tegel,
sammanfogadt med jordbeck. I Herodoti tid verl-
dens största stad, 10 mil i omkrets (?), med 100
metallportar, 200 alnar höga, 50 alnar tjocka mu-
rar, Beli tempel, ett slags pyramid med ett ob-
servatorium öfverst, ett kongligt palats med hän-
gande trädgårdar. Redan i Christi tid var staden en
ödemark. Dess förfall började sedan Seleucta ad
Tigrim blifvit anlagdt af Seleucus Nicator, hvil-
ken stad snart blef en af de största och rikaste
på jorden, och räknade 600,000 inv. Förstördes
af Trajani och Veri. fältherrar. Midt emot Seleu-
cia, men på östra sidan om Tigris låg Clesiphon,
anlagd af Macedonierne, sedermera de Parthiska
konungarnes sommarläger. Terédon eller Dirido-
tis, i Ghaldaeen vid Tigris östra mynning, en sta-
pelort för varor, som fördes från Gerrha och an-
dra orter vid Persiska viken.

Assyria



326 Gamla Geographien.

dermera uppstod ett Ninus nova, nordligare, i pro-
vincen Aturia, en hufvudort i Parthernes tid. I
samma landskap: Gaugamela, by vid Zabathus,
oeh Arbela, stad vid Gaprus, bekanta för det fält-
slags som öppnade Alexander vägen till Persien.

Regnum Persicum.
Innefattade under sin mest blomstrande tid

följande provincer eller satrapier.
Media. V. och s, om Kaspiska hafvet, till

Araxes (Araz) i n., Montes Caspii och Zagros i v..,
och stora öcknen is. I forntiden vida mer upp-
odladt än nu. Inv., frledi, talande ett språk,
som kallas Zcnd; deras lagstiftare var Zoroastcr,
deras eultur större än Persernes, som, under Cy-
rus, störtade deras fordom mäktiga rike. Efter
Alexanders tid indcites landet i a. Media Atro-
patene eller M. minor, (så kalladt af ståthål-
laren Atropates, åt hvilken Alexander skänkte lan-
det), det nuvarande Aderbidshjan, det frukt oeh
vinrika terasslandet, s. om Araxes, och vid sjön
Spauta eller Mattiana (Urmi) och il. Mardus (Se-
fidrud). Städer: Gaza, Gozaca, hufvudstad. —b.
Norra Medien, Kaspiska hafvets vestra och
södra kustländer. Här bodde Cadusii och Gelae
(deraf Gilan), hvilkas elds-altaren ännu underhål-
las. Städer: Cyropolis (Rescht), Orocana (Bal-
frusch), Vesaspe (Kasbin). — c. M. magna, nu
Irak Adschjemi, södra delen. Högslätter, mest be-
tesland, rikt på förträffliga hästar. I ö. ledde
Caspiae portae till det östligare Asien. Ecbatdna,
nu Hamadan, vid sluttningen af Zagros-bergen,
bygd af Dejoces, med en borg omgiiveri af sju
olikfärgade murar. Ehuru staden ofta plundrades,
funnos här ännu i Polybii tid stora rikedomar och
förgylda pelare i Anaitis tempel. I Persiska och
Parthiska tiden, konungarnes sommarresidens.
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Rhagas, nära Caspiae portas, der förträffliga hästar
betade: dock kommo väl de fleste från Nicaea i
Parthien.

SusianA, sydvestra delen af riket, nu Khusi-
stan, dels på bergen dels i det låga heta slättlan-
det, der Eulasus och Pasitigris flyta. Den förra
floden hette också Choaspes, nu Karun eller To-
ster, och hade så klart vatten, att det alltid i silf-
verkärl fördes efter Persiska konungarne, hvarthän
de tågade. Uppåt bergstrakten bodde Elymaei, i
Bibeln Elam. Susa, nu Schuster eller Toster,
vid Eulams, öppen- stad, sedan Darii Hystaspis tid
persiske konungarnes vanliga residens. Azara,
kalladt Asylum Persarum, med ett heligt tempel.

Persis , nu Fars, s. om stora Medien, skildt
derifrån genom berget Parachoathras, nu Apras-
sin. Provincens norra del hette Paraetacene, och
var bergig. Mellersta delen, der stéppfloden A-
raxes (Bend-emir) och Cyrus floto, var en hög-
slätt; södra delen vid Persiska viken, är sandig
och het. Provincen Persis var stamlandet för hela
Persia (riket Persien); dess inv., ursprungligen
nomader, talande ett med Grekiskan, Latinet,
Svenskan och Sanskrit beslägtadt språk, lydde i
början under Mederne, men uppreste sig under
Cyrus, eröfrade Medien och grundade ett rike,
hvars gränsor innan kort blefvo Medelhafvet, Ja-
xartes, och i s.o. sträckte sig utöfver Indus. De
antogo Medisk drägt, cultur och religion (eldsdyr-
kan) : försvagadt af yppighet föll riket för Alexan-
der: ett annat folk Partherne, gjorde sig sedan
(256 f. C.) rådande; deras välde störtades af Sas-
saniderne 226 e. C., hvilka åter upprättade det
gamla Persiska riket, men föllo 636 för Araberne.
Persepolis, vid Araxes, nu Istakhar och Tchilmi-
nar, de persiske konungarnes begrafningsresidens
(necropolis), icke deras h:stad, med ett national-
palats, hvaraf ännu beundransvärda ruiner. På-
sargddae, nu Fasa, vid Cyrus, bygd af Cyrus till
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minne öfver sin här vunna seger öfver Mederne,
Gabae, nu Darabgher, kongl. slott med en skatt-
kammare.

Carmania, nu Kherman, och Gedrosia^ nu
Mekran, kustländer vid Persiska viken och Indi-
ska hafvet. Bestodo till en stor del af öcknar,
utan betydligare städer. Här och der odlades säd,
vindrufvor växte en aln länga. Här funnos män-
ga åsnor och kameler, men föga hästar. Vid ku-
sten bodde Ichtyopluigi, som "nyttjade fisk i stället
för spanmål." I n. låg Carmania deserta, den
stora saltöcknen.

Arachosia, nu Arrachodsch och bergländerne
s. om Hindukhu. Detta föga bekanta landskap
låg n. om Gedrosien, och bästa delen kring floden
Etymander (Hirmend), och Arachbtus (Waiwend),
Vestra delen hette Drangiana, vid sjön Aria, nu
Zareh, der Etymander och Arius (Farra) utföllo;
Paropamisadae, bodde norrut i bergen Paropami-
sus, nu Ghur. Ortospana eller Curiira, nu Kan-
dahar, der karavan-vägen delade sig åt trenne håll;
Alexandria, militär-c, anlagd af Macedonierne.
Gauzdca, Ghasna; Capissa ellerKaphusa, Kabul.

Aria, nu södra Khorasan och Sedshjestan,
ett steppland, innersta delen af Persien vid floden
Arius, n. om sjön Aria. Landet var föga kändt,
men tycktes långt före Medernes uppkomst varit
ett urgammalt cultur-land: det gaf sitt namn, A-
riana, åt Mediska riket, och Mederne sjelfve kal-
lades länge Arii. Vi veta blott att äldsta hufvud-
staden hette Artagoäna; här anlade äfven Alexan-
der ett Alexandria, som fick binamnet Ariana,
pä karavanvägen till Indien.

Hyrcania
, ~, norra Khorasan m. m., landet

s.o. om Kaspiska Hafvet; innefattande i äldre ti-
der äfven det sydligare Parthia , samt det östli-
gare Margiana. Men sedan Partherne, ett barba-
riskt, nomadiskt folk, men förträfflige krigare,
kommit till väldet, blef Hyrcanien ett bihang till
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Parthien. Vid nordöstra gränsen flöt Oxus (Dshji-
hon), genom Margiana, tvenne floder med namnet
Margus, den vestra heter nu Herirud och faller i
Kasp. hafvet, den östra Margab. Hecatompylon,
Parthernes sommar-residens. Nica*a, vid vestra
Margab, i landskapet Nica;a; här fanns ett stort
kongl. stuteri och här drefs hästhandel. Alexan-
dria, sedan Antiochia Margiana, vid Margus, ny-
bygd af Antiocbus I. Hit fördes, efter Crassi ne-
derlag, de romerske krigsfängarne.

Bactriana, — Balk, s. om Oxus, i v> genom
öcknar skildt från Margiana, i s. stötande till Pa-
ropamisus, i ö. till Comedarum Montes, (Belur
Tagh). I elfven iitföllo Ochus (Helmind), samt
de förenade Zuriaspis (Dehasch) och Bactrus (Balkh).
Emedan detta land var en nederlagsort för Indi-
ska och Chinesiska varor, hvilka sedermera gingo
Oxus utför till Kaspiska hafvet, (ty denna flod,
eller åtminstone en gren deraf utföll den tiden i
nämde haf), så var Bactriana ett urgammalt och
rikt culturland, uppodladt som en trädgård; det
ägde sjelf en egen handelsproduct, Silphium eller
Assa fcetida. Sedan landet växelvis stått under
Assyrierne, Perserne, Alexander och Syro-Macedo-
nierne, uppreste sig ståthållaren Theodat 254 f.
C, och grundade ett mäktigt rike, som sträckte
sig ända till Ganges, men som sedan föll för Par-
therne. Bactra, förut Zariaspe, vid Bactrus, från
äldsta tider stapelort för Indiens, Chinas och Per-
siens producter, den tiden jemte Babylon Asiens
största handelsstad, tillika säte för vetenskaperna;
här uppträdde äfven Zoroaster.

Sogdiana, nu Mawaralnahr, mellan Oxus i s.
och Jaxartes (Sir); har sitt namn af steppfloden
Sogd, af Grekerne kallad Polytimetus. Utom
Bactri, bodde här flera vilda folk., såsom Dahas
vesterut, samt Massagéta* och Saca*, österut i
bergsbygden: till de sednare hörde 2'ochari, Tur-
karnes förfäder, samt Chorasmii (hvaraf landet
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Kharesms namn"), frlaracanda, under medeltiden
Timurs säte och under namnet Samarkand, upp-
blomstrande stad. Oxiana, nu Termend, AléxdfP
dria Oxiana, nu Kesch, båda vid Oxus. Cyre-
schata och Alexandria ultima, den första anlagd
af Cyrus, den sednare af Alexander, hvilken sed-
nare här slutade sitt tåg mot norden..

Det nordliga Asien.
Sarmatiä Asiatica , mellan Tanais, Palus Ma*-

otis och Pontus till Rha (Volga) och Mare Gaspium,
bebodt af flera vilda och halfvilda stammar, som ir-
rade omkring i stepperna med sina hästar och hjor-
dar, och åto hästkött. Besöktes af grekiska hand-
lande vid Pontus, som här köpte pelsverk, rha-
barber (af Rha) och demanter, som hitkommo frän
det östligare Asien.. Nederlagsorten för dessa va-
ror var TanaiSy nu Azaw,, ännu långt in i me-
deltiden en stapelort för dessa jemte indiskar va-
ror. Denna handel delades äfven af' Phanagoria,,
milesisk c. , nära Bosporus Gimmerius, hufvudstad
för Mithridates' transbosporanska rike.

De Kaukasiskarlandskapen: a. Col-
chis , nu Mingrelien^ fjällets vestra sluttning åt
Pontus. Genomilats af Phasis: den förde guld-
sand, men den var ännu vigtigare, emedan den
bar de indiska varor, som fördes på Kaspiska haf-
vet och vidare Cyrus (Khur) uppför, så långt den
var segelbar:: sedermera buros varorna genom ett
bergpass, till dess Phasis- kunde nyttjas. Colchi-
erne hvilka ahsågos för ccdonister, hade
genom handeln med dessa varor och med slafvar
vunnit stora rikedomar, hvilka reta-de Grekernes
rollystnad. Så bör sagan om Gyldene skinnet för-
stås. Äldsta nederlagsplatser voro A£a, säte för
iEetes, Medeas fader, samt Phasis. Båda fördunk-
lades sedan af Dioscurias, milesisk c., der så mån-
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ga menniskor af olika stammar sammanströmmade,
att man- behöfde 300 tolkar. — b. Iberia , nu Ge-
orgien, ö. om Colchis, vid öfra Cyrus. Portiae
Caspia*, ledde öfver fjället. Den till Spanien o,
a. fördrifne Iberiska nationens stamland. En af
de mest bekanta städerna hette Harmozica, vid
Cyrus. — c. Albania, — Lesgistan, Daghéstan,
från Cyrus till Kaspv hafvet.. Inv.. voro delade i
flera horder; mot Pompejus. uppställde de en här
af 60,000 fotgängare och 22,000' ryttare.

Scythia
.. Med namnet Scyther utmärktes alla

nordliga folkslag y särdeles de tatarisk-germaniska.
Landet delades ia. Se. inträ Imaum. Detta
började i v. vid Rha, sträckte sig öfver Daix (Jaik,
nu Ural-floden), sjön Aral, österut till Imaus, ber-
gen norr om Indus (Himalaya och Mustag). Folkj:
Alani, Scythojy Agathyrsi, Tectosdges-m. fl., her-
dar och jägare. —b.. Se. extra Imaum, ö.
om detta fjäll. I södra delen lågo Emodi frlontes,
hvarmed man mente bergen i det inre Tibet. Ge-
nom detta land gick den stora handelsvägen förbi
Sten-Tornet, i Sacernes land, och vidare genom
den guldsandiga öcknen och Issédon Scythica till

Serica, det nuvarande nordvestra China och
länderna norr derom. Här bodde Seres, sidenfol-
ket. Resans, mål var Issedon Serica, samt Sera
metropolis, nu sannolikt Sin-gan-fu., båda i nord-
vestra China. Båda voro nederlagsorfcer för det silke
och de sidentyger,, som hitkommo från det sydligare
riket. Der bodde Sina*,, österut till hafvet: deras
h^tad hette Thince eller Thina*.

India.:
Redan Darras Hystaspis hade genom Greken

Scylax låtit undersöka Indus, och intog sedan lan-
det deromkring. Hvad man den tiden visste om
detta aflägsna land förtäljes af Herodotus, och ef-
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ter honom af läkaren Ctesias (sid. 252). Dessa
med fabler blandade underrättelser förmådde Ale-
xander att företaga sitt berömda tåg till detta jor-
dens rikaste land (325 f. G.). Vid Taxila (Attock)
gick han öfver Indus, vidare' öfver Hydaspes Ace-
sines, Hydrabtes och Hyphdsis (se sid. 199), men
tvingades här af ett upplopp bland sina soldater att
vända om. Macedonierne funno landet förträffligt
odladt och befolkadt samt fullt af städer, bland
hvilka Nissa, der Bachus säges varit född. Sedan
Alexander sjelf anlagt städerna Nicasa och Buce-
phala (så kallad efter hans häst Bucephalus, som
här dog), seglade han floden utföre till frialla, nu
Multan, samt vidare till Pattala, hvarifrån han
jelf återvände landvägen genom Gedrosien och

Carmanien, under det Nearchus seglade med flot-
tan öfver Indiska hafvet. Alexander kunde såle-
des icke långt intränga i landet; vid Ganges bod-
de den tiden ett mäktigt folk, Prusii; deras huf-
vudstad hette Palimbotlira, nu Patna. Sedermera
gjorde Seleucus Nicator, Antiochus den store och
den partlnske Kon. Arbaces VI krigståg och eröf-
ringar djupare in i Indien: i Augusti tid började
man, sedan man lärt känna passadvindarne, att
segla directe från iEgypten till Indien, och genom
allt detta blef landet så bekant, att Ptolemseus här
vet att omtala en myckenhet berg., floder, folkslag
och städer, hvilkas namn till en del ännu bibehållit
sig. Bland dessa: Barygaza, nu Barutsch, vanli-
ga målet för segypto-grekernes resor ; här utbyttes
nardus (en^ dyrbar essence), elfenben, siden och
peppar, mot grekiska viner, ylletyger, metaller,
koraller o. s. v. Ozene, Udschein, inuti landet,
handlade med onyxsten och väsa murrhina (chine-
siskt porcellan?) Mellersta vest-kusten hette Li-
m y r i c a, rik på peppar, diamanter, malabathrum,
med hamnen frluziris; den sydligaste Male, nu
Malabar. På östra kusten: frlaesolia, vid floden
Maesolus (Kistna), nu Masulipatam; något nordli-
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gare var en hamn, hvarifrån man seglade tvert
-öfver hafvet till Aurea Chersonesus. Öar: Ta-
probane, Ceilon, rik på élephanter, sköldpaddor,
perlor, ädelstenar o. s. v., men dess nuvarande
hufvudprodukt, kanel, namnes ej deribland. Insu-
la* 1370, nu Maldiverne.

Detta land hette India inter Gangem, till åt-
skillnad från India extra Gangem, hvarmed me-
nas östra Indiska Halfön. Halfön Malakka kalla-
des Chryse eller Aurea Chersonesus; en udde het-
te: Malacu-kolon, i de nuvarande Malajernes land.
Många orter nämnas för ofrigt, som äro svåra att
igenkänna: endast i ön Jaba-diu (sid. 256) igen-
finner man lätt namnet Java. Nordöstra landet
beboddes af Sinae, hvilkas h:stad Thina dock för-
modligen låg inom det nuvarande China.

AFRIKA, förut LIBYA.
jEthiopia.

Var ett allmänt namn för hela det inre Afri-
ka , men företrädesvis förstods dermed landet of-
vanför iEgypten. Berg: Lunae frlontes; der upp-
rann ur Nili Paludes vestra Nilarmen, Astdpus,
nu Bahr-el-Abiad, hvilken sydligare upptager den
östligare Astdboras, Bahr-el-Azrek. Här bodde
jEthiopes, af Homer prisade såsom rike, långlifva-
de (frlacrobii): ett folk, som sannolikt erhållit sin
cultur från Indien. I hålor och i bergsskrefvor
dväljdes Troglodytae; i n. bodde Nubae (hvaraf
Nubien). — Kustlandet hette Regio cinnamo-
mifera för dess öfverflöd pä kanel (som ficks från
Indien, eller kanhända då växte här), myrrha och
rökelse. Riket och staden Auxumis, nu staden
Auxumi i Abyssinien, h:stad i ett stort rike, och
medelpunkt för elfenbens-handeln. Vid hafvet.
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Berenice, Epidires, i Ptolemseiska tiden nederlag
för Afrikas myrrha. Aduli, vid en vik; fordom
hamn för Auxumis; derifrån utfördes elfenben,
rhinoceros-horn, flodhäst-hudar, sköldpadd-skal,
apor och slafvar. Saba, stor stad, hvarifrån Tro-
glodyterne på båtar utan styre och segel förde ka-
nel till Arabiska kusten. Ptolemais Theron, sjö-
stad vid en stor skog, i hvilken Ptolemaeerne fån-
gade krigs-elephanter. — Riket Meroe. Den lik.—
nämda staden låg i Nubien, på en ö, rättare halfö,
något nedanför det ställe, der Tacazzé infaller i
Nilen. Urgammal preststat, der hieroglyph-skrif-
ten säges vara uppfunnen, och obelisker och tem-
pel funnos förr än i ./Egypten. Sannolikt var
Meroe en Indisk coloni, hvarifrån eulturen genom
prestcasten sedan spridt sig nedåt ./Egypten. Tilli-
ka medelpunkten för handeln i jEthiopien. I ru-
iner: hela nejden är full af pyramider, sphinxer,
tempel. Napdta, efter Meroés förfall, de Nubiske
furstarnes säte; bland hvilka drottn. Candace.
Philas, på en ö i Nilen, vid Lilla Katarakten,
gränsstad mellan ./Egypten och iEthiopien, anlagd
af Ptolemseerne i gammal segyptisk stil; här sades
Osiris och Isis vara begrafne.

iEGYPTTJS.
Dess hufvuddel utgjordes af Nilens floddal;

begränsad i v. af Montes Libyci, i ö. af fri. Sma-
ragdus (de gamle menade med smaragd hvad vi
kalla beryll), Porphyrites och Alabastrites. Lan-
det mellan dessa berg och hafvet var då som nu
öcken. Floddalen var sä mycket herrligare upp-
odlad, räknade 18,000 större orter och 7 mill. inv.
Folket, deladt i caster, utmärkte sig genom ur-
gammal presterlig eultur, genom sin mystiska re-
ligion och bildskrift, colossala och solida arehitek-
tur, astronomi, medicin, skicklighet i linneväfnad,
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åkerbruk och handel. I äldsta tider delades M-
gypten i 56 Nomi (districter), som voro lika mån-
ga stater; sedan indelades det i följande regioner:

i. Thebais eller Egyp tu s superior, från
Lilla Katarakten till Chemnis. Syene, nu Assuan,
o. 1), straxt nedanför Lilla (sista^Katarakten, syd-
ligaste staden i iEgypten. Der låg en Romersk be-
sättning. Midtemot: ön Elephaniine, med en lik-
nämd stad, nederlag för de varor, som fördes flo-
den uppföre till Aethiopien. Nil-mätare. Lata-
polis, nu Esne v.; här dyrkades fisken Latos.
Thebae eller Diospolis, ö., dEgyptens äldsta h:stad.
och medelpunkt för den iEthiopiska handeln. Ur-
gammal, redan nämnd af Homerus, med bi-ordet;
den hundra-portade. Full af palatser, tempel,
obelisker, sphinxer, colosser m. m., hvaraf ännu
colossala ruiner. Man beundrade här: Memnons
stod, v., som sades klinga när solens första stråle
föll på honom; Konunga-grafvarne, en vidlöftig
labynnth huggen i vestra kalkberget, samt Osy-
mandias graf. Gambyses var stadens första förstö-
rare. Coptos, ö., i nejden af nuvarande Kosseir,
härifrån gick genom ett bergpass karavanvägen, till
hamnarna frlyos Hormus och Berenice. Den sist-
nämde blef efter de sednare Ptolemseernes och Ro-
marnes tid hufvudort för handeln med Syd-Afrika,
Arabien, Indien: med tillhjelp af passad-vindarna
seglade man derifrån i Juli till hamnen Ocelis på
Arabiens sydvestra kust, och ankom efter kO da-
gar till Indiens vestra kust, hvarifrån man åter-
vände i December: så att inom 9 månader hela
denna resa fullbordades. Tentyra, nu Dendera,
v.; fordom bekant för sina krokodil jägare ; i ett af
dess tempel har man funnit en Djurkrets, som nu
blifvit förd till Paris. Chemnis eller Panopolis,
der Pan (Mencles) dyrkades.

2. Heptanomis, mellersta .Egypten, från Chem-

1) (i. och v, utmärker läget öster eller vester om Nilen.
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nis till Cercasorus, der Nilen delade sig. Antinuo-
polis, ö., bygd af Kejs. Hadrianus i Romersk stil till
ära för sin här drunknade älskling Antinous, som
dyrkades öfver hela riket. Arsinoé, h:ort i di-
strictet Arsinoitis, en dal i Libyska berget.
Här låg sjön frlosris, till en del gräfd af mennisko-
hand, samt Labyrinthen, en stor byggnad, delad
i 12 gårdar, 12 palatser med tallösa kamrar och
slingrande irrgångar, öfver och under jord; nu
blott en stenhög, frlemphis, v., den sednare huf-
vudstaden, efter Theba3's förfall; förföll smånin-
gom genom Alexandrias anläggning, men fanns än-
nu qvar i medeltiden, då materialier derifrån hem-
tades till uppbyggandet af Kairo. Dess ruiner
betäcka ett vidsträckt fält. I n.v. och s.v. Pyra-
miderne och colossen Spinx. Babylon (nu Fostat
eller^Gamla Kairo), Persisk c. för orolige Baby-
lonier.

3. Delta eller M. inferior, flacklandet vid
•Nilens 7 mynningsarmar, hvilka hette Ostium Ca-
nobicum, Bolbitinum, Sebennyticum, r li/iatnicum,
frlendesium, Taniticum eller Säiticum ath Pelusid-
cum. Heliopolis, i Bibeln On, ö. Här dyrkades
Solen, såsom hvars representant man underhöll
oxen Mnevis liksom kaliven Apis i Memphis. Här
var ett prest-collegium, hvilket ansågs som det lär-
daste i iEgypten och der Plato studerade. Landet
ö. om staden var Gösen, der Israels barn bodde:
hos Öfverste-Presten i On var Joseph mag. Öster-
ut : Herobpolis, vid Ptolemseiska Canalen, som gick
från Pelusiska Nil-armen genom Lacus Amari,
förbi staden Serapeum och slutade vid Arsinoé el-
ler Cleopatris n.o. om Suez. Bubastus, vid Pe-
lusiska Nil-armen, här dyrkades gudinnan Bubastis
(Diana), till hvars tempel i stqra skaror vallfärda-
des; här begrofvos balsamerade kattor. Leontopo-
lis, blott deraf bekant, att de af Syriske Kon. An-
tiochus förföljde Judarne här grundade ett Jeho-
vah-tempel. Pelusium, vid utloppet af den nu
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igentorrkade Pelusiska Nil-armen; i äldsta fornti-
den en vigtig sjöstad, derefter gränsfästning mot
Syrien. Nu försvunnen, och nejden förvandlad i
en sumpig saltöcken. Här segrade Gambyses öf-
ver den siste inhemske Konungen Psammenitus.
Tanis, i Bibeln Zoan, vid en arm af Nilen, en
tid Pharaonernes säte. Busiris, nedanföre vid en
Nil-arm; här firades årligen en stor klago-högtid
öfver en okänd gudom. Isis hade här ett stort
tempel. — Midt i landet: Sais, helig stad med
ett Minerva-tempel, till hvilket vallfärder anställ-
des. Residens för Saitiska dvnastien. I nejden
låg det äldre Butos, med ett orakel och Latona-
tempel, 60 fot högt, hugget ur en enda sten.
Naucrdtis, vid Canobiska Nil-armen, grundad af
Milesier, länge vigtig handelsort i inre landet.
Alexandria, —, på en smal landtunga, mellan haf-
vet och hafs-sjön Mareotis, vid sidan af hvilken
en canal gick från Nilen; äger tvenne hamnar, nu
de enda vid kusten, som kunna emot-
taga stora flottor. Anlagd af Alexander, efter
Tyri fall verldshandelns medelpunkt, kallad öster-
landets drottning ; var Ptolemseernes residens, säte
för vettenskaperna med ett stort Bibliothek (det
Ptolemseiska uppbrann under Csesars dervaro ; Cleo-
patras användes af Khalifen Omar till eldning af
baden). Bland forntida byggnader: Pompeji stod,
88 fot hög, Cleopatras Obelisk, 63 fot hög, samt
Pharus, ett lys-torn på en holme. Ända till upp-
täckten af Goda Hopps-Udden nederlagsort för In-
diska handeln. Hade fordom 300,000 fria invan.
Canbbus eller Canopus, vid sidan af den nu för-
svunna Nil-armen, handelsort, Serapis-fest, orakel
och före Alexandrias uppkomst god handelsstad.

INorra Kustlandet.
Cyrenaica



338 Gamla Geographien.
en öcken, men fordom så uppodladt, att jorden
årligen bar tre skördar ; här erhölls den bästa As-
sa foetida. Kallades också Pentapolis, af dess 5
städer, alla grekiska colonier. Apollonia, hamn
till Cyrene, c. af Thora, hvarföre dess inv. ansago
sig för Spartaner; stor och blomstrande, hade den
en tid egna konungar. Härifrån utgingo Gallima-
chus, Eratosthenes och Aristippus. Barce, sedan
Ptolemäis. Dess inv. flyttades af Perserne till
Bactriana. Arsinoé. Berenice, nu Bengasi, vid
Syrtis major, och

s
fl. Lathus. Hit förlade man

Hesperidernås trädgårdar.
Carthagiska området. 1. Lisya Syrti-

ca, från Syrtis major (Sidra-viken) till Syrtis mi-
nor. Namnet kommer af Syrteis, sandbankar. Nu
Tripoli. Inv. i vestra ängdcn hette Lotophdgi,
emedan de lefde af den söta frukten af Lotus Si-
zyphus. Leptis magna, c. af Sidon eller Tyrus,
var så rik, att staden hvarje dag skattade en ta-
lent till Carthago., Oea, nu Tripolis. Det gamla
Tripolis eller Zabratha, tyrisk c. , låg 6 mil i ö.
Tacdpe, nu Gabes, vid fl. Triton, som rann ur
Palus Libyrc eller sjön Triton.

2. Byzacena, v. om Syrtis minor: en del af
Tunis. Här funnos 50 phoeniciska ell. carthagiska
c, hvaribland: Thapsus, bekant genom Caesars se-
ger öfver Juba och Scipio Nasica. Leptis parva;
Adrumetum, phoenicisk c., nederlag för moderlan-
dets handel.

5. Zeugitana, den nordligast utskjutande de-
len af Afrika, nu-Tunis, med udden Prom. Pul-
chrum, nu Cap Bon, och fl. Bagradas, nu Meds-
jerda. Carthagernes hufvudland ; i hvilket funnos
56 städer. Carthago, verldsbérömd stad, grundad
af Tyrier 65 år före Roms grundläggning, förstörd
af Soipio ik6 f. C. Låg på en udde och i n.o.
om den sjö, vid hvars vestra sida Tunis ligger.
Omkrets i*/ 2 qv.m.; folkmängd 700,000. Äter
uppbygd af Augustus; sedermera Vandaliske Ko-
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nungarnes säte; ändtligen i 7:de århundradet för-
störd af Saracenerne. , Tunes, nu Tunis, v. om
Carthago, fordom näst denna stad den mest blom-
strande stad i vestra Afrika, Romerska Proconsulns
säte. Här dödade sig den yngre Cäto. Förstörd.
Hippo, sjöstad.

k. Numidia, en del af Algier, mellan kustfl.
Tusca, nu Zeine i ö., och frlulucha eller frlolachat,
d. ä. Kungsfloden, nu Mulluvia i v. JYlidt igenom
landet flöt Ampsaga. Ängclen ö. omsistnämde flod
var Massinissas, den vestra Scyphax' arfrike : "sed-
nare åtskilde samma flod Jugurthas och Bocchi ri-
ken ; och ännu sednare Numidia propria (se-
dan Caesars tid romersk provins) östra delen, från
vestra delen, som under Kejs. Ciaudius blef ro-
mersk provins och kallades Mauretania Caesari-
ensis. — I Numidia propria: Cirta, nu Gonstan-
tine, phoenicisk c, Massinissas säte. Hippo regins,
de Numidiska Konungarnes äldsta residens. Za-
ma, bekant genom Hannibals nederlag. — I Mau-
retania Caesar.: 101, sedan Cassarea, nu Algier,
förskönad af Juba, sedan h:stad i Maurctanien.
Siga, Scyphax' residens.

5. Mauretania. Om vi härifrån afskilja det
redan afhandlade M. Caesariensis, så låg det ur-
sprungliga Mauretanien, af Romarne sedermera
kallad t fri. Tingitana, v. om Mulucha, utgörande
nordvestra delen af Afrika, ~ Marokko och Fez.
Berg: Atlas, samt Möns Solis is. Vid Fretum
Herculeum (Gibraltars sund), klippan Abyla, på
hvilken Herculés' stod var upprest, midt emot
Calpe i Spanien. Tingis, Tanger, kallad Tradu-
cta Julia, sedan den blef rom. c. Lixa, dit nå-
gra förlade sagan om Hesperidernas trädgårdar.

Det inre Afrika.
S. om Atlas-bergen utbredde sig G^etulia,

det nuvarande Bileduldscherid, der under Kejsar-
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nes tid ofantliga jagter anställdes efter vilddjur för
spelen i Rom. Östligare låg Piiazania, nu Fezzan,
bebodt af Garamant.es, odlande mycket dadlar;
n. om dem vid Stora Syrtis bodde Nasamones,
som brukade plundra sjöfarande, till dessKejs. Au-
gustus lät drifva dem inåt landet. — Söderut låg
den stora Öcknen (Deserta Libyas) med sina oaser:
Ammonium, med ett herömdt Zeus-tempel,
hvilket Cambyses ville förstöra, och der Alexander
blef förklarad för Jupiter, son, samt de sydligare
Oasis minor och major. Sedermera vidtog
Nigritia, vid floden Niger, hvars utlopp lika ii-
rigt blifvit eftersökt som Nilens källor. S. om
denna elf vidtog det vestliga ./Etiiiopia, och bakom
detta tänkte man sig Oceanus, strömmande på icke
långt afstånd.

Öar: Insula*
.

Fortunatce, sedermera kallade
Canarias. — Sagor, omtalade af Plato, gingo för
ofrigt om en stor, långt i vester belägen, seder-
mera försjunken ö, kallad Atlantis, hvarmed må-
hända Amerika menades.



Rättelser.

Pag. sr. 13 står: nittonde läs: nittionde
—

~ —30 — meridiers — meridies
134 _ 2 — Trenne — Tvenne
140 _ 5 — 43t. - "Univ. , 4ot.
152—25 - I Luttich: — I Luttich: iJUtich

— 250 -54 - på — som på
— 251—23 — Casseretides — Casdterides
_ 266 — 1 — Aegialen — Aegialea
— 281 —31 — Truscia — Tuscia
— 291—6 ■— Tarréco — Tarraco
— 308 —17 — Ponlee — Portce

356 —16 — Spiax — Sphinx


