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>Väsom af Tidningarne synes, ha pä sednare tider flera
nya Läroböcker i Geografien för Vegynnare sett dagen.
Att derföre börja med utgifwandet af en ny, kan wäl sy-
nas mer än öfwerflödigt. Ocksä har Förf. till detta För-
sök till Lärobok i Geografien för Vegynuare länge warit
twehogse, oln det icke under siika förhallanden wore bäst,
att alldeles lata bli ined utgifwandet af detsamma. Men
dä, sä widt förf. har sig bekant, ätminstone nägra af of-
wannämnde nya Läroböcker blifwit af kritiken förklarade
för mindre lämpliga och förf., som redan för ett är till-
baka icke utan framgäng anmälte detta Försök till subskrip-
tion pä nägra orter, förnämligast inom Österbotten, blif-
wit af flera sina substribemer uppmanad att icke fördröja
utgifwandet af detsamma, sä har han, i det ursäktliga hop-
pet om ett blidare bedömmande än det hans föregängare
rönt, icke ansett sig böra undcrläta, att lyssna till sine
resp. subskribemers billiga önskningar, sä mycket mer, som
de genom talrik subskription ''att honom i tillfälle, att utan
ekonomisk förlust utgnwa dccia Försök, hwarföre han här-
medelst far hembära dem sin skyldiga tackmmhels-bctpgelse.
Hwad bokens plan och anwändning beträffar, torde en kort
redogörelse derför ej wara ur magen. För art göra boken
anwändbar äfwcn för de Lägre Elementar-Skolorne, har
den blifwit ordnad sä, att den skulle kunna begagnas i
jemnbredd med Palmblads Gcografie hwilken läses endast
af dem, som ännu söka inträde i dögre Lärowerk, och deri-
genom den olägenhet undwikas, som uppkommer genom
olika Läroböckers begagnande Föroenstull, dä, säsom nu-
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mera allmänt torde erkännas, all grundlig geografisk kun,
stap stöder sig pä en fullständig iusigt i den Fysiska Geo-
grafien, har. ock denna blifwit med hänsigt till Sädows
wäggkartor och flera andra kartwerk utförligast afhandlad,
i det förf. gjort sig all möda, att undwika de twa motsat-
ta ytterligheterna: att wara alttför minutiös och att gifwa
ett blott och bart namnregister. Deremot har endast det
hufwudsakligasie af den Politiska Geografien blifwit uvvta-
get, med undantag likwäl af Europas och särskilt Rysslands
och Fäderneslandets, som pä goda stal blifwit n. got utför-
ligare bearbetad. Wid hwarje flod i Fysiska Geografien,
ha dessutom de förnämsta städer som ligga wid densamma
eller inom dess omräde, blifwit upptagna, icke i den akt och
mening, att nybegynnaren genast skulle läsa dem, utan
först wid andra eller tredje repetitionen, sedan han först
wäl inhemtat floderna. Sker detta, äfweniom behörig upp-
märksamhet fästes pä de länder och landskaper, genom hwil-
ka fä wäl floder som bergsträckor löpa, sä stall den Politi-
ska Geografien blifwa för nybörjaren en lätt och intressant
lektyr, dä den i motsatt fall alltid är afstriickande och n«d
möda will rotfasta sig i minnet. Men wid allt geogra-
fiskt studium är och förblir kartan hufwudiak, hwilken man
alltid luäste ha framför sig och frän hwilken den egentliga
läsningen bör ske, i det att boken endast begagnas säsom
ledträd, ty det förhäller sig med Geografiens studium utan
karta pä samma sätt, som med Geometriens utan figurer-
nas noggranna uppritande, att den kunskap, som winnes,
är död ock bär ingen frukt. — Man har sagt, att den för-
sta underwisningen i Geografien borde meddelas mundtligen
och att^dctta wore det ändamälsenligaste sättet, att bibrin-
ga nybegynnaren geografisk kunskap. Men detta torde
dock wara ett förhastade pästäende, ty om ock experimentet
lyckas med en och annan, hwars minne är mera uppöf-
wadt, stall det dock hwad flertalet af lärjungar beträffar,
befinnas wara det wida wägnar längsammasie och minst
fruktbringande sättet för bibringandet af geografisk kun^



ssap. Ätmmsione har förf., utom hwad egen erfarenhet
gifwer wid handen, hört fiere Pedagoger, som warit ställda
i den kasus, att mundtligen lära nybegynnare Geografien,
yttra, att de snart sett sig twungna att gripa till boken
eller i brist derpä till skriftliga namnförteckningar, emedan
ett namn, ehuru otaliga gänger upprepade, ej wille fästa
sig i lärjungens minne, dä det deremot en par gänger
niimndt bibehölls med lätthet i minnet, om lärjungen war
i tillfälle att pä samma gäng ined ögat uppfatta detsam-
ma. Hr säledes i allmänhet bok nödwändig för nybör-
jarn, sä är det lika sä nödwiindigt om icke nödwändigare,
att han lär sig riktigt läsa fin bok, ty det är denna kun-
skap, hwilken det egentligen tillhör den första underwisnin«
gen att bibringa, som päskyndar och ger lif ät allt studium,
och ingen lär wäl neka, att ju mänga kunna läsa, men
icke alla weta, huru de skola läsa.

Wid denna Lärobok kunna följande nya och billiga At-
las begagnas:

Stieler, Skol-Atlas öfwer alla jordens delar. 27 Original-
Uppl. Gotha hos Justus Perthes 1847. 1 Rb. 75 kp.

Taschen-Atlas öber alle Theile der Erde, nach Stielers
Hand-Atlas verkleinert. Gotha, be» Justus Perthes
1845. 50 kp.

Vrahestad i Augusti 1848

t). I^II»Vll«»».





Bifl. h. — tiflod pä högra hand, neml. dä man ställer
sig med ansigtet wändt i den riktning floden
flyter.

Neml. betyder nemligen.
l. — eUer.

St. — stad. städer.
S:t — Sanct.

t- — tusende.
Q. m. — qvadrat mil.

M. fl. — med flera.

Bifl. w- — bistod pä wenstra hand.

N. — norr, norra.
E. — söder, södra.
O. — öster, östra.
W. — wester, westra.

Fl. — flod. -er.

Förkortningar.

U. — Universitet.

F. — förut, fordom.

Prod. — produkter.

Fästn. — Fästning.

Hst. — Hufwudstad.

F. d. — för detta.'

Inw. — Inwanare.

Fabr. — Fabrik, «er.

Rsst. — Residensstad.

Mill. — million, -er,
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«2Verldsbyggnaden bestar af ett oräkneligt antal Him-
lakroppar, wm kallas Stjernor ock) delas uti orörliga ochrörliga. De förra kallas ocksä Fixstjernor, emedan de
högst omärkdart förändra sitt läge till hwurandra. Men
emedan de meddela ljus och wänna äc de öfriga himlakrop-
parna, sä kallas de wanligen Solar. Till dem hör ocksä
wär Sol. 3e rörliga stjernorna äter, hwilka synbart för-
ändra sin ställning till andra Mernor, öro af twä stag:
Planeter ock Rometer. Omkring hwarje sol hwälfwa
sig nu dessa hiinlafroppar uti aflänga banor, den ena utom
den andra. Sälunda hwälfwa sig omkring wär sol 16
planeier, neml.: Merkurius, Venus, Jorden, Mars,
pallas, luno, Ceres, vesta, Astrea, Iris, Hebe,
Hora, lupiler, Saturnus, Nranus och N^epwnus,
samt ett oräkneligt antal Rometer, hwilka gä i mycket
aflänga (elliptifka) banor och äro alttid ätfölida af en ljus
strimma, lttasom en swans. DessutolN bwälfwa sig om-
kring nägra af Planeterna ett annat siags himlakroppar,
kallade Drabanter eller Manar, hwilka äfwen upplysas
af solen. Wsr jord har en sådan. — En Sol med sina
Planecer, Manar och Rometer, kallas ett Solsystem.

Geografi.

Inledning.

Geografien är bestriminaen vä jordens ssapnad,
storlek och rörelse, dess ylas bcssassenbet och dess indelning i
landstaper och stater. Till folie bäras delas den i Ma-
chemanst. Fysisk och Politist Geografi.
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Anm. Nfbildar man jorden, efter detz klotlika fkapnad, pä ettklot, hwarpä man med färger betecknat land och haf, sä kallas detta
en glob. Aftecknar man jordens runda gestalt pä en yta, sä he-
ter det eN planiglob. Större eller mindre afbildningar af jord-
ytan, kallas landtk art or.. En samling af flera kartor, som till-sammans utgöra ett helt, heter Atlas.

Jorden har i det närmaste stapnaden af ett klot; den är
endast nägot platt sammantryckt pä twä hwarandra mot-
stående sidor. Att den är rund ssönjes deras 1) att jord-
ytan alltid synes rund, sä längt ögat när, 2) att. dä nian
seglar eller äker, man först ser toppen af ett skepp etter
torn, men sedan ju närmare inan kommer, de nedre delar-
ne deraf, 3) att jorden wid mänförmörkelscr alltid kastar
en rund skugga pä mänan, 4) att man kan segla omkring
jorden, 5) att solen synes förr eller gar opp tidigare för
de folk, som bo östligare, än för dem, som bo längre i
wester.

Jordens omkrets är 5400 mil,*) des twarlinia (Dia-
meter) 1729 mil och dess yt-innehall nägot öfwer 9 mil-
lioner qwadrat mil.

Den Mathematista Geografien.
Vm Jordens fkapnad, storlek och rörelse.

Jordens rörelse är twäfalldig: 1) ror den sig omkring
sig sjrlf, likasom ett hjul omkring sin arel, en g^ng pä 24
limmar (rotation,) hwaraf dag och natt uppsiä, som wi
kalle dygn. När den sidan neml., pä hwilken wi bo, wän-
dcr sig mot solen, sä ba wi dag, och twertom. Och emedan
denna omswängning ster frän w. till ö., sä bestincs en
östligt liggande ort förr af solen än en westligare. 2)
Rör jorden sig omkring solen i en afläng bana (Ekliptira)
pä 365 dagar, 5 timmar, 49 minuter, hwilken tid wi kal-
le Omloppstid eller ar. Genon: denna rörelse uppkom-
mer olikheten i dagarnas längd och ärstidernas omwexling
(.vär, sommar, höst, winter).

*) Der mil förekomma menas alltid geografiska mil. En sådansr Ma med 7 Ryska werft.

Anm. Jordens omkrets delas uti 360 grader. Hwarje grad in-
nehäller 13 mil. Men detta är blott fallet wid Eqwatorn, ty ju
närmare man kommer någondera polen, desto mindre bli graderna.
Orsaken härtill är den, att, i anseende till jordens afplattning wid
polerna, d?tz arel är kortare än de§ twiirlinia.
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Tänker man sig en lime dragen genom jordens medelpunkt,
stucande i de något afplattadc ställena af jorden, omkring
hwilken linie jorden wiinder sig under sin dagliga rörelse,
sä kallas den Jordaxel. Dess bada ändpunkter heta Po-
ler — Nordpol — Sydpol. Midtcmcllan begge poler-
na, pä lika afständ frän hwardcra, har inan oinkring hela
jorden dragit en krctslinie. som delar jorden i twenne lika
delar — det Norra och Södra Halftlotec — och kallas
i^qvacor (dagjemningslinie). — Likasom jorden har sin
axel och eqvator, sä kan man äfwen tänka sig en N)erlds-
axel och eqvator. Förlänga wi neml. i wsr föreställning
jordaxeln, sä att dess bada ändar nä himlahwalfwet, sä
hafwa wi -Verldsaxeln med sina _Verldspoler, och tänka
wi oss en, midr emellan dessa begge poler, rundtomkriNg
himlahwalfwcr dragen krelslinie, sä är den -Verldseqvator.

An m. De stjernor. som ligga närmast omkring Ckliptskan, 3ry
fördelade mellan 12 Stjernbilder (Konstellationer), hwilka ligga
frän w. till ö. och äro: Väduren, Oxen, Twillingarne, Kräftan,
Lejonet, Jungfrun, Wägen, Skorpionen, Skytten, Stenbocken, Vat-
tumannen och Fiskarne/ Detza stjernbilder bilda omkring himlahwalf-
wet liksom ett bredt bälte, kalladt Djurkretsen (Zodiaken), midt-
igenom hwilken Ekliptikan gar.

Jordens Axel, Poler, Eqvator, IVerldsaxel,
-Verldseqvawr.

Pä bada sidor om och pä lika afständ (23z«) frän eqva-
torn har nian ytterligare dragit twenne krecslinier rundt-
oinkring jorden, hwilka blifwit kallade IVandkretsar eller
Tropiker — den Norra och den Söora, emedan solen
under sitt skenbara lopp oinkring jorden wid den tyckes
wända sig tillbaka titt eqva.orn. Pä bestämdt afständ ifrän
dessa äro äter twenne andra kretslinicr dragna, som för sin
närhet titt polerna (23z«) kallas Polcirklar — den Norra
och den Södra. — De delar af jordens yta, pä hwilka
solsträlarnc fatta alldeles lodrätt, hafwa den största wärma,
de äter, pä hwilka solsirälarne falla ,nyckel snedt, äro de
kallaste. Till följe bäraf delas jorden i fen» 3oner eller
dalcen. Den heta Zonen ligger pä ömse sidor om cqva-
torn, emellan bada wändkrctsarne. I denna Zon omwcxla
endast twenne ärstider: den torra och den wara (regntiden).

IVändrretsar, Polcirklar, soner.
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För att bestämma, huru längt en ort ligger ifrän eqva"
torn, har man dragit jemnsides med denna 90 kretslinier
rundtomkring jorden, hwilka kallas Parallelkretsar. Af-
siändet mellan hwardera af dessa utgör en grad. Genom
dessa kretsar sär jag nu weta en orts läge i norr och söder
(lattmd, bredd). För att äter bestämma en orts läge i
öster och wester (longiwd, längd), har nian dragit rundt-
omkring jorden ett wisst antal kretslinier ifrän den ena po-
len till den andra, winkelräta »not eqvatorn. Dessa linier
kallas Meridianer (middagslinier), emedan alla orter, som
ligga under samma meridian, fä sin middag, dä solen in-
träder i denna meridian. Den första meridianen dragés
wanligen genom ön Ferro, w. om Afrika, och graderna
räknas wanligen frän w. till ö. Den hälft af jordklotet,
som ligger emellan 1:a och 180.de meridianen, kallas Östra,
och den äterstäende hälften -Vestra hemisferen.

De tempererade Zonerna den norra och den södra —

ligga mellan wiindkretsarna och polcirrlarna. I dessa om«
wexla fyra ärstider. De kalla 3onerna ligga oinkring
polerna inom polcirklarna och hafwa endast twenne ärs-
tider: winter och en kort sommar.

Parallel-kretsar, Meridianer.

Den aflänga bana pä himlabwalfwet, i hwilken jorden
rör sig oinkring solen, kallas iTkliptika. Men sedd ifrän
jorden, tyckes solen röra sig oinkring denna frän ö. titt w.
Den wiig, som solen sälunda skenbart bestrifwer, är just
denna Ekliptika. Den ligger icke i samma plan med werlds<
eqvatorn, utan stär i sned winkel (23^") ,not densamma
och stär den säledes i twenne punkter. Dä nu solen sten-
bart inträder i dessa punkter, sä hafwa alla orter pä jor<
den dag och natt lika länga. Dessa punkter kallas N)ar-
och Höstdaglenmingspunkten. I den förra inträder so-
len den 21 Mars och i den sednare den 23 September.
Med hwarie följande dag tyckes nu solen allt mer afliigs-
na sig ifrän eqvatorn, en gäng ät norr och en gäng ät
söder, hwaraf följer att det halstlot, som för gängen bely»
ses af solen, har längre dagar och kortare nätter än det
andra, som deremot har längre nätter och kortare dagar.

Eklipnkan, Dagjemnings- och Solstandspunkterna.
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Ställer man sig pä en höjd och städar omkring sig, sä
tycker inan himlahwalfwet rundtomkring hwila pä jorden.
Denna runda krets kallas Synkrets (Horizont). Pä
denna urskiljer man fyra Himmelsstreck: 1) den trakt,
hwarest solen gar opp (öster); 2) den trakt, hwaresi solengar ner (wester); 3) den trakt, der solen stär middagsti-
den kl. 12 (söder); 4) den trakt, dit wär stugga fal!.'r
middagstiden (norr)

Dä nu solen under sitt skenbara lopp frän werldseqvatorn
kommit 23^" frän denna eller i den ställning till jorden,
att dess strälar falla snedast mot jordenseqvator, sä tyckes den
ster wända om ner emot eqvatorn. Dessa punkter kallas
Sommar- ock wintersolstandspunkcen. I den förra
punkten inträffar solen den 21 Juni och i den sednare den
22 December. Genom dessa solens olika ställningar' till
jorden delas aret i fyra ärstider.

Synkrets, Himmelsstreck.

Jordens yta bestar af ungefär 1 del land och 3 delar
n>ätten, sä nemligen att wattnet dels omgifwer alla land
pä jorden, dels finnes inom landet i större eller mindre
mängd. De aldra största af wattnec kringflutna land,
kallas Fast land (kontinent), mindre deremot öar, hol-
mar. Hänger ett land pä en sida ihop ined ett större land,
sä heter det halfö. Ligga flera öar och holmar helt nära
bwarandra, sä bilda de en öfiock, archipelag, skärgärd.
Rlippor, ssär, ref kallas ur wattnet uppskjutande berg.
Skjuter hafsbottnen opp nära till wattenbrynet, sä kal-
las det grund.. Den till wattnet närmast liggande ran-
den af ett land heter strand, kust. Skjuter en final
landremsa ut i hafwet, sä kallas den landtunga; förenar
den twenne större land, sä heter den nas, ed, isthmus.

» Den Fysiska Geografien.
Om Jordytans beståndsdelar.

I. Allmänna begrepp.
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Pä jordens yta omwexla slätter och höjder, hwilka
scdnare äro antingen backar eller berg. Hf.versta delen
af ett berg heter spets, topp, wss mcdlersta del sida, slutt-
ning och dess nedersta del fot. En sammanhängande, i
längden utsträckt, upphöjning pä landet, kallas as, bestar
den af berg, sä heter den bergsträcka, bergskedja; frän
denna utgående mindre bergfträckor heta bergarmar; en
samling af berg, hwarifrän bergstiäckor utgå, heter berg«
knut och en lime dragen öfwer en bcrgsiräckas toppar far
namn af bergsrygg. Ver.;, hwilkas toppar beständigt
öro betäckta med snö och is/ kallas Gletscher (-Laviner).
Fördjupningen mellan twenne berg heter dal, dald, och,
om den är mycket smal, klyfta. En mycket djup, träng
klyfta mellan twenne branta höjder kallas swalg, afgrund.
Bergen hafwa uppkommit dels genom eldens, dels. genom
wattnets mwerkan. De berg, som uppkommit genom un-
derjordist eld, kallas wulkaniska, och de, som uppsiätt ge-
nom wattnets inwcrkan, fä namn af neptuniska. I an-
seende till sii; äldcr delas bergen i Ur-, Ofwergangs-
och Flötsberg. Till urbergen hör graniten. — Eld-
sprutande berg (Wlllkancr) utmärka sig genom sin kegel-
formiga gestalt och höjd. Pä deras topp är en trattformig
fördjupning, krater, hwarifrän rök och eldsioder uppstiga.
Den glödande marcrie, som de utkasta, kallas lawa.

I anseende till sin stapnad och höjd kattas ett land berg-
land, dä det bestar af berg och dalar; högland, dä det
titt det mesta bestar af höjder, hwilka såsom högstätter ut-
breda sig öfwer hela landet, och lagland, dä det bestar af
slätter, som obetydligt höja sig öfwer hafsytan.— Ett lands
eller bergs höjd bestämmes af dess upphöjning öfwer hafs-
ptan (absolut höjd). — En ofruktbar och obebodd land-
sträcka kallas öcken, ödemark och, om den är höljd af
sand, sandöcken. Enstilta fruktbara ställen inom dessa,som ha att tacka nägon ymnig källa för sin uppkomst,
kallas oaser. Stora landsträckor utan ssog, med ringa wat-
ten och sparsam gräswäxt, otjcnliga titt äkcrbruk, kallas stepper.

Gar en hög landtunga eller ett berg längt nt i hafwet,
sä kallas det udde, kap.

Den stora sammanhängande wattenmassa, som omger
jorden, kallas werldshaf, Ocean. Medelhaf, Innan-haf kallas ett större inom land beläget watten, soln genom
en smal öppning stär i förbindelse med ett annat watten;
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ett mindre deremot heter tnsiö. Intränger en del af haf<
wet i landet, sä kattas inskärningen, om den är större,
wik, är den mindre, men med bred mynning, bugt, bay.
Af naturen eller genom konst gjorda bligtcr, i hwilka far-
tyg äro skyddade mot stormen och kunna med beqwämlighet
in- och urlasta sina waror, heta hamnar.. Redd äter
kallas ett ställe pä stranden, som utan att bilda bugt, lem-
nar stydd mot stormen. Ett smalt watten mellan twenne
land heter sund, kanal. — Hafswattnet är i en beständig
rörelse, som förorsakas af winden, jordens omhwälfning
och manans attralttonskraft. Egna slags rörelser af hafs-
wattnet äro: rvirfwel etter malström, wattnets krets-
formiga rörelse oinkring ett i djupet förborgadt swalg;
bränning, hafswägornas brytning mot branta, klippiga
kuster; ebb haf.rcts 2 gänger i dygnet tillbakafallande
frän land, och stod, des lika olta inträffande uppstigande
mot land. Hwardera, ebb och flod, waror i s timmar.

Wattnet pä jordytan delas uti flytaM>e ocl) stäende.
Det ställe, hwarest wattnet fraiuqwällcr, beter källa. Käl-
lor bilda, bäckar, af bäckar bli ftoder, strömmar, elfwar.
Upptar en flod flera mindre tillflöden, sä kallas den förra
huftvudflod, de sednare bifioder. Eir flods uilopp i haf-
wet heter mynning och den fördjupning, hwari floden
rinner, bädd eller strömfara. (katarakt) kal-
las en flods nedstörtande mför klivpor och branta ställen.
Faller en flod efter ett kort lopp ut i hafwet, sä beter den
kuststod och, förlprar den sig i sande», etter utgjuter sig i
nägon insjö, efter att hafwa runnit genom torra trakter,
steppfiod. — Den böjd eller bergskedja, hwarigenom en
flods watten skilds ifrän en annans, kallas wactendelare och
den sträcka land, som uvptages af en flod med dess bifloder,
heter stödområde. — Det stående wattnet, som samlar sig
i större eller mindre fördjupningar, far särskilta namn,
s-jbm: putt, pöl, sump, damm, kärr, trast, insjö.

Allt land pä jorden delas i 6 stora hufwuddelar, som kal-
las IVerldsdelar. Dessa äro: Mnropa, Asien, Afrika,
Amerika och Australien eller Nya Holland. De tre

11. H_and och Haf.
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första, som ligga i östra Hemisferen eller halfklotet, kallas
ocksä Gamla werlden; Alnerika deremot, som ligger i
Westra halfklotet, benämnes Nya werlden, emedan det
först 1492 blef kändt af Europeernc.

Den stora wattenmassa, som omger jorden och kallas
N)erldshaftvet (Ocean), delas i 5 större haf: 1) Norra
Ocean l. Norra Ishafwet oinkring Norra Polen; 2)
westra Ocean l. Atlantiska hafwet mellan Europa,
Afrika och Alnerika; 3) Södra Ocean l. Indiska .Haft
wer mellan Afrika, Asien och Nya Holland; 4) Östra
Ocean l. Stilla Hafwet mellan Assen, Nya Holland och
Amerika; 6) Södra Ishafwer oinkring Södra Polen.

I. Europa (169t. Q. m.) omgifwes pä tre sidor af
haf, men pä den fjerde sammanhänger det ined Asien.
Det indelas i:

1) Östra Europa, som infattar Europeista Rytz-
land ined polen och Finland;

2) Norra Europa, som innefattar Swerige ined
Norrige, Danmark med ön Island, öarne
Srorbritanien och Irland;

3) Medlersta Europa, innefattande Tystland,
Ungern, Gallizien, Preussen, Holland, Belgien,
Frankrike, Schweiz;

4^ Södra Europa, innehallande Spanien, Por-
tugal, Italien, Grekeland, Jonista öarne och
Turkiet.

Om de fem 'werldsdelarne.

11. Asien, incr än fem gänger sä stort som Europa
(883 t. Q. m.) omgifwes pä tre sidor af haf, pä den fler-
de hänger det tillsammans med Europa och genom näser
wid Suez med Afrika. Det delas i:

1) Nord-Asien, innefattande Siberien;
2) 'West-Asien med Rysta För-Asien eller Trans-

kaukasista Händerna, Osmannista Asien (Min-
dre Asien, Armenien, Syrien, Palestina m. ur.);

3) Syd-Asien ined Arabie»,, Persien och Ostilt-
dien;

4) Inre HögMen ined Mongoliet, Bukharier,
Tibet och Tarariet eller Turan;

5) Ost-Asien, innehallande China »ned Mancschu-
riet och Rorea, samt Japan.
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M. Afrika, 3 gänger sä stort som Europa (550 t.
Q. m.), är en stor halfö, som genom näset wid Suez
sammanhänger ined Asien. Det indelas i:

1) Nord-Afrika, innefattande Berberiet, Egyp-
ten, öcken Sahara.

2) Nest-Afrika: Senegambien, Ofta och Nedra
Guinea;

3) Syd-Afrika: Raplandet, Rasserlandet;
4) Ost-Afrika: Östra Rustlandet, Abytzinien, Nu-

bien;
5) Inre Hög-Afrika: Sudan eller Nigritien m. m;
6) Afrikansta Öarne.

IV. Amerika, inemot fyra gänger sä stort som Eu<
ropa (668 t. Q. m.), bestar af twenne stora halföar, som
äro förbundna genom Panama-näset. Delas i:

1) Nord-Amerika, som innefattar Grönland, In-
dianernas Hand, Nordwestra kustlandet, Brit-
tiska Nord-Amerika, Nord-Amerikas Förenca
Srater, Mexiko, Guatemala;

2) Sydamerika, som utgöres af Columbia, Gui-
ana, Brasilien, Uraguai, Peru, Boliwia, Chi-
li, Paraguai, Ha Platå Staterna, Patagonien;

3) IVestindien, öarne mellan N. och S. Alllerika,
bestar af Stora Antillerna (Cuba, Jamaica, Haiti, Por-
torico), Sma Antillerna och Bahamaöarna.

V. Australien, nägot mindre än Europa (160 t.
Q. m.) bestar af en stor och flera mindre öar och öflockar,
som ligga spridda mellan Asien och Amerika, neml.

1) Fasta landet Nya Holland;
2) Otstilliga större öar: Nya Guinea, Nya See-

land, van^Diemens land:
3) Åtskilliga Öftockar n. och s. om Eqvatorn.

I. Norra Ishafwec stär i förbindelse ined Atlan-
tiska hafwet mellan Europa och Amerika, samt ined Stilla
hafwet genom Beringssund, som skiljer Asien frän Ame-
rika. Dess wikar äro: Hwita hafwet, Oby -Viken och
Tschestaja -Viken. Öar deri äro: Spitsbergen och
Nowaja Semblja.

11. Atlantiska hafwet, förenar sig under Södra Pol-
cirkeln »ned Södra Ishafwet, wid Kap Horn med Stilla

Om de fem Oceanerna.
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1) Nordsjön mellan Britannien, Tystland, Danmark
och Norige, hwilken genom wikarne Skagerack, Rattegat
och sunden Öresund, Stora och Hilla Belt fortsattes i
Östersjön, ett stort innanhaf, bildande Bottnista, Fin-
sta och Riga IV ikarne. Genom Canalen (sundet wid
Calais) förenar sig Nordsjön äfwcn ined Atlantista hafwet.
2)Spansta sjön, hafwet utanför Spanien och Portugal;
3) Ethiopiska hafwet, w. oln Afrika lnellan Eqvatorn
och södra Wändkretsen. — Wikar af Atlantista hafwet äro:
iö. Biscaya _Viken mellan Spanien och Frankrike; Me-
delhafwet, hwars inlopp heter Gibraltar sund, niellan
Europa och Afrika, och Guinea bugten pä Afrikas we-
stra kust; i w. Baffins IViken med inloppet Davis
sund, Hudsons bay, mellan Labrador och Vrittista be-
sittningarna. Mexikanska VViken lnellan Mexiko och
Westindicn, och Caraibisk a hafwet mellan Westindien
och Syd-Amerika, bildande pä fasta landet Guacemala och
Maracaibo wikarne. — Medelhafwet har följande delar
och wikar: Toscansta «:ller Tyrhenista hafwet w. oln

Italien; Jonista haftvet, w. oln Grekeland; Hyonsta
bygten; Genuesista bugten; Adriacista haftvet lnellan
Italien och Turkiet; Aegeista hafwet etter Archipelagen
mellan Grekeland och Mindre Asien; Synen pä norra
Afrika, samt ett större innanhaf Swarta hafwet, hwar-
till mai» inkomiilcr genozn sundet wid Dardanellerna (Hcl-
lesponcen), Marmora sjön och Constaminopoliransta
sundec (Bosforen). — Swarra haftver har ster till wik
Azowsta sjön, hwars inlopp heter sundet wid R.ffa. —

De wigtigaste öar i Atlantista hafwet: Island, Brltta»^
nien, Irland, Canarista öar,ie, Madeira, Gröna ud-
dens öar, S:t Helena, Falklandsöarne, Eldslandet,
'Westindien, Newfoundland; — i Österslön: Seeland,
Fyen, Bornholm, Öland, Gottland, Ösel, Dagö, A-
land; — i Medelhafwet: Mallorca, Minorca, Corsi-
ka, Sardinien, Siciliel», Malca, Jonista öarne, Can-
dia l. Crera, Cypern.

hafwet och wid Goda Hoppsudden med Indista hafwet.
Siirstilta delar deraf äro:

111. Indista Hafwet förenar sig med södra Ishafwet
och Atlantiska hafwet samt ined Stilla hafwet genom Sunda
sund och Malakka sund. Det bildar Bengaliska
Wiken och Arabiska hafwet; detta sednare äter Per-
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sista .Diken (sund: Ormus) och Arabista Lviken eller
Röda haftvet (sund: Bad-el-Mandeb). — öar: Ma-
'._ agascar (slind: Mozambiks kanal). Bourbon, Mau-
ritius, Sokoeora, Ceylon.

IV. Stilla hafwet stär i förbindelse med Norra
och Södra Ishafwet, Indista och Atlantista hafwen. Nord-
ligaste delen af detta haf heter Ramschatka hafwet och
södra delen Söderhafwec. Wikar deraf äro pä Asien:
Ochotsta hafwet, Gula haftvet. Japanska sjön och
Chinesista sjön, hwilken sednare bildar Tonking och
Siarn wiken; — pä Nya Holland: Carpentaria wiken; —

Amerika: Ralifornista N) iken och Panama-wiken. —

Öar: Alleutista öarne, Rurilerna, Japansta öarne
(Nifon, Jesso), Rryddöarne eller Mowckrrna, Philip-
pinerna. Sunda öarne (S:l,uatra, lawa, Vorneo, Cele-
bes), Nya Holland, Nya Guinea, Nya Seland,
Van-Diemens land, in. fl.

v. Södra Ishafwet, omkring södra Polen, till
det mesta betäckt med fast is, som <iör det alldeles otillgäng-
ligt. — Öar: Syd-Rominenten, Sandwiksland och IVil-
kesland, af hwilka man endast känner wissa kuststräckor.

Halföar äro: i Europa: Happsta halfön ll,ettan
Ishafwet och bwita hafwet, Skandinavien mellan Atlantista
hafwet, Östersjön och Bottnista Wiken, Illtland il,ellan Nord-
sjön ochKattcgat, Bretagne n.w. delen af Frankrike, Spansta
l. pyrelieista halfön lnellan Atlantista hafwet och Medelhaf-
wet, Italien mellan Adriatiska hafwet och Medelhafwet, Mo-
rra, södra delen af Grekeland, och Rrim eller Taurien mellan
Äzowsta siön och Swarta hafwet; — i Asien: Ramfchatka
mellan hafwet af samma namn och Ochotsta hafwet, Rorea
mellan Japansta och Gula hafwen; Östra Indista halfön
«'.ed Malacka mellan Chinesissa sjön och Vcngalista Wiken,
westra Illdista halfön eller Hindostan iliettan Bengalista
Wiken och Arabiska hafwet, Arabien mellanPersiska och Ara-
biska Wikarne, Mindre Asien eller Natolien mellan Medel-
hafwet, Archipelagen och Swarta hafwet; — i Nord-
Amerika: Habrador mellan Hudsons bay och Atlanti-
sta hafwet. Nya Skottland mellan sistnämnda haf och
S:t Lorenz Wiken, Florida ö. om Mexikanska Wiken,
Nucatan mellan sistnämnde wik och Caraibista hafwet,
Ralifornien w. om wiken af samma namn, och Alaschkas. o- om Kamschatka hafwet.
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I Europa: Alperna de högsta berg i Europa mel-
lan Frankrike, Tystland och Italien. I sydwestra Schweiz
utgöra dessa en dubbel kedja. Den Norra: Berner-Al-
perna gä ifrän Genever sjön till S:t Gotthard, som ut-
gör medelpunkten för bergskedjorna i Schweiz och der Rhein
och Rhone ha sina källor. Pä denna kedja ligga de höga
bergtopparna die Jungfrau, Schreckhorn och Finster-
aarhorn(frän 12 lill 13 t. fot). Den Södra, som stry-
ker mellan Schweiz och Italien, kallas 1) penniniska
Alperna frän Mom Blanc (14,764 fot), det högsta
berg i Europa, titt Monre Rosa (14,200 f), pä denna
sträcka ligger det miirkwärdiga passet. Stora S:t Bern-
hard, — 2) Heponcista Alperna frän Monte Rosa lill
Stt Gotthard; midt pä denna sträcka ligger passet Sim-
plon, hwarigenom landswiigen gar ifrän Schweiz till Ita-
lien. Ifrän S_t Gotthard stryker nu bergskedjan, först
under namn Rha etiska Alperna till Ortle-SpitS
(12,400 f.) och sedan öfwer Grotz Glockner (11,500 f.)
opp till Donau floden under namn af Tyroler Alperna,
Norista och -Viener Alperna. En sydlig arm stryker
längs Adriatiska hafwet under namn af Dinarista Al-
perna in i Turkiet, der den antar namnet Balkan eller

och slutar wid Swarta hafwet. Ifrän denna
löper söderut genom Grekeland Pindus, hwilken slutar i
Rap Colonna (Sunium).

Till Italiens bergsystem höra dessutom följande sträckor:
1) Gra jiska Alperna frän Mom Blanc till Mom
Cenis, 2) Cottiska Alperna frän Mont Ccnis till
Monte viso, der Po upprinner. Nedanför Monte Viso
antar kedjan östlig riktning och heter först 3) Sjö Al-
perna och sedan 4) Apenninerna, hwilka stryka längs
genom Italien ut lill Messinsta sundet, som stiller Ita-
lien frän Sicilien. Helt enstaka pä Italiens westra kusts. om Neapel ligger eldsprutande berget vesuvius. —

Lika enstaka ligger pä Siciliens östra kust Europas största
wulkan: Aema (11,400 fot).

Pyrenéerna, ett af Europas ansenligaste berg mellan
Spanien ock Frankrike, med topparne Montperdu och
Mont Maudit (öfwer 10 t. iot). Ifrän dessa utgä
längs Spaniens n. kust Asturiska bergen, ifrän hwil
ka äter Iberista bergen utlöpa ät s. o. längs Ebro sto-

De förnämsta Berg och Slätter äro:



«

. Medelpunkten för Frankrikes berg utgörcs af Cöte
d'Or, der Seille (San) och Saöne (San) upprinna. I«
frän denna bergäs ucgä: 1) ät s. Sewennerna i en
halfcirkel mellan Loire (Loar) och Rhone, hwarifrän ster
Auvergne-bergen (med toppen Monc d'Or) utbreda sig
ät n. w.; 2) ät n. vogeserna, som stryka längs Nhein
flodens westra strand och förena sig i n. med Ardennerna,
en högländt skogstrakt mellan Frankrike och Belgien. Vo-
geserna sluta sig äter i s. till Jura bergen, hwilka
stryka frän Basel wid Rhein till Rhone fl. och skilja Frank-
rike frän Schweiz.

Medelpunkten för Tystlands berg 8r Fichtelgebirge,
en hög bergknut, med högsta toppen Ochsenkopf. Ifrän
denna bergknut utgä: 1) Thiiringer _Vald ät n. w. opp
emot Werra fl.; deraf är Harz, llied toppen Broeken, ett
utstött; 2) die rauhe Alp ät s. w. mellan Donau och
Neckar fl., förenande sig med Schwarzwald, som lö-
per längs Nheins högra strand opp till Neckar; 3) Böh-
mer-IVald ät s. o. till Mpldau fl., der den förenar sig
med Mährista bergen lnellan Böhmen och Miihren; 4)
Erz-Gebirge ät n. o. som ra andra sidan om Elbe fi.
sär namn af Riesen-Gebirge och flutar med die
Schneekoppe, hwarifrän fortsättningen ät s. o. heter
Svde terna, der Öder fl. upprinner. Dessa förena sig
med Rarpatherna, som i en halfcirkel omsluta Ungern
och Siebenbörgen.

den och förena sig i s. med Sierra New a da, Spani»
ens sydligaste bergsträckning. Ifrän Iberista bergen ut-
grena sig st w. flera kedjor, fäs. Sierra Morena mellan
fi. Guadiana och Guadalqvivir, son, i Portugal heter Mon-
chique-bergen, och Guadaram a-bergen, som i Por-
tugal heta Escrella bergen lnellan Duero och Tajo.

Ryssland är nästan helt ock hattet en statt, genombruten
af lägre äsar. Den förnämsta af dessa uppnär sin högsta
böid s. om Illnen sjön och bär här flera namn, säsom:
waldai, N>olchonsti-stogen och Alaunista höjden.
I södra delen af riket löper en annan as, som utgär frän
Uralbergen och heter Vbtschey-Syrr. I östra delen dere-
mot pä gränse» till Asien resa sig Ural-bergen, som,
med brant stupning mot Siberien, i n. utgöra en hufwud»kedja, men i s. dela sig i flera kedjor.
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Högsta bergstriickningcn i Stora Britanien heter Gram-
pian bergen, som uppfylla Norra Skottland, i hwars
södra del pentlands bergen utgöra gräns mot Eng-
land. I westra delen af sistnämnde land utbreda sig Peak-
(Pik) bergen och berglandet N)ales (Väls). — On Island
är uppfylld af höga berg, bland hwilka flera äro eldspru-
tande, sas.: Hekla, och af heta källor (Gciser).

Slätter. En linie dragen frän Nhein titt Dniesier-flo-
dens lnynning stiller nordöstra Europas stora sammanhän-
gande slättland frän sydwestra Europas bergland. Genom
Weichsel floden delas detta slättland i den stora östra —

sarmatista — och den mindre westra — germanista —

Slätten. Den sednare fortsattes widare genom Belgien
och medlcrsta Frankrike titt Biscaya Wiken, hwarifrän den
gar opp för Garonne titt Medelhafwet- Mindre slätter äro:
Den Provencalista slätten oinkring Rhone fl.; den Öf-
werrheinsta omkring medlersta Rhein; den Hombardista
fiäcten i norra Italien; den Ungersta slätten omkring
Donau floden, m. fl.
I Asien. Medlersta delen af denna werldsdel utgöres

af ett widsträckt högland, som genoiu låglanden Turan och
Hindostan delas i Östra och IVestra Hög-Asien.

De: förra begränsas i n. och s. af twenne breda och hö-
ga bergrader: den Norra och Södra, under det att inre
delen till det mesta upptages af öckncn Robi eller Scha-
mo. — Norra bergraden är högst lnellan Irtisch fl.
och sjön Baikal och heter der Stora Altai. Denna bestar
af 3 bergskedjor: 1) Rolywansta bergen mellan Irtisch
och Öb; 2) Rusnezkista bergen mellan Öb och lenisei;
fortsättningen i s. o. heter Tangnu och sedan Rangai
(Kongsberget); 3) Sajansta bergen »nellan lenisei och
Baikal. -^ O- o»n Baikal utbreda sig lnellan Amur och
Lena fl. Dauriska bergen, som ftamstrpka under flera

Norra Europas betydligaste bergsträckor sro: Rölen
eller Sewe-berger, ett bredt, men lagt fjäll, som utgör
gräns mellan Swerige och Norige. Högsta loppen är härSulitelma. Wid staden Röras stryker fjcttet in i Norige
och heter först Dovre field (med toppen Snöhaeran) och
sedan Hangefteld (med torren Skagasröl-Tind, den
högsta i Skandinavien) — Maanselka, en bred, men lag
landtrygg, som utgär frän Kölen och stryker genom Finland
först i en as, men sedan delande sig i flere sädana.
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Södra bergraden, som är wida högre än den norra,
bestar af flera mellan Sind och Burampuler strykande bergs-
ryggar, som under namn af Himalaya (snöns säte)
intaga en bredd af 40 till 50 mil och sänka sig söderut
mot Hindostansta låglandet. Här finnas de högsta bergs-
toppar i werlden: Dawalagiri och Tschamalari (begge
öfwer 26 t. fot). — Parallell ined Himalaya stryker i det
inre höglandet en wäldig fjällrygg, som skiljer Tibet frän
Turfan eller Bukhariet och beter Räen-HHen; i w. be-
nemnäs den ock Rarakorrun» och Mustag samt i ö.
Rentaise. S. om Hoangho fl. tager fjällryggen sin rigt-
ning söderut ner emot langtsekiang fl. och heter här pä
gränsen mellan Tibet och China Zun-Hing. Frän norra
ändan af detta twärberg gar äter en bergarm ät ö. mellan
sistnämnde floder midt igenom China och heter Peling,
under det sä wäl s. som it. om samma flod wiild-ga
bergsryggar utbreda sig. Den i s.-wcstra China heter Si-
ne Schan (snöberget) ock uppnår Himalaya i höjd. Jr
frän denna utgär sedan N an-H ing mellan langtsekiang
ochSikiang. N. om Hoanghos krökning stryker Inschan,
hwilkcli pä gränsen mellan Mongoliet ock) Mamschuriet
wiinder sig norrut opp emot Amur fl. och kallas Rhing-
gan^ola eller Siolktberget.

Isranden bergknut, der Himalaya ocb Köen-Läen räkas,
utgä l) norrln Thsungling eller Belur-Tagh (Töc-
kenberget), ätstiliandc Vllkhariec och Turan eller Stora Ta-
tariet, 2) westcrut Hindu-Rhu, soiu stryker längs Per-
siens norra gräns, men förvlaltar sig småningom och öf-
wcrgär under namn af Ghur (Paropa.nisitt-) i Iran? hov-
stats, samt utgör sålunda föreningslimkcn mettali Ost- och
-Vest-Asiens Högland.'

Persien är egentligen ett terassland, som i ö. begränsas
af Sulej mans bergen med toppen Tukt Sulejman
(Salolnons tron), i n. af den mot Kaspiska hafwet brant
nedstupande Albors kedjan med toppen Demawend

namn, säsom: lablonoi- och Scanowoi^Chrebet, opp till
Ost-kap wid Beringssund. W. mn Irtisch utbreder sig mel-
lan sjöarne Salsan och Balkasch Tarabagatai, en lag
bergsträcka, som lnellan Balkasch och Sir fl. far na>nn af
Alatau. Denna förenar sig med en s. om strykande berg-
sträcka. Mussart eller Thian-Schan, hwars westra del
heter Raschgar berget mellan Sir och Dschihon flodens källon
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och i w. af 3 a gro sch bergen, hwilka bada sednare
kedjor förena sig »ned Armenista bergen. Dessa berg upp»
nä fin högsta höjd kring sjöarne Wan och Urmia, i hwilkas gran-
stap högslätten Erzerum och det werldsbekanta Ararat-
fjället rtzser sig. Den högsta af Armeniens sydliga bergs-
kedjor, som löper s. oln sjön Wan och är en fortsättning
af Zagrosch bergen, heter Ala-Tagh, hwilken sedan fort-
löper längs Mindre Asiens södra kust under namn af Ra«
ra-Tagh (Taurus) med den höga, snöbetiickta toppen
Ardschisch (Argaeus). Ifrän denna utgär söderut längs
Syriens kust kedjorna Hibanon och Amilibanon, hwar-
af det enstaka Sinaiberget är ett utstött. — N. oln Ar-
menista Alplandet och stild ifräll detta genom terasslandet
Georgien utbreder sig mellan Swarta och Kaspista hafwet
Raukasus, en hög och flerdubbel Alpkedja med den höga
toppen Elbrus (16,800 fot).

Östra Indista Halfön genomssäres pä längden af flera
bergarmar, som dels utgä frän Tibet, dels ftsn Sine-Sckan
och ätstiljas af hwar sin langdal, i hwars midt en flod
rinner. Ostindissa öarne äro likaledes uppfyllda af bergs-
kedjor, men de flesta bergen äro af wulkanist natur. Det
högsta är Ophir pä Sumatra.

Säsom helt och hället afsöndrade frän den inre samman-
hängande bergmassan kuiina Westra Indista halföns berg
anses. «. ödra delen deras, Dekan, begränsas i.n. af IVind»
hyan-bergen; längskusterna löpa westra och Östra Ghat,
af hwilka den förra är högre och brantare och förlorar sig
i Kap Comorin. Pä Ccylon reser den sig äter i Adams
Pik.

Slätter. N- om norra bergraden utbreder sig Side-
rien, en platt, enformig statt, som i s. är af mildare na«
tur, men i n- öfwergär till en snööcken, der jorden omsommarn upptinar endast nägra tum- Den sammanhän-
ger i s. w. med Rirgisista steppen, ett stort bedeland frän
Irtisch fl. titt Aral-sjön. Kring denna sjö intill Kaspista
hafwet utbreder sig Turan eller Stora Tatariet, det lägsta
lagland pä iorden (100 fot under hafsytan). Enstaka slät-
ter äro: Mesopotamiska slätten lnellan Frät och Tigris
fl; Hindostan, norra delen af Westra Indista halfön;
östra Indista Halföns längddalar och slutligen Gula
(Hoangho) och Blä (langtsekiang) stödens mynnings-
slätt. Dessa slätter höra till de fruktbaraste trakter pä jorden.
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dlNeren i Bolivia i twenne hufwudkedjor, hwilka pä
Perus södra gräns öfwergä till ett högland, i hwars midt
Ticicaca-sjön ligger och der Nya Werldens högsta bergs-
toppar, Sorata (23,600 f.) och Illimani, resa sig. Ef-
ter att flera gånger hafwa förenat och äter delat sig, gar
den dubbla kedjan in i Columbia, der den bildar högslät-
ten Ovico, med toppen Chimboratzo och vulkanen Ca-
topaxi Inkommen i Nya Granada delar sig. Cordillc-
ren s. om Magdalena-floden i 3 kedjor: Den Östra, som
stryker mellan Magdalena och Meta flod., utbreder sig i
högstätten Santa Fe de Bogora och förenar sig ö. om
Maracaibo Wiken med Caracas-kedjan, hwilken lö-
per längs norra kusten till Orinoco-ssodens utlopp; den
medlersta, som anses for den högsta, gar opp emellan
Magdalena och Cauca, och den westra, son, är den läg-
sta, stryker längs Caucas westra strand till Caraibista haf-
wet. — Helt enstaka reser sig lnellan Magdalena-fl. och
Maracaibo-sjön ett högt snöfjäll: Sierra Nevada de
Sanca Marca (18 t. fot.).

Den stora Cordillercn fortlöper widare genom Panama-nä-
set och utbreder si, i södra Mexico titt en högstätt, der den wid
staden Guan .x_eo delar sig i 3 kedjor: den östra: Cor-
dilleras de Texas, som stryker norrut till Nio del Norce,
pä hwars andra sida den fortlöper i twenne grenar; den
westra: Cordilleras de Sonora, som g^r längs westra
kusten opp emot Colorado, fl., och den medlersta: Sierra
Madre, som stryker längs Rio del Nottes högra strand
in i Förenta Staternas område, pä hwars gräns en
hög bergsknltt, Sierra Verde, reser sig, hwarefter kedjan
heter Chippeway eller Rlippiga bergen och löper
ut till Norra Ishafwet. Ifrän denna utgär ät ö- en högre
as: Handthöjden, titt Ofta Sjön och sedan in i Labra-
dor, ätstilimde vinipegsjöns wattudrag frän Missuris
och Misissippi.

Följande bergsträckor kunna anses såsom nästan helt och
hattet afsönd.ade frän Stora Cordilleren, nemligen: IVe-
stra kustkedjan, som stryker frän Kaliforniens sydliga spets
längs w. kusten ut till halfön Alalchka; dess högsta topp
är Elias-berger; Apalacherna eller Alleghany-
äsen, en flerdubbel kedja i sydöstra delen af Förenta Sta-
terna, och Brasilianska bergen, som bcstä af 3 ke-
djor: Rustkedjan: Sierra do Mar, frän S:t Frän-
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Slätter. N- om Landthöjden lltbrcda sig Norra Po-
larländerna, ett widsträckt stältland, sträckande sig ifrän
Klippiga bergen titt Labrador, och s. om densamma äter
Förema Staterna, hwarest slättlandet n. om Arkanzas
fl. utgöreö'äf stora, oöfwerstädliga gräsfält (Savanner),
men s. om af sandiga och steniga öcknar. S. o»n Cara-
cas-kedjan och omkring Orinoco-flodens tillflöden frän w.
utbreder sig en lag statt, som ocksä bestar af widsiriickta,
gräsrika ängar, men hwilka här kallas Hlanos. Denna
slätt fortsattes i Brasilien, der den upptar hela Amazon-
flödens, -»lirade, men är här bewäxt llied stora ogenom-
trängliga ssogar (Selvas). Hfwen Plata-flodens omräde
upptages af stora, gräsrika stätter <Pampas), hwilka i
Patagonien öfwergä till sandöcknar, Moras och ofruktbara
sandsteppcr.

crscos till La Platås mynning; den H Medlersta nlegan
W^t Francesco och ToVäntin-fl., och _>en IVejwa: Chi-
chtlit^-asen, som stryker genom det stora flacka landsta-
pet Ma«o Gvofio och stiljer Amazcn-flcdens södra till-
flöden frän La Platås.

Nya Hollands östra kust är den bäst kända i den-
na Werldsdel. Här löpa Blä bergen frän n. till s. ge-
nom södxa delen af Nya Södra IVales.

Europa: Nordkyn pä fasta landet och Nordkap,
än nordligare, pä Magerön, Rap Finisterre och S:tvilp
«nt i w. pä Spanien, Rap NVarapan pä Morea.

Asien: Rap Severowostocknoi, den nordligaste, Os-
t den östligaste, Rap Romania den sydligaste pä
Malakka. Rap Baba den westligaste pä inindre Asien,
Rap Comorin i s. pä Westra Indista halfön.

Afrika: Aap Blanko nordligast, Rap Guardafui
öWast, Goda Hoppsuddeu och RapAgulhas sydligast,
Rap.^erd l Gröna udden westligast.

Amerika: Is-Rap. nordligast, Rap Horn sydligast,
Rap Sit Roque östligast, Rap Farewel i s. pä Grön-
land, Rap Hucas s. pa Kalifornien, Rap Blanco i w.
och Rap de la vela i n. pä Syd-Amerika.

Nya Holland: Rap Sork i n., Rap Sand i ö,
Rap IVilson i s

De förämsia Handtuddar äro i:
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I Bottnista IViken utfalla ifrän Swerige: Dalelf-
wen — (St. Fahllln); Hjusne-elf; Indals l. Ragun-
da elf frän Storsjön — (Ge. Sundswatt); Nmea nled
N.indals elftven — (St. Umeä); Piteå elf — (St.
Piteä); Hlllea elf; Tornea med Muonio elf, gran^
floden mellan Swerige och Finland — (St. Tornea); frän
Finland: Remi och Simo elftvar frän siöar af samma
namn, Ijo elf, Nlea-elf frän Uleä-träst — (St. Uleä-
borg); Siikajoki, pyhäjoki, hwilka alla rinna ge-
nom norra Österbotten; Efie-a, Happo-a — (St. 3cy-
Carleby), och Ryro-a genolu södra Österbotten; Rumo
elf — (St- Björneborg) ock Eura-Hminne-a genoiu
Satakunda. I Flllsta iViken utrinna: frän Finlalld:
Rymmene-elf, som kommer ftän siönPäiiäne; frän Nyss
land Neva, wn, utför Ladoqa-sjöns watten,— (St. S.t
Petersburg); Narova, sonl kominer frän Peipus-sjön
(St. Narva). I Hadoga-sjön utfalla: IVuoksen frän
Saiinen, Swir frän Onega och Vt>olchow frän Illnen-
siön. ..

I Östersjön utfalla: fr.n Ryssland Dö na, som upp-
rinner pä Waldai och utgjuter sig i Riga-bugten — (St.
W^tebff. Riga): Niemen l. Memel, som utgimer sig
i Curische Haff - (St. Grodno). Bifl. h.: NMa —

(<?t. Wilna). — frän Preussen Pregel, en kustflod, som
utgiuter stg i Frische Haff — (St. Königsbcrg); Vveich-
se!, en as Europas största floder,som upprinner pä Kar-
patherna, flyter genom Polen ock Preussen ock utfaller ge-
nom flera mynningar — (St. Krakau, Warschau, Dan-
zig). Bifl. !>.: Bug med Narew; w.: Pilica. — frän
Tystland Öder, som upprinner pä Sudeterna, flyter ge-
Scklesiell, Brandenburq, Ponilnern och utajuter sig i Haff
(St. Breslau, Franktttrt, Stettin). Bifl. h: Wartha,som rinner genom Polen, Posen och Brandenburg och upp-

De förnämsta floder a.o i:
Europa. I Ishafwet utfalla frän Ryssland Per-

schora; Dvina, som bildas af sällstodenia Vycschegda
och Suchona och faller i Hwita hafwet (St. Archan-
gel, Wologda*); Parsjoki, som utför Enam träffs
watten.

*) Wid städernas uppräknande upptagas äfwen större städer, somligga inom en stods omräde.
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LM Neye -^ (St. Posen). Trawe, en liten kustflod,
men med bred mynning — (St. Läbeck); —frän Sweri-
ge Motala elf, som kommer frän Wet.ern-^ (Sr. Norr-
köping).
I Racregat utfaller Götha elf, som under namn

af"Tryfiil-elfwen flyter ut ur Fämund-siön i Norige,
men inkomnwn i Swerige far namn c.f Rlar-elftveN och
infäller i sjön Wenern, hwarifrän den utgär under namn
af Götha elf och bildar wattenfallen: Trollhättan — (St.
Carlstad, Gölheborg) — I Skagerack utfaller frän Nori-
ge G tömmen med bifl. Hovgen ur källor pä Dovre-
field (St. Fredriksstad).
I Nordsjön utfalla: frän Danmark Eider — (St.

Rendsburg, Tönningen); — frän Tystland El be, som
upprinner vä RiesengebilM och flyter genoln Böhlllen,
Sachien, Brandenbllrg samt mellan Mecklenburg, Holstein
och Haillillver — (St. Dresden, Magdeburg, Hamburg,
Alcona, Gläckstadt); Viss. h.: Hawel med Spree-^ (Se.
Berlin); w.: Moldau — (St, Prag^; Eger — (St.
Kärl-bad); Gaale — (St. lena, Mcrseburg, Hatte).
.Veser, som uppstär genoln de beg.cze kättssoderna Fulda

ock werra och flyter genom Kur-Hessen och Hannover —

(St. Kassel, Minden, Bremen). Bifl.h.: Aller. Ems, en
stor kllsiflod, flyter genom Hannover ut i Dollart-wiken —

(St. Mönster, Eniden). Rhein, en af Europas största
floder, upprinner pä S:t Gotthard, flyter genom Schweiz
i,r i Bodensjön, dercfter mellan Tyskland och Frankrike,
sä genom Westphalen och st.,tligen mellan Holland och Bcl<
gien san,t utgjuter sig genom stora mynningar, säsom:
Wel, som faller i Zuyder See, Heck och VVaal — (St.
Basel, Strassburg, Mainz, Coblenz. Cöln, Dässeldo^f, We-
scl. ldrechc). Bifl. h.: Neckar, som flyter genom Wör-
teuiberg och Baden — (St. Töbingen, Stllttgart, Heil-
bronn. Heidelberg, MaNnheim); Main, som flyter genom
Fichtelgebirge genom Bayern salut luettan Nassau och Hes-sen (St. w.: Aar,
som flyter genom Sckweiz — (St. BerN);Mosel, genom
Fralckrike ock Westphalen — (St. Nancy, Mets); Maas,
genvlll Frankrike och Belgien — (St. Namur, Lättich).
Frän Belgien Schelde, som i utloppet förenar sig med
Rhein — (St. Gent, Antwerpen). Frän Britannien Them-sen — (St. Oxford, London); Humber, egentliMn en
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hafswik, som bildas af de förenade st. Trenc och Ouse
— (St. York, Hltll).
I Ranalen utfaller frän Frankrike Seine (San),

som upprinner pä Cöte d'Or — (St. Troyez, Paris, Rouen,
Havre de Grace). Bifl. h.: Marne — (St. Chalons);
AiSNe(Hsn) — (St. Compiegnc).
.I Atlantista hafwet utfalla: frän England Severn,

som utgiuter sig i Vristol-wiken; — frän Irland Shan-
non, soln flyter genom ssere siöar — (St. Limerick); —

frän Frankrike Hoire (Loar), som upprinner pä Seven-
nerna — (St. Orleans, Tours, Nances); Bifl. w.; Al-
lier, Cher, Dlenne — (St. Poitiers). Garonne, som
upprinller i Pyrenéerna och utgiuter sig under namn af
Gironde i Biscaya-wiken — (St. Tuolousc, Bourdeaux
(Bordä). Bifl. h.: Tam, Hot, Dordogne. — frän
Spanien Minho, upprinnande pä Asturista bergen;
Duero » (St. Oporto), och Tajo — (St. Toleoo,
Lissabon) — begge, upprinnande pä Iberista bergen; Gua-
diana ur trast pä sierra Morena — (St. Badajoz);
Guadalqvivir ur källor pä Sierra Nevada — (St.
Cordova, Sevilla).
I Medelhafwet utfalla: frän Spanien kustfloderna

Segura (St.Murcia) och Guadalaviar — (St.Va-
lencia); Ebro, upprinnande pä Asturiffa bergen— (St.
Saragoza, Tortosa); Bifl. w.: Segre — (Se. Lerida).
— frän Frankrike Rhone, som upprinner vä S-t Gott-
hard i Schweiz, flyter ät w. genom Genfer-siön och för-
enar sig wid Lyon med Saone (San), hwarefter den rin-
ner ät s. — (St. Gens, Lyon, Avignon). Bifl. w.: Isöre
— (St. Grenoble); Durance frän Monte Viso. — frän
Italien .Arno, som flyter genom Toscana — (St. Flo-rens, Pisa); Tiber, som rinner genom Kyrkostaten —

(St. Rom). — I Adriatista haftvet utfalla: frän Ita-
lien Po, som upprinner pä Monte Viso och Nyter genom
Sardinien (Piemont) och Lombardiets södra gräns— (St.
Turin, Piacenza, Cremona). Bifl. w.: Ticiilo, som fly-
ter genom Lago Maggiore — (St. Pavia); Adda, fly-
tande genom Como-sjön — (St. Lodi); Mincio, som kom-
Nier frän Garda^sjön — (St. Mantua). Adige eller
Etsch, som upprinner pä Ortle Svits och flyter genom
Tyrvten och Lombardiet — (Gt. Trident, Verona).
frän Albanien kustfloden Drino, soln kommer ifrän Ochri-
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I Swarta hafwet utfalla: Donau, näst Wolga den
största af Europas floder. 381 mil läng. Den upprinner
pä Schwarzwald och flyter genom Tystland, Ungern och
Turkiet — (St. Ulm, Regensburg, Passau, Linz, Wien,
Pressburg, Ofen, Pessh, Belgrad, Widdin, Silistria, Braila l.
Ibrail). Bifl. h.: Hech — (St. Augsburg); Isar — (St.
Mänchen); Inn ,ved Salza — (St. Inspröck, Salz-
bllrg); Drau med Muhr — (St. Gräts); Sau —(St.
i närheten: Agrain), alla kommande frän Alperna; w.:
March, upprinnande pä Sudeterna — (St. Ollnötz);
Theist med Maros frän Karpatherna — (St. Tokaj,
Szegedin); Sererh ochpruth likaledes ifrån Karpatherna.
— Ifrän Ryssland Dniesrer, som upprinner pä Kar-
patherna — (St. Chotin, Bcnder); Bug eller Bog,som i utloppet förenar sig med den betydliga Dniepr.
Denna upprinner s. om .Valdai och upptar frän h. Be-
resina och pripey; frän w. Desna — (St. Sinolenst,
Mohilew, Kiew, lekaterinostaw, Cherson); Ruban, som
upprinner pä Kaukasus; Don, som i utloppet förenar
sig »ned Donez och utgjuter sig i Azowsta sjön —(St.
Woronesch. Nya Tscherkast).

da-ssön. I Nrchipelagen utrinna -Värdar och Raxastt
flytande genoln Macedonien salnt Mariza, sov, strölnmar
genom Ruluili (Tracien) — (St. Adrianopcl, Philip-
popel).

I Raspista hafwer utfalla frän Ryssland: IVolga,
Europas största flod, 510 mil läng, upprinnande ur flera
sjöar pä Waldai — (St. Twer, larostaw, Kosiroma,
Nischnei-Nowgorod, Kasan, Saratow, Astraehan).
Bifl. h.: Oka — (St. Orcl. Kaluga, Riäsan och inom
dess flodområde: Mostwa, Wladimir, Tula, Tambow); w.:
Rama frän Ural — (St. Perm).. Ural, som kommer
frän Uralsta bergen och utgör gräns mot Asien — (St.
Orenburg, Ural); kusifloderna Ruma och Terek, som upp-
rinna pä Kaukasus-

Asien. I Ishafwec utfalla frän Siberien: Öb,som upprinner pä Altai och utgiuter sig i Obi-wiken —

(St. Beresow). Bifl. w.: Irrisch, som rinner genom
Salsan och upptar Tobol — (St. Olust, Tobolst); le-
nisei, upprinnande pä Sajanska bergen, (St. leni-seiff). Bifl. h.: Ofta Tungusta eller Angaxa, som flp-



24

ter genom Baikal — (St. Hen a, som upprin-
ner n- om Baikal — (St. lakutss). Bifl. h.: Aldan.
I Stilla hafwer utfaller: genom Mantschuriet Amur,

som uppstär af twenne kallfloder pä Daurista bergen, upp-
tar frän s. Songari och utgjuter sig i Ochotsta hafwet;
— genom China Ho ang ho l. Gula fioden, en af Asi-
ens största floder 670 mil läng, upprinnande pä Köen-
Läen; Jangtsekiang l. Bla fioden den största i Asien,
660 mil läng, upprinnande i Tibet och utgjutande sig i
hafwet straxt s. om Hoangho — (St. Nanking); Siki-
ang, som upprinner pä Sineschan och utgjuter sig i Chi-
nesista sjön — sSt. Canton).

Östra Indiska halföns floder äro pä wlssa sträckor
obekanta. De flesta ha sina källor i Tibet och rinna frän
n. till s. genom länga och smala dalar. Blaud dem mär-
kas: Maykaung l. Cambodja-fioden, Menam l.
Siam-fioden, hwilka utgjuta sig i Chinesista sjön, samt
Thaluayn och Irawaddi, som utfalla i Bengali-
ska wiken.
I sistnämnde IVik utfalla iifwen frän Hindostan: Bu-

ramputer, som upprinner pä norra sidan af Himalaya
och flyter,först genom Tibet — (St. Rangpur, Islama-
bad); Ganges, som upprinner pä södra sluttningen af
Himalaya och, efter att hafwa wattnat Hindostansta slätt-
landet, förenar sig i utloppet med Buramputer — (St.
Allahabad, Benares, Patna, Kalkutta, Dakka). Bifl. l>:
Djumma, soiu upprinner w. oln Ganges. ilied hwilken
den flyter jemnsides — (St. Dehli). — frän Dekan Go-
daveri — (St- Nagrur); Ristna — (2t. Mazuli-
patam^; Cavery — (St. Seringapatam).
I Arabista haftvet utfaller Sind eller Indus, som

upprinner pä Himalaya nära Ganges och flyter genom
Tibet och Hindostan — (St. Heidrabad). Bifl. w.: pends-
nud (femfloden), som uppkommer genom föreningen af
fem floder — (St. Lcchor, Kaschmir, Multan).
I persiska -Vikens inre hörn utfalla twillingsfloderna.

Frät (Euphrat) och Tigris, som upprinna iArmenista
bergen, förena sig nära utloppet och kallas Schat-el Ara-
bi — (St. Erzerum; Mosul, Bagdad; Vasra). I Döda
haftvet i Palestina utgjuter sig Jordan fioden, hwilken
flyter genom Genesaret l. Tiberias sjön-
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I Swarta hafwet utfaller frän Mindre Asien Risil
Irmak (Halys), som upprinner pä Taurus — I Ras-
piska hafwec utgjnta sig Alpfloderna Rur och Äras,som upprinna vä högstälten Erzcrum och .qenomflyta Geor-
gien — (St. Akalzik, Tiflis). — I Aral-sjön utfalla Sir
och Dshihon, hwilka flyta genoln Scora Tatariet (Tu-
ran) — (St. Chiva, Balkh). — I sjön Hop i Vukha-
riet faller steppfloden Hierkan eller Jarkand och i sjön
Zareh i Persien Hirmend.

Afrika. I Medelhafwet utfaller Nil, som upp-
kommer genom föreningen af lwenne kallfloder Bahr-el-
Abiad och Bahr-el-Azrek och flytt r genom Nbyssinien,
Nubien och Egypten — (St. Kartum. Shendy, Dongola,
Thebae (ruiner), Cairo, Illexandria, Rosetta och Damielte;
Sennaar). Bifl. h.: Tacazze — (St. Gondar).
I Atlantista hafwet ulfalla: Senegal och Gam-

bia, hwilka upprinna pä Kongbergen ock genomströmma
Senegambien — (St. St Louis, Vathurst, Pisania); Djo-
liba t. Niger-fioden, soln likaledes llppriuner pä Kong-
bergen, flyter genom det inre Sudan och utgiuter sig un-
der namn af Ovorra i Guinea bugten. Är till wissa
sträckor alldeles obekant — (St. Sego, Tombuktu, Voussa,
Egge, Kirri). saire l. Congo och Coanza, som
uppkolnlna ur obekanta källor i det inre Hög-Afrika och
rinna genom Nedra Guinea — (St. San Paolo de Loan-
do). Oranje-floden etter Gariep, som upprinner
pä Nieuwevelds bergen och genomströmmar Kaplandct.
I Indista hafwec utfaller frän det inre Hög-Afrika

Zambeze, som utgjuter sig i Mozambik-kanal — (St.
Tette, Sena, Quilimance).

Nord-Amerika hör till de wattenrikaste länder pä
jorden. Man urskiljer här 3 watten-systemer: 1) det Nor-
ra, hwars bufwudwatten utgöres af sjön Athapestow,
som upvtar Freds- och Arhapeskow-floden och ge-
nom Slaffloden utgjuter sitt watten i Slafsjön,
hwars watten äter utgöres af Mackenzie-floden i
Ishafwet. 2) Det Medlersta har titt medelpunkt vini-
peg-sjön, som upptar frän w. Saskacschavan och
frän s. Röda floden. 3) Det Södra watten-sysiemet
utgöres af de fem stora sjöarne: Öfra Sjön, Huron,
Michigan, Eric och Ontario, hwil"as watten utftres
af den breda Horenzo-fioden — (St. Montreal, Que-
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beck). Elnellan de twä sistnämnda sjöarne ligger det be-
römda Vattenfallet Niagara.
I Atlantista hafwec utfalla frän Förenta Staterna

en ntängd kustfloder, som alla upprinna pä Apalacherna.
Bland dessa märkas: Hudson — (Albany, New-York);
Delaware — (St. Philadelphia); Pocovmak — (St.
Washington); Sawanna — (St. Sawanna).
I Mexikansta IViken Missisippi, som upprinner

pä Landthöjden, störtar sig utför stora wanenfall (Antons
kotarakt) och förenar sig derpä med den strida Missu-
ri, som är den egentliga hufwudfloden och kommer frän
klippiga bergen — (St, S:t Louis, Ne_v-Orleans). Bifl.
h.: Arkanzas och Röda fioden; w.: Ohio — (St.
Pittsburg, Cincinnati). — Frän Mexiko Rio del Nor-
te, som upprinner pä Sierra Verde.
I Stilla haftvet utfalla: frän Förenta Staternas om-

räde Columbia l. Oregon-fioden, som upprinner pä
klippiga bergen — (St. Pistoria). — Frän Mexiko Co-
lorado, som upprinner pä Sierra Madre och utgiuter
sig i Kaliforniska Wiken.

Syd-Amerika. I Caraibista hafwec utfalla
Magdalena och Cauca, hwilka förenade flyta genom
Nya Granada — (St. Popajan).
I Atlantista hafwec utfalla: ifrän Venezuela O ri-

tto co, som upprinner i Guyana-bergen och flyter i en
mycket krokig riktning — (St. Atares, Angastura). Bifl-
w.: Meta och Apure, som upprinna pä Bogota Cordil-
leren. — Ifrän Brasilien Maran jon l. Amazon-
floden, den största af alla floder pä jorden, 730 mil
läng. Den upprinner pä Perus Cordilleren, blir snart se,
gelbar och utgjuter sig i hafwet med en 15 mil bred myn-
ning samt kringflyter den stora ön Inalles — (St. Zaen,
Barra. Obydos, Macapa, Villa Bella). Bifl. h.: Ucaya-
le, Madeira, Topayos, Xingu; w.: Rio Negro —

(St. Barcellos). — I Maranons ullopvswik utströmmar
Tocancin, som upprar Araguai. — S:c Francesco,
som är nästan lika stor som Donau och upprinner wic»
Villa Rica — (St. Rio Grande). — Ha placa (Silf-
werströmmen). Den egentliga hufwudfloden är Parana,
som upprinner wid Villa Rica i Brasilien, flyter genom
detta laud och La Platå Staterna och upptar Para-
guai, hwilken uppstär pä Chiqvitos-äsen och förstärkts af
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Pilkomajo. Efter att ännu hafwa upptagit Uraguai,
antar elfwen namnet La Platå och är wid mynningen
lika bred, som Engelska Canalen — (St. Corientes,
Vaxada, Sanca Fs; Assumption; Aotosi, Chuquisaca; Bue-
nos Ayres, Monte-Video). — Colorado och Rio
Negro, hwilka genomrinna Syd-Amerikas Pampas.

De betydligaste Insjöar äro i:
Europa: Hadoga, den största af Europas sjöar (25

mil läng och^ 15 nul bred), Vnega, peipus, Ilmen,
Bjelo Osero i Ryssland; Saimell, Päijälle, Näsijär-
wi, Ulea- och Enaraträst iFinland; IVenern, IVettern,
Hjelinarn, Målarn, Storsjöll i swerige; Platten-sjön
i Ungern; Genfer-, Boden- och Neuchateler-sjön i
Schweiz; Hago Maggiore, Como och Garda-sjön i
Italien.

Asien: Raspista hafwer, den största insjö pä jorden
(158 mil läng och 50 mil bred); Aral sjön i Turan;
Balkasch, Saisan och Baikal i norra delen af Östra
Hög-Asien; Hop i Bukhariet; Zareh i Persien; van,
Urmia och Eriwan i Arinenien; Döda hafwet i Pa-
lestina.

Afrika: Tsaad i Sudan; Dembea l. Tsana i A-
byssinien; Hovdeah i Tunis; Moravi (Zalnbese) i Ost-
Afrika.

Amerika: Slafftön, Athapestov-, vinipegsiön i
norra Polarländerna; Öfra Sjön, Huron, Michigan,
Eric och Ontario mellan Canada och Förenta Staterna;
Nicaragua i Guatemala; Titicaca i Bolivia; Xara-
yes i Brasilien.

Med klimat försiar inan i allmänhet en oris större eller
mindre wärma och köld. Dä dessa dels bero af ortens af-
ständ ifrsn Eqvatorn, dels af luftens beskaffenhet, hwilken
hufwudsakligen betingas af solen, men ocksä har sin grund
i jordytans beskaffenhet, sä plär man i, första fallet katta
klimatet Mathematistc ock i sednare Fysistc. — Hwad
det förra beträffar, sä eger i den heta zonen ingen om«
w^rling af wärma och köld rum, säsom hos oss; här herr-ssar en beständig hetta, och is och snö träffas endast pä de

111. Rlimat.
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högsta bergen. Dag och natt äro nästan alltid lika länga
Endast twenne ärstider urskiljer man här, den torra och
den wata (regntiden), hwilka regelbundet omwexla med
ywarandra och af hwilka den sednare företräder wimerns
ställe. Under den torra ärstidcn skyddas wexterna ifrän
att. helt och hället förtorkas, endast af den under de kyliga
nätterna fattande daggen.
I de tempererade zonerna äier omwexla wärma och

sold med de 4 ärsliderna i regelbunden ordning,
sblnmardagar kan wäl hettan blifwa sä stark, söm i heca
zonen, men den warar icke länge. Detsamma är förhäl-
landet med kölden. Dock är härwid att märka, art ju när-
mare en ort ligger WäNdkretsarne etter Polcuklarne, dess
mer närmar sig dess luftstreck till den heta eller de kalla Zo-
nernas. Sälunda är wid Wändkretsarne wintern alltid
kortare och warmare, sommaren alltid längre, dä wid Pol-
cirktarne motsatsen äger isum, hwarest ock wär och höst små-
ningom helt och hattet upphöra.

De kalla zonerna hafwa fatt sitt namn af den starka
föld, som här rader större delen af aret. De hafwa endast
twenne ärstider: en utomordentligt läng, torr och sträng
wintcr, och en kort, mycket het sommar. Under den sed-
nare upptöar wäl den frusna marken nägor, men de i
hafwet simmande ismassorna förmär wärman icke smälta.
Närmast Polcirkeln är dock wärman sä drifwande, att sä-
den mognar pä 7 till 9 weckor. För öfrigt förkortas och
upplyses natten, som warar h-lfwa aret om, af solsträlar-
ncs brytning, den länga afcon- ock inorgonrodnaden, norr-
sten, de glllnmande stiernorna <?ch den glänsande snön.

Hwad äter det Fysista klimatet angär, sä rättar det sig
i allmänhet efter de särssilca Zonerna. Den högsta grad
af hetta är under eqvatorn, den minsta under polerna.
Dock ha flera andra omständigheter icke ringa inflytande
derpä, säsoul ett lands höjd öfwer hafsyran, närheten
af haf, landets kultur och markens gestalt m. m. —

Ju mer nemligen ett land höjer fiq öfwer hafsyran, desto
mer aftager wärman och kölden tilltager. Härom öfwer-
tygas man, om man stiger opp pä ett berg, ty -m högre
man stiger, desto kallare, men derjemte äfwen renare och
torrare, blir luften- De högsta bergstoppar äro beständigt
betäckta med snö och is. Det ställe, der snön begynner tig-
ga beständigt qwar pä berget, kallar man snögräns eller
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Anm. Jordklotet 3r öfwemllt oMgifwet af luft och det rum,
söm den upyfyller. kallas luft krets. Ofta delen häraf benäm-
nes aetHer och den nedre atmoffer eller dunstkrets. I den-
na sedni»re swäfwa. frän jordens yta uppstigande, dunster, hwilka
förorsaka mänga förändringar i luften, dem man kallar luftfeno-
men er (meteorer'), säscm: moln. sky. regn. dagg, snö, hagel; äska,
norrsken, stjernfall: morgon- och aftonrodnad, regnbåge m. m. —

När jemnwiqten i luften uppbäfwes genom wärma eller köld, fä
sträfwar luften, hwilken sr en tunn. ssytande kropp, att sätta sig i
jelynwigt igen. Dä. uppkomma de luftströmmar, som wi kalla blast,
wind, storm. Ä wiHa trakter bläler winden pä bestämda tider
ät samma häll. Detza winda kallas Pasfad-windar. I all-
mänhet antar winden den trakts egenikaper. bwaröiwer den blåser.
Sä är östanwinden torr, surman warm. westan fuktig ock nordgn-
winden kall. Skadliga windar äro: Samum i Afrika, Sirocco
j Italien. Solano i Spanien m fi.

snölinic, hwilken pä olika delar af jorden har olika höjd.
Hafwec äter meddelar ilandet genom fina utdunstningar
och sin temperatur nödlg fuktighet samt renar luften genom
insugandet af stadliga dunster- Derföre är kölden i de län-
der, .om ligga i och wid haf, mindre sträng, likasom Ster
hettan är mindre tryckande, i anseende till de kyliga win?
dar, son, bläsa frän hafwet.

.Allt Kwad naturen sjelf, utan eller under mennistornas
w^rd, f.alnbrinsiar^ kattas natur-produkter etter alster.
Dessa indelas uti 3 hilfwudklasser, son, man kallar riken,
«?»,:.: Djurriket, IVäxrriket och Mineral- elle'' Sten-
riket. -^ Ifrän naturprodukterna ätstiljer man konstpro-
du?lerna,"d. w. s. sädana, som blifwi> pä konstfullt sätt
af mennistorna bearbetade, sl att de förlorat sitt naturli-
ga utseende ock antagit ny gestalt. De inrättningar, der
detta ster, kallas Fabriker och Manufakturer. I de
förra frambringas konstprodukterna wanliqäst medelst eld
ock bammare, i de stdnare ät-r med banden eller aenom
machistex (Man eld och bammare). — Bada staqen af pro-
dukter käHsäfwen waror, dä de bli föremal för afptt-
'ljng eller iitbple^nöt hwarandra eller mot penningar.

Om Jordens Produkter.
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Gränsor: I öster till Asien, hwarifrän det skiljes ge-
noln bergen och floden Nral. Pä alla andra sidor är det
omgifwet af haf. Största längden frän Cap S't Vincent
lill Vaigaz sund är 800 mil och största bredden frän Nord-
kap till Kap Matapan 500 mil.

(Berg, floder, sjöar, se p. 15 ss. 20 ff. 27).
I anseende till klimatet kan, Europa delas i tre sträc^

kor. Den sydliga, som innefattar södra Europa och sö-
dra Frankrike, har tidigt pä aret wär och sommar, om
hösten regntiden, om wintcrn föga frost och snö. Den med-
lersta, som innefattar medlersta Europa, Stor-Britannien,
södra Danmark ock s Ryssland, har sednare wär och som-
mar och kallare n inlrar, och den nordliga, som innehar
ler Skandinavien, Finland ock n. Ryssland, har först i
Maj och Juni wär, en kort, men mycket warm sommar,
samt en läng, sträng och snörir winter.

produkter. De wigtigasie äro.- ur Mineralriket: jcrn,
koppar, bly, tenn, qwickstlfwer, salt, marmor, bernsten,
samt nägot silfwer och guld; — ur Wäxtriket: alla sädes-
slag, lin, hampa, träd och stidfrukter; win, sockerrör, ris,
bomull; — ur Djurriket: hornboskap, hästar, sär, mun,
renar, elgar; pelsdjur: zoblar, räfwar, isbjörnar, samt en
myckenhet filk, isynnerhet sill ock torsk.

Europas bebyggare, hwilka till större delen höra till den
Kaukasiska racen, utmärka sig framför alla andra nationer
i anseende till skönhet, styrka. mos, kunskaper, konstfärdighet,
widsträckt handel, utmärkta lagar, författningar och religion.
Herrstande religion är den Rristna, och det den Gre-
kiska i Ryssland och Grekeland, den Racholsta i Italien,
Frankrike, Spanien, Portugal, Ungern, Polen och Irland,
den Authersta i Danmark, Swerige, Norige, Finland,
Preussen och flere andra Tysta stater, och den Reformerta

Om jordens indelning i Stater och
Handskaper.

O Den Politiska Geografien.

(169 t. Q. m. 260 mill. Inw.)
Guropa.
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Detta land, som utgöres af Rejsaredömec Rytzland,
Ronungariket polen och Storfurstendömet Finland,
upptager hela östra Europa och utgör mer än af hela Eu-
ropa. Det gränsar till Asien (bergsryggen och flodenUral), Kaspista hafwet, Kaukasus, Swarta hafwet, Tur-
kiet, Gallizien, Preussen, Östersjön, Bottniska wiken, Swe-
rige (gräns: Tornea och Ntuonio elfwar), Norige och
Ishafwet. Till Ryssland hör iifwen norra delen af Asien
och nordwestra delen af.Amerika.

i större delen af Schweiz, Holland, en del af Tystland, och
Frankrike. Till denna sednare hör den iTpistopala kyr-
kan i England och den presbyterianska i Skottland. Den
Muhamedansta religionen rader i Turkiet och Judar
finnas kringspridda i alla Europas länder. I högsta nor-
den gifwes det ännu hedningar.

har 3 Kejsaredömen, 25 Konungariken, flera
Fursten- och Hertigdömen samt nägra Republiker.

(90 t. Q. m. 60 mill. Inw.)
Europeiska Ryssland.

I Östra Gnropa.

Landet utgöres af en ofantligt stor fiätt, endast afbruten
af nsgra äsar, säso,n IVolchonski ftogen och Obtschey
syrr. Floder: IDolga, Don, Dniepr, Dmestr. Dtma,
Niemen, Dvina, Petschora. (Sjöar se p. 27). Jord-
män och Rlimat äro mycket olika. De sydliga trakterna
iiro marina och lllpcket fruktbara; den medlersta landsträc-
kan är tempererad och mal odlad; de nordliga delarne kalla
och ofruktbara. Hälften af jorden bestar af stog och syd-
östra delen af stepper, som dels äro obebodda, dels kringströs-
was af talrik» Nomader (Kosacker). Produkter äro: säd,
lin, hampa, tobak, timmer; talg; jern och koppar, guld.

l. Rejsaredömec Ryssland.
(31 t. Q. m. 54 mill. Inw.)
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«) Ingermanland, landet utmed Finska wikenifrän
Ladoga till Peipus. Inw. äro mest Finnar.

S:t Petersburg, wid Nevas mynning, grundad 1703; Hst.
och Rsst., G. "). U.. wetenfkapliga bildnings-anstalter, wigtiga
fabriker, blomstrande handel, skeppsfart, en af de praktfullaste
och folkrikaste städer i Europa. lembanor till Mofkwa och
Zarskoje Selö; den förra är ännu ofulländad. 460 t. Inw.
— Kronstadt. pä en ö i Finska wiken, fästn. örlogshamn,
42 t. — Schlusselburg (f. d. Nötheborg) wid Nevas ut-
flöde ur Ladoga, fästn.

b) Esthland, kustlandet wid Finska wiken ö. om Pei-pus. Inw. mest Esther (Finnar).
Nar va. wid Narovas utlopp,, handel, fästn. — Rev al, G..

god hamn, handel, 20 t. — i): Daqö.
e) Hiffland, kustlandet wid Riga bugten mellan Pei-

pus och Dana. Inw. Hereer ock Esther.
Riga, wid Duna, G., ansenlig handel med spcmmäl. 'in och dam-

pa, god hamn. 20 t. — Dorpat, U. wt. — ö:Ösel
s) Rurland, kustlandet mellan Duna, Riga bugten

och östersjön. Inw. Rurer, bestägtade med Lcttcrne.
»itau, G., handel. 14 t.

vlatina; hudar, pelswerk. Huftvudnaringsgrenar äro:
skerbruk, boskapsskötsel, jagt, siste, bergsdrur, bistötsel, win-
odling och filkeskultur. Manufakturer och fabriker äro i
stigande, handeln blomstrande. Den inre handeln under-
lättas genom flera kanaler och nägra jernwägar. — Ryss-
lands inwanare bestä af omkring 100 nationer med åt-

minstone 40 olika spräk. Ryssarne äro i allmänhet starka
och kraftfulla, härdade, tappra, läraktiga, men begifna pä
starka drycker och widssepliga. De älsta musik, säng och
dans. Herrstande religion är den Grekiffa kyrkans. För
underwisningen finnas 6 Universiteter, 4 Lyceer samt en
mängd Gymnasier och Skolor.

Ryssland bestar af följande 7 landstaper, hwilka äro de-
lade i 49 Gouvernementer.

1) Östersjö-Provinserna.

Utgor medlersta och inre delen af landet och delas genom
Wolchonsti stogen i twenne hälfter. Inw. äro Finnar,
Samojeder, Syrjaner och Rystar.

") G. betecknar hufwudorten i Gouvernementerna.

2) Stora Rystland.



36

a) Hithauen, mellan Kurland och Niemen, genom-
flutet af vilia och Beresina. Inw. Hithauer (Slawer)
ock Rusniaker (förpolstade Ryssar).

Vilna wid Vilia. G., U., god handel. 40 t. — Minsk, G.
46 t. — Mohilew wid Dniepr, G-, handel. 18 t. — Ni-
tet» sk wid Duna, G. 15 t.

S. om Waldai: Moskwa wid Mosswa, G., U., rikets gamla
Hst., nu detz största stad och medelpunkt för inre handeln, fabr.;
brand 1812. Zarernas palats heter Kreml. 370 t.— Tw er,
G, fiodhandel. 22 t. — laroslaw wid Wolga, G. 28 t.
och Kostroma wid Wolga, 10 t., begge med berömda juft-
fabriker. — Nischnej Nowgorod wid Wolga, G., ne-
derlagsort för östra Rytzland, stor marknad. 24 t. — Kal li-
ga wid Oka. G., stora segelduksfabr. 28 t. — Tu la. G.,
Med de största gewärsfabriker i riket. 25 t. — Riiisan,
G., Erke-Bifk. 20 t. — Orel. G-, stark handel. 25 t. —

Tambow, G., handel, fabr. 22 t. — Kursk, G„ handel pä
Petersburg. 22 t. — Woronesch, nära Don, G-, fabr. 28
t. — Dar: Nowaja Semblja, Waigaz.

N. om Waldai: Pleskow, G. 10 t. — Nowgorod wid
Wolchow, G., en af rikets äldsta städer, betydlig handel. 12 t.
— Wologda, G., handel, fabr.. 13 t. — Archangel,
nära Dwinas mynning, G., stark handel, nederlag för tjära,
talg, trän. jern, pelswerk. 18 t.

3) Westra Rystland.

eller Nkran, pä ömse sidor om Dniepr och dess bifl.
Desna, i s. ned till Doney. Landet är rikt pä säd, lin,
hampa, tobak, och idkar stark boskaps- och biskötsel. Inw.
mest Rosaeker.

Kiew wid Dniepr. G-, Rytzlands äldsta Hst., U. 40 t. —Ch ar-
ko w wid Donez. G., U. 35 t. — Pultawa, G. 10 t.
Fältslag 1709.

a) Bessarabien, mellan Dniestr, Swartalhafwet,
Donau, Pruth. I s. rikt pä träd och win.

Kischinew. G. 24 t. — Bender wid Dniestr, stark fästn.
16 t. — Chotim wid Dniestr. stark fästn. 7 t.

b) N)olhynien, s. om Pripets, och c) Podolien,
mellan Wolhynien och Dniestr. Inw. Rusniaker.

Sch i tomir i Wolhvnien, G., god handel. 28 t. — Kam i-
nietz i Podolien, G>, stark fästn. 18 t.

5) Södra Rytzland.

4) -Lilla Rytzland,
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jelnte det fordna permien, omkring inedlersti, IVolga
och Rama. Uralsta bergwerken gifwa guld, platina och
jern rikeligen. Inw. lnest Tatarer och Finsta stalnmar.

ö) Nedra Dniepr-landet, kustlandet wid Swar-
ta hafwet och Nzowsta sjön, oinkring Dniepr. W. delen
är fruktbar, den ö. bestar af hedar och saltgölar. Inw.
Rosaeker, Tatarer, Ryfiavi Is. utskjuter halfön Rrim
l. Taurien, det stönaste landstap i Ryssland, rikt pä win
och ädla frukter-

Ka san nära Wolga, G., U., fästn., fabr., stark handel. 52 t. —

Perm wid Karna. G.< rik pä jern- och kopparwerk. 20 t. —

lekaterinenburg. hufwudort för Uralska dergwerken. 8 t.

Odessa wid Swarta hafwet, den förnämsta handelsstaden i ri-
ket, med en mycket besökt hamn- 75 t. — Cherson wid
Dniepr, G., fästn., betydlig handel, station för stöttan. 30 t.
_— Taganrog wid Azowssa sjön, präktig hamn. 15 t. —

Tscherkask wid Don. Donska Kosackernas Hst. 13 t. — Pä
Krim: Simferopel, G. 7 t. — Kaffa l_Feodosia). medel'
mattig sjöstad. 8 t.

7) Tsardömet Astraehan,

6) Tsardömet Rasan,

jemte Kaukasien, sydöstra Ryssland oinkring nedra .Vol-
ga ned till Ruban ock Terek i s. Större delen af lan-
det är sieppland. Inw. Rosaeker, Tatarer ock Finska
stammar.

Ligger elmttan Tystland, Gallizien. Ryssland och Preus-sen, och lyder under Nysta Kejsaren. Huftvudfiod är
IVeichsel. Polacken är kraftfull, stolt, tapper, älskar spel,
musik och win; allmogen är lifegen och orenlig. Herrstan-
de religion är den Katholsta. Landet är till det mesta
slättland, rikt pa stensatt, stog, spanmäl, boskap och homng.

Astraehan wid Wolqas mynning. G., betydlig handel, fabr.
och fiske. 32 t. — Säratow wid Wolga, G., nederlag för
handeln. 35 t. — Orenbura., fästn., stark handel. 20 t. —

Staurovol i Kaukasien, G. 5 t.

Warschau wid Neichseln med förstaden Prag a, Hst.. U.. lä-
derfabr., handel. 140 t. lembana till Krakau. — Lublin,

2. Ronungariket Polen.
(2,320 Q. m. 4z mill. Inw.)
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Omgifwes af Ryssland, Finska och Bottniska wikarne,
Swerige (gräns: Torneä och Muonio elfwar) och Norige.
Landet är i alllnänhet ojeinnt, fullt af berg, skogar och
sjöar. Berg: ifrän Kölen utgär en bred bergäs, som
under namn af Happsta fjället stryker genom Lappmar-
ken först i ö. och sedan i s., hwarefcer den inkommer i
Uleäborgs län, antar namnet Maanselkä (landthöjden)
salnt löper genom hela Finland. Denna as, som hufwud-
sakligen bestar af gräsiensberg, sand och mull, är i början
högre, men aftager, ju sydligare den kommer, allt m<r i
höjd och öfwergär pä flera ställen titt laga sandhedar. Pä
gränsen af Karelen wänder sig Maanselkä ät w. och skil-
jer Uleäborgs frän Kuopio län. Nägot w. om berget Hii-
denwaara delar den sig i twenne hufwudarmar, af hwil-
ka den östra löper genom norra Sawolar, ill i Karelen
mellan sjöarne Höytiäinen och Pyhiiselkii och förlorar sig
lnellan Ladoga ock Onega, men den westra stryker i w.
och s.w., skiljande Österbotten frän Sawolax, Tawastland
och Satakunda, och förlorar sig i hafwet s. om Christine-
siad. Ifrän denna sednare utgä flera biarmar bäde norr»
och söderut, sä att inre delen af södra Finland bildar ett
högland, der höjder, sjöar och dalar omwexla med hwaran-
dra och der man träffar de wackraste trakter.

Genom Maanselkä och dess armar bildas nu följande
wactensystelncr: t) -Lappmarkens wattensystem
med Enare trast, hwars watten utföres genom Pacsjoki
till Ishafwet. — 2) Österbottens med följande floder
och "sjöar: Tornea elf, med dess biflod Muonio;
Remi elf, son, flyter genom Remi trast och upptar de
betydliga Rittinenjoki och Ounasjoki; Simo-elf; Ijo-
elf; Ulea-elf, som kommer ifrän Ulea trast; Siika-
joki, pyhäjoki, Ralajoki, Este-a frän Happajärwi
sjö, Happo-a och den flergrenade Scor-Ryro-elf, so:u
utfaller n. om Wasa. —3) Satakunda eller det N)est-
Tawastlandsta waccensystemet, hwars iliedelpunkt Py-
häjärwi, s. om Taliilnersors, upptar frän n. Reurun-

G., handel med säd och win. stora marknader. 14 t. — Ka»
lisch, klädesfabr., 10 t. — Plotzk wid Weichsel. G., medel»
mattig handel. 9 t.

3. Scorfurstendömet Finland
(6,844 Q. m. iz mill. Inw.)
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selka och Nasijärwi (28 «), frän ö. Langelmawesi(3s),
Roine(33), Mallaswesi (32) och wanajawesi (31).
Dessa sålunda förenade watten utfalla sedan frän Pyhii-
järwi i Rulorvesi, sol», norr ifrän förstärkt af Ryro-
järwigenolnRyrofors, utgjuter sitt watten genom Ruu<
mo elf i Bottniska wiken. — 4) Det Ost-Tawast-
-1 and sk a, hwars förnämsta sjö Paijäne (l 8mil läng,
2 till 3 bred) upptar frän n. Reitela (2) och Ronne-
wesi(3), frän ö. Ryywesi(43) och puulawesi (42) och
utgjuter sitt watten genom Rymmene elf i Finsta wiken.
— Denna elf bildar twenne wackra wattenfall: Anjala och
Högfors. — 5) Det Sawolax-Rarelsta wattensyste-
met, hwars medelpunkt är Haukiwesi (18) n. om Ny-
stott. Denna upptar frän n. Rallan,esi (10) och frän
n.o. pielisjarwi, Höyriainen, pyhaselkä (13) och Orih-
wesi (14). Dessa watten utfalla sedan i Pihlajawesi, som
förenar sig med den 40 mil länga Saimen, hwars watten nt-
föres genom N)uoksen till Ladoga. — Denna ström bildar wid
sitt utlopp frän Saimen ett af de praktfullaste wattenfall i Eu-
ropa: Imatra. — Mindre kustäar finnas öfwerallt; bland
dem märkas: j^ura Nminne-ä i Satakunoa och Aura-a, wid
hwilken Äbo, Finlands förra hufwudstad, ligger. — Midt
pä den as, so,» stiller ät Satakunda^ och Ost-Tawastlands
wattensysteiner, ligger wesijako sjö, hwilken är miirk-
wärdig derföre, att den stär i förbindelse med begge dessa
wattudrag och säledes äfwen sätter Finsta och Bottniska
wikarne i förbindelse med hwarandra.

Emedan floder och sjöar i landet äro uppfyllda med fors-
far och strömdrag, har »nan till den inre kommunikatio-
nens underlättande inrättat flere wigtiga stussar och kana-
ler, säsom: Roiwukoski kanal och Amma siutz, bmilka
förena Nuasiärwi ined Uleä-triiff; Ronnukoski och war-
kaus flustar, Taipale och Rayhka kanaler, hwilka för-
binda Kallawesi med Saimen; Saima kanal, som är un,
der gräfning och utgär frän Saimen ö. om Willlnanstrand
till Wiborg.

Rlimacet är öfwer hufwud sundt, jordlnanen bördig.
Bördigast äro dock Äbo och Björneborgs län, södra Öster-
botten och södra Tawastland, derniist Nyland, Sawolax och

') Siffrorna utwisa den pä Eklunds och Heikels kartor förekom-
mande nummersättningen pä fjöarne.



33
Karelen. Huftvudnaringar äro äkerbruk, boskapsskötsel,
jagt och siste. Produkter: säd; bräder, bielkar, tjära;
smör, kött, talg, hudar; lax, strömming, abbor; marmor,
granit, glas, jern obetydligt. Fabriker ock manufakturer
äro i stark tillwärt, handeln blomstrande, steppsbyggeriet i
tilltagande- — Finnarne äro arbetsamma, ihärdiga, idoga,
modiga, allwarsamma, nägot dystra till lynnet och enwisa,
men trofasta och älskande sin öfwerhet och fäderneslandet.
De älska säng, skaldekonst och musik. Herrstande religion
är den Lutherska: endast Ryssarne och en mindre del Fin-
nar bekänna sig till den Grekiska. För underwisningen
finnes 1 Universitet, 5 Gymnasier, 11 Högre Elementar-
Skolor och dessutom Lägre Elememar-Skolor i landets alla
städer, äfwensom andra skolor och bildnings-anstalter.

Finland bar afBlder<) warit indeladt i 8 landstaper: H-
gencliga Finland, Åland, Nyland, Sacakunda, Ta-
wastland, Sawolax, Rarele»: ech Österbotten med
Happmarken. För den inre styrelsens skullsär lalldet de<
ladt i 8 Län, som Fyras af Gouverneurer: Abo och Björ-
neborgs-Län ined Åland, Nylands, Tawastehus, S:t
Michels, Ilviborgs, Ruopio, IVasa samt Uleäborgs
och Rajana Hän. — Dessutom är landet för^rättwisans
skipande deladt i 3 Hofrarts jurisdiktioner: Abo, Wa-sa och -Viborg, samt i ecklesiastikt hänseende i 2 Stift:
Äbo Erkeßistops och Borga Biskops Stift

1. Abo och Björneborgs Hän med Åland,
27? t. Inw. Bestar af Egentliga Finland, större delen af
Satakunda och Hland. Detta sednare utgör en större ö,
och oinkring 80 bebodda holmar. Länet hör till de bördi-
gaste och bäst odlade delar i landet. I detta län finnas
flera klädesfabriker samt glas, kalk- ock jernbruk.

Abo wid Aura a. G*). landets fordna Hst., säte för Hofrätt,
Crke-Biskop, Gymnasium, Finsta hushållningssällskapet, station
för en Finsk Skarpssytte-bataljon, betydlig handel, sseppswarf,
klädes-, segelduks-, tobaks- och andra fabr. Fred 1743. 15,500
inw. Pä en udde wid Auras utlopp ligger Abo slott, fordom en
hufwudfästning. — Nädendal, oansenlig sjöstad med god
hamn, bekant för sin strumpstickning. 567. — Nystad, betyd-
lig handel med trädkärl, ylle- och linne-tyger samt strumpor.
Fred 1721- 2500. — Raumo med samma handel som Nystad;
bekant detzutom för sin spetsknöppling. 2.o42—Björneborg
wid Kuumo elf, en af Finlands äldsta städer; stark sjöfart.

*) G- betyder säte för Gouverneuren öfwer länet.
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2. Nylands Hän, lä6t. Innefattar större delen af
Nyland och en liten del af Tawasiland. Landet är statt,
bördigt och wäl odladt. Har 2 kopparhyttor, flera jern-.
och kalkbruk samt faijance-fabrik.

Helsingfors, Landets Hst.; säte för General-Gouverneuren
öfwer Finland. Kejserl. Senaten; G-, U-, Astronomiskt och
Magnetiskt observatorium. flere boktryckerier. 2 stentryckerier.
och andra inrättningar. Station för Finska Lifgardet och Sjö-
Eqvipaget. Wacker och wälbyggd stad med god hamn. sseppswarf,
stark handel, tobaks-, korv. möbel-, spegel-, faijance- och
kakel-, twäl- och ljus-, med flera fabr. 15 t. utom studenterna
(450) och militären. Nära 5 werst frän staden ligger Swea-
borg, en af de starkaste fästningar i Europa, byggd pä 7 bol-
mar, af hwilka de förnämsta, äro: Gu stafssw är d, Warq-
ön, Längdrn, Stora Oster-Swartö. — Borga. Bi-
skopssäte, Gvmnas.. ej obetydlig handel, nägra fabrik. Landt-
dag 1809- 2,900. — Lovisa, obetydlig handel, nejden är ri?
pä granit. 2.600. Utanför wid hafwet ligger fästn. Swart-
Holm. — Ekenäs, gammal stad, obetydlig handel. 1,330.
Nära Ekenäs ligger Häng öudd, sydligaste spetsen af Fin-
land, med twenne mindre fästen.

handel och skeppsbyggen, segelduksfabrik. 5,700. Detz hamn
heter Riifsö. -^ Mellan Näsijärwi och Pyhäjärwi: Tam-
merfors, med bomullsspinneri, klädesfabr. och pappersbruk.
2.500.,— Pä Åland: Skarpans, befastade kaserner. — Öar:
Kimito, Korpo, Nagu. Karkerta. Pargas, Rimito,
Töfsala och Gustaf Adolfs socken. Kumlinge och
Föglö.

3) Tawastehus Hän, 14? t. Bestar af sydwe-
stra delen as Tawasiland och östligaste delen af Satakun-
da. Södra delen af länet är bättre odlad än de norra och
östra, hwilka äro mera bergiga, i synnerhet omkring Pcii-
jäne. Utom äkerbruk och boskapsskötsel odlas här i synnerv
het lin. Nordwestra delen hör till de wackraste trakter i
i Finland. I länet finnas nägra klädes-fabriker, kalkbruk
samt ett glas- och pappersbruk.

4. S:c NNchels Hän, 140 t. Innefattar med-
lersta Sawolax och medlersta delen af östra Tawasiland.
och är uppfyldt af trast, siöar, äsar och backar. Marken
är mycket stenbunden, likwäl stördas, genom swedjande, säd
wanligen utöfwer behofwet, äfwensom betydligt bohwete i

Tawastehus, G.; nybyggd. sedan branden _1831. efter en ut-
widgad plan. 3.120. Inwid staden ligger det gamla Tawaste-
hus slott, fordom Kronoborg och sedan Tawasteborg,
anlagdt af Birger Jarl.
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Sawolax. I Saimen sistas lax och muikor, utom man-
liga fiskstag.

6. Vviborgs Hän, 264 t. Innefattar södra och syd-
westra Karelen, södra Sawolar samt smärre delar af Tawast-
land och Nyland. Norra delen af länet äfwensom trak-
terna s. om Saimen och ö. om Orihwesi äro ojemna eller
utgöras af ofruktbara hedar. Äkerbruket försummas, eme-
dan allmogen hellre sysselsätter sig ined forors stöpande.
Pä Ryssland afsättes lax, marmor, granit, glas, hware-
mot derifrän hemtas mjöl. Länet har flera fabriker och
glasbruk.

Ny slott, byggd pä en ö, mellan Haukiwesi och Pihlajawesi.
med ett befäst stött pä en annan Holm?, fordom beniimndt
Olofsborg. 6NN. — Heinola wid Piiijänes södra strand.
i,i«o. — S:t Michel, G., ny anlagd stad wid en wik af
Saimen, besökt marknadsplats.

Wid kusten ligga: Wiborg, G., stark fästning, byggd pä 2 öar
i Wiborgssa wiken. har 3 förstäder. Hofrätt. Gymnas.. 4 »vac-
kra kyrkor, ett korrektionshus för karlar; ansenlig handel, ne-
derlagsort för norra Sawolar och Karelens produkter, twäl-.
och tobaksfabr. 6,500. — Fredrikshamn, befäst, byggd
ättkant med 3 förstäder. Säte för Finsta Kadett-corpsen. Han-
del med skogsprodukter. Fred 1809. 3,400. — Wid södra
stranden af Saimen: Willmanstrand med en bredwid lig-
gande fästning. Har ett korrektionshus för qwinnor. 1,200. —.

Wid Ladoga: Kerholm med en liten fästning pä 2 holmar,
wtd Wuoksens utlopp, gammal stad. i,loo. — Sordawala
idkar jemte Kerholm listig handel pä Petersburg; mycket besökt
marknad. 600. — Detzutom bör märkas fästn. Ruotsinsalmi
(f. Swenslsund) pä en ö utanför Kymmenes utlopp, tillika kö-
ping. — Öar: Björkö och Högland i Finsta wiken. Wa-
lamo ochKonnevitz i Ladoga, hwardera med ett Grekiskt
kloster.

6. Ruopio Hän, 181 t. Bestar af norra Sawo-
lax, norra Karelen ock nordöstra Tawasiland. Har män-
ga wattudrag, rika vä myrmalm. Bräder, plankor, dernäst
smör och pelswerk, fisk ock willebräd äro förnämsta export-
artiklar. Bohwete odlas betydligt, likasom i Wiborgs län,
äfwensom nägot tobak.

Kuopio i en wacker trakt wid Kallawesi, G., Gpmnas., besökt
marknad. 2,000.

7. Wasa Hän, 23<i t. Bestar af södra Österbotten,
nordöstra Satakunda och nordwesira Tawastland. Astra
delen af länet är fullt af höjder och sjöar, den westra der-
emot, utmed kusten, utgör jemn, god odlingsmark och fram-
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8. Uleäborgs och Rajana Hän, 143 t. Be-
star af norra Österbotten och Lappmarken. Österbotten är
ett lagland, fullt af moras och hedar och genomskuret af
mänga elfwar, hwilka i likhet »ned Lappmarkens äro rika
pä lax och taimen. I nägra wattudrag sistas äfwen per-
lor. Hufwudnäringar äro siste, tjärbränning och jagt. I
södra delen af länet odlas räg, till och med nägot hwete,
i den norra mest korn, emedan rägen ofta städas af miss-
wiixt. I Lappland, som är uppfyldt af iordäsar och lägre
berg, kan föga säd odlas, i anseende till den korta som-
marn. Lapparne, som äro sm_ till wexten, godsinnade
men mycket widstepliga och rädda, bo mest i tält och lef-
wa af sist och renkött. Länet har ett glasbruk, flere sägar
och blästerwerk.

bringar säd till utförsel. Wasa-rägen är berömd och efter-
sökt till utsäde. Länet har 2 glas- och pappersbruk, klä-
des- och tobaks-fabriker.

Wasa, G., Hofrätt, Gymnas. och andra underwisningswer?,
skeppsbyggen och betydlig handel, ehuru hamnen är en mil
aflägsen och h« swärt inlopp, tobaksfabr. 3,270. — Ny-Car»
leby wid Lappo elfs utlopp, temmelig handel, god hamn, ström,
mingsfiste. 1,130. — lakobstad med beqwäm hamn, betyd»
lig handel och skeppsbyggen. 1,520. — Gamla Carleby, en
af Finlands största handelsstäder, med god hamn, ansenligt
skeppsbyggen, tobaksspinneri. 2,380. — Christine stad med
ansenlig handel, beqwäm hamn, icke obetydligt skeppsbyggen,
ymnigt strömmingsfiske, ssedwattensfabr. 2,280. — Kaskö pä
en ö, med förträfflig hamn, godt strömmingsfiske. 700. — Iy«
wäskvlä, ny amaczgd stad, wid norra ändan af Päijäne.
Öar: Walgrund, Replot, Björkö.

Lappmarken, som utgöres af Torneä och Remi Happ-
mark, har ingen stad, utan endast nägra köp- och han-
delsstiillen. Den är delad i 2 widstriickta Pastorater UtS-
joki och Sodankylä, med underlydande Kapellförsamlin-
gar, bebodda till det mesta af kringflyttande Lappar. Pä

Ule sborg wid Uleä-elfs utlopp, G., en af Finlands största han»
delsstäder, ansenligt larfiste. tobaksfabr. 5,400. — Brahe st ad
med betydlig handel, skeppsfart och skeppsbyggen. De fattigare
borgarne lefwa mest af siste. 2,140. — Torneä pä en ö i
Torneä-elfs utlopp, den nordligaste stad i landet ock gränsstad,
med obetydlig handel. 580. — Kajana wid Uleö-träst, ringa
stad, med betydlig marknad. 480. — Norr om Torneä ligger
berget Awasara, der solen synes hela midsommarnatten. —

O: Carlo.
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Utgör norra delen af riket. Landet längs fjällryggen
heter Happmarken. Bestar, af landstaperna: Gestrikland,
Helsingland, Herjeadalen, lemtland, Medelpad, Ån-
germanland och .Vesterbotten, hwilka äro fördelade i
5 Län.

Gef le, L, G., den tredje i ordningen af rikets städer, med be-
tydlig handel, steppswarf och fabriker. 9 t. — Hudikswall,
handel med lin, bräder, bjelkar. 2 t. — Herndsand, L., B-,
G., ansenlig handel. 2 t. — Umeä, L-, medelmättig handel,
1,800. — Piteä. L. 1,500.

rikets största handelsstad, ansenlig skeppsfart, sillfängst. 80 t. —

Christian stad. L., befiistad, säte för Stansta Hofrätten.
4t. — Lund. B-, rikets andra U. 4,500. — Landskrona
wid Öresund, med en stark fästning, god hamn. 4 t. — Hel.
singborg öfwerfart till Seeland. — Carlskrona. L., pä
öar i hafwet. med god hamn. steppswarf. 2 skeppsdockor, sta-
tion för örlogsflottan, ansenlig handel. 12.500.

2) Norige,

Norrland.

som upptar westra delen af Skandinavien, indelas i 4
Stift, nemligen:

Aggerhus l. Christiania Stift, sydöstra delen
af riket, s. om Dovre.

Ch ristia nia. Hst.; säte för Riks-Stäthällarn, Höiesteßet,
Stifts Amtmannen, 8., U.; fabr., stark handel med bräder och
jern. 24 t. — Mofs. med ett stort jernwerk, en mängd sägar
och qwarnar. 3 t. Bekant genom Konventionen 1814. —

Laurv ig. med rikets största jernwerk. 4 t.
Christiansands Stift, en halfö, utgörande sydli-

gaste och sydwesiligaste delen af riket.

Bergens Stift. Ligger w. om Chrisiiania och n.
om Christiansands Stift.

Trondhjems Stift jemte Nordlanden och Finn-
marken, utgörande nordligaste delen af riket. Bostapsstöt-

Christiansand, säte för Stifts-Nmtmannen, B-, skeppsbyg-
gen och triidwaruhandel. 8 t. — Stawanger, skeppsbyggen,
handel med M, bräder, hummer. 5 t.

Ber g en, Noriges förnämsta handelsstad, fäte för Stifts-Nmtm.ock" B. Nederlagsort för Nordlandens och Finmarkens fisk, smör,
talg och hudar. 24 t.
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Danmark ligger lnellan Nord- och Östersjön och bestar
af en stor halfö, som i s. begränsas af Elbe och delas i
Hertigdömena lucland, Schleswig, Holstein och Hau-
enburg, samt en mängd öar, säsom Seeland, Föen, Han-
geland, Haaland, Falster och Bornholm. Landet är
lemnt och flackt, utan berg. Dess förnämsta flod är jA-
der. Jordmanen är bördig, klimatet fuktigt. Produk-
ter: ston boskap, förträffliga hästar, spanmsl, smör m. m.
Huftvudnäringar äro äkerbruk, bostapsstötsel och siste.
Handeln är ansenlig, fabriker och manufakturer oansenliga.
Danskarne äro djerfwa sjömän, ihärdiga, öppenhjertiga,
sparsamma, arbetsamma, trogna, betänksamma och allwar-
liga, till religionen Hutheraner. Styrelsen är konstitutio-
nel. Holstein hör till Tysta Förbundet.

Köpenhamn wid öresund, Hst. och Rsst., U., rikets första han-
dels- och fabriksstad, stort Slott med en präktig kyrka. 120 t.
— Helsingör wid öresund. öfwerfartsorten till Swerige, med
fästn. Kroneborg. 8 t. — Roeskild, wid Isefjord, fordom
Hst., 3t. — Odensee, pä Fuen, med fiere fabr. 9 t. —

Calborg. i lutland wid Limfjorden, wigtig sjöhandel, fabr.
8 t. — Wiborg, gammal stad, 5 t. — Flensburg, i Schles-
wig, steppswarf, handel, fabr. 17 t. — Schleswig, Hst. i
hertigdömet. med slottet Gottorp. 10 t. — Gluckstadt,
wid Elbe, betydlig handel. lembana 6 t. — Al t o na,
wid Elbe, näst Köpenhamn rikets största handels- och fabriks-
stad. lembana tillMel. t. — Kiel, wid Östersjön,
U-, handel. 12 t.

sel och fisken är inwänarnes förnämsta näringsfäng. Fl-
stet är mest gifwande wid Hofoddens öar, hwilka der-
före besökas af köpmän ända ifrän Archangcl. Mellan
dessa öar är den farliga lNaelströmmen. Inw. i Lapp-
marken äro Happar, som här kallas Finnar, och Finnar,
här kallade Qvaener.

2. Konungariket Danmark med -Ön Island.

Trondhjem, Noriges äldsta Hst. Säte för Stifts-Amtm.. B.
och Noriges Vank. Har betydlig handel, sjöfart och skepps-
byggen. 13 t. — Röras, bergstad med rikets wigtigaste kop-
pargrufwor. 2 t. — Tromsöe, wigligaste staden i Finnmar-
ken, pä en hög holme, B. — Wardöe, liten stad med fäst-
ningen Wardöehus, den nordligaste pä jorden.

(2,853 Q. m. 2z mill. Inw.)
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Qn Island i norra delen af Atlantista hafwet, med
ofruktbar mark, mycket kallt klimat, flera vulkaner: Hekla,
Rrabla och flera heta källor: Geiser. produkter: salt,
swafwel, isländsk mossa och fogel. Inw., som äro mycket
fattiga, lefwa mest af siste.

Reikiawik, obetydlig, men säte för Stifs-Amtman och B.
Dessutom eger Danmark Färöarna, n_ om Britannien,

fulla af berg och klippor, och utom Europa besittningar i
Asien, Afrika och Amerika, tillsainmans ungefär 240
Q. m. med 100,000 Inw.

Dessa begge öar, som omgifwas af Nordsjön och Atlan-
tista hafwet, bilda det Brittiska konungariket, som bestar
af England, Skottland ock Irland.

1) England, som utgör södra delen af Storbritan-
nien, bestar i n. och w. af bergland, men i ö. och s. af
lagland. De förnämsta floder äro: Themsen, Humber,
Sewern, som äro förbundna genom kanaler till befor-
drande af den inre kommunikationen. För samma iinda-
mäl finnes öfwer 60 jerndanor och en mängd ängfartpg.
Marken är fruktbar, klimatet öfwer hufwud sundt, ehuru
luften är tiock, fuktig och dimmig. Prod.: utmärkta hä-
star, far, swin; det bästa tenn, bly; mycket stenkol. Fa-
briker och manufakturer äro i högsta flor; i afseende a
handel och skeppsfart är England den första stat i werlden.
Engelsmannen är allwarsam, flitig, stolt, egenkär, äter-
hällsam, wiilgörande och ädelsinnad. Han älskar i synner-
het kapplöpning till häst, tuppfäktningar och wad. Den
radande kyrkan är den Anglikanska eller Biskopliga
(reformerta läran med katholssa ceremonier). Regeringen
ar inskränkt monarkist.

3. Konungariket Storbritannien
med Irland.

(5,709 Q. in. 2? mill. Inw.)

London, wid Themsen, Hst. och Rsst., den största stad i Euro-
pa och den första handelsstad i werlden, med 200 kyrkor, flera
slags fabriker, en utmärkt jernbrygga öfwer Themsen och jern-
banor till Dowre, Cambridge, Newcastle, Liwerpool, Bristol.
Märkwiirdig är Tunneln, en underjordisk wäg under Them-
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2) Skottland, i norra delett af Storbritannien, är
ett bergland med branta, klippiga kuster. I il. utbreda sig
Grampian, i s. pentlands-bergen. Bland dess mänga
kustfloder märkas: Forrh, Tay och Clyde (Kleid). Mar-
ken är ofruktbar, luften kall och ra. prod.: stenkol, mar-
nror, timmer, fist Fabriker och handel mindre bomstrande
än i England. Skorrarne äro gästfria, kraftfulla, tro-
hjertade. Den rädandc kyrkan är den presbyterianska
(reformerta läran utan ceremonier).

sen. Ofwer 2 mill. Inw. — Oxford, med ett namnkunnigt
U. 20 t. — Liwerpool, wid Irländska sjön, rikets andra
handelsstad, med stora tobaksfabriker. lembana lill London
och Manchester. 220 t. — Manchester, med stora siden-,
sammet-, nanking-, pappers- och andra fabr. 260 t. — Leeds
(Lihds), med stora klädesfabr. 125 t. lembana till —

Hull, sjö-handelsstad. 50 t. — Birmingham, med stora
metallfabr. Här förena sig jernbanorna frän London, Liwer-
pool och Newcastle. 150 t. — Newcastle (Njukästl), med
rikets första stenkolsgrufwor. «0 t. lembana till White»
hawen. — Bristol, rikets tredje handelsstad. lembana,
106 t. — Portsmouth. stark fästning, station för flottan.
60 t. — Plymouth. station för flottan. 75 t. — Dowre.
öfwerfart till Holland och Frankrike. 12 t. — Bath. med
berömda warma bad. 40 t. — Öar- Man, Ängelsey<,
Wight(Weit).

.3) Irland, stildt frän Vritannien genom Irländska
sjön och S.r Georgs kanal. Landet är flackt och lagt,
uppfyldc med kärr och sjöar. Förnämsta fioden är Shan-
non. Marken är fruktbar, men mindre odlad än i Eng-
land, luflen fuktig och dimmig. Prod.: svanmäl, ull, sten-
kol. Herrstande religionen är den katholsta.

Dublin, Hst., U., god hamn, wigtig handel. 300 t- — Cork,
Irlands andra stad, handel. 120 t. — Limerik. wid Shan-
non, god handel. 70 t.

Dessutom eger England i Spanien fästningen Gibral-
tar; i Italien öarne Malta, Gozo och Comino, samt
ansenliga besittningar i Asien, Afrika, Amerika och Austra-
lien (150 mill. Inw.)

Edinburg, wid Forth-bugten, Hst-, It., fabr., betydlig handel.
lembana till Glasgow. 200 t. — Glasgow, wid Clyde,
näst Edinburg rikets förnämsta stad, fabr., handel. lembana.
230 t. —Inwerness, hufwudorten i Skottsta höglandet, med
flera fabr. 15 t. — Öar: Hebriderne, Orknei-öarne och
Shetlands-öarne.
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Ligger nästan midt i Europa och gränsar till Danmark,
Nord- och Östersjön, Preussen, Galizien, Ungern, Adriatiska
hafwet, Italien, Schweiz, Frankrike, Belgien och Holland.
Norra delen af landet är lagland, den södra nästan idel
högland, fullt af alpkedjor- Berg (se p. 13 f.). Floder
hwilka till en del äro segelbara: Donau, Rhein, N>eser,
H^lbe, Öder, iLms. Marken är öfwerhufwud fruktbar,
klimatet tempereradt och sundt. Förnämsta näringsgrenar
äro: äkerbruk, boskapsskötsel och bergsbruk. Prod.: utom
wanliga naturalster, stor rikedom pä silfwer, koppar, jern,
bly, tenn, qwicksilfwer. Fabriker och manufakturer äro
högt uppdrifna, handeln betydlig. Den inre kommunika-
tionen underlättas af en mängd jernbanor, som redan
intaga en längd af flera hundrade mil. Tyskarne äro
betänksamma, allwarsamma, flitiga, trogna, oförstriickta,
frihetsälstande, men derjemte äfwen titelsjuka, begifna
pä win och gerna efterhärmande andra nationer i se-
der och bruk. De iilsta kortspel, dans och musik. Inw.
bekänna sig dels till katholsta, dels titt protestantiska reli-
gionen.

NI Medlersta Guropa.

(12,000 t. Q. m. 40 mill. Inw.)
i. Tyskland.

a) Erkehertigdömet Österrike (2z mill. Inw) pä
bada sidor om Donau. Landet är bergigt, men ritt pä
trädfrukter, spanmäl, hornbostap, »vin, salt, mineralkällor.
Religionell är den kcttholffa. Regeringen i österrikiffa mo«
narchien är konstitutioncl.

Tystland bestar af flera större och mindre stater, hwilka
bilda det Tyska förbundet, hwars gemensamma angelä-
genheter besörjas af Förbundsförsamlingen i Frankfurt
am Mayn.

t) Rejsaredömet Österrikes Besittningar
inom Tyskland.

(3660 Q. m. 12 mill. Inw.)
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e) Konungariket Illyrien (iz mill. Inw.), ett ber-
gigt land, med toppen Grosi Glockner (11 t. f.) Idkarstark boskapsskötsel, har utulärkta jernbergwerk och qwick-
silfwergrufwor.

ek) Grefstapet Tyrolen (780 t.lnw.), ett af de hög,
sta länder, med Ortle Spits (12 t. fot). Dalarne äro
fruktbara. Prod.: metaller, mineralwatten, stensalt, win,
wildt. Tyrolarne äro tappra och frihetsälstande.

b) Herligdömet Steyermark (900 t. Inw.). Mycket
bergigt och ssogrikt, med rika jernbergwerk.

Gräz, wid Mur, U., listig handel, flera jern- och stälfabr. lern<
bana. 4» t.

Insbruck, wid Inn, U., temmeligen god handel. Hufwudwä-
gen till Italien öfwer bergpatzet B ren ner. 12 t- —"Trient.
wid Etsch, wigtiga sidenfabr. (Kyrkomöte 1545). 15 t.

Laibach, Hst., god handel. lembana till Griiz. 12 t —

Klagenfurt, »närheten ettstort blybergwerk. I3t — Triest,
wigtigaste handelsst. i Kejsaredömet, god hamn. 80 t.

Wien, wid Donau, Hst. och Rsst.,. Tysklands största stad, U.,
flera tusende fabr, medelpunkt för Ksterrikista handeln. Jern»
banor till Prag öfwer Brunn och Olmutz, till Dresden, m.
fi. 375 t. — Linz, wid Donau, stor yllefabr-, god handel. 2
jernbanor. 30 t. — Salzburg, präktig Domkyrka, manu-
fakturer. 15 t.

e) Ronungarlkec Böhmen (4 mill. Inw.) är pä alla
sidor omgifwet af berg och wattnadt af Mlbe och dess bifl.
Moldau och Eger. Landet är gansta fruktbart, och rikt
pä tenn, bly, mineralwatten och helsobrunnar. Har god
bostapsafwel och berömda glasfabriker.

Prag, wid Moldau, Hst.. fästn., stort slott, wacker brygga öfwer
Moldau. praktfull Domkyrka jemte flera andra kyrkor och pa-
latser, U., 3 Gymnas., fiera fabr., medelpunkt för Böhmens
handel. lembana till Wien. Här började 30-äriga kriget
1618. 124 t. — Vudweis, handelsst., jernbana till Linz.
8 t- Töplitz och Carlsbad med berömda warma bad.—
Eg er, fästn.. med en berömd surbrunn. 10 t.

/) Markgrefstapet Mähren med Österrikiska Schle-
sten (2 mill. Inw.), ett statt och fruktbart land, med böast
blomstrande landtbruk, utmärkt hornboskaps- och färafwel.
Landet wattnas af Nlarch.

Brunn. Hst.. ansenliga fabr. 40 t. — Olmutz, starkt befäst,
med fiera fabr. 20 t.
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a) Kurfurstendömet Brandenburg (1,800,000 Inw.),
pä begge sidor om (!) der, wattnadt af Hawel »ned Spree,
N)artha med Neye, iTlbe, af hwilka flera äro förbund-
na genom kanaler. Marken är sandig, men wäl odlad,
klimatet öfwerhufwud sundt. Fabriker och manufakturer i
flor, handeln liflig. Inw. Lutheraner äro kraftfulla, bil-
dade> nägot anspräksfulla. Regeringen i Preussiska staten
är konsiitutionel.

b) Herngdömec Pommern (1 mill. Inw.) ett till
större delen jemnt lagland wid Östersjön, genomflutet
af (!) der, med fruktbar, wäl odlad jord. Inw. äro star-
ka, enkla i seder, flitiga. Kustboarne idka skeppsbyggen
och siste.

Berlin, wid Spree, hela rikets Hfd och Rsst., en af de sköna-
ste städer i Europa, säte för rikets landthandel, fiera fabr. och
manufakturer, U. jemte fiera bildningsanstalter. lembana
till Potsdam, Stettin. Frankfurt an der Öder, Köthen och Leip-
zig. 300 t. — Potsdam wid Hawel, 2:a residensst., fiera
fabr. lembana till Magdeburg. 30 t. — Brandenburg
wid Hawel, med fabr. och manufakturer. 14 t. — Frankfurt
an der Öder. betydlig handel, stora metzor, lembana till
Breslau. 23 t. — Spandan och Kiistrin fästningar.

2) Preussiska Ronungens Besittningar
inom Tyskland.

(3,333z Q. m. Liz mill. Inw.)

c) Herngdömec Sch le sien (2H mill. Inw.) pä öm-se sidor om Öder, ett slättland, i hwars sydwestra del
Sudeeerna (ined toppen Schneekoppe) resa sig. Jord-manen är bördig, äkerbruk, boskapsskötsel och bergsbruk äro
inwänaines förnämsta näringsgrenar. Linne- och yllefa-
briker äro i flor. Inw. godfinnade, arbetsamma, bildade.

Stettin wid Öder. fästn.. fiera slags fabr., starkhandel. lemb-ana till Berlin och Posen. 35 t—Stralsund, stark fästn.,
med blomstrande sjöhandel. 15.t. — Greifswald, U., icke
obetydlig handel. 10 t. — öar: Rugen, Use dom och
Wollin.

Breslau. wid Öder, Hst., U., en af Tystlands wigtigaste han-
delsst., säte för provinsens högst betydliga linne- och yllehandel,
fiera fabr., stora mestor. lembana till Wlen, Frankfurt och
Dresden. 100 t. — Lieqnitz, fabr. 10 t. — Gross Glo,
gav, wid Oder,starkt befäst, fabr., jernbana.—Gchweid-
nitz, stark fästn., jern bana till Breslau. 10 t.
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/) Rheinprovinserna (1,260,000 Inw.) pä ömse sidor
om Rhein, wattnade af Rhur, Hippe, Mosel. De äro
de fruktbaraste af alla Preussiska provinser, utmärkm för
sina fabriker, i synunlet i jern, och sin winkultur.

ti) Hertigdömer Sachsen l.l^ lnill. Inw.) wid Elbe
och Saale, bestar af fordna Sachsiska besittningar. Nö.
delen är lägländt, den s.w. äter är full af kullar och nä-
got bergig, upptagande Harz (med toppen Broeken). Lan-
det är för öfrigt fruktbart och rikt pä säd.

e) Herngdömec -Vestphalen (1^ mill. Inw.) mel-
lan -Veser och Rhein, med till en del fruktbar och wäl
odlad mark. Inw. sysselsätta sig hufwudsakligcn ined spa-
nad och wäfnad.

Magdeburg, wid Elbe, stark fästn., listig handel. lembana
till Berlin, Leipzig och Braunschweig. 50t. — Halle, wid
Saate, U., stort saltwerk, betydlig handel. lembana till
Leipzig, Erfurt. Köthen. 30. — Cisle b en, Luthers födelseort,
med silfwer- och koppargrufwor. — Wittenberg, wid Elbe.
fästn. Här börjades reformationen 1517. 6 t. — Erfurt,
fästn,Domkyrka med en stor klocka.lfabr. lembana till Cas-
sel. 28 t. — Merseburg. wid Saale. 10 t.

Muuster, nära Cms, U., listig handel med linne- och yllen.a-
ror. Westphalista freden 1648. lembana till Dusieldorf.
22 t'. -^ Min den wid Weser, fästn., fabr., handel. 8 t.

Ligger mellan Sachsen, Österrike, Wärtemberg, Baden
och Hesseli. En liten del af landet (Pfalz) ligger pä wen-
stra Rheinstranden. Nästan hälften af landet är bergland.
Berg: Fichtelgebirge rikt pä lnetaller och marmor, Thll-
ringerwald, Böhmerwald, Die rauhe Alp. Floder:

Köln, wid Rhein. Hst.. befäst, berömd Domkyrka, fabr., wigtig
handel. lembana till Aachen, Bonn, Diitzeldorf. 78 t. —

Bonn, wid RKein, U.. fabr.. handel. 16 t. — Dusseld orf,
wid Rhein, fiera fabr., wigtig handel. lembana till Bonn,
Bremen. 32 t. — Koblenz, wid Mosels inflöde i Rhein.
starkt befäst, utmärkt industri, listig winhandel. 20 t. — Gentemot
ligger fästn- Ehrenbreitstein. Aachen, med klädes- och
nälfabr.. berömda warma bad. lembana till Köln, Maa-
stricht, Antwerpen. 42 t. — Tri er, wid Mosel, fabr. 10 t.

3) Konungariket Baiern.
(1,412 Q. m. 4z lllitt. Inw.)
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Donau, Rhein och Main. Jordmanen är i det hela
bördig, klimatet milot och sundt. Produkter: god boskap,
sist, säd, lin, hampa, tobak, win, trädfrukter, jern, stenkol,
mineralkällor. Industrien är ringa, men handeln listig,
emedan den underlättas af flera segelbara floder och nägra
jernbanor. Inw., som bekänna sig till katholsta religio-
nen, äro godsinnade, okonstlade, hjertliga, tappra, allwar-
salnlna och religiösa. Negeringen är konstitutionel. Landet
delas i: Egentliga Baiern, Schwaben, Franken och
Rhein-Baiern.

München, wid Isar. Hst. och Rsst., en af de »vackraste städer,
U., betydlig handel. lembana till Augsburg 107. t. — Augs«
burg, wid Lech, med betydliga fabr. och handel. Augsburgi»
sta bekännelsen 1530. lembana till Barnberg och. Bodensjön.
38 t. — Regensburg, wid Donau, fordom riksstad, skepps-
fart. 24 t. I närheten af staden ligger Walhalla, ett mar-
mortempel, der bröstbilder af alla utmärkta Tystar äro upp-
ställda. — Passau, wid Donau, starkt befäst. 11 t. — Nurn-
burg, med utmärkta fabr. (fickur) och betydlig handel. lemb-
ana till Furth. 42 t. — Wurzburg, wid Main, fästn.,
U., fabr. 27 t. — Barnberg. skeppsfart, fabr. 20 t. lemb-
ana till Leipzig. — Speier, wid Rhein. med 10 t- Inw.
Riksdag 1529. lembana till Mannheim och Neustadt. —

Lan dau, förbundsfästning. 6t.

Gränsar till Baiern, Baden och Bodensjön och utgör en
del af Syd-Tysklands högland. Berg: Schwarzwald
och die rauhe Alp. Floder: Donau, Neckar, lUer.
Ehuru bergigt är landet ett af de fruktbaraste i Tystland,
med ett inildt och fundt klimat, prod.: säd, trädfrukter,
win, god boskaps- och hästafwel; jern, salt, mineralkiillor,
stora skogar. Handeln är betydlig, fabriker och manufak-
turer ansenliga. Inw., som till större delen bekänna sig
till Lutherska läran, äro godsinnade, trohjertade, öppna,
redliga, tappra. Regeringen är konstitutionel.

Stuttgart», nära Neckar. Hst., och Rsst., goda fabr. och ma-
nufakt. lembana till Heilbronn. 42 t. — Heilhronn, wid

Neckar, fiodfart, ansenlig handel. 10 t. — Tubingen, wid
Neckar, U_, Observatorium. 7t. — Ulm, wid Donau, stark

4) Ronungariket _Vurcemberg.
(360 Q. m. 1,660,000 Inw)
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Ligger pä bada sidor om Elbe och begränsas af Ba-
yern, Österrike och Preussen. I s. ligga Erz och Riesen-gebirge, frän hwilka landet smäningom sänker sig norrut
och bildar öfwergängen till norra Tystlands lagland. Lan-
det, som wattnas af Elbe och Mulda, är i det hela frukt-bart och wäl odladt; klimatet är öfwerhufwud sundt. Prod.:säd i pmnighet, god färafwel, stor rikedom pä mineralier
(filfwer), fin porstinslera. Handeln är lifllg, fabriker och
manufakturer utmärkta och blomstrande. Inw., som äro
Lutheraner, äro hössiga, artiga, städade och af fina seder.
Regeringen är konstitutionel-

Dresden, wid Elbe, Hstd. och Rsst.. wacker och wiilbyggd,
med betydlig handel och fabr., en berömd brygga öfwer Elbe,
fiera lärda inrättningar och konstsamlingar. lembana till Bres-
lau och Leipzig. 72 t. — Leipzig, U., medelpunkt för Tysta
bokhandeln, wigtig handelsstad. 2 stora metzor. lembana till
Dresden, Barnberg, Halle, Magdeburg och Berlin. 50 t. —

Meissen, wid Elbe, berömd porslinsfabrik. Bt. — Chem«
nitz, landets wigtigaste fabriksstad. 23 t.

linnewäfnad och handel, stön brygga öfwer Donau, steppsbya»
gen. lembana till Bodensjön. 15 t.

6) Ron'ungariket Sachsen.
(278 Q. in. 1,700,000 Inw)

Ligger lnellan och omkring Elbe, IVeser och Ems. Ut-
gör till det mesta slättland, i s. utbreder sig Harz, i ö.
den stora °3.äneburger-heden, endast wid hafwet och flo-
derna äro gräsrika ängar. Prod.: god häst- och färafwel,
getter, sillfängst, säd, lin, salt, gips, mineralkällor, berg-
werk och mycken skog. Handeln listig, men industrien obe-
tydlig. Religionen Luthersk; regeringen inskränkt monarkist.

Hannover, wid Leine, Hstd. och Rsst., fiera fabr., ansenlig
handel. lembana till Braunschweig och Bremen. 38 t. —

Hildesh .im, jernbana till Hamburg. 15 t. — Göttingen,

6) Konungariket Hannover.
(695 Q. m. 1,900,000 Inw.)
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En smal landsträcka längs högra Rheinsiranden, griin-
sande is. till Schweiz. W- delen utgör en del af fodra
Tyfflands högland; bär resa sig Schwarz och Gden-
wald. Floder: Rhein, Mayn, Neckar, Donaus käl-
lor. Ehuru till större delen bergigt, hör lack»et till de ftukt-
baraste, folkrikaste och angenälnaste Tysta länder. Klima-
tet är sundt. Huftvudnaringar äro: äkerbruk, bostaps'
stötset, betydlig winkultur och handel med skog och skogs-
produkter. Ull-, jern- och stälfabrikerna äro de wigtigaste.
I«w., som till I äro Katholikcr och H Protestanter, äro
arbetsamma, glada och trohjertade. Regeringen konsti-
tutionel.

Karlsruhe, Hstd. och Rsst. fiera fabr. lembana till Heidel-
berg och Basel. 23 t. — Mannhei m, wid Rhein och Nec-
kar, med mänga slags fabr. ock ansenlig handel. lembana till
Heildelberg och Sp^r. 23 t. — Heidelberg, wid Neckar,
U. lembana. 14 t — Freiburg, stön Domkyrka, Kath.
U. 16 t. — Conftanz. wid Bvdensjön. Bt. (Huss).

u., Observatorium. 11 t. — Luneburg, rikt saltwerk. 13 t.
— Cm den, wid Dollart.wiken, fiera fabr., betydligt fisteri.
12 t.

7) Scorhertigdömec Baden.
(240 Q. in. 1,280,000 Inw.)

Ligger wid Fulda och verra. Ett kallt, kornfattigt,
men stogrikt högland lned fruktbara dalar. Hkerbruk, bo-
stapsstötsel, bergsbruk och linnewäfncwer äro hllftvudnärin-
gar. Radande religion är den reformerta. Regeringen kon-
stitutionel.

Kassel, wid Fulda. Hstd. och Rsst., god handel. lembana till
Karlshofen och till Magdeburg öfwer Gotha, Erfurt, Weimar,
Hatte m. fi. 32 t.

8) Rurfurscendömet Hessen.
(208 Q m. 812,000 Inw.)
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Ett herrligt bergland pä högra Rhein- och Mainsiran-
dcn, genomflutet af -Lahn. Berg: Taunus och N>e-
sterwald. Landet äger flera jern- och kopparbergwerk, ut-
märkta winer och stor rikedom pä mineralwatten. Inw.
öro dels Protestanter, dels Katholiker. Regeringen är kon-
stitutionel-

Ett bergland wid Rhein och Main, i s. herrliga, frukt-
bara dalar (Rheindalen) med talrika mineralkällor. Prod.:trädfrukter, kasianier och mandlar, förträffligt win, säd,
lin, tobak, stog, jern, salt, m. m. Betydlig handel och konst-flit. Religionen är dels Luthersk, dels Katholst. Regerin-
gen är konstitutionel.

Darmstadt, Hstd. och Rsst., stort Nött. 30 t. — Mainz wid
Rhein, stark sörbundsfiistn., betydlig winhandel och skeppsfart.
lembana till Frankfurt och Wiesbaden. 35 t. — Worms,
wid Rhein, »vinodling. 9 t. Riksdag 1521.

9) Storhertigdömec Hessen-Darmstadt.

10) Hertigdömet Nassau.
(100 Q. m. 390,000 Inw.)

(154 Q. m. 812,000 Inw.)

De ligga pä och wid Thuringer-wald, äro mycket skog-
rika och fruktbara. Inw., som äro Lutheraner, äro lef-
nadsglada och sällskapliga. De äro fördelade under 4 Lands-
herrar, neml.. Storhertigen af Sachsen-weimar. Herti-
garne af Sachsen-Meiningen, S.-Altenburg och S.-
Roburg-Gotha.

Wiesbaden, Hstd. och Rsst., berömda warma bad. lemban-
a till Mainz. 12 t.

Wei mar, Rsst. 12 t. — I ena, wid Saale, U. s t. — Ei-
senach, ullmanufakt., färgerier. 9 t. — Me i nig en, Rsst.
« t. — Altenburg, Rsst. 15 t. — Gotha, Rsst., Obser-
vatorium. 14 t.

11) De 4 Sachsiska Hertigdömena.
(219 Q. m. 660,000 Inw.)
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Ligger wid Nordsjön och nedra _Veser, samt omgifwes
af Hannover. Landet, som är sä lagt, att det genom dam-
mar »näste skyddas för öfwerswiimningar, bestar till en stor
del af hedar och torfmossar, men är wid kusten och Weser
fett betesland. Religionen Luthersk. Regeringen konsti-
tutionel.

Ligger lnellan -Veser och Elbe, med tillbet mestajemn,
dels fruktbar, dels öde mark. Religionen Luthersk.

Oldenburg, Hstd. och Rsst., hamn. 10 t.

Braunschweig, wid Ocker, Hstd. och Rsst.. Gymnasium, mes»
sor, handel. lembana till Hannover och Magdeburg. 38 t. —

Wolfenbuttel, nägra fabr., temlig god handel. 8 t.

12) Hertigdömet Braunschweig.

13) Hertigdömec Oldenburg.
(117 O- m. 270,000 Inw.)

(72 Q. m. 270,000 Inw.)

Ligger wid Östersjön mellan Pommern och Brandenburg,
ett lagland med bördig jordmän och flera fiskrika sjöar.
Religionen Luthersk. Delas i Mecklenburg-Schwerin och
Streliy.

15—22) De mindre Tyska Staterna, som ligga sprid-
da i de andra länderna och ha hufwudsiäder af samma
namn, som sjelfwa staten, äro: Landtgrefstapet Hesten-
Homburg; Hertigdömena Anhalt-Defiau, -Bernburg
och -Röthen i Provinsen Sachsen; Furstendölnena SchwarZ'

Schwerin, Hstd. ock Rsst. 17 t.„ lembana till Hamburg,
Wismar och — Rostock, wid Östersjön, U., fabr., första
handelsstaden i landet, god hamn. 20 t. — Wismar. andra
handelsstaden, god hamn. 10 t. — Neustrelitz, Hstd. och
Rsst. o t.

14) Hertigdömec Mecklenburg.
(280 Q- m. 580,000 Inw.)
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4. Preussens Besittningar utom Tyskland.
1) Konungariket Preussen.

Ligger wid Östersjön och begränsas af Ryssland, Polen
och Tystland. Landet är jemnt och fruktbart, i synnerhet
wid floderna, har stora skogar och mänga sjöar. Floder:
NieMen eller Memel pä Rysslands gräns. Pregel och
.Veichsel, Neye. Produkter: säd och skog rikligen, god

boskap. Religionen Luthersk- Landet delas i Ost- och
N)est-preutzen.

mellan Preussen, Polen och Österrike, utgörande 21 Q. m.
med 132 t. Inw. Marken är fruktbar och wiilodlad.

se Italien.

Krakau, wid Weichsel, U., an.enlig handel. lembana till Bres.
lav och Warschau. 37 t.

5) Lombardiec Venedig,

(1178 Q. m. 2,310.000 Inw.)

3. Fristaten Krakau,

Ligger wid Martha och är fullt af moras och sandfält,
men är dock rikt pä säd. Inw. äro Katholiker och idka
förnämligast äkerbruk och boskapsskötsel.

Königsberg, wid Pregel, Hstd., U., andra handelsstaden i
Preutzifia monarkien, skeppsbyggen, fiera slags fabr. 70 t. —

Tilsit, wid Memel. wigtiga fabr., listig handel. 12 t. —

Pillav, wid Frische Haff. bernstens- och stockfistfängst. sjöhan-
del. 5 t. — Danzig, wid Weichsel. starkt befäst, monarkiens
första sjöhandelsstad. 62 t. — Thorn, wid Weichsel. befäst,
handel med spanmäl och skogsprodukter. 10 t. — Elbing.
steppswarf, segelduksfabr.. stark handel. 22 t.

Posen, Hstd.. wid Wartha, fästn., klädesfabr., handel, metzor.
lembana till Stettin. 37 t.

2) StorHercigdömet Posen.
(536 Q. nr. 1,230,000 Inw.)
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Gränsar till Tystland, Belgien och Nordsjön och utgör
ett lagland, hwars norra del ligger lägre än hafwet, hwar-
före den genom höga dammar »näste skyddas för öfwer-
swämningar. Det är en stoglös statt, genomsturen öfwer
allt af kanaler, i n.w. öfwergäende till hed. Floder:
Rhein, Maas och Schelde. Jordmanen är i det hela
ganska bördig, klimatet mildt, men fuktigt och osundt.
Prod.: utmärkt boffapsafwel (holländskt smör och ost),
blommor, fisk, i synnerhet sill. Linne-, spets-, band- och
klädesfabriker och manufakturer äro wigtiga, handeln wid-
striickt och blomstrande. Holländarn är af naturen fleg-
matist, d. a. han söker andlig och kroppslig hwila, men är
mycket tälig, ihärdig, flitig, sparsam, punktlig och enkel i
sitt lefnad.sätt; en djerf sjöfarare och en förträfflig köp-
man. Herrstande religion är den reformerta- Regeringen
konstitutionel. Hr ett eget Konungarike sedan 1831, dä det
stiljde sig frän Belgien. Landet delas i 9 provinser och
Storhertigdömet Huxemburg.

se Schweiz.

5. Konungariket Holland.
(650 Q. m. Inemot 3 mill. Inw.)

3) Rantonen Neuchacel

Holländarne hafwa ansenliga besittningar i Asien, Afri-
ka och Amerika, tillsammans 5000 Q. m"med 6z mill. Inw.

Amsterdam, förd. Hstd., en af de största handelsstäder i werl-
den. genomsturen af fiera kanaler, bank. steppswarf, fiera fabr..
rymlig hamn. 230 t. lembana till Haarlem och Utrecht. —

Haag, Hstd. och Rsst.. omgifweu af trädgårdar. 80 t. —

Rotterdam, näst Amsterdam den wigligast. handelsst. i riket,
med mänga fabr-, hamn. steppsbvageri. lembana till Haar-
lem. 80 t. — Haarlem. med stora linnebleken. handel med
blomsterlökar och frön. lembana. 24 t. — Utrecht wid
Rhein. U., fiera fabr. lembana till Amsterdam och Arnhem-
-43 t. — Leyden. wid Rhein, berömdt U. 36 t. — Ma-
stricht. wid Maas, stark fästn.. berömda läderfabr. lembana
till Aachen. 22 t. — Gröningen, U.. handel. 28 t. —

Herzogenbusch. stark fästn. 20 t. — Luremburg. fästn.,
en af de starkaste i Europa, besatt af Tysta Förbundets trop-
par. 11 t. öar: Walchern, Terel.
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Begränsas af Nordsjön, Holland, Rheinprovinserna, Lu-
xemburg och Frankrike. Landet är jemnt, mom s. delen,
der Ardennerna utbreda sig. Floder: Maas och Schel-.
de. Jordmanen är utmärkt bördig och wäl odlad, sä att
hela landet har utseende af en wäl stött trädgärd. Luften
är wäl kylig, fuktig och tung, dock är den icke sa osundsom i Holland. Huftvudnaringar äro: äkerbruk och win-
odling, bergsbruk och boskapsskötsel. Rlades- och spetsfa-
briker (Brabanter spetsar) äro högt drifna, handeln betyd-
lig. Den inre kommunikationen underlättas genom flera
jernbanor. Inw. äro af Tyskt ursprung, flitiga, men
oroliga till lynnet. I öfrigt likna de Fransmännen. Rel.
Kath. Regeringen konstitutionel. Landet indelas i 9 Pro-
vinser.

Briissel, Hstd. och Rsst.. betydlig konstflit och handel, med be-
römda spets- och blondfabr. lembana till Antwerpen och Möns.
118 t. — Antwerpen. wid Schelde, stark fästn., god hamn.betydliga fabr. och handel. lembana till Gent, Aachen ochMöns. 80 t. — Gent, wid Schelde, U., fabr., stark handel.
lembana till Antwerpen och Lille. 88 t. — Brugge, fabr.,
stark landthandel. 44 t. — Osten de, wid hafwet, öfwerfart
till England- lembana. 12 t. — Möns, handel med säd.
lembana till Paris och Lille. 23 t. — Na mur, wid Maas,
befäst, knif- och farfabriker. lembana till Brutzel och Möns.
22t.— Luttich, wid Maas, U.,fabr., handel. 60 t. —Spaa
berömd badort.

6. Konungariket Belgien.
(543 Q. ,n. 4 mill. Inw)

Gränsar till Kanalen, Belgien, Tyskland (Rhein), Schweiz
(lura), Italien (Alperna), Medelhafwet, Spanien (Py-
renéerna), Atlantista hafwet. Landet är i ö. och s. berg-
land, men öfwerhufwud mera iemnt än bergigt. Berg:
Sewennerna, Cote d'(l)r, vogeserna, Ardellnerna.
Floder: Seine, Hoire, Garonne, Rhone. Jordmanen
är i allmänhet fruktbar, klimatet mildt och tempererade,
prod.: utmärkt win, frukter, bomolja, ull, siden, jern.

7. Republiken Frankrike.
(10,000 Q. m. 3äz mitt. Inw.)
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stenkol. Fabriker af alla slag, »nen i synnerhet sidenfabri-
kerna, sta pä en hög grad af fullkomlighet. Handeln är
liflig och lönande samt underlättas inom sjelfwa landet af
floder, kanaler, chauffeer, och en mängd jernbanor. Frän-soserna äro lifliga, godsinnade, alltid glada, artiga, modi-
ga, uppfinningsrika, men äregiriga och prälande. De äl-
ska kortspel, musik, dans och säng. Herrstande religion
är den katholsta. lemte ön Corsika indelas landet i 86
departementer. Föruc war det indeldt i landstaper, af hwil-
ka de förnämsta äro: Ile de France, Normandie, Bre-
tagne, Flandern, Champagne, -Lothringen, iLlsatz,
Burgogne (Burgund), Provence, Hanguedoc och
Gascogne.

Paris, wid Seine, Hstd., U., stora palatser ock byggnader, alla
fiagsfabr. och manufakt., listig handel. lembana till Rouen,
Amiens, Brutzel, StraHburg, Orleai:s. Nära 1 mill. Inw. —

Ami ens, wid Somme, god handel, fabr. lembana till Pa-
ris och Boulogne. 50 t. — Calais, wid kanalen, öfwerfart
till England, fästn., hamn. 10 t. — Lille, stark fästn.. stora
spets-, siden- och bomullsfabr. lembana till Gent och Paris.
73 t. — Dunkerque, wid kanalen, god hamn och handel.
26 t. — Rouen wid Seine, stor handelsst., stora fabr. lemb-ana till Dieppe och Havre. 95 t. — Havre de Grace,
wid Seines mynning, fästn., widsträckt handel. 28 t.— Brest,
Frankrikes största krigshamn, starkt befäst. 85 t. — Nantes,
wid Loire, en af rikets förnämsta handels- och fabriksst. K 0t.
— To urs, wid Loire, fabr.. handel. 28 t. lembana till —

Orleans, fabr., handel. 45 t. — Metz, wid Mosel, stark
fästn-, fabr. 45 t. — Strasburg, wid Rhein, stark fästn.,
berömd domkyrka, god handel, fabr. lembana till Basel och
Paris. 80 t. — Besancon. jern- och kopparmanufakt., fästn.
30 t. — Lyon, wid Rhone och Saone. rikets wigtigaste fa-briksst., i fynnerhet i siden, och näst Paris den största. lemb-ana. 170 t. — La Rochelle och Rochefort. wigtiga
fästningar wid Biscava-wiken. — Bordeaux, wid Garonne,
stor handels- och fabriksst.. betydlig handel med win. lemban-
a. 120 t. — Toulouse, wid Garonne och Languedoc-kana-
len, betydliga fabr. 70 t. — Cette, wid Medelhafwet, starkwinhandel. 12 t. — Nimes, U.. sidenfabr. lembana till
Cette och Arles. 42 t. — Avignon, wid Rhone, fabr., han-
del. 33 t. — Marseille, hufwudhandeln pä Levanten. korall-
siste, fiera fabr. lembana till Avignon. 150 t. — Toulon,
stqrk fästn., rikets förnämsta örlogshamn. 35 t.

Till Frankrike bör ön Corsika i Medelhafwet med huf-
wlldsiaden Ajaccio, Napoleons födelseort. De besittnin-
gar, som Frankrike eger i Asien, Afrika och Amerika,
utgöra 1,500 O. m. med 450,000 Inw., undantagande
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Är det högsta land i Europa och skiljes ifrän Frankrikegenom lura-bergen, frän Tystland genom Rhein och
frän Italien genom Alperna. Berg: Alperna, hwilkas
toppar äro betäckta med ewig snö. Hit höra Finsteraar-
horn och S:t Gotthard. Landet är märkwärdigt för
sina naturskönheter, sina dalar, wattenfall, gletscher och la-
viner. Pä S-t Gotthard upprinna Rhein, Rhone,
Aar och Ticino. Sjöar: Genfer-, Boden-, Neucha-
teler- och Zäricher-sjon m. fl. De lägre bergstrakterna
ha goda betesmarker och de mellan bergen liggande dalar-
ne äro fruktbara. Klimatet är pä bergen kallt, men i da-
larne inildt. prod.: utmärkt hornboskap, trädfrukter i n.,
siden och win wid Genferjlön, men brist pä säd och salt.
Fabrikerna lemna utmärkta linne-, bomulls- och sidenwa-
ror, papper och melallarbeten. Handeln är listig. Schwei-
zarns äro tappra, djerfwa, driftiga, kraftfulla och frihets-
älskande. Större delen är reformert, de andra katholiker.
Schweiz bestar af 22 Kantoner, hwilka äro förenade med
hwarandra till ömsesidigt stydd och bistand, och hwilkas
angelägenheter afgöras af Handtdagen, som omwerlar
mellan Zörich, Bern och Lucern. Af dessa Kantoner hör
Neuchatel under Konungen af Preussen. Kantonerna ha
wanligen samma namn som hufwudstäderna i dem.

Algier i Norra Afrika, som nu till större delen är un-
der Franska wäldet.

8. Republiken Schweiz (Helvetien).
(874 Q. m. 2,100,000 Inw.)

Basel, wid Rhein. Hstd., U.. fabr., förnämsta handelsst. lemb-
ana till StraHburg, Karlsruhe och Mannheim. 23 t. —

Bern, wid Aar, hst., fabr., wigtig handel. 23 t. — Neu-
chatel, wid sjön af samma namn, hst. 8 t. — Genf, wid
Genever-sjön, hst.. befäst, största staden i Schweiz, U.. god
handel, berömda urfabr. 31 t. — Luzern wid Reutz, hst.
8 t. — Zürich, wid Zuricher-sjön. hst., U.. ansenlig handel,
fiera slags fabr. 14 t. — S:t Gallen, hst.. fabr.. betydlig
handel med lärft. 11 t. — Schaffhausen. wid Rhein, hst.
8 t. Söder derifran är det berömda »vattenfallet wid Lav fen.
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Omgifwes af Frankrike, Atlantista hafwet, Portugal och
Medelhafwet. Flera bergsarmar genomstryka landet (se p.
12), hwarföre det till större delen utgöres af bergländer och
högslätter. Floder: (se p. 22). Jordmanen är öfwer-
hufwud utomordentligt fruktbar, men illa häfdad. Klima-
tet är olika: i norra delen och i bergstrakterna är wintern
ofta sträng och sommarn stunden, odrägligt het, de sydliga
kustländerna ha nästan ingen winter, men de hemsökas af
den stadliga, heta och torra Solano-winden, som kommer
frän Afrikas öcknar och angriper sä wäl mennistor somdjur. Prod.: goda hästar, äsnor: fin ull (merinos); ut-
märkt win, siden, ris, sydfrukter; jern, bly, tenn; stor ri-
kedom pä saltkällor och mineralwatten. Hkerbruket är i
förfall, fabrikerna obetydliga, handeln mest passiv. Span-
jorerna äro tröga, stolta, titclsiuka, frihetsälffande, tap-
pra, men misstrogna mot fremlingar. De se gerna tiur»
fäktningar och älska i synnerhet musik och dans. Herr-
stande religion är den Katholsta. Regeringen konstitu<
tionel.

2. Pyreneiska Halfön.
1) Konungariket Spanien.
(9000 Q. in. 14-15 mill. Inw.)

lV Södra Guropa.

Madrid, Hstd. och Rsst., nästan midt i landet, fiera slags fabr..
medelpunkt för Spanska handeln. 200 t — Toledo. wid
Tajo, säte för Spaniens förnämsta Erkebislop. 32 t. — Ba-
dajoz, wid Guadiana, gränsfästning mot Portugal. 15 t. —

Cordova, wid Guadalqvivir, fiera fabr. 38 t. — Sevilla,
en af de största i riket, stor tobaksfabr.. ansenlig handel. 100
t. — Granada, sidenfabr. 80 t. — Ca dir. pä en ö, fästn.,
Spaniens wigtigaste sjö- och handelsstad, medelpunkt for deN
Amerikanska handeln. 80 t. — Malaga, wid Medelhafwet,
berömdt win. 55 t. — Valencia, wid Guadalavmr. stora si-
denfabr.. ansenlig handel. 80 t. -^ Barcelona, starkt befäst,
wigtig Mandel, stora bomullsmanufakt. 140 t. — Sarago-
za. wid Cbro, befäst, Erke-Bisk. 50 t. — S:t Sebastian,
wid Biscaya-wiken, befäst. 14 t. — Bilbao, ansenlig sjö-
handel. 16 t. — Oviedo, U. 20 t. — Salamanca, be»

Finelii G. 5
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Kustlandet wid Atlantista hafwet w. och s. om Spanien.
Landet är i det hela mera bergigt än statt. Berg: Bss-
trella, Monchique. De betydligaste floderna (p. 22)
komma frän Spanien och utgjuta sig i Atlantista hafwet.
Landet är öfwerhufwud ganska fruktbart, men illa häfdadt.
Klimatet är i dalarna mildt och sundt, men i bergstrak-
terna rätt och kallt, prod.: win, bomolja, hafssalt, syd-
frukter, korkträd. Äkerbruk och industri sta pä en ännu
lägre punkt än i Spanien. Handeln är listig, men mest
passiv, portugisarne äro tröga, orenliga, okunniga, stol-
ta, praktlystna, tappra, i allmänhet mycket lika Spanjo-
rerna. Herrstande religion är den Katholffa. Regeringen
konstitutionel.

Spaniens besittningar i Asien, Afrika, Amerika och
Australien utgöra 5000 O. m. ined 4 mill. Inw.

römdt U. is t. — Nalladolid, U. 20 t. — Segovia,
med stora kliidesfabr. 15 t. — Klippfiistningen Gibraltar,
wid sundet, som skiljer Europa frän Afrika, är den starkastefästn. i Europa och tillhör England. — Öar i Medelhafwet:Baleariska öarne, bestående af Mallore a, med hst. Pal-ma, och Mensrca; Pithyusiska öarne: Yvi?a och For-
mentera.

2) Konungariket Portugal.
(2000 Q. m. 3^ till 4 mill. Inw)

Portugals besittningar i Asien och Afrika utgöra 500
Q. m. med 1^ mill, Inw.

Hr en läng, smal halfö, som sträcker sig frän Alperna
ner i Medelhafwet lnellan detta ochZAdriatista hafwet. I

Lissabon, wid Tajo, Hstd. och Rsst., en afde betydligaste han-
delsstäder i Europa, utmärkt hamn. 260 t. — Coimbra, U.
15 t. --Oporto l. Porto, wid Duero. drifwer stark han-
del med win och har fiera fabr. 80 t. — Setuval l. S.t
Pbes, wigtiga hafssaltberedningar och ansenlig handel. 15 t.
— Elvas, gewärsfabr-, gränsfäst. mot Spanien. 18 t. —

öar: Azoriska öarne i Atlantista hafwet med 170 t. Inw.
Hufwudtzn Terceira utför win, spanmäl, frukter m. m.

(5850 Q. in. 22 mill. Inw.)
2. Italien.
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n. Alperna med dess utgreninger (v. 12). Apenninerna
stryker genom landet till hela dess längd, derföre utgöres
det nästan öfwcrallt af bergland; endast wid w. och ö. kusten,
äfwensom landet n. om Po är lagland. floder: Po, Etsch,
Tiber. Bland sjöarne är Hago Maggiore den största.
Italien är ett af de skönaste land i Europa och mycket
fruktbart; pä mänga orter inbergar man 2 till 3 skördar
om ärer. Klimatet är i det hela sundt och mildt, dockhem-
sökas de sydligare trakterna af den frän Afrika kommande
stadliga Sirocco-winden. Prod<: ädla sydfrulter, ut-
märkt win, förträffligt hwete, bomull och olja, stora sko-
gar, rikedom pä siden, skön marmor, swafwel. Industrien
är icke obetydlig, handeln inskränkt till Adriatiska och Me-
delhafshamnarne. Italienarne äro tröga, hämdgiriga,
stuga och listiga, men öfwa med skicklighet och flit de stöna
konsterna, såsom: musik, maleri, bildhuggeri- och byggnads-
kölist. Herrstande religion är den Katholsta. Regeringen
är i de flesta staterna konstitutionel.

Italien bestar af flera stater, dels med egna Furstar,
dels hörande titt utländska riken. De äro:

1) RoMngariket Sardinien.

2) Ronungariket -^ombardiet-venejdig
(4^ mill. Inw.), tillhör Kejsaren af Österrike. Utgör i n.
bergland, is- la.qland, och är utomordentligt fruktbart med
elt högst sundt klilnac.

Utgör nordwesira delen af Italien, jemte ön Sardinien,
och är till större delen bergland, wattnadt af Po och flere
dess bifloder. Regeringen konstitutionel.

Mas land l. Milano, Hstd., vice Konungens residens, fiera
fabr.. utbredd l>andel. praktfull domkyrka. lembana till Hene,
dig. 180 t. — Pavia. wid Po och Ticino, U, handel med

Turin, wid Po. i Hertigd. Piemont, Hstd. och Rsst., en af
de skönaste städer i Europa, U., betydliga sidenfabr. 130 t. —

Alessandria. wid Tanaro, befäst, handel med bomull och sil-
ke. 36 t. — Chambery, hst. i Hertigd. Savoyen, siden-
fabr. 13 t. — Nizza, wid Medelhafwet, med besökta hafs-
bad. handel, fabr. 22 t. — Genua, wid Genua-bugten, lan-
dets första handelsst., befäst, U-, stor hamn, ansenliga fabr. och
skepvsfart. »8 t. — Cagliari, hst. pä Sardinien, nägon
handel och skeppsfart. 30 t.

(1,360 Q. m. 4z mill. Inw.)
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4) Hertigdömec Modena med Massa Car-
rara och Guastalla (450,000 Inw), lned samma
jordmän och klimat, som Panna, men bergigare.

3) Hertigdömec panna med Piacenza (j
mill. Inw.). Landet är mera jemnt, med bördig jordman
och sundt klimat; eges nu, efter Napoleons Enkas, Ma-
rie Louises död, af Hertigen af Lnca, hwilken afträdt sitt
land till Toscana.

Mode na. Hstd och Rsst. 27 t. — Reggio. sidenfabr. 20 t.
5) Scorhercigdömec Toscana med H_ucca

(1,650,000 Inw.), ett bergland, genomflutet af Arno,
med omwerlande, men bördig och wäll^fdad jordinan. Re»
geringen konstitutionel.

Pärm a, Hstd. och Rsst., handel, fabr. 30 t. — Piacenza,
wid Po,-fästn. 30 t.

stlle, och wtn. 24 t. — Lodi, wtd sldda, handel med Parme*
san-ost. 17 t. — Brescia, gewärs- och stälmanufakt., fiera
fabr. 36 t. — Mantua, wid Mincio, stark fästn., flera fabr.,
handel. 26 t. — Veron a, wid Etsch, fästn., wacker stad. 50
t. Padua, U, fabr., handel. 36 t. — Venedig, wid
Vrentas utlopp, byggd pä 72 holmar, förenade genom 450 bro,
ar, med fiera kyrkor, palatser, fiera slags fabr., stark handel.
I stället för gator betjenar man sig här af kanaler, i stället för
åkdon af gondoler. lembana till Mailand. 100 t.

6) RVrkostaten (812 Q. m. 2Z mill. Inw), ge-
nomflnten af Tiber. Jordmanen är fruktbar, men wan-
häfdad; inw. äro tröga och okunniga; fabriker och handel
obetydliga. Landet lyder under päfwen. Regeringen kon-
stitutionel.

Florenz, wid Arno, Hstd. och Rsst., praktfullt byggd i en herr-
lig trakt. U.. Erke-Bist., fiere fabr. lembana till Pisa. 100
t. — Livorno, wid hafwet, fästn., 2 hamnar, nederlag för
handeln pä Levanten. 75 t. lembana till — Pisa, wid Ar-
no, U., goda fabr., berömda bad. 52 t. — Lucca, U., Erke-
Bist., klädes- och stdenfabr. 22 t. — Öar: Elba, med rika
jerngrufwor; bekant genom Napoleons mistande derstädes.

Rom. wid Tibern, byggd pä 7 kullar. Hstd. och Päfwens resi-
dens, berömd för sina praktfulla byggnader, konstwerk och min-
nesmärken frän forntiden. S:t Peters kyrkan; Vatika-
nen, Päfwens palats; S:t Angelo. stadens kastet!. Här
finnas utmärkta mälare. bildhuggare, architekter. 154 t. —

Civila Vecchia. rikets enda hamn wid Medelhafwet. 10
t. — Perugia, wid sjön af samma namn. is t. — Anco-
na, wid Adriatiska hafwet, frihamn, fabr., handel. S 0t. —
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a) Ronungariket Neapel utgör hela södra de-
len af Italien, omgifwet i n. af Kyrkostaten, för öfrigt
af Adriatiska och Medelhafwet. Landet är bergigt, dock
gifwes det stora slätter, säjom: Campagna wid Neapel
och Apulifka slätten midtemot wid Adriat. hafwet. Mar<
ken är vulkanisk (vefuvius nära Neapel), utomordent-
ligt fruktbar, men illa odlad. Sirocco-winden, jordbäfnin-
gar och Vesuvil utbrott höra till landets allmänna obehaglig-
heter. — Religionen är Katholst. Regeringen konstitutionel.

I Kyrkostaten ligger den lilla sjelfständiga republiken och
staden San Marino (iz O. in. 7,000 Inw.), den min-
sta stat i Europa.

Neapel, wid Medelhafwet. Hstd. ock Rsst.. Italiens största
stad, med betydlig handel, U., Erke-Bisk., flera kyrkor och klo.
ster. lembana till Capua. 380,000 Inw. hwaribland 70 t. 3a«
zaroni (tiggare). — Gaeta, wid hafwet, starkt befäst. 16 t.
— Salerno, hamn. Erke-Vist. 10 t. — Taranto, wid
Taranto-wiken, Erke-Bisk., sjöhandel. 18 t. — Reg gi o, wid
MeHinsta sundet. 18 t.

?) Ronungariket Bada Sicilierna eller
Ronungariket Neapel ock Sicilien.

Nrbino. U., Erte-Vist. « t. — Bologna, ».. betvdNg
handel, fabr. 70t. — Mavenna, Erke-Blst. 24 t. — Fer«
rara, wid Po. 24 t.

(2,400 O m. 8 mill. Inw.)

b) On Sicilien, ssiljd frän fasta landet genom sundet
wid Mesiina, är, ehuru beraiq, dock utmärkt fruktbar,
»nen wanhäfdad. Vulkanen?Ltna (den högsta i Europa)
ästadkommer ofta stora förödelser.

Inom Neavel ligga de smä Fursiendömena Benevenw
och ponce Corvo, hwilka tillhöra Päfwen.

8) On Ntalt^a, jemte de närbelägna G0530 och Co-
mino (8z O m. 100 t. Inw), tillhör Britterne. Mal-

Palermo. pä norra kusten. Hstd., U., Erke-Bisk.. medelpunkten
för Siciliens handel och konstfiit. 170 t. — Messina, wid
sundet, befäst, ansenliga silkesmanufakt. och handel. 70 t. —

Catania. wid foten af Mtna. U.. handel med silke, win och
frukter. 60 t. — Si ra go sa l. Syracusa, berömd för sitt
win, gammal stad. 15 t. — Gir genti. pä södra kusten,
bamn, handel. 16 t. — Öar: Lipariska i n. och LEgadi.
ska öarne i w.
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Skildt frän Turkiet genom freden i Adrianopel (1829),
gränsar i n. till Turkiet och pä alla öfriga sidor till haf.
Landet är ett bergland, fullt af bergtoppar, säsom: Par-nagus, Oeca, Helikon pä fasta landet. Taygecus och
Cyllene fpä Morea. Marken är fruktbar, men ytterst dä-
ligt odlad. Klimatet är mildt och angenämt. Prod.:
god olja, sydfrukter: mandlar, korinter, rosiner, fikon, oran-
ger, citroner; win, honing, marmor. Industrien är rin-
ga, men handeln liflig. Grekerne äro snillrika, listiga,
gästfria, tappra och frihetsiilstande, men widssepliga, listi-
ga och trolösa. De äro goda sjömän och iilsta spel, musik
och dans. Religionen är Grekisk-Katholst. Regeringen
konstitutionel. Riket indelas i Hellas l. -L-ivadien, half-
ön Morea l. Peloponesus och Oarne.

tas hufwudstad Ha valetta är starkt befäst och station
for Engelska flottan i Medelhafwet. 60 t.

3. Konungariket Grekeland
(1,100 Q. m. 1 mill. Inw.)

a) Hellas Athen. Hstd. och Rsst., U., handel; fordom
namnkunnig och stor stad. 26t. — Theben, liten stad, for-
dom berömd. — M.issolonghi, wid Patras-wiken, fästn.,
bekant för ett tappert förswar 1826.

b) Morea. Corinth, pa Näset, stark fästn., gammal stad.
2t. — Nauplia, wid wiken af samma namn, befäst, god
hamn, handel. 13 t. — Patras, wid Patras-wiken, sjöstad,
handel. 12 t. — Tripolizza. midt i landet, icke obetydlig
landthandel. 15 t. — Navarino, fästn., stor hamn. Sjö-
slag 1827. — Sparta, ruiner wid Eurotas-fioden.

o) öar: Euboea l. Negroponte. skilld frän fasta landet
genomFsundet Euribos, med st. Egribos (Chalkis), befäst,
god hamn. 16 t. " Westra Sporaderna, till hwilka hö-
ra Salamis, Egina, Hydra.— Cvcladerna, af hwilka
de förnämsta äro: Andros. Milo, Naxos, den största ön,
med godt win. och T ino.
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Ett Kejsardöme liggande mellan Adriatiska-, Swarta
hafwet och Archipelagen, och gränsande till Österrike och
Ryssland i n. samt Grekeland is. Landet är bergigt, Men
har dock stora, fruktbara slätter. Berg: Balkan, Egri-
su-Dagh, pindus. Floder: Donau med bifl. Alma,
Sereth och Pruth, Marirza, värdar, Rarasu l. Str?-mon och Drino. Klimatet är i allmänhet mildt och an,
genämt. Ehuru landet är högst fruktbart, är det dock yt-
terst däligt odladt. Huftvudprodukter: mycket spanmäl:
ris, mais; win; sydfrukter, bomull och olja, siden; sär, hä-
star, hornbostav, kameler; marmor, jern, koppar, salt. Ma-
nufakturer, fabriker och handel äro för det mesta lemnade
i de kristnas och judarnes händer och befinna sig pä en
ganska lag punkt i jemnförelse med det öfriga Europa.
Turken är wälstarad, kraftfull, mättlig, redlig och gästfri,
men stolt och ofördragsam mot olika trosbekännare, ursin-
nig och grym mot fiender, misstänksam, hämdgirig och i
högsta grad maklig. Han kan i timtal ligga utsträckt pä
en soffa och röka sin pipa till sitt swarta kaffe. Musik och
dans tal han icke, men deremot älskar han praktfulla klä-
der och beqwämligbet. Religionen är Islam, Muhauleds
lära. Kejsaren kallas Sultan eller Storherre och är oin-
skränkt styrande. Hofwet heter Höga porcem — Landet
bssiär af följande provinser:

Besiä af 7 större öar, nemligen: Corfu, Paxo, S:ta
Maura, Ithaka, Cefalonia och sante, belägna utmed
Grekelands westra samt Cerigo wid dess fodra kust. De
äro bergiga, men fruktbara, med warmt klimat, och lyda
under Stor-Britanniens beskydd.

Corfn, Hstd., säte för Brittiska regeringen, befiist. 15 t. —

Zante. god handel. 19 t.

4. Republiken loniska Harne.

ö. Europeiska Turkiet.
(8,720 Q. m. 12 mill. Inw.)

(47 Q. m. 206,000 Inw.)
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4) Albanien (det fordna Illyrjen och Epirus) wid
Adriatiska hafwet, genomflutet af Drino, som kommer ifrän
Vchrida-sjön.

3) Thessalien, s. om Macedonien, wattnadt af Sa-
lambria, wid hwars utlopp den berömda Tempedalen
ligger. Rikt pä säd, win, oliver, silke, bomull.

2) Macedonien, w. om Rumili, genomflutet af
Wardar och Rarasu, rikt pä säd, win, ull, honing och
tobak-

1) Rum «ili eller det fordna Thracien, genomflutet
af Mariza, rikt pä säd, windrufwor och frukt.

La ris sa, wid Salambria. ansenlig landthandel- 36 t. — Tri.
kala, med stora färgerier. 12 t.

Saloniki, näst' Constantinopel den wigtigaste handelsstaden i
riket. 80 t. — Seres, handel med bomull. 30 t.

Constantinopel (Stambul). wid Nosforen. Hstd. och Rsst.,
i en wacker nejd, med 7 stora förstäder, fiera Moskéer. Se,
raljen: Sultans palats, 2 hamnar, silkes- och bomullsfabr.,
betydligaste handeln i riket. I förstaden Pera bo de Euro»
peiska sändebuden. 700 t. — Adrianopel, wid Mariza, an»
dra Hstd. och Rsst., med siden- och liiderfabr. 100 t. —

Philippopel, wid Mariza, god handel. 30 t.

7) -sydländerna, hwilka sia under Turkiskt öfwerherr-
stap och Ryskt beskydd, äro:

8) OarneMSandia, i Medelhafwet, stor ö, bergig,
rik pä olja och ädla frukter, med 300,000 Inw. och sta-

6) Bosnien med Herzegovina och Croatien; i desss. del flyter Narenta.
Bosna Serai, med fiera slags fabr., god handel. 70 t.
6) Bulgarien, n. om Rum ill.

ll) Serbien, med hst. Belgrad wid Sau och Donau, Fur,
stens residens, start fästn., handel. 30t. — b)Wallachiet
med hst. Bucharest, Hospodarens residens, ansenlig handel,
co t. — e) Moldau med hst. I assy, wid Pruth, Hospo,
påsens residens. 20 t.

Sofia, hst. 50 t. — Widdin, wid Donau, stark fästn. «s
t. — Silistria, wid Donau, befäst. 22 t. — Schumla,
wid foten af Balkan, den starkaste fästn. i riket. 21 t. —

Warna, wid Swarta hafwet, stark fästn., handel. 18 t.

lanina. befäst, betydlig handel. 90 t. — Skutari, handel
med oliver och oranger. 14 t.
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Mennistosiägtets första boningsplatser feln gänger stör»
re än Europa och har de högsta berg i werlden. I w.
sammanhänger det »ned Europa, hwarifrän det skiljes ge-
nom de 800 mil länga Uralbergen, i sw. ined Afrika
genom näset wid Suez, för öfrigt är det omgifwet af haf.
Det bestar till ungefär I af bergland, det öfriga är lag-
land. I denna werldsdel finner man alla klimater, frän
den brännande hettan till den strängaste köld. Sä olika
klimatet är, sä oltka äro ock naturens alster pä och under
jordens yta. Ifrän Asien härstamma wära flesta husdjur,
som här lefwa wilda, ock wära bättre wiipter, som wexa
utan skötsel. Här stiftades de tre hufwudreligionerna:
den Kristna, Judiska och Mahomedanssa. I wetenstaper
och konster sta Asiens inwänare längt efter Europeerne;
den mesta bildning träffas i Persien, Indien, China och
Japan.

den Randia, befäst, wigtiga sidenfabr., 26 t. — Lem»
nos l. Stalimene i norra delen af Egeista hafwet,
bergig, men rik pä sad och win, m. fl.

(883,000 Q. m. 660 mill. Inw)

Asien.

Upptar hela n- Asien och tillhör Ryssland. Största de-
len af länder ligger under is och snö, ock är derföre nästan
obebodt; iifwen i s. är jorden wanhäfdad af brist pä men-
nistor. Berg: Ural i w. och Altai i s-, rika vä platina,
guld, koppar och jern. Floder: O b med bifl. Irtischoch Tobol, lenisei med öfra (Angara) och nedra
Tungusta, och Hena med Olekma och Aldan. prod.:

(Berg, floder, sjöar, se p. 14. 23. 27.)

(211,900 Q. m. 2,700,000 Inw.)

I. Nord-Asien.
Siberien.
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Halfön Ramschatka, litet befolkad, bergig, vulkanisk
och ofruktbar. Hit höra ock norra Rurilerna och A-
leuterna.

1. Trans-Raukasiska Händerna eller Ry-
ska For-Asien, (öfwer 2 mill. Inw.) s. om Kaukasus
frän Swarta till Kaspiska hafwet, bestar af Mingrelien,
Grusien (Georgien) och de i freden 1829 af Turkarne af-
trädda fästningarne, Anapa, Achalzike m. fl. med deras
omräden, och de Ryssland underlydande Kirgiserna pä Kir-
gissteppen. Inbyggarne, som bests af flera folkstag, äro
räa och krigiska och lefwa af rof och plundring. Dessa pro,
vinser äro indeldta i 4 Gouvernementer.

Pelswerk: zoblar; unneralier: guld, silfwer, platina, jern;
renar, sist.

Tobolsk, G., wid Irtisch, Hstd. i westra Siberien. fästn., ne»
derlag för det pelswerk, som betalas i skatt, karawanhandel.
20 t. —lekaterinenburg, wid Ural, hufwudort i en bergs-
lag. ? t. — leniseisk, G., wid lenisei, medelpunkt för den
inre handeln. 6 t. — Irkutsk, wid Angara, i en fruktbar
nejd, Hstd. i östra Siberien, medelpunkt för Chinesista handeln,
25 t. — Nertschinsk. hufwudort i en Mfwerbergslag. 3 t.
— Och o tsk, handel pä Kamschatka och Rysta Amerika.

N. West-Asien.

2. Asiatiska Turkiet wid Swarta hafwet, Me-
delhafwet, Archipelagen ända till Arabiska och Persiska wi-
karne, är ett af de stönaste och fruktbaraste länder i werl-
den. Bestar af hallon NNndre Asien (Natolien), Sy-
rien, pelaestina (Kanaan, förlofwade Landet), Mesopo-
tamien (Al-Dschesira), Babylonien (Irat-Arabi), Atzy<
rien (Kurdistan) och Armenlen. Berg: Taurus, -Liba-
non, Ararae. Floder: Orontes, Jordan, Eufrat,
Tigris.

Tiflis. wid Khur, G. 20 t. — Eriwan, med asfaltkällor.
15 t. — Derbent, G. och — Vaku. wid Kaspiska hafwet.
Vallfartsort för eldsdyrkarne.

I Mindre Asien: Smyrna. wigtig sjö- och handelsst.. me-
delpunkt för Européernas handel, fabr. 150 t. — Angöra,
berömda shawlfabr-, karawanhandel. 70 t. — Toka t, rikt pä
koppar. 62 t. — Skutari. förstad till Constantinopel. 35
t. — Tarsus, handel med bomull och siden. 32 t. Aposteln
Pauli födelseort. — I Syrien: Aleppo, stark karawsn-
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1. Arabien, ett dels sandigt, dels mycket fruktbart
land mellan Arabiska och Persiska wiken, lemnar det bä-
sta kaffe, de skönaste hästar och wättuktande kryddor.
Märkwärdiga äro: Arabijla ocknen, bergen Sinai och
Horeb santt Röda hafwec. Inbyggarne, till större delen
Mahomedaner, äro förträffliga ryttare, gästfria, ädelmodi-
ga. Nägra idka äkerbruk och handel, endast fä handtwerk,
de flesta lefwa af rof och plundring. Beduiner kallas
här de, som idka boskaps stöt sel och draga omkring med fina
hjordar.

handel, siden- och kattuns.br. 100 t — Damaskus, wiKtig
handelsst., samlingsplats för karawanerna till Mekka, damasce»
rade wärjklingor. 200 t. — I Palaestina. Jerusalem,
med Kristi graf, hwaröfwer den heliga grafwens kyrka är byggd,
»vallfartsort. 20 t. — Beth le hem. Jesu födelsestad. —

Nasra (Nazaret),småstad. — I Mesopotamien: Diarbe-
kir, wid Tigris, saffiansfabr. 100 t. — Mosul. tillwerkar
goda bomullstyger (mutzlin). 70 t. — I Baby lo ni en:
Bagdad, wid Tigris, wigtig handelsst., fiera fabr., Mn.
100 t. — Basra. stark handel pä Indien- 50 t. — I Ar-
menien: Erz erum, säte för en Pascha, topparwaror. 10«
t. — Har: Cypern, berömd för sitt win och sin fruktbarhet,
Rhodus, station för Turkista flottan, Chios, Mitylene
(Lemnos) m. si.

IN. Syd-Aften.

2. Persien, ett högland, lnellan Rysta För-Asien,
Kaspiska hafwet, HöMsicn, Indien, Asiatiska Turkiet, In-
dista Ocean och Persiska wiken, med stora stepper och olika
klimat. Steppfiod: Hirmend. De flesta Inw. äro Ma-
homedaner, kloka, tappra och mildt sinnade, men giriga,
ärelystna, falska,,praktälstande. Prod.: siden, bolnull, kop-
par, salt (hwarmed hela slätter äro betäckta), perlemo, hä-
star, kameler. Perserne äro ganska stickliga uti färgeri, i
förfärdigande af sidentyger, tapeter och läder. Karawan-
handeln är icke obetydlig. — Landet delas i Iran, Afga-
niftan eller Rabul och Beludschistan.

Mekka, ston stad, Muhameds födelseort, med det heliga Kaa-
ba (mosts, kyrka). 20 t. och Me di na, med Muhameds graf,
till hwilka ärligen pilgrimmer frän alla Muhamedansta länder
göra wallfarter. — Mokka, wigtig sjöhandel, kaffe. 18 t. —

Maskat, handelsst. 40 t.
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Bestar af egentliga China, ssere lyd- och styddsländer.
Det är näst Ryssland det största rike pä jorden. Egentliga
China ligger wid Chinesista sjön; i n. utgöres gränsen af
den 200 mil länga Chinesista muren. I ö. starkt befol-
kade, i w. alldeles obekam, gcnomstäres det af föga kända
bergskedjor. Jorden är utmärkt wäl odlad. Landets huf-
wudfloder äro: Hoangho (Gula floden), langtsekiang
(Blä floden), näst Amazon-floden den längsta pä jor-
den, och Sikiang. Lhinesarne äro allwarsamma, arbet-samma, höfliga, men ocksä förbehällsamma och hämdgiri-
ga. prod.: th6 i ymnighet, siden, mais, bomull, kattun,
porslin. Karawanbcmdel med Ryssland öfwer Hög-Asien.
Folkmängden uppgär till 300 mitt.

4) Mongoliet, ett Chinesistt lydland, s. om Altai,
med alpsjöarna Balkasch, Saisan och Rokonor. I s.
ligger sandöcknen Robi, 400 mil läng och 10 till 100 mil
bred, öfwer hwilken karawanwägen gar frän Ostindien till
Ryssland. Här upprinna Öb, Irtisch, lenisej,
A mur, Hvangho m. fl. Nordwestra delen kallas
Ralmuckernas land.

1) Rejsaredomet China.

V. Ost-Asien.

2) Rejsaredömer Japan, bestar af öarne Ni-
fon, letzo, Sackalin, Riusu och Scikoko, hwilka, ehu-
ru bergiga och vulkaniska, dock äro wal odlade. Inw. äro
idoga och arbetsamma, men högmodiga, sinnliga, listiga,
misstrogna, biimdMiga. De hafwa stolor och boktryckerier
och äro mycket skickliga i förfärdigandet af tyger, träd- och
metallatbeten, samt porcellan. Folkmängden är 40 mill.

Till China hör ock såsom lydrike Nlantschuriet wid
Japanska hafwet, hwars inwänare äro i s. äkerbrukare och
l n. nomader eller fistare, och säsom styddsland halfön
Rorea, mellan^ Japanska och Chinesista hafwet. Frän
bada dessa länder äro Europeerne utestängde.

Peking, Hstd. och Rsst., med 2 mill. inw. — Nånting, wid
langtsekiang. sidenfabr., det bästa Chinesista papper, med ett
100 aln högt Porcellanstorn. i mill. — Canton, sjöhamn,
den enda stad, som Curopeerne fä besöka. 800 t.
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Denna werldsdel stär endast i förbindelse med Asien ge-
nom näset wid Suez; pä alla öfriga sidor är den omgif-
wen af haf. Större delen ligger i den heta, och inindre
delen i den tempererade zonen. Den är fattig pä watten;
ofantliga sandöcknar fylla dess inre, och utom den qwäp
wande Samum-winden, äro förskräckliga sjukdomar, pest,
koppor, utslag, blindhet dess landsplågor. Inw., som till
större delen äro Muhamedaner eller hedningar, men ock i
mindre mängd Judar och Kristne, äro till sin karakter oli-
ka, wanligen listiga, stridbara och rofgiriga. De älska spel
och wilda danser. Prod.: guld i mängd, sjö- och berg-
salt, salpeter, sudfruktcr; kameler, elefanter, tigrar, leopar-
der, lejon, ofantliga ormar. De mest civiliserade länder
äro Fez, Marokko och Egypten Hufwudnäring är äter»
bruk och boskapsskötsel; stark karawanhandel i det inre och
nägon kusthandel.

leddo, pH Nifon, Hstd. och Rsst. 1 mill. — Miako, med 1«
mill. — Nangasaki, siöstad, den enda ort. som fgr besökas
af Holländarns.

(550,000 Q. m. 100—150 mill. Inw.)

AtriKa.

l) Berberiet, hela n. kustlandet frän Atlantiska
hafwet till Egypten- Atlasbergen genomstryka landet frän
w. till ö. Marken är dels bergig, torr och ofruktbar, dels
wattenrik och bördig. Klimatet »undt. Prod.: sydfrukler/
säd, hästar, kameler. Inw. lefwa mest af sjöröfweri. —-

Bestar af följande 4 stater: a) Kejsaredömet Fe; och Ma-
rokko; de tre siöröfwarstaterna b) Algier, e) Tunis och
<i) Tripolis. Utaf dessa dafwa dock Flansmänncn sedan
1830 eröfrat en del af Algier, hwilken de ännu innehaf-
wa. Ulider Veyen af Tripolis lyder det söderut belägna
Fezzan, en fruktbar oas i öcknen Sahara.

a) Kejsared. Marokko. Marokko. Hstd-och Rsft. 8Y t.
— Fe,, rik handelsst, fabr. 90 t. — Mogador, wid w.

(Berg, Floder, Sjöar, se sid. 17. 25. 27).

I. Nord-Afrika
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2) Egypten, rring nedra Nilfloden mellan Röda haf-
wet och Sahara, utgör i ö. bergsland nästan utan djur och
wärter, och i w. en sandöcken ined smä spridda oaser,
hwilken bildar öfwergängen till Sahara-öcknen; midtemel-
lan ligger den utomordentligt fruktbara, wäl odlade och
starkt befolkade Nildalen, rik pä ris, mais, korn, bomull,
indigo, socker, opium. Landets fruktbarhet förorsakas af
Nilens öfwerswämning, hwilken inträffar frän medlet af
Avg. till medlet af Sept. Floden lemnar efter sig en gytt-
ja, som i den grad befordar jordens bördighet, att den ger
2 till Z skördar ärligen. Klimatet är torrt, hett, i ö. gan-
sta sundt, i n. osundt. Pest och ögonsmkdomar höra till
landets plägor. Herrstande religion är Islam. Landet sty-
res af en vice Konung under Turkisk öfwerböghet.

S. om Berderiet, längs Atlasbergen ned till Sahara,
utbreder sig Biledulgerid (Dadellandet), en smal, lägflack
landremsa med heta sandöcknar, nägra steppfloder och en-
staka fruktbara oaser, i synnerhet rika pä dadlar.

kusten, hufwudort för Curopeistn handeln, b) Algier. Al-
gier, fästn.. sjöstad, co t. — Konstantine, fästn. 30 t.
— Oran. 10 t. —e) Tunis. Tunis, god sjö- och ka-
rawanhandel, siafmarknad- 150 t. — <l) Tripolis. Tri»
poli, Beyens säte, handel. 25 t.

3) Den stora öcknen Sahara, ett ungefär 600 mil
längt och 100 till 200 mil bredt, wattenfattigt sandhaf,
sträckande sig frän Atlantista hafwet till Egyptens gränsor.
Här finnas större och mindre oaser »ned brunnar och betes-
platser, bebodda af nomader. Ofwcr dessa sandöar drifwes
en widsträckt karawanhandel mellan kustländerna och det
inre landet. Prod.: guldsand, stensalt, gummi, dadlar,
m. m.

1) Senegambien, landet omkring st. Senegal och
Gambia, är deladt i flera mindre stater. Regntiden in-
faller frän Juli till Nov. Inw. äro Negrer och Moh-

Kairo, wid Nil, Hstd.. mosteer, kyrkor, medelpunkt för kära,
wanhandeln. 300 t. — Alerandria, Rsst., stark handel, 2
hamnar. 40 t. — Rosette och Damiette, handelsst. —

Abukir, by med kastell. Sjöslag 1798.

11. West-Afrika.
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rer. Britter, Fransoser och Portugisare ha besittningar
pä kusten.

2) Ofra Guinea, kustlandet wid Guinea-bugten w. oln
Kong-bergen, är nästan endast bekant wid kusten, hwarest
Engelsmän, Fransoser, Holländare och Danskar ha Kolo-
nier. Det inre af landet är deladt i flere Negerriken. Neg-
rerne äro fetischdyrkare, krigiska och grymma; idka äkerbruk,
fistfänge och jagt. Handel med guld, elfenben och stafwar.
Kustlandet indelas i slaf-, guld-, elfenbens-, peppar- och
Sierra -Leona-kusten.

3) Nedra Guinea eller Rongo, landet s. om
eqvatorn till Kap Negro, tillhör siräckwis Portugiserna.
Genomflytes af Rongo l. 3aire och Coanza, och är de-
ladt i flera riken, säsom: H.oango, Racongo, Rongo,
Angola, Benguela.

T imb o, nära Senegal, fästn. 10 t.

Abomei, Hstd. och Rsst., med palats, prydt med hufwudstälar.
24 t.

G:t Salvador, palats, tatholst kyrka, handel. 34 t.

t) Rap landet, sydligaste delen af Afrika med Goda
Hopps-udden, tillhör England. Inbyggarne bestä till det
mesta af Hottemotterna, ett gulbrunt, menlöst herdefolk.Berg och stepper upptaga större delen af landet. Ibland
dess produkter är Kapwinet berömdt.

2) Rafferlandet, n.o. frän Kaplandet, ett obekant
bergland, bebodt af Kaffrerne, ett starkt och wildt Neger-
folk, som idkar boskapsskötsel och nägot äkerbruk.

1) Gstra Rustlandet, ifrän Babel-Mandeb söderut
längs Indista Ocean, är deladt i flera riken, säsom: So-

Kap, wid foten af Tasfelberget, fästn., god hamn, förfristnings,
ort för Ostindie-farare. 24 t.

111. Syd-Afrika.

IV. Ost-Afrika.
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3) Nubien, omkring medlersta Nil, hwars stränder
endast äro fruktbara och befolkade. I ö. är det öde land,
iw. sandöcken med oaserna Darfur och Rordofan. De-
ladt i flera stater, som dels lyda under Egypten, dels un-
der riket Sennaar.

2) Abyssinien l. Habesch, omkring öfra Nil,
ett högt bergland, deladt uti flera sjelfständiga stater. Inw.
Lro till namnet kristne, men hylla flera hedniska brus.
Prod.: kaffe, falt.

fala, Mozambik, 3angebar, Ajan och Adel. Ini lan-
det ligger Konungariket Monomoeapa, rikt pä guld och
elfenben. Inw. äro mest Negrer, dernäst Araber och
Raffrer. Portugiserna ha här flera besittningar.

Sen na ar, wid Nil, Hstd., karawanhandel. 100 t.

Gondar, wid fioden Tacazzi, Hstd.. 50 t.

Mosambik, Hstd. med hamn, medelpunkt för Portugisiska han-deln. 3 t.

V. Inre Hög-Afrika.
Sudan eller Nigritten, en ofantlig, nästan allde-

les obekant, landssträcka s. om Sahara, rik pä ädla metal-
ler, std, indigo, bomull, kaffe. Här ligger sjön Tsad och
har upprinna i Kong-bergen Senegal, Gambia och Ni»
ger l. Jolida, hwilken faller ut i Guinea-bugten under
namn af Nuorra. I s. ligga Mandarra-bergen. Lan-
det bebos af idoga, glada och arbetsamma Negrer och är
uppfyldt af byar och stora slätter, som utgöra Nledelpunk-
ten för en listig karawanhandel frän alla trakter. Deladt i
flera Negerriken, säsom: Tombuktu, Housta, Bamdar-
ra m. fl.

S. om Sudan utbreder sig det inre Afrika, endast kiindt
säsom ett högland hwarifrän Zaire, Coanza, Nilfloden
och Sambese ha fina källor.

Tombuktu, wid Niger, ansenlig handel. 20 t.
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De förnämsta äro i Indista Ocean: Madagascar, med
4 mill. Inw., stiljd frän Afrika genoln Mozambiks kanal,
fruktbar och wäl odlad; Bourbon (Franff) och Mauri-
tius (Isle de France, Brittisk), rita pä sydfrukter. — IAtlantista Ocean: S:t Helena, en klippö, tillhörig Eng-
land, bekant säsom Napoleons förwisnings- och dödsort
1821; Capverd l- Gröna Nddens öar; Ranarista
öarne, tillhöriga Spaniorerna, vulkaniska, fruktbara. Ibland
dem märkas: Ferro, första Meridian, Canaria, bekant för
sina Canariefoglar, och Teneriffa n,ed vulkanen Pico.
Nkadeira, lned förträffligt win och mahagoni-träd, och
Azoriska öarna, vulkallista, bergiga, men fruktbara pä
win, socker, sydfrukter och bomull, tillhöra Portugal.

(750,000 Q. m. 60 mill. Inw.)

VI. Afrikanska öarne.

Amerika.

Denna werldsdel, son, upptäcktes först 1492 af Colum-
bus, är pä alla sidor omgifwen af haf. Norra kusten of-
wanför Hudsonsbay är alldeles obekant. Anderna (Cor-
dilleras) stryka genom Amerika frän s. till n- Stora sträc-
kor utgöras af »vidsträckta, ogenomträngliga skogar och oöf-
werstädliga ängar. Titt följe af markens egna beskaffen-
het är klimatet icke sä warmt och hett, som i de öfriga
werldsdelarne under samma latitud. Jorden är rikt mätt-
nad och utomordentligt fruktbar. Inw. bestä dels af ur-
inwanare (Indianer), Negrer, hwilka säsom stafwar
blifwit hitförda, och Européer. Indianerna äro röda till
färgeli, med längt, swart och siräft här, tunn stiiggwiixt,
platt ansigte, stor kroppsbyggnad. De äro särdeles skarp-
sinniga, frihetsälssande, oförsträckla, n,en grylnlna, utswäf-
wande och sorglösa. De, som äro födda af Européer, kal-
las här Rreoler, barn af Européer och Indianer Me
stizer, af Européer och Negrer Mulatter. Indianerna
lefwa af jagt, fiske och krig; Européerna af äker,, bergs-
bruk, plantageodling, boskapsskötsel, siste, jagt och handel.
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1) De Förenta Staterna, med 1? mill. Inw.,
ligga emellan Brittiska Nord-Alnerika i n. och Mexikanska
wiken i s. och sträcka sig frän Westra till östra Ocean.
De utgöra en förbundsrepublik, som bestar af 28 stater. Berg:
Apalacherna l. Alleghany åsen i s.o. Chippeway l.
Rlippiga bergen i w. Floder: Connecticut, Hudson,
Delaware, Sawannah; Misissippi och Missuri
med bifl. Illinois, Ohio, Arkanzas, Röda-floden;
Columbia l. Oregan un fl. Marken 5r wid kusterna
jemn, i det inre bergig, uppfylld med skogar, kärr och slö-
ar. Klimatet till det mesta tempereradt. Fabr. och handel
blomstrande. Kanaler och jernbanor af flera hundrade mils
längd befordra den inre kommunikationen. Hwarje af de
förbundna staterna har sin egen författning, men deras
gemensamma angelägenheter stötas af en President och en
Congreff.

Hufwudreligionen är den kristna; Indianerna äro dock mestfetischdyrkare. prod.: Cacao, cochenille, vanille, ris, mais,tobak, potäter, brödfruktträdet, kaffe, socker, bomull, maha-
goniträd; guld, silfwer, platina, ädla stenar, jern, koppar,-
lamas, kameler, björnar, hwalfistar, m. in. Denna werlds-
del delas af naturen i Nord-Amerika, Syd-Amerika
och N)estindien.

I. Nord-Amerika.

2) Brittiska Nord-Amerika (1Z mill. Inw.)
omkring Hudsonsbau, bestar af Labrador, Nya Wales,
Ranada, Nya Braunschweig, Nya Schottland, ön
Newfoundland och nägra mindre öar. Dessa länder äro
öfwerhllfwud bergiga, fulla af skogar, moras och wildmar-
ker. Endast wid de 4 stora sjöarna och Lorenz-strömmen
är jordmanen mera egnad för odling och bördigare, prod.:
pelswerk och sist.

Boston, stor handelsst., hamn. 415 t. — New°F)ork. en
af de wigtigaste handelsst., U, mesior, steppswarf. 330 t. —

Phila'delphia, U>, den stönaste stad, fiera fabr., god redd,
ansenlig handel. 300 t. — Valtemore, ansenlig handel,
stora bomullsfabr. 150 t. — Washington, Hstd. och För-
bundsst.. Congrestens säte, praktfulla byggnader, sjöarsenal. 25
t. — New-Orleans, wid Mitzisippi,, ansenlig handelsst.
500 t.
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6) Fristaten Mexiko (7 mill. Inw.), ett af de
stönaste länder pä jorden, ligger lnellan östra Ocean och
Mexikanska wiken; är ett högland ined widsträckta berg-
slätter. Rio del Norce, Colorado m. fl. Marken är
fruktbar, men wanhäfdad. Klimatet i höglandet är sundt
och mildt, wid kusterna osundt. Berömdt för sina guld-
och filfwergrufwor, framalstrar det mais, ris, palmer, pi»
sang, mahagony, m. m. Inw. iiro Indianer, Kreoler och
Negrer. Rel. Kath.

Spitsbergen, en ögrupp, det nordligaste bekanta land;
inneslutna af gletscher och isberg. Besökas endast om som-
»larn af jägare och fiskare.

3) Grönland med Spitsbergen. Det förra, som
tros wara en ö, ligger mellan Ishafwet och Baffins wi-
ken; är ofruktbart, uppfyldt med berg och gletscher. Bebos
af Estimoer, som lefwa af hwalfist- och stjiilfängst. Pä
kusterna ha Danstame besittningar.

4) Nordwestra Rustlandee, ännu föga be-
kant. Här äro nägra Rysta, Brittiska och Nord-Ameri-
kansta kolonier.

6) Det Inre Nord-Amerika eller de Fria
Indianernas land, alldeles obekant, genomflytes af
Mackenzie- och Ropparminie fioden. Här ligga Slaf-
slön, AthapesVow- och -Vinipegsjön in. fl.

Quebect i Canada. Hstd.. handel med pelswerk. 90 t. —

Montreal, wid Lorens-fioden, stapelplats för pelshandeln pil
Europa. 45 t. — Halifax, pä Nya Schottland. 20 t.

7) Medlersta Amerikas Förenta Stater
eller Guatemala (2 mitt. Inw.). Ett högt bergland, som
sträcker sig ned till Panamanäset, med Nicaraguasjön
nästan i midten, rikt pä dyrbara wiixter och mineralier.

Det säsom sjelfstiindig republik erkända Texas, förut ly-
dande under Mexiko, har nyligen intriidt i Förenta Sta«
temas förbund.

Meriko, praktfull Hstd., U., fabr., handel. 200 t. — Vera
Cruz, medelpunkt för handeln med Europa. 18 t. —Gu a»
dalarara, silfwer-bergwerk. 60 t.

Guatemala, Hstd., U., fabr., handel. 50 t.



3) Rejsaredömet Brasilien (6 mill. Inw.) är
inemot lika stort som Europa, utomordentligt fruktbart,
men ringa uppodladt, rikt pä guld, diamanter och färg-
träd. Klimatet är mildt och angenämt. Floder: Ama-
zon-floden med Rio Negro, Madeira, Topajos,
Xingu, Tocantines, paraiba, San Francesco
in. fl. Inw. utgöres af Européer, Indianer och Afrikaner.

2) Guiana, n.ö. kustlandet begränsadt af Columbia
och Brasilien. Bestar af stora skogar och ouppröjda sträc-
kor, ined osundt klimat. Kuststräckan, hwars fruktbarhet
2r otrolig, är delad emellan Fransmän, hwilkas besittning
heter Cayenne, Holländare, hwilkas andel heter Suri-
nam, och Engelsmän, hwilkas kolonier heta Berbice, De-
merary och Stzeqvebo.

1) Fristaten Rolumbia wid Karaibista hafwet och
Östra Ocean, bestar i ö. af slättland, i w. af högstät-
ter. Floder: Orinoco, Magdalena, Amazonfl o den
med flere bifl. In. Maracaido sjön. Delas i Nya
Grenada, Venezuela och Ecuador (2z mill. Inw).

Bogota, Hstd-, U. 40. — Quito, Hstd. pä en högslätt afsamma namn, handel. 60 t.— Venezuela, sjöstad. 10 t.
— Caracas, Hstd. 50 t.

Bestar af följande Stater

11. Syd-Amerika.

5) Fristacen Bolivia (1 mill. Inw.), ett af
de högsta länder pä jorden, s.o. frän Peru, »ned de högsta
berg i Amerika Illimani och Nevada de Soraca (23

4) Fristacen Peru, (2 mill. Inw.), wid Stilla
hafwet, omkring Cordilleren, i w. högslätter, i ö. Pam-
pas, stora, släta hedar, som sträcka sig längt in i Brasi-
lien. Här har Amazon-fl. »ned flera dest grenar sina
källor. Wid s. gränsen ligger Titicaca-sjön. Landet är
rikt pä guld, silfwer och ädla stenar.

Lima, Hstd.. U., fiera sidenfabr., sjöhamn, handel. ?0 t,
Cuzco, pä Anderna, fordom Incas Rsst. 45 t.

Rio Janeiro, Hstd. och Rsst., fästn., handel, fabr. 250 t. —

Bahia, bamn, handel. 180 t. — Fernambuco, sjöstad,
blomstånds handel. 75 t.
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8) La Platå Staterna (2 mill. Inw), ö om
Chili, omkring den breda La Plata-floden, bestä af flera
förenade stater. S. om Platå utbreda sig pampas, o-
fantliga gräsrika slätter. Inw., som bestä af Spal«o-
rer och Indianer, idka äkerbruk, boskapsskötsel och listig
handel.

t. f.) wid Titicaca-sjön. Madeira flyter midt igenom
landet, Paraguai wid ö. gränsen. Rik pä ädla metaller.

6) Fristacen Chili (1 mill. Inw.), kustlandet s.
om Bolivia, uppfyldt ined vulkaner och snöberg, men med
en utomordentligt bördig jordmän och ett mildt, sundt kli-
mat. Potäternas fädernesland.

7) Fristaten Paraguai (800 t. Inw.), wid flo-
den af samma namn, stär under en oinskränkt Diktator.

Assumption, Hstd. t 6t.

Potosi, bergstad med berömda silfwergrufwor. 70 t. — Chu-
quisaca, Hstd. 26 t.

Buenos Apres, wid Plata-fioden, Hstd-, U., fästn, hamn,
handel. 90 t.

San lago, Hstd., U., handel, fiera kloster. 68 t.

10) Patagonien med Oarne. Sydligaste landet i
Amerika, föga bekant, bebodt af Patagonierna, utmärkta
för sin stora kroppsbyggnad, hwilka lefwa oafhängiga och
ha inga städer. Magelhaens-sundet som skiljer Pata-
gonien frän

Eldslandet, en stor, bergig, kal ock öde ö, bebodt af
Petscharä, ett af jordens räasie folkstag. De lefwa af
sist och fägelfängst. — Falklands-öarne n.o. frän Elds-
landet, obebodda. — Sandwichsland, Nya Södra
Georgien, Nya Södra Shecland äro obebodda och
föga kända.

Montevideo, Hstd., hamn. 15 t.
9) Fristaten Uraguai wid La Platå,2oot. Inw.
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Bestar af flera större och mindre öar, belägna.emellan
Karaibiffa hafwet, Mexikanska wiken och Atlantista haf-
wet. De äro till större delen bergiga, nägra af vulkanisktursprung, men utomordentligt fruktbara pä socker, kaffe,
bomull, tobak, indigo. Inw. äro Européer och Negrer.

Jamaica (428 t. Inw.), tillhör England. (Ring-
st<M'Hst., 40 t.).

Cuba, den största, 1 mill. Inw-, tillhör Spanien (Hst.
Hawannah, sjöstad, fästn-, 150 t. Här ligger Columbus
begrafwen).

Porto Rico (280 t. Inw.), tillhör Spanien. (S:r
Juan Hst., 30 t.).

IN. Westindien.

1) Stora Antillerna.

(3 mill. Inw.)

Hayti l. S:t Domingo, t mitt. Inw. mest Mu<
latter och Negrer, Fristat. — (port Hayn, Hst., hamn,
handel. 30 t. S:r Domingo, U., hamn. 25 t.

De förnämsta äro: Martinique och Guadeloupe, so,n
tillhöra Frankrike; Dominique, S:t Vincent, Barba-
dos, Tabago, Grenada, Trinidad m. fl. tillhörande
England; S:t Barthelemy, tillhörig Swerige m. fl.

Den förnämsta är Guanahani, pä hwilken Columbus
först landade, 1492. Tillhöra England.

2) Sma Antillerna l. Caraiberna.

3) Bahama-öarne l. H_ucayerna.
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Skilld frän Nya Guinea genom Torres-sund och frän
Van-Diemens land genom Bastes sund. Pä n- kusten
inskjuter den stora Rarpencaria-wiken. Det inre af lan-
det är alldeles okändt, kusterna endast striickwis bekanta
och det ofullständigt. Bäst tänd är östra kusten, Nya
Syd-Svales, der Engelsmännen anlaggt kolonien Bo-
tany-Bay, dit förbrytare stickas. Denna kuststräcka be-
gränsas i w. af Bla bergen. Marken är bördig. Kli-
matet mildt.

Bestar af en mängd öar, af bwilka dock Nya Holland
för sin storlek betraktas säsom fast land, och öflockar, be-
lägna i den del af Stilla hafwet, som kallas Söderhaf-
rvet. En del af deffa öar hafwa uppkommit genom un-
derjordisk eld, andra genom koraller. De wigtigaste natur-
alster iiro:käl- ock kokospalmen, brödfrukts-och pappersmul-
biirstriidet, pisang- och jamsröt.er; — kängura, pungrot-
tan, stumma hundar, paradisfoglar; — ädelstenar, sten-
och sjösatt. Infödingarne. som dels höra till de Negerlika
Papuas, dels till Austral-Malayerne, äro fetischdyrkare,
hwilka offra mennistor och nägra äta iifwen sina slagna
fienders kött. Nästan allmän sed är att tatuera sig, d. a.
att insticka figurer pä huden.

t. Australiens fasta _Land eller Nya Holland.

Australien eller Polynesien.

(300,000 Inw )

a) Nya Guinea, n. om Nya Holland, paradisfogelnS
fädernesland. Bebos af wilda Negersiammar.

b) Nya Caledonien, ö. om Nya Holland, bebos af
godsinnade, fredliga Negrer; är föga känd.

c) Nya Seeland, s.o. frän Nya Holland, delas afCooks sllnd i twenne öar, fulla af höga berg, berömda för

Sidney, Hst., boktryckeri, bibelsällskap. 25 t., med hamnenPort Jackson.

2. De större Oarne.
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sitt lin. Inw. äro wilda och krigiska, och äta sina krigs-
fångar. Engelsmännen ha här anlagt kolonier.

De förnämsta äro: s. om Eqvatorn: Nya Britannien,
Salomos-öarne, Nya Hebriderna, alla högbergiga, till
en del vulkaniska, men myckel fruktbara; _Vans?aps-öar-
na, yppigt fruktbara och wäl befolkade; Sallstaps-öar«
na, med ett herrligc klimat och bördig jordman. Inw.,som äro mycket godsinnade och gästfria, hafwa antagit kri»
stendomen och styras af en inhemsk Konung. Hufwudön
heter (Z)taheiti. — N. om Eqvatorn: Marianerna eller
H,adronerna och Carolmerna tillhöra Spanien; Sand-
wichs-öarne, helt och hället stillda frän de öfriga, ined
höga berg, tempererad! klimat, rikedom pä produkter. Inw.,
hwilka till större delen äro kristna, äro högwäxta, krigiska,
läraktiga och styras af en inhemsk Konung. Hufwudön
heter Owaihi.

ch Van-Diemens land, s. om Nya Holland, ined höga
snöberg och stöna skogar. Tillhör Engelsmännen.

Wellington, stad med 5 t.

Habarttoon, Hstd., 2 kyrkor, skolor, bank, tygwäfwerier. 16 t

3. Gfiockarna.



Sid. 7 rad.
— 12 —

— 18 —

— 21 —

— 25 —

— 26 —

— 27 —

— 31 —

— 38 —

— 40 —

— 45 >-

— 46 —

— 53 —

— 66 —

— 73 —

— 74 —

17 stär: waror läs: warar
18 l. under namn af

7 st. Catopaxi. I. Cotopaxi.
8 st. Granada l. Grenada

34 st. Misissippi, l. MisissippiS.
29 st. stora l. fiera
3 st. Äras, l. Ärras,

36 st. utgöres l. utföres
9 st. stora!. fiera

28 st. Titicata l. Titicaca
8 st. boningsplatsen l. boningsplatser

32 st. Konnukoski l. Konnuskosti
6 st. Gustaf Adolfs socken, l. Gustafs kapell («

wimaa),
3 tilliigges: Malmö, L., betydlig handel. 5 t.

11 l. pä en hög holme, B. t,500.
1» st. Nurnburg, l. Nürnberg,
5 st. Mallorca, l. Mallorca,

28 st. obebodt; l. obebodd;
22 st. krigista och lefwa l. krigista samt lefwa
21 st. Pel. estina l. Palaestina

Rättelser.












