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Vlaud de intressantare, wettenssaper ar ynekligen
Geographien, som innehåller en samling af alla hit-
iills gjorda upptäckter och anmärkningar rörande dey
jord, wi Vebo, och de mennistor, som jemte osi finnas
der. Desi studium tjenar i ställs för resor, och utan
kostnad, utan mödor och faror fhrer het osi kring hela
jorden, till längt fiera länder ä.n en enda menniska
möjligen fiulle hinna att besöka, ja till alla, dex
wcttgiriga mennistor någonsin warit. Med Ml har
det derföre alltid utgjort en hufwuddel af underwis-
ningen, och äfwen hos osi hafwa mänge sysselsatt sig
med der bcrömwärda bemödandet att dni förskaffa
Lärare och Lärjungar tjenliga läroböcker. Fa hafw»
likwäl lyckats, och jag tror mig utan förmätenhet kuy<
na saga, att Författaren till närvarande arbete är
hos osi den ende, som riktigt uppfattat och tydligen
uttryckt Geographiens begrepp. Hansarbete harlikwsl
haft det besynnerliga öde att glömmas i det land,
för hwars Barn det war ämnadt, och utom i allge-
wcine Litteratur-Zeitnng, Halle 1809 tTnm. 103, der
dft har jag

Hörstal.



icke sttt det nämnas nägorsiades. Orsaken kan likwät
icke wara annan än dcn, att det yl kom i cn tid dH
war Litteratur icke ägde någon TidkinZ,, och da man
ofta icke en gäng widdttena Universitetet kände hwah.
som utgass wid dct andra. Om det i andra lands-
orter blifwit begagnade wld enstilta eller offenttiga
underwisningen, känner jag icke; men åtminstone här
lag det länge vortghmvt pä Bokladorna, tills jag af
en händelse kom alt fä se och läsa det. Jag fann till.
min stora fägnad, att det innehöll allt hwad jag för-
ut önstat af en Lärobok i Geographien, och jag började,
derföre rccommcndera det hos unga Studerande, som.
wille bereda sig till andras underwismng, öswertygah:
iltt methoden för hwart och ett studium ligger tydli-
gast .framställd och säkrast förwarad i en god Lärobok..
De eremplar, som här funnos, utsaldcs snart, och.
oaktayt gjord requisition hafwa icke fiera kunnat crZ

hällas. Emedlertid är arbetet icke ännu sa allmänt
Nndt och begagnade, som det efter min tanke förtje,
uar att wara, och en ny upplaga af detta nästan oöf,
werträffeliga rnästerstycke kan med stal anses för en
N'inst för Litteraturen. Ty ehuw egentligen bestämdt.
för första underwisningen, och derföre lampadt efter
Bains begrepp, läses det med nytta och nöje äfwen atz
den mera mognade ynglingen»

Bttrak.om närmare detta arbete efter den anwis»
ning. Författaren sjelf ger i sitt Företal. I aft
seende?ä planen sinne wi dä, att Författaren icke,
fäsom wanligen händt, lagt den politiska Geographien
till grund för jordens, bestrifning äfwen i Physistt af«
seende, utan noga skilt icke blott den Mathematista
frän hen Physifia och Politista, utan äfwen dessa bc^



ge senare fr)n hwarandra., Sedan han således ut-
vecklat de första begreppen af den Mathematista, föl»
jer dcn Physista; och derefter bessrifwus länderna i
allmänhet i afseeyde pä deras naturliga, läge och be^
sl'. ffenhct,. berg och natten, producter, o. s. w., Man
allt afseende pä deras politiska förhällande. Denna
prdning ar ocksä den enda rätta. Barnet bör nemli-
gen först hafwa en sä tydlig äffädning som möjligt af,
jordens läge i werlden och desi förhållande till, det.
solsystem, hwaraf hon utgör en del; det bör widare känna
dest figur, storlek och rörelser, och, i anledning af- deff
rörelser, hwad man, förstår med poler och arel, meri-
dian och cquator, longitud och latitud, tropiker,, och
polarcirklar m. m. Derefter bör det fa weta, hwad
son» sinnes närmast omkring, pä och i jordcN/ samt siu-
teligen, sedan det lärt känna, jorden, desi markwars
higheter och inwanare, i synnerhet- mennifforna, sadgna
de aro gifna i naturen> öfwerga, med sin tanke,till de
inrättningar af riktzn
och som förändra sig mcd hwarje dag> Bestrifningen-
pä dessa senare wn bestäms för sengre., delen,^ nzed
hwars utgifwande Författaren, wille dröja, tills poli-
tiska ställningen i Europa kunde hlifwa satt pä en
mera stadig fot. Men den aktningswärde Författaren,
hwars hjerta war lika ädelt, som hans försiänd war
ljust, mognade tidigt för en bättre werld, och den se,
vare delen har aldrig utkommit. Jag har anledning
att tro, att åtminstone ett utkast dertill funnits i ma,
yuscript j men hwar det blifwit af, känner jag icke.

' I afseende pä behandlingssättet har Författaren
bemödat sig att firifwa mera för förständet än för min.
net. Han har wal welat lemna ett compendium, men



säd'.nt som det bör wara för första underwisningen.
N^^ligen bar man tro:t alt en Lärodok för Barn
skilde sig dcngenom frän cn för äldre personer, att
dcn förra sk<.ll med fä ord uppgifwa hwad den senars
om^ändligare utwccklar. Jag tror. deremot, att, dä
man will tala ej blott till minnet, utan äfwen till
fölsiändct (och detta senare fallet äger isynnerhet rum
Uti Geographicns Mathematista och Physista delar),
bör egentliga stillnaden bestå deri, att man i en Lä-
rodok för Barn cj upptager sä mänga ämnen, utan
gör ett urwal af de wigtigasie och intressantaste, men
bchandlar deffa med all den tydlighet och utförlighet,
som fordras för oet ännu ouppodlade förständer. Kort
bör den w.ara; men kortheten bör mindre bestå i f«
ord, än i fa saker, sä wida den ej stall blifwa ett
torrt stclett ulan anta oä) lif, efter hwars genomläs-
ning Barnet sällan fhrökt sina kunskaper med mera än
några tomma namn. Ingen ting, säger Författaren?
syneo mig orimligare an Kompendier for barn, hwari
man endast med fä och adsiiakta ordasatt nämnee
hwar sak. Oin fädane skulle af dem kum:a förstas,
hwartill stulle dZ större tydlighet och utförlighet tje«
na för den mera mognade menniftan? Den som
ssrifwer för barn bör, da han talar till deras för-
stånds befatta sig med fa och inno^n deras fatt-
ningskrets liggande saker; men han bör icke
len/na dem han företager sig, förr, än de ärosa,
tpd»!llsien framställda, att den än ostädade tanken
i'an rerigt och fullt fatta dem. Trogen dessa reglor>

delen, utan att'
inläsa sig i strängare bestämningar, likwal icke stadnut.

nägr<» fä torra definitioner utan med Ledighet



HH tydlighet utwecklat ollt det, som möjligen kan fat-
tas af ett Barn, och hwars kännedom är nödig för
stt rätt förstä dcn Pbysista detcn, hwi-ken l^n be-

handlat äfwen lä tydligt, och med äfwen sa strängt
urwal af det merkwärdigaste och intressantaste.

Hwad st>len angår, har man sagt, akt den är
Harnsllg. Jag tror att den bör sa wara i ett arbete
'för Barn, och att den äger fortjenft i den män den
lämpar sig efter deras tankegäng, för hwilka dcn är
4vald, och undwiker alla sZdane begrepp och ordasätt,
som ligga Utom deras kunffapskrets. Des; warde är
afgjördt, säger Författaren, om den äger intresse och
tydlighet för dem, och min erfarenhet bestyrker, att

Författaren närmast träffat dcn lon, som rader t
-Barns egna berättelser, och som således lättast fattas
-af dem.

'I närwarande upplaga stusse Förläggaren hafwa
önskat, att kunna tillfoga den Politiska delen ; mcnom
an nägon funnits, som welat och med framgång kun-
nat arbeta efter Författarens plan och i hans anda, sä
äger likwäl samma stäl, som förr hindrade desi utgift
wande, ännu rum. Emedlertid kan boken, sådan den
är, nyttjas sZsom en inledning till det Geogrzphista
studium, hwilket efter min tanka bör till en början
inskränkas inom läsningen af den samma ochafCam-
pes Geographista Vibliothek, hwarunder alla länder,
haf, fioder, berg t». s< tv. böra alltjemt uppsökas pä
glbben eller kartan, och noga betraktas till deras läge
och sträckning, sä länge, tills man i inbillningen och
med tillflutna eller bortwända ögon kan likalä tydlis
Hen föreställa sig dem, som om man betraktade dent



Några rättelser aro i närwa^ande upplaga gjorde
<lf kunnige män; men man bar derwid inskränkt sig blott
till enstilta uttryck etter meningar Man har i det
hela welat lemna arbe^t 'adant bet utgått Ur För-
fattarens hand, och »nan har sändes .bib^hällit äfwM
hans indelning af Amerika i 2.-ne werldsdelar, och hans
wä hända mindre noggranna classisicering af menni-
fioraeerna.

pa papperet, '^ör att lätta läsningen med glob eVet
kartor, som hafwa sina namn pä främmande Spräk>
har Författaren i noter bifogat de Latinska, FraNstil
m. w. namnen, sä ofta han trott sädant bchöfwas, af»
wensom uttalat af främmande namn, som hafwa sw3«

rare innanläsning, blifwit Utsatt, sa widt det kunnat
ste med bokstaiwcr.

Detta ar det omdöme, jag pö Förläggarens begä^
»an bort lemna öfwer närwarattde arbete.

I<uuä den 7 oct. I8l5»

01^0 I.I^O^ON3.



horden är bet, hwatpa wl M bo öch wistas, öch
hjälpa finiias sä mänga Land och Sjöar, sä mänga stöta
bch sma Berg, sch Floder,. och Städer, öch Mennistor>
HH Djur, och Trän, och Waxter, och Stenar, dch sH
mänga mänga andra saker.

Ett Bok, hwari siar öesttifwit, hurUdäN Jorden sil
dch hwav sdm fitts pä den, kallas Geografi eller
lordbeskrifniOg. Nerförs källas dcksä den här
boken en Geografi, emedan ben ät en bestrifning ontz
Jorden.

Inledning.

lordeN bestrifwes pa tre sätt: antingen beftriMb
Mait hwad stapnad Jorden har, huru stor hon är, on»
hon stär stilla eller rörs, och Mera sädätttj da befkrifttin«
gen kallas Matematist *) Geografi: — ellöt ock be«
strifwer maN hwaraf Idtben bestar och hwad som sins pL
henne, såsom l^nd och sjö, och berg, och trän, och djur^.
bch Mera dylikt; da bestrifningett kallas Fysisk Veo<
grafi: — eller ock bestrjswer maN tze Riken och Städev
som mennifforna inrättat pä lotdön, dch dett beskrisningett
kallas politist MSgrast.

Ar-
5) Ord.', Matem-ltiss bethbet matande hch räknän_e: M<t»

tematisk Geografi Etyder derfbre en bestrifning om Ior»
den, som <~natcr och räknar ut, huru stor Jorden ör> hurtt
hon är flapad, huru hon röts, och hurli längt det är tilt
solen och manen, och andra sådana ting. .

") Ordet Fysisk betyder sadnnt som ångat Naturen t FysiV
Gcogr-fi betyder derföre en besttifning, sont tatar «m Jor-
dens naturliga beskaffenhet.

"*) Ordet polinst ö.tpder sqdsnt soM attgä, riken «ch
staber.
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Det har warit folk som med stepp seglat rundt om-
kring henne, och funnit henne helt rund. När de seglat
bort ät en sida, sa hafwa de kommit igen rätt ifrän den
andra sidan.

är icke flat som hon synes wara; utan hon äl
rund som ett Aot, som ett stort, ett mycket stort klot.

Matematisk Geografi.
Om Jordens stapnad.

Första Delen.

Nar Man nu wet att Jorden är rund som ett klot,sa kan man ocksä lätt begripa huru det kommer till, att
det är folk, som pa andra sidan öm jorden gar med sina
fötter rätt emot wara. Du ma derföte icke iro att de
falla bort ifrån jorden; ty pa alla.sidor faller allt ner till
jorden, just såsom Wi, och ingen kan komMa opp iuätt
Jorden annorlunda eller Mera an du och jag. Om man
hoppar opp ifrän Jorden, sa faller man straxt ner till
Jorden igen. Du kan lätt se huru stugorna spassera pä
alla sidor pä ett klot som du hänger opp: just sa gar der
folk pä alla sidor pä Jordens klot. Men om du lägger
/.n liten sten pa klotet och wänder det, sä hälls han icke
d c utan faller derifrän. Men hwart faller han? — till
marken ser du: och sä faller allt till marken pä alla sidor:
si att det den är alldeles annorlunda med Jorden, an
med dec lilla klotet.

Och när man ej har Klot ellct Glober, sä ritar matt
twa ringar pä papper: och pä den ena ringen ritar man
den ena Dan af Jorden, och pä den andra ritar man
andra sidan, och kallar dem sen Globkartor.

Derföre gor man sig klot, somOnan kallar Glober,
och ritar derpä figurer, nar man will wisa huru Jorden
är stapad, och huru det är land och sjö pä henne.

Derföre är det 3^d och Sjöar och Berg och Trän
och Hus och Mennistor och Skepp pä alla sidor af lor-

dm,



ben, likasom bos ost: och pa alla stallen tycker man att
wan är ofwanpä, och sa hafwa de tyckt, som seglat om-
kring Jorden, fastän de wcnit pä alla sidor af henne.

Jorden är mycket stot. Dä man är oppe i ett högt
<lorn, eller pä ett högt berg, och ser sa längt omkring sont
man nånsin kan se, och ser skogar och berg pä längt
längt häll, att de se helt smä och dunkla och b!ä ut, sK
att man knappt ser dem; sä str man anda bara en li-
ten del af Jorden, icke en tusendedel en gäng.

Och de, som hafwa seglat omkring Jorden, hafwa
seglat en förskräckligt läng wäg; och fastän de farit natt
Vch dag med mycket stor fart, just som dä man kor s3
härdt som hästen nånsin orkar springa: sa hafwa de ändH
sätt segla mer än ett helt är, vfwer stora stora sjöar, in-
nan de hunnit omkring jorden till samma ställe igen.

Dm Jordens storlek.

Jorden är sa stor, att det wore omöjligt att grafw»
igenom henne. Man skulle icke kunna fa ett sä långt snö-
re cn gäng, som skulle racka igenom henne om der wort
hal. Jorden är tolfhundra mil *) midt igenom, och
tundt omkring ar hon mer an tre gånger sä mycket. On«
dunnwet Kuru läng en mil är, eller om du bar restnägrck
mil, sä kan du lätt tänka huru Mycket tio mil är, hur«
mycket 20 mil, och huru förskräckligt läng wäg tolfhundrc»
mil ar, och likwäl är det sä längt midt igenom jorden"°^X

A 2 För

5) Gn Mil är iZooo alnar läng. Således ar c» fjerde_
deis mil 4,<.« alnar, eller .5.0 famnar, dä man räknar
Z alnar pä en famn.

Alla mil som talas öm i den här boken, aro sädane som jaz
nu scistt, och de kallas Swenfia mil. Andra folkstag räkna
wäl ockla mil, men deras äro icke langa, z tyffa mil äro
lika sa langa sem 2 fwenffa, och mer an 6 engelska mi!
rymmas pa en sirenst. I Rytzland räknar man med Werst ;

vch _0 Werst aro llka med en swenst mil i läng..
s*) Nundt omkring Jorden är det 3760 mii. Man kan t>s

tänka huru läng wög den måste resa, som seglar smkrinz



Men hwad är wäl det, som bär ett sa ofantligt klot
som Jorden är, med alla hennes stora sjöar och land, och
hennes stora berg och allt annat som sins pä henne? —

Hela detta stora och tunga klotet ligger pä ingenting: utaN
det är tomt omkring det pä alla sidor. Det swafwar t
toma rymden, liksom en boll swafwär i lusten, när maN
har kastat den.

För det att Jorden är sa ofantligt stor, g3r det intet
till saken, att det sins berg och backar och gropar pä hen-
ne: utan hon är ändä rund. Om du tar och strör några
sandtorn pä ett klot och sticker smä gropar i bet med en
nal, nog ar klotet rundt för det: och just sä är det med
Jorden och hennes största berg och gropar.

Om Jordens läge i Werlden.

När man ser det bläa pä himmeln, sa ser det wat
ut, som det wore ett stort blätt hwalf öfwer och omkring
otz; men det är icke sä. Utan det blåa ar bara ett tomt
r^m som aldrig har ända, och det ser sä blätt ut, fördes
att det gär sä oandeligen längt bort. Öm en fägel stulls
fiyga dit, skulle den alldrig finna annat an toMt, fastän
han skulle fiyga i tusen är: och sä ar det pa alla sidor
om Jorden.

Men Jorden är icke ensam i denna oändliga Nlsrlbs-
rymden; utan det sins ännu mänga andra sädana stora
Klot, som stväfwa l det toma rummet, just säsom lor-
dn, fastän de äro mycket längt borta ifrän henne. Solen,
Manen, och alla Stje.rnorna, som är.o sa mänga att maN
icke tycks kunna räkna dem, de aro allesammans sädana
d.r stora Klot, somliga ännu Mycket större än Jorden.

Alla dessa stora Kloten kallar man Himlakroppar
eller N?crldsklot, och nar man med ett namn will nams
na dem alla, säger man hela Merlden.

' Stjcr-»

Jorden; ty han slipper icke ratt fram, utan mäste fara
trokwägar lör landens skull.



Man har igenom uträkning kunnat fa weta huru
långt det är till Manen och till Solen *). Mänen är
stllranärmast Jorden af alla Werldskloten. Men du ma
herföre icke tro att Manen är nära till Jorden. Nej!
du mins wäl att det war mycket längt midt igenom lor-
hen, och änhä är Manen trettie gänger sä längt borta **).
»-- Om en fågel skulle skulle flyga dit, sä stulle han knappt
pa ett helt är hinna fram, fastän han aldrig stulle hwll»
pä wagen.

Somliga Stjernor som wi se, äro närmare; andra
Stjernor äter äro mycket längre bort. De som lysa kla-
rast och se störst ut äro närmast till Jorden. De andra
deremot ato allt längre och längre bort, i den män som de
se smä och otydliga ut.

Stjernorna se sa smä ut för det att be äro sa oan-
deligen längt borta. De äro sä längt borta, att man icke
engäng kan begripa huru längt det är: och ända är det
ännu andra stjernor, som äro sä längt borta att man al-
drig kan se dem.

Solen och Mänen se större ut, för det att de ej äro
sa fasligt längt borta som Stjernorna.

Mänen är icke sa stor som Jorden. Om Jorden»
skulle delas sönder i femtie delar, sä skulle en del wara sa
stor som Manen; men när man wet att Jorden är sa
halt stor, sa förstår man lätt, att Mänen icke är liten
heller.

Men hwad skall man saga om Solen? Hon är myc-
ket längre bort än Mänen: hela fyra hundra gänger län-
gre bort; och när man will säga huru mänga mil det är,
sa är det hela 14 millioner mil: ehuruwal det, när mm

ser
*) Gn bok, hwari man far meta, pä hwad sätt man räk-

nar ut !uru längt det är mcllqn Iyr.en och de a^ dra
W.rldskropparna, såsom Solen och Man n, och haru stora
de äro, med flera sådana saker, kallas AjlronOMl.

*") Afständet mellan Manen och Jorden ör 35,660 mil.



Solens asständ är ofantligt: men, sa är ocksä Soleet
stor. Om man stulle lägga tillsammans ien kl^mp tufta
fä stora Klot som Jorden, och sen sätta tusen sädana
ofantliga klumpar tillsammans, sä stulle det ända icke blif-
wa fullt sä stort som Solen ar. Hon är mer än i,4ou,oac)
(en million, syrahundra tusen) gänger större an Jorden,
ech mänga Stjernor lära äfwen wara sä stora fom hon.

Ack! hwad ända Gud har skapat för en omätligt,
stor werld! Hm^u oändligt stor^ och magtig är<dä icke Gud
sjelf?

fer pä Solen, icke ser sa ut som HM stulle wara sa längt
borta, för det att hon ar sä oändeligen klar och lysande.

Han. har äfwen gjort Werldskropparns af twa siag:
sädane som lysa, och sädane som lcke lysa, utan stulle
wara mörka, om- inga andra lyste pä dem. Solen och
Stjernorna lysa fjelfwa, och hafwa derföre en sä stark och
brinnande glans. Men Jorden 061 Mänen, och nägra an?
dra kroppar, som. kallas Planeter och Kometer äro mörts
och kalla, och blifwa ljusa och warma bara igenom, det att
Solen lyser pa dem. När Sol en icke lyser pä Jorden,
Hr hon mörk och kall.

Jorden är också en Planet, och flera af de andra.
Glaneterne hafwa Manar såsom. Jorden, ehuruwab wi e^j
fe dem med bara ögonen, för det de äro sä längt borta,
sch icke. äro sä stora som de HimlakropMxne. som wi se^^.

-!) Planeterne äro till antalet Slf,va. Den sym Zr när«
mast tlll Solen heter NZc._u.lus, dernäst är Venus, sst
lorven^ Mnrs, Leres, pallas, Inno, Vest-t, Ju»
pirer, S«nn'nns och Uranns, som är den yttersta af alla^
sawida wi hafwe oh dem bekanta. lupiter är den största
Is dem, och är inemot izau gånger fa stor som Jorden.

Kometevne äro gansta mänga, och hafwa wanligen en ljus
strimma efter sig, som kallas Kometens swans; men man
ser d.m mycket fällan.

planeterne hafiva Mänar. Jorden har en, lupiter har 4,
Gaturnus. 7, och hos Uranus har man .edan upptäckt 6.

stycken. Ju längre de aro borta ifrån Solen, desto flera



Manen är äfwen mörk,' och gar, ungefär pa 28 da-
gar, omkring Jorden ett stag. Sä snart wi dä se honom
Pä den sidan som Solen lyser pä, sä ser han äfwen klar
ut, ock dä är det Fnllmäne; men när den sidan är wänd
at osi som Solen ej lyser pä, da är han helt mörk, sä att
han icke lyser alls: och dä säger man att Manen är i
Nedan, och när han siar sä, att wi se bara hälften af
den ljusa sidan, sa ser han hals ut, och dg kallar man det
Halfmstns.

Solen och Stjernorna stä stilla, ehuruwäl det ser ut
som de stulle röras Planeterns och Jorden och Mänen
och Kometerna sta icke stilla, utan äro ständigt i rörelse.
Ae löpa i ofantliga lingar rundt omkring Solen.: och med
Planeterns följa deras Mänar, som under detsamma löpa
omkring hem i större och mindre sirklar.

' Planeterns lysa sä klart som Stjernor. Har du na-
H«n gäng sett den klara och stöna Morgonstjernan, sa wet,
att det war en Planet som du dä säg. Men Planeterns
äro ej sä längt borta fem Stjernorna: och ehuruwäl de
tindra fä klan, sa aro de likwal i sig sjelfwa mörka och
utan ljus. De glänsa endast för osi med det ljus som
Solen kastar till dem när hon lyser pä dem.

När Manen kommer mellan Solen och Jorden sa att
hm skymmer bort Solen för osi, sä säger man att det är
Solförmörkelfe. ehuruwäl Solen aldrig blir mörk siclf:
Och nar Manen kommer la bakom Jorden, att Jorden
fiymmer bort Solen för Manen, sä att Jordens stygga
faller pä Manen, da blir Manen utan ljus, och da kallaS
het Manföxmörkelst

Manar har Gud satt dit, för att lysa pä dem. Derförehar han också satt en stor ring omkring Planeten Satur-nus, att han skulle fä sä mycket mcra ljus, ester han ärsa fasligt långt borta ifrån Solen. Och d rför. måste man tro,
att d.t sins leflvande »varelser pä alla de Mora Planeter-na, afw.n som pä Jorden.

*^) du icke wal förstår huru detta gar till, sä följ mittrad. Ställ ett brinnande l^us pa bordet, när dt är mörkti din kammare, och la.sa att det är Solen. Tag sen ett



Jag har nu beffrifwit huru Jorden stär pä ingen?
utan att det är tomt pä alla sidor om den, likasom

öfwen omkring de andra FLerldskropparna foln äro i werlds»
rymden jemte henne.' Jorden stär icke Ma der hon
är. Liksom när en stark karl kastar en boll sa att den far
med stor fgrt, sä far Jordens stora och ofantliga Klot fram
i det toma rutymet. Det far ftsiM deri med en fasligtz
s?or fart.

Ingen ann^n än Gud har kunnat kasta ett sä stort
och tungt Klot som Jorden är, med en sa obegripligt stor
fart. HtvelN kan dä begripa huru siar? Gud är?

Dm Jordens rörelse.

Men det är sä konstigt inrättadt, att Jorden ej löpey
i sin fart rätt fram; utan hon löper rundt omsrjng So-
len. ~

När man kastar en boll sq längt fram som mgn or-
kar, sa far man se, huru den smäningom faller till Ior?
hw som är större än bollen, Just sa böjer Jorden sig^

och;

litet klot tller en boll i hayden och ställ dig pä golfwet,,
sä, att du är nsgot lsngt ifrän ljuset. Häll sedan bollen,'
sä längt din arm läcker, lyidt framför ditt ansigte och lät^sa att bollen ar Mänen och att du ser ifrän Jorden pa hy,,
pom. Wrid dig sedermera omkring sä. att bällen gsr ett
slqg omkring dig, sä fär du se nägonting som liknar det
iag bestrifwit om Msnen: ty när bollen kommsp pä den
sidq» om dig son? ljuset är, fä ser du bara den mörka siday
yf honom, likasom af Manen,/ nar det är nedan; träffar
hollen komma miht fhr ljuset, sä jkymmer han bort det för
dig, likasom Män?n wib en Golfdrmörkelse ssymmer bort
Golen: nar bollen kommer pä sidan om dig, sa ser du hy?
nom bara till hälfts ljus, likson, nar det ör halfmänel
pch när han kommer än längre frqm<«sä ftr du hela dey
upplysta stdqn, sssom wid fullwäne. Händer det sä att
han kowsiur i din stugga, lg blir bollen mörk sä länge
han gar igenom stuggan; qlldeles syty Manen hlir »nörtz
af Jordens ssugga, när det är Manförmortelse. Men 'för
tzu honom sä högt, att han gar ofwansör din stugga, sä
hlix han icke förmörkad den gängen: och ss häyder det yf,
tast med Mänen, s5 att Förmhrtilser inträffa entzast <tt
pa^ hänger gm aret,



Jorden bqr sa stark fart, att hon bjnner ett slag
rundt omkring Solen pä trehundrade scxtiefem dagar ochsex timmar, ehuruwäl Jorden ar sä längt borta jfrän So-
len som wi förut hafwg hestristpit, och fastän hon således
har en sä obegripligt läng wag att fara, innan hon hinner
siaget fullt. Sq läng? nu som Jorden far ett slag fullt

Solen, kallar mqn «:tt Ar: derföre ar det 365 da-
gar och 6 timmar pä ett är; och medan Jorden hinner
ett slag kring Solen, gqr Manen flera ssag fting Jorden:
pch man fållar den tiden som Manen behöfwer för att gö-
ra sitt flag fullt kring Jorden, e»,

också småningom till Solen som är sa ofantligt mycket
större än Jorden- Men Jorden har sä stark fart alt hon
ej kan falla till Solen, utan far allt förbi denne, och far
sä rundt omkring henne.

Ig lordess har sä stark fart pä den wägen som hon
far kring Solen, att MM fsigel kan flyga sä fort: icke cn
gäng en kula som. man skjuter, kan fara sä förr; ty pä en
liten stund far hon flera tusen mil: hyn far mer ät»
ly,poo (tietusen) mil pä en timme ').

Gud har gjort mycket wäl i det att han lät Jorden
sä röras kring om Solen; ty deraf stomma årstiderna ellep
Mnter, Wär, och Höst När Jorden har den
?ya gndan lutad mot Solen, dä är der warmt och som«
ylssr, och wid andra ändan kalt och winter; och nar Ior?
hen kommer pä andra sidan. 0M Solen, sa lutas andra

mot Solen, och dä är der sommar, och der som
fhsyt W«r sonttyar är dä winter **): och sä uppkommer

5) lorbenZ fart ar fcZ stor aft hon hinner öfwey tw§ helq
plil pä en sekund, eller under det pendeln pä ett manligt
waggur siäf ett flag.

du will se huru detta gar till, sa tag en boll. och
träd midt igenom den en stälträd, till exempel en strumpa
Kista. Stall ljuset pä bordet, och häll bollen ett stycke
ifrån och alltid lika högt med ljuset: men häll den sä,, art
stickan icke står rätt opp och ner, utan lutar med ena an~
han mot ljuset, ungefär sä mycket som timwisarn pä klochqf-
lhfar pä sned, när han wssa^ pa half elfwa. Hu, ser HZ



Sommar och Winter och Höst och War pä alla ställen pä
Jorden : ty när sommaren är slut och det stall bli winter,
fa är det höst, och när wintern byts om till sommar, sä är
det wär. Och igenom denna rörelfe händer nu, att näy
nian har^ winter wid ena ändan af Jorden, sä har man
sommar wid den andra. Men om ett ställe alltid hadesommar, sä stulle det alltid wara winter pä de andra stals
lena, och dä stulle. ingen mcnniska och inga djur kunna by
och lefwa der, och inga trän och gräs eller andra wäx.ter,
skulle kunna wäxa der. Der stulle aldrig finnas nägot till
mat. och der stulle wara sa kallt, och sä fult, att det just
wore rpfliqt — och pä det ställe, som alltid stulle hafwa
sommar, stulle blifwa fä hett, att knappt nägsn kunde
wara der heller. Men nu, da årstiderna byta om, sa kun-
na wäxter och trän och djur och, mennistor sinNgs nästan
Pä alla stallen pä. Jorden.

Nu Kafwa wi sätt weta huru det blir sommar och
winter: lat osi nu äfwen se till, om man kan wisa huru>
wi fa dag och natt. Ah! man ser ju att Solen gär opy
om morgonen och ner aftonen, och sä blir det dag och natt,
lar du mena. —- Ja, man tycker wäl att det ster sä, fö^
det att det ser sä. ut; men det är icke Solen som gär,
utan det, är Jorden som wrider sig omkring. Huru
tlcker du att den ofantligt stora Solen stulle pä en enda,
dag kunna fara en. sä förstrackligt lqng wäg omkring lor.
den; när Jorden, som är sa liten emot henne, behöfwer
ett helt är för att hinna omkring Solen: fäsom wi redan
hafwa bestrifyoit? Men man ser ju tydligen att Solen
gär, säger du. Ja wist ser det sä ut: men nästa gäng

' dH,

att ljuset lyser pa ena ändan af bollen, wen icke pä den,
andra. For sedan bollen omkring ljuset; men höll stickan
aUtid pä samma sött, s.i att den aldrig kommer att lula_
annorlunda, än den i början lutade; sä far d^l se, när
bollen konmer pa andra sidan om ljuset, att han är upp-
lyst wid andra ändan, cller der lom förut war mörkt, och
att det nu ar mörkt der, som förut war ljust. — >och sä
widare. Gä rörs lordcn omkring Solen, och sä blir det
sommar sch winter än pä den ena och an pa den andra än-
dan af Jorden: såsom jag har bestriMt.



bu far ut att äka eller frgla, sä fe omkring dig pä land
och hus och trän: da stall du fä se, att det sä ser ut som
landen stulle röras, och gä bakom hwarandra allt efter som
du far fram; och likväl stär landet stilla, och wagnen eller
staden eller bäten fqr flamät, säsom du wal wet. Just
fä gar det till med Jorden och Solen äfwen. Wi tycka
att det är Solen som rörs och att Jorden stär stilla, söe
det att wi bo pä< Jorden och följa med henne hwgrt hon.
tzar wägen, och se icke huru hon wänder sig.

Ibland nar man kastar en boll, sä snurrar han om?
kring äfwen, under det han far ftam i luften, just som dH
nian kastar en trissa pa Jorden eller längs utät golfwet.
Den rörs dä pä en gäng pa twä satt: först far den fram?
qt, och sen, under det den far framät, rullar han omkring
tillika just son, det stulle wara en arel igenom honom, sa,
som när ett hjul wänder ffg onikring sin axel. Om dy
nu förstär huru det gär titt med bollen nar han sä wänder
sig omkring under det att han far framät i luften, sä kan
du äfwen första huru det gär till meh Jorden. Jorden
rör sig just säsom hollen pä lwH sätt: Hon far framät,
fä att hon pä ett ar hinner omkring Solen^ och, undep
det hon far framät, sä rullar bon omkring liksom omkring
en arel. Det är jemt pä tjugufpra timmar eller ett dygn,
hrxilket är det samma som. en dag och en natt, som Jor-
den wänder sig^ ett flag omkring sin arel.

Och just deras, att Jorden sä wänder sig, kommer dag
och natt. Ty nar Jorden wrider sig pä det sättet om-
kring, sä lyser Solen än pä den ena sidan ock an pa dca
andra sidan af henne: och den sidan, som Solen lyser pä,
har dag, medan det pä den sidan som är wand ifrän So-
len, är mörkt och natt: och dä ser det ut som Solen stul-
le gä opp och ner, allt efter som Jorden wänder sig öster
ut emot Solen: och derföre är det alltid dag och natt in-
nom 24 timmar. Om dagen är läng, säsom midt om
sommaren, sa är natten i desi ställe kort; och om nattenär läng, säsom om Jul, sä ar dagen sä mpcket kortare.

Nu har man bestriswit hwad stapnad Jorden hqr
huru stor hon är, huru hon är belägen i werlden, buru

Om Jordens Kretsar.



9fär jag sade att Jorden wänder sig omkring sin axel,sa hpr du ej derföre tro, att Jorden har någon sådan axef
soin hjulet, utan efter Jorden wänder sig omkring liksom
bollen ibland gör när man kastar den, sä gr det liksom
Iyrden stulle ha en axel. Man tänker dä en rätt linje
eller liksom ett rakt streck midt igenom Jorden, liksom Ior?
den stnlje wända sig omkring det, för, det, att hon alltid»
wänder sig pä ett sätt: och den linjen, som man sa tän-
ker igenom Jorden, är det, som man kallar Jordens Axel.
Pä Globen kan man ej se den, ty den gap midtigenom
Globen, men pm man stulle klpfwa Globen midt i tu, sa
stulle man kunna se hwar pen bör gä fram..

löv sig, och att det uppkommer Sommar och Winter,
Dag och Natt, af det att hon rörs vä twä sätt. Wi
niaste nu också litet förklara, hwarsöre man har dragit pä
Globen eller Globkartan de mänga strecken, som gä der
kors och twärs, pa det att du kan weta, hwad be betyda
pch hwarsöre man satt dem dit. Na, om du är npp-
lNerfsam, sä stall du snart fä weta det,

Norra Polen, eller det ställe pä Jorden som kallatz
sä, wisar rätt opp emot Nordstjernan, sä att om du wet
hwar den är pä himmeln, sä lvet du ock sä huru längt un-
gefär du är ifrän Polen pä Jorden; ty om du stulle resa
sä längt. att du stNlte fä Nord^jernan midt öfwer hus-
wudet, sä wore du just wid Polen pa Jorden, Men utom
het, att det är läng wäg djt, sä stipper ingen dit, säsom
du snart nog stall fa weta om du uppmärlsantt laser den-
här boken. Den södra Polen ar midt emot den norra^
nemli^en pä qndra sidan af Jorden.

Andarna pä Jordens Axel, eller de ställen pä Jordensom sryara emot den der linjen som jag bestrjfroit och kal-
lat Jordens ssxel, kallas lordeny Poler. Man finner da
lgtt att Polerna äro twä: iTorra polen och Södra
Polen. Pä Globkartan ser det ut som de lpore syra, fyx
det qtt Jorden der är afritad pa twä sidor.

Men du bör ocksg wna hwad Norr och Söder och
H^er och Wäsier är. Solen gär opp i .Öster, och gär

j och när det ar middag pa dagen, sä är hon
för



för ost tätt i Söder, och om du dä tvänber ryggen till
henne och ser dit som din skugga wisar, sä str du rätt at
Norr. — Eller.* du stall ännu.sa wcta det tydligare om
du lyder mitt lä.. Tag ett ark papper, och rita derpa
med twa raka streck ett ratt kors, sä att strecken ga ratt
öfwer hwarandra, och icke sncdt. Nar nu klockan siar tolf
pä dagen och Solen stiner, sn lägg ditt papper pa ett
bord i solffenet, och sta sedan en läng nal i den pllnkten
ber strecken gä öfwer hwa.andra-men du bör laga sa, att
nälen ät rak och stär rätt opp, sä att den icke lutar ät
iiägon-ern sidan. Du ser da att en stugga faller af nälen
pä papperet: wrid dcrföre papperet sä att skuggan fallev
Utäi ett af strecken, sä wifar det strecket ät Norr Med den
ändan, och med den aNdra. ändan ät Söder. Det anbrci
strecket äter roisar rätt i och Mäster. — pä det sät-
tet att nar du ser norrut) sa har du Sster till höger —

sch om dl> nu 8-r wäl akt pä huru strecken wisa, och kom,
mer ihäg det M, sä lM du hwarut Söder och Nor. och
Dster och Wäster är.

Om du ännrt dertilt Wet, att Sydwäst ligger midt
!mellan söder och wäster, Nordwast midt imellan wäster
och norr, Nordost midt imellan norr och öster, och
Sydost midt imellan södet och öste,; sä känner du Ma de
förnämsta N>adersN'eckett: — och Lä kan du lägga dina
kartor sä, att norr pä kartan ligger emot norr i werld.n,
ty pä kartan stär det alltid ffrifwit hwartut norr ar, eller
ock är der en figur soM ser ut ungefär såsom den, hwilket?
du ser bar bredewid. Det. samma
wisar dä alltid med den länga spetsen
hwart N_rr pä kartan är. Och när
du lägger dina kartor sä, att norr pä
dem swarar eMot norr pä Jorden, ss
far du se tanden pä kartan i sammaläge till hcharandra, som de ligga pH
Jorden, och da kan du bättre begripa
huru land och sjö och mera sädantligger till hwartanncit pa Jorden.
-« ssl_^7l^"""" runbt omkring Mo. en , ät.,tt sirkel som k«llas GqwKtor. Den gar pä Jorden sä.
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Sedan jag NU pämint dig om denna sak, sä will jag
saga Vig huru man kan weta, att man är pä det ställepä
Jorden, der Eqwat^-n gär fram, ty linjer och streck finnas
der icke. Jo: da man kommer sä längt söderut pä lan-
det eller sjön, att man ser Nordstjenmn just,wid Horison-
ten etter nere wid ytan af Jorden, utan att den lik-
wal gar ner:, da ftr man pä samma satt de stjernor soMswara emot södra polen, och dä wet matt, att man är
midt pä Jorden och lika längt ifrän begge polerna, och dä

fä^?r man, att man ar under Eqwatorn eller wid Eqwa-
torn: och ba sjömän tala oM att de Warit der, säga de>
att de passerat linjen, ftr dtt att Eqwatorn också kallas
Dagjemningslinje. *

Innan jag beswarar den friigatt, will jäg säga dig,
att du icke bör tro, att sådana der sirklar och streck eller

kretsar finnas pa Jorden. Jorden har bara sjö och land.
Men inga linjer och streck: utaN man har dragit dem pä
Globen och Kartan, för alt indela den sä, att man katt
satta land och sjö och floder och städer och berg pä sina rätta
stallen pä Kartan, allt öfter som de ligga pä Jorden, sett
man mätt öch räknat ut huru de ligga pä hennes

att den pä alla ställen ltMer lika långt ifrän bägge Poler-
na, och, gär rätt i öster och wäster rundt omkring lorden<>
Men huru stnlle man weta när man wore pä det ställe pä
Jorden der den gär fram?

När man ser pä Globen eller Globkartan> ser malt
mänga snrlar, som gä jemt eller parallell med Eqwatorn,
och som emot polerna blifwa i allt mindre och mindre kret-
sar. De kallas paratlelb'retsav, och säsom de endast ärö
dragna att indela Globen som jag förut har sagt, sä är
bet intet märkwärdigt emot dem swarande pä Jorden.

Men twä af dessa Kretsar, som pä hwar sin. sida
Ngga lika längt ifrän Eqwatorn, mäste du närmare kän-

5) eller Synkrets kallas den kretsen rundt om-
kring, der himmelen och landet tyckas räka hwarandra.
När Golen gar ner, är detz medelpunkt i horisonten, och
öslven sä när hon gar opp.

na<.



Jo — Du bar wal sett, wet jag, ätt Soten omsommaren gar mycker högre pä himmeln än om winternl
sä att hon oM sommaren kommer, nar det är middag *)>
Mycket högt opp, hwaremot hon om Jul knappt hinner
ofwer skogstopparne. — När man är pä Jorden pä det
ställe, som Solen är Midt öfwer nar hon för osi är högst

Pä himmeln, och hwilket händer 'midsommarstiden, sa är
wan just wid norra WändkretseN, hwilken kallas Rräf-
tans LVandkrets, för det att Solen, sen den hunnit dit,
icke gär längre mot norr, utan wanoer smäningom om till-
baka mot söder, och tycks gä baklänges liksom Kräftan,
sä att hon a ter för öst med hwar dag blir lägre och lägre.
Nar Man äter ar p^ det ställe söder om Eqwatorn, det
Solen är ratt ofwanför hufwudet dä hon är längst söder
öfwer, bwilket händer dä hon för osi ar lägst om middagen,
sä är man wid södra Wsndkrets<n, hwilken källas Sten-
bockens TVandkrets, för det att Colen dä börjar äter
att med bwar dag komma högre, liksom Stenbocken klätt-
rar uppför bergen. De kallas Wändkrets^r, för det, att
Solen, när hon kommer öfwer dem, tycks wanda om och
draga sig tillbaka; fastän det egentligen kommer deras att
Jorden gär omkring Solem

Efter Solm icke nänsin kommer midt ofwer lmfwu-
bet pä osi som bo här, sä bo wi ej wid nägondera Wandi
kretsen, utan längre i norr pä Jorden än norra Wänd*
kretsen är.

na. De kallas tvandrrttsav eller Döplkev. Du kan
wäl tänka> att der mäste nägot wäNda om, efter de kallas
'Wändkretsar; Men hwad kan det wära? och huru stall
Man weta när man är pä Jorden der Wändtretsarna ga
fram?

När Solen är öfwet Kräftans Wändkrtts hafwa wt
Midsommar. När hon ärer sänkt sig sä längt mot sö,
der, att hon kommer midt öfwer Eqwatorn, sä är dtt for

*) NZr jag här talar oM att Oojen är höari och lägre pä
himmeln, sä är meninzen endastHmu h«n nr «m middagen
hwar daz. ,



Man kan nu I)äraf lätt första, att Solen nwart ät
är en gäng öfwer norra Wändkrct^n, och en gäng öfwer
den södra; men twä gänget öfwer Eqwlttorn, nämligen ett
gäng om hösten och eN gäng dm wären: och att Solett
aldrig kommer ratt öfwer nägot ställe pä Jorden som är
utom Wändkretsarne; ty just öfwer dem wänder hon till-
bakln

osi Höst, och da är dag och natt lika länga öfwer hela
Jorden, sä att dagen är tolf timmar och natten tolf tim-
mar, och derföre kallas Eqwatorn Dagjemningslinje. När
Solen är öfwer Stenbockens Wändkreis, dä är det midt-
om war winter. eller Jul och Nyärstiden: och dä SoloN
äter, under det hon höjer sig emot Norr/ kommer till E-
qwatorn, sä blir det Wärdagjemning.

Men buru kan man dä weta Nät iNaN pa lordeN är
pä de stallen^ som swara emot Polsirklarna Pä Globen ellet
Kartan? Ni stola förklara det. Dag och natt byta
om pä Jorden inom 24 timmar; lnett ju längre man
kommer frän Dagfemningslinjen, eller Eqwatorn, destö
längre blir dagen om so:t<marn och i samMa Män kottars
i,m wintcrn. Nar Eolen ar högst, s^ är dagett längst och
Natten korlast; och när Solen är lägst, sa är dagen kor-
tast och liarttN längst; men tillsammans gör dag och natt
ända alltid jclNt 4 timnlar. När man kommer nära mot
ben ttakcen pä Jorden, soni fwarar mot Polsirklarm., sä
Kr Solen om sommarn bara en liten stund nere, och om
WittlerN bnra en liteil stund oppe: och när man kommer pä
det stället, som Polsirk.ln just gär öfwer, dä far man se
?n underlig syn. Solen gär dä icke ner oM MidfoMe
Marsnatten, utan rör bara wid stogen eller horisonten, och
«är snart smälungom opp igen: och midt om wintertt
tömmer bon icke opp da det stall wata dag; ock när det
händer, si dä net man att man är der PolsirkelN gat

fram.

Icke längt ifräN Polerna äro tivennb ändra kretsat,
soM kallas polsirklar. De nro lika längt ifrän Poletnch
soN, Wändkretsarne ifrän Eqwatorn. En är wid bwarde-
ra Polen: och derföre källas den eNa Aorra
och den andra Södra polsirkeln.



Hräck. Staben ToMea i Rysill?nb ligger sa, att Man ber
ser Solen oppe om middnatten wid midsommarstiden: och
derföle ligger den staden wid nVrra PolsirkelN.

Kommer man sedan ännu närmare mot Polerna, sä
här Solen icke ner pa läng tid om sommarn och icke opp
om wrntern: och wid sjelfwa Polerna är Solen oppe ett
hälft är och nere den andra hälften af sret. Der är pä
ett helt är icke mer an en läng dag och en läng natt. -

ILändkretsarne och PolsirklarNa fördela Jorden iwissa
delar, som man kallar Luftstreck eller Zoner. Man bör
weta, att det är warmäst wid EqwatorN, emedan Solen
häller sig mest beröfwer, och kallast wid Polerna: ja
der är förskräckligt kallt. Derföre kallas de delar af Ior»
ben wid polerna, som Polsirklvrne innesluta/ de Rallck
luftstrecken.- men den del af Jorden, som ligger mellan
bädä Wandkretsarna, och som gär omkring Jorden som ett
"bälte, kallas det Heta Luftstrecket: och imellan Wänd»
treisarne och Polsirklatna ligga de sa kallade tempererade
eller blaNdM Luftstrecken. Det fins således pä Jorden
twä kalla luftstreck, ett hett, och tws tempererade.

De linjer, som äro Vrahna, twärs öfwer alla Paral»
lelkretsarna och Eqwatorn ifrän den ena Polen titl deN
Vndra, gä rätt i söder och norr och kallas derföre Mid»
dago-Sirb'lar eller Middags-Linjer eller Meridianer^
emedan Solen är rätt i söder om Middagen, öch meriäiy»
betyder föder och middag sia latin. Dessa linjer hafwa in-
genting motswarande pa lordeN, utan nllt som angör dem>
h«ror pä en konstig uträkning. Utaf Meridianerna kallas
en första Meridian, ifrän hwilken de andras läge sedan
beräknas. Dä man stall rita en Globkarta, plägar man
dela Globen i twä hälfter, efter Första Meridian, för att
fa jemn räkning.

Allt hwad wi nu hittills talat oM> hör till det stags
bestrifning om Jorden som kallas Matematisk Geografi.
Man finner således att den Matematiska Geografin hand-
lär om lorbens Skapnäd, Störlek, Läge i werlden, Rö,
relser och Kretsar. Wi komma nu till den delen af Isrs
htns bestrifning, som kallas Fysisk Geografi.



horden är ett ofantligt stort Klot; men hurudant ar det-
ta Klotet? hwaraf är det sammansatt? hwad sins pä det
Klotet? och hwad är närmast omkring det? Lät osi försö-
ka att beswara dessa frägor: och kunna wi det, sä bestrif-
wa wi dä Jordens naturliga beskaffenhet, och dä heter den
bestrifningen FyjN Geografi.

Om det som ar inuti Jorden.

Fysisk Geografi.
Andra Delen.

Det sins likwäl pä Jorden ätstilliga djupa bäl, som
icke hafwa watten uti sig, och sädana häl kallas Grottor
eiler Hälor. De flesta finnas i berg, och tyckas hafwa
blifwil skapade tillika med Jorden. Det har warit men-
nistor, son» Uifwtt och hissat sig med rep ner i mänga sä-
dana hluor, och haft ljus med sig, och sedan be kommit
ett bra stycke ner, sä hafwa de ibland funnit stora ruiN
inne i bergen och Jorden, och' der hafwa de ibland sett i
de mörka rysliga hålorna bwita figurer af en slags bwit
siln, som m>,'d watten småningom droppat ifrän hwalfwen,.
och som deriuenom fatt mänga besynnerliga fkapnader och
sett mycket underliga ut: men inga lefwande djur och inga
warter hafwa de funnit: utan bära jord och sten och
wattcn.

Mennifforna hafwa icke kunnat gräfwa djupt ner i
Jorden, och likwäl stulle man döra komma hela 6«o (sex^
hundra) mil ner i henne, för att kunna komma midt i
Jorden Man har icke kommit mer än nägra hundrade
alnar pä djupet; ty sedan man har gräfwit ett stycke ner,'

sä kommer det watten likasom i en brunn, och dä kan man
ej gräfwa djupare.

Menmfforna hafwa wäl ocksä pä mänga Men
sprängt djupa häl i berg, när de brutit opp malm till järn
el!cr kolvar eller silfwer, eller ock wissa flags stenar, säsom
tlll "x.mp.'l marmor. Sädana häl, som ibland äro flers



hundrade alnar djupa och bestå af mänga gängar och wa-
ningar inuti berget, kallar man Grufwor. Men att ma»
i dem ej sär se nägot annat än sten och berg, kan hwar
och en lätt första.

Wi weta derföre icke Med wlsihet huru det är be«
stassadt dju§t in uti Jorden, eller hwaraf hon der är sam-
mansatt: och man kan icke wcta det, nar Man ej kommit
bjupare in i henne än som jag nu beffrifwit, sä att man
kunnat fä se hwad der är. Sä längt man kommit ner,
har man funnit bara stenar och berg och jord och si:n> och
ter öch watten, och ibland toma häl, och pä mänga stallen
Eld i fafiigt stora brinnande hålor. Kanste sins det djupt
ner i Jorden bara berg, ofantligt stora berg»

Luften är rundt omkring Jorden pä alla sidor, lika-
som hwitan är omkring gulan i ett ägg.

.
Man ser wäl

icke luften, ty man ser fgönom den, likasom igenom ett
klart glas eller mycket klart watten; men man känner att
den haller emot öm man stär med handen eller med en
fjäder mycket hastigt, sch när det bläser käns luften alltför
ipdligt. Man far dä ibland se huru stark luften är. När
wadret eller luften trycker pä qwarnwingarna, sä drifwas
be med sä mycken styrka omkring, sock du wäl har sett.
Ibland bläser det stora trän och hus och stcpp om«
kull: och ända är luften sä sin att man ej ser den, och
sä tunn att man ej känner den om man stär eller sitterstilla, nar det icke bläser.

Utan luften stulle inga mennistor öch ingä djur kun,
na lefwa; ty wi andas luften, och utan att fä andas stul-
le wi snart dö. Ingen eld stulle kunna brinna om luftenwore borta; ty bara matt kan täppa wät till omkring, sä att
elden ej fär frist luft, sä slocknar den snart. Inga trän
eller blommor eller gräs stulle kunna wäxa; ty om man
sätter dem i ett sä täppt rum, att luften ej fär frittkom-
ma ät dem, sä wisina de bort.

Om det, som är närmast omkring lorben.

Likasom fiskarna lefwa t wättnet, sä lefwa mennistor
och djur och fåglar i lusten.

B 2 Luft



Nar Man kommer högt opp i luften, sä är der mycket
kallare än nere pä Jorden. Derföre fär man se, att detz
midt om hetaste sommqrn ännu ligger snö och is ofwanpH
de högsta bergen. När man nere pä marken har sä
warmt, att man just will brinna opp, sä är del pä såda-
na betg sä kallt, att man just ma frysa ihjäl. — Men des
behöfs ockfä ingen wärma; ty sä högt oppe i luften flyger
ingen fäg«l engang, och andra djur finnas der icke.

Luften blir allt tunnare och tunnare Kar man 7oM»
mer opp ifrän Jorden Pä de högsta bergen kan matt
knappt andas mer, och sen blir den ännu ruttnare, och sel»
sins ingen luft mer; utan der öfwerom är bara ett tomt
rum, ett mycket stort tomt rum'; och luften följer me>
Jorden under det hon far ftattl i det toma rummet
Twartom blir luften tjockare allt efter som Man kommer
djupare ner, och i de djupa hålorna är den sä tjock, att
man knappt kgtt andas den. Den är lagom endast pä
jordytan der mcnnistorna och djuren stola clndas öch lefwa.

Om du tar en sten och sätter i wattett, sä fär du se'
att han sjunker till bottnen i största hast. Ju tyngre dels
är, desto hastigare far den ner; men oM du tat ett stycka
träd och sätter i wattNet, sä far det icke till bottnen, utaN
om du ttycker det Ner i rvaltnet, sa kommer det sträxt opp
igen och fiptet. Nä, tar du en kork och sätter bit, sa fly-,
let han nästan Äldeles ofwanpä. --- Wet du Nu bwaraf!
allt delta ko.nmer? Jo, ser du> sten ar tyngre'äN wat-
ten, och derföce sjunker den; mett trä är lättare än wat-
ten, och derföre flytess det opp, och korken är ännu lättare,
vch derföre Nyter den ännu bättre. Det sins äfwen stenal?som äro fä lätta att de flyta, säsom till exempel pimssten.
Om ett trädstycke blir stort, sä behöfs det ockfä mycket
watten som bär det, och dä flyter det stora trädet lika wäl
som det lilla, och den lilla sten sjunker lika wäl som dett
stora.

Nu kan du ockfä första huru det kommer till, att rö-
ken stiger uppät i luften, och huru det kommer till, att dt
stora molnen fara sä lätt i luften. Jo, ser du, de ärö
lättare än luften som bär dem. Allt som är tungt falleS

straM



Men Molnen st sa tunga ut, lär du säga. Ja be
se bara sä ut: men molnen äro icke annat än tunna och
fina wattenängor, fom flyta oppe i luften, just som när
det Hr dimma eller töcken nere pä Jorden. Man ser det
helt tydligt ds man kommet opp pä höga berg, der man
kommex in i molnen, ty man finner dä att molnen äro
endast en tunn dimma: och sä ser man det när det reg-
lar; ty da blifwa molnen till smä droppar, som straxt
falla ner till Jorden, näx de hliflpa sa tynga, att luften
fj kan bära dem Mes.

siraxt ner till Jorden: likasom stenar falla ned i wattnet,
sä falla mycket lättare saker ned i luften, för det att luf-
ten sjelf är mycket sin och lätt. Men just som trä flyter
i watten för del, att det är lättare än det wattntt,. som
bär det; sä flyter röken och molnen i luften för det, att
de öro lättare än den.

Molnen kunna icke komma mycket högt opp i luften';
jp luften är sjelf sä lätl der oppe, att ben ej kan bara dem

Högre. Derföre ser man molmn nedan för sig, dk man
Fr oppe pä myckef höga berg, sä att dä de komma nära
fill berget, skymma de bort landet eller marken, som är ne-
hanföre, ss att mqn ez kan se den. Dch fastän det ser ut
för osi, likasom stulle Manen icke jvara längt ifrän mol-
nen, utan stjärt bakom dem, när de gä stam för honom,
sä äx Wgnen ändä mycket, ja mänga tusest gänger, längre
hört, och Solen är ännu mycket längre bort, och Stjer,
yorng gnnn längre, säsom jag förut har bestrifwit.

När luften stär alldeles stilla, sa säger man att det är
lugnt; men när luften strönimar eller liksom rinner ifrän
bet ena stället till det andra, sä kallar man det Nläder,
och säger ats det bläser. Ibland rinner luften sa hastigt,
att wädret danar och bryter omkull trän och hus, och stjel-
Per omkull stora fartyg: och da kallar man wadret för
Storm, en stark Storm, en Orkan.

Jag talte nyst om, huru Negn kommer af molnen;
men om regndropparne frysa tillsammans i luften, mcoa»
he ännu äro helt smä, sä komma de ner säsom stnä
fjun, och dä kallar man det Snö, och säger att det sn gar.



Men om bropparne som frysa i luften, äro stora, M?
pm mänga frysa tillsammans innan de hinna ner till Jor-
den sa blir det Hagel af. Man har ibland fatt se sä
stora bagel som ägg, och nagongäng äfwen fm a isstycken
falla ner ifrän molnen, och som de äro tunga och faila
med stor fart, sä kunna de stä sönder fönster, siä ner gräs
vch säd: ja de falla ibland med sädan fart, att de sia
gropar i wäggqrna och i marken.

När Solcn lyser pä molnen, dq. bon stall gä opp oni
Morgonen, sä fär man se Morgonradnad, och da Solen
lyser pä molnen när hon gär ner, sä fär man deri se,
Aftonrädnad; och när hon pä ett wifft sätt lyser pä
lv.tttendropparne, som falla ner i luften d^ det regnar, sä
far man se ben stöna mängfärgade och jemna Regnbagen.
Om du ger akt pä det, när du ser en sädan, sä stall du
fa st, att Solen alltid ar rätt bakom ryggen pä dig när.
du stär och ser pä Regnbagen, pm du eljest kan sä reda pä
Hwar Solen är.

Ibland sär man se i luften, huru det är liksom stjer-
nor stulle flyga pä himmeln, och falla ifrän det ena stäl-
let till det andra: och den som icke wet, att stjärnorna äro,
sä oänd?ligen längt borta och stora, tror äfwen att det är
stjernor, som han ser falla; men det är bara smä eldarsom äry högt oppe i luften, och, fara dcr likasom cldpilar.
Man brukar kalla dem Fallsijernor, för det, att de se utsssom stjernor som stulle falla. Det förstäs lätt, altman
icke ser dem, utan endast när det §r mörkt: i synnerhet ser
man dem om höstnätterna.

Ibland ser man äfwen, om winteraftnarna, när det
lblifwit mörkt, ljusa och swäfwande strimmor pä himme-
lens nprra sidsi. Mest äro de hwita; men ibland äro de
röda och gula, och flamma just som lätta eldslägor opp
ät himmel en. De swäfwa mycket högt oppe i, luften, och
man kallar dey Dörrsten, emedan wi se detta sten alltid
ät norr, och det blir allt starkare, ju längre man kommer
at polen, sä att det till siut lyser under de länga nätterna
Liksom o^t wore det klaraste mänsten. När man kommer

längt



När det om sommaren wavit länge torrt och warmt,
sä händer det, att man fär se, huru tjocka och mörka
moln samla sig tillsammans pä himmeln, och göra att allt
ser sä mörkt och rysligt ut. Snart fär man dä se, buru
klara eldar i ett ögonblick glänsa till mot de swarta mol-
nen, och straxt. derpä hör man huru det dundrar, sä att
Jorden darrar under fötterna. — Man kallar elden Blixt
eller Ljungeld, och dundret beter Ä!?a. Slutligen, under
det att det blixtrar och dunorar, kommer regn ner; derpä
stingras, äter molnen, luften llusnar opp. Solen stiner äter
klalt, om det är om dagen, och Jorden, som förut war
torr, ser sa grön och glad ut, när den nu blifwit w.tttnad
af det nyttiga regnet.

långt at söder, emot södra polsirkeln, far man äfwen se
sädant sten söder ut.

Gud har j allt ställt sä underligt och wäl till, att
Man icke'nog kan förundra och glada sig deröfwer; och en-
Hast den som jcke förstår det, wet ej att Gud gor wäl, och
att man bör gl-äda sig öfwer hans walgcrningar. En
Gosse frågade engäng sin Far: Pappa, buru kommer det
Nll, att det ibland är sä kallt att man fryser, och ibland
sä warmt, att man just will brinna opp och att det ibland
bläser stepp och hus omkull, och att Hstan ibland bulirar
sä försträckligen? hwarsöre will Gud göra osi illa och
skrämma ösi ? Mitt barn, swarade Fadren, Gud g>r in-
tet annat än det som ar mycket godt, fastän du icke f„r-
siär hwartill allt det, der är nyttigt. När du bln- äldre,
sä att du kan första allt hwad jag har att säga dig, sa
stall jag förklata för dig sä mänga saker, som nu sä län-
ge måste synas dig obegripliga: och dä stall du lära, att i
allting st buru god Gud och huru w»l Han gcr i
allt, som Han ftclf will och gör: och a.t det, som d.n o-
kumnga tycker wara ondt och sörsträckligt ofta r d.t l.'ä,-a
och nyttigaste i hela naturen. War nu bara te^edli^, >ä
häller Gud af dig äfwen. — Gossen tick.l.e sin ch
när. han sen :> n.te efter, sä ii.stade dan iull.t/iglN, .ttt
han sne,rt stu^e fä weta ailt det der, som han ännu i.ce
kunde ftrstä. Dcl^w^l en besteollg^Golje! w.u en,
förjläncig



Sedan jag nu säledes bar bestrifwit huru Jorden im.
wärtes är bestaffad, och hwad som sins och ster i luften
som är omkring denne i fa bör jag- nu äftpcn bestrifwa
hwad som sins pä lorKen, och hwilket är sa. oändeligen
mänga saker. Ja det ar sä mänga, att jag knappt, tM
hwar jag stall börja.

Det första, som man pä Isirden bör lära känna, sv-
hen allmänna förtoningen af Sjö och Lund, tp hela ytan
os Jorden är infet anyat än Land och. Watten. — Som-,
liga land äro sä ofantligt stora, att man sich resa, i lqnS
<id, ibland mer än ett. helt ar, innan man stulle. hinnk
kora ifrän den ena ändan af landet till den andra: somli-
ga äter äro niindre, sä att man pä kortare tld kan fara
öfwer dem^: och somliga aro helt smä., Alja land äro s>m,
gifna af watten, sä att hwart. man wänder sig, komm?r
man till stut till watten eller sjö, bara man far ratt fram.
Dm ett land ar mycket stort, mänga mänga 4nil längt och^
tredt, sä kallar man d«t eft Fast-land; men ett land som^
Hr mindre, sä att det icke är mycket längt till wattnet M
tzägondera sidan sällar man en A a): är det ännu min«
pre, sa heter det en Holme: och när bara ett herg stär
Hppe Ur wattnet, sä kallar man det en Rlippa eller ett
Skär; och om mänga Har och Holmax och Klippor sinA
yas utnär hwarandra rttt ey sjö, sä säger man att det äp
«n Skärgård b). .Ett land som watten gar omkring, li-
kasom omkkinK en O, meq som likwäl yä en sida, med ett
smalt land',,, hänger fast wid ett större land, kallas eh
Hälf-ö c): och ett sådant snzalt land, som likasom sam-manbinder twä större land, kallas en Landtunga eller ett
Ey, dch ihland äfwen ett Näs d), fastän man rättare.

i^ Om i^.any och N)ettten i allmänhet.

Dm det fom Kr pä lordett.

a) M Latin: pa Franffa: Ils, ellee I«1«.
i h) Fr. HreKipsl.

t^ Lat. reuinluln, eller 6llsr«on«su«; Fr.tz) Lat. IstKmul: Fr. Izlwne.



fäger Näs, om ett smalt land, som fijuler långt ut
sjön. När ett hörn af ett land gar ut i sjön, sel kallas
det utskjutande hörnet, en Udde, en L.andtudd?, eller ett
25ap a). Ett slätt land, som är sandigt och ofruktbart,
sä att derpä ej will waxa nägot, kallas en Hed, och omettz
sådant ofruktbart land är stort, kallar man dst en Oren b).
Aen delen af ett stort land, som ligger utnär en stor sjö,
fallas Rust c), och den yttersta randen äf landet, som
yvattnet plastar pä med sina wägor, kallas Strand.

När man will rita af ett land pä ett papper,.sä bör
yian rita det, ehururpäl det blir i smätt, med alla sina
Uddar, och Näs, och Holmar, och Ed, och Halföar, ochStränder, just som det är pä Jorden. Mey för att kun,
pa fä alldeles samma stapnad derpä, fä mäste man först
sita ät sig ett litet mätt, hwarefter man stall mäta det
Ma laydet pä papperet, säsom MM med mil och alnay
yiäter det stora landet ps Jorden. Man läter ett litet
stycke qf tyattet heta en mil: och sg mänga mil ett land
HH är läygt och bredt pä Iprden, sä mänga sädana der
sylä mil gör man sitt lilla land pä payperet. Du kan dc^
lätt första, sa snart du litet tänker efter, att ju mindre
man tager sina smä mil, desto mindre figur af landet, som
man ritar, far man: och när man stall pä ett ark papper^
fller ett blad, rita af hela ena sidan af Jorden, sa mäst^
Man rita efter ett ganska litet m^tt. En mil kan der
Knappt fiynjas med ögat d). — Ett papper, hwarpä mqn.

ha»

s) Lat. V_<_M<_n.to-_u~~~. eller (.sput: Fr. <^~N, Vrvmon-
toil-., l?oilite: pa Engelska: l^spe, torelonä. I?l<,-Non-

tnr?: pä Italicnjks: (...po: pä Spanssa: (_ydo: pä
Vorgebr-ne ö. s. w.

b) Lsit. I)_s,r^u,m: Fr. DeZeit.
l> Lat. I_ittUs.' Fr. (_öt_, li.ivl.F«.
d) Utom detta, bör man afwen ställa sä till, att mzn web

pä hivad ställe en ort ligger pä Jordklotet; men för attz
kunna wetg det, sa mäste man weta huru längt den örtets
ligger öster ut ifrän första Meridian, hwiltet afstand kallas
Orrens L~"initl!d eller längd, samc huru långt densam-
yra ligger ifrän Cqwalorn, antingen norrut eller s.derM



dä det förra kallas en orts nordliga Latitud eller bredd,
och det. sednare en o ts sodlifia Latitud, eller bredd. —

S. sn.rt man dcrföre far weta en orts longitud och lati-
tud, sä k^n man strart wisa pä Globen eller Globkartan
det stallet, der den ligger, fastän den icke stär der uppta-
gen förut.

'

- .

K) Lat. ?H~Pna ?'s--*r',~*l"~'': Fr. Karto. En Globkalta
kallas pa Franska . .

h) Rar man will mata huru långt det är ifr«.n ett ställe till
ett annat, eller huru långt och br.dt ett land l.r, sä bry.
kar man sådana mil, s.m jag förut lar b.skrifwit. och
säd*na al'.^ och funnar; men när man will »veta widden
af ett land, eller huru stort fällt det innehåller, sä mäter
Nian qnadralmil, qwadrat-
alnar, och sä widar.'. En qn'.'dra~<-.n b.lyder dä en fyr-
k-.nt e!!er ruta, som är en aln pä h,var sida: och enO.wa. .-<t~nnl ~r en ruta som cr en mil pa hivar sida.
Man bör da .ara anmcrk.., att rutai. brr bafwa rättaz
hörn cch icke <!-...~, tv dt.^ 71..a rutan ur alltid mindre än
den r.7ta. f~st_n sidorna i.ro lika stora: såsom du lan s~

har Land och Sjöar afritade, kallas Rarta a), och mät«
tet, hwar'fter man pä Kartan ritat tanden och fjöarnq,
har man gifwit namnet Skala b).

Min brukar wanligen pä en Karta hafwa stranden
mörk, pä det att den, som ser derpä, stall lätt kunna se
skillnaden mellan sjö och land: «och landet färgadt, antin,

Den ljusrödt, eller ljusgult, eller grönt, da man plär säga
att

sif. de lwanu. . gureL

...cch e so ni sta dör
brcd'w!d. - N«r man
derföre siger. att ett
Land or 20 qwadrat-
mil stort, sa är me--
y.noen den, att pä
det landet stulie rymmas ut^är bwarandra _-. si.dana ru-
tor, som hade en mil pä hivar sida. Om Mf^et i din
kannnure är 8 aln<,r l^ngt och 6 alnar d.edl. !ä ar det 48
gwadratalnar stoet; ty ?m du delar dct i .ulor, med lil
aln pa h.rar sida, sa sär du 8 rad s rut^r, m.d _

i
hwar rad. Eu qwadratlamn inn(h_.>cr 9 qn atra.a7.ar :

pch l'ela lo.dllotlts yta innehall. r 4,473 _u. Poaoratnnl.
Hivllkcn o.a.itllg ividd!



gtt bet är illumineradt eller koloreradt; men sjön lemnar
yran antingen hwit, eller ock bar man den belt ljusblå.
Du kan således, sä snart du fär se cn 5^ al ta,' se bwad
som pä den är land eller sjö: buru stränderna gä i ud-
dar och bukter? huru öarna och landen äro bildade: huru
de ligga utnar hwarandra: och huru floderna slingra sig
till dési de falla ut i sjöarne dch haswen.. Desiuiom bru-
kar man antingen skrinva namn pä bwart ställe 'pä Kar-
tan, sä att man der kan läsa hwad den sjön, eller det lan--,
det, eller det. stället heter, som man bar för sig; eller ock-
lä utmerker nian det med en siffra eller en lckstaf, eller
något annat tecken, dä namnet stär med samma mcrke
eller tecken i bo?en, sä att man pä det sättet fäc reda pä,
hwad orten heter —> i Poken, och hwar den ligger — pä
Kartan.

'

Det fins twä ofantligt, stora'Land pä Jorden, säsom.
du fär se, om du tar en Ksgbkarta för oig. Du ser näm-
ligen dä det ena as dem pä den ena hälften eller rundeln,
vch det andra stora landet pä den andra. Del största af
dem sträcker sig iftän första Meridianen öster ut anda in
pä det^ndra halfklotet: gär med sin norra kust allt> inom
yorra Polsirkeln- sträcker sin södra udde längt ner om
Stenbockens, wändkrets, in i der södra tempererade Luft-
strecket, — och kallas Gamla Nlerlden, för det, att wära
förfader hafwa tefwat der, och wi weta, hwad som der har
händt ibland mennistorna, under Z till 4 tusen är. Det
andra stora landet, deremot, kallas i."7ya werlden, för
det, att cn Sjöfarande ifrån Gamla Werlden, som, för icke
N>cr än Zon är sedan, seglade dit för första gängen, wid
sin äterkomst berättade, att han funnit en ny werld pä an-
dra sidan om ett ofantligt haf, öfwer hwilket ingen' före
honom hade seglat *) Denna nya Werlden har sin stör-

5) En gäng lära wal också mi'ia s.nä och nygiriga Lusar^
fä weta hwad som hände hon^m pä deniia uncerbära r»sa^
men del står i andra böcker. Här will ja^ eudast lagtz
dem, art yan hene Col!iNlbl<s (^l>l^l.t»v^



sta längd i norr och föder, ty ben g3r ända opp emot nor<
ra polen, och wj weta ännu icke hwar den slutas, emedan
jngcn har rest sä längt opp i dessa okända land; men motz
söder sträcker landet sig nästan 'intill södra Polsirkeln, sa
att det upptager nystan hela Jordens bredd, bwaremot det
i öster o.ch wäster icke har en sä ofantlig wibd; ehuruwäl
det näst föder om eqwatorn är nära 500 mil bredt. —

Man kallar äfwen ofta hela detta landet med ett yamy
Amerika. Utom dessa twä. ofantliga landen, ftr du en
znengd af större och mindre Oar kringspridda pä ytan af
Jordklotet; men i synnerhet finner du en stor samling af
par pa sydöstra sidan om Gamla Werlden, och deriblanlz
»n, som kallas Nlimaroa eller Nya Holland, och som är
sä ofantlig, att den är öfwer 420 mil läng och 300 mil
bred. Denna samling af öar har man änW sedyare
tänna, än Amerika.

Om du närmare betraktar bilben af Gamla Werlbeß,.
sa sinNer du snart, att den bestar af 2:ne förskräckligt sty<
ra halföar, som med ett smalt ed hänga tillsammans litetz
yorr om Kräftans Wändkrets. Den mindre af dem, som
«cksä Eqwatorn gar fram öfwer kallas Afrika: sch den
-större betraktar man alltid säsom bestående af twenne de»
lar, hwaraf den wästra och mindre källas Europa, och
och den östra och större Asien. Pä samma sätt bestar
Nya Werlden af twcnne halföar, hwilka med en smal
landtunga hänga ihop: och af dem kallas den norra wäl
ofta Norra Amerika, men beter rättare Columbia, eme?
dan han hette Columbus som upptäckte den: likasom den
södra heter Amerika eller Syd-Amerika, för det, att den,
som första gängen besökte och bestref det landet, hette H<
Mrikus. När du härjemte erindrar dig den stora ön, som
sNsam äp nästan sss stor som hela Europa; sä finner du
fätt, att allt det Landet som sins pa Jorden, bestar af str?
Delar, tre i Gamla Werlden, twä i den nya, och en föx
sig sjelf: och dessa delar bar man kallat N)erldsdelar.
Werldsdelarna äro säledes sex: l) Europa, 2) Asien,
A Afrika, 4) Rolnmhja, z) Amerika, och t») 2lustra<



jiett a) eller Polynesien K), som utgörs af den stora sank
lingen af sar söder om Asien Det Edet, hwarpä man
tandwägen kan komma ifrän Afrika itt i Asten> kallad
Suezista Näset, eller ckdet wid Suez; och den Land-
iungan, som sammanbinder Kolumbia med Spd-Amerikci,
heter Panama

Asien är den största af allä iverldsbelärnai. Den äs
ha^lfannan gäng ss stdr som Afrika; nästan duhbelt sä stor
som Kolunibia, och ttlet ätt twä gänger större än Ameris
ka: den är tre gsnger sa stor som Polynesien, öch fyra
hänger större än Europa, hwilken säledes är den minsta af
dem alla. Och om wi wända om deNna jemförelse, och
börja med EUrepa; sä är Polynesien nästan halfannaN
häng sä stot, Amerika nästan subbelt, Kolumbia me» <W
twä ganger> Afrika inemot tre gänger, och Asien fyrs
Hänger sä stbr som Europa c).

Asiens norra del, i synnerhet mot öster, ar rysligi
den mellersta deremsl är tempererad, och den södra,

foni

H) O~H»et Anstrallen betyder: Landet-ssder-ut, eller Sö-
derländerna: ty latinska ordet a.is-_--__-_ bettjdtr: hwabsom ar söderut.

b) Namnet pol.-fnesie^t kommer af de grekiffa orden Po_~._i
mänga, och n^.'os, O, och betyder derföre: Iverldtbeient
med mänga oar.

«) Den som will meta hu^U mänqa qwadratmil hward.rai
af dessa werldsdelar är, för att ännu narmate lära känna
oeras storlek, fär jag lsmna den underrättelse, att Asien öv
Zz6,ano qwadratmil: Afrika 244,0,0: Kolumbia i84,«c)o!
Amerika -48,000: Polynesien 11500,0, och Europa 85,oo_>'
qivadtatmil; sä att allt bet torra pä Jokken tillsammans»
räknadt utgör ungefär i,ii2,c?o<_. (en million, ett hundtch
tolf tusen) qwadratmil; hwilket wi__i säga wid patz fjerde-'
delen af hela Jordklotets ytä> somraknas, säsom jag .edals
nämt, till 4,478,000 Qwadratmil.

Härwid bör lik<l'äl merkas, att widden <lf Kolumbia och Ms
stralicn icke är alldeles witz; ty man känner ej ännu norrch
kusten af Kolumbi', och icke heller de land, som sanns.W
ligga närmast omkrina södra polen, och som derföre siMs
höra till Australien; för det, att dessa ltzt.de. liM . V«
kallaste zonerna af Jorden.



som gar ner ända till eqwatorn, ar gänffa warm, men äft
wen mycket angenäm. Med Europa foihäller det sig pK
samma sätt, fastän den icke hinner sä längt emot söder.
Aftira har en tempererad wärma bäde wid norra kusten
och södra udden; men midt i landet, i synnerhet norr om
eqwatorn är det giastigcn hett, och denna hetta är allra^
starkast i en ofantlig öken, som ligger- just under norra
Wandrrelse!,, och kallas Sahra. I den trakten bläser
ibland en wind, som är sä brännande, att den kan döda
mennistor och diur om man kommer för den. — Kolum-
bia är äfwen Mycket katt emot norden: den är tempererad
mot norra wändkretsen, och längre söderrU mot näset, är
wäl ganska warmt, men tillika mildt och behagligt. Ame-
rika ligg?r wäl under eqwatorn: men der är likwäl icke pä
längt nar sa hett som i Afrika) utan mycket mildare, och
Mot söder blir det allt kallare och kallare, sä att det wid
södra ulven, som beter Rap Horn, är gräsligt kalltt
Hwad Polynesien äter angär, ligger största mengden af detz
öar i det heta luftstrecket; men den stora wattenmassan)
som omgee dem, swalar af luften, och gör dem till de ljuf-
waste och wackraste länder pä Jorden. De delar äter,
som ligga längre mot pvlerns, blifwa i samma män kalla-
re: och de, som ligga längst ät söder, hafwa nästan en
Vuphörlig winter.

Sådant är i korthet det Land som sins pä Jorden:
Lät osi nu kasta en blick öfwer de stora wattenrpmderna,som omgiswa alla dessa land, och som stiljä dem ifrän
hwarandra»

Det är wäl stora Land pa Jorden; men likwäl sins
het ännu mycket större Sjöar; ty tre delar af Jordens
Hta ligga under watten, och endast en fjcrdedel deraf är
torr. Ja det sins sä stora sjöar, att man fär segla rätt
fram i flera månader med mycket stor fart, utan att mqnser annat än himmeln öfwer sig och wattnet under sig^
iitan minsta stymt af Land. Ögat söker förgäswcs, under
M den ti^en, ulät den stora wattenytan, att finna nägot

tecken



tecken till land, eller något synbart föremal, utom wagor^
Na och himmeln. Likwäl kan man, sä snart man ser So-
len eller Mänen eller stjernorna, räkna ut hwar man är
pä Jorden *), och pa det sättet fä weta, huru längt maH
har till bekanta land: och sä har man äfwen Kompassen,
som alltid wisar hwart norr är **), sä att man PH den
kan se i hwad'wäderstreck man seglar.

De största Sjöarna, som äro sä fasligt storas som
jag nysi bestrifwit, kallas Oceaner eller N)erldshaf. Alla
stora sjöar, eller alla sjöar som äro sä stora, ätt man, dä
man en klar dag är ute p,ä dem, ej ser land ät nägon
sida, kallas Haf *"), och säledes äro Oceanerna detsamma
som de allrastörsta Hafwen. En Sjö, som till. det masta
Zr omgifwen af land, men p.ä en siba hänger fäst wid en
större sjo, kallas en N?lk och cm Wiken är mycket

stor.

s) Att räkna 'ut bwar man är pä Jorden, är detsamma
som att räkna ut Longituden och Latituden för dct ställe
hwarpa man ar.

*«">') Efter jag nämnde Kompassen, sä mäste sag äf.vcn i
förbigående laga hwad dct ar. — Kom^atz kallas en lite»
lada, i h-vars botlen man satt en spetsig nät, eller ett
st.7 : sedan har man tagit ett smått stamstycke, och gjort ett
hal i ena sidan midt pä detsamma, och fen har man af<
passat det sa, att nar man lagt stältradenvpä nålens udd.-
wäger den jemt, och kan swänga omkring i ladan. När
man dä rä ett ivipt sätt strukit ståltråden med en sten,
som kallas magnet' sa far stålet den underbara egenskapen,'
itt. det alltid wrid.r dei, ena andan mot n«srr, sä länge det
pä nälen lar sw_n.;a fritt: och om man f-lster pa jtalträ-
ben ett ru.idt papper, hwarpä man ritat linier i kors, för
att utmecka ivad.vstrecken, säsom jag förut har wis,'t; sa
kan maa pä naopcret, s.m ståltråden wrider med sig, se
hwart norr .ch söder och öster och wäster är, och således
öfwen meta, i hwad »väderstreck man seglar. Kompassen
wisar liklval icke pä alla stallen pä Jorden ratt ät norr^
utan pa somliga stallen mera wästerut, och pä soml-..ck
n.sra österur: och det är det, som kallas Rompafstus
mistwis-UlNl, hwarom talas i Nesebeskrifningar och al.drck
böcker.

*^^) Lat. Fr. IVtssr.
-l-) Lat. B>t>..3: Fr. 0«lf«, V.,.«: Ittll. (_c>l-o: O.^_

L..?, (_.ulj: Tyst»! Meerdusen.



stör, kallar man benen HaftwiK Det ar derföre lätt att f^t«
stä, att en stor wik kan hafwa mänga smä wikar, ochharbet
ock werkeligett; ty sällan är en strand ett stycke rak, u«
<an gär jemt i wikar och uddar. Om en sjö har land pa
jllla sidor, sä att watten bara rinner ur den i, en annan
sjö, sä kallas den sjön, som är sä omstängd as land, 'en
Insjö a). En liten Insjö, kallar man ett Lräst b):
och ett Trast, i hwilket sins sä litet watten, att tumör
öch jord sttckä opp pä mänga ställen, kallar män ett Narr
b), eller ett Mödas, soM du wäl lär lbtta. Ett smal!
watten, eller en smal sjö, som gär ifrän cn större sjö till
tn annaH, kallas ett Sund c). Nar watten tömmer opp
Kr marken, liksom ur en piva, sä kallas d>t en Rälla
ech nar watleN rinner längs marken i en smal wäg, kal-
lar man det en Rännet, knrnlken, dä deN blir större, fär
heta en Bäck d). När fiera bäckar sä flyta tillsannnans)
Ktt deraf blir ett större rinnande watten, kallas detta wat»

en H e), och da flera äar förena sig, sä att det blirsnnu större, sä kallas det en Ström eller Flod e), och di
största Floder källas Elfwer. Det ges Elfwer, som äro
fa ofantligt stora, att de äro flera hundra mil länga,
öch sa breda, ätt män ej ifrän din enä stranden ät i stativ
ätt kunNa se den andra. Ett sädant ställe i en stod, der
iwattnet, som rinner, faller brantare ner, fä att det de?
brusar och strömmar hastigare, kallas en Fors: och en
Mycket brant Fors kallas f) Det sins Vat-
tenfall, som pä engäng äro mycket rysliga och stöna.
Man fär se stora floder störta fin ofantliga wattenmassH

K) Lat. __-»ou»: Kr. I^e: Itat. Eng. I_»!ce, Be_i,
b) Lat. _?_._.,..: Fr. l^nrllis.
L) Lat. ?retum» VnsplioruF: Fr. Nstrnit, ?»_: Itill.

B_.tz.to: Spän. l_.3tr>.l:__n : Ong. 3tr_.lZt: Tyst. Meeren.
ge^ *) Lat. t'_n_.

h) Lat. Rivne: Fr. _7v,»it!sel.u.
«) Lat. IviuvinF: Fc. risuvs, Mviero: Ital. I_io> Kivl'

_r«l, ?ininun a.
Lat. Cotaraoti»: Fr. 6nzz«äe,



Men det är icke nog med det, att wt wetä, ätt det
'fins stora sjöar och strömmar och strömfall pä Jorden;
wi böra äfwen lära otz känna hwilka öch hwarest de äro>
Om d'U kastar din blick öfwer ytan af Globen, sa finner
'du snart, att Oceanerna eller de stora Werldshafwen äto
fyra: ,) N)astra Ocean eller Atlantiska Hafwet a),som ligger pä wästra sidan öm gamla Werlden och Iräc-
ker sig i wäster till Kolumbia vch Amerika: 2) Ostrck
'Ocean eller Stilla Hafwet b), som äfweN ofta har
blifwit kalladt Söderbafwet c), ligger öster om gamla
Werlden, och 'wäster om den nya: och kallas äfwen Sto-
ra Orean, för det, att det är det största af alla haf: Z)
'Södra Ocsan, eller Indiska Hafwet b), tigger söder om
gamla Werlden, mellan Afrika, Asien och Polynesien: och
4) Norra Ocean eller Ishafwet e), soM ligger Norr ontAnropa, Asien öch KoluMbia> eller omkring norra polen.

Utföre branta, klippor med ett förskräcklig fart, vch med så-
dant dän och brusande, att det hörs mänga mil omkting,

'öch att wattnet stänker som en rök högt opp mot stpn.
Det sins äfwen sä branta Wattenfall, att man kan gä
fram iMellan det nedrusande wattnet och klippan, som t>Ft
faller 'ifrän: och det sins wattenfall, som äro sä höga. attsom faller, blir bara som en dimMa eller ett dugg-
regn, innan det hinner ner till MarkeN.

g) Lat. Nv_»_^~~ Deoläentnli,, N^rs -^

Kallas pä somliga Kartor IVle_- äu __V<_rä. Söder om E.
qwatorn kallas detta haf äfwen l^liopiffa hafwec.

Ib) Lat. Ocellnuil OrisntilliL, i_vL»re _?»oi_icu_n: Fr. -,/ler

e) _vl»_r äu 3uä eller ä_. 2u1.. — B, man stilr pä Pan<__
manäset, sä har man Stilla Häfwet söderut, och AtlantiskaHafwet norrut; «ch derföre fick det ena heta Me-- ä, 8u«l.
och det andra -Vl__ Äu .Xorä. Me^ dessa Namn brukas nU
mera Mycket sällaN.

d) Lat. oce__nuB Meriä_a_.2l__i De_~nuz Inäicuilt
_Vl_r cles In___s,

tz) Lat. Oeeanuz 3ej?tentlidN-.1i5: Ft. vlähi^le.
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Östra Oceanen. Betrakta först den Stora
Oceanen eller Stilla Hafwet. Du ser dä för dig M o,
fantligt haf, som intager nästan hälften af hela Jordklo-
Mts yta. Endast en myckenhet af smä öar ligga längt
ifrän hwarandra kringspridda pä dest omätliga rymd. Pä
tvästra sidan om denna Ocean, ser du Asien, pä hwars kust
hafwet bildar fyra stora hafswikar: af hwilka den nordli-
gaste är den största, och kallas Lama eller DmqusMa
Hafswiken a). Den andra,, /om du ser dernäst, sedan dN
kommit söderom nägra stora Dar, är äfwen riktad mot
norden, och kallas Hoanghai b) eller Gula hafwet. Den
tredje ligger straxt söderom norra Wändkretsen, och heter
T^onbinsta tviken c): och denfjerde, som är nära Eqwa-
torn, och nära Asiens södligaste udde, kallas Siamista
sViken d). Polynesiens Oar taga här emot, och utgöra
sedan gränsen pä sydwästra sidan, för den Ocean hwarom
wi nu tala. En oandelig mängd af Sund äro här mel-
lan öarna, genom hwilka män kan komma in ät Indiska
hafwet, och en Hafswik, kallad Rarpentariska N)ikcn e),
bryter in pä norra kusten af ön Ulimaroa. Mot söder
förlorar Stilla hafwet sig i Söderpolens istrakter, och pä
östra sidan derom, ligga bägge delarna af nya Werlden,
med en jemnare strand, om man undantager panamijka
HViken f) wid Eqwatorn, Ralifornilka Nliken g) under
norra Wändkretsen, och en stor men mycket öppen wik,

län-

För att bättre lära känna dessa Haf, bör du företas
ga dig, att med mera uvpmerksamhet betrakta dem ett och
<tt i sender. — Jag stall leda din blick öfwer dem i föl-
jande ordning.

a) Fr. Ivl.t ä'ot.l_ot.__.
b) Fr. _H_i- j»u«_.
c) Fl. 6'lks äe
t) Fr. (3olls 6« 8i»m: Lat. 3i_tus Bil.iniLNs»
e) Fr. (_lo!5~! _l« <_ll_i.p_nt_.i-is.
f) Fr. (_. _lk« äe _?an2_n_.
a) Fr. Q.Uö c.« Oalitvruie, eller Nler Vermeille.



längre i norr. Litet norr om Eqwatorn, etter imellan
Siamiffa och Panamista wikarna, är hafwets bredd närn
'twä lusen mil; men mot norden draga Asiens och Kolum«
bias kuster sig trängre mot hwarandra tillsammans: och
först när man kommer nära mot Polsirkeln, finner man
Sundet Anian, (af mänga kallade.Berings Sund),
hwarigenom man kommer opp i Norra Ocean, och, hwilket
fäledls skiljer Asien ifrän Kolumbia.

tT or r a Ocean. Ungefär midt i detta haf lig-
ger norra polen, och det hinner nästan pä intet ställe ner
till Polsirkeln engäny. Du kan dä lätt föreställa dig, hu-
ru stark kölden stall warn der. Man har wäl gjort flera»
försök, att segla härigenom norr om både gamla och nyH
wetlden, men det har icke ivelat lyckas, för 'kölld och iss
och ännu känner man icke norra stränderna af Kolumbia..
Nägra stora öar ligga i detta hnf, och till dem resa flera
Pepp om sommarn, för att fsnga walsiikar: och i allmän-
het sins har otroligt mycket sist af mänga siag. — Af
Hafswikar, som komma ifrän Norra Ocean, är en i Eu-,
rop«, kallad Hwitn Hafwet <r) : och en i Asien, som fatt
namn as Obista LViken b), tämmeligen stora.

U? a strå Ocean. Utur Ishafwct kommer maw
ner i Wästra Ocean eller Atlantiffa hafwet. En stor O^
wid namn Island, ligger här under Polsirkeln midt i
hafwet, och utmerker skillnaden mellan Norra och WckstrK
Dceanerna. Sedan m^m kommit ner i den sednare, har
man pä östra sidan, werldsdelarna Europa och Afrika: och
här träng» i synnerhet twenne wikar längt inät landet.
Den nordligaste af dem, som gär in i norra delen af Eu«
ropa, kallas wid inloppet iTordsjön c); och längre in^
Östersjön d), som sjelf äger flera grenar mot norr och
Mer: och den andra gar in imellan Europa sch Wika,

C 2 och

a) Lat. Ul«_ Hldum: Fr. Mer L1»~_e!-«.
ch) P3 Ryffa: 01,«1~-»jn <_.«!.-..

c) Lat. Mars Qerm~.nioum: Fr. iVler ä'_^U«Mk»2Ne»'
h) Hsst, _M»re P»_.G<i»n,: Fr. _X_«-« _3Hl.icz-t».



och kallas Medelhafwet a). Denna är den största af
alla hafswikar pä Jorden. Den gar ända opp emot Asien,
och grenar sig i flera mindre wikar, i synnerhet pa norra
sidan. Under Eqwatorn gär en stor bukt inåt Afrika,
hwilken kallas G:>.imMa N?iken, och här Utanföre kallas
hafwet, Etiopiska Hafwet b). Pä wästra sidan om At-
lantiska hafwet ligger nya Werlden: och der ser du, norr
i Kolumbia, twänne ofantliga hafswikar, som kallas Bafs
sins och Hudsons Wikar c). Wid norra. Wändkretsen
gär en annan wik in ät landet, mellan KolNmbia och -A-
merika : och denna wik, som heter Mexikanska NAkcnd),
Hr näst Medelhafwet den största pä Jorden. Utanför dcn
östra kusten af Amerika kallas Oceanen Brasilianska Haf-
wer e): — ych emot söder sträcker denna Ocean sig 'fram?
Hnda till Polen. Man kommer ur Wästra Ocean till
Stilla Hafwet, förbi Amerikas södra udde, 'som kallas
Rap Horn, och till Indiska Hafwet förbi Afrikas södra
«dde, som sätt namn af Goda Hopps Udden f). för det
att den Man, som första'gängen seglade till densamma,
ändteligen här sag landet slutas, och wika österut, och
man således fick godt hopp, att komma fjöledes in i In-
diska Oceanen, dit man önstade finna en wäg.

'Södra Oceanen, eller Indiska Hafwet, gär
öster om Afrika norrut, och Möter, ett stycke pä andra si-
dan om Eqwlltyrn, stränderna af Asien, der flera stora
hafswikar tillskapas ock tränga längt in i landet: säsont
Röda Hafwet, eller Arabiska Wiken g), mellan Afrika och

a) Lat. IVlnre -Vleäit^rckNftnm»
b) L«t. Oceanue __et__iopi_uB: Fr. Mor _l'__,t>_i_p_l..
t) Lat. B_nu. Z_fi_ni, Zinuil lluäluni: Fr. __~_ie cle ___».,_.»

iin: __!-_._ -le I~luäse,n.

b) Lat. BinuB _vlexie_.nu«: Fr. <3olts äe Mexied.
e) Fr. Mer äo Vrezil.
f) Lat. (__.~.ut Vonll. Bpei: Fr. (_«*p äe Lönns Nzxe-

l.~.n«:e.

g) Lat. -Vlare ___ut,_-N-N» Binr_« ___r-,l_i__.s; Fr. Mer I_oU-
K_, -Vl.r Vermeille, o_te ___.r«*___~lu_.



När man således ser öfwer de stora Wattnen, sä sin°
Ner man, att mestadelen af dem ligger pä södra hälften af
Jorden, eller söder om Eqwatorn, och att södra Polen lig,»
ger, midt i, ett alldeles ofantesigt haf.

MW: Persiska NMen a) och Bengaliska Wiken b).
Pä östra sidan siänges denna wattenrymd af Polynesiens
O>ar, och söderut möter äfwen här Söderpolens Ishaf,
Ett ansenligt antal af större och mindre öar ligga äfwen
kringspridda i denna Ocean,

Pä de stora..hafwen, mellan Wändkretsarne bläsa tvin»
darna icke sä ombylligt, som hos osi, att det den ena da-
gen bläser nprhan, den andra sunnan, den tredje östan, och
ofta flera w^der pä en, dag. Nejl' östanwädret fortfar

uppebör pä Sulla^och Atlantiska- hafwen, samt söder
om, Eqwatorn i Indiska Ocean, sä att aldrig nägon an»
N.an,,wind blä/rr, Ute i,dessa.haf:, och. i norra delarna af
Indista.Oseanen., äfwensoM' i hafwet näst utanför Siami-
sta och To.nkinssa. wikarna, byter winden o,n endast twä
gängen om, aret. sä. att, der. blasta en., ständig nordostwind
under, det, halfwa,ärer> som Solen., är söder, om Eqwatorn,
ych. under andra hnlM.a,ärer^ en ständig sndwäst. Säda»
va ständiga, windar, kallas Passad-windar; men du bör
We förgäta, att ds-finnas endast- imellan, Wändkretsarne,
och ute pä Oceanerna; ty wid landet byter winden i det
heta luftstrecket sä, bespnnerligen om, att den, om dagen,
när hettan ökas,, blä ser ifrän sjön,till landet för att af-
swala luften,.och om natten twärsom ifrän landet till sjön,
för att bortföra^öfwer hafwet den af Solen pä landet upp-
hettade luften. —. Sä underbart, är, allting anstaltat i
naturen..

De som segla omkring Jorden, fara, derföre - gemenli-
gen allt wasterut: sä att de kunna beljena sig. as de stän-
diga windarna, i synnerhet i Stilla hafwet. Den wäg de
mäste taga, när de komma ifrän Europa, är den: att de
igenom Atlantiska hafwet segla till, Amerikas södra udde.

«) Lat. B.n__s Persien..
h) Lat. Linus -LsnBaU_Us: Fr. (.olke äe 2en3»le,



her be da, antinaen g5 omkring Kap Hovn> etker sgensm
Rtt längt sund, som är nära derinttll 06) kallas Magel-
lanska Sundet för det, att den som först seglad den
wägen hette Magellan men de raka der nästan alltid
Ht för stormar och owader. Sedan de hu>nntt wäl förbi
denna farliga udhe, styra de norrut mot Eqwatorn, och
följa, dä med östanwinden öfwer_ Stilla hafwet, hwarest, de
Vnder wägen. plag.a gä i land har och der pä de smä, men
fiöna öarna, som ligga, i detta, haf. De segla sedan iqe,
UOM sunden mellan önrne, som. äro mellan Asien och Ulft
Waroa, in ät Indiska Oceanen, och igenom den, förbi
«Goda«Hopps'Udden, tillbaka in i Atlantista hafweti der
de äter wända norrut) för att komma hem till-Europa;-"
Du ma tro att en sädan refa icke kgn gyras pa kort tid'.
Man beh^öfw.er wanligen dertill mycket mer- än > ett helt ar»

Utom de redan omtalade Sunden, Aman och, Magcl^
wns Sund, will jag ännu här nämna Gibraltars
Sund a),, hwarigenom man kommer in. Medelh.afwet<:
L)refNNd, hwar.igenom man kommer in i Östersjön' Babs
nl mandeb b), som leder in i Arabiska, wiken: Straat
Sunda, ftm gyr imellan Asien och Polynesien, och sam?
manbinder Indiska bafw et med Östra Ocean: Hudsolw
Sund, som utgör inloppet till Hudsons wiken, och Da?
Hvis Sund, hwarigenom. man kommer in i Baffms wlk.,

De största, och merkwardigaste Oarnachä Jorden, utom
Ulimaroa, som för sin sto?leL hcldre bör kallas fastland,
will jag äfwen här uppräkna. De äro som följer: Bor«
«eo och tTpa Guinea i Polynesien: Madagastav öster-
«m Afrika: Sumatra söder om Afien: Britannien c>
Väster om Europa: Celebes^i Polynesien: tTipon öster.
«m Asien: tTM ZelnndH Onrna, sMft, om Ulimaroa:

*) Lat. Srstum M»F«lUlni«um M»F8lK»«n«»
«) Lat. l?retum (^Häitnnum: Fe. Detroit äo l32^l>Hltar3,

pä Spanska: Nltrecbo «ti
D Kallas ockfä ofta Vabellnnnäel; men bet är oriktigt.
t) Lat. ZrNanuia. magn».: Fr. 6r»u«l« Vret»Zn«^.



lawa wid Strgät Gunda/ Stora papus On öster om
Celebes: tTova Zemlas Oar norr pä Asien: Island:
Luzon a) nordost om Bcrneo. Newfoundland (Nju-
foundl^nd) l) öster pä Kolumbia: Lschoka, eller Sacka,
lien, i Tlmgusiffa wiken: Nuba i Mexikanska wiken.-Ir-
land c) wäster om Viitannien: Diemens L.and d) söder
om Ulimaroa: Domingo eller Hayti e) nära till Kuba:
Ma linoanao söder om Luzon: »seylon f) söder i Asien:
S^n^n , ster om Nya Guinea: Spitsdergen längt »ppe
i Norra Ocean: Dagoa nära till Simbu: Gilolo eller
H^lemahcra, öster om Celebes: Raryswans A i Hudsons
Wiken: Sicilien, Sardinien g), Rorfika h), Rreta i)
och (sypern k) i Medelhafwet: Jamaica söderom Kuba,
och Porto Rico öster om Hayti: Magellans Oarna eller
Eldslandet l) wid Kap Horn: och otaligt mänga andra.

Stora Insjöar finnas äfwen, och jag will här nämna
de merkwärdigaste: säsom Swarta m) och Rasplffa Haf.
wen n) pä gränsen mellan Asien och Europa: En sam-
ling af flera stora Insjöar i Norra Amerika mellan Hud»sons och Mexikanska wikarne: Marawi i östra delen af
Afrika: Aral litet öster om Kaspiska hafwet, och BaMl
in i landet af Asien: Parime i Syd Amerika, mellan
Eqwatorn och nordöstra kusten: och wid wästra

ku.

a) L~t. I,ve»-...,.

b) Lat. l-orrl. Fr. *_?err_ !>,<-»??.

c) Lat. -.l.Korln». d) Fr. lerre äe V!sme«.
e) Kallas också N.gpnniola pä Latin.
f) Lat. (_elanun~ : Fr. (.»ilan. g) Fr. 3«,rä_.iznG
h) Fr. (__.'._.

i) Lat. s__.nällt: .Turkarne kalla ben _,I,i_it-, eller Xriti.
k) Lat. (_~/prl»s: Fr. ___--p--«.
l) Lat. In«ul« _vll_BeNl.nil:«, I'errl. IZni«: Fr. 'lsrrv

ck_ _?ci_.

M) Lat. Ml-re ->.:F~-u~~~,-_'c,ntu_,__-Ulinns; Fr. IVler I.oir«<,
n) L«t. Hl~,~-e Czpieum: Fr. M«_- t_!i.spisnne_



De största Elfwerna som finnas pä Jorden äro föl^
jande *): i) Apurimak eller Amazonfloden i Amerika,
som rinner ut i Wästra Ocean nära wid Eqwatorn, och'^r den största af alla floder: 2) Nil, som i östra delen,
as Afrika, faller ut i Medelhafwct: 3V Angara eller
leniseja, som i. Asien faller ut i Ishafwet: och 4),
langtsekiang eller Kiangssodsn, som flyter i Asien österut
till Stilla hafwet: hwilka fyra äro alla mer än 4«o mil,,
länga: -^ 5) Hoangho ester Gula Floden, litet norr om,
langtsekiang: b) <vbi, som flyter norrut i Asien, och fal-,
ler i den wiken, som af denna floden fallas. Öbiffa wiken:
7) Missuri eller Misisippi, fom, i Kolumbia. faller söder-
Vt in l Merikansta wiken: 8) Sant Lorenz Floden^*),
som i samma werldsdel faller österut, och är tzen floden,
hwarigenom wattnet rinner utur de mänga och stora In»
sjöarne, hwilka ligga i den trakten, af Kolumbig: y) Me-
nan kom eller Kambodja, som, faller i. hafwet wid ändan.
nf det landet, som är imellan Tonkinjka och Siamijka wi-
karne: 1o), Lena, som i Asien, faller i Ishafwet, öster om.
Angara: och il). Paraguay, som, flyter i Syd-Amerika
Zt föder, öfwer Stenbockens Wändkrets. och faller igenom
en ?Z mils bred mynning ut i Wästra Ocean: alla öfwer
30c), mil i längd: — 12) Amur eller Seghalienfloden,
öster i Asien: »z) Ganges eller Pudda, som är en myc-
ket ryktbar siod, och flyter uti Bengaliska wiken: 14) Bur-,
ramputer^ som är nast österom Ganges: 15) Irawaddi.
eller Awaströmmcn, som är i samma del af Asien ännu li»
tet längre österut: i5) N?olga, som flyter igenom östra
delen af Europa, och faller ut i Kaspista hafwet: 17) O-
" ri«

Husten af famma werldsdek, nära Stenbockens wändkrets:
samt Ladoga och Onega i. Europa, söder om Hwita.
hg.fwet.

5) Nar du pä Kartan funnib den flod,, som du söker, sä bör.
bu följa med den under hela, sin bana, ifrän detz källor,
till detz utlopp, pä det att du mä se hwarifrä-, den kom-
mer, huru d.n fiingrar sig, hwad grenar den har, och hwar.
den faller ut i hafwet.

't*) hat. riuv_us 5. I_aure_-.ij«



G^oko, som.'faller> i Nästra Ocean 'pä'norra, kusten af
Amerika: is) Frät a), som flyter ut i. Persiska wiken:^
19) Douaw b), som rinner igenom södra delen af Euro-
pa österut till Swarta hafwet^ och 20) IHliba eller Ni-
Zerstoden, som flyter midt i, Afrika österut, och stuhligen^
förlorar^ sig i den omätliga sandöknen, sä att den ,
Man, wet) icke hinner pä nägot ställe, till hafwet: hafwa
alla en längd af. mer, än 200 mil. Hwom^ stulle dä tun-,
ya uppräkna, ben otroliga mängden, af floder, som. finnas
lpä^ Jorden, men icke äro sa ofantligt stora som dessa.?

De mepkwärdigaste Wattenfall pä Jorden äro: N^ia",
gara, i. Norra Amerika^ der S. 3orenz Elfwen, under det
hen flyter mellan de, stora Insjöarna, störtar sin ofantliga,
»vattenmängd utföre en brant af 27. famnar och , hwilket.
äp. det wattenrikaste af alla Wattenfall. — Dei högsta som,
fms, är i Pprmeista, Bergsasett,. der. flera bäckar, falla ut-
före en brant stenwägg om 230 famnars höjd» —. Nilen,
gör äfwen flera-stora wattenfall omkring norra Wändkrets..
fen,, och, närmare, opp emot desi ursprung»

7llla öfriga, merkwärdiga Sjöar, och Wikar, y.ch Sund,,
och Strömmar, och O.ir, och Uddar och mera sådant,
tzomma att längre fram i denna bok. omtalas, jemts de?
werldsdelar hwari de finnas och till hwilka de höra. Men,
sedan min uppme?ksamma Läsare nu lärt kanna den all-
männa fördelningen af land, och, watten., pa Jordan, och,
sätt namn pä de största delarna deraf, sä siola.,w: företa-
ga ofi, att omtala för honom, hurudana sjöarna och lan-,
tz.M äro,. säwida, wi här, kunna och. höra. göra detsamma.

Bottnen i Sjöarna, är, icke jemn som golfwet; - utan,,
somliga ställen äro dj^pa och somliga äter grunda-. Det
sins ställen.Ute i haswen, hwilka äro witzt en mil djMa/
sa att man. knappt, stulle räcka, till.bstten pa dem, om manl

a) Lat. -..'.-'Il-cil''^
b) Lat, Dilnul).,

.„ O«,nube,



satte en sten i enH ändan af ett snöre, som wore sa lsngt,
att det stulle räcka ifrän den ena milstolpen längs ät ländsk
»vägen nll den andra. Andra ställen aro mycket grundare,
sä att man ej bchöfwer mycket längt fnöre för att räcka
till d?ras botten. Pä somliga ställen äter är det sa grundt>
att skepp, ej kunna komma fram; utan om ett skepp kem,
mer med fart, sa stöter bottnen eller kölen eller stdarl af
skeppet emot, och gar sönder, da skeppet sjunker ner och
brytts sönder af wägorna, och folket drunknar, om be ej
kunna, med bät ellcr bräder, eller med simmande, komms
till lanh. En sädan olycka kallas skeppsbrott: och derföre
öro säoana grunda ställen mycket farliga för sjöfarande, och
derföre mäste de wäl akta sig för dem; men i de stora haft
wen äro icke mänga sä.dana ställen, tyder är mycket dsupt.
Om ett sädant grundt ställe har pä bottnen stenar eller
berg, sä kallar man det ett Grund; men är det barasand,
fä kallar man det en Sandbank. Pä somliga ställen gä
berg och stenar med sin topp just under wattnet, och nät
wägorna sen gä öfwer det stallet, sa brusa de derpä, sä att
wattnet stanker högt opp, och att det danar och fradgas:
ech sädana ställen kallar man Bränningar, eller Hafs«
bränningar: och när man ser ssdana dn man seglar, sä
mäste man akta sig för dem och fara ifrän dem; ty stöten
fartyget Mot dem, fä gör man wisit skeppsbrott. Pä som«
liga Mllen äter gar bergspetsarna opp igenom wattnet, och
da ser man klippor och stär och öar ofwanom wattenytan.

Wattnet, som är i Sjöarne, stär icke stilla. När det
blåser helt sakta, sä blir wattnet ofwanpä krusigt, och dä
säger man att det gär smä wägor; men när det bläser
starkt, blifwa wägorna äftven större, och pä hafwcn blifwa
de dä sa stora som stora hus; och da wältra de sä stora efter
hwarandra: och skeppet, som seglar der, är ibland oppe pä
den höga wagen, och dä lan folket se längt omkring sig pa
wattnet, just som när man är oppe pä en backe pä landet:
ech ibland ättr är skeppet nere imellan wägorna, och dä
f?r folket de böga wägorna pä bägge sidor om sig,' och ba?
»a himmttn öfwer sig: och sen lyftes skeppet äter opp pä
wägln, ty det sipter allt ofwanpä, för det, att det är lät-
tare än wattmc som hartet. När de stora wägorna wäl«

ua



<ra mot stranden, fä att be icke slippa längre, sä är det
likasom de der stulle brytas sönder, och dä danar det härdt
och brusar sa starkt, att man icke kan komma i land pa
sådana ställen, ty wägorna stulle sta sönder bätm emot
stranden, sch folket stulle drunkna; utan folket som är i
bäten, och will komma i land, mäste söka att slippa in i
någon wik eller sund, der wägorna icke gä sä stora, UtaV
der det är lugnare och stillare *). M^ nar det bläser
Mycket härdt, sä att det är stark storm, sä gä wägorna pä
hafwet ännu större, och dä fe de gröna och swarta ut, och
dä fradgas de ofwanpä topparna, sa att det ser ut som
der wore fnHdrifwor,. och dä pr och stänker wattnet om-
kring, och dä är det sä rysligt att wara pä hcffwet. Di
Mter wädret sönder seglen och will blåsa omkull skeppet,.
«ch fylkl.t kan icke, stö.ta och styra steppet för stormens stull,
utan är i. fara att komma i sjönöd och göra skeppsbrott»

Wid stränderna i de stora hafwen fär man ft en un<
derlig sak, som man aldrig fär se i de smä sjöarna. Man
fär se, att der skeppet den ena stunden, kan segla, der ä^
helt torrt, sä att man kan gä der pä bottnen, den andra
stunden, och fen kZmmer der äter watten, sa atr man ätey
lan segla der. Man kallar denna underliga sak för Ebb-
«ch Flod. Det gär sä titt. När det är sä grundi att
Veppet bara jemt flyter ftam> säsom i en wib, som ick«^
är mycket djup, lä ser man der, huru wattnet mwstascller
rinner utur wiken sä,, att der, efter 6 timmar är helt torrt^
sä att man kan gäpä bottnen. Strart derpä börjar watt»,
»et komma tillbaka, och ökas allt mer och mer under H
timmar, och dä kan skeppet äter segla der. Sen mjnstaH
wattnet Zter i 6. timmar, sä att der blir torrt, och stiger
äter i 6 timmar, att man kan fara med fartyg, och falley
öter, och sä allt immerfort. När wattnet faller eller min«-
stås, kallas det Ebb,, och när. det stiger eller ökas äter, he^
ter det Flod ").

") Ett sssdant ställe i en wik eller ett sund, der ffepp och,
andra fartyg kunna ligga, utan att de stora wHgorna kuns,
na komma till dem, kallar man en Hamn.

."*.) Ebb och Flod kommer deras, att Mänen och G^H-
werka pä wattnet ide stora haf»en: men huru det gWtill, fsr man weta i Astronomien».
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Det- Watten, som,sins i goda källor, har ingen fär§,

V^ch. insen > smak? Det är helt klart och helt rent; men i,-
hafwet är wattnet bwarkcn sä klart eller sä rent; utan det
Sr ofta grumligt och snokar sallt och., bittert. I gansta,
mänga insjöar och träst och floder är wattnet icke sallt och
bimrc, fastän det icke alltidar klart, utan Ibland grum«.
ligt; »nen det sins ockfä några insjöar och källor och ström-
mar, hwarufi wattnet är.sattt, sä att det-smakar helt sallt.
Mattnet är-icke lika sallt pä alla ställen i de stora haf-
wen; utan. der. det är. warmast, der är ockfä wattnet allra-,
salltast och allrabittrast, och det är mycket wäl att det sä
är; ly derigenom, häller wattnet sig ständigt fristt, sä att
det ej ruttnar och stäms, i warmen,^ som det eljest stulle
gpr^

I det. heta luftstrecket pc^Jorden, sins-ingen, winter,,
och derföre sins d?r. ingen is och snö heller, utom pä de
höga, mycket höga bergen: och derföre ligger det. aldrig is,
pa>deraZ sjöar eller snö pä deras land. När man berät-,
tar för dem, som bo-der, att, det bänder hos. osi, att man,
kan den ena tiden pä äret, nemligen om »vintern, gä och
Ura pä. wattnet, som dä., är ofwanpä'sä< härdt som sn sten,
och att marken, under den, tiden är alldeles, hwit;, sä undra
he sä mycket derpä, och,weta icke huru det gar till.. Men
det weta wi wäl: ty när wintern. kommer 06) det blir kallt,
sä-stelngr wattnet ofwanpä, till is, och dZ, lägger watten
si.g,pä lqndet säsom snö. sä att landet som förut war grönt
osNzsommaren, blirnu helt snöhwitt. När en Man, som.
war, hemma ifrän en ö i det heta luftstrecket, engäng kom
till ett ställe der det snögade,. undrade han mycket derpä att
det regn-ade.hwitt> som.han kallade, det.. Men det 5r myc-

ket wäl, att snön, som täcker Jorden om.wintern, är hwit,
ty,man ser dä, när det ar länga nätter och korta dagar,
tzä,ttre ;. mörkret, emedan den hwita snön lyser ifrän sig,
sä_att NNN ser tydligare: och du mins wäl huru mycket
ljusare det är ute om aftnarna sedan snön gjort marken
hwit,. än förut om hösten, dä ännu ingen snö kommit.
Du ftr. säledes, att Gud gjorde wäl, när han gjorde snön
Hwit: och sä-är, den. ocksä sa. hwit och ren, att ingenting i
W(ld«:n kan. wara hwitare och renare; men närwärenkom-



Sallt watten fryser icke sa snart till is, det som
"icke är sallt' och de stora stora hafwen frysa aldrig sä, att
man pa isen kan fara öfw'r dem. I ishafwet eller Nör«
'ra Ocean, sins mycket is, nästan'hela äret igenom, sä ait
'den icke en gäng hinner smälta opp midt om, sommarn i
men den flyter der och'far fram och tillbaka säsom »vädret
för den, i stora hopar och stycken, och kallas dä Drifts.
Sä gör det äfwen wid södra polen, och det -ännu mer;

'ty der är ännu kallar? än wid den norra, och till polerna
slipper ingen för isens skull-. När isen, som flyter i haf-
wet, icke hinder smälta opp, sä ökas den allt mer och mer
'i ofantligt stora maffot,'som o/wan wattnet se ut som
berg, och ga förskräckligt djupt ner i wattnet. De kalläs
dä Isberg: och när Sdlen skiner pä dem, glimmar isen

grann med mänga färger, och watten rinner mföre si»
dorna- säsom forsar utför ett berg : 'och det är sä kallt om«
kring dem, sä att, när man kommer seglande» känner matt
pä längt häll att det blir kallt, och dä 'bör matt söka att
komma ifrän dem. Om wädret drjfwer sädane isberg emot
warmare luftstreck, smälta de opp äter; men stanna de
inolu Polsirklarna, kunna de ligga der i mängd är. Sä
ligger en is som kanske aldrig smälter, pä norra kusten af
Kolumbia: och när Kapten Eook seglade -mot södra Polsir-
keln, säg hän der omätliga isfällt och isberg i länga sträc-
kor bakom och öfwer hwarandra, sä längt ögat kunde, hin-
na ; fastätt det war i den tiden pä äret, dä der stulle warasommar.

'Mer, när hagarua äter bli länga och Solen wärMer siäri
'^kssre ifrän höjden, sä smälter snön och isen opp igen, och
'sedan börjar gräset och -allt annat wäxa: och dä blir 'det
sommar igen.

Men jag bör äfwen tala om, ätt det sins Källor, soM
äro'Warma eller innehälla warmt watten: och af dem äro
somliga ljumma, men andra äro kokheta, sä ätt Man kan
koka t dem om Man hänger det som man will koka? i watt-»
net i källan. Sädana källor finnas till exempel pä Is<
land, pä Sicilien, och pä ganska mänga andra ställen i
alla Jordklotets delar. Somliga af dem spruta wattnet
högt opp i luften: somliga äro stilla en stund, och spruta



När watten kommet i wärMe, sa stiger bet opp somen rök i lufeen, och dä säger man, att »vattnet dunstar
bott. Af dunsterna, som Uppstiga ifrän sjöarna och haft
>wen, blir sedan moln, som wädret drifwer öfwer landet:
vch af molnena blir rägN som wattnar Jorden, att den
blir fruktbar: och sen rinner wattnet genom floderna äter
i sjöarna och hafwen. Pa detta sättet är wattnet jemt i
rörelse, för att göra Jorden ston och fruktbärande.

sen det heta wattnet opp med buller och dän den andra
stunden: och somliga aro stilla säsom andra källor. De
kallas ofta Warma bad, för det, att man brukar bada i
det »varma wattnet som man tager ur dem, emedan det är
mycket Kelsosann> Man kan lätt begripa att det mäste wa-
ra eld nere uti Jorden pä sädane ställen, der wattnet 5
källorna blifwer sä wsrmt.

Det totra Landet pa Jorden är icke stätt och jemnt!
Utan höjder, och dalar, och berg, och stätter byta om med
hwarandra öfwer allt. Att det sä ar, är oänd<>ligen wäl,
ty eljest stulle Jorden nästan pä alla ställen wara ofrukt-
bar, och ingen stulle kunna bo pä henne. Bergen ft wäl
ofruktbara ut, och mänga äro det; men de hjelpa till att
göra det öfriga landet fruktbärande. Huru kan wäl det
Za till? frågar du kanffe. Jo, min lilla wän, utom ber-
gen stulle inga källor, inga strömmar eller rinnande »vatten
finnas, ly sådana komma alltid frän bergen, och utom dem
stulle Jorden ej bli watmad. utan bli helt torr säsom en
öken: och oM det ockfä tegnade, stulle wattnet icke rinna
bort, om icke länder wore ojemnt; utan det stulle bli som
ett kärr alltsammans. De^utom pryda bergen och ojemm
Heterna länder. Utan berg skulle allt wara det samma och
fammn, och se su tomt och ledsamt ut; men nu ser allt sä
mängfalldtgt ut, och allt är nytt och wackert, när det är
berg och dalar, och kullar och stätter, och sjöar och ström,
mar om hwarandra pä Jorden. Skogar wära äfwen pH
de flesta bergen, och du wet buru nöowändigt det är, att

fä trän til! att bygga hus af, och till wed. Mänga berg
arv



srd äfwen täckta med Mull, sä ätt det wäm gräs och
allehanda andra saker pä dem, säsom pä marken. Bergen
innehålla äfwen mcmga dyrbara saker, säsom gull och silf-
wer, och koppar och jern, och präktiga stenar, som menni«
skorna söka opp, och bryta ut, och anwända till sin nytta
och prydnad.

Om du derföre bör någon tro, att bergett äro vnyttis
ga pä Jorden; sä bör du stratt att det är en osörständig
wennista, som icke wrt, ntt allt hwad Gud har gjort äv
godt och nyttigt.

När man ser ett och ett berg i sender, sa ser det utsom bergen icke skulle wara i någon ordning pä Jorden;
men när man lär att känna mera, sä finner m^N att det
är helt annorlunda» Pa somliga ställen ligga berg i länga
rader, det ena efter och Utnar det andra, sä att de sitta
tillsammans nedantill, och utgöra i hela längden icke met
än ett enda berg med mänga spetsar pa. En sädan rad as
berg kallas Bergsträcka, eller Bergsrygg, eller Bergs,as»
Det ges bergsryggar, som äto förskräckligt länga och stora,
ibland flera hundra mil, och ifrän dem gä sedan mindre
bergsryggar eller rader at sidorna, likasom grenar ifrän eN
stam. S5 gär en stor bergsrygg, som kallas 2lndijklt
Hsen *), igenom hela Amerika, allt ifrän desi södra udd,
längs ät wästra kusten, anda till och igenom PanamaE-
det inåt Kolumbia. En sädan bergsrygg gar äfwen imel-
lan Europa och Asien, och kallas Nral eller Ingoristck
Bergsäsen. Twä sädana ofantliga bergsträckor gä öster,
ut genom hela Asien., nära hwars östra de stucligen
takas, och gä sedan ännu widare i nordost: och mänga o-
fantliga grenar gä derifrän bäde ät norr och söder. Äft
tvensä gä flera sädana bergsryggar ifrän wäster til! öster i
Afrika, hwaraf den som är närmast Medelhafwet kallaS
Atlas, och man brukade fordom säga, att Atlas stödde
Himmeln och bar den pa sina spetsar. En ofantlig bergs-»
tygg gär äfwen igenom samma werldsdel ifrän norr till
söder. Likaså strpka flera sådana bergsäsar genom Kolumn

*) Opan. coräM«r» ä» l«« Anäe,,.



'Det sins ock sä berg, i synnerhet uti de stora bergsi
byggarna, soM äro försträckligt' höga. De äro sa höga>
att om man stulle kunna mäta vem rätt ner ifrän spetsen
eller öfwersta toppen till marken, stulle det pa soiNliga ga

'ända till. en hals mil i hö^d. Tänk efter litet, hwad höjd
det är. Om man stulle kunna bygga opp ett torn som wo-

'te sa högt, att det, om det stulle ligga pä marken, »räckte
'ifrän den ena halftnilssiolpen till den andra; huru högt
'stulle det dä icke gä? Man fick sätta huNdra kyrktorn of-
wanpä btvarändrä,/mne<n det stulle blifwa sä högt. Det

högsta berget so»n sins .pä Jorden,'är ett'berg i Andista
Zsen icke längt ifrän Eqwatorn, och heter lllhimdorazb

'(Kimborazo och är ofwer en half mil 'rätt opp, 'elle"r
lodrätt, som man plar kalla det.

'bia: — men alla dessa stola framdeles närmare btz
'striswas.

De höga'bergett'sträcka sitta.töppar högt opp igenoM
molnen eMot himmeln, sä att dä man är ofwanpä dem>
sä ser man molnen nedanföre kring om berget: och när
man gar ner eller opp, och kommer in 'i molnen, sä ser
man att de aro endast wattenangor eller en dimma, säsom
jag förttt har bestrifwit. Ofwanpä de höga bergen ligger
is och snö, som aldrig hinner smälta 'opp, ehuruwäl de
äro i det heta luftstrecket; eMedatt det alltid är kallt högt

'Hppe i luften, fastän det är warmt nere pä 'marken.

De höga bergen äro sälldn, som de laga, runda och'kulriga ofwanpä, utan deras spetsar äro branta och hwas^
'sa, och sädana berg k.llläl man Fjällar. -Kanske du har
hört talas«om Norrsta fjällarna, sdM utgöra en rad mev
sådana der höga berg pa gränsen mellan Swerige och
Norrige.

*) När ett namn icke läses eftet manlig swenst innanläs,
ning, sa bar jag, utnär namnet inom parentes, utsatt hu-
tu man ungefär bör läsa del, emedan denna boken, eftev
sin inrättning och styl, bör komma l häiidernil vä barn
förr, än man kan »vänta af dem, att de kunN» läsa Iran-
sta, Engclsta, o. s. w. innantill.



Somliga ställen af landet äro högre än de andra»
'fastän der ej är berg, och de kallas dä Tandthojder: och

de höga ställena äro länga, kallas de Land tryggar.
Ifrän de höga ställena pä.landet, säsom berg och landt*

'ryggar, komlna floderna: och när »nan pä cn karta ser pT
siöbetNa hwar de bötjas, sä förstår man stra.rt, att der gär
fram antingen en bergsrad eller en landtrygg: emedan watt«
<net icke stulle rinna, oni det icke bar utföre. Twenne sä-
'dana landthöjder äro merkwärdiga i Europa: nemligen e»

östra delen demf midt imellan Hlvita och Swarta haf-
»en, och den kallas Alanniska Höjden. Ifrän densam-
ma tinna floder Mde till Östersjön, Hwita hafwet, Kas-
'Pista hafwet och Slvarta hafwet, vch den förut omtalade
WolgaftodeN har der sin kälw och sitt ursprung. Dew
andra är i södra delen af Europa, wid en hög -bergsryggs
'kallad Alperne, och derlfrän falla strömmar både tilt
Nordsjön, Medelhafwet och Swarta hafwet. I den trak-
ten upprinner äfwen .Donau och mänga af de§ grenar^
Sädnna höjder finnas äfwen i de andra werldsdelarna.

Nu kan bit afwen begapa huru det kommer till, att
Wlor och floder komma 'ifrän bergen. Jo: dels smälter
sttön och isen opp pä dem, och blir lill watllen: dels sam-

bas watteNängörna kring om dem, och bli watten der, fast-
än det ej regnar, och dels fä stannar wattnet, när det
regnar, i bergshälor och remnor, och rinner smäningon»
bort, och icke pä engäng säsom pä stäta marken.

Det sins ockfä berg, som äro brinnande eller eld-!
'ftirNtelnde. Pa dem är det wanttgen ett häl oppe i top-
pen, hwatigenom rök utkommer säsom ur en störsten».
Somliga af de brinnande bergen ge aldrig annat än rök
ifrän sig; men i somliga fär man ibland höra ett försträcks
tigt buller, och dä känner man hela landet stakas, sä att
folket, som bor nära intill berget, wet att fara bort deri»
ftän: ty sedan kommer opp utur öppningen eld, som stiger-
'högt opp emot himmeln: stora glödröda klippor kastas opp
med sädan fart, att de flyga längt bort ifrän berget: ert
fwart swnfwelrok sprider sig omkring liksom stora moln?
vch i den fär man se en förskräcklig ljungeld med ästa<.
-Sedan Vomnm opp ur hngct liksom en Mm af smälts



stenar, som flyter eldröd utför bergets sidor, och tänder eld
pa allt hwad den räkar, och stannar i gropar och dälder
liksom brinnande sjöar, eller rinner ner i hafwet med ett
förskräckligt dän. Om du stär litet smält tenn i »vatten,
sä fär du höra huru mycket det fräser: 'du kan dä tänka
hwad en hel ström af den flytande eldmassan stall göra,
när den rinner i hafwet. Denna eldmassa kallas Z.aoa,
och när den stelnat och blifwit kall, blir dett'som glas eller
som flagg. —- Sedan lavatt runnit'en tid, kommer wäw
ligen mycket asta och pimssten Vpp ur bergsl, och sedätt
stillar sig berget äter, och röker bara, säsom förut. Man
kallar de bergen 'Vlilkansr.

Annu är det mänga Butkaner pa Jorden. "Pa ött
Island allena finnas 10 sådana: pä öarna i Medelhafwet
äro flera stycken. I Asien är ett wid ändan af Medel-
hafwet, och ett pa ön Sumatra, samt flera i östra delen.
I Kolumbia finnas eldsprutande berg tist ett stort antal
pa Panamanäset, och i Syd-Amerika finnas i Andista åsen
mänga sädana. Afwen Polynesiens öar bära flera stycken
Vulkaner, och nägra äro pä öarne öMkriNg Afrika: sä ätt
antalet af Vulkaner pä Jorden till ungefär 80 styc-
ken: och nf alla dem är berget Ätna, pä ön Sicilien,'det
rpktbaraste. -^- Mett det är likwäl mättga som haftva slock-
nat, somliga för sä läng tid tillbaka, att »nan icke engäng
wet när de brunnit. Ibland händer det ocksä, fastän säl-
lan att ett berg börjar brinna och spruta eld, som förut
icke warit brinnande.

Du finner således, ätt der ar Mycket eld Nere i lors
den, pa sina ställen. Om den elden bränner ur stora häl,
sä händer det till slut, att marken der faller in: eller, om
elden räkar sädan luft som brinner, eller att watten kom«
mer ät elden,, sä spränges Jorden liksom der wore krut:
da ramla städer omkull., dch der som »var sjö blir land, och
der som war land blir sjö; och en sädan förskräcklig hän-
delse kallar man lordbafning.

Tänk icke derföre, att sädana händelser i den sioril
Ordningen, som Gud styr, icke äro nyttiga och god«; ehu-
ruwäl de äro sa sörsträckliga och rysliga för osi, när wi



«ttdast betrakta dem. Kanffe att Gud låter en sädan det
förskräcklig händelse ste, för att göra ost uppmerksamma
pä, hwa^ han will, och likasom pämmna osi att tänka ef,
ter, att wi böra wara beskedliga och goda: — och da för-
stär du lätt, att det är mycket bättre att de hända, än om
wettnistorna alltid stulle fä hivad de önM -

Aär 'NiemMorna hafwa Noga betraktat alla be tinHbch saker, som finnas pä den Jorden, eller i de Sjöarne
vch pä de Landen, som jag nu lärt mina uppmärksamma
läsare att känna; sä hafwa de äfwett.funttit, att alla de
samma tingen och sakerna äto i synnerhet af tre stag: och
de tre slagem hwartill höra fä mänga mänga s.cker, haf-
lva blifwit kallade Naturg'Rlken. Derföre sins bettre
Nalursriken, nemlizen Ste»lrib'et, NXixtrikct och Djur-
diket. Till Stenriket räknar man alla staus Stenar>
Jord, Ler, Wcltten, Salh och allt soM icke wäxer> säsom
Warterna och djuret Till Wäxtriket hörH alla wärter,
säsom Trän, Orter, Gräs, Swampar och mera sädant:
vch till Djurriket räknar man alla lefwattde Djur. Man
kan säledes lätt Weta, till hwilketdera Riket ett ting hör,
bara man »vet hwaraf det bestar eller hwaraf det är tagit.
Hwartill hör fiinta? till Stenriket. — Hwartill hor den
der pennknifwen »Ned benstaftet? knifwen hör till Sten-
tiket, ty stälet är tagit ur bergw; ock staftet hör till Djur»
tiket) ty benet har tillhört ett lefwande djur. Sä wet du.
När du ser en fjäril, att den hör till Djurriket: och sa med
nllt annat.

2. Gni Naturens Rikett.

Jag stall i korthet tala om för l»ig det merkwärdigä»
sie, som sins i hwardera af dessa Naturstiken, och dä ta*
lar jag ju för dig oM de merkwärdigaste saker som finnas
pa Jorden? — Lät osi börja med Stenriket.

Till Stenriket hör, säsom jag nytz sade, alla bi iinj
föM äco utan ltf, utan frö, och utan att wäxa inifrån, sä-

D » som

Stenriket,



som wäxterna och djuren. Du bor weta, att djurens
kroppar bestå af en oändelig mängd liksom sammanflätad^
ihåliga strängar eller ädror, hwaraf somliga äro stora> och
somliga helt smä och sina, och att i dessa rören eller ådror-
na flyter cn patsta, som ibland är röd, da den kallas
blod, ibland äter och pä andra stallen är den pä annat sätt
beskaffad; ty spotten kommer ocksä ur sädana der smä a»
dror, som öppna sig ini war mun; och sä pä mänga sätt.samma sätt är det med wäxterna. Om du tar en rot»
ting eller ett spanströr, och står den af pä ändarne, sä att
den blir ren, och wäter pä den ena ändan, och sedan blå-
ser i den andra mycket starkt; sa far du se huru det bör-
jar liksom koka i den wäta ändan. Du finner säledes, att
der gär en hop med sma sina ådror genom käppen, och sä
gär det igenom alla trän och »växter som finnas, fastan de
i somliga äro mycket fina: och medan de »växa 6ro de smä
ådrorna fulla med saft, hwarigenom warten liksom födcs,
och blir i stqnd att sta ut blad och blommor och grenar. —

Nu bör du också »veta, att sädana kroppar, som jag nu
bestrifwit att djurens och wäxternas äro, kallas organiska.
De ting som höra till Stenriket äro icke sädane: de äro
icke organiska, och de aro deri olika alla de ting som höra
till de andra Naturens riken; tp alla de andva äro or<
ganista.

Ibland be ting, som höra till Stenriket, will jag
först nämna Jord eller Jordarter; säsom Ralk, som
man brukar till att bygga stenhus och spisar med, och till
mänga andra saker. Kalken sins iblano fin säsom mjöl
eller pulwer, ibland säsom mjuka och lösa hwita stenar, da
den kallas. Rrita, och ibland i härda stenar och berg, som
da kallas Ralksten: och af sådan kalksten bränner matt
wanligen den kalk, som brukas till att mura Med; ty dä
man bränner kalksten, och sen stär watlen pä den, sä fal-
ler den sönder just som till mlöl, sädan som du wäl har
fett att kalk är. Het är alltför besynnerligt, att när man
stär watten pä bränd kalksten, dä han redan är helt kall,
sä blir han likwäl mycket het, sä att han äfwen kan tända
eld pä träd och andra sädana saker. En gosse satte engäng
i barmen pa sig nägra sma brända kalkstenar, ych siultesen



Om kalksten är »vacker, och blir glänsande nar ma»
stipar och polerar den, sä. kallas den Marmor. Man har
marmor som ar helt hwit säsom mjölk. Andra slag äter
öro ftoarta och gra, 'och spräckliga, och röda, och pä mäns
ga fnt färgade. Man blukar den dä till bilder och bord,
ych cill »väggar i fädana hus, som man »vill hafwa mycket
granna och präktiaa. Af en sort kalksten som kallas Dropp-
sten eller S'alab'tit, äro äfwen de hwita figurerna, som
filmas i djupa underjordiska hälor, säsom jag redan be-
firifwit. -^ Om man blandar kalk med en sort sur wät,
sta, som kallas, Vitriolfyra, sä farmcm Gips, hwaraf man
gör gipsbilder, och gipsade tak.

sen simma öfwer en Men a; men när wattnet kom at
kalkstenarna, började de att bli heta, och brände honom
försträck eligen, innan han kunde fä bort dem.

En annan Jordart ar det, som man kallar Lera eller
jl.er. Af den, när den är sin och hwit, gör man Poslin:
och af den wanliga leran, när den blandas med sand, gör
Krukmakaren stenkärl, och pä tegelbruken stäs och brännes
deraf tegel, som man brukar att bygga med, säsom du kan«
ste wet.

En annan Jordart, men som mest sins i härda ste-
nar, kallar man Risel. De säkallade adla stenar, säsom
den röda och klara Rubinen, den gula Topasen, den gul-
gröna Krysoliten, den gröna Smaragden, den sioletta Ame«
tisten, den klara och kantiga Bergkristallen, den mängfär-
gade och stiftande Opalen, den randiga Onyxen, den gråa
Kalcedonen, den köttröda Karneolen, den gulbruna Hyacin-
ten, och den med mänga färger blandade Agaten, och än-
VU flera andra, innehålla den Jordart som wi kalla Kisel.
Till den hör äfwen Flinta, som män brukar att slä eld
med. Den, klara och hwita Diamanten innehåller Kole,
«ch den bläa Saphiren innehåller ler, och kalkjvrd.

Den swarta Mutlen, som man wanligen kallar Jord,
lommer af wäxter och djur som ruttna, och derföre sins
den alltid öswerst pä Jorden, och den är sivart för det,
ott.den är litet fet eller oljaktig. Det sins ocksä derföre
ttt fibgs mull, som man kallar hwilken brukas att

blän-



bränna i stället för wed. — S^nb, Hr en samling af
mycket sma kiftlstenat. — När man blandar ftnd och astä
tillsammans, och sätter i stark eld, sä blir deraf Glas;
och deraf gör man pä glasbruken alla slags glas. till fön-
ster pch kärl, och mänga andra nyttiga och w.achra saker-

För der andra räknar man Sal ter till Stenriket,
Du wec wäl bwa> salt ä?; ty man mäste bruka det nä-
stan i all slags mat, dels för det, att den stall smaka bät-
tre, och dels sör att bewara den, att den ej ruttnar och.
stäms bort. Men utom detta saltet, som kallas Roksalt,
stns det mänga andra slags salttr, som dels äro sura, och
hels bi.^a såsom Vttriol, Alun, Lutsalt, Salmiak, och fle-
ra andra, bwarom jag här icke will tala; ty om jag stulle
tal« om allt, stulle jag fä strifwa en myckel widlpftig bok.
I g will derföre bara säga dig, hMrisran man sa.t het,
fältet, som mest brukas i ryerlden..

Du mins wql da, att jag talte om, att wattnet
hafwen i synnerhet i de warmare ländernq, är mycket salt.
När man nu der stäpper in watten ur hafwet i gropar^
som man derföre grgfM, och sen stänger fast, att ickf
wattnet mer slipper ut, eller nägot annat tyatten in ; sä
gör hettan, att wattnet snart dunstar bort, och dä ligger
saltet pä bottnen af gropen som en tjock skorpa och den
hugger man sen sönder, och tager opp deriftän, sa ha^
znan salt: och detta saltet kallas dä Hafosalt.

Det sins ocksä hela berg, som bestå af salt; och utur
dem bryter man opp Bergssalt; men sådant sa.lt är säl-.
lan rent, och ysta hittert.. Man smälter derföre opp det ;
y)attcn, och renar det och sen läter man wattnet dunsta bort
i solwärmen eller med eld, dä man far rent salt. Sä sär
man äfwen salt ur salta Mor; och sädant salt blir finare
ock hwitare än hafssaltet. Hos ytz kallar man det sina
hwita saltet j^nneburgrrfalt, för det, att man mest har
sätt det ifrän en stad^ som. heter Luneburg.

För det tredje höra b? sa kallade Jordset mor
till Stenriket. Man far wäl mänga ja de mesta feta och
brinnande saker ur W'rt- och Djurriket, säsom Olja, Harts,
Sjära, Beck, Trän, Talg och Ister; mm det är icke om

hem



Det sins wäl flera flag af dem, men jag will här en-
dast omtala de allmännaste. Ibland dem är wäl Swaf-
W,el det för Du w't huru wi brukc det, för att taga
eld der med, och till flera nyttiga saker: men du lär icke
Wfta, att swafwel sinnes uti wära »vanliga groflva Vly-
erfs-pennor, som man nyttjar att rita med. Den rena
Blyertsen bestar af lern och Kol-ämne; men groftoa
hlyerts-penpor göras, af fint sönderstött blyerts, som blan-
das, till smältslvafweloch gjutcs i formar. O»n du »vill
N.ärmare erfara sanningen bäraft sä kan du sätta spetsen
af din blyertspenna pä. ljuselden. Du far dä se, att den
brmner med blä läjza säsom sUaftvel,,och pä lukten stall
du nog fä känna, att det ar- siyafwel som brinner. —

Ambra är ocksä en loxdfetma, och luktar wäl/nar den
hzännes: den brukas.till rökelse,, och den blandas i lack,
och g"- da den angenäma lukten, som fint lack har da det
brinner. .— Bern^en^ om.dU har. sett. den, hör, ocksä till
Hordfetmorng. —

hem som har. är fråga. lordfetmor kowma ur Jorden
och Bergen. ,

Men wi komma nu till en wigtigare del, af inwänar»
ne i Stenriket: jag menar Metall er ne. De äro de
tyngsta af alla kroppar och ting som wi känna: ljus kan
sldrig tränga igenom dem, fastän de äro aldrig sa tunna,

sörr än der kommer häl< ty de äro fullkomligt ogenomstin-
liga. De äro glänsande, när de äro rena, och de läta
smälta sig i eld till hwarjehanda saker, ehuruwäl somliga
behöfwa liten wärma för att smälta, och andra deremot
W mycket stor hetta. Metallerna aro af twä stag, Adla

och

Stenkol, höra ockfä dertill. D?-se ut nästan som
andra, sotkol: äro swana: glänsa när man bryter sönder
dem/ och brinna nästan som. andra kol. De si«nas i som-
liga berg i stor my.cken.het, och,hrytes opp derur, i synner-
het i de land, der det är yndt om weh. Stenkolen finnas
i länga gängar, sä att,de, som stola -bryta dem, komma
till stut längt in i bergen: och det sins stenkolsgrufwor,
som gä ända under hafwet, sä att steppen segla, ofwanför
hTfwudet pä dem, soni, arbeta i grufwan».



Het sin§ fem ädla m,etaller, mmligLN. Guld, Silfwer<'^Platina, Modm.m och Iridium- Alla.de and.re äro oädla
Qwicksilfwer, Tenn, Bly, Koppar, lern, 3in?«

WismM, KOolt, Antimonium, Arsenik Michel, m< ftere,
.'G)ln i scbnare tider blifwit upptäckte.

pch brinna icke opp till aska i elden, säsom de oadla göras.
Oy om man smälter silfwer^ som. är en ädel metall, sä.
far man. alltid lika mycket igen, utan att det igenom hettay
förminstas; mey om man smälter tenn, som är en oädet
Metall, sä btäns det till fint opp till ett g,rätt Mlwer, sä^

du lätt kan försöka. ,

chch Gadsa MtaVer. De ädla- metallerna ära myckel sin^

Guldet är, säs«m du wet, zult och glänsande. Det.
Hr näst Platinan tyngst af alla metallen: det. rostar aldrig,
Hwar man ock ma lägga det i fastän man stulle gräfwa def.
Hed i> Jorden, bara det är rentoch>oblandadt>: det brän^.
icke opp i elden: det är sä fmid^gt, att man kan smida ut
det sä tunt, som du har sett att btadguld är. Det> ansttz
Derföre dyrb<lrust af alla meballec: men. anwändes till den>,
tninsta nyttan,, ty det brukas wanligen bara, till fafängH
Prp-dllader, och Tdll allehanda-lappri- -^. Den metallen,,som kallas platina, är g.anstg litet alsMn;. ty, det sins.
icke ännu, mycket, af den» och den är/swär att afbeta, eme«?
baN den för sig sM ick-e kon smältas i nägon eld, ehurH..
stark den och ma wara, M^n har kallat d,en hw.itt.Gujd<,
för det, att den. gr sa. tung, ock fiy,,och oföränderlig.i luft,,
»watten, eld och. jord> som guldet: men denka.N iche smidas,
sä tunn^slM.gM. -« Silfw-er är, som du.nzet, hwftt och,
glänsande. Det är iche sg tungt och, ss. smit>igt.sym guld,,
men lika oförgqngllgt, da det är. rent: och det är den nyt-»,
vigaste af de ädla metallerna emedan man brukar det ull,
tär.l, som p.a engäng bljfwa b.qde. mycket »packra, starta..
«ch goda.

iNwichstlfwer ar-en. oädel me^.ll. Om Platina äl^
sä swär att ftnälta, att ingen eld kan göras sa. stark, att.
den formar smälta den; sa är qwicksilfret deremot sä, lätt
lmält, att det till ock) med är för warmt om war winter^,
M det att wam osmält. Dtt. ä.r. derMe alltid MaM,,



lMn, smält tenn: enwst d3, nät det, blir owanligt stM
hhlld, har man sett det stelna, och dä blir det just som
tenn, och lgter smida sig som tenn; men sä. snart, det blir
lftet mindre Mt igen,, sä smälter het ä.tcr, ogp.. Qwick.?
filfwe.r. är mycket Pftigt, och är,, sqfom förgift west be?,

under det namnet Merete Om. man, M ett-
Wisit sätt, blandar q^icksilfwer och st^afwel. tillsayunans,.
sä fär man Cwnober, som är en wgcker. rö!l färg. —.
I!>nn, är wäl. också lätt att ftnälta^ sä att Man, iH? be?
höfwer stark, eld^ förr än det blir siktande;, mm förwaud,,
lgs i starkare eld lH ett grytt p.tllwe.r. -^ är. tungt^
Nästan som stlfwcr, och är mjukast af alla metaller; mert-,
det är icke sä segt som guldet och fordrar li.tet starkare het^
ta än tenn, om de.t stall syiälta, — Rc»ppa.r är röd tilli
färgen, och mjuk cch. seg;, m.en smälter icke sä. lä.lt ftm
Upet, utgn fordrar mycket starkgre h.etta.. O»n nägot surt.
kommer ät. koppar, sä. ergas hey,, och dä. blir 'af kopparen
Erg,, som kallas Spanstgröna, hwilken är enblägrönfärg,,
AllasuM sa^r, lysa. opp bly, och kMpar, och det, som da
kslnmer af dem, är mycket giftigt, fä att man bör, om,
man kommer att äta deraf. Man bör derföre alltid akta,
sig, att icke sälta surt i sädana, käel, som-äro gjorda af
koppar, eller tenn med inblandade bly. En gäl^g hade el»
«>förständig mor lätit koka en bar-kräln i en kopparkittel,
och lemnat litet qwar i bottnen, sen hon stagit opp krä^
men. Ett barn som kom dit och fick st krämen i kitteln,
tog sig ew sted och ät af den; men- efter ey stund fick dct>
stackars barnet känna hwad det hade ätit. Det ftuknade
med mycket plågor, och dog. -^ Om man smälter Koppar
tillsammans med Zink> sä blir deraf MeMng, som är gul
och härdare än kopparn ensam. —- lern, är den nyttigas
ste af alla metaller, och det sins ocksä mest af den pä lors,
den. Du wet till huru mänga saker man brukar denna.
Metall. De flesta metaller, utom jernet äro, mer eller min-
hre giftiga. Derföre kan man ock utan sarg koka mat i?
lärl, som äro gioM af lem. Mänger. äsy?en Stal. der-..

af/,.

Qwicksllfret Was Merkm för det, att. det PZ. Latin w'Ar Merruriu?».



«ft som.är. nyttigt till. allt, som stall wara hwasit och,
härdt, säsom. knifwar, yxar, bärnr, och mycket annat, -»>.

,ch.,som.blit sä wackert, när det är fint och poleras wäl,.
att nästan^ ingen metall kan bli.sä wack.er, som det. Meni
jernet/rostar snart, och. blir dä till ett rödt pulwer, som.
Mas Brunrödl, och som brukas., till att rödfärga trädhus^
med, och mänga andra trädsafet, som ffola stä ute i fria>
luften; ty,träd ruttnar icke sä snart, sen-det blifwit mäs.
zadt.med dsnna färgen, son^eljest. 7- Ett fiags jernabig,
sten,kallas Magnet, och ha^ den Mldp-ltga egenstapen, att
den draz^ an^at sern till sig, sä atf, o»n den kommer nära till

.fils)än, eller nglar eller smä spikas, eller annat smälts
jery, sä stys-^ar der straxt till magneten och fastnar pä den.
Man.,kan ockiä, af jern och stal g yra, magnater, soiN dä.
göra, pg.saly'u^s^t.; men bwad som är ännu underligare,
är dep atr m,aiji»,^' N- will med ena ändan alltid tvända sig
tzt norr, och^wicd den.andra ät stz^er, säsom jag berätta^
de, da jag^talad? om kompassen. Man brukar derföre sä-,
ga, att.magnetey< bar.twg.poler, säsom..l.orhen,, nemligen.
yorrpol och. söberp^. ' ' , ' x

Af oädla.m.e.tgller will jag nämna Zink, som ser ut^
yästan som. bly, men är icke sa^tung, och.dä dtzn blandas^
med koppar, blir^ af blandningen Messing: — wismut,^
som är ywißul> och smälter mycket lätt, nästan.som tenn:'
»7- Robolt,- som>är hlvitgrä, .säsom fint stal, när, man.
bryter det, och om man blandar kobolt nägot syrsatt i glas,
yHr det smältes,, sä;sär..glaset en.wack?r bla färg deraf:-^.
Antimonium, som har nästan, samma färg som silfwer,
och blir mycketltuynt, nästan som watten, närdet smäl«,
tes: — Arsenik, som ser ut nästan säsom bly.: men luk«.
tar mycket illa, likasom.af hwitlök nar den. wärmes, och^
Hr förstrachetigen' giftig, i.synnerhet.närt den brännes..

Metallerna, finnas wanligen i, berg, blandade med am
dra ämnen, säsom..flera stags.stenar, swafwel, och nn^ra
saker: äfwen mes)s hwarandra. En pä det sättet blandad,
metall, kallas N?alm, och,det stället i berget, hwarur man
bryter och spränger, mqlm, kalfas. Grufwa. Ifrän grus,
wan för »nan malmen till en ugn, hwari man smälter ut
Wttallen ur malmen, och dm ugnen kallas Masugn. De



'6-,

andra metallernas smältugnar hafwa- andra, namn, säsom
Mopparhytta der kopparn smältes. Sen man. pä de^-
fättet fätt, metallen renare, sä handterar, man den pä si<?ra
ylika sätt, för att fä den sädan den bör »vara, allt ester
meta! ens olika beskaffenhet. Ty annorlunda, bär »nan sig
ät med" jer», än med silfwer, elle; koppar. Det ät merk-
pärhigt, att man sinner guld, såsom smä sandkorn, i som-
liga strömmar., och det plockas dä derifrän, och. smältes i-
hop, och det guldet ar, straxt rent, Plgtma. förekomlner
Mrendels säsom sagd..

Wara berg och grästenar äro sammansatta, säfom man
latt<knn se,, af en mängd sma korn af fiera. slags stenar,
som fastnat härdt tillsammans: men man wet icke, när de
lparit stilda, eller huru bär dä sett ut pä Jorden; ty dä
Tunde inga menmffor ännu finnas här. --^ Det är besyn-
nerligt, att> sistar, och trä, och snäckor, och »växter, och an-
dra saker kunna förwandlas till sten, igenom det, att ett

stenämne tränger öftverallt igenom dem. Sådana till sten
förwandlade saker, har man ibland funnit djupt i bergen:
och man kallar'dem meh ett namn,— petrifikater. Men,
säsom nägot ännu besynnerligare, wikl jag berätta, att
man, ini härda stenar, sin^r ibland sma kräk, utan, att
det sins nägon. spricka pä stenen. Man kan bäst st. det i
stenar, som. äro. genomskinliga, säsom. i bergkristaller.

När watten rinner i Jorden, igenom, sådana ställen,
her metaller finnas, sa blir wattnet blandade med nägot
af den metallen, och när sådant watten kommit fram i
fällor, kallas, det Minera!-N)attes,. Hr det bländadh
Med koppar eller, arsenik, sä är det giftigt, och dä mä in-
gen dricka deraf; men är det blandadt med jern, sä är det
icke farlige; utan man brukar dä titt ock med dlicka de^som ett mycket nyttigt läkemedel,, dä,.Man hriLer brunn,
säsom man brukar, säga..

En bok, som. endast bestrifwer Stenriket, kallas
Mineralogi, och deri. far man weta mycket mera om ally
dessa sakerna, än som jas har har kunnat säga för miNH
wetlgiriga läsare.



Wäxtcrna äro af obegripligt mänga ssag,. iftän. de»i
stora och resliga Eken, som räcker sin topp, högt emot molZ-
Ven, och stäv i flera hundrade ör, ända ned till det sina»
«ch knappt synliga Möglet> som wäxer i en brödbit, ochsom förgås om man bläser derya. Men alla äro de lika,
5 det, att de wäxa af frön, och alt hwart. och ett slag ges
frö till a.ndrn wäxter, som äro lika med dem.

tvaxter kallar man sädana ting pa Jorden, fomärh
Organiska, och igenom sin organisation eller organiska sam^'
Mansättning, utwckla sig, wäxa, och frambringa frö fö»
sina likar, eller för andra wäxter af samma slag; men
som icke lefwa säsom djuren: ty wäxterna känna icke oIH
pi,an rör wid dem, ock kunna icke röra sig af sig sielfwa^
säsom de lefwande djuren.

N>a?tVrLet.

Wäxterna sitta fast, antingen wid Jorden, eller pH
«ndra wäxter: ock den delen, hwarmed de sitta fast, kallas
Rot. Du wet huru trädens rötter gär ner i Jorden, och
tränga sig widt omkring: kanste har du äfwen sett, huru.
«tt träd ofta wäxer opp ur en liten spiicka i ett berg,,
i hwilken spricka det fästat sina rötter: och du wet äfwen:
<ttt laf och mässor wäxa pa trän och andra wäxter, och
icke blott pä marken. De flesta wäxter hafwa utom roten.
Stam eller Stjelk, Grenar och Blad; men alla hafwa
de Blommor, ty i blomman beredes fröt för andra wäx-.
ter; fastän man «ke alltid far reda pa blomman och. fröna»
Om man tager ett mikrostop, och ser derigenom pä mögels
fä "fär man ft der liksom en äng, med gräs och ör.ter pa.^
ty man ftr da. att lnöglet har rot och stjclk, liksom de sto?-
<a tbäxterna.

Du wet> att wäxterna äro till en oandelig mängd p5:
Jorden. Hela marken är nästan betäcLt af dem> Hwenz»
kan räkna gräset pä ängen, eller träna i stogen, eller, sä,
desständen pä äkern? Men de blefwo sa mänga, dels för-
att pryda marken med sin grönska, sina blommor och sin
tukt, och dels till föda för djuren och mennistornn. Tp
Hlla lefwande djur pä marken, föda sig ytterst af dem —>

iftän Fjärley, som suger honungssaft ur blommarna, ända
M



Alla wäxter rrifwas icke pa alla stallen'; Matt Wub
har liksom gifwit hwart och ett flag sin boningsplats. Som<

wäxa bara i watten: somliga i solsten, somliga i
stugga, somliga i fuktig och wät jordmän, och somliga l
tzorr. Några wäxa i dalar: andra äter pä berg: somliga
«ndast i heta klimat, och andra endast i kalla; -^ sä att
hwart ställe har satt wäxter,- som finna sig bäst dcr. —

Likwäl kunna mennistorrw flytta gansta mänga ifrän det
«na stället af Jorden till det andra, ttll fin nytta och be,
«qwämlighet: men alla kunna de icke flytta; ty somliga
trifwas alldeles icke pa andra ställen, än der deblifwit sat-
ta iftän början.

tzill Oren, som äter gräs, och Lejottet foM 3ter Mrabjnrz
tzy dessa djupen som lejonet äter, .hafwa äsiven lleftvae af
Hvätter.

Wäxterna suga igenom rötterna si'Z föda ur jorden,
vch genom barken och bladen ur luften. Utom lusten stul-
te de icke kunna fortfara, att wara »vid friskhet och lif, och
uti mörkret förlora de sm färg och blifwa klena och däliga»
Det är förundranswärde att se, att pä. de torraste stallen,
wäxa ibland de faflfullaste örter: och, i heta och torra län-
der, sins det wäxter, som äro sä saftfulla, att de, för djus
ren, som wistas der, tjena i stället för dricka. Öm ett
wäxt fär mera föda, än den behöfwer, sä wäxer hen »väl
frodigare: detz blad blifwa större: deH färg mörkare: desi
blommor listigare; men den ger mindre frukt.

Wäxterna frambringa wanligtwis en ganska stor mängd
af frön. En end» wallmvgknopp innehäller flera hundra-
de: ett ständ tobak kan gifwa 40,000 (fpratietusen) frön^
och en 12 ärs gamlttal alm femhundrade tusen. Likwäl
äro icke alla sä rika pä frön. Ett sädesständ frambringat
ungefär'so till 100. Men det är icke nog »ned det. De
flesta wäxter kunna äfwen föröka sig pä andra sätt. Om
man tager en liten qwist abrodd och sätter den i mull sont
ej är torr, sä stär den rötter och wäxer: och af hivar bit
af roten pä wissa wäxter, till exempel pepparot, kan »växa
opp en ny wäxt: sä att natmens rikedom, i dMa asseende,
är alldeles omätlig.

Oom»



G^d bar lä til Haxtriket frambringa de wälsmakligal»
'ste och ljnfwaste ftukter, till läckerheter för de leswande i
säsom mänga slaos bär, trädfrukter, jordfrukter, nötter»
mandel och flera: och Han har ofta anstaltat sä, att dessa

''frukter stulle fä wara i fr?d> tillV de 'blifwit färdiga och
mogna» Mänga smaka illa ända till detz. Trana bära si»

<na frUkM bogt iftän jorden, att djuren ej racka tlll dem:
och de fälla dem först, sedan de blifwit fullkomligt mognäi
Det^s ivätter, so»N äro försedda med skarva taggar, hwil-
ka bewarn de>n; men när frukten blir mogeti, öppna di

-W) lisafom bjiida.sig ät de forbigäenbe.

Somligtt wäxter wara länge, äfwen i stera Kundräbl
ar. Meni bar filt Ekar, som »varit 4 eller 5 hundradtsr gamla. Däremot sins det wäxter, soM pä nägra tim-
mar n/.xa opp och förgås igen, säsom wissa swampar. -»

OtK män särar barken pa wissa wäxter, i synnerhet
buffar och trän, sä kolNnier der Ut en saft, som stel<

nar och härdnar, och hwilken dä kallas Räda eller Gum-
mi. Andra trän dexcmot gifwa en saft ifrän sig, som icki
bardnar, såsom björken och lc4lnen o»n wärett, och flera
'andra.

Men wi stola gä, att närmade befrakta wäxterna sättsslft. la^ stall likwäl endast nämna de allmännaste, de
nyttigaste och melkwärdigaste ibland deM.

Lät cst dä börja med de största och rcftigaste ibland
wäxterna: jaz menar med bräden. — De äro af
gan^a chänga slag» Ibland dett; will jag först omtala
Fruktträd, säsom L)xel, som bär röda Bär och lväjrer äft
wett wild i Srocrige: Fikonträd: Mulbarsträd, hwars
bär sMaka wäl, .'och hwars löf tjenä dcn spinnande silkesi
MäskeN ti^födä: ?lpp<lträd: päronträd: Granatetvad!
<l^irrc»ll'träd: poz^cl-ansträd, hwaraf en Artförändring
kallas Aphlsintrao-, soM bär Apelsiner, hwilka ato sötare
till smaken än Pemeransernc: I<oröbärsträd: p^om«
Monlvav: )lptikosrträd: Olwetläd, äf hwars frukt,som käl.as Oiiver. Man tillreder matolja, eller bow.olja, och
dwilka dl de omog.ie inläggas i ättika> brukas som fallat:Akta Kastanietrad: N)alnötträd: MattdelträVi -«



sych tusende andra mera främmande: sasöM
som sprider sina grenar sä widt omkring, att ett enda träd,
med tiden, bildar en hel stogslund, under hwärs löf tusen-
de mennistor kunna pä en gäng finna stugga, och bwars
fr.ukt ser ut som smä sikott, och är röd, söt och angenäm:
Rima, hwars frukt kallas Brödfrukten, för det att den
är säsom mjukt hwetebröd: pompelmusträd, hwars frukt
är en stags Pomerans, mön stor som ett mtnnistohufwud,

.'och icke alldeles sä söt, som en Apelsin: N-ankatrad, so»n
bär frukter, hwilka äro de största af alla, ty hwar frukt
wäaer flera lispstnd, och är nlycket saftig och lvälsmäklig:
Raraoträd bwars frön eller kärnor kallas Rakaoböner,
lhwaraf Schotlad tillredes': och mänga mänga andra.

Sedan will säg nämna de Trän, som brNkas tM
'byggnader och andra arbeten, och som igenom sin Wed ärv
osi nyttiga, säsom Lall eller Furu, Gran, och
Cypresser, hwilka alla hafwa barr och »växa till ofamliK
storlek, i synnerhet Eedern, som blir sä tjock, att stämmen

'är mänga alnar omkring'; -Widare, Löfträn: säsom E^cn,
Boken, Almen, A,ken, Björken,-Alen, AspeN, 'lön-
nen, Linden, Rönnen, Pilen, Syrenen, med sina stö-
na och wälluktande blommor: Rampeschöträdet, hwars
Wed ger en siolett färg : Brasilietradet, so»n ger den rö-
da färgetl, som kallas Färnbok: Rosenträdet, hwars Wed
luktar mycket wäl: Mahogeni, som är brunt, och Eben-
holz, som är sivart, och brukas till snickare-arbeten: M
flera andra.

Af ändra merkwärdiga Trätt 'bör jag äfMn "olnlala,
Aanelträdet, hwars barkär Kanel: Muskottradet, hwars
frukt är Mustöt: RaMftrtträdet, hwars käda kallas K,nn-
,fert: 2lkacia> hwars tädä kallas Gummi )lrabicum^ Raurs
schuk, hwars käda rattas Kgutscha, eller Resina Elastlcä,
'och ser 'Ut som läder, samt brukas, ibland annat, ätt taga
'Ut'blyertsdrag dermed, nar man ritar: Drakeblodsträdet,
hwärs Nda är den brungula färg som kallad Drakeblod:

bwars bark är den sä kallade Kinabittken, soM
stukas so»n läkemedel i frossa och feber: Aalsamträ/hwarH
saft kallas Valsam: Manschenill, hwars saft >är sa gift



M, att om den stänker pa kroppen, blir beraf s3x, AkaftM
braNnsär: Bvhon-Nbas,'som innehäller det försträckeligas
Ie gift i naturen, ty pä icwo '^amttars afstättd frätt trä-
det, stadär ännu ångan deraf, och oM man doppär eft
nälsudd i dcp saft, öch dermed sticker en mennista litet, sK
dör den innoin några minuter. — Men här är icke run»

'i»tt uppräkna och bestrifwa alla trän sbM ärd metkwärdiga?
Palme r eller palmträd likna wäl de andra träden

H sina höga stammar; men be chaftva inga grenar, utan
endast stora blad, som ofta äro »fiera alnar länga, och sit<
Ha i stora-klasar i topparne af dem. Ibland Palmerna
Ivill jag 'endast ffriftva om -^- Sago-palmen, hwars kär,
Na är en födande merg eller mjöl, bwaraf Sagogryn gö«
'tes, bch hlvillen tjettar flera folkflag till föda: Rokos pal-
>nen, hwilken bär de sä kallade Rokosnött.er, fom äro O
tstora som ett barns huftvud: som Utanpå en sort
"tin, sedan ett härdt stäi> h»vilket blir liksom twä stälar,
-dm man sägar tlbarb af, och sedan inom stålet en söt
faft, hwilken fllttligcn stelnar till en wälstnäMde kärna, sä
dtt Matt 'kan fä bäde föda, 'och kläder, och kärl af detta
Halnflräd: — halmen, stwarur en lästande saftrin-
Aer, när 'Man sticker -i stammen, och hwilken saft kallas
'PalmMn: -^ Dadsl-palmen, hwars frukt kallas Dadel,
chch smakar'förträffllgt: -^» Näl-PalmeN, hwars topp är
Mö'r, !fom <lt Kälhufwud, wen ftnakar ännu bättre än
Räl.

HusVar. Bustar kallär Matt, säsom mina Laftrö
Ml weta, sädäna . »väNer, so»n eljest likna trätt, meN so»N
Hafwa ingen stam. Utan straxt wid rdten, sprida sina gre«
<llat omkring. — Ibland dem will jäg nämna: >DinbärsZ
pusten, som bär dels hwita eller röda, dels swarta win-
här: Rrn9bäri'bnsten: Hallonbusken: Tövnbuffen sont
bär de stöna rosorna: Berberisbufien, hwars högröda bär
brukas till sylt.- Jasmin, som. har. blommor med sa an-
genäm lukt: Fläderbusken, Enbusken, hwars wed luktar
wäl, och af bwars bär man lagat enbärsMos: —« Tebuv
ftcn, af lmars blad Te eillredes: — Raffebusten, hwars
bär hwardcra mnchälla tlvä Kaffebönor: — Pepparbu»
kton, och Nchlidodusten, som glflpa krpdderna Peppar och



Nejlikor; Bomullssbusten, som i fröbusen har sina fto«b'äd'dade i bomull, och hwarifrän man tager den länga och'bästa bomullen.
Ra n k or, kallar man sädana wäxttr, som hafwa sa>

smal och läng stam, att de ej kunna bära sig sjelfwa,
utnn slingra derföre sig omkring andra wäxter vch trän^
dller stänger, som de krypa till, och fästa sig »vid; likason»
de stulle weta hwar nägot sins, som kan.lämna dem det
'stöd be behöfwa: — Sädan är N?inrankan, hwars frukt
wäxer i-klasar, liksom winbär, och kallas Drufwor, hwil-
ka, när de läggas in »ned socker i krukor, bli det som maw
'kallar Rrl':k russin, och när de bara tolkas, blifwa de
wanliga RuMlwn; men när saften prassös ur drufwornH
och fär gäsa, blir deraf U)iu, hwaraf sins sä'mänga oli»
fa flag, allt efter som drufworna wäxa pä sarffilta orter:
>^- Sädan är äfwen Humlan, hwars reswor eller rankor
siingra sig omkring höga stänger 1 wara bummelgärdar:
sädin är Murgrön, som stiligrar sig opp för murar och
wäggar: och flera atldra.

A r ter finnas af mänga stag : ') Sådana, hwars
frukt »nan äter : nälnUgen, flera Bärsorter, säsom Smul»
tron. Hjortron, 06) Åkerbär: flera Frösorter, säsom Po-
hwete. Arter, Bönor, Linser, U)rHer.- flera andra Ort-
frukter, sä so in pumpör. Meloner, och Gurkor, som sin»
nas och odl.ls i »vara trädgärdar, och utländska, säson»
Ananas, som är en af de läckraste som finnas i »verlden,
pisanger. Banana:', Rarataa, m. fl. 2) Sådana ör«
ter, hw^rs blad och stjelkar ätas, säsom Räl af alla slag>.
S.illat, Spenat, Sparris, Rörfwel, Dill, och mänger
andra: Z) Sädana hwars rötter man äter, säsom Morot-»
ter, Kålrötter, Rofwor, potater. Rädisor, Rattikor,
Rödbetor, pepparrot. Lök, och flera andra: 4) Orter^som tjena till läkeiuedel, säsom Aloe, Rabarber, Salwia^
Malört, och sa widare: 5) Klpddörter, säsom Saffran^
Anis, Fänkol, 'Rummin, Rardemumma, Ingefära^
Senap, »ned flera: 6) Färgörter, säsom Rrapp, hzvar^
rot ger röd färg: Vau, som ger gul färg: i^ejde, son»
ger blä färg: Safflor, hwars blommor giswa en stön röd
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färg: Gurkmeja, hwars rot man sargar gult, och
flera andra: 7) Orter, som tjena nll garn och kläder, sä,
som Bomull, som hämtas af, en ört, och är kortare att
den som tages af Bomullsbusken: Lin: Hampa: och néi-
gra andra: s) Orter, som eljest brukas, säsom Tobak,
som är en giftig ört, och utan nägon nytta: den brukassom Snus att draga opp i näsan, som fint skuren att rö-
ka, och som sammanwriden, att tugga pä: den gör att an-
dedrägten luktar illa, äfwen som rum och kläder *): och §)
Orter, som odlas för prydnads stull, säsom Liljorna: Tul,
panen, Narcissen, Löfkojan, "Swärdoliljan, Hyacin-
ten, kejsarkronan, och andra, som pryda wara trä dgär-
Var och drifhus, och pryda jorden.

Gea 0. 'Eburuwä! man tyicker att Grässtagen stul-
le wara mindre betydande, än de slags »växter, som »vi <e«
dan talat o»n; sä kan man likwäl snart merka, att de aro
ibland de allrawigtignste; ty all st^.^s Säd 1 ör till dem.
Jag fär säledes har nälnna Hn>ot»>, A,orn, Räg, Hafra,
Hirs, 7^is, och "Maj^, som ocksä »kallas turkistt Hwete.
Illla dessa äro Grässtag, och likwäl utgöra d>'ras frön, soM
Wi samla ock kalla Spanmäl och Säd, den förnämsta fö-
dan för mennistrstäglet: och lxvar och en 'wet, 'pa hurN
mänga sätt man anwander dem, säsom gjorda till mjöl,
gryn, 'malt, 0. s. w. Derföre sär och planterar man dem
nu med mycken omsorg pä äkrarna; »nen t början »växte
de säsom-nas af sig sjelfwa pä sarstitta ställen pä Jor-
den. — De finare grässt.igen äter, ätas af en stor del af
djuren, säsom hästar, boskap och fär, och de gröfsta gräs'
slagen anwändns till andra nyttiga saker: Bamburör soM
äro sä stora och tjocka, att de brukas byggnader och an-

*) Nar man först börjar bluka Tobak, fär man
och din minsta smula man slväljer plägar si.som for-
gift; men deium rrt t>llr igellom wa-a för männen nöd»
»ve U>>.^. sä att han sen ej mar »väl om han ej syr tobak,
och hela b.ins lcwad är oeswärlig för en sådan lappris-
sals '>nu, so n en o^rnflig nnsikenhet först lärt honom bru-
k6,, ')ei i?r litet mer an 200 är, sen man bökade bruk»



Äfwen ihland Lafwarna, som finnas till en otro-
lig mängd, äck flera flag, som äro mycket nyttiga. Af
Islands Lafwsn lefwa mänga mennistor, och flera andra
tjena till mat ät bostap och djur. Af flera Läsarter som
wäxa pH stenar och berg, tillagar man äfwen ämnen att
färga tyg och garn med.

Att man brukar Mässa att göra wsra tradhus war»
ma, igenom det att man anwänder den säsom stoppning
Mellan stockarne i wäggarna, weta alla, fastän jag icke
skulle tala derom.

bra arbeten: Sockerrör, hwauti sins en lös massa, som
kallas Sockerjord, af hwilken Socker och Sirap kokas: och
tvära wanliga Rör s»n kallas Hwatz, brukas till mat ät
bostapen, och till att täcka tak dermed, och detz ar eller
blomma brukar man att dermed stoppa sängkläder när man
icke har dun.

Djuren aro de lefwande »varelserna här va Jorden.
De likna wäxterna i det, att deras kroppar äro organisera,
de; men de hafwa ett helt annat lif än wäxterna. Nsäx«
ternas lif bestar blott deri, att wätstorna löpa fram i de,
ras abror, efter deras inrättning; men utom detta, som
hor äfwen till djurens kroppar, hafwa djuren ett lif, af
ett ädlare och helt annat stag. De weta af sig och andra
saker; ty de kanna när nägot rör wid dem, de se, de hö-
ra, och sä widare. De känna äfwen att det ena är be»
hagligt för dem, och att det andra är obehagligt. När
man stär dem, känna de att det gör ondt, och när man
smekar dem eller ger dem god mat, sa tycka de derom, och
känna att det smakar wäl. De kunna gä hwart de wilja,
och röra sig, och förskaffa sig det som är behagligt, och la-
ga sig undan, eller drifwa bort det, som de icke tpckaom;
och allt sädant tunn» icke wäxterna.

E » Vm

En bok, hwari Wäxterna äro bestrifna, sä att man
lär deraf att känna igen dem och weta hwad de heta, samt
hurudanna d<? äro, och hwartill de äro nyttiga. Med mera
sädant, kallas Botanik.

Djurriket.



Om man med uppmerksamhct tänker efter, huru dju,
ren aro lika och olika, sä finner-man snart, att de äro af
fcx alldeles olika flag. Det är sä nz^ken skillnad mellan
Hunden och Gäddan, och mellan Grodan och C »valan, och
mellan Fjärlen och Snäckan, sä att man witzt icke kan
säga, att de äro af samma flag, fastän allesammans lef-
wa och äro djur. Du ser säledes straxt hwad jag menar
med de sex slagen? är det icke sä? — De äro, i) Dag-
g nde Djur, säsom hunden: 2) Foglar, fäsom swalan:
3) Fiskar, säsom gäddan: 4) Amsibier, säsom grodan:
5) Insekter, säsom fiärlen, och b) Mastar, säsom densom bor i snäckan. — Wi stola litet tala om de mcrt^
»värdigaste af hwardera slaget.

1) Daggande diur. — Du har wäl sett, att
somliga djur ge sina ungar di, och föda dem, medan de
äro smä, »ned sin mjölk. Kanske du har äfwen sett, att
kycklingarne, sä snart hönan kläckt dem ur sina ägg, äta
korn och andra saker, som hönan plockar ät dem; men
mjölk har hon icke att gifwa de smä ungarna. Du fin-
ner l)ä, om du tanker efter, att icke alla, utan bara en
del af djuren, ge sina ungar di, och det ar just dem som
man kallar Däggande djur. —

Att mennistan äfwen ger sina barn di, det wet du
ock; och att hon derföre är ett af daggande djuren, finner
du äfwen, om wi kalla henne för djur; men »vi stola icke
göra det bär. Hon är former än alla djuren. Wi stola
derföre sedan tala om henne särskilt; ty wi hafwa sä myc-
ket att säga om henne. Wi äro ju sjelfwa mennistor.

Ibland de däggande djuren will jag således se mig
omkring, och nämna de mcrkwärdigaste af dem. Först bör
jag dä tala om Elefanten, som är det största af alla
djur pä landet. Han är öfwer 5 alnar hög, och 7 alnar
läng, och förskräckligt tjock, samt besynnerligt skapad. Han
kan icke böja sin hals, ulan hans näsa, som kallas snabel,
är mycket läng, och böjlig, och »ned den kan han taga opp
ifrän marken hw«d ban will, och föra sin mat i sin mun.
När han stall dricka, suger han äfwen »vattnet opp i sna-
beln, och bläser det sen in i mun pa sig. Han har twä myc-
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ket länga och stora tänder, hwaraf Man fär Elfenben. —

Hwalfilken äter är det största djur i wattnet. Dct sins
Hwnlsistar som äro 60 alnar langa, och mycket tjocka,
samt otroligt feta. Man kallar dem wäl sistar, och de
wistas äfwen alltid i »vattnet ute i de stora hafwen; men
de ge sina ungar di, och hafwa bäde ögon, och öron, och
andas säsom djuren pä landet. Sen »vill jag nämna A-
pan, sam är skapad nästan som mennistan: — Markat-
tan, som gör allehanda lustiga konster: — Hästen, som
springer sä fort, och för sig sä rastc och stolle: — lejonet,
som är sä starkt och wigt, att det öfwerwinner alla andra
djur: — Tigern, som är sä falst och grym, att han ätee
opp mennistor, bara han fär fast dem: — Oxen, som är
sä tälig och stark, och plöjer opp wär äker, och — Ron,
som ger osi sin mjölk till mat: — Färet, som ger osi ull
till kläder: — Hunden, som är sä wänlig och sa trogen
emot sin husbonde, och ställer pä främmande: — Björ-
nen, som mumlar i stogen, och ligger om wintern i sin
koja, utan att behöfwa mat: — TVargen, som är sa
mycket snäl: — Rafwen, som lurar sä listigt pä höns och
gäsi, och andra smä djur och foglar: — Igelkotten, som
har hwassa taggar öfwer hela kroppen, och drar sig till-
sammans som en rund boll, när han blir rädd. — Ra,
inelen, som har sin puckel pä ryggen och sin länga hals,
och som kan i mänga dar »vara utan dricka, för det, att
han wistas pä sädana ställen, der »vatten sällan sins: —

Renen, som har stora och greniga horn, och lefwer i db
kallaste länder, der den sielf gräfwer opp mässa undan snön
till mat ät sig: — och det smutsiga Swinet, den öfwer-
dädiga Bocken, den smekande och likwäl klösande Ratten,
de smä Mössen, som gnaga häl pä karl med sina tänder,
och med dem stära sönder kläder och andra saker: den fula
tvättlappen, som har wingar af tunnt stin mellan föt-
terna, och flyger dermed, sen det blifwtt mörkt: — och
mänga mänga andra, som jag ej här kan räkna opp.

2) Foglar. Foglarna hafwa näbb och wingar,
och^gä pä twä fötter. De flesta kunna flyga oppe i luf-
ten. Somliga wistas pä »vattnet, fara ibland ett stycke
under wattnet, och komma sällan pa landet, och de kallas
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Ibland Foglarna will jag tala om Strussen, som
Hr den största af alla foglar; men kan icke flyga, utan
springer endast mycket fort, emedan han hjelper till med,,
sina wingar: — Rondorn, som är äfwen en stor fogel:
la hatt är sä stor, att han kan flyga bort med ett sär eller
en kals: när han räcker ut sina wingar, är det ätta alnat
ifrän den ena wingens ända till den andra; "- Ornen<som är sä stor och flyger balt högt: — Swanen, som
ocksä är en stor fogel med läng hals, och är snöhwit, och,ser sa wacker ut när den simmar pä wattnet: — pafo-.
geln, som har en stor och wid stjert, och som är sä balt
grann med mänga färger: — Ralkonen, med sin röda
näsa: — Gästn, som ger osi pennor att strifwa med:
Göken som sjunger Kuku: Hönan, som wärper osi. sH
mycket ägg. och Kuppen, som gär sä stollt, och sjunger-
sitt Kukeliku alla mornar: — den lilla Swalan, som
bygger sitt bo sä nätt under taket: >^- Korpen, som är
sa ftvart och ful, och som kommer straxt att spisa, bara.
nägot djur dör; och dä ropar han sitt fula ljud, att an-
dra foglar äfwen stola weta att komma med honom pä
kalaset: — Masan, som far som en pil ner i wattnet och
fångar sig sistar: pappegojan, som kan lära sig tala:
och den nätta Dnfwan, och den langbenta Tranan, och
den gräa Rräkan, och den skrattande Skatan, och den
sjungande S-sta?, och den wippande Sesärlan, och Ro»
libri, som är den minsta af alla foglar, ty den är litensom en liten ijärl, och äter endast honung, som han med
sitt lilla sina näbb suger ur blommorna; och alla andra slags
foglar, som äro nästan oräkneligt mänga.

tvattenfoglar. Somliga äter wäga alldeles icke i watt»
net, utan wistas entmst pä landet, och de kallas Lands,
foglar. Du wet dä straxt alt hönan är en landsfogel,
och gasen en wattenfogel: och derföre har gasen fötter att
simma med, men hönan kan bara gä och springa pä mar«
ten med sina

3) Fiskar. Fistarne lefwa i wattnet, och fimma
der med sina fenor, som de hafwa i stället för fötter. De
andas icke säsom landtdjuren, utan deras hufwud är öp-
pet pa sidorna, och igenom öppningarne, som man kallar
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säsom Alen, som
stjWrar sig som en orm: Gäddan, som far som en pil i
wattnet: Abboren, Mörten, och Laxen, svm fångas när
han stall fara opp för forsar i floderna: Braxen, Siken,
Iden,.Gösen, Torsten och Laken; och flera andra som
äro besynnerligare, säsom.Simpan, som har sa stort huf-
wud.med fyra horn pä: Fluntzran, som. simmar, pä ena
sidan, och har bägge ögonen pä. den, andra sidan. Ström-
mingen, som simmar i stora öopar, och S>llen, som
bwart är kommer frän. No.rra Ocean till Atlantista haf-
wet i sä stor stara, att han. uppfyller nästan hela wattnet.
—^ Men der sins>en otalig, mängd af fiskar till pä Jorden,
so,n man icke fär se hos osi: och, ibland dem äro somliga
mycket besynnerliga. Somliga äro. mycket. graMa, med rö-
da, och gula, och- bla och gröna färger: Lanste du har sett
de nätta Guldfissarne, som se ut som he wore sörgylde,
och hafwa, sä nätt och, wacker stapnad. Somliga, äro un-
derligt stapade: säsom den ofantligt stora Hammarfisten,
som har ett hufwud liksom en ha»Nmare, och ett öga sen
pä hwar ända af det länga hufwudet, och, mun. midt un,
der halsin: och Hayen, som har mänga rader tänder i
mun, och kan bita af en, mennista, och äta opp den i twä
munsbitar: och Sägfisten, som bar. just som ett längt
horn, med sågtänder pa bagge sidor, fram i hufwudet: och
Stören, som är ocksä en stor sist, med mun under huf-
wudet, och tömmar. Det är af en sort stör, som i Rysi«
land kallas Balnga, som man sär den rommen, solv, sen

Gälar, slappa de ut det watten, som de tagit in genom
mun, och andas icke pä annat sätt. De kunna dmfore icke
lefwa pä landet. De hafwa inga här pä kroppen, utan i
dcsi ställe sjall, eller och ett tjockt stem, eller härda stal.
Peras blod är wäl röd som de däggande djurens och fog-
larnas; »nen den ar icke »varm som deras, och derföre fry-
sa, de ockfä aldrig, fastän de lefwa i wattnet i de kallaste
dMr af Jorden. Fistarne haftva en förskräcklig mengd
af sma ägg som man kallar Rom, och den släppa de pä
tjenliga_ ställen i wattnet, och nar Solen wärmer pä rom-
men, sä blir. deraf. andra sistar: af hwart romkorn kan bli
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ben lagas, kallas Navlar. Somliga fiskar hafwa taggad
Sfwer hela kroppen, j-ust so»n Igelkotten- Somliga äro-
«unda, som ett klot, sä att det är dara just som rtt hus-
tvud stulle simma: och det sins äfwen sistar, som har, den,
förunderliga egenskapen, att om »nan rör wid dem, -nedan,
de ärs leswande, sa domnar handen eller foten bort pä en,
läng, stund: och äunu mg,nga andra, hwar om du i WdrH:
böcker sär läsa mänga besynnerliga Mer..

4) Amsibier. Det sins mänga d^ur, som kun-
-5M lika lefwa. hH.de i »vattnet och pä landet,, och. dem kallar.
man amsib'er. Uttern, som ser ut som en hund med
korta ben, wistas. wäl ockfä i wattnet, och sa. gör Skalen,
med; men de mäste opp. i luften för att andas, om
Pola lefwa.: de äro säledes inga amsibier. Aeremot. lef-,
tver Grodan i wattnet utan att bchöfwa kolnma. opp att
andas, och sa gör Ödlan äftven; och dexföre.. äro. de-
amsibier.

Alla Amsibier ärs kalla,, sch för. osi.rystiga, ehuruwäl
somliga af dem äro mycket granna. 3)iänga af dem äro
giftiga, säsom .Ormarna. Somliga af dem hafwa fyra,
fött.r, säsom Ödlorna och Grodorna, men de andra sim-.
Hra sig fram pa marken, säsom du wet att ormen gör.
Somliga äro likwäl ätliga, och brukas af mennistor M
H«at.

Jag will för dig nämna några amsibier: såsom Skölds
paddan, so»n har twä härda stal omkring sig, det ena pä;
ryggen och det andra under buken, och sticker fram dcrutZ.
«r sitt bufwud och sina fötter, när hon bel/agar. Hon bär
fäledcs sitt hus med sig när hon gär: men du ma också
tro, att hon icke hinner mänga steg om dagen. Man kan
berföre lätt fänga henne: och hon smakar wäl att äta. -"-

Grodan, har jag redan nämnt, och den känner du wäl
äfwen: Rrokodilen, ar en förskräckligt stor Odla, i-
bland 20 alnar läng: har stora fjäll pä kroppen, är myc-
ket glupsk och sttäl/ sä att han äfwen tar mennistor om
Han fär, och ser rpfligt ful ut. Han lcftver i strömmar,
och pa landet nära dem, i de warma länderna: — Sa-
lamandern^ kan en- tid leflya i. elden,, för det, att näe



kem mer dit, kommer det cn saft yr hans kropp, so»w
gör att elden ick.e straxt fäster pä honom. — Ramcleol>-
ten, byter om färg. —^ Drakcn, som man sä mycket ta-,

lat om, är en liten ödla med twä sma ffiwvingar, och
gör ingen stabu. Men om Drakeu icke ät farlig, sä äw
Ormar det sä mycket mer. Det ft)»s orm,ir som äro för-
skräckligt storn, sä. att de pä en. gäng. kcnzna swälja stora,
djur: och somliga ormar äro oändeligen giftiga, sä att
man dör straxt, bara man blir biten af dem. Skalleror"
men, är ocksä giftig, men han har en stallra pä stjerten,
sä att man hor när han kommer. Men. de: ges mänga,
stags ormar som icke aro giftige, och som, göra ingen stä-
da : la somliga, ätas till ock, med as mennistor,. likasom,
man äter sistar..

Z) InsekteV eller Insekterna äro af
mänga stctg.: fomliga Insekter, säsom ftä!-le<rne, äco myc-
ket granna: men du bör fä weta, att de icke. ifrän början
äro sädana. Nej:, sedan fjärlen har lagt ägg, sä blir Per-
as mastar som kallas Larver> och d^essa äro mycket snäla,
fä att de äta opp löftvcn af träna och »växterna pä mar»
ken, säsom Kålmasken plär göra med Men. När- Larwcn.
ätit sa mycket han behöfwer, sä kryper han till nägot stäl-
le, der han tror att han stall- fä sitta i fred, och sätter sig
fast der. Ibland spinner han äfwen omkcing sig, »ned fina.
trädar, liksom en fwepning, och sä dör han der: och sör-
Mandlar sig till ett stal, som da- kallas puppa. Mew
när Puppan har warit sin tid, sä kommer der fram ur
den, liksom ur ett agg, cn fjarl eller insekt, färdig stapad,.
och breder ut sina granna wingar, och äter fin bara ho-
Nungs-saft i blommorna. --

Af de särstilta insekterna will jag nälnna: Silkes-
Masten, som är en larv af cn nattsjarl, och som spinnev
silket, säsom en nystan olnkring sig, när han stall förwand-,
las till Puppa: — Biet, som tillred-er honung och wax 3
— Myran, som bygger sin^ stackar med mänga rum uti,
der de ligga o.m wintern, och der de förwara sin mat, och.
fföta sina ungar: — Lysmasten, som lyser säsom ett
ljus i mörkret om sommaren: — Flugan, som wistas i
wä.la rum,, och ibland bits sa förtrttligt: — Spindeln,.



6). Maskar. De Mastar, som man här menar,.
Zro helt andra an Insekternas larwer. De rälta mastar,,
ne äro utan fötter, utan ögon, och till och med utan huf^
wud. Somliga af dem »vistas ne^e i Jorden: somliga i.
wattnet»: och, somliga i andra djur, till. och med i menni-
sian. Somliga äro sä sammansatta, att det är säsom.
mänga särstilta djur tillsammans,: säsom Binnikem^sten,,
som. har. mänga leder, och hwar led är liksom ett sarstildt
djur. -^ Hit hör Igeln, som suger blyd: — Mctma-.
sten/ som,tjenar, till agn, att mrta sist med. — Snäc-
kan, hwilken ligger inne i ett härdt stal, som. gär j krok,
i mindre och mindre rundlar: — Musslan, som ligger,
mellan twä'stal/och hwari.de sä. kallade äkta perlor
wäxa : — Horallmastarne, som. bo. i hälen i. ett stags stc-.
nar, hwilka se ut som buskar, och hwilka. igenom de. smä
djuren bildas, liksomstaletpä' snäckorna: till och med den^
wanliga Swampen, som man brukar att torka, bort wät,
ten med, har>warit-djurs boningsrum. -—. En-stor del af,
mästarna äro>äf»ven oändeligen smä, sä att mgn icke kan'
fe dem med bara ögonen, utan man behöfwer mikrostop för
Htt bli dem warse. De finnas, som äro, sä, sma, att »nän-
ga af dem kunna bo i ett häl pä ett sandkorn, som är fä,
litet, att man knappt kan se detsamma, — h^ad stall dä
deras ägg. och ungar wara? -- och hwad är det, icke för,
ett.omätligt.afständ ifrän,Elefanten till, dem?

som spinner, sina konstiga nät för att fänga flugor deri:'--^
Roschenill, bwarmed »nan färgar, purpurrödt: — Kräf-
tan, som man äter: — Getingen, som sticks sa elakts
— Skorpion, soin har 8 ögon och 8 fötter, och i stjer-,
ten en tagg, hwarmed han sticker sä. giftigt som en orm:,
och flera andr^..

Hwartsch ett djur har sitt. ändamäl, och har af All-,
tings-Skapare fätt sitt- rum, och sin syssla, sä att.allt pä
Jorden stall wara. i ordning. Jag will omtala för dig
nägot i detta, asseende, som förtjenar din uppmerksamhet»
När till exempel'ett djur dör, sä stulle desi kropp ruttna
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och stämma luften meb sim stank, om det fick ligga: mm>
knappt är det dödt, förr än Korpen^ som har cn obegrip-
ligt sin lukt, känner det pä läng »väg. Han kommer dä,,
och ropar sitt ko rr, torr» Straxt weta rofdjuren att
ftmlas; och dä äta de innom kort tid opp aset. Men om
det ligger sa,, att foglarna och djuren ej konima ät bet, sä
kolnm.a insekterna. Dä lägger Spyssugan sina ägg pä a-
set, och innom en liten tid, lefwa der millioner mastar,
som äta opp. det snart. De. sp-idas sedan ut, bli stugor,
och fängas as foglarna: ock, allt ar säsom det w^r forul:
«H hwar och en har gjort sin syssla, för att. hcnla Jorden
ren, och tjenlig att bebo.- Sä.ar. det äfwen i allt annat,.
— Hwarje djur har sitt sätt att lefwa, att, föo^ sig, alt
stöta, sina un.n.r,, och att undwikg sarligbeter. Somliga
haflva sätt s.arpa. tänder och: klor, att förswara sig »ned:^
andra äter horn att stängas med: andra-hafwa taggar, sä-som igelkott.n: andra kunna springa »nycket jnältt, säsom,
Haren, eller flyga undan mycket, hastigt, säsom fogarna, och
flugan. laÄ nämnde äfwen en sist, som att handen
domnar, om man rör wid honom. Somliga haftva ert
härdt stal,, säsom stöldpaddan,, och med andra ar det ännu
annorlunda. Ja: somliga djur ligga, liksom de woro dö?
da, o»n winlern; mcn >- akna o»n sommarn äter opp, säsom
M en sömn:: sä att de lefwa endast den wackra.och ange«
näma ärstiden, »nen weta alldeles ej af den k^lla och obe-
hagliga. Mm säger sm sådana djur, att de ligga, i Ide
om wintern.. De behöfwaida hwarken mat^ eller dricka:
och det, som. är allrabespnnerligast, är. det, att, fastän de
aldrig lefwat om wintern^ sä känna de likwäl när den ti-
d.n stall komma,, och laga derföretill är sig beqwäina bon^>
och kippa, dit in, och somna, der — och wakna. sen icke
förr opp,, än wären kommer. —

Sä underligt, och wäl, har. Gud anstalts för alla lef-
wande warelser:.

En bok hwari Djuren bestrifwas, kallas Zoologis;
och man har färstilta böcker om de daggande Djuren, om
Fistarna, om Foglarna, o»n Amsibierna, om Insekterna ochpm Mästarna; ty de äro sä förskräckligt mänga af hwart
fiag, att man ej stulle kunna i en bok bestriswa dem alla-



Sedan jag nu således har bestrifwit Jorden i allmän^
het, och hwao som sins pä benne^ Musom det »varit sam<
ladt pä ett ställe tillsammans; sä föijcr nu i oroninlM,
att jag företager mig att bestrifwa Jordens särstilta del^
bch likasom peka pä dem, hwar,och en for sig, och säga.
hwad som fins i dem och hwad de heta. Jag har redan
talat om, I'uru allt det land, sdm är pa Jorden, indelas i
sex stora delar, som kalläs Werldsdelar; »nen nu stola wi
betrakta Jordens delar särskilt, för att bättre lära osi kä-N«
na deras Gränser och Storlek: de Haf, Sjöar och Hafs-
wikar, som stöta till och omgifwa dem: deras Halföar och
Dar: deras Landtu^dar, Sund, Berg, Insjöar, Källor»
Kwder, Strölnfall och Hedar: widare, deras naturliga för»
delning i Regioner, och de särstilta Regionernas eller de»
larnas Klimat, Fruktbarhet och Alst«r, samt andra N<u
turmerkwärdigheter.

fä tydligt som man boröe. Veftrifnmgen om Mineralier,
Wäxter. och Djur., eller om Natursrikena, kallas eljest m.ch
ett allmänt namn TTatural-Htstoria^

3. Om Jordens särstilta Lälldev.

Den af mina läsare, som will med nytta göra mek
mig denna stora resa kringom Jordens alla länder, hwilken
wi nu skola företaga, bör derföre pä sina Kartor uppsöka
alla de ställen och orter, som jag talar om, och noga gift
tva akt pä, huru de ligga till hwarandra och hwad de -he^
ta, allt efter som jag nämner och bestrifwer dem' --

M

Den som will »väl minnas allt det, som här förekommer,,
ha» bör, sedan han pä Kartan sett tiwar allt det är sch,
ligger, som han läser om i hoten, satta fast ögonen och tän-
ka efter. Om han dä har landet, likasom afritadt innom.
sig, sä att l?an likasom str, huru uddar och »vikar och flVder-
och mera sädant liaga till hwarandra; lä är det som bet
bör »vara. Men kan han icke det, sä bor han sä länge be-
trätta bilden pä kartan, tills han far den sä klar och n^
dig umom sig, att han efter den kan räkna opp allt det^som tzan bör och will komma ihäg.



Wi börja naturligtlvls med den Werldsdel, i hwilken wi
sjelfwa bo.

G ratt for. Wcrldsdefen Europa granfar i norv
till Ishafwet: i öster till Asien: i söder till Medclhaf,
wet: och i wäster till Wästra

Storlek, Europa ar nf alla werldsdelarna de»^
Minsta: största längden, iftän sydwäst till nordost, är 500
"mil: största bredden i söder vch norr, 3HO: widden är
OH,ooo qwadratmil.

Haf, Sjöar, och Hafswikar, som stöta till
Europa, äro: Norra ilXenn eller Ishafwet, jemte heff.
wik Hwita Hafwet: Nordsjön, och deff wik Ratrogat
eller Schagerrak *), som gär i ett krökning, först emot o-
ster och std-an mot söder: Östersjön, och desi wikar,
Norrbotten a) eller Votnista »viken, som gär opp ända
till Polsirkeln, Finska sviken b), som sträcker sig mot
öster, och Llssländsta 'Wiken c), mot sydost- — Atlnn,
tiska Ocean, jem^e desi grenar, wikar och delar, säsom Jr-
landjka Sjonl d), mellan carna Irland och Britannien,
Aanalen c), söder om Storbritannien, och) Franska Buk-
'tett f), än längre söderut: utanför spdwästra delen af Eu-
ropa kallas Atlantista hafwet Spansta Sjön g): —

Medelhafwet med de^ wikar Lxonska och Gelillesiskit
Bllktcrna b), AdriatiEa hafwet eller Venetiansta wi-
ken i), ock) Archipelagcn k): Marmora^Sjön eller Pro»

Europa.

5) 3_n«s <_.<-ä~.l~uZ.
a) Lat. 8-.n,_ _Lc)tl-ni_UB: Fr. (3.1 ko «l_ l-lotl-nit,. b) Lat.

3-NUS _?'t-l-ieus. c) Fr. <-._!__ clc: __-)vnni-.. d) Lat.
Mars H,l-e.l_._un~: Fr. <_*i,n»l. ä« Lnil,. <3t,c>.»^«.. c)
Lat. O^NÄliz eller Oeoan,'-: Nritnnnic.,.?: *^r. I_n M_.^».
vl-o. f) Lat. I^/lartz <_.2llicUln, IVI. _^^u,ti»n.l<n-: Fr.
<3yl_*e 6« <3l.scu^nu. g) Lat. M-lrS 171 h)
Fr. l>olk« cle ___)cin, och (-alle. _!,_ (_^,,,>e«. i) Lat.
H_«r_ _^äri_.ricun_: Esr. Oollti cle V«.n_«e: Ital. Oulto
rli .Venen», k) Lat. N»re Fr, _5_i..,.-F-1..



Halföar. De Halföar i 'Europa, som här böra
nämnas, äro: i) Skandinavien eller Nortusta Hälft
ön, som omgifwes af Hwita haflvet. Norra Dcean, Nord,
sjön, Natlegat, Östersjön och Finsta Wiken, samt Insjö»
arna L^doga och Onega: — 2) Hesperien, eller Spansta

c), som utgör Europas spdwästta del: — 3) Ita«
lie 1, som stjuter, säsom ett längt näs, ned i Medelhaft
wet, och biloar öström sig 'Venetiansta wiken: — 4)

— Z)
Ta».lrien eller Krim e), mellan Swarta bafwet och'Mäo»
tiden: — 6) lutland f), som omgifwes af Nordsjön,
Knttegat och Östersjön! och 7) Bretagne (Vretanj)/
mellan Kanalen och Franffa Bukten.

pontiden a) mellan 7lrchipelagen och Swarta hafwet: Swar»
ta yiiwct, och dest wik Azoftka S,ön eller Mäotiden
b>: och Raspiga hafwet. -— Utom dessa tränga en stor
man,d af mindre wikar in ät landet, i synnerhet pä tu-
stcrna af Isbafwet, Nordsjön och Archipelagen.

"> -". Stora Oar i Europa, äro föl/ande ätta:
Sw^Brttannien.- Isla»id: Irlattd: Sicilien: Sardi-
nien: A.rol a- Aorsika: och g), hwilken sista
ligger'mellan Lattegat och Östersjön. — Ansenliga Oar
i.,0: /Lsnibos eller Negropont h) i Archipelagen: Mallor»
Va, a Mec>elt'afw>'t, uä kusten af Spanien: Ranin, af
somliga Kandenos kallas i Zshafwet wid Hwita hafwets
s,'vnin<;: Ösel, Utanför Nffländstn wiken: i), mel«
!m Heland och lutland: Gottland och Oland, inne i
Östersjön: Hindöe oeh Senien, nordlväst pä Ska«dinavi«
3!»: C,?falo^ia, nordwäst om Morca: Kolgow eller Kål-
enen, nordost om Kanin: L,aaland lLäland), foder om Se-
land.: Rngcn (Nygen), spdwäst i Östersjön: Dagö,norr

a) Lat. ?rns,nntis: Fr. lVlev cl« b) Lat.
?l>ll« KlNori!.: Fr. lVl»vr ä'^2nl. c) Lat. H spt»nin» 11,-
-«^i< : Fr. A«pnFl!«. d) Lat. P«loponnesr>s, lVIn?»'» : Fr.
3Z livrés, e) Lat. Ollov;c>nesu« .'lsnric» : Fr. ln Ori»
ir>^«. f) I,u eller Clier-. Limdricn: pä Danska:
Jylland, g) pä Danffa: Själand. h) Lat. Lubok».
i) Lat. : Fr. luneu.



kom Asel: Min orka, nordost om Mallorka: RVrfn, norr
-om Eefälonia: Man och Anglejey (Angelsä), i Irland,
sta sjön: sydwäst om Mallorka: A land, wid myn-
ningen af Norrbotten: L.ewis, nord»väst om Vlitannien:
Falster, östecom Laaland: Shetland (Schetland), notdost
iftän Britanniens norra kust: Wight.(Väjt). ' och Jersey

'(Schärsä), i Kanalen: Bornholm, mellan Oland och
Rugen: Guernsey (Gärnsä), norr om Jersey: och Mnl.-
lta, söder oin Sicilien, jemte »flera andra. — Säsom be-
tydliga Skärgärdar böra merkas: Danffa O^rna,
wid inloppet till till Östersjön: Oarna i Archipelnge»»:

-^Tör^ssa Skärgarden, nordwast pä Skandinavien:
'stH Skärgarden, »vid östra och norra stränderna af Bor-
'Nista och Finsta wikarne: Swenjka Skärgärden, wid
wästra stranden af Östersjön och Norrbotten: D.Umatiika
Oarne, wid östra kusten af Adrintista hafwet: lonifka
Oarne, omkring Eefalonia och Korfu: Habndcrna ctlsr
Hebriderna al, söder och sydost om Lewis: SchettändDa.
Oarne, omkring ö'» Shetland: Drkney, (orkna) O^rn'^
xller Drkaderna b), mellan Britannien 'och SchctlänWa
Oarne: Färöarna c) i Oceanen mellan Schetländst^ D-

'arne och Island: AzorijkK-Oarne d), ute 'i Atlantiska
Kceanen, rätt i w^ster ifrän Spanska Halfön. Liparis?a
>eller Volkaniffa.Oar:lo. nerr om Sicilien: Scilty-Oar,,
'n-e, eller Sorlingecna.. wid sydwästra udden af Storbtitan-
nicn: Hieriskn Oarne, pä kusten, mellan Lyonsta och Ge-

'Nuesista bukterna: och flera anLsra.
"Sund. De Merkwärdigaste Sunden äro: Öresund

'e), Mellan ön Seland och Skandinavien: Stork Balt..
Fyen och

lutland: genom hwilka tre sund »rmn kommer lftän Kat-
tegat till Östersjön: — »vidare, Raletanfka Sundet f),
mellan Nordsjön och Kanalen: Gibraltars Sund: Mos-

a) Lat. Fr. It«drläl?8: Eng. I'!»^ V/egteln l-;-
I-zritlz. b) Lat. In>. Oi^ncloz. c) Lat. !. l'«-l<i: Fr.Izl«>s ä.-iV^r «. d^> Lat. H./.nr«s . Fr. e) <>r.
Le 8««l1 cll^r 3c»nt. f) Lat. ?^etuln (^letanun»: Fr.



Fördelning 'i Regioner. 'Europa kan, efter
läge och siläckningen af Sjöar, Bergsryggar och Floder,

bcq»yämli<^ast fördelas i följande ic> Regioners l) Nordi-
sta Hallön eller Skanoinavicn: -- 2) Östra Europll
riler Rvsiland b), ftn, ,ftZn Isliafwet och Östersjön sträc-
ker sig till Asien ock Snärta hafwet: — z)pol<m c), »nellall
Östersjön ock Swarta hafwet: — 4) G^rmanien eller Tyst-

la»»d d), Me'.'au Nordsjön, Östersjön och Venctiansta wiken : —

5) Oarna i Wästra Ocean: — <v) Spanska Halfön, eller
: — 7) Gallien eller Frankrike e), mellan Spa«

nien och Germanien: -- 8) Italien: — <)) Grekeland
eller Turkiet f), »nellatt Adriatiska bafwet pä »västra sidan,
och ?lrs,ipelagen, P"opontidm och S »vårta hafwet pä dcn
Gltrn: — ocy ,o) pannonien eller Ungern g), mellan
Tl)!'kl md. Polen och Turkiet.

sittska Sundet a), mellan Italien och Sicilien: Helles»
ponten, eller Sundet »vid Dardanellcrna, mellan Archipe«

/lagen och Marmors s?ön: Lracij?a Vooforen, eller Sun^
d^t wio Eonstanlinopel, mellan Propontiden ' och Swarta
hafwet: och H>nri?Va eller Krimsta Sundet, mellan
Swnca hafwet, och Mäotiden.

and t udd ar och tT äs. De merkwärdigaste
'A^dar af Europas land äro: t^ord^ap, säsom den nord,
llgaste: <sa,p'finis lcrre b), säsom'ben wästligaste af fasta
luttdet: <^apo B^ssnvo söder pä Sicilien, och (5>P.:Ma«
t^p.m söder 'pä Morea, säsom den sydligaste. — Widare:
'S'-^t, »väster pä Skandiuavieli: .!!.illdesl?äs, söder -pa

siutnna hstfö »vid Kattegat: Slagen, norr pä Jullcnld,
äswen wid KatteZal: och Cap Lizard, spd»<;äst

,p«

H) Ital, ?p.rO äi Mos2inn. b) Lat. Kus-na eller Mcis<:o'
vis: Fr. I" I^,>^!«. c) Lat. r innm: Fr. l^ ?c>loffn«»
d) Lat. svt!r!Nl»ni.'l Fr. ,) Lat. l^nlli»;
Fr. !a f) Lat. 'lnro»: Fr. I» Qreee,

g) Lat. I^nnoni», I-lu«^K!-!N: Fr. I?^>inon!e>
ttn<,^r'>. h) N>!i« rörre, betyde,' pä SwenM:
Werldcno ända. Man kallade denna udde sa, for det,
att man trodde att allt land stutade d.er, dg mgn gnnu ej
»riste as Amertta»



Gtorbritanien wib KänateN i de ta Hague (dölas
hag), wid södra sidan af samma sjö: On Huessant (uäs«
sang), wäster pä Bretagne, såsom wästligaste uddett af
Gallien: <sap Drtegal eller di Ortiguera, nordwäst pa
Dpanien: älapo di Rocca Sintra a), och <tap San-
Vincent, wästcr och sydwäst pä samlna land: <^ap (sreux

öster pa Spanien, wid Lponsta bukten:
tiwento och del Arni pä södra ändan af Italien.

De flesta af dessa Landtuddar äro höga klippor, som
tunna ses lnngt ut i haftvet.

Bergsryggar. De Mrsta Bergsryggar i Eu-
ropa äro följande: ») Pyrencerne eller Ppreneista Ber«
gen b) som ifrän Eap Creux sträcka sig wästernt mellan
Gallien och Spanska halfön, ända till Fransta bukten: och
>en fortsättning deraf, som längre fram kallas Astnrijtä:
Bergen t), stryker igenom hela norra delen af Spaniett
till Eäp Ortegal och Cap-sinis terre. 2) Alperne, eller
Alpista Bergen, hwars största klumpar finnas der Gallien,
Gerlv.anien och Italien sammanstöta: eller norrut ifrätt
GeNUesista bukten, ungefär sä längt ifrän stranden deraf,
som det är ifrän famma strand till ön Korsika. Helch
»trakten är otroligt full af berg, och det ar likasom stera sto-
lta bergsryggar stulle der sammanstöta och korsa hwarandra,
wid en ofantlig bercMump som kallas Sanct Gotthards-
berg. Den gren som deriftän gär ät nordwäst och sedaw
Mot no'cr mellan Gallien och G^rmamett, källas lura:
ben som gör ät sydwäst och sedan ät söder mellan Gallien
H>ch Italien, bibehåller namnet Alperna, och innehåller de
högsta bergen som finnas i Europa: och dett grenen, som
gär österut mellan Italien och GermanieN, förbi ändan af
Venetiansta wiken kallas TyrolstH Bergen, öch pä östra
Man om öfra delen af Venetiansta Wiken> DalmatiskH
Bergen. 3) Appenninerna d) börja der Alperna gätill
Medelhaftvet: de kröka sig sedan österut omkring Genues
fifia bukten, och gä mföre hela Italien till Eapo-del-Arni.

3 4)

«) Fr. 6np ä« 1» H.oyue. b) Lat. Monttz3?7len»ei,
c) Spän. L25 h) Lat. /.?z'enninu« l>1y."« i
Yr^ I'^xetii,n



4) Balkan eller Hämus a), som är en fortsättning <is
Dalmatista bergen, gar genom Turkiet österut, ända till
Tracista Bosforen och Hellesponten: och ifrän denna
Bergsrygg gär, ibland andra, en gren söderut igenom Gre-
keland ned till Morea, hwilken bör kallas de Grekista
Bergen. 5) Cevennerne b), äro i södra delen af Gal,
lien, och skilja de watten som falla i Medelhafwet, frän
dem, som falla till Atlantiska Ocean. — Asturista bergen,
Pyreneerne, Eevennerne, Alperne, Tyrölsta bergen, Dalmctt
tista bergen och Balkan, med Ma deras grenar, utgöra säl?«
des, om man närmare ger akt pä dem, en enda ofantlig
sträcka med berg, som begynner wid Eapsinis-terre, och
slutas wid Hellesponten; och -som säledes utgör Europas
stora Äs. Men hwad som är ännu lMrkwärdigare, ät
det, att den ättr höjer sig, Fä andra sidan om sundcNH
i ?lsien, och fortsätter sin ofantliga sträckning mot öster ige)
nom hela denna stora werldsdel, säsom »vi framdeles stols
fa se. Widare: 6) Rarpaterne c), som gä ien böjning
omkring nordwästra, norra, och östra sidorna af Ungern,
och hwarifrän ansenliga grenar gä in ät Tpstland, säftm
Böhmista eller Sudetista bergen, m. st. 7) rllit
lugorista Äsen, som utgör gräns mellan Europa och Asi-
en. Den börjar wid Ishafwee, och wlker norr om Kaspi»
fia hafwet österut in ät Asien 8) Norrlta Fjällarna
eller Rölen eller Seveberget, som äfwen begynner wid
Ishafwet, litet österom Nordkap: sträcker sig sedan ät syd,
wäst efter kusten, och sedan den hunnit längre söderut gre«
nar den sig, sä, att den största »ryggen rröter »not wästil
vch söder till Lindesnäs, och den lägre gär rätt fram, tills
den förlorar sig pä Kattegats östra strand. — 'En stol
Bergsrygg gar äfwen öfwer öarne Korsika och Sardinien i
norr och söder, och igenom Island stryker en <tor Fjällrygg
i öster och wäster. Utom alla dessa Bergsryggar gä fier<i
ansenliga pä Spanska halfön, pä Storbritannien, pä Si«
cilien, genom Grekeland, genom Gallien och genom Tpjl,
land.

a) Turkarne kalla den LmlneK-vaF. b) Fr. I^« 6«-
-venne,. e) Lat. I^l. c»rF»tK««: Lel»vs. Kr»L»«:K.

L.andt^



6.andtryggar och L.itNdthöjder. Twämyc,
tet höga trakter finnas i EurM, af hwilka den ena är wid
Alpista bergen; ty deriftän rinna stöder till Lyonsta bukten,
titt Venetiansta wike»,, till Nordsjön, och' till Swarta haf-
wet: och den andra är i RyMnd ungefärrätt söderut ifrän La»
boga och rätt i öster ifrän Liffländsta wikens innersta del:
deriftän komma floder, som flyta till Kaspiska hafwet, till
Swarta hafwet, till Liffländsta wiken, Finsta wiken, och
Hwita hafwet. Igenom denna Landthöjd, som kallas A-
launiffa höjden, gär i nordost och sydwäst en Landtrpgg
alltifrän Ural till Karpaterne, och den stiller de watten som
flyta söderut ifrän dem som falla till Ishafwet och Oster«
sjön. En stor Landthöjd sinnes äfwen i östra delen as
Spansta halfön, der de linjer ga öfwer hwarandra, som
dragas mellait Cap.San-Vincent och Eap.Ereux, och mel»
lan Eap-sinis-terre och ön Vvica: ty deriftän flyta floder
öt alla sidor. En dylik sins i östra delen af Frankrike,
hwarifrän de strömmar komma, som falla till Kanalen och
öfca delem af Franska bukten. För öfrigt komma floderna
frän bergssträckorna och de mindre landtrpggar och höjder,
som finnas i alla land.

Höga Berg. De flesta af de Bergsryggar, som
wi här oftvanföre bestrifwit, äro sä höga, att en ewig snö
vch is ligger pa deras spetsar, som sträcka sig bögt öfwer-
vm Molnen: och de högsta af dem, som lag här bör näm«
Na, för att gifwa mina Läsare begrepp om deras höjd, äro:
ibland Alperna, Mont blanc (mong-blang) och Monte-
Rosa, jemte fiera andra, hwardera öfwer sizoo famnar,
eller nära en half mil högt: — ibland Ppreneerne, Nlont»
perdu (mongtperdp) och Maladetta, med stera andra, om-
kring 2YQO famnar: — Ätna *) pa Sicilien är itjis
famnar: — Monte Rotondo pa KorM Lomniy bland
Karpaterne, Gran Sasso bland Appenninerne,. Swucku-
stöt bland Norrsta Fjallarne, och mänga andra, hwardera
omkring 150a famnar eller en fjerdedels mil i höjd, och
derutöfwer — allt räknadt ofwanom hafwets pta.

F 2 Vul-

*) Ital. lVlonKliil»»Uo.



Insjöar. De största och merkwärdigaste Insjöa»
i Europa äro: L.adoga: Onega: pdipus föder om Fin»
sta wiken: Ilmen, söder om Ladoga: Venern, österut i,
frän Kattegat: Saimen, nordwäst om Ladoga: Gnara-
trai?, oppe wid Nordkap: Mälaren, wid wästra stranden
af Östersjön, gent emot Finska wiken: "vettern, sydost om'
Benern: Balaton, i Ungern: Pnjäne, waster o»n Sai-
men: Storslön, mellan Botnista wiken och Noirsta fjäl-
larne : Ulojärwi, norrut isrän Päjäne, mellan Norrbot-
ten och Hwita haftvet: Bodenfjön a) och L.enmn eller
Genffersjön b), i sydwästra hörnet af Germanien.

Jordba fn ingår hända oftast i de trakter der
eldsprutande berg finnas: säsom i nedra delen af Italien:
pä Island pä öarna i Archipelagen: pa Sicilien: och för
Zo är sedan, hände äfwen- en fölsträckelig jordbäfning pH
wästra kusten af Spansta halfön.

"vulkaner, eller Msprutanbe berg, äro: Ätna i
Vesuvio, i södra delen af Matten: Stromboli, och fle^
ra andra, pä Liparista öarne: Heckla och Rrabla, med
mänga andra, pä Island.

Strömmar. De största och merkwärdigaste flo-
der i Europa äro följande: i) N)olga, som börjar sitt
lopp midt i Rpsilattd, och- sedan den förenat sig med fiercl
flora strömmar, säsom Oka och Rama, faller ut i Kaspi-
ska hafwet. Desi källor äro wid Alaunista höjden, wil>
den stora landtryggcn, och wid lugorista äsen. — 2)
Dsnau, som har sin,källa i sydwästra delen af Tyskland,
och medan den flyter igenom detta land, upptager, utom
andra, strömmarna L.ech, Iser, Inn, Gns och Mora-
va : rinner sedan genom Ungern, och upphämtar der fio»
derne Dräp, som förut förenat sig med Muhr, Theisie,
som förenat sig med Marosch, och San: gär widare ge-
nom Turkiet, och upptager derunder, ibland andra, floder-
na Olta, Sereth och Prml) som komma frän Ungern

o) Lyff. »odensee. t) L^t. I^euz I.emnnu«: Fp»
l^»e ä« Geneve: Tyst. Genffersee.



sch Polen; htvarefter den flyter ut i Swarta hafwet. Do-
nau, och dess grenar, hafwa sina källor, wid Alperne, wid
Karpatista ssen, och wid Balkan. — 3) Dnieper a), som
uppkommer Wid Alaunista höjden: utgör sedan gräns mel-
lan Ryssland och Polen: och upptager.under sitt lopp fle«
ra stora strömmar,- och i synnerhet Bog just där den faller
i Swarta hafwet, -^ 4) lajk eller Ural, som upprinner
wid Uralista bergsryggen, och flpter ut i Kaspiska hafwet.
— 5) Dwina, som faller ut i Hwita hafwet, och har
mänga och »vidsträckta grenar i norra Ryssland: -^ 6) Don,som äfwen bar sin källa midt i Ryssland, och faller ut i
Hndan af Azofsta sjön, sedan den förenat sig med flera
ansenliga strömmar: — 7) Rhein b), som börjar med twa
fällor wid Sanct Gotthards Berg: flyter igenom Boden-
sjön: blir sedan gräns mellan Germanien och Gallien, och
Upptager strömmarna Anr, Neckar, Mayn, Mosel c),
Hch Maas d), jentte flera andra innan ben hinner sranf
till Nordsjön: "— «) Petschora, som nordost i Ryssland,
faller i Ishqfwet: — 9) Elbe e), som upprinner i Böh-
mista bergen, och faller ut i Nordsjön: — L,oirs (loär),
som flyter igenom Frankrike, och faller ut i Wästra Oce-
an strart söder om Br/tagne: — ii) N)eixel f), som ige-
nom Polen flyter till Östersjön: — 12) Rhone (rän) g),
som som upprinner »vid Alperna (wid S. Gotthards berg):
flyter sedan genom Genffer sjön, och efter att hafwa räkat
Saone, (san) strömmen, som kommer ifrän norden, flyta
de förenade rätt söderut till Medelhafwet: -^- 13) Öder
h), som kommer frän Karpatista bergen, och sedan den upp-
tagit, jemte andra, N?arta som kommer ifrän Polen, fal-
-ler den ut i Östersjön, icke längt sydost om ön Rugen: —

14) Lajo i), som flyter igenom Spanska halfön »västerut,
tills den wid Eap-Rocca-Sintra faller i Oceanen: — 15)
Duna, som har sin kalla nära intill Wolgas, men rinner
ät nordwäst, och faller nt i Liffländsta wiken: —, tH>

Gö-

a) Lat LorMksneg: Fr. b) Lat. V.lionu«:
Fr. ».li.n. c) Fr. I» Klozelle. b) Lat. lVIos»:
Fr. l» Meuse< e) Lat. 4lKi«. f) Lat. Vi§rul».
g) Lat. N.l.olz»nus. h) Lat. Vi»äru«. i) Lat.

Fr. lo



Göta Elf, som begynner sitt lopp i Norrsta fjällarna:
siyter sedan genom sion Venem söderut, och, faller ut iKat,
tegat: — 17) S^ine, (san) a), som flyter igenom Frank'
tike wästcrnt till Kanalen: — >8> Po b) som har sina
källor wid Alperna och Appenninerna, och flyter österut,
genom öfra delen af Italien till Venetianffa wikcn: —

29) Newa, som ifrän Ladoga flyter till ändan af Finska
wiken ock afbördar således Emmcns, Onegas, ock. Ilinens
jemte Ladogas watten: och 20) Lhames ttäms) eller Tem,
sen, som i södra delen af Storbritanien flyter österut, och
kastar sig stutllgen i Nordsjön.

Strömfall, som här böra omtalas, äro: ett.som Rhenströmmen gör, sedan den hunnit ett stycke ifrån
Bodensjön, och hwilket är lj famnar högt, sann kallas,
Fallet wid pausen: — ett, som Göta Elfwen gör litet
nedanför Venerna hwilket fall är 17 famnar högt, och lM
ter Trollhättan: — men det högsta wattenfall, som sins
i Europa, och, sä Wida man wet, i hela werlden, är det,
underbara fallet om 230 famnars höjd, i Ppreneista ber-
gen, som jag förut omtalat.

Lälnder, som här böra merkas i de 10 Regiolier-
na, hwali wi titlförene fördelt werldsdelen Europa, än
följande: i) i Nordiska Halfön, Norrige c), som
ligger wäster om fjällryggen : Swerige b), som ligger öster
om fjällryggen, och som fördelas i Götaland, eller södra

de;

Hafshwirflar. Det bänder pä nägra ställen ps
Jorden, att wattnet, som med Ebb-och-Flod flyter igenom
tränga sund, hwirflar der omkring med sädan fart, att det
drager äfwen stora stepp med sig, hwilka titt slut, sedan de
kommit midt i hwirftveln, dragas ner under »vattnet, och
slås sönder mellan klipporna pä bafsbottnen. Sädana un-
derliga ställen kallas Hafshwirfiar; och de merkwärdiga,
sie i Europa äro: Malströmmen i skärgarden wäster pH
Nordiska halfön: Rarybdis, i Messinsta sundet: och Eu-
ripus, i sundet mellan ön Negropont och fasta landet.

«) Lat. 8e«lu»n». b) Lat. ?näu3. e) Lat. I>lorve.
zi». d) Lat. sueoi«: Fr. i»Lueäe: Tyff. Schweden.



delen, Swealand, eller meblersta delen, och Norrland
eller norra delen: samt Lappland a), eller landet, norr
om polsirkeln, i synnerhet omkring fjällryggen, hwaraf den
westliga delen tillhör Swerige. — 2) I Ryssland mer-
kgs: östra delen af Lappland, Finland, so»n är öster om
Bottlusta wiken: Ingermanland b) och Ehstland c) wid
Fmsta »viken: Liffland dl, mellan Liffländsta wiken, Pei-
pus. och Duna: och. Lilla Tatariet wid Swarta haft
wet, hw^n-till äfwen Rrim eller Taurien hör. — 3) I Res
gjotten Polen, merkes: Rurland wid Liffländffa wiken,
Duna och OKersjön:: Preussen e), äfwen wid Östersjön:
och. Lzthuum, söder om Kurland och öster om Preussen:

4) I Regionen German i e n merkes: Danmark s),
som utgöres af lutland och. Danssa öarna: Batawien
eller B lg:en eller som ligger wid Nordsjön
och är sa lagt att hafwet ibland, öftvel^swämmar stora styc-
ken deraf: Hekwetien, som, ligger mellan Bodensjön och
Genffersjön, ibland Alpista chergen, och är det högsta lan-
det i Europa: Böhmen g), Mahren h), Schlesien i)
och. Laufiy. k) i östra, delen, omkring Öder och Clhe: O«
sterrike l),som ligger i sydöstra hörnet, mellan,

, Währen
och Italien: Beijern.m) som ligger wäster om Österrike;
och Schwaben, n), mellan. Bajern och Rhenströmment
Franken 0), som ligger, mibt i landet: LVestfalen, som
är öster om Nederlan.d: och Sachsen p) som utgör norra
delen af Tystland^ — 5) Wid Harna i Wästra Q-
cean merkes: att södra och större delen af Storbritannien
kallas England q) och den norra Skottland r), samt att
wästra delen afEngland kallas Vvatlis s) — 6) Pä Span<
ska Halfön merkes: att^sydwästra delen deraf kallas
Portugal t), och det öfriga.Spanien. — 7) I Frank-

ri«

a) Lat. I.«poni». b) Lat. knFsi», c) Lat. Nstlia»
ni», d) Lat. I<)vl,ni». e) Lat. Loruzsi»: Fr.
I»r,iBzs. f) Lar. Dan,». g) LolTemi». h)
Lat. Alor»vi». i) Lat. Bile«ia. k) Lat. I^usnti».
l) Lat. Fr. m) L«t. Lav»ri».
n) Lat. 8u«vi»; Fr. Bu»be. o) Lat. I^anconi»..
p) Lat. 82xoni». q) Lat. 4nZ?l»: Fr.
») Lat. Bcotin : Fr. T°osse. s) Eng. V^»1«5: Fr. le
?»i« äe QuNe». t) Lat. Im»it»ni», eortuK»lliH.



Klimat. Se norra länderna,, säsom norra deley
af Rpstland, och Skandin^pien samt yn Island, hafwg
länga och kalla wiytrar, som tMfwa allt swarare ju längre
plan kommer opp mot Ishafwet. T)e länder, dereluot,som ligga, söder om Europas stora as, säsom Spanstn
halfön. Medelhafskusten af Frankrike, Italjen och. Grekee
land, äro mycket »varma, sä att der nästan icke sins nägon
Vinter, Hen medlersta delen äter, har köld och. wärma
mera blandade.: m«N sä, att kölden rqder mer norrut, ochzvärmen mer söderut. I »alla bergstrakter är kallt; sä att
mgn oppe pö Alperna, har sä kallt, som wid löhafwet.

rike merkes här intet. — 8> Af Italien kallas ofech
delen Lomdardiet a). — y) Af Ungern eller Panno,
nien heter den östrq delen Siebenburgen (sibenbprgen^
b): den fodra mellan Drau-strörnmen och Venetignsta wi,--'
ken, Illyrien: och den nordwästra och största delen kallas
egentligen Nngern. — 10) T urkie ts södra del jemte
halfön Morca och sarne deromkring, är det, som rgentligeif.
heter Grekeland.

3llste''. Södra delen af denna werldsdel, har i-
synnerhet Salt, Win, mänga flaZs.Träd- och Jordfrukter,
Säd, Olja, Honung, Silke, m. m. — Medlersia delen:
Säd, Frukt, Boskap, Metgller, och nägot Wjg. —

Mrra delen: Säd, Skogar, Pelswerk af wilda djur. Me-
taller, säsom Icrn, Silfwer och Koppar, Fifl och Bostap:
>^- och den nordligaste oppe wid Ishaswet har wilha diur^Renar och Fist.

Fruktbarhet. De fruktbaraste landen i Europasrs: södra delen af Turkiet, hela Italien, Frankrike, och
södra delen af Storbritannien. Minst fruktbar är norra,
delen " men inga öknar finnas, fastän stora wildmarke?
äro i norra delen, och några smärre hedar i nordwästra
hftlen- af Tystland, och i Spanien..

g) tat. Kongybaräi». tz) Lat. ?rKNBi!vUNi«,

Wl ga nn till den andra WerMdelm,.



Haf, Hafslvikar och Sjöar, som stöta till
Asien äro: Novra Ocean, jemte Obifta LViken: Ania»
eller Bebringssund, som äfwen af nägra kallas Eooksfnnd:
Ramtschatka-Hafwet, som utgör den nordligaste delen af
Stilla, hafwet, mellan sundet Anian och en läng rad af öar,
som skiljer detsamma frän stora Oceanen, och hwarfbre det
Zflveu kallM Storcz P3erldshafzpels norra Archipelag:
Stilla Hafwet nzed de§ defar och »vikar, säsom Lam etter
Ochotstss hafwet: Roreanffa Sjön, nordwäst om ön Ni?
pon: Hoanghy eller Hoanghai, som och kallas Gulst
hafwet: Östra Rinesis?a Sjön, sydwäst o'm Nipou, eller
straxt utanför Hoanghy-wiken: Rincsista Sjön,
yorr om Borneo ända :i.ll fasta landet: Hafo-
y>iken: och Siamijka TViktzN eller hafs»Vi.ken wid C ia»n:
— Sundet Straat Sunda mellan öarna Suma^? och
Java: Södra Ocean eller Indiska wnldsbafwet: Ben-
galiska N?il?en; ArabisVa Hafwet, lnvariftän man kom?
mer in i persika N)iken genom sundet Ormus, och ges
yom Bab-elllnandcb in i Röda Hafwet eller Ar^oiffa »vifi
ken: — Widnre, Mcdelhgfwet: 'Archipelagen: propon?
tiden: Swarta Hafwet: och Rasplsta Hafwet.

Gränfov^ Asicn gränsar i norr till Norra Dee-
<n: i östcr till Östra Ocean: i söder till Södra Ocean?
pch i wäster till Afrika, Medrlhaftvet och Europa.

Storlek- Asien ax störst af alla Werldsdelarne;
desi lanp,d, ifrän sydwäst till nq^dost, eller iftä.N, sundet
idab-el-Wanhcb til^ BchrinMund, är tpid pasi ioao (n:?
sen) mil, och bredden, iftgn södra udden wid Eqwatorn,
M den nordligaste af fasta landet, inemot Bao »nil: Wid-
hen är 326,000 (lrehundrq trettieseftusen) ql^adratmjl.

Asien.

Sund. Utom de redan nämnde, Anian, Stråas
Sunda, Ormils och Bab-el-Mandöd, bör man meika
följande: Kratiska Bosforen eller sundet wid Eonstami,
nopel: Hellesponten eller Kanalen wid Dardanellcrne l
Malacca-Gundet mellan ön Sumatra och fasta landet?
pch WttMts?Sund mellan No»pa Zemlst pch ft,sta landet,



Ha-lf öar. Natolien, som också kallas Attadoli
och Mindre Asien, är den »västligaste delen af Asien,
hwilken gär fram mellan Swarta hafwet och Medelhafwet
til? A»chipelagen: Arabien, omgifwes pä tre sidor af Rö-
da bafwet. Arabiska hafwet och Persiska wiken: Indiska
Halfön, sträcker sig ner i Södra Ocean, mellan Arabiska
hafwet och Bengaliska wiken, och har sjelf »vid nordwästra
hörnet, den mindre, halfön Gusarate eller Guzmat: Östra
'Indista -alfön, af nägra.kallad Scrtka, hwilken ligger
Mellan och Vonkiysta wikarna, och som sjelf
grenas sig i ttvenne mindre halföar, nemligen Mala-a,
som »vanligen kallas Malaya och Malacca, och som sträc-

ker sig längt i söder ända till. eqwatorn, och Rambodja
Hafton (sonliga saga Kamboscha), som ligger mellan
SiaW.s:.och,j Tonkins »vikar: — widare Rorea eller Kaoli,
mellant Hoanghy och Koreansta sjön: och Ramtschatka
mellan O.chvtsta.hafwet och. Stora. Werldshafwcts nor<
ra Arch./pelag».

L a^nds uddar, som förtjena attmerkas, äro: Cap
Baba, wid- Atchipelagelt, säso»n Asiens, »västligaste udde:
<s«p Raz-abGhad, öster pä, Arabien: <l^ap.> Aomorin,
som är Indista.halföns södra.udde: Hndjong Låna eller
<sap di Romifnia, som är yttersta udden,af.halfön Ma«
laya, och sydligaste udden, as Asiens fasta land: Lopatka,
södra udden afKamtschatka: Eap Ramtschatstoi, öster
pä samma halfö: Ost->sap wid Vebringssund, slutar AsieN
i öster: Lschelatskoi nos wid Ishafwet, i nordöstra delen
af Asien: Cap-Nord,
som sträcker sig sä längt mot Polen, att längsta dagen der,
är hela 115 dygn eller 276c» timmar, utom flera weckors
stymning om aftonen, och,dagning om morgonen af den
ofantliga dagen: och hwilken-udde ligger rätt norrut ifrän
Asicns sydligaste udde, sä att de bägge ligga under samms
meridian. -^ A.fftän.det mellan, wästra och östra udden af
Asien är sä stort, att det upptager nästan halfwa Jordens
rundel, sä att> när det är middag wid den ena, är det
middnatt wid den andra.

In sj öar. Utom Raspiska Hafwet finnas flera
stora Insjöar i Asien. De merkwärdigaste och största äro:

Aral:



Aral: Bajral/. Balschatfch eller Palkati, och.
midt i landet mellan Aral och Vajkal: >Van, sydost ifrän
Swarta bawets östra ända: TerFiri, ett ansenligt^ stycke
norrltt iftän Bengalista wiken: Al'.notanah eller Döda
hafwet, etter Asfaltsjön, icke. längt ifrän sydöstra hörnet af
Medelhafwct: och. en, sjö med salt wacttn mellan Aral och,
Kaspista hafwet: utom flera, andra, uti östra och medlersta
del^n af Assen, fastän, de flesta, äro smä, i.jemförelse med.
Aral och Bastal.

O ar. I Asien) finnas ganska mänga öar: hela östra
kusten är omgifwen af en nästan oräknelig mängd. De
största och merklvärdigaste äro: Sumatra: Nipon: Nor-
ra och Södra Nowa Femla, som med ett sund äro skil-
da frän hwarandra: Ceylon: Tschoka eller Segbalien-
Ulc»'Hata: lesso, eller Mutsumai^ön, norr. om Nipon:
'Rjucju, sydwäst o'm Nipon: eller Formosa, som
skiljer östra Kinesiska sjön ifrän den wästra: Sikokf, Mel-
lan Nipon och Kjusju: Haynan, i Tonkinsta hafswiken;
Lekeyo, mellan Formosa och Kjusju: Cxpern, i Medel-
hafwets nordöstra hörn: Bänka, pa. sydöstra kusten af
Sumatra: Stora Andaman i östra delew af Bengalista
wiken: Behrings ö, sydöst om Eap-Kamtsch'atskoi: Billi-
ton, öster om Bänka: Rodus, »vid sydwästra hörnet af
Anadoli: Mytilene (fordom kallad Lesbos) söder om
Eap-Baba: Gröna-On (äfwen kallad (sompag:ne-An)
(Lat. 1.. Viriäis), öster om lesso: Scio (af. Turkarne
Rhio kallad), söder om Mptilene: Staaten-ön, mellan
Eolnpagnie-On och lesso: Samo, sydost om Scio: och
Marmora i Propontiden. — Skärgärd ar, so»n böra
merkas. äro: oarne wid östra kusten, af Archipelagen, hwar-,
ibland Mptilene, Scio och Samo: Lakedivorno, wäster
vm Indista halfön, och Maldwerne, söder om Lakediver-
ne: Nikobariska- och 2lndamanjj:a sMgärdarne, som
sträcka sig jfran Sumatras norra, udde inät Bengalista
hafswiken: Oarna pä wästra kusten af Sumatra, hwari-
blanb ön Nassau mä nämnas: Oarna öster om Suma<
tra, hwaribland Ganka och Billiton finnas: Anambas och
Nattuna öarnc, mellan Borneo och halfön Mala-«: Pa'
ractls öarne, wid östra kusten af Kambodjalhalfön: Oar^



Bergsryggar och Landthöjder. En y-
falUchg Landlböjd eller Landtrygg? af ungefär 150 mils
bredd, stryker i. öster och wäster midt igenom hela denn.c»
yverldsdel, och kallas derföre med stäs Höga Asien. Den
hörjgs wid Sivarta hafwet: omfattar Kaspista hafwet och
sjön Aral: samt stläcker sig i öster ända till ön Tschoka i
Fungufista bafslviken. Den ligger mellan twenne ofantli«
ga bcrgsträcfor, som man bör kalla Södra Asiatista Ästn
pch Norra 2lsiatista Hftn. Dcn södra börjar wid Mar-
znora-sjön: stryker igenom hela Natolien österut, och blef
fordom kallad som pä fwcnsta betyder Oxen:
porr om sjön Wan, förenar den sig med Isaul?asen, soin
kommer ifrän norden, i en böjning omkring östra ändan af
Swarta hafwet, och der de räkas, ligger det höga berget
Mingol eller Ararat: längre österut, ftdan Zstn hunnit
förbi Kaspista hafwet, heter dett Hindnkesch: rwrr öm
Indiffa halfön grenar den sig i flera stora sträckor, som
gä ät flera wädcrstrcck, och der ligger en ofautlig bergklump,
som fattaS B'.'lur.'d.'.cch, hwilket pä ftvensta betyder T ö c-
henber g et: d^n af dcssa grenar som sträcker sig m^t
sydost kattas Musdagl) (fordom kallad paropamisuo),
pch den so:n gär österut heter Ima (fordom Imalw, och
.pä swenffa Sno ber g e n): Sedermera fortsar äscn ända
'till Hoanghy och Koreanska hafwet. — Den norra Asiati-
ska äsen begynner allt »vid norra udden af Nova Zcmla,
och gär sedan, under namn af Nral, söderut, mellan Eu-
ropa och Assen, ner emot Kaspista haflvet, 'der den wiker
pwt öster, och i en böjning str^Vr igenom Asien, förbi

dä den kallas Altni, som pä swensta betyder
Ott slberget. Den sträcker sig sedan till Tungusista
hafswiken; der en ofantlig gren böjer sig mot norden, och
M, under det rysta namnet, Stallovsi^redon, förbi

an-

ya, som bilda en bsge iftan Formosa M Kjusju, och
hwaribland och Libeo äro störst: Rnrilsra stärgär,
hen, som ifrän udden Lopatka sträcker sig föder ut, med
yianga ansenliga öar, ibland hwilka Gröna-ö.n och Staa,
ten ön ärp de sydligaste: Hchringo-öar: och stutligen
Clerl?cg-öar, ell^r ögrna Sind^ straxt föder om sundei
3lyian.



snban af sammci hafswik ända till Asiens Ost-Eap. —

Stora bergsryggar, hwilka äro grenar af dessa twä, sortt
jag nu bestriftvit, stryka i flera »väderstreck igenom Asien,
och af dem will jag här nämna: Arabiska Åsen, som gas
ifrän Taurus söderut, förbi ändan af Medelhafwet, de?
det stora berget Libanon ligget, och sedermera längs ät
wästra kusten af Arabiska halfön, hwarest den samman-
hänger med flera lägre bc«.gssträckningar inne i Arabien:
vch Gallan, eller hellre Ghants eller Gattes, som ifrän
trakten af Belur-dagh gär söderut, icke längt ifrän wästra
stranden af Indiska halfön, och slutas wid Eap.Komorilt
med en hög klippa. En stor bergsrygg gar längsät ön
Sumatra: och flera sträcka sig utät d^n östra Indiska
halfön eller Serika, af hwilka ett gär utföre. Malaya och
de öftiga utföre Kambodja-halfön. En sädan stor bergss
rygg gar äfwen utät Kotea: en annan öfwer ledso och
Nipon: en annan utföre Kamtschatka, som ännu pä Ku-
rilista oarne höjer sina spetsar mot himmeln Likasä gH
flera stora bergsryggar ifrän norra Asiatiska åsen opp till
Ishafwet, och af dem sträcker sig en till Tschelatstoinos/
och en annan anda opp till Asiens Eap-Nord: — och fie-
ra sädana gä äfwen genom Höga Asien, mellan de beggs
stora äsarne, säsom exempelwis, den som gär fram Mellatt
Kaspista hafwet och sjön Aral: och i synnerhet dm, som
nordwäst om Hoanghai gär ifrän Ima, hlvaraf den är en-
fortsättning i nordostlig riktning, och hwilken äs stall in,^
nehälla de högsta bergen, som finnas i gamla werlden.

Höga Berg. Ofwerallt ide bergsryggar, hwaront
Wi nu talat, finnas höga berg, pa hwilkas spetsar en ewig
snö ligger, fastän flera af dem äro belägna i det hetasts
luftstrecket: men i synnerhet finnas ofantliga klumpar och
samlingar af berg uti de trakter, der bergsträckorna kors«
hwarandra, grena sig, eller eljest stöta tillsammans. SK
är det en stor bergstrakt, kallad Armeniska Bergen, oms
kring Mingol, der Taurus och Kaukasus sammanstöta i
en kringom Belur-dagh, der Hindukesch grenar sig, hwilkelHkallas Tibetanska Bergen: och en i trakten af sjön Baj<
kal. Ima, Musdagh, och i de andra bergsryggarna,som stryka fram n?rr om Indiska halfön, finnas ofantligs

belS/



"Floder. Ifrän de ofantliga bergsträckorna och
''läNdthöjderna komma Asiens mänga och stora strömmar.
Wi stola uppräkna de största och merkwardigaste. Ifrän
dett norra Assansta äscn och de§ grenar tomma i synner-
het följande stora -'löder: Obi, je»nte desi ofantliga grenar
Irtisch och Tobot: leniseya eller Angara, som kommer
igenom sjön Vajkal: Lena: Icma: I>rdigirka: och 2^o«
Mynm (som äftvln blifwit k.illad Kolptna): hwilka alla
lfiyta norrut till Ishafwet. — Amur, ftm rättare kallas

MK eller Swarta sioden, har sina källor wid
nästan midt i Landet, eller sydwäst om Vaj«

'M flyter österut, under det den upptager mänga sto»
grenat, samt kastar sig fluteligen i hafs»viken La»n midt

'för -ön Tschoka, hwilken ö ocksä derföre kallas Seghalien-
ula-hata eller Swarca stödens ö. "» Hoangho eller gula
floden (Lat. fl. Ooceng) och langtsekiang. komma i-
fran södra delen as höga Asien och flyta till Östra Kinesi-
ska sjön. -— Menam Rom fller Kambodja-floden, Menan
eller Siamsta floden, Lukian eller Peguströ»nmen, och Nu-
kiatt, so»n ocksä kallas Irrawaddi eller Avaströmmen,
flyta alla igenom Serika mellan de höga bergsryggarne,som der gä fram, och de flesta hafwa sina källor i Albe-
tansta bergen. Burremputer och Ganges eller Pudda,
som ibland andra grenar upptager de stora strömmarna
Dsjumna och Gagra, komma äflven ifrän de höga Tibe-
tanska bergen, och falla ut i Bengalista wiken. Godave-
?/, Rist na/ Roleroott/ med flera, komma iftän Gatti-

sta

lordbafn ingår — hända oftast pä oarne i
Östra Ocean, i synnerhet pa Nipo»t. Sjön Almotanah
eller Döda baftvet, äfwen uppkommit igenom en lord-

'bäfniNH, dä flera stader sjönko in i Jorden; fastän det är
läng tid sedan.

Vetg, och sä i Altai och flera af asarne i östra Assen. Jag
will älwen sarstilt nämna Ofir pa Sumatra, Libanon
Fudstjamlna pä Nipon, och Adams p:k pä Eeylon.

Vulkaner, eller eldsprutande berg, finnas wid Li-
banon, pä Sumatra, pä Kamtschatka, pä Kurilista öarne,
pä Nipon och oarne deromkring.



sta bergsryggen, och flyta österut till BeNgaWa -wiken;
hwaremot elftven Nerbudda faller deriftän ät Arabista
hafwet. Sind ell?r Indus flyter ifrän HinWkesch eill den
wiken, som ar norr om Guzarat. Frät, och Tiglis eller
Didschele, komma ifrän Atmenista bergen, och förena sig
innan de falla ut i Persiska wiken: Jordan, är liten och
f«ller i Döda Mwet: Rifll.Ermak flyter i Anadoli
till Swarta hafwit: — Rur, so»n förenat sig »ned 2iras,
och Terek falla tlll Kaspista hafwet frän de Armenijra

och ifrän lugörista äsen rinner Inik eller Ural-
strömmen till samma haf. Floderna Sirr eller Syr-dar-
ja, och Adi Amu (fordom kallad Gischon och Oxns)
som upptager strömmen Sogd, falla i höga Asien »väster-
ut till Aral: utom hwilka-flera ansenliga floder fiyta i
samma land till insjöarne, säsom strömmen Serken, och
detz grenar, som flyta österut, till sjön Lop.

Öknar och Hedar, som här förtjena att näm-
nas, äro i synnerhet: Arabiska och Syriska öknen, som
är en stor'sandhed, liksom ett haf, hlvilken börjar mellnn

'<Frat och Jordan, och sträcker sig sedan söderut igeckom med-
lersta och östra delen af Arabien: och Robi eller Schamo,
som är en ofantelig öken i sydöstra delen of höga Asien,
hwilken begynner ett stycke norr om sjön Terkiti, och gar
sedan mot nordost mellan bergsrpggatne i en längd af »vid
patz 300 mil. Desiutom ligger en tämligt stor sandhed ö«
sterom,floden Gind: norr och ndrdbst om Kaspista Hafwet
och Aral ligga stora stätter eller stepper, som äro fa salta,
attnästan ingenting will wäxn pä dem: Landet 'i Höga
Asien är derjemte pä mänga ställen bergigt, stenigt, torrt
och sanvigt: och till och med pä Kambodja halfön finnas
sandöknar. Längs ät kusten af Ishäfwet ligga ofantliga
wildmarker, uppfyllda af kärr och hedar, som bära intet
annat än mässa.

Norra Asien kallas äswen med ett namn Glbe-
rien. Hs,

Indelning i Regioner. Naturen har in-
delat hela Asien i tre delar: nämligen Höga-Asien midt
uti. Norra Asien och Södra-Asien: hwilka är< mycket
olika till klimat, jordmän, fruktbarhet och alster.



Södra Asien äter innefattar följande Negioneri
Asiatijla Turkiet, »nellan Swarta hafwet, Archipelagen>
Medelhafwct ock Persssta wiken: Arabien: Persien, mel,
lan Persiffa wiken och Kaspiska hafwet, samt elfwernet

och Tigris: Indien, som utgöres af Indiska halfött
och landet norr om densamma, och sträcker sig frän Sind
till ändan c.f Bengalista »viken, samt ifrån Eap Komorin
iill MusdngK: Ser:ka eller det Inre Indien, som inne-
fattar den östra Indiska halfön, och landet der ofwanföre:
<sl?ina (läses Kina, Tschina, Sina), som stater till Tönkinz
sta wi?en, Kinesiska sjön och Hoanghy, samt sträcker sig
opp till gränsen af Tibet och öknen Kobi: och lapM,
som bestar af Nipon och de deromkring liggande öarne»

Högä eller Meblersta Asien indelas beqwsmt^ch
? fyra Regioner: Kaukasiska Landtungan, mellan Swar,
ta och Kaspista bnfmen, kringom berget Kaukasus: Täta-
z.-iet, öster o»n Kaspista hafwet till öknen Kobi: Tibet,
söder om Tatariet, mellan bergen Musdagh och Ima, eller
vmkring sjön Terkiri: och Östra Höga-Asien, som ifrån
Kobi sträcker sig till Stilla hafwet, eller hellre till Ochotz-
ka, Kvrcansta och Gula hafwen.

Länder, som l dessa Regioner särskilt förtjena att
har aNMerkas, äro: Anadoli: Syrien, österom Medcli
hafwet: palästina eller Förloftvade landet/ är den delett
af Syrien, som ligger mellan Jordan och Mcdelhafwrt:
Armenien, ligger ibergstraktcn norr om sjön Wan : Lpck»
liga Arabien, utgör sydwästra delett af Arabiska halfön:
Asshrien kallades fordom det lattdet, som ligger omkring
«lfwen Tigris: MeVien war det landet, som ligger söder-
Vm Kaspistn hafwet: Hindostän, Utgör norra delen af
Indien: Dekan, kallas södra delen af Indien, eller sjelft
Wa halfön: Bengalen, k«llas det landet, som ligger pä
Nordwästra sidan om Bengalista wiken, eller omkring nedra
delen af Ganges: norra delen af Indista halföns wästra
kust kallas Ronkan, och södra delen af samma kust kallas
Malabar: deremot kallas norra delen as östra kusten»
Noromandel> och södra delen, som »vetter mot Ecylon,
kallas Perlekusten, för det, att der utanföre pa grunden,
Ins mpcktt musslot, som innehålla be stömM perlor: Sia,n>



kallas Glidet norr om Siamista wiken: 'Rambod^a. Kg«-
ger omkring nedra delett af clfwen Mmam-Kom: Raot-
'slsin (som ocksä kallas Eochinchinn) ligger wid kusten, öster
'om Kambodja: Tnttkin är nordtvast om Tonlinffa wiken:
Mongolien, kallas den delen af östra Höga Asien, som
''ligger norr om Kina; vch Mantschunet, den delen, som
ligger norr om Koreansta hafwet, och stöter till hafswiken
Ham — Men i synnerhet bör man weta, att namnet
''Ostindien betyder alla de länder af Södra Asien, som l,g-
-ga öster om Arabista haftvet, lemte alla öarna der utanfö-
're, äslven ds närmaste af Polynesien, säsom Java, Bor-
mo, Eelebes, Luzon, och de som liggL omkring dem. El"
jest kallar man hela Södra Asien <l)bisnlen eller Österlän-

'derna, för det de ltgga österut iftan södra Europa: och
med Levattten förstär man alla de länder, >so»n ligga om-
kring östra andan äf M^delhafwet.

K limmat. Norr-a Asien eller S iberien är
'4 allmänhet »nyckel kall, »nm i synnerhet oppe-»vid Isbaf-
.'wet, der den frusna marken aldrig hinner upptina, utan
'en ewig is ligger nere i jorden öfwer hela den ksrla som-
'waren; - hwaremot' klimatet i södra delen af Sibctien är
-Wildl-.re. — >P ög a Asien har äftven mycket kallK
"Wintrar, i synnerhet i de högsta nejderna, såsom i öknen
Kobi och i bergslra^tcrna: till och med Tibet hnr tämligen
"sträng köl), för det"nt't det ligger sä högt mellan bergen,
-ehuruwäl det ar nära intill 'wändkretsen,' Men somrarna
äro likwäl g.niffa heta. — Södra Afien äter, 'som
'ligger till stor del innom den heta zonen, har i allmänhet
ganska warmt: ja, det äc sa hett och brännände pa flercr
!stäli'M mot söder, att ingen kan bo der under det Solew
°är norr öfwer eqwatorn. I synnerhet är hetttm odräglig
'i sandöknarne, och der bläftr äfwen ibland den winden,
som kallas Samum, och som är fä het att den dödar. I
bcrMrakterNa dereMot är det swnlt och pä mänga ställen
'i denna del af Asien, finner man de angenämaste nejder i
-tverlden.

Fruktbarhet. Södra Afien, är otroligt
'fruktbar, mom ide trakter hwarest sandöknar sinnaS: tr>
cher gör brist pä watten det otnöjltgt för alla wäxter at>^

'G tri^



Men knappt upprinner en källa i öknen, förr än
en grön holme biloar sig deromkring midt i det nakna och
brännande sandhafwet. Pä de öfriga ställena, der watten
finnas, wäxa de härligaste wäxter nästan utan odling';
ech em dan der är ingen winter sä ser man blommor och
frukter om hwarandra pä det skönaste och rikaste sätt. I
synnerhet är Ostindien utmerkt för sin bördighet. — I
Höga Asien äter, i synnerhet i östra delen, finnas män«
ga ofruktbara nejder, öknar, hedar, berg, och stepper; fast-
an jordmanen i »vissa trakter här och der, säsom pä dett
Kaukasiska Landtungan, är mycket bördig. — Hwad
äter N orra Asien angår, sa är södra delen der-
as gansta fruktbar, utom pä de ställen, der stepper och berg
finnas; men »not norden blir fruktbarheten 'Mindre, och
närmare mot Ishaswet finnas stora land, hwarest'den kätt-
aktiga och frusna marken icke kan frambringa andra Wal-
ter än mässa: icke ett träd engäng kan 'wäxa der.

3) Södra Asien, har de rikaste alster, som i ett
land kunna finnas : de skönaste Perlor, det finaste Guld, och
Silftver, de dyrbaraste ädla Stenar: de läckraste Frukter,
säsom Dadlar, Kokosnötter, Pomeranser, Pompelmujer,
Windruswor, Granater, Ananas, Meloner: Skogarne be-
stå af de dyrbaraste trädslag, säsom (seder, Edenholtz, Cy»
pre^r: Bamburör: och af säd sins i synnerhet Ris och
M> i. Der wäxer Scck.rrör, Eaffe, Te, Eanel, Bomull,
Mullbär, Oliver, Gummi, o. s. »v. Der fäs mycket Sil-

ke

l) Norra Delen eller Siberi-en. 'Nordligaste
delen har endast Fisk, Renar, ofantliga hwita Bivmar och
andra wilda djur: — den medlersta delen har stora Sko»
gf»r, Bostap och »vilda djur som lämna kostbara Skinn till
pelsar: — den södra delen bär Säd, Skog, Gräs, Vosiap
och Frukter. I bergen »vid Ural och Altai finnas mycket
Koppar, Icrn, Bly, Silftver och Guld.

2) Höga 'Asien — har i synnerhet Spanmäl,
Win, Trädfrukter, Honung, Bostap, Fär, Hästar, som der
finnas wilda, samt »nyckel Silftver och Guld, Stensalt
och Kall salt.

Alster eller Pr od uk t er.



Gran sor. Werldsdelen 2lfrika gränsar i norr till
Medelhafwet: i öster till Asien och Södra Ocean: i söder
sträcker den sig ner mellan Indiska och Etiopiska hafwen:
och i wäster stöter den till Wästra Ocean.

St or lök. Största längden i södev vch norr är
Mgefär 700 mil: största bredden i »ster och wäster, äfwen
7nc> »ujl: och widden 244,000 qwadratmil.

ke. — D/r fins äfwen Elefanter,'Kameler, Oxar, och Il-
por af alla slag. Der sins Strussar, Papegojor, och Fa-
saner; och tusendetals andra nyttiga och underbara saker i

bet rikaste mätt; mm sä sins der också ofantliga Ormar,
Mgrar, Skorpioner och Krokodiler.

Afrika.

Landtnddar. De merkwardigaste Land luddar i
denna werldsde! aro: Lap^Bon, pä norra kusten, sydwäst
ifrän Swlien: eller Gröna Udden eller Man-
dagan, säsoln den wästligaste: Godt-Hopps-Udden wid
södra älrdan: och Cap Guardafui eller Gardefan, säsom

östligaste udden af Afrika. Widare förtiena att mer-
kas: Cap-Rasat, wid Medelhafwet, öster om hafswiken
Syrte: (sap<Serrat, gent emot Kvrsika: <tap»Rantin,
<sap-Bojador och Capo,Blan«:o (Hwita-Udden), pa wä-
stra kusten, mellan Gibraltars sund och Gröna-udden: Ca-
bo-de-palmKS (Palm-udden),^abo,de'tres-puntas(Tres-

G 2 pet-

Haf, Hafswikar och Sjöar, som stöta till
Afrika, äro: Medelhafwet, som sträcker sig utät' hela
norra kuM frän Gibraltars sund till edtt, och
nästan midt pä denna kusten bildas ett bukt eller hafswik,
som kallas Sorten (?at. 3'INUS BlclraNs): widare Ara,
bist.: N?i^n: Ingifta Ocean: Etiopiska Hafwet: Gui»
ne<sta Lviöcl»: och 2ltlanti!?a Hafwet.

Sund. Gibraltars Sund: Bab-el.Mandeb:
och Mozambiks Ranalen, soin är den sjön, hwilken gär
fram mellan ön Madagaskar och Afrikas fasta tand.

Ingen betydlig Halfö sins i 2lfrika.



Insjöar. De största Insjöar, som mgn i denna
wcrldsdel känner äro: Maravi, som ligger nordwästm
iftan Mozambiks-Kanalen, och so»n man ännu icke wet,
huru långt den räcker mot norden: L,sana eller Dembea,
»västerut ifrän Bab.-el-Mandeb: Faraon eller Elludah«
sjön, icke längt i sydwäst ifrän Sprten: och Aquilnnda,
längt österut iftän kusten mellan Eap-Lopes Oonfalvo och
Swarta udden.

petfade-udden) och <sabo-Formoso (SkönalUbden), wid
norra stranden af Guineila bukten: Cap-Lope^Gonsal-
vo, <sabo-Negro (Swarta-udden) o'ch Cabo.das^^volt^s,
Pä kusten lnellan Guineiffa wiken och Godt-bopps.udden:
<sap-deo/Aiguilles (Eapdäsägilj) eller Magnetnäls-uddett,
som är den sydligaste udde af Afrika: och sap-^orrientes
(Fr.' dap 6<?5 lHuuranL) »vid södra öppningen af Mo-
zambiks-Kanalen.

O ar. I A.frika sins en enda stor ö, nemligen Ma«
dagaskar. — Sk är g är dar, eller samlingar af öar, soM
böra mcrkas äro; Ranarieöarne, i Atlantiska hafwet nord-
wäst om Eap-Bojador: Gröna Uddeiw Aar, utanför
Cap-Verd: Etiopiska Oarne, i tt.uimista hafsbukten och
Oceanen der ulanföce:. FvanWa Oävne) eller Mascare»
ne» ne, öst^r om Madagastar: Oarne, wid
yorra öppningen af MozambitslKanalen: Zangcbarilka
Oarne, wid kasten nordwäst om de Komoriste: hwartill
ännu komma de i Indiska Oceanen, nordost om Mada-
gaskar, widt och bredt kringströdde öar. -^ Ansenliga
Oar äro: I>:naria, och Tenerissa bland Kanarieöarne:
Gan-lago och San-Dineente ibland'Gröna Uddens öar t
Reunion lr?vniong), och Issle de Franre (ildöfrangs),
ibland Franska oarne: Madeira, norr om Kanarie-öarNet
Sorotora, uranför s^ap-Gnardafui: och stuteligen merkas :

Sanct Heletta och 2lscension, längt ute i Etiopiska haf-

*) I"q bör bör säqa ,N''na p^are, ott os alla werwsdelatj
n^ f-nier. m>^-> ni..'^ » i la,d.t ty man kan icke,
ut^i män^a faror och beswärtt^heter resa igenom detl»
la»w.



Bergsryggar. En ofantlig bergstrakt, hwars
största klumpar ligga nästan »nidt i landet, eller hellre midt
imellan Eap-Guardafui och det innersta af Guineista hafs,
wiken, kallas Rumri eller Mänbergon, och sträcka sitt o«
santli^a massa i öster och »väster igenom landet i och män-
ga stora grenar ga ut dnlsiän ät alla sidor. En af dessa
grenar gär ät öster till Eap-Auardafui: en wiker söderom
sjön Tiana mot norden, och följer sidan »västra stranden af
Röda hafwet ända ovp till Eder »vid Suez: en annan
äter gär norr ut, pä wästra sidan om Nilen, och ifrän den»
na, sträcka sig andra grenar mot öster, och mot nordwäst
jnät öknarna: En annan gren gär »västerut, och en ofant»
lig bergsrygg, fom är cn fortsättning deraf, stryker norrom
Guinnsta witen, under namn af H^onF eller 'Hasas, ända
till trakten af Gröna Udden: En hundrafemtio mils bred
tandtrygg gär ifrän Mänbergen söderut, och pä hwardera
fioan om densamma, gär en bergsrygg: afhwilka den östra,
fom gär fram öster om sjön Maraoi, kallas Lupata, som
pn swensta betyder Jordens rygg b en, (Lat. spina.

och den gar fram i en böjning, allt till Godt-
hop^s-udden: den andra äter gar förbi sjön Aquilunda söderut.
— Den stora bergsryggen Atlatz gär i norra delen af Afri-
ka, pä nägot aPänd frän Medelhafwet, ifrän Oceanen
anda mot Nilen. — En stor bergsträcka gär äfwen längs»
ät ön Madagaskar: — och ifrsn alla dessa bergsryggar ga
detzutom ansenliga grenar ät sidorna

wet: Gorea, straxt inwid Gröna Udden, och Ferro, som
är den yttersta af Kamirie-öarne, och är mcrklvärdig för
det, att de flesta Geografer pläga draga första Meridian
genom densamma, för att pä (^lobkartan kunna fä Gamla
Werlden pä den ena hälften och Npa Werlden pä den
andra.

Höga Berg finnas till stor mengd i alla de
bergsträckor som jag nu bestrifwit; men jag will endast
nämna: Pico, pa ön Teneriffa, som h'ar 2084 famnars
högd, och stiger säsom ett ofantligt torn högt opp igenom
styvna: och Tafelberget wid Godt-hopps-«dden, som är
760 famnar.

Vul-



Öknar. I Afrika finnas ofantliga öknar. Dm
största i denna werldsdel, och pä hela Jorden, ar öknen
Sahara eller S"bra, som under Kräftans wändkrets,
firäcker sina ömkliga och brännande sandbaf, med t5,0 mils
bredd, allt ifrän Hwita udden och Eap Vojador ända mot
Nilen, utan att mera än några fläckar här och der, likk
som öar i ett haf, äro fruktbara. Mellan Swartn udde»
och udden Voltas ligger äfwen ett stort ödeland; ock likaså
söder om Eap Guardafui. Hurudant landet är, mi inre
delarna söder om Mänbergen, wet man ännu icke.

Vulkaner äro icke mänga i Afrika. Ett eldspru»
tände berg ligger pä Teneriffa, ett pä Reunion, och ett pä
en af Gröna Uddens öar, hwilken ockfä derföre kallas
Elds ön (d<l Fuego).

Floder. De största och merkwärdigaste äro: i)?
Nil, som upprinner wid Mänbergen, och sjön Tsana, ochflyter sedan mellay twenne be»gsrygg,ar till Medielhaftvet,
der den faller ut lgenom mänga grenar: — 2) lolida,.som också kallas Gm», Zad och Niger, har sina hufwud-
källor pä norra sidan af bergsryggen Kong, och cinner se-
dan österut, samt upptager under sitt lopp flera an-
senliga grenar, utan atc man ännu wet. hwart den slutli-
gen tar wägen: ty somliga gissa att den stall förlora sig i
sandöknarna andra tro, att den mäste falla till någon stor
sjö inne i landet: och andra äter tro, att den slutligen gär
söderut, och faller i Guincista wiken, der man har sett en
Mycket bred flod, som kallas Formoso (Skönafloden) eller
Benin, falla i hafwet, utan att man »vet hwariftän den
fommer. — 3) Senegal, som bar sina källor nära till 10-
-libas, men rinner wästerut, och faller i Oceanen, norr om
Gröna udden. — 4> Gambia, fom kommer äfwen fränsamma trakt, som Senegal, och skiljes dirifran endast med
en gren af bergsryggen Kong: Gambia faller i haftvet fö-
der om Eap-Verd. — 5) Ruama faller ifrän den ofantli,
ga landtrv;gen österut i Mozambiks-Kanalcn. — 6) Zaire,
kommer ifrän Aquilunda, och faller i Etiopiska hafwet. -—

7) Mesurado, och 8) Nolta, flyta söderut ifrän bergen
Kong. — Ifrän Atlas flyta mänga floder söderut, som
förlora sig i öknen.

Ström-



Indelning i Regioner. Afrika indelas be,
q.wämligen « följande Ncgioner: ~) Barbariet, mellan
Medelhafwet och öknen Eabra, omkring Atlas: —

Z^.Sabr^: —> 3) Syndan eller Nigririon, mellan ök-
nen, och bergsryggen Kong, omkring loliba.strömmen, och
d^js grenar^: 4) Ni!c»w Dmrädo, som i norr stöter till
MlMlhafwct, i,öster till, Arabiffa »vik^n, i söder till Män-
bergen, och som i, »väster stiljes igenom en berqsrygg ifrän
Nigritien :,—- 5) Guinea, »nellan bergslagen Kong och
Gu,inei.sta lv<t'«l> samt oliikring nedra drlarinr af floderna
S.ncgal och Gambia: — 6) Ajan, som är Afrikas östra
hörn: — Zangedar, som ulgör östra kusten, ifrän
A jun, till det smalaste stallet as Mozambiks^Kanalen : —

8.) Haffern, elKr Kafferlandet, som» upptager den södra
sträckan aft östra kusten: 9) Rap eller Hottentotts°
wndct, som utgör Afrikas fodra del: — in) NedraGui-
n.ea, soin? af' somliga, kallas Etiopien, och som utgör
chästra kusten ifrän Guinea till öknarna i söder: — 11)
Mtiopien, ellcr ddn inre okända delen af landet, söderom
Mänbergen : o6> 2) 2tfr i k »1 ska Onrne.

Strömfall, som böra merkas, äro NilensN)at«
tenfall, hwarom jag redan talat.

Länder, som särstill böra merkas. äro: Egypten
(Lat, som utgör nedra delen af' Nilens om-
lade, och. som sträcker, sig ifrän Medelhafwet, opp till nor-
ra wändkretsen: —> Habe sch., som. wanligen kallas 7lbys-
sinien och Habessinien, utgör öfwersta. delen, af Nilens o»n«
rade, eller landet omkring sjön Tsana: — Nubien, ligger
mellan Egypten-och Abyssinien: 06) Nubiens kust wid Rö-
da .haftvet kallas Adex. -- Barka kallas den delen af
Afrikas kust wid Medelhafwet, som ligger mellan Egypten
gch Sprten: och söder, om Barka ligger Libyska Öknen,
som igenom bergsryggen stiljes deriftän. — Kusten längs-
at hela sträckningen af Sprten,kallas Tripoli, och i söder
deriftän inät öknen ligger landet Festan eller Fezzan. —

Wäster om Sprten ligger Tunis: wäster om Tunis, un-
gefär midt imellan Cap Bon och Gibraltars sund ligger
Algier (Alschir): och wästra delen af Barbariet mellan
Atlas, Medelhafwet, Gibraltars sund och Atlantiska haf-

wet



N>et heter M^rocco. »» Landet söder om Tunis och 2slgier?.
mellan bergsryggen och öknen, täljas Belad-al-Illrid cll^c
Dadellandet. -^ Genegambien ligger omkrilig, nedra de-,
Haine af elfwerna Senegal och Gambia.— Sierra-Leon^
Rilsten sträcker sig ftan Senegalnbien till strötnlnen Me-,
surado. >- Peppar-Kusten ligger mellan Mcsurado och.

udden: -^ Glfendens-Nnsten, mellan Palm-udden/
och Eabo di. treS puntas: — Gnld-Knsten> mellan Cabl>,
di tres puntas och Voltafloden: — och Slaf:Mlst2N> öster-
«m Volta till der — Moka-,
ranga eller Manomotapa, Utgör dcn delen af Kafferlandet,.som ligger omkring södra »vändkretftn: och södra delenz
ils Kafferkusten kallas Natallandet (T.erra<di-Natal).

'A li ma t, Största d«len aft 2lfrika.ligger i der heta»
luftstrecket; och denn>a »verldsdel är af alla den hetaste: i.-
synnerhet är bettan brännande i öknarna. Barbariet norr,.,
om Atlas, och <^ap eller, Hottentotslandet äro de fwalasie,
delarne: och ide traktcr der de stora, bergsryggarna gä.
fram, sprida de swalka omkrittg, sig. Pä somliga ställen,,
fäsoln i Nedra Guinea, faller regn nästalt, beständigt i 6^
månader, och det tjenar äftven att swala af luften.

Alster. I Mika siirms Guld, bäde i berg och,<
floder, mera än i nägon annan werldsdel; i synnerhet i,-
Senegambien och Mokarnnga.-^ Flera stags. Metaller sin-.
nas eljest i Barbariet,, i Habesch, och i de flesta bergstrakt,
terna: Hafssalt och Bergsfast sins i ymnighet., -^ Säd,
wäxer i. synnerhet i Barbariet och Egypten: de härligaste.
Frukter af alla flag finnas pä de fruktbara ställena, i stör,
sta pmnighet: i synnerhet Dadel i be heta, länderna mel-,
lan Atlas och Sahra. Bostap af owanlig storlek finnas
Nid tzafskustttna och i synnerhet i Abpssinien: Far med en.

Jord ma^ och Frnktdarhe.t., Marken..afwäx^-.
lar imellan de ofruktbaraste ökmir och de härligaste länder,,
likcifolu i södra Asien. I allmänhet är Afrika t ort; mea
der strömmar, källor och »vatten finnas är landet otroligt^
frltktbart. Egn'.'te' blir fruktbart igenoin det, att Nilen en
gäng om aret öftmrswälninar landets och, »vattnar det; tp-
der regnar nästan aldrig.



G.ra.nsor: i norr till Ishafwet: i öster till At-,
lgntista Ocean: i^ södep-M. Spd-Amsrita: och i wäster-
tjll. Stilla, hafwet,.

iypcket stor och fet swans>. sä, att- den wäger nästan elt belt-
MNd,> finnas i de flesta delar aflandet: Sköna Hästar fm?
yas i synnerbet i Barbariet': Ka»ueler trifwas bäst i öken-
länderna:- Wilda djur, säsom Lejon, Tigrar, WarZ.gr och
flera, andra slag, finnas i skogarna "och öknarna, öfwer allt:-
Ormar, stora som timmerstockar, wistas.pä, lanhet, och Kro-,
kodtler i si.odecne..— Elefanter finnas ilnyckenhet i Gm-,
nea, i Ajan. i Kaffern och pä de flesta ställen, och Strus?
sar och, Pawglar, och en-otalig. mäng«». andra siags foglax,
Upda, stpgarne..

N o V'd, Am e r.i ka - eller: K olumbla

Haf, Hafswikar och Sjöar, som stöta till:
Kolumbia Hry: Ishafwet: Atlantis Hafwet: 3)cffin6l
N)iken, som sträcker sig långt opp motpolen: Hudsons-i
tviken, so?n sjelf bildar, »uänga mindre, wikar, säsom. Ja-
mes Bay (Sjämsbä) södcrut, och Repulswikpn norrut:
Ganct-Lorenz N)ikon, i blvilken San-t Lormz floden fal<
ler, och. som utanföre stanges af Newfoundland: Fundy
Bap (Fu.n:i-»viken), som bildar en ha.lfö, stramt söder om.
Sanct Lorenz wiken: Chesapeak-Bay. (schesaMwiken),
widt pä östra kusten: Metikalljka tViken: Holldurass
V. iken, gär in ät landet jydwäst ifrän önKuba : 7lntilli^
sta. Sjön eller Karaibista hafwet, kallas sjön mellan Ja-
maik^.Domingo och Pmoriko pa em» sidan, och Spd-A-

St H.r leken är ej ännu fullrom ligen bekant; cme«,
dan ws.icke kanna stranden af Isbafwet, »vidare, äll. att-
resande kommit till den pa twä ställen litet norr om ftol,,
sirkeln. Längden, iftän Panatnanafet, till den sista udden,
i nordwäst, som »nan sjölcdes. har kommit till, ock) som;
kallas Is?ap, är wid pasi 6ao mil. Bredden är sa olika,
att den under polsirkeln är innfmot 700 mil, och unoev-
wändktttftn, iche mer än. IZO. Nidden är ungefärligen».
334,000 qw.adratmil..



Ift6

Werika p°i. den andra:—. Stilla Hafwet: panamawi,.
ken, pä fodra sidan om näset,, der det är smalast: Rali«,
fo>',lMa N)i^,: ell^r hioda hafwet: Fukao-^Vikon, lika,
längt-mot nord-n pä wästra kusten, som Sanct !^or?nz wi«
An pä d.'N ö-tra: prins N^illiams eller Sandwichs-.
S'^'io och <5 Inlopp (Tyst. Eooks Einfahrt),. län-
gre opp mot. noro'.n: K.in^tschatka-Hafwet, »ned 2Zril,
stol-N.AI'N: och stuligeu Behrings-Sund. och Isha.fwVt,.

S l!'-! d. Dawids-Sund och Baffl»n^Sund, hwar,,
igen m,.,'an. kommer, in i Vaffins-»viken : Hudsons-Synd:-
Fura^Sund, som gär. intill Fukaswiken: och Anian eller.
Bchrinc^ sund.

Halföar. Grönland, nordost om Baffins-wiken:-
Kabrador, mellan. Hudsons- och Sanct-LorenZ.wilarlle:
S?achtan Nit^da eller den stora halfön, son» stöter till,

och sundet Anian: N>'a Brunswil?
»nellatt ofta delen af S.Lorenz-

wikm. och F.'!ndii,»viken : Raliforz^ien, »väster om Kaliforrch
sta rKk^y.z 3?-l'^atan mellan Mexikanska och Honduras wi<
karNe. -Flsrjba. öster om Mcxikansta , »viken:. Alaszka,
sydwäst pä Stachtnn, Nitada.' Akadien eller Nya Skott-
land, som bildar, Fundyipiken : - och^. Delava^e, utanför
hafswlken Ehesapeak. ' '

"

La n d.t ud d ar. csap-.Farwell,,föder pä Grönland:
tap-Raz, sydost,p.ä Newfoundland.- <s«p-Rny, .sydwäst pa
samwa ö: 6>p-Cod? (kod), Cap-Hattoras och Cap L.ook.
ont (luk oui), pä östl-H.kusten/, NMpoch^ söder., om. Ebesa«
peak wiken: Cap,Q:tosche. (Katosch) pä. Yukatan: <sap-
Graci^.s.a.-Dios (Gtchcw.are-läf), söder pm. Honduras-»vi«
ken: (sap Sanct.Lukas, söder pH Kalifornien:Cap-Men,
docino, pä kusten, mellan,. Halifornien. och Fukas-lviken:
prinsens af N)atlis Udde, som. bildar Behtingssund, och
wisar mot, Asiens Ostcap: Islap^. den sista udden wid
Ishafwet, till hwilken Eapten.Eookför.is kunde framträn-
ga om sommaren 1778..

Insj ö.crr. Ingen werlbsdel har sa »nängastora in:
sjö^r, som Kolumbia: och mänga af dem äro fä stora
som haf. Wi stola nämna de största som äro kända.

Trs-



Lra^ eller Ofrcv Sjön (Lat: I^o. B:ipVr»Q?), Huron,
Michigan (mischigan),, Erie, och Ontario» ligga, efter
hwarandra, ilandet mellan James 'Bay 06) Mexikanska
wiken, och S. Lörenz-fioden flyter, genoln dem alla. Wi-
dare: NUnipigon, notdwäsd om. Tracp:- Athapestow,
Glafsjön och. mänga, andra, i landet-»väster >pudsons-

'wiren : Niknrngua, söder om HondUtas-lviken: Mistiful-
N^s-Sjöll i ftdtWstrn delen af Labrador.: och
Msjan plan), mellan.. Eap-. Eodc. och, S° Lorenz-ftoden.,

Oa r. Stora öar i Nord-Amerita are: Ruda: News
foundland: Domingo, eller Hapti: I^mes Itzland
(Ssämsäjland) i.BaF!Nswiken,„«ch en stor, mängd af an-
dra stora öar mellan Zaffms ock) Hudsons w!larila, lnvilka
ännu äro wäl kända. — Widare : Spiwbergcn:
Stans^vorland. (fsrland) och flera, omkring Spitsblrgen:
lamaika: porto-Ri/o: Danconpers-O (wankuyerslö).
Drottning Charlottes^ prinsens af N)<.llw Oar,
«-ch Konung Georgs O, med. mänga, andra pa. wästra l«.»,
sten, norrut ifrän-FukasMiken: Eape^Breton (Käpbritn),
S» John (Santsjon), och Antikosti, i S- Lorenz-wiken:
Long-Island (längäjland, pä swensta: Läng-ön),^ sydwäst
om Eap Code:. Rod^.k eller Atschtak, öster o»n halfön
.Alaszka: och flera andra. — S kärgärd crr, som böra
merkas, äro: i) Nlestindien, som egentligen bestar af tre.
stora samlingar af öar, nämligen Lukayj^a eller Vaha»na«°
Oarne, shdost om Florida.: Stora 2lntillerne eller öarne
Kuba, Domingo, lamaika och Portoriko^ med kringliggan-
de öar: och Ratibiste O^rno, som sträcka sig i-en bäge
frän Portoriko till kwsten af Syd-Ainerika. — 2) Oarne i
Baffins och Hudsons wikarne: —- 3),Oarne. utan för S.
Lorenz-wiken. —4) Spitsbcrgen, med kringliggande öar.
— z'» Bermnderne> i Atlantiska,, Oceanen ,c)c» mil öster-
om Eav-Lookout, — 6) Oarne pä »västra wsien, norr om
Fllkas-wMn. — 7) Alentiffa Oävne eller Eatharinas Ar-
chipelag, som sträcker siA ifratt Alaszka wästerut mot Kamt-
schatka^ och bestar af flera afdelningar> säsom: Swarta-
Rafs-Oarne, närmast till Alaszka, och dernäst de Andrca-
nowsta O^rne: och 8) Clerkes so»u af somliga
räknas till Amerika. — Ibland alla dessa öar äro de West-



indiska d? merkwärdigasse. och derföre will jag särskiltnäm»
na de flesta af delr>, nälnligcn ibland de Lukay ske:.
B^bama, Lupapa, 2lndros, provrdence,
3?"ma, Inagna och i synnerhet Gnanahani eller (?at-c
Island (s.atajland), som war det land till hwilketKoluty;
bus först kon», när ban seglade wästerut, att söka den nya,
werlden. — Stora Antiller ne har jag redan nämnt'
Hch ibland de smä Antillexne eller de Karib isk.e Oarntz
M-rkas: Saint^Eroix (Eäng-kroa), Saint-Tho»nas(Säng^
to»nas), Sainr Jean lSäng sjang)^ Tortoln,'virgmgar,
da,. Anegada, hlvilka alla. med ett namn kall.iZ Jungfru»
öarne:-widare, Saba,, Ellstatiuo^ AnZlnlla, Gancii
Martjn, Sa',ct Barthelemi, Sanct Ehri,
ftofer eller Kitts, Neois, Rodoyda, Montstrrar (Mong<
ferl-at.^. Antigoa, Guadelon^e (Osdelup), som egentligen^
Kestät af'twä^ öar,. Grand? Terre (grangterr) och BaW
Nerre. (baffterr), D^-strade, Marisgalante (marigalangt)),
Dominira, Martiaique (martinik), S. Lucie (Sängt Lys
fi^, Barbados, Sanc? Vincent, Sronadlilevne iftän S».
Vincent söderut, till (Grenada, och stutligen Tabago. Ti^
Westindi/n räknas, äflvm-, de öarne som ligga- pä Spd,A«,
Mrikas norra kust;, men deln sttzla wi sen wlg om!f

Berg sr xggar: i) Allegany-Asen> som gar:
ifrän S. Lorenz-wiken, pä nägot afständ iftän östra kusien>.
«ed mot Merikansta wiken, dä den, hastigt- wänder »not
wäster till floden Mississippi, der den slutas. Den skiljer
d.e watten, som fall^ till Atlantiska hsftvet, ifrän dem, som
falla wästerm till, S. Lorenz^ och. Mississlppi elfwerna, och.
södra delen af denna bergsrygg kallas Apalachifka Ber-
gen. — 2> Medlersta.Kolumbiita Åsen, ftm är e«i
fortsättning af deNj Andistn i Syd-Amerika, och gär ifrän
näset »not norden midt igenom landets tills den slutligen»,
wiker wästerut till. Prinftns-af Wallis udde, likasom dem
stulle gä bergsryggen Stanovoi-kreben till mötes. Den stil-,
jer de watten, som flyta till Merikansta »viken, till Missil
M.l, till de stora Insjöarna, inne i Notd-Amerika, och M

Sandbankar,, som. äro MlMt stora, ligga utan-
före Nelvfoundland, och äro werkwärdiga, för dcn otroliga.-
Myckenhet, sist, som. man. sängar, pä. dem».



Mhafwet, iftsn d<m, som falla waAr 'ut 'till Vtilla ha^
ivet. — 3) 'Wästra Nord-2ln»eri'ansia Hsen, 'benynneh
Wid udden Sanct Lucas, och gär sedan längZ ät hela wä-
stra kusten, omkring Eooks
ön Alaszka, och Aleutista ö^rng. —- 4) -INrn Nord A-
-M?likau!ka Ascn, gar ut ifrän den medlevsta österut mel-
-lan sjöarna Alhapestow och Winipegon, och wiker med ena
grenen »not norden mellan Slafsjön och Hubso»»s'»viken/o6)
!ttlcd den andra ät sydost. Mellan ds watten se>n'f!hta till
'Hudfons-wiken och dem, som flyta till de stora insjöarna,
hwilka böra till S. Lorenz^stod^ns omräde. Den gär stut-
lligen m ät de ökända trakterna af Labrador. Utom dessa
finnas stora bergsträckor i Grönland, wid Ishaflvet, pä ö^
Krne mellan Hudsons -och Baffins wikarne, pa Spitsbers
gen, och i flera 'trakter af landet.

Höga Berg finnas wäl i a^la "dessa bergsryggar,
Wen i synnerhet höja be sä kallade Glänsande Borgen, af
somliga Landthufwudet kallade, midt 'i medlersia åsen, sina
Nintar högt opp i genom stparn a : de sä k alla ds H»vi ta
Bergen 5 norra delen ilf Altegäny-äsen, flera af bergen pa
G>önland, pä Spitsbergen -och florestädes, äro äfwen gan-
Pa höga.

Vulka ner, eller eldsprutande berg, finnas till stor
Mängd, i den berg sträckan som gsr igenom Panama-näsets
Man har räknat öfwer 20 stpchen i den trakten, sä att der
Mäste wara mycket eld nere i jordetti och mänga af dc»n
äro ofantligt höga, säsom pico de Drizava, som är myc-
ket öfwer en half mil högt. — I nordwästra delen finnas
äfweN Vulkaner, af hlvilka en ligger wid Eooks inlopp.

I ordb afni ng ar, kannas lbla«s pä Mestindistit
iarne: men oftast i de nejder, der vulkaner finnas.

Dkttar. Egentliga öknar finnas l<De i Nord.Ame-
rika: ty de ofantliga siättmarker, som ligga »väster o»n Mis-
sissippi-elfwen , oppe i landet, bara gräs i yn»lighet; men
widsträckta »vildmarker, uppfyllda »ued kärr och moras,sin«
nas i synnerhet i de nordligare delarna <»f landet.

Floder finnas, liksom insjöar, till stor myckenhet.
De största och merkwardigaste äro: i) Sanct Lorcnzz

slö?



Floden, af nägra Ka^nrakuj kallad.' 2) Mississippi, som
Upptager en otalig mängd af mindre strömmar, och ibland
dem de stora clf-v^na Missari'pä oä »västra sidan, och

- tDhio, som komln.r ftän A.!eq iny-äsen 3) Rio del Norte
eller Rio 2>r:rc-, som faller ut i Mexikanska wikens
-innersta del: 4) Colorado, som faller i öfwersta delen af
Kaliforniska wck^n: 5) Mac^Renzies Flod, som kommer
frän Slafsjön och sinttr 'till Ishnftvtt: och 6) Roppav,
grnfsfioden, so-n äfwen faller i Ishafwet, längre »not
öster. Mom dessa-flyta gansta inånga wch aftv^n stora flo-
der igenom alla delar af lanc«t iftän 'dergsryggarne till
hafwen och slöariin.

Strö m f 11. Dtt merklvardigaste Strömfallet är
det förut o, Niagnrnfall^t, som Sanct Lorenz-jio-
den gör, under det den siyt^ iftän sjön Erie till Ontario.

Länder, som i dessa Regioner särskilt böra merkas,
aro: i) i N o rra .R eg io n en: Grö»vland: Spits-
bergen: Landet mellan -Hudsons och Vafftns wikarna:
'Npk WaNig, pä wästra och sydwästra sidan af Hudsons
wike>i: Labrador: Newfoundland, »ned de öfriga öarne
i S. Lor.nz wiken: Kanada, mellan James Bap ocb S»
Lorenz^lfwen: Stnchtan Nitada: N?ästra Rusten mel-
lan Prins Williams sund och Fukas-wikcN: och siuteligen
— inre dclen af landet. — 2) I Med ler sta Regi-
onen: Nva Brunswik: Nya Skottland: Nya Eng,
land, som sträcker sig till Long-Island och Ontario: pen-
stl-oanien, 'virgillivll. Rarolina, Georgien, och Florida,
alla wid östra tust<n, mellan hafwet och Allegany-äscn:
widare, Lnisiana, wäster om Mississippi': N>a Mexico,

wä-

Förd?l»pin^ i. Regioner. Kolulnbia indelas
beqwäml.igen i tre stora Regioner, likasom de 'tre zonerna
pä Jorden: Ix:!!a eller Norra 2^egionen, so»n ligger norr
om Sanct Lorcl^z wck ock flod, och de stora insjöarna,
samt en linje, tnagM frän sjön Wini^egon, till Fukas-wi-
kcn: M.^dli'rj^-i eller N"tilda Regwllen, som sträcker sig
frän den kalla till MeNknnsta hafswiken och »vändkretstn:
och Södra eller Heta Regionen, som ligger söder om
wändkrelftn.



'om Luisiäna: Nya Nav'arra,' öste? -!M Kaliform-
sta wiken: Kalifornien: Nya 2llbion, nou-^m Äälisor-
nien: och — de inre delarne af landets - .v) ? Södr»
Regionen:. N-?a Spanien eller Näset, 'My -wcsiindi-
en eller oarne.

Kl7Nl <7 t. Sö dra Delen ar mycket i?.w!N, ebn-
'ruwal den asswalas af höga lvrg, hafs»vindar och re^in,
som i synnerhet'pä öarne'ftlll«'r i förffräckliga sturar : äf-
wen ftnn der ofta bläser förfärliga crkancr. — I M.e d-
lersla De^l^n är klimatet mildt och angenämt, fastan
det emot uoroen blir kallare, än det 5.r i Europa j de län-
der, so»n liqga under samma parallcllretsar. - I Norr>K
D e'l e»r, i synnerhet pä östra sidan, är mycket kallt; ja d<-r
är fä kallt, att isei?. aldrig smälter op°p pä östra Lusten af
Grönland.

Lrukt b a r h et. ' Fruktbarheten rättar sig efter >5l i»
matet. Södra Delen är »nyckel ftuktdar, churu!väl
den'är bergig; och i synnerhet-äro öarne.ftuk^b^ä -,^str^
kusten as medlerst a- Re g: on :' n är äfwcn niMket
dig. Den nordligaste delen ar full af berg, käer, och
wildtl^arkcr.

Alster. Af Mineralier sins i fynuerbe.t -Sllf-
wer och lern 'vch Stenkol. — Af W ä x ter trissas 'fä i
nordligaste dcien »not Ishafwet; men mera s^oorut fins
Mycket Skog och Bete: medlersta delen bär niycket tzuäs.
Säd. Skog och Fruktträn: och den södra har, den största
ymuighet pä de lack^ste Fruktcr och Wäxter, i spnncrhet
mycket Svckcr, Eaff? och :Zo:null. -Tobak warer till ut-
merkt goohet i Virgininr och länderna dcromkring, och Po-
täter hafwa allvaforst konnnit iftän Amerika. — Af D j ur,
sins det Björnar, Wargar, Näfwar i stogarne: pä betes«
mnrkerne» beta en oandelig mängd med Bostap afallehanda
stag: Reyar finnas i nordligaste delen: af Foglar sins
Kondorn, Örnen, Päfogein, Kolibri och tuftntals andza:
i haf»v...^ och sjöarna och strömmarna sins otroligt mnck,:
Fist, i synnerhet Kabeljo pä bankurne »vid N'wfound,:^d:
och i strömmarne i den »varmare delen sins ett staao ..

:-'

kodiler som kallas Alllgcttorer: Skallerormar ock nldrasi.gs
. Or-'



Mrmär finnas, äfwen: och af Insekter merkes Koschenill,
Min och Silkesmaffar: men inga Elefanter, Lejon och-l3igmr, säsom i Aftika och söd^a 2lsi'en.

Gvanso r» I norr 'till- KöllitNtzia och Antillistit
-sjön: i öst-r t'll Wästra Ocean: i söder till södra polens
-Ishaf.'och i 'läster till 'stol:a Weridshafwet.

'Storlek, kangoen ratt 'i söder 'och 'norr är 70c)
«Mil: bredden i öster o.ch wäster, nägot söder om eqwatorn,

'Haf, '^Vika'r och Sjöar, som stöta till benM
-werldsdel, äro: Käraibiska -Hafwet V^r 'Aniillista sjo»^
-meo h^fswikarn^ Dartcn och s):^rcaibo: AtlantifVa C^-

-450 m.il: widden, i4B,c)nc) qwadratinil.

Sy d-Amerika.

tonw, v.l>-p Eap de la?-. Virgi»:eo (lungfru-ud»
'den) ock> (^,? San Drego, pä östra kusten: Cap-Horu,
-el!el- fodra ui>se.'i .cf Syd-Amerika, son» ligger pä en ö:
(ap Dl'N'ad^, ;a wni^ra kusten gcnt emot Jungfru-udden:
"Eap B'lnl:<o, sc,';'. vm : (^ap San Lo-

-Undra M^gallano Land.
'L^ndtuddar. '(3ap do'la "Vel.7, wid AntilliM

Von: Eap do Drange och Eap del Norte,
östra tullen n^!.r nm eqwatorn: (!iap S-t Roaue (fän^

Räk), !):ter!:a ntoe,'^ mot Afrika: Eap Sanct 'Augustin,

°<can, som utanför östra dornet nf landet kallas Brastli-
a:.sta H.:ftv»'t: StlUa .Paswot, jemte Panama-Wiken,

-och Gnapaqurls^Vi"ett l:ter söder om ltnieu (eqwatorn).

s.o.'r c,n <-c Roc»ue: (2ap Fvld, litet norr om Stenboe»
t.no w.lNdkl.-tZ: (:ap de Salita Maria, Ea-p San An,

als öa v. GöV^n delen nf fa sta landet bildar > ett
bnlfö,'fom nf soMli^ blifwit-kallad Patagonien, -och,, af

endast 5 u.il dr o:: m^n utä: dctsamlna gär en ofantelig
bergsrygg, !om aldrig tan genomsprängas^

3 tt.

tcnzo, norr 0..'» r. ~-,:.?. wik: samt o'ap San Fransisco
och lu!,>.^e mot Panamawiren.

Nav. som pä sinalaste stallet ar



.
A ar. — Skärgärda r, so»n böra merkas, äro:

i) wid norra tu sim, som ockfä kallas öarne Sot-
to^vento och räknas till Westindien: ?) Magc-ll.^n^-O-
arnr eller Eldslandet (SpaN. äc?l I?ns^«), wid södra
udden: I) Malmnsrne eller FaMcnds-O.nme ')0 »nil
Hster om Eap de las Virgines: 4) Oarne pa wästra ku-
sten af södra halfön: 5) Gnllapagol Oarne pä wästra
sidan, under "qwatorn.^ pä 6u mils afständ frän kusten:
H) Inan Fornandcs Oar, pä sa»nma sida, ute,i Ocea-
nen, men längt söder om wändkretsen: och 7) Oarne i
Amazon-strömmen och wio sest utlopp i hafwet. — An«
senliga Oar, so»N merkas, äro: An de luanes wid
Amazon-flodens utlopp: Trinidad, söder om cn Tabago:
nägra af Magallans öarNe: twä af Falklands öarne: Ma-
dre de Dios och <shiloe, pa wästra kusten: isurassao,

och Oruba, bland öarne Sottolvento:
'Santa Eatalinä, -pä östra kusten söder om wändkretsen:
Statorela^det, östcr om Elcsiandet, m fl.

In sj 5a r. De största insjöar i Syb-2lmer.iki aro:
Parinze: ?sitikal'a: och Morim eller Mirin, norr om
'Eap de Santa Mana, nära intill kusten. De öftiga in-
sjöarne äro smä.

V crgsrpgg a r: ,) Andiska AstN (0),-6Mc>r3,
6e 105 son» sträck r sin oft.^:lil'>a massa alit ifrän
Eap Horn, längs wästra kusten, ämda till och igenom Pa-
nn manafe t; samt skjuter Mu grenar in ät landet. 2)
Z)rasilianf?a Aftn, so>n följer östra kusten allt iftän
lZap S:t Noaue till Cap Santa Maria, z) En stor
bergsrygg,, siingrar »ucd widlpftiga grenar midt igenom lan-
det i öster och »väster, och skiljer de »vatten som falla norr-
ut M Amazon-stöden iftän dem, fom falla söderut: 4)
En ansenlig bergsrygg stryker äfwen norr oln sjön Parime
ifrän sydost till nordwäst, och flera andra, soM aro grcnar
af d?ssa, stryka fram i synnerhet i Norra och södra de.en
af landet.

Höga Berg finnas i synnerhet i Andista sftn 3
-ja, der finnas sä höga berg, att mänga äro mnck.t öfwer
en hals mil i lodrätt höjd öfwcrom hafwet: och ibland
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Vulkaner. Förfärliga vulkaner finnas äfwen till
stor myckenhet i Andista Åsen. Jag will endast nämna
Rotopaxi, som är öster oM Ebimborazo, och nästan lika
ofantligt högt som det: Pä Eldslandet sins äfwen en vulkan.

Jord bä fningar 'hända ofta i 7lndista bergs-
trakten för den underjordista -eldens stull, som der sinnes,
och som »visar sig genom sä mänga vulkaner. Det är icke
mänga ar, ftdan en försträckclig lordbäfning tilldrog sig
derstädes, i synnerhet i landet oftvanför Guapaquils-wilen.

dessa will jag nämna: Cbimborazo (somliga läsa Tschitm
boraco), nordost om Guayaquils-wiken, som är 3522 sam»
nar högt.

Sund. Magalläns Snnd, etter det MagellanistK
sundet, som är mellan Eldslandets öar och Amerikas södrh
udde, och är omgifwlt af höga och branta berg: — och
Le Maires(lömärs) Sund, som skiljer StaterslandetftäÄ
Eldslandet.

Strö mmar. i) Amazonfioden, so»n ocksä käk
las Marannon (somliga strifwa Maranjon, och Maran-
hon) och äfwen Apurimak, är 'den största och »vattenrikaste
fiod pa Jorden: Den komMer iftän Andista bergens stör-
sta klumpar, sälchcs ftän de största berg som finnas i werl-
den, och den faller gcNom den största slätt som ges till, ut
i Atlantiska hafwct: Den är mpck.t bred, och innchälltt
en st^r mängd af öar, af hwilka somliga äro gansta stora:
Den upptager en otrolig myckenhet af grenar, som äro si
stora, att Wolga och 3)Mau knappt kunna liknas wid dem;
och de största äro N-.ayaie, Mad ra, Vmgu och Locam
tineg elfwerna pä södra sidan; och Aic> Negrd samt
parinu ftod^n, som kommer frän Parime-sjön, pa den
norra si^an. — ?) p.?rahu«iy:<3lsw^,>, som upprinner
unqcfär inidt i lau^t, dl-r den ulidee den regniga ärstiden
öfwcrswämmar ett stort f<.!tt, och bildar da cn stor sjo,
som ka^as ?car,'pes: den sivt.r ftdilUt, och upptager
äfwcn en orätm-lig mängd as stooe:. af t^ilka de största
ä'o p'.'-'o,'-az o, sM'k>.lNMr ?län Andiff.-r a^en, och pa«
rc.na ''") I^a>.-..",.?.y, som lomma i^än c^!>t - b>la ström»
sieu ta ar sig sl-^tcligen i haftv^t, »nollan Santa

Ma-



Stronl f.-tll, finnas oräkneligt mänga och stora
i ett land, som har sä ofantcliga berg; men jag will en-
dast nämna ett, soin är i en gren af Magdalenaefloden,
hwilken störtar sig lodrätt ned ifrän en höjd om 200 fam-
nar; eller sä högt, att man fick sätta 5 höga torn pa
hwarandra, innan det blef sä högt.

Maria och San Antonio, med en 15 mils bred mynning,
vch kallas der la platå eller Silfwer-strömmen: — 3)
Orinoco, som kommer med hundratals grenar frän ber-
gen i norra delen af landet, och faller ut, äfwen »ned män-
ga grenar, straxt söder om ön Trinidad: 4) Fondo eller

San Fran(isto-Elfwcn, som har sina källor nära till Pa-
ranas: men flyter »not nordost, ock faller i Atlantiska O-
teanen, söderom udden S. Augustin- — 5) Santa Mag-
dalena, fom flyter ut i Antilliska sjön mellan wikarne Da-
tien och Maracapbo: utom mänga andra ansenliga
strömmar.

Indelnimg i Regioner. Södra Amerika
indelas bäst i följande 8 Regioner: i) Terra Firma,
som utgör nordwästra hörnet, och sträcker sig ftän näset
österut till Orinokoflodens utlopp, och ifrän näset i söder
till granstapet af udden San Fransisco: 2) Guyanct
(Guayana), öster om Terra Firma, mellan Orinoko och
Amazonströmmens mynning, samt gär opp i landet när-
mare mot eqwatorn: Z) Amazonlandet eller MiPons-
landet, omkring Amazonströmmcn, sträckande sig söderut
till den bergsryggen, som i öster och wäster gär midt ige,
nom landet: 4) Brasilien, östra delen af hela landet,
och skiljes iftnn Amazonlandet gestom Tocantins elftven:
5) Paraguay eller La Plata-landet, innefattande Plata-
strömmcns o»nräde: 6) Magellanskn Landet eller Pa-
tagonien, som är södra delen, och sträcker sig upp lill ön
Ehiloe och Plataströmmens utlopp: -7) Chili (Tschile
<ller Kili), som utgör wästra kusten jemtt bergsryggen, i-

H 2 frän

Öknar, finnas fä i Amerika, ty alla ställen äro
wäl wattnade af källor vch stöder. Den största öknen, som
sins der, ligger öster om Andista äsen gent öfwer ifrän ön
Ehiloe-



sran Patagonien till wändkretsen: och 8) Pcrn. som M
gör den delen af wästra landet, som ligger mellan Territ
Firma och Ehili.

Rlimat. Denna werldsdel ligger till största delett
i det heta luftstrecket, och är säledes gan,'ka »varm, der
Marken är läg; sä att det, till exempel, är brännande hett
tvid stranden af Peru: »Nen oppe i bergstrakterna, är, uw
dcr sjclftva eqwatorn, det mildaste och ljufwasie klimat som
kan finnas i w'rlden: ofwanpä bergsryggen Eordillcra regnat
det nästan beständigt, och pä de höga bergens spetsar lig«
ger en ewig snö. Högt läge, omätliga skogar, stora w,U«
tendrag, och hafswmdar affwala äfwen luften pä landet
öster om bergen; s« att Amerika alldelcs icke har sa brän>-
uande hetta som Afrika, fastän de ligga bägge i den beta
Zonen. N-d ftdra udden är Niinatet gansta kallt/ faftvn
den pä långt när icke lnnncr till volsirkeln. Det siarkit
regnet i dcrgstraktelna lämnar watten ät de ofantliga sio«
derna, och deffa^ öfw.'rswä!N>na stora fält under »vissa ärs«
tider, sä ott d: dä se ut fom stora sjöar.

Frnktba r l> e t. Nä stan hela lairdet är mycket bör,
digt; endast mot ftder finnas nägra ofruktbara trakter. ->

Pä den ofantliga slätten ornkring Amazonströmmen är sto-
gen sä 7at, att det är omöjligt att fram igenont
ben; Utan Man kan gä langa stycken pä de sammanfiäta»
de grena»l»a, högt oppe iftiin markcn.

Al ste r. Vcrgen lamn^ otroligt mycket Guld, Silf-
wer. Koppar och Tcn-i, i synnerhet i Peru och Ehili ; och
Terra Fir»na är det enda land, som lämnar Platina: mar«
ken bär de heligaste wäxter i största ymnighet, säsom
Säd, i synnerhet Miys, angenätna frukter af alla siag,
Brasiljeträn som ge färg, Manchcnill, Edenholz och <3e<
der, Bo»uullsirä,7, och Kakaon-än i stora stogar, samt myc-
ket Tobak, Eajfe och Socker: Kinkinaträdet, som ger den
säkallade Kinabarken, sins äfwen endast i Syd-Amerika.
Mänga .staas djur, som icke finnas i Gamla »verlden, fin«
nas här, och de som finnas i Gamla »verlden, säsom Ele,
fanter, Ti>r>^r, Lejon, »n. ft. finnas icke i Nya werlden.
Men sedan Ameelka blef upptäckt, har man fört dit wärk
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tama djurflaq, och nu. har Boskapen sä ö?ai sig, att den
pä mänga ställen är wild. De skönaste, Foglar finnas i
stogarna : »vattnen äro fulla med Ast: pä norra stranden
sins äkta Perlor: m.n l d.-nn.r w^ldsdel, som är rik pa
allt, finnas aftoen stora Oc.uar, giftiga Insekter, och Al?
jj<itttyrcr.

Gränser. .Huswudländcrna af denna Wcrldsdel
tigga sydost om Asien, meuan Indela och Östra Oceaner-
na. De öfri^a dl!arne aro wiot och tn<dt kringsprida pä
stora w^lds''afnxts rymd. C nndct StraatC. u >da och
wästra Kimsista sjön stilja Polynesien frän ?lsien.

Au st ra si en cller Polynesien.

Storlek Australiens öar ligga längt ifrän h»var-
andra pä Jordklotets yta. Widden af landet sainmanräk-
nadt upptages till i's,c>yc) qroadrätmil; »nen härvid har
Man bloct gisiningswis upptagit det land, som ligger moi:
södra polen (och. hwaraf inan endast sett, en kust). Ml
<25,uc>c) qzp^dlatnu! ; medan de kända landen stiga til! nä?
got ofw<r '^0,000 qwadratmil: och af dem är Mimaroa
all.na 6 ',oon, loriico 66u^>, -Ilya Ouinea 6u«o, Nl'll
Zeelands öarne 4.)0, och de öftiga öarne twsammal.s
Nfid past io,oc)0

Haf, fom ongifwa Polynesien, äro: Stilla Haf-
wet, Il:dt^c: Hasw.t, Etiopista Haswers södra del, och
Södra Polens Ishaf.

Stora Oar finnas flera i denna wnldsdel, an i
någon annan, emeoan den bestar .af bara öar. stola
här rämna de största: Mimaroa, som utgör l^fwudlan-
det i hcla wcrld^dei^n, emedan, dcn cnsa»n är mer än dub-
belt större, än alla de andra cnrne tillsammans: Borneo,som är tre gängor sa si or som S^rbritannilM i Europa:
Nya Guinea: Celobes: Ni?a Ze^nds Oarne, afhwil-
ka den södra och större heter Tovi-ponamnlU (Eng. 1?a-
-v,2^ eller 'lnv^.pci^li-^,7^<>,)), <>ch den norra och min,
dre,tlhe.nomau l^ng. hwilk?t »nän-
g.a as. mittag striftvit Java: Papua



Hafswikar. Rarpentarista Nliken, pa norra
kusten af Ulimaroa: pä öarne Eelebes och Luzon siniM
äfwen nägra ansenliga wikar.

eller stora Papuslanbet: Luzon: Diemens Land: Ma-
gindanao eller Mindanao: NM Britannions Oar
lEng. Ne-vv Hrltnln), hwaraf den största blifwit kallad
Dagoa: Nya Irland, nordost om Nya Britannien:
Nya Georgiens Oar, af hwilka den största heter Gua,
dalcanal etter Simbu. öster om Nya Britannien: Nya
Raledonien, straxt norr om Stenbockens wändkrets, öster
om Ulimaroa: Gilolo eller Halemnhera: paragog, mel-
lan Borneo och Luzon: Timor, sydost om Eelebes: Le,
ram, söder o»n Gilolo: och flera andra.

Sund: de merkwärdigaste aro: Straat Sunda,
mellan Sumatra i Asien och Java i Polynesien: Macas-
sar-sundet, mellan Borneo ock) Eelebes: Endeavours (in-
bävers) Sund mellan Eap-York och nägra öar, som kal-
las Yorks öar: Torres Sund mellan Yorks öar och
Nya Guinea: Dampiers Ranal, mellan Nya Guinea
och Nya Britannien: Basses Sund mellan Ulimaroa och
Diemens land, och Cooks Sund mellan bcgge Nya Zee-
lands-öarne.

Indelning i Regioner, i) Ostindissa O-
«rm, som ligga närmast Asien, sch af somliga föras äf-

Landtuddar, so»n förtjena att minnas^ äro:
Eap Zork, som är Karpentaricns norra udde: Sandy«.
Cape (sandiga udden) pä östra kusten af Ulimaroa, litet
söderom wändkretsen: Eap N)ilson, södra udde»: af Uli«
maroa, och Spdcap, pä Dieiuens land. Widare Nordz
cap, Sydcap, Ostcap och N?ästcap pa Nya Zeelands
öarne: och slutligen »vill jag nämna CapDelivrance
(Eip delivrangs, pä Sw. Veftielse-udden), sydost pä
Louisiada.

Halföar, som förtjena att merkas, äro: Ravpem
tavien, som utgör nordöstra delen af Ulimaroa: ochLoui,
siada, som stulle utgöra östra delen af Nya Guinea,
om de eljest icke äro särstilta öar; ty man »vet ej, om ds
inlopp man sm mellan dem, äro wikar eller sund.
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i) Ostindiska Oarne, hwartill höra tre sam-
ljNgar af öar:-

MN till samma werldsdel: de yttersta af dem aro Java,
Luzon och Eeram *): — 2) Nya Guinea med kring-
liggande Oar, som sträcka sig ifrän Gilolo ända till öar-
na näst öster om Guadalcanal: — 3) Ulimaroa med
kringliggande Oar: — 4) Nya Zeelands Oarne: —-
5) De strödda Oarne: och 6) De Land man upptäckt
Mrmajl södra polen.

Sunda Oarne,-som äro närmast sundet Straat
Sunda; ock ibland-hwilka namnes: Java: Borneo: Cc,
lzbes: Madnra, norr om Java: pnlolant, sydost om
Horneo: och Sangir mellan Eelebes och Magindanao.

Länder, som i dessa Regioner böra merkas:

Z) Fllippinsta Oarne (strifwes wanligen Philippiner-
ye), som ligga nordligast af de Ostindista, nemligen mellan
Sunda-öarne och> Formosa, eller öster om Wästra Kinesista
ljön. De som här böra merkas äro: Luzon: Magin-
danao: paragoa: Samar, sydost, om< Luzon: Leyte,
mellan Samar och. Magindanao: Mindoro, mellan Lu-
zon och Paragoa: Bojol, sydwäst om, Leyte: Vnglas eller

ön, midt imellan Leytc>, och Paragoa: Zebu/ mellan
Apte och Vuglas.: panay^ mellan Vulgas och Paragoa:
Soolo (sn!o) och kringliggande öar, mellan Magindanao
o.ch Borneo: och Balamba.nga, en., liten, ö, mellan Para-
goa och Borneo.,

s^) Moluckiska Oarne, som ligga öster och söder om
Eelebes, ochv bestä af twä Skärgärdar, nemligen — :r) de
norra, eller de egentliga Molu.ckerne, af. hwilka merkas:
Gilolo: Ceram: Morotay, norr cm Gilolo:. Lernate
o,ch Lidor, wäster pa Gilolo: Batsian, sydlväst om Gi-
lolo: Nbi, söder om Gilolo: Mysol, norr om Eeram:
Burro, wäster om Eeram: Amboinn sydwäst om Ee«
ram: och Banda, söder om,Eeram: — och b) de södra

Mo-

*) De af Dstindista öarne, som h«ra till Asien, säsom Su-
matra, Ceylon, Haynan, m. fl. hafwa wi förut omtalat.



Molu>.-ker»,s, eller Oarne öster om Java, som ocksä kallast.Sandals Harno, af hwilka mrrkes: Timor: Ende eller
Floras, yordwäst on: Timor: Solor, mellav: 06)
Timor.- Sunlbara (sonl!ig.a skrlftva Eunlbava) wäster om
Ende: Lonlboc, wäster om Sumhava, och Bali närmastM Java.

.^.) Papusöarne, af hwilka mcrkrs: Stora p.:pus^
landit: N?aygeuw l^Vajgju), under ekvatorn, nordwäji
o»n Papua: söder on» Way^uw: Rey, so-
der om Papua: Timorlaut, sydlväst om Key: och Ar-
row^öarne, öster om K?y.

2) Nya Guinea mcd kringliggande Isar; hwartill höra tre samlingar af öar, nä»nligen:

I) Ulimaroa, som tillförene allmänt blifwit kallad
Nna Holland. Der merles: Nya Södra sVa!!w, fonr
Åtgör hela östra dc-len: Rarpclltaricn: Arnhoim^, Land,
som stänger Karpcntariffa w'k.'n pä »västra sidan: Di^mon?
Land, wasterom Arnheims. land: N?iAs Land, som ut-
gör nordwästra kust.ni: Eendrachtsland eller Eoncord:^som är »västlig?st: )Loels>lilid' söder, sm Eendrachlsland:
Löwensland, s^u» utgör sydwästra hörnet: och. Peter
Nuyts Land pä södra kusten. McllM Peter Nupts Lanb
och Ec>p Wilson i-vy^r en läm< kust, som ännu ingen be-
sökt. — Af öarne cmkring Ulimaroa merkas: Van Die-
mens Land: Fonrncnzp (furnä^ eller Ugns-öarne, i
Basfts Etrasst: Ad l hamnans O, söder om Diemens
land: Middlelons O och Lord Howcl, O, utanför öjtta
kusten: norr om Eap York: Bnschings O,
i Ka^entnrista wikm, och en myckenhet smä öar wid ku-
sten, sältan pa alla sidor. 4).

<^) Dampiero O''v, som stiljas frän Nya Gmn?O
medelst Dampiers Kanal: af hwilka merras: Nya Bri«
tanlnolw bägge öar: Nya Erland: Nya Goorgien eller
Slmbu: och Adnnralitets Aarne, n.ordlväst o»n Nya Ir-
land, ibland hwilka Nya Hemöver, ax den största.

.13) Nya Guinea, med lmlfön Lomsiada, ön tdan^
Ville, (dangwill) pä södra kusten, och Schoutent? O^ pä,
hen norra.



Oarne'norr om cqlvatorn i Sti^a haftvet: -^- n)
Palaos-Oarns, eller Pelew (pelj^l) carn^ iigqa öster om
Magindanao och norr om.Papua,. De u-o mänga och
smä. — d) (sarolmKa Oarlle, börja öft.r.o:^ Filippi-
nerite och norr om Palaosoarne, och sträcka fi^z ö^.rut i
en längd af Zoo mil: de största aro: Aap, n^rr om Pe-
telvoarne, och Torrrs eller. Hogolen.. ibian) de östligs st?.
-— c) pescadovcrne eller Fistarönrne, ligl>i ett stycke öster
om de Karolinska,"och äro smä. — cl, eller
Ladrouer,:e (pä Sw. Tjuföarne), ligaa norc om de Ea-
xolinsta och föder om wändkrelsen:- de stöejta och förnämsta
äro Guahan (somtlga skrifwa Snauz- och Guam), och
Ninian. — Mellan Marianerne och Nipon ligga äfwen
twenne skärgårdar »ned spridda öur, ibland hwilka man kan
nämna Farcllon och Alla Hclgon? O i den wästra skär-
garden, och Mniabriga i den östra. — om dess«
har »nan ute i öppna Oceanen fett öir här och ber, säsom
Ode O-n (Ijöla Dcjerta) under wändnetsen, och flera. —

<;) NLulara-oea'o (nmlgr>'ivö) Oarne, sträcka sig isräx Pe«
scado^rne mor sydost än"a till eqwatori» Dcn sydligaste
kallas Byrons O- — s),,S"ndrvich^öar»^, som också
af somliga kallas esooko s)ar, för der, att Eoot blcl ihjäl-
slagen pä den största ön, som httcr Ow^ihi. De. ligga
-straxt söder om kräftans wändkrets, midt imellan Mulgra-
ves önr och »västra kusten af Norra Anicrita. — -:''«elwa
Sandwichsöarne och Ka.lifornien har man. stt ätstilliga
sma öar —- och söder om dem wid ,eqwett)rn !i^,,>'r Skyld-
z?add-on eller lulön, h^lt allena..

5) De st röd da Oa r ne, äro dels ensamma önr, och
dels skärgårdar. Man indelar de:u i tre tla,).'-: öaxne
norr om eqwatoln i Slilla hafwet: ön-'ne söd.r om eqwa^,
torn i samma haf: och öarne i Inhista h.:sir:t, e^.er, fäster,
om Ulimaroa.

4) Nya Zeelands öarne: TaVajponammn,
tzch. Ihonomau.

i;) Oarne söder om eqwettorn i Sli-la haftvet: — 2)
Drottnings!).:.lott!:o.öa'vie, öster .m Nya Georgien:
hen sto-Ha heter Egino:»teittr SgMa, Titumago

och



och Tucopia ligga längst i öster och söder af dem. — b),
Nya CaledoNl!'N: bwarwid äfwen ma nämnas Norfolk-.
ön, söder om (s^ledonien, och öster om MldoKtons.
och >Pcw>-s öar. - c) Npa Hobriderne, nordost om Nya
Ciledc-'!?'!. ock> söder cn» Dr. Ctten-lottes öar. Man mer-
k>r, Hi'!gean>e.'a (7p. I^^piritu »^nln^ller s)tiiroß):
MaUicc^lo, -^.^ »en — ll) Blighsldiejs).
Oar, ,oc> »ni: i''er on Nya och . prins
He>ms-öar sydost- <."7i d^n, —o) U«l.nl!l'aps-Oarne ()>lyff«,.
die frennoscl)e!st'«chen Inseln), sydost oni Prins Wilhellns
öar. De mrriss>i!,digai:e af dem aro Tongatabu eller
Amsterdam, och El-wi eller i^iiddelbut-g. — t') Oeglare<
Na^ Ö"r, eller S)ön,ans-Oarne (^>r. I. cleg
l7.,^>u,'<), not doft on, Bligbs och Wänstapsöarna. O»n-,
krutq dem l-e<ga mänga ensamma öar, säsom: Det skona
folkets O ( e p. cls 1^ Il(?lii!<,8a) »»orrut: Her-
tige:» as Ij)orks O ock Solitära ,On »not nordwist:Bo^
ft.nnen On mot sydl^ist, och Jesus -längt nordostut. —'

Säll,saps'öarnc eller. Societc-tsöarne, öster om Wan-
skapivarne ock) föder cm lulön, äro li till antalet: de
största och merkwärdigaste äro: Taheiti. (Otahiti, Taiti):

och Nite'.e.a« — Mot ny.rdost och öster ifrän So-
ci> te:soarne ligga ffärgärdarne Recreation, Ronung Georgs
Oar, och dol. fejstagpa hoppets.Har (Eng. I. ul'1)i«.
»ppointm^nt), i cn sträcka, as h»varandr«. — lv) De lä«,
ga Oarne, sydost om Sällffapsöarne: äro »nänga och smä.
Sydost om dem längt ute i oceanen ligger den stora klip-
pan Pitcairns.. — Öster om den sistnämnde, pä 200
mils afständ. ligger^den sä kallade Ostevön, eller Pästön.
— i) Ma,rquesas-Oarne, af somliga Mendocinsta öarne
kallade, ligga nordost om. Konung Georgs öar, och omOta,
heite. Den,största,gf dem. heter, (l^hiwaroa eller. Do-
minica

6) De Land som man upptäckt närmast
södra polen, äro: Södra Georgien, en ö, sydost ut

iftän

(!) Oarne i Indiska Ocean, wäster om Ulimaroa. —

Oarne Amsterdam, Sanct Paul och NerguelenvLand,
med nägra. andra öar, äro upptäckta midt i Indista hafwet»



Bergeryggar. ' En stor bergsrygg gär ifrän
l?ap Vork söderut igenom Ulimaroa till Cap Wilsyn, och
sedan öfwer Diemens land till Spdcap: En jtor bergsäs,
gär äfwen längsät Papua, Nya Guinea och Louistada:
en annan öfwer Luzon, Samar, Leyre, och Magindanao:
en annan ofwer Nya Zeelandsöarne^ e.n annan öfwer Ia«
va, som synes wara en fortsättning af den höga bergsrygg
gen pä Sumatra: en stryker, midt öfwer Borneo: och de
fiesta af de smärre öarne synas endast »vara spetsar af o-
fantliga äfar, som stryka fram. under haftven,. säsom, eZem-
pelwis, de Ladronista. öarne> Hlsilka bcrgsrygclar. »vidare
gä inne i landet, af Ulimaroa, »vet'man ännu icke.

ifrän Eldslanbet, och Oandrvichsland, än längre mot
sydost, hwars södra del kallas Södra Thute.

Insjöar, har man sig fg bekanta i Polynesien.
En sins midt pä Borneo, cn pa Luzon, och en pä Ma»,
gindanao.

Höga. Berg. Bergen pä Nya Zeelands-öarne äro
mycket höga, sa att en beständig snö ligger pä deras hög-
sta spetsar: Egmozzt pa wästra kusten är sä högt som
Piken pä Tenerissa. Pä Nya Guinea har »nan ifrän sjön
Utanföre sett tre bergssträckor öfwer hwarandra,. och den
högsta steg opp igenom stparnä': äftvensä pä Papua. ---

Pä flera ställe» stiger en ensam hiwmelshög klippa opp ur
»ceanen.

"Vulkaner finnas i Polynesien gansta mänga. PH
Javas södra kust äro nägra. Pä Luzon finnas twä, och
af dem är den ena, som herer Mayon, mycket stor: och
pä Magindanao aro äfwen twä vulkaner. ' Pä Molucket-
ne, pä Nya Guinea, pä Nya Hebriderne, pä Ladronerne,
och öarne norr om dem, äro fiera stycken: pä ön Ternale
är ett: norr om ön Egmont uppstiger en hög vulkan midt
utur hafwet: äfwettsa vulkanen Gunong Api nära ön
Cöram: och söder om den nämnda Odeön är en ' dylik.
Marquesas öarne wisa tydliga spär af stora förändringar
genom underjordisk eld: och Pastön är en stocknad vulkan.

lordbäfningar hända naturligtwis oftast i de
nejder, ber eldsprutande berg finnas.

Flo-



124

F^loder^ May känner nästan.icke mer. an stränders
na af Ulilnäroa, och derföre »vet man icke hwilka fiode^
finnas t det landet.. Den. största floden som man wet i'.
PolyneDsn är B^lnjar eller, Tatasflodei^ som faller i haf»
wtt pä södra kujten af Borneo.

Rl inrätt De flesta afAuffral/cils. ögr. ligga mel-
lan wändkretsarne, oH således i det seta klimaiet. D«
fom ligga under och nära eqwatorn, ft^som Borneo, Java,
Eelebes, Nya Guinea, m. fl. baftva derföre stark märma;-
men den tempereras, af höga, beru, af regn, af lan^t- och
sjo.»vindar, och af-Hc stora omkringliggande haftv.en; sä,
a,tt de ljuftvaste och stö naste ländcrsinnns. i dessa trakter.
Z synnerlig blifwa de ftuarrc öarne mildrade af kylan frän
wattuet..' Ulimaroa har. ett Mra bln»rdadt Mm'at, sä att.
Wt mot syeöstra delen, af landet är, gansta ftvalt; mcn
wissn-land^v.ndar äro mycket beta, sa att det. mäste w^rra
mycket warmc>ilme i landet. N»>a Zeelandsoarne njuta en
mild luft, utom,,.i, de. södr^ bel-gstpakt.!l.'na, her kölden är?
tämligt stark.—' Syd Georgien denz.
lyor äro ofantligt kalla;sä att marken pa de,M ligger' föp.
e»vigt beqiafwen. under snö o«s> is.: och man har. i Södra
Thnle sett den ena sträckan af isberg bp.rto^n« oH. öfwer den,
andra., sä la^lgt ögat..kunnat hinna...

Jordman' och. Frn^^r^et. De flesta af,?
öarne i Polynesien äro oändeligen ftuktbara. Allt opp tilt_
bergens spetsar.frodas alja »växter, och en- ewig. gtonsta,^
wed en cheständig blandning af wär öch sommar och höst>.
bekläder,dem. .Pe framställa den' skönaste omwaxling nf>
kullar och dalar o»h hwarandra,. som man, nånsin stulle.
kunna önska sig. - Ulimaroa är icke sä.jemt fruktbar,'
ittqn mani har funnit jordmanen mera sandig och torr, pH.
flera ställen, der man stigit i land: hwaremot den, dock pa
andra ställen war'it gansta bördig. Nägra fa ögr, säsom
Nya CaledonieN- har, äfwen mindre frpktbar mark: och
att ingenting kan waxa pä det kallq Södra, Thule, förftär
Mar och en af sig sjelf.

Alster. Polynesiens öar frambringa de härligaste
yatursprodukter, nästan, as alla staS. Guld, Kpppar, lern<



Mlp och Tenn flnnäs^i bergen pä de öär, män när-
mare känner: äfwen ädla Stenar, 'Marmor och nndra Mi«
Keralier. — Marken frambringar de läckraste frukter säsom
Ananas, Pisanger, Pompetmustr, Kofosnötter, Brödfruk-
ter, Citroner, och Apelsiner: de sinasie'Krpddtr och Spe-
cerier, sä som Mllskot, Nejlikor,-KaN^l, Peppar, Ingefära,
Socker, Cafft, Kakao, Sago: Färgstöfter, fäsom Indigo:
tcstbara trädslag, ftsom Ebenljölz, ,^andÄ, Blodträd, med
lnäirga andra hivaras sto>,ea>Ne äro fulla. Sädesstag, sa«
'som Ris'och nägdt Hwete: och allehanda atldrä »växter.
'— Till öch 'med'berättas d^, att det giftiga Bol^n NbM
trädet stall werteligen sinnäV pä lävae^ — Pä landet lef-
wa en myckenhet af Diur, säsom Apor af Mänga ftag,
hjortar, Mldfwin, HuNdar, 'Kattor, Wargar, äftven Ele-

fanter och Ligrär pä de störa Ostiltdista öarne; min pä de
sina ute i/Ostla -oceanen finnas nästan endast Cwmoch
lHiUidar. I skogawe sjunga de stöttaste Foglar, ibland

'bwilka fms eft siags Swal'<'r, som bygga de fogcldon, dwil-
ka i Orienten sln'ss som en syn»t«rlig läckerhet, och obczrip-

mänga stags Fistar fäs 'itill stoi: wyckenhet pä kuster-
na :^ äswensom de stonaste Perlor.' Men äfwen i deNna
Wirldsdel finnas ohyggliga Amsibier, fäsom stora Otmatz

Krokodiler.

hafwa tyi nu lärt ö^i att känna Jordens
särffllta länder, och hwad som sinnes i dem. Wi stola

nu börja tala om Mennistan; för att lar» känNK
'Henne, och hennes inrättningar pä Jorden.

M estniskans wärdo. är öet för^sämsta as alla de Tjng, som finnas pä den Jorden, soin'wi nu bestrifwlt. Wäxterna äro ädlare än Stenarne:Djuren äro ädlare än Wäxterna: sch Mennistan är till
sist natur det ädlaste af dem alla. Hennes kropp ar kon'stigäre och bildad, än djurens kropps sä att

4. <l)m Mennistlltt.



hon kan lefwa och finna sig wäl bäde i kalla och warma
länder, och wänja sig nästan »vid alla klimat: och med
sina händer kan hon göra sä oändeligen mycket saker, som
djuren icke kunna göra. Men det som utgör Mennistans
största företräde framför dem alla, ar hennes större For-
ständ och eftettaNka. Djuren hafwa wäl ocksä sitt förständ
sä att de första att stilja tingen ifrän hwarandra, och wäl-
ja det som är nyttigt för dem, och de kunna wäl ocksä pa
sitt sätt tanka; men de tänka aldrig efter, om det, som de
göra, är rätt och »väl gjordt, eller icke, och om de böra
söka att fä det, som de tycka vm; utan bara huru de sto-
la kunna fä der "). -"- Men en Mennista kan äfwen tän,
ka efter, om hon dör göra det. som hon ärnar göra, och
om hon bör bafwa det-- som hon tycker om, eller om nä-
gon annan bör l^iftoa det framför henne. Derföre rär ett
djur icke för hwad det gör i ty det gör endast det, som det
är stapadt till att göra, utan alt det wet, om det är illa
etter wäl; men Mennistan, soM kan weta när hon gorilla
och orätt, och när hon gör w^ och ratt, rär alltid for hwad
hon will göra: — och när hon dä gör illa, och icke gör
det som hon bör göra, sä gär hon ifrän sin ädlare natur,
och dä är hon mycket sämre än det sämsta djur. En elak
mennista är sämre än en hund eller en warg, och en o-
snygg mennista mycket sämre än ett swin; ty wargen är
skapad att wara arg och snäl, och swinet är stapadt att
wara smutsigt; men Mennistan är skapad till att wara
god, och att wara ren.

Kommen derföre, mina sma wänner, wäl ihåg, att
alltid tänka efter mvad ni börcn göra, och «lt göra det, och
blifwa beskedliga och goda i pä det att ni icke mä, med ela-

ka

*) Pa sada,:t sätt bryr margen sig aldrig em det sr wäl
elUr illa g;o^dl, när i.an biter ihjäl andra djur, utan bar»
huru h..n stal» kunna kl.mma är dem, för det att han will
haina dcw tin n^>c. ?lar en stor hund ser en liten hund
ata, ss bryr han sig icke cm den lilla ar hungrigare än
halt, man dan c.lsar tin bara, och tar ät sig hwad han
sär. Och sä >-ora ojuren: sä att hlvarr och ett stöter
ilott sig och >tna uil^ar >ä ooot det tan; men att tanka es-
ter, hwad som wore rett wäl gjordt, kunna de icke»



Folkslag eller Natio Ned. MeNnistorna bo pä
Ma land pä Jorden, Utom nägra ft.M oar bär och der,

vch de allrakallaste pol-länderne, fäsom SpKsbe:geN, Nowa
Zemla och södra Thule; — uien de aro icke lika pa alla
ställen. Deras kroppar hafwa småningom litet förändrat
Hg efter de ställen hwarpä de lefwa, sä ätt de mennistor
se annorlunda ut, som länge h-nfwa bodt i heta klimat, an
de som bodt i Falla, och annorlunda än de som bodt i mil-
da luftstreck. Min Läsare kan lätt 'påminna sig, bunt,
äfwen ibland off, Menuifforna fä en mörk färg i anfiglet

'och pä händerna, om sommaren, när de äro utsatta för
Solhettan; men att »vintern äter gör dem bwttare. PH
'samma sätt kan hän lätt första, att de menni,kor som bo
i heta klimat, och som ständigt hafwa sommar, »näste blift
Iva mycket mörka och till slut äfwen helt swarta; bwarcmot
de som bo i sw,'.lare länder blifwa hwita,. eller ljusare. Sa
>är det äfwen »ned mncket annat. On» man derföre jemför
Mennifforna, som do pä Jorden, med lnvarandra, sä sin-
Ner man, att de äro olika sins imellan, och det i synnerhet
sa, att man lan anse dem wara af fem särstilta förändrin-
gar, som man kunde talla hufwudstammar af Men-
nistostägtet.

ka gerningar, wanhedra er, som blifwit ffaiMe med sä
ädla och stom förmögenheter.

i) Po larm en ni skor. S5 kallar man de folk<
stag, som bo norrom Norra polsirkeln: sä.edes i ett för-
sträckeligen kallt klimat. De äro derföre hwita eller gul-
aktiga till färgen: helt smä, sä att de knappt äro öfwer
twä alnar länga: och wanstapliga, sä att de hafwa stora
hufwuden, med tjocka lappar, smä swarta ögon, och swart
borstigt l^är, tjocka magar, och korta och smala ben. De
Utgöra följande folkstag.
a) kappar, som bo i Lappland norr i Skandinavien.
b) Samojeder, som bo längs ät kusten af Ishafwet,

mellan Hwita hafwet och Leng-elswen.



2) Till den a^drtz och största hufwudst^mtzn höra 3e
folkstag, som haftva ljus hud, och äng a raka här^
säsom wi. De ärp, e^ter wärt sätt att.tycka^ wackrast ochbäst bildade äf alla. I kgllare länder .gro de hwita till
färgen, mcö ljusa har och blä öeM; mett allt som de bo^

-i hetare klimat, Mr färgen inorkarft, sä. att den tÄ siut
Kr alldeles brungul ellex olidegn?, Vch dä äro äfwen bären
swatta och me!.-, lensiga, och ögonen bruna. Till dennk
st<>m höra, de foMa^ sym bo i v Europa, i Norra , Asien,
i wästra delen af Medlersta och Södra. Asien, pa norra
kusten af Afrika, och pä en Aor del af Qsira Ömanens ösr»

statt för mina Läsare uppräkna, de bekantaste, af tw
mänga Mkstag, son, räknas till denna stora stammen.

t) Tschuktscher, som bo öster om öena, i syiinerhet t
trakten af soM också efter dem ibland
kallas Tfchukotffoinos. .

b) Grönländare, som bo pi Grönland. , /

e) Ej?imäe>r, fom bo i Lnbra^orlandet, WZsira sida!
0M HuosoNs wiken, och i Stachtan Nitada.

b) Norrmänner, som bo l Norrige.
t) Danskar, som bo i Danmark. -^- Z sednare tidet

hafwa äfwen Danstar flyttat till öarne S. Croix, O.
Thomas, och S. Jean i Wcstindien: famt till Perleku»/
sten och Nikobariste öatna i Ostindien, och till GAdku»
.sten i Guinea.

b) loländave, som bo pä Island, och Färöarne.

ö) Swensdar, ft>ln/bb i Swenge. "^ I Pensytvä^ie»
anlade Swenstar, för 20c) är fehän ett Nybygge, son»
dä kallades Nya Swerige, och der sins ännu nägra
.Swenstar.' I/nyasie tider hafwa äfwen Swenstar flyt»
tat till den lilla Westindista ön Varthele-mi.

A) Göt isk a Folksl a g, htvilka äro :

»)! Tyskar, som bo i det egentliga Tpstland, och i wästril
delen af/Preussen. Tystar hafwa ä.fwen bo>satt sig pa>
nägrq Men i RMand, och i Ungern.

B) Germaniska Folkslag hwilka äro:



H>) Engelsmän, som aro b^mma i England, och i södrar
delen af Skottland. Engelsman hafwa i sednare tider
äftvnl fiyttat till Bengalen, och andra orter i Ostindicn:
till Guinea: tlll ön S. Helena. — Pä östra kusten af
Nord^Amerika, iftaN S. Lorenz wiken till Florida, i.
Kanada, pä Netvfoundland, pa lamaika och mänga «n-
-dra af Westindiens öar, bo Mänga af detta folkslag. Ny-
ligen haftva de -äfwen anlagt ett nybygge pä östra ku-
sten af Ulilnaroa, pä Norrfolkön, och pä ön Balans
banga.

Holländare eller Nederländare, som bo i Batawien.
De hafwa äftven anlagt Nybygg-en, pa ftera ställen af
Indistä hälföns kuster: pä Mal^ya, Suln.-.tra,
Java, norra delen af Eelebes, Sangir, Amboina, Ban«-
da, med flera af Moluckerna: pä Guldkusten, och
Godt-dopps.udden: Pä öarna Eustatius och Saba i
'Westindien: pa kusten af Guyana, samt öarne Euras-
sao och Oruba i Antillista sjön.

b) Sweitzare, som bo i Helwctien.

d) Spanjorer eller Rastillianer, som bo egentligen k
Spanien; Men de bo äfweN pä nägra orter af Barba-
riets kust: pä Kanarieöarna i Nya Spanien, Npcr,
Mexico, Florida, och Portoriko i Kolumbia. Widare bo
Spanjorer i Terra Firma, GuayaNa, Peru, Chili och
Paraguay; samt pä Filipinerne och Marianerne.

<) portugisare, som egentligen bo i Portugal: men haf-
wa sedermera flyttat till andra länder, säsom till öarne
Madeira och Porto Santo, till Gröna Uddens öar och
nägra af Etiopiska öarne, der de redan blifwit nästan
helt swarta: till nägra ställen i Guinea, i Nedra Guil
nea eller kusten Kongo, i Kaffern och Zanguebar. Por-
tugisare hafwa äfwen bosatt stg här och der pä kusten af
Indien, pä ön Makao wid södrft stranden ofCyina, och
pä öarne Flores och Timor.

a^) Italienare, som bebo Italien och deff öar.
C) Latinska Folkslag, hwartill höra:

I d)



b) p.<l:ckar. som bo i den Region af Europa, som wi
lallat Polen.

d) Fransoser eller Fransman, som äro Kemma i F»'iH
rike; men igenom flyttning och nybyggen bo de äfwen pci
nägra af Westindista öarne: i Guyana: pä nägra smä
öar wid Nelvfoundland: pä Mascarinerne: pä Guinea-
kusteN, och pä kusten af Indien. Pä S. Dolninge
hafwa bäde Fransoftr och Spaniorer bodt.
D) Slawiska Fo l k slag, nämligen:

a) Ryssar, so in bebo största delen af Rrtzland.

c) Böhmrare och Mährare, som bo i Böhmen oöj
Mährc.l af Tystland.

a) Finnar, som sjelfwa kallat sig SUömälaiset, och bo i
Finland.

b) Esther och Liffländare, i Esthl.and och Liffland.

d) Slawer, som bo i Släwonien, Kroatien, Sertvien,
och Bosnien, söder om Ungern och Donau, samt i sö<
dra dckn af Österrike.

e) RosaHer, som beb» landet wid Don och Dneper.
E) Fil. sk a Folkslag:

c) IlVotj<:^er, TfthercmiN-'' med nägr<l
andra Finsta folkslag, wid Urallsta Bergsäsen, i Euw
pa och Asien.

d) Lesgier, i Kaukasiska bcrgsbpggden,
F) Tär':ariska Folkslag:

b) Turkarne, som bo i Turkiet i Europa och AsieN,
samt i Egypten. De kalla sig sjelfwa Oomaner ellet
Ottomaner.

a) Tart^rer, fom bb i Lilla Tartemet wid Swarta hch
wet, och i stora Tärtariet norr och öster om KaspiM
hafwet; och utgöra flera Mindre stammar, säsom No-
gayer, Tnrkomannev, eller Truchlucner, T^irgiser,
Rarakalpaker, Aralzer, Bucharer, Usbeker, m. fl.
Bessaraberne, bo nordlväst om Swarta hafwet.

"



d) Baster, so»N do omkring Pyreneerne, och längs ät
norra kusten af Spanien.

b) Rymrer,'eller det Eriska folkstaget, som delskallas
25crgskottar, för det de bo pä berglandet eller nsrra
delen af Skottland, och pä öarne deromkrlng: och dcls
Irländare, som bebo Irland.

t) Galer, som bo i Wallis, och i Bretagne.

a) Letter, i Lissland, Kurland och Lithauen.

c) Tartarissa folkslag, säsom laklltcr, Tschuwascher,
m. st. bo äfwen i Sibirien.
G) Nägra smärre Folkslag, säsom

n) Judar: bodde fordom i Palästina, som »var deras e-
gentliga hemwist; men äro nu kringspridda i hela werl-
den. De siesta bo i Polen, Ungern, Turkiet, i Afrika,
och i Indien,

m) Georgianer, som bo pä Kaukasiska Landtungan, om-
kring floden Kur.

k) Rurder, österom sjön Wan.
l) Armenianer, i Armenien.

j) Tscherkasser, och Awchasser, pä Kaukasiska landtun-
gan. När de komma tlll Egypten kallaste Mamme-
lucker.

h) Ziegener, som bo i Ungern, Siebenbärgen, Persien,
och andra länder.

g) Szekler, som bo i en del af Siebenburgen.

f) Morlacker, och Albaner, som bo pä kusten öster om
Venetiansta wiken, och pä de derwarande öarne.

e) Ungrare, som bo i Ungern, och en del af Sieben-
buroen. >

o) Afgancr eller pataner, som bo i nordöstra delen af
Persien, ibland bergen af Hindukesch. Af dem bor äf-
wen en folkstam sydost i Persien wid hafwet, hwilken
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H) Greker, som bo i Grekeland, pä öarne i Archl-
pelagen, och i Mindre Asien: war fordom ett mycket namn-
kunnigt folkstag.

t) Drusser, bo i Libanons bergstrakt.

s) S^rer, bo i Syrien, wid ändan af Medelhafwet »"

och

r) Rabyler, Berber eller Breder, bo i Barbariet, i
bergstrakten af Atlas.

q) Ropter, i öfta Egypten.

p) Seil?er, och Dschater, bo i bergstrakten nordwäst l
Indien, och »vid floden Smd eller Indus.

kallas Balutschep eller Belodscher. Afganer bo afwek
i Indien.

b) Abyssinier i Habesch: och

a) Araber, som delas i Maurer eller Moheev, hwilka
bo i städer och ordentliga byar: och Beduiner (hwilket
ord pä Swcnsta betyder öknens Söner), som fät-
das omkring i ökenländerna, med boskap, och bo i Tält.
Deras egentliga hemwist ät i Arabien; men de hafwa
äfwen utbredt sig igenom hela Barbariet, och till stor

'

' del ps östra kusten af Afrika, titt och med till Mada-»
gastar; de bo äfwen i Södra Spaniens bergstrakter, i

i Persien, pa ön Sokotora, och flerastädes.

c) Fullcrne (Fullahs), som bo i Sinegambien, äro äft
wen Arabiska folkstag.

I) Arabiska Folkslag:

K) perser, som bo i Persien, och TWetaner, som bo
i Tibet.

L) Indianer eller Hinduer, som bo i Indien. Af
dem kallas en stam, som bor nästan midt i landet. Ma-
rätter: alla de, som bo nere pä halfön, kallas Malaba«
rer. De Hinduer, som bo pä Ceylon, kallas Cingalesep,
och ett annat Folk som pä samma ö leswer i bergstrakten,
kallas wedasser.



Wid alla dessa mänga folkstag bör man merka: i)
att de som bo i heta klimat, säsom i Abyssinien, i Sene-
gambien, i Egypten, i södra Arabien, Persien och Indien,
äro mycket mörka, olivegula och brungula; hwaremot de
som bo i bergsbygder, eller i kallare klimat, äro ljusare,
sä att de äfwen aro helt hwita, säsom de äro hos otz: 2)
att de pa mänga ställen äro mycket blandade om hwaran-
dra, säsom i Turkiet, Egypten, Barbariet och Persien,
famt att de äro blandade med folkstag af andra stammar,
säsom i> Indien: och z> att de folkstag, som flyttat till
exempel ifrän Europa till mycket heta klimat, beballa wäl
der, i läng tid, sin färg och utseende; men blifwa likwäl
slutligen mörkars; sä att man icke kan se att deras förfä-
der warit hwita. — Men lät ost nu gä till de andra Men-

pistostammarne.

M) Inbyggarns pä en stor del af Östra
Oceanens Oar, säsom pä Wänstapsöarne, pä Socie-
tetsöarne, pä Peljuöarne, pä Nya Zeeland, pä Eooks öar,
och flerestädes. De äro mestadels ett rastt och wäl bil-
dad! folk.

Negrer bebo nästan hela Aftika, glltiftän Barbati t
till Godt.-Hopps-udden, ifrän ssap Guardafui till Eap V^rd,
om man undantager de trakter, hwari Araber och Euro-
péer bo, säsom jag redan har nämnt. De indelas i män-
ga folkstag, säsom Fezzäner, som bo i ,^zzan, Nub, n'
inwänare, Gallanerne i bergen midt i Aftika, och m-

g) Den tredje hufwud stammen kan lätt stiljas iftän
dem som wi hittills omtalat. De mennistor, som höra tlll
den, äro helt swarta, sä att bara ögonen och tänderna iro
hwita, och läpparne purpurröda och tjocka: när man kän-
ner pä dem, käns deras hud sä len som sammet: dels
har är helt kort, och krusigt, just fom beckfwart Spa st
ull: men de äro otroligt wiga. De kallas med ett nali.n
Negrer *), för det att Niger betyder swart pa Latin.

*) Gomliga hos o^ kalla sädane mennistor Morianer; men
d.t ar orlttigt.
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kring siön Maravi: Schaggafolket, i en del af Zangue-
bor- Raffrer, som bo i Kafferlandet, och af hwilka cn gren
kallas Bororos: Hottontotter, so»n bebo södra ändan:
och laloffer i Sen^gambien. I hela det inra landet kal«
lar »nan dem lära Negrer. Inwänarne pä Madagaskar
kallas Madelv.ster. — Men utom alla dessa, bo Negrer
pä Kanon? öarne, .jemte Araber och Européer: pä And«zmanerne: pä Ulimaroa.- pä Nya Guinea, och öarne der-
omkring: pä Vuglas och flera andra öar bland Filippiner?
ne, der de kallas Zgoloter: pä Borneo, der de kallas
Bjadjos, och flerestädes: men hlvad som är allramerkwar?
digast, är det, att Europeerne haftva köpt en oändelig mängd
med Negrer pä Guineakusten i Afrika, och sedan fört de»n
öfwer till Amerika, och nu sins det mycket Negrer pä
Westinftista öarne, i alla delar af Syd Amerika, och i en,
stor del af Kolumbia.- sä att Negrer nu äfwen äga hela
S. Domingo. — Hälwid »vill jag nämna: 1) att dy
smartaste af alla Negrer bo i Guinea, ock i Nigritien:
mot söder 06) i mindre heta klimat äro de litet ljusare till
färgen: — 2) att de barn som hafwa sivart mor, och
hwit far, blifwa icke alldeles swarta, utan mera ljusa, och
dem kallar man Mulatter: och sä är det äfwen.med dem,som hafwa hlvit mor och swart far -^ och 3) att hwita
mennistor äro för dem lika besynnerliga och underliga, som
de swarta äro för ost.

-4) Den fjerde hufwudstammen har en gulbrun och
nästan swartgul färg, smä näsor, smä ögon, och mycket
stora öron. De folkstag som äro sädana, bo allesammans
öster i Asien, och äro följande:
a) De som bo i Serlka, eller det inra Indien, af

hwilka jag särskilt will nämna Siameserna.
b) Malayer, som egentligen bo pä halfön Malapa ; men

hafwa sedermera utspridt sig till alla nästgränsande län-
der, sä wäl pa sasta landet, som öarne.

c) Rincsare, som bebo Kina, jemte en del af Tunkin,

d) Japaner, som bo pä Nipon, och öarne deromkring.
af Kaotsisin, och af Korea.



A hwars
' egentliga hemwist är wasterpm, Ochotsta hafwet, som es-

ter dem kallas Tungusista witen.
g) Mantschurer, äro en Tungusist folkstam, och bo i

' Mantschurlet, samt i norra delen af Kina.

Mongoler, som pa somlig stallen kallas Ralmucker
och blöter, och äro ett stort solkstag. De do egentli-
gen i.Mongolien, norr om Kina; men ansenliga stam-
mar deras, finnas p« flera ställen i Tatartet: mellan

Wolgaftoderna: och uti Indien, hwarest man
för'd'sra6.stull kallat Hindostan, Vtora Mogol.

h) Roriakcr, äro äfwen en Tungusist folkstam, och bs
norr om Ochotsta haftvct.

5) Den femte hufwudstammen af Mennistor, är
brunröd till färgen, nästan som koppar. Den.bar wacker
y?ärt, och djupt insjunkna ögon. — Sädana aro alla A»
mcnkas infödda inwänare: och dem kallar, man med ett
Ngmn Indianer'. De utgöra flera folkstammar, af hlvilka
jäg »vill nämna Mexikaner, i Npa Spanien, Irokeser
wid Alleganyäsen, Huro:-.or, wid. sjön Huron, Illmeser
wid och Mississippi, M^stnrittr, söm do omkring
Missuliströmmcn, och Raraiber som nu äro nästan utöd-
da.pä Karaibista öarne, men sinnqs.qnnu i Guyana. Wi,
dåre: Lnpinanch^r och i,Brasilien, pcruwia-
ner i Peru, puolcheter i Paraguay och Ehili, och Tehu-
elchetcr eller Patagoner, som bo i Magallansta landet, och
äro det största mcnniskosiag, som sins pä Jorden; ty de
äro sä stora, som wära största och mest groflernmade kar-
lar. Pä Eldslandet bor ett solkstag som kallas pescherä-
her, och det anses" för det sämsta som sins, tp de lefwa
pä ett gansta uselt sätt.

'

Men fastän Mennistorna äry, sa olika,, som wi nu
bestrifwit, sa att somliga äro smä säsom Samojederne:
solnliga stora, säsom Patagonerne: somliga hwita säsom
Europerne: somliga swarta, säsom Negrerne: somliga oli-

i) Ranltschadaler, pä Kamtfchatka, och Rnriler pa Ku-
' riliste öarne, sant Aleynter, pa Aleutista öarne.
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vegnla, säsom Egyptier, Abyssinier och Hinduer: somliga,
gulbruna säsom Östra Asiens inbyggare: somliga kopparrös
da. säsom ItNiamrne i Nya Werlden, och somliga ännu
iIN lvrlunda; sa äro de dock alla »nennistor: alla af ett stäg-
lc, och alla lila for Gud. Aila borde derföre lefwa med,
hwarandra säsom wänner och bröder, och hjelpa hwarandra
när de behöfwa, och pa allt sätt söka att göra hwarandra
glada och nöjda och lyckliga: och dä stulle. oet »vara sä ro-
figt och Zladt. pa Jordan : och sä Wllle hqftva der^:
och derföre gaf han ost förnuft, och^ mänga andra jullkom-
ligheter. Men det stär icke nu sä till med mennistoena:
Iltan mängn af dem äro elaka, sä att de göra andra n.en,

nistor illa, och städa hwarandra, ja, till och med ftä ihjäb
: och dcrsörc sins det sä »nänga. olyckliga och l;-

-dande mennjstor, som hellre stulle wilja dy, än »vara här
pa Jorden.

Me Attiskorn gs behofwsr. Hwab behöfwe^
Mennistan? Hon. b.ehöfwex Mat, säger du. — Ja, der-,

före har, ocksä Gud stapaf sä m.ang.a lnänga siags örter,
pch rötter, och sädesslag, och srukter, och sistar, och foglar,
Hch djur, som. me,i»^istorna kunna äta, och bruka till sin
föda. Han hgr äslven gjort mänga af dessa saker fä läckra,
tltt det smc.kar oj; wU alt äta dem. — Der det är ss
tvarmr, att »nennisto-ena ej orka. arbeta, der är lochen sa.
fruktbar, att d^n, nästan utan allt arbete, bär de härliga-
re alffe^ Der. det äter är kallare, nch mennistan behöft
wer arbeta mera, der, har hon ocksn fatt krafter dcrtill: och,
i de kallaste länderna, der Jorden icke är fruktbar, sins cn
oändelig mäng'! af sistar. och djur, so,W fångas .till föda.
Ja, i de kallaste länderna mfwas Renar, och i de »varma
ökenländerna Kam lr: och med dessa djur, af deras mjölk
och köl t, bar menm,l'orna i dessa lätU)».r sin föda, utan att
de önsta sig nägot bättre.

Men Mennistan behösw" äfwen Hu s och läd e.r,
lär du Mi.na, efter hon är n^en af nattlrcn> och hnr tcke
fatt här pä kroppen, säftm djmen. Aswen i detta afse-



Wde bar Gud unstaltat »nycket wäl^ I de warma länder
Na behcfwer »nan nästan inga kläder eller ordentliga hus;
utan endast sädana, som ge stugga emot Solens hetta:
och det tan mennistan der mycket lätt jörstassa sig. Också,
finner man d?r, att mänga ftlkstag ga- nästan helt nakna^
och baftva inga andra hus, än blott nägra stolpar rundK
omkring bwarimellan de flätat löf, — och bark eller stora
Palmjof ti!! tak.. I de kallare länderna beftöfwer menni-
stan wäl kläder och hus emot kölden; »nen sä^ sins det ock-
sä lin, och bampa, och ull, och bomull och silke pä Jorden,
hwaraf hon k,-!N göra sig kläder allt efter som hon beböfwcr:
der sins aflven stogar, hwaraf man kan bygga träddas,
och i jorden sins sten, och ler och. kalk, och sand, sä alt-,
tpi kunna bygga stenhus, som blifwa nästan oförgängliga..
I de kallaste länderna äter, fär man pelswerL af de wil-
da djuren, och der sins äftven stogar, hwaraf man fär wed,
att bränna, och »värma, sina rum med; och du »vet ju,
ytt m^n med en eldbrasa kan skaffa sig »varmt inne i ett
r.um, fastän det ute pä alla sidor ar mycket kallt. I de
t-raktcr wid Polerne, hwarest det är sa fasiigt kallt, att in,
gen stog kan wäxa der, lär det wäl ocksä icke wara ämnat,
att mennistor stola bo: och bload gör »val mennistan pade-
fulaste och sämsta stallen pä Jorden, när det sins rum
för henne i de angenämaste och fruktbaraste länder *)?

Desiutom hqr, Gud satt hit pa Jorden sä mänga fa-
ster, och gjort sä mänga, inrättningar, soni mennistan kan,
qnwända till sin nytta: och har förlänt henne kunstapK-

för-

5) Det sins »väl gansta mycket folk pä Jorden, ja sa mycket,,
att man förmedar, att me^inssornas anl.il siail sti.ja Äll
hela B^u n'illio!'er: det lvil! säga ungefär sä manc,a, som,
det sins sandkorn i en fjerdedels tunna sä-kappar) sin san.d;
me" det är ända icke pä, lZngt när sä :uanga, som stulle
kAnna lefzua och sinqa sig wql pä Jorden. Ty. säkertstulle
har kunna wara åtminstone tre gangor sä mänga, emedan,
man wet att både Kolumbia och Syd.'Amerika lunde ha,twa-
kanske tie gänger mera folk, än som nu sins der, och sä i
Afrila, i Pol^ilestcn, och till en del i Asun och, i
Europa. Ve länder, som äro bast befolkade, äro: China,
Japan, Lslnbardict, Frankrfte och England.
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förmäZa och krafter, att anwända det efter som hon sön
stär och »vill. Han har satt metaller i bergen, och hwar.och en »vet till huru mänga nyttiga saker de kunna an-
tpandas. ' Han^ bar gjort lrädelfsädäna, att man af deras.^
wed k,!l^ göra nästan allt.blvad man will, säsom hus, och'
huserad af alla siag : äfwen bygga deraf bätar,' och andra
fartyg, hwarm.d mäy l m segla iftä,n det ena landet till"
del ändei^. Äan har for wär stull. läftt jorden öch war-,
t.rna blift^a såpans, att »vi.kunna plantera och sa, och.
att örter..'och. nan. sedan »växa till war nytta. För wär.
stnll bär'sä.>e sin ull. Hör wär stull spinner siltcsmasten
sitt silke. För csj ti"; d.:- det flitiga biet honung och wax.'
Djuren äro s-^st.ipaop, att d.e kunna blifwa lama, och'
hjelpa ötz i hwad wi behöftva. Kon, och renen, och ka-
melen, och gettn ce ost sin mjölk, ech ge det gerna, när
wl stöta dem wai ftir deras wälgetningar.: hönan och an,'.
k.'N »värper ät ost,'ägg: oxen plöjer opp..wära åkrar: hä-
sten släpar wara !e.l?, och bär och. drar ost' jjelfwa fram/
nä: wi »villa: och sä gor kamelen aftven: ja sjelfwa den'
stora Elefanten.'hittser folket i de warma länderna, att bii.
ra cch bre-g^ hwad man will hafwa fram ifrän' det ena.
l till de.t andra, och !;an äl. tillika,,sä förståndig, att'
han s,<el j sätter pä sig sin.börda, och lyfter ner den igen,
och lägger den sa söm man ber bo»»om, utan att man l be-
höftver hjelpa honom.— Och fä har Gud gifwit ost El,
den, hlvarMed »vi kunna uträtta sä mycket, smälla tvära
metaller, bränna ler till tegel och kärl och andra saker, la-.'
ga ost glas fönster och^ karl, »värma wära rum, och ko-

ka »vär mat, säsom »vi behaga, samt lysa ost dermed i »nör-
kret. När wi behöfwa det. — Watt ne t tjenar icke alle-
nast till att fläcka wär tFrst, när det är saltlöst och rent,

och till bad och lwättning, hwarigenom wi kunna hälla osi,
rena och snygga; utan det.bar äfwen wara dätar och stepp:
drifwer qwarnar och andra werk, när det rinner i floderna:
och hafswattnet ger ost salt, hwarnled wi kunna krydda och
bepara wär mät: '-- och Luften, som wi andas, drif-
wer aftvelr wädcrqwarnar, och för wära stepp isranden ena
sid^n as Jorden, till d'en andra.

Dä Mennistorna derföre med förställd ock eftertänka
bruka alla dessa saker, sa kunna de ocksä uträtta otroligt

." .
"

." myc-.



Wycket; och fastän yn ensam mennista förmär l?tet; sa.
kunna de göra sä mycket mera, när de al heta tillsammans.
He kunna dä bygga de präktigaste palatser: göra otroliga
och underbara konstwerk,: bygga ofantligt stora stepp, och
styra dem öfwer de brusande och stora" hafwen till.hwilket
land de wilja: de kunna dä uppydla jordM; och igenom
det att de arbeta i dcn, och plantera och sä,, kunna de
stapa om ett fult ställe till den härligaste ock stönaste trä-
gärd. — Ja ser du! Mennistorna äro sä skapade, att de.
stola wara tillsammans och hjelpa hwarandra, om de stola

kunna »vara rätt lyckliga och. glada. '

Nar du dä tänker efter, huru Gud har inrättat och.
gjort sä oändeligen mycket för Mennistornas, nyttas och
nöjes stull; sa lär du undra, huru det kommer till, att
det ges. sä mänga mänga olyckliga mennistor pä jorden,
som mäste bäde frysa och swälta, och arbeta mera än de
orka, och som blifwa plägade pä tusen.sätt; utan att de
nästan nänsin kunna wara rätt glada: — och wistr ser det
unoerligt ut. Men du hör »veta, min lilla »vän och läsa-
re, att Gu.d alldeles icke är stulldm till allt sädaltt; ty sa
Will icke Han hafwa det. Utan det kommer deraf, att
mennistorna, i stället för. att hjclpa hlvaralidra, säsom Gud
»vill, och som de sjelfwa stulle. »vilja, bara de tänkte efter,
hwad de borde göra, och hwad, som wore werkeligen nyt-
tigt och godt för dem; sä. söka de bara att stassa ät sig
ftelftva allt hwad de kunna,.fä, utan att,bry.sig omändra.
De taga, dä. af andra hwa^ d? äga, och den, ena. nvingar
den andra att arbeta för sig, pä det att han mä kunna fa
allt hlvad han önstar sig, medan, den andra sär nästan all,
deles intet: och dä kan du. lätt begripa, att allt efter som
dcn ena tager ät sig mera än han behöfwer, sa fä andra
för litet: när dm ena bor för mycket, präktigt, sä mäste
andra bo illa: när den ena ar'klädd med mycket dyrbara
kläder, sä mäste andra ätnöja sig med starfwor: nar den
ena äter mycket dyra och läckra rätter, sä måste den andra
swälta: och när somliga alldeles icke arbeta för det som är
nödwändigt, fä mäste de öfriga arbeta mera än de orka *)

*) Pä det sattet mäste Negrerna, som blifwit köpta i Afrita «ch förda vswer titt Amerika, arbeta der försträckell^n



SpraV. Pä det att Mennistorna stnlle kunna lätK
hwarandra weta, hwad de tänka och »vilja, sä har äfwen,
Gud gifwit dem förmågan, att tala. Derigcnom stulle de
fäledes kunna i godo komina öfwerens med hwarandra, om
ben ena gör nägot fom den andra icke tycker om. Pä det
sattet kunna de lära och sägn hwarandra hwad de weta:
berätta hwarandra hwad de sett och hört: och rädgöra med.
hwarandra om hwad de böra göra, för att kunna ställa,
»väl till för sig och föu andra. —

—

°-- Och när Mennistorna sen blifwa owanner med hwar<M
dra, sä bränna de opp hwe.randras hus, taga bort hwaran».
dras boskap och egendom och förstöra pa en liten tid sa
Myckey som mänga mänga mennistor pa läng tid hafwa
arbetat pä, och skulle hafwa kunnat lefwa aft om. de fatt.
wara i fred. Hwad Gud har ämnat till deras nytta, och.
hjelp, det bruka de obetänksamma mennistorna till att sta<
da hwarandra med, och göra andra och sig sjelftpa 0<
lyckliga.

N^ä-r tunga och wär mun är sä stapad, att undey
det wi ändas och blåsa ut luften, sa klliina wi tillika lata,
eUer ge ljud iftän ost, och det pä' sa mänga olika sätt, allt
efter som wi olika ställa läpparna, och tungan och andra
delar åsmannen: sa att wi funna säga oändeligen män-,
ga ord, slsom du wäl »vet. Nar man da kommer öfwer»
«ns om det, att sä fnart man säger pä ett »vistt sätt, sa,
ffall man denvid tänka pä en »vist sak, säfom dä man fä-
ger Me NN isk a, Häst, Berg, o. s. w. sä stall man,
tänka, pä det der, som wi kalla mennista, häst, berg; —

fä säger man att man wet hwad det ordet betyder: och
när

5 ptan att be fä annan mat, an. sädant som 'vi aldrig ssM
cta, uilder det de plantera sccker och casse till läckrlh<-r at.
Heerffaperne i Cllropa^ och om de icke wilja arbeta sa myc--
tet som man tycker, jä ste.r mqu dem försiräctugen, ulan
utt de nånsin fa na^ot dlittr»: l^aV pä, jorden.: och sä ör det
p<i m^nga andra stallen.



Jag will nämna Nägra de bekantaste spräk pä Jorden:
Swcnjka, Danska, Nirrfta, Isländska, Hol-
ländska, och äfwen till en del Engelska, som talas af
Swenstar, Danstar, Norrmänner, Isländare, Tystar, Ne-
derländare och Engelsmän, haftva för läng tid fedan warit
ett språk, söm da kallades Tentonista eller Götista; men
de hafwa småningom förändrat sig sä, att flera af dem
nu äro sä olika, att de, som tala dem, icke mera stullö
första hwarandra. — Men de spräk, som komma pa det
sättet ifrän ett och samma spräk> sägas wara Dialekter
eller Munnarter af det språket. Sä äro äfwen Italien-
stan, Spanskan, portugisiskan och Franskan dialekter af
Latinska spräket, ftm för läng tid sedan talades i Italien;
fastän de äfwen smäningom, och igenom blandning med
andra spräk, förändrat sig och blifwit tämligen olika. —

Alla Slawista folkstagen tala dialekter eller munnarter afSlavonskan. Finska dialekter talas af de Finska solda-
gen, och af Lapparne. Grekiska wär fordom ett mycket
stönt spräk; men nu talas det mycket sämre af de nuwa-
rande Grekerne. Ungrare tala Ungerska. 'Arabiska, talas
af alla Arabista folkstammarna. Judarnas språk »var for,
dom Obreista. Turkar och Tartarer tala dialekter af
Tatarijkan. Vaftiskn talas af Basterne: Erista af
Kymbrerne: Galiska af Galerne: Illyriska af Albaner
och Mor^acker. Malayista talas af Malaper och andra
ftlkstag i Serika, samt af inbyggarna pä en stor del af
Östra Oceanens öar. Negrernc tala flera spräl,, och sa gö^>
ra äfwen Amerikas Indianer. Widare mä n w^as Per-

när man da pa det sättet har gifwit namn ät alla stags
ting som man will tala om, sä har man ctt Spräk. Men
när man »vet, att icke mennistorna allestädes hafwa samma
namn pa sakerna som hos ost, utan att de, pä det en«
stället kalla till exempel ett barn för Barn, säsom hos
ost, <pa ett annat ställe för Kind, säsom i Tyskland, p«

>ett annat för In fante, säsom i Italien, pä eit annat
för Ehild, säsom i England, och sa med allt annat; sä
tan män lätt första, att det kan finnas mänga fiags spräk
i werlden: och det sins äfwen sä werkellgeN. Nästan.hwart
folkstag har sitt särstillta spräk.



fista: Tibetansta: Malabarista, som jemte msnga Mz
dra fp. ak talas i Indien.-Kinesiska: Mongoliska: Tttn-
gusilka, 'och flera andra.spräk.

, Men Min bör härwid merkq, att Mennistorna kum
na lära sig bwnrandras spräk, oM de ko»nma att umgäs
med hwarandra: och ätt man äfwen igenom tecken vch ätt
börder kan lata dem, som alldeles icke första wärt spräk,
weta hwad man will säga dem i de nödwandigaste saker;
'för det att wi sä 'lätt första hwad <>n mennista kan behöftwa. Pä sätte! bäfiya 'de, som seglat omkring Jorden,
kunnat för de 'solkstag, soM de räkat i
de allräasiagsnästö 'länder. , /

K. efttad ssä t>. Mina Läsare böra äfwen fa wetä,
att Mennistorna icke lefwa sa pä aila ställen, som hos ost

ocd »vära förfäder hafwa icke heller lefwat säsom wi.
Nägra folkslag leftva nästan' alldeles fäfom de »vilda dju-
ren : och kallas derföre Nlildar. Somliga af dem spritt-
ga omkring i stogarne och söka ätt fä fast djur som de dä
äta, i>6 de kallas Jägare, hwar.cmot ändra fänga sistar
till sin föda, dä de kallas I cl) ty ofager eller Fijkatare»
Sådana folkslag bry sig dä alldrig sm annat. När de äro
mätta, sa softva de bort tiden; och först, när hungern kom-
mer, skynda de sig äter Ut att söka sig mett. Hela deras
omtanka och konst gär Ut pä det, att kunna med bäge och
pilar skjuta wäl, eller att fänga sistar, och ätt förswara
sig emot fiender, hwilka de vfta äflven uppäta, om de fä
fast nägon. För öfrigt bo de mest i kojor, eller tält eller
bergstulor. — Sädana Jägare'äro nästan alla Indianer
t Nya Werlden, utom be, som bo nära stränderna, hwilka
dä äro Ichtyofager, säsom Estimäer sch Grönländare, äf-wensom SaMojederne i Gamla Werlden, och inbyggarns
pä Ulimaroa, samt nägra NcgerstamMar i Afrika. Nägra
Ncgerfolksstag äro äfwen Jagare. - I Europa finnas
inga Wildar.

Andra folkstag Zter aro Herde-Nätibner eller Noma»
der. Sä kallar man dem som hälla bostap, mel» hwilken
de flytta omkring, allt ester som de behöswa bättre bete.

De



De bo wanligen i tält, som de kunna flytta med siq. öch
deras mat bestar mast af kött och mjölk, ock af witt'a'ftu3-
ter, eller rötter. Man forstär lätt att det fordrar tl^s me.
r« vmtanka och förstånd, att Ma boskap och w^s^H^d?,
än att springa i ffogarne efter wstoa djur:, Herdes oltflagen
ebler Nomaderne ka'las ocksä derföre icke Wildär.:nera. —

äro i Europa, Loppar.c-ch TätteNcr: i
Asien, Tartarerne, Mongolerne, Tunguserpe, 'ö'ch, utom

ännu flera andra, en stor del af Araberne, som dä kallas
Beduiner, för det de stytta af och aN i ökn.en, att beta sin
'bostap pä de ställen, der gräs wäxer. I. Aftika äf-
wen Herdcfolkstag; men i Amerika ech Polynesien 'nästan
inga.

Slutligen aro andra Nationer Åkerbrukare eller sä-
dane, som sä och plantera ijorden, s.uM bygga sig ordent-
liga hus nära till sina äkrar cch ängar 'och trägårdar och
kryddgärdar, hwilka de stöta och icke mör« flytta ombing i
-landet iftän det ena 'stallet till det andra: de lefwa dä af

de frukter, som jorden frambringar, och med mjölk och
kött af den bostap, som de d^rjemte hälla. Sä wet du, att
'folket lefwer hos ost pä landet: och sä lefwa alla de folk-
slag pä Jorden, som föda sig af det land hwari de bo,
och dock icke mer ärv Nildar eller Herdar. — Man kan
hnrwid lätt förstä, att de folkstag, som stola wara äkerbru-
kare/och kunna föda sig dermed, mäste hafwa mera kun,
staper än Nomaderna för det att jordens skötsel fordrar mc»
'ra kännedom om ärstider, öch wad"rlek, om de wäxters ans
som de sa och plantera, och om sättet att bygga warakti»
'gare hus, och att laga sig allehanda werktyg, som de Ve-
höftva i sin hushållning. — Men man bör äfwen weta,
att i samma män som mennistorna föröka sig, sä mäste de
mera bruka jorden: ty der tie Jagare knappt kunna lefwa,
her lefwa hundra Herdar, och tusen Åkerbrukare, ganska
wäl. ,

Men ännu gittgo Mennistorna widare. Ke började
äfwen smäningom att uppsöka metaller i bergen, och att
anwända dem till sin hjelp och nytta. De lärde sig, a" af
dem, och af trä cch ler. och sten, och af det son: jorden
bär, säsom lln och säd, och silke och bowull och wirdrus.



144
tvor, och af allehanda andra tinq, som naturen lämnar, g§^
ra hwarjehanda nyttiga och wsckra saker, till kläder, och
Mat, och dricka, och hus och husgeräd.- och när »vissa per-
soner, sör att kunna göra allt sädant sä mycket fortare och
bättre, bara sysselsatte sig dermed, sa uppkomma pä det sät-
tet Handtwerk eller Manufakturer, der man tillwertadö
allehanda finare och grofte arbeten af allehanda slag, sä-som ylletyg, bomullstyg och sidentyg, och saker af stäl och
Hern och gull och silftver, och kärl, och mera sädant. Un-
Her detta började man äfwen pä -att handla med hwar.m-
Hra, pä det sättet, att man bytte bort sin w>na mot an-
dras, fom man bättre behöfde, och som man mera tyckte
<om,och derföre förde man äfwen sina waror till andra lan,
«der, -der N:an trnde fa tillbaka sädana, som man »ville haf-
wa: 'öch för att lättare kunna komma ifrän det ena lan,
Het tlll det ändra med sina w^or, begy-.tt man att bygga
'fartyg och segla öfwer sjöarna. Mnl< läsare mä tro, att
det icke gick Mycket bra i början. Utan man byggde bara
fmä fartyg, och wägädc sig icke längt ut iftän landet;
Men småningom lär?? mennistorna att göra det allt bättre
vch bättre, och nu baftva fiera folkslag, säsom nästan alla
i Europa, kommit sä längt, att de segla till alla länder pH
Jorden, utan att fräga efter churU stora haf de Måste seg-
la öfwer: ja, dct sins mennistor, som 'hafwa flera gänger
seglat omkring hela Jorden. De de»cM.oi, soM bo oppe i
landet, sä alt de ej kunna bruka fartyg och stepp, de föret
sina »varor laNdwagen, med hästar eller äsnor eller kame,
ler; och för alt pä fädana resor kunna »vara säkra för
röfware och wilda djur, brukas det, i synnerhet i Asiatiska
Turkiet, Arabien, Persien, Egypten och andra länder t

Asien och Afrika, att de fata mänga tillsammans i stora
hopar, mänga tusen pä en gäng, och en sädan der resande
hop mbd folt, och äsnoi-, och kameler och hastar och »vä-
tor, kallas en Karavan.

Men den som litet tänker efter, katt öcksa lätt begri-
pa, att sädana Handlande folkstag, som stola kunna bygga
skepp och styra dem öfwer wida haf, mäste nödwändigt haft
wa mycket mera kunskaper än de, som blott äro Jordbru-
kare. — Sädane, som pä det sättet resa med stepp, kal-
las Sjömän, och de, som sticka Mror ifrän det ena lan-
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Fot att sä mycket lättare kunna driswa handel, upp-
fann »nan penningar. — May tog nemligen wissa wa«°
ror, säsom gull och silfwer och koppar, som matt ansäg äga
stort »värde, och brukade dem sä, att man emot dem kunde
byta ät sig andra wcnor: och När man hade dem i smH
stycken, pä hwilka man satte wissa figurer eller merken, att
be »voro goda och rena metaller, och huru mycket hwardera
biten innehöll, sä kallade Man dem Penningar eller Mynt.
Ibland har maN brukat jern till penningar, och pa flera
ställen i Ostindien och i Afrika brukar man nftven en sort
Snäckor, som kallas Ranrrcv. men nästan hos alla solk-
stag galla gull ock silfwct säsom penningar, ehuruwäl man
räknar det oandeligen olika. Hos ost, och i hela Europa,
brukar Man smä runda stycken af gull och silfwer och kop-
par, med figurer pä, som kallas prägel»

det till det ändra, och byta nt pä det sättet, som jag be-
strifwit, kalläs Röpmän,. eller handlande. .

Men nar Matt fann, att det wät swärt och ibland äf-
wen farligt att föra mycket penningar Med sig, när man
stulle fara länga wägar, emedan metallerne äro tunga, sH
att nägra riksdaler i kopparpenningar redan wäga Mycket;
sä uppfann man ännu en annan konst, som man nu myc-
ket betjcnar sig af. Man ger in sina peni.ingar i ett hus^som Mlin har kommit öfwerens om, och der sär man dä
betyg pä det, att man har lämtt.it in dlt sä Mycket pen-
ningar, och den som sen kommer och wisar opp det betyget,
och »vill baftva penningarne, sär dem dä tillbaka, emedan
de endast lizga i förtvar der. Imedlertid galla sädana be-
tyg säsom penningar, för det att man wet, att man för
dem fär penningar när man will: och när Man kan, emot
ett sädaNt betyg, fä en stor summa penningar, och betyget
är helt lätt att föra Med sig, sa begriper man ju snart,
att handeln derigenom mM blifwa mycket lätt och be,
qwam: — ocksä är det en nyttig konst, ty om betyget
kommer bort, sa äro penningarne likawäl i säkert sörwar.
Betygett kallar man Sedlar, och huset, hwari man emot
sädana der sedlar sätter in penningar i sörwar, kallas
Bank.

K De
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De folkstag, som nu mest sysselsätta sig n»eb halM?

äro Engelsmän och Holländare, och derföre hafwa de lagat
sä, att de sätt bosätta sig pä flera ställen pä Jorden, i
synnerhet, der landet frambringar mänga härliga alster, till
exempel i Ost- och Westindien, säsom jag redan bestrifwit:
Men utom dem äro de flesta nationer i Europa handlande,
och segla werlden omkring. I wästra Asien och norra A«
frika brukas nlest Karavanhandel: men i sydöstra delen af
AsicN, i synnerhet i Ehitta, drifwes äfwen Mycken handel
till sjös. Armenianer och Fezzaner, äro äfwen handlande
folkslag, och fara längt omkring med sina waror, i synner-»
het der de bruka fara i Karavaner. Att Witdar och Herde-
nationer, eller sädane som äro blott Jordbrukare, icke drif-
wa nägon widsträckt handel, kan hwar och ett lätt förstä.

Odling. Den af mina Läsare, som med upp»
merksamhet last, hwad jag redan strifwit om Mennistorna,
har säkert ftinnit, att somliga mennistor anwanda mera sitt
förständ, än andra, och blifwa derigeNom klokare, och ut-
rätta mycket mera saker, än de, som icke bry sig om att bru-
ka sitta förmögenheter — Men att skillnaden är sä stors
soM den werkeligen ät, tär haN knappt förmoda Det ges
mennistor, som äro sä »kunniga, att de knappt kunna tala
med hwarandra, säsom folket'pescherähs: Andra första sig
bara pä det att jaga och sista, säsom de flesta Witdarne:
andra förstä sig blott pä boskapsskötsel, säsom NoNtaderne:
andra äter derjemte pa åkerbruk, och ttägärbsstötsel, säsom
de lordbrukande ttationerne: andra äter pa handtwerk>
handel, och sjöfart: och ännä andra hafwa hunnit myc-
ket längre i konster och wetenstaper. Allt sädant kallas
mennistors olika odling: och de nationer, som hunnit längst
j kunskaper och förständ, kallar man Odlade Folkstag.

Ibland de nyttigaste Konst et, som mennistorna upps
funnit, »»ar Skrifkonsten en. Man ritade först figurer,
som liknade den saken, som man »ville tala om» sa att,
om man wille strifwa om en Mennista, sä satte man dit
en figur som ltllM? en mennista, och sä i allt annat; meN»

man



Män fann stmrt att det icke gick bra; emedan det war
mänga saker, som man icke fick någon figur pä; ty huru
wllle man rita af en störm, eller att man hade kallt, eller
war hungrig, eller sjuk, eller nägot annat sädant? Man
'tlpptäMte derföre andra figurer, soM wöro mindre konstiga,
och sätte en figur för hwart ord, bch sä göra Kinesarena
ännu, sä att 'de hnfwä lika mänga figurer, soM de hafwc»
«rd; men stutligen fann man pä bet, att göra en figur
för hlvar bökstaf,. eller ljud, sä att män sedan, igenom det
tltt män sammansatte sådana, figurer när man stref, kundb
Vlltid »veta huru man stulle saga ut det när matt läste;
'och sa göra wi nu: och derföre kunna wi nu med mindre
Hn trettie bö^stäftver strifwa hwad ord som wi nånsin wil-
ja och behaga. Man kan lätt första huru nyttigt det War?

Ätt Man päfann striftonsten: ty nu kan man igenom bref
tala med dem som äro längt borta ifrän öst. och hwat»
man strifwer förslvinner icke säsom det man talar, ty sT

man sagt ut ordet, sä är det tyst igen; men deremot
tunna wi ännu läsa, hwad. män stref för twä tusen sr se-
dan. — Män uppfann äfwen Bildhuggerikonsten, ige»
nom bet ätt man lärde sig, att as trä eller sten, eller ler»,
göra bilder, söm liknade mennistor, och djur, och andra sa«
ker: — och Mälerikonsten, igenom det att man fanch
pä, att sa rit» figurer, och sä lägga derpä färger, och swart
och hwitt, efter som man wille haftva stugga och dager,
sä att det sen säg ut som mennistor och djur, och hus och
ttän, och land, och watten, och alla andra saker som man
'wille mäta af: — och Byggnings^onsten
ren), eller konsten att pä engäng bygga bäde starkt och wac-
-sert, hwarigenom mennistorna sedan kunnat bygga sa storct
och prältlga hus, sch palatser: — öch Ntustken, och fler»
andra konstet — och allt eftel', som mennistorna blefw»
mera kunniga och eftertänksamma, sä kunde be äfwen göra
gllt sådant der, sä mycket bättre dch fullkomligare. — Det
är i synnerhet ibland Europeerne, som konsterna haftva
siigit: — litlväl wet Niall, att konsterna, rebaN för 2uoc>
«r, wöro i Grekelanb och ItalieN bragta till sin höjd, öch
ännuttillförene, woro de, i Egypten och Assprien och flera
tlndra länder i Orienten, längt komna^ fastän man nu me-
ta det icke stort förstår sig pä deni.
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Nästan pä samma sätt har bet gätt med Wetteift
skaperna. Man samlade tillhopa hwad man »viste om
en sak, och igenom det att man betraktade och gas akt pä
samma sak allt mer och mer, sä fann man till stut huru-
dan den war, och pä det sättet uppstod och utwecklade sig
»vetenskaperna. Man säg, till exempel, att Solen och
Stjernorna icke stodo stilla, utan rörde sig, och i början
undrade man bara pä dem; men när man sen gas akt pä
dem noga, sä fann man att de rörde sig alltid pa »vissa
sätt: att Solen efter cn wist tid alltid kom tillbaka, och
hämtade tvären och sommaren med sig, och efter en »vist
tid äter drog sig bort, och lät wintern fa öfwerhcmd:
och sä gas man akt pä Manens stiften och rörelser, pä för-
mörkelser, och mera sädant, och pä det sättet uppkom dcn
wetenstapen, som kallas Astronomi eller Stjernkunnighet»
—» Man började mäta Jorden, och afrita länderna pä
Kartor» sa längt man kände dem: och man samlade ihop
allt hwad man wisie om de särstilta landen och sjöarna>
och bergen, och fisderNa, och Mennistorna ssM bo i länder-
na: och sä blef deraf smäningom Geografi: och för ätt
kunna mäta och räkna riktigt och snart, sä funderade man
pa, huru det gick till att mata öch räkna, öch deraf upp-
stod Matheniatik, eller GeoNietri som lär att mäta, och
Arithmetik som lär att räkna. — Man samlade ihop
berättelser om merkwärdiga händelser, som handt och stelt
i werlden, och när man sen satte dem tillsammans, sä blef
det Historie af, och sedelmera, nar mgn ssref bpp hwad
fom hände och skedde, sä blef Historien sa mycket fullstän-
digare och sannare; ty medan män bara berättade, sä hän-
de det, att man ibland satte till, och ibland glömde bort
mänga saker, i synnerhet när det angick sådant, som hade
händt för läng tid sedan: och derföre weta wi nu icke,
huru det stod till här pä Jorden för längre tid tillbaka,
än under ungefär Zvou gr. — Det fans äfwen Menni'
skor, som tänkte efter, huru wi fick wära kunskaper, och
huru wi kuude weta ätt nägot war sant eller icke, och
hwarifrän Werlden vch Mennistan mätte hafwa kommit,
och bwartill allt det, som sins i werlden, kan wara ämnadt,
och mera sädant: och den wetenstap, hwari man samlade
alla sådana, betraktelser, sH godt man gjorde dem, kallade



«MN Filosofi. Sedermera haftva wetmstaperna allt mera
tilltagit, sä att i synnerhet Europeerne nu weta mycket me-
ra än förr i werlden, och än de andra werldsdelarnas solk-
stag, sch derföre äro de oändeiigen mycket bäde stugare och
yiägtigare, än alla de andra folkstagen.

Men männe ocksä Mennistorna i samma män blif-
wit' bättre, och beskedligare, som de blifwit slugare, och fätt
mera. kunskaper? Nej mina smä wänner: det haftva de
icke, blifwit. De allrabeskedli^aste och bästa folkstag har
lnan. funnit pä nägra ställen ibland dem, som wi kalla Wil«
dar. Det sins wäl ockfä Wildar som äro mycket grymma
och elaka: men ibland Indianerna, i Amerika, och pä nä-
gra af öarne i Stora Ocean, äfwen pä nägra ställen i A-
Kika, har man funnit folk, som warit mycket goda och be-
Dedliga: derenzot har det nästan aldrig handt, att odlade
fpltslag warit goda; utan Europeerne hafwa alltid warit sa
e„laka, att de farit till andra land, och der haftva de slagit
ihjäl folket, och tagit ifrän dem deras land, och twungit
dem att arbeta för sig, och derföre hafwa de nu flyttat till
Mänga ställen pä Jorden, säsom jag. förut. har. bestrifwit.
Men du fär pä, andra ställen läsa om dem, huru de med
Elakhet och orättwisa behandla, tze andra^folkstagen, utan att
de nänsin tanka pä det, att dessa äro mennistor, äfwen sH
wäl som de; och äfwensä söka de att kunna förtrycka
hwarandra sins imellan, och taga ät sig allt hwad de kun-
ya fä, utan att bry sig om andra mennistor, om de äro
lyckliga eller olyckliga. Likwäl sä sins det äfwen mänga
goda mennistor ibland dem; fastän de goda mennistorna
sällan fä rä,

Mennistorna anwända sä illa sina kunskaper, att de
nästan endast bruka dem till att sä mycket bättre kunna fä
sin wilja fram och städa hwarandra; men det kommer
deraf, att de icke tänka efter hwad de böra göra, och hwadsom är rätt och godt; utan de tänka endast efter, huru
de stola kunna fä det, som de wilja hafwa, och som de
tycka om: just som de wilda djuren pläga göra. — Mina
Läsare sinna säledes lätt, att det icke är stora kunskaper,
som Utgör Mennistans wärde; utan hennes bestedlighet
och godhet, och det, att hon alltid will göra det som är

rätt



rätt och godt: Men berfemte kan man också lätt förstH,
den som wet och förstår mycket, kan äfwen uträtta

Mycket mer, än de» som är okunnig, och att, om den,
svm mycket wet, är elak, sä är han i samma män fämre/
an den som wet litet och är elak, ty den okunniga wet of-
tq icke, act det, som han gör, är sä. illa gjorltt, som det
WefkeliHen är.

Aeli.giO.ner. När. Mennistorna bcgyute gifwa
akt pg, alla be besynnerliga saker, fom. fans och stedde om-
Aing dem, sä war wäl ocksä ingenting naturligare, än att
he tänkte pä delta sättet: Men huru. kominor det.till, ath.
gllt är sä har imättadt? och hmem är wäl det, som kal^
göra allt d^tt^ fom sä underligt länder och ster i werl^
den?. Hwem har, wäl. gjortHimmeln, ochlorden och 3)?en-.,
yistorna, och allt annat, som sins. i dcn omäiliga Naturen?.
—> De, so»n da »voro förståndigast, trodde, att det mäste
finnas en sä stor och mägttg och wis Warelse, att han kun?.

göra sgdana der stora och konstiga saker; och den Wa-.
felsen, k^lsade mgn GUD. Somliga gter trodde, att det
Oulle sinpas mäN3.a Gudar, som rädde. öfwer Jorden oä>
Mennistorna, och ställde till allt, det som händer, i weflden.
— Nägra af, dem, trodde, dä ocksä, att alla Gudarne »voro
tillfamlngNs, och rädde öfwer l>ela, Jorden;, men andra
tzter trudde, att h»oatt folkstag stulle hafwa sin. särstilta
Gud, sp.m„ fähde öfwcr. detsamma —. I syllNerhet war det,
mänga, som trodde att Solen och Stjernorna woro sädana
Gudar, för bN att t>2, sägo, qft Volen,. n,Fr hon tom när-
mare om sommaren, gjyrde jorden, fruktbärande och »vac-f
ker; men deremot, när hon dr.og sig byrf till wintern, si^.
blef det kallt och ofruktbart pa jorden. Derföre bädo, de äf»,
twen Solen fä innerligt nar hon drog sig bort, aft hoy stul?^
le kommst tillbaka, och hjelpa dem äter, o^ch tackade heilne
när hon kom tillbaka om' tvären. Nar de otunnigg Men^
Kistorna sägo, att Sc<en »var sa oändligt klar och lysande
4»ch mägtig att werka pä Jorden, sä kunde de icke annatz.

än art hon stulle »vara lefwande, och wqrq en/Gud.
MW



Mennistorna trodde äfwen, att deras Gud eller Gu-
dar skulle wara nöjda med dem, och wara goda emot dem,
och hjelpa dem, pm de lefde pa ett wiht satt, och gjord/
wissa saker, och ibland äfwen lemngde Ht Gudarna nägot
af det, som de förskaffade sig och egde; hwilket dä kallades
offra ät Gudarna. I synnerhet trodde de, att Gudarna
ssulle tycka om, att man för dem stekte fett kött: ty me-
dan de woro herdar och jägare, wistte de ingenting bättre
gn det : och när de dä sägo, att röken af det stekta köttet
steg opp mot himmeln, säsom all rök brukar göra. när de
icke blåser starkl; sä trodde de att deras Gud drog den dit
opp, för det att han tyckte mycket om. den. Sä en-
faldiga woro Mennistorna: men de woro äfwen fä grym-
ma, att de trodde, att Gudarna stulle ännu mer tycka om
det, att de stagtade Mennistor och offrade dem ät Gudarna :
ja, de togo äfwen sina smä barn och läts dem brinna opp
pä dey elden, hwarpä de stulle lägga sina offer.

Men när man nu sa der trodde och tänkte om Gudar-
na, och war rädd för dem när man mente, att de stulle
tycka illa »vara, och deremot sökte, att ställa sig in hos dem
igen, sä godt man förstod och kunde; sä war det der/ att
man sä trodde om Gudarna, och att man sä fruktade dem
-r- Religion. — Och dä icke alla Mennistor tänkte och
trodde pä samma sätt om Gudarna, sg blef det ocksä män-
ga stags Religioner pä, Jorden: nästan hwart solkstag ha-
de sin särstillq Religion.

Nu första wi allt detta mycket bättre. Wi weta, att
bet sins endast en Gud, som är oändeligen Mägtig och
Stor, efter han har kunnat stnpa en sä ofantligt stor
werld: — att Han sörstär och wet allting, och är oände-
ligen wis, efter Han har gjort allting sä underligt, sä kon-
stigt, och sa förständizt *): — och att Han är oändeligen
Aod, sa att Han »pill alla. Mennistor och alla lefwande wa«

rel,

Om du tager bara ett litet hlad as en blomma,, ochbetraktar det noga, sä ffall du häpna öfwer, hu u. ko!>sti^t
det qr sammansatt: Hivad stall du dä säga, om du desin»
yar, att af ett litet frökorn kan tomma ett ofantligt stort
jräb, som bar löf, och blommor,ch srutter? och sä ör det
med allt annat i hela naturen.



relser mycket wäl: att Han bäller af osi, om wi aöre sa^som wi böra göra, sa att wi alldng göra ondt, elle>.' städa
st.nägon, ell^r göra att nägon behösiver för wär stull lida
sch gråta; utan alltid hjelpa hwarandra sä mycket ws
kunna, — och ickc wilja, att »vi sjelfwa stola haftva bät,
tre, än wi tillika wilja att andra stola hafwa: Vttn att
Gud deremot är mycket missnöjd med osi och tycker illa wa-
ra, om wi göra d?r som är ondt, eller om wi mera arbeta,
för osi sjelfwa än för andra, i synnerhet om wi göra illa,.
öt andra, för att sjelfwa winna derpä.. Och nar wi.
weta, att Gud är sa oändeligen stark, ock mag.tig, att.
Han kan göra allr hwad han wlll, sä att Han
kan kasta werldsklot, säsom ett damkorn, som den minsta
fläkt bortför: att Han är sä stor, att Han pä en gäng är
allestädes i hela werlden, och är med osi, hwar wi ock mä,
ttara, lika wid den sista af stjernorna, som inne i »värn
rum: att Han w?t all ting, sä att Han icke allenost »vet
allt hwad wi göra, utan äfwen allt hwad »vi tänka och
Wilja: och att Han alltid will det allrabasta, och will osi.
alla oändeligen wäl, sä att Han fägnar sig öftyer det att
wi äro glida, och att det gör Honom ondt när »vi lida. och
äro olyckliga, just som en mycket god och öm far och mor
will sina barn wäl: — hwem stulle da icke frukta för
det att fä Honom till owän, ock hwem stulle icke finna
det oändeligen godt, att hafwa Honom till sin wän ?

Men du lär undra, min lilla Läsare, hwarsöre icke
Gud omedeldarligen talar med osi, efter Han ändä alltid
är med osi; ehuruwäl du wet att Gud är osynlig, och icke
bar någon kropp. Han, säsom mennistan har. — Du bör
dä weta, att dec kommer deraf, att Gud icke will det; ty
dä stulle Mennistan icke behöswa sjelf bruka det förständ
och den eftertänka, som Gud har gifwit henne: och dä stul-
le hon alldeles förgafwes hafwa sätt desamma — utan
Gud will, alt Mennistan sjelf stall tänka efter hwad hon
bör göra, och derom päminner Gud henne, när Han läter
nägot owanligt eller nägot förskräckligt och stort hända pa
Jorden. Den som är beskedligare och förständigare, mins
äfwen wid allting, att det är Gud, som gör osi fä mycket
godt: att det är Han, ssm satt. Solen att lysa pa Jor-
den, som har gifwit osi sä mänga saker till wär nytta, ochsom



Den Gudomliga Religion, som (ibland annat *) lär
att Gud will, att Mennistornl böra älsta hwarandra sä-som blöder och syston, och att hwar och cn stall wilja alla,
andra sä »väl. som han will sig sjelf, kallas den Christna
Aeligion, för det att Christtls lärde Mennistorna den,
för igoci är sedan. Men Mennistorna haftva, ända sä
litet gjort hwad den fordrar, att de icke en gäng förstaden
Vä samma satt, pä de ställen, der' de. säga att de hafwa
densamma.' och när en Religionslära förstas sa der olika,
sä att somliga tro, att meningen dermed är pä 'ett sätt,
och somliga äter annorlunda ;. sä säger man alt. den ar de-
lad i Sekter. Pä det sättet äro de Ehristna. delade i fie-
ra Sekter, af hwilka de mest betydande äro-: den Romersk-
Rarolsta, den chrekissa, den Evangeliska-Lutherska, den
Evangelistaßefornzerta, och den Ofterlandfta som är
mycket lik den Grekistq. — Den Katolska Ehrist-
na Reli g i ons, Sek te n bekännes. i hela Italien, hela
Spanien och Portugal, i största delen af Frankrike, i syd-
östra delen af Tystland och till en del i Helvetien, samt i
Ungern och i en stor del af Pohlen: äfwen i alla de länder
i de andra werldsdelarna, der Spanjorer och Portugisare
bo. — Den. Grekiska Ehristna Religions-
Sekten rader i Rysiland, och till stor del hos de andra
Slawista folkstagen, samt hos Grekerne. — Den Luther-
ska eller Evangelista Ehristna Religions,S ekt en
bekännes i Swerige, Norrige, Danmark, Finland, Island,
Preussen, och Norra delen af Tyskland, samt i en del af

i-hel-

fom sa konstigt och underligt har inrättat M här i werl-
den : och när en Mennista det gör, sä wördar och älstar
hon Gud öfwer allting, säsom den största och bästa af alla
y?arelftr: ech är alltid sjelf god, och. M alltid rätt och.
godt ibland mennistorna sä längt hon kan och förmär: och
dä »vet hon äfwen, att om. hon ockfä blir olycklig här pa
Jorden, för det att andra mennistor äro elaka, sa kommer
hon till Gud nar hon dör — och dä blir hon ända wisit
lycklig-

*) Läsaren terde lätt sinna, att det icke hör till Författarensplan, att här utweckla de egentliga Religions lärorna..



Utom den Ehristna sins det ännu andra Religioner pä
Jorden: såsom den Mosaiska Religion, som Moses lärde
Judarna, och som dessa ännu följa och hälla sig till;ehu?.

znwäl dtt är mera än zooo är, sedan Moses lefde: >—

pch den Muhamedanffa Religionen, hwilken en som het-
te Muhammed, lärde i Arabien för 1200 ar sedan, ochsom nu bekännes nästan af alla Arabiska 06) Tgtaristh
folkslag, sändes äfwen af Turkgrna, af Perserna och äf-
wen till en del i Indien. Dessa Religioner erkänna den
högsta och sanna Guden, äfwensätväl, som den Ehristna,.
fastän de eljest, till Religions-satserna, icke sta att jemfö-'
fas med den sistnämnda,

Helvetien. — Den Refo rmerta Ehri stn aRe li-
gi o ns-S ekten rader i Storbritannien och Irland, i
Batawien och dcn öfriga wästra delen af Tystland, samt i,
en del af Frankrike, och i en del af Helvetien. -^ Den
H sterländ.ska Ehristna Sekten följes af Ar-
menianer, med flera smärre foWag i Asien, samt. af Abps-
ftnierne.

Den Religion, som icke känner den ena och sanna
Guden, kallas med ett namn Hednisk Religion, ych dem
som tro en sädan, kallar man Hedningar; men den är af
mäyga slag. Ty de finnas, som tro att deras Gud bor-
i ett leslvande Mennista, säsom Tibetanerne, h»vilka tillbe-
dja Da^ai K.an«a, som tillika är deras Kung: andra äter»
tillbedja Mennistor-, som blifwit döda, säsom Peruwianer-
pe sin Manco Eapac: somliga tillbedja Solcn, Mänen-
och Stjernorna: somliga dyrka Glden, säsvM Gebrcrne,

fom bo i Persien: somliga dyrka allehanda andra ting här<
pä Jorden, som de sinna »vara mycket nyttiga eller stadli-.

utan att de »veta hwarsöre de äro det, och de sägas
dyrka Fctischer: och ännu flera andra. Mänga Hednin-
gar bruka äfwen bilder, som stola föreställa deras Gudar,
och de kallas derföre Afgudadyrkars. — De flesta Men-
Nlstor pä Jorden äro ännu Hedningar;. ehuruwäl mängH
nf dem bäde i Amerika, Asien och Afrika blifwit omwän,
he till Ehristna läran.

Gt<t<



St af er Mennlfforne blifwa dclt Jordens länder,
sig Emellan pa det sättet, att en hop Mennistor fiagit sig
tillsatNlnans, och utwalt cn ibland sig till anförare, och se-
dan haftva de öfwerfaKjt, andra mcpnistor, och flagit ihjäl
mänga, och tagit iftän deg: deras sand, och, hwad de haft,
och twungit dem forn fatt lefwa att arbeta fö.r sig. De.
bafwa dä fatt mycket land och »nyckel folk, som de rädt
öfwer, och dä har' det blifwit ett Rike. Andra mennistor
hafwa gjort pä samma sätt: och i«.är äter cindrg hafwa
slagit sig tillsammans för att förswara sig, sä har det upp-
kommit Riken eller Stater i werlden: och nu är
uästan hela Jorden indelad i risen. I början woro stater-,
na mycket smä, sä att endast, nugra tusen mennistor fanS,
i hwardera; men sedan tog en stat in mänga, och under-
stlfwade dem, och dä blefwo Riseya mycket stora, sa att
de innehölls, mycket stora land, och lnänga millioner men-,
Nistor.

Somliga Stater hafwa bara. en Styresman, fom of-
tast är en Karl, men ibland äfwen cn Osvinna, hwilken
de stola lyda, och sädana stater kallas Monarkista
ter eller Riken: i andra äter är det flera, som stola räd-
Zöra med hwarandra, huru folket i. det riket stall göra, och
sädana stater kallas Republiker. När det är en ensam,
Person fom regerar ett rike, kallgZ. d^n. i lvmligg riken Rej-
sare eller Kejsarinna, da riket kallas ett Rejsaredöme.,
och i somliga riken kallas den Konung om det är en karl,
och Drottning om det är qwinna, och ett sädant rike kal»,
las Ronungamke. Mindre MonarMa stater kallas Fur»,
stcndömen eller Hertigdömen, och pä flera andra sätt.

De som regera i ett. rike, kallas ocksä Ofwerhet och.
Regering, och de som stola lyda, kallas Undersatare i
det riket. — De reglor, hwxirefter Ofwerbeten stall regera
öfwer Undersatarena i ett rike, kallas det rikets, Rege-
ringsform.

I ett rike, hwari Regenten fär göra med sitt folk allt
hwad han behagar, säges Regeringsformen »vara oinskränktAtonaVkD, och Regenten. säges dä' regera enwaldigt och

haf-



Arig: bwtt du wäl> hwad Krig är? Jo: i ett rike.
samlar Kejsarn eller Kungen ihop mänga mänga karlar,
som da kallas.Krigsfolk, och med dem far han sen till ett
annat rike för att antingen hämnas en oförrätt eller inta-
ga det. Dä »naste Kungen i det andra riket ocksä samla,
ihop sitt folk och fara emot den andra, för, att förswara
sitt rike. Och när ds, dä mötas med sina Arméer (ty sä
kallas de stora samlingarne af Krigsfolk),, sä, börja de att
stjuta pä hwarandra, och mörda och sta ihjäl hwarandra pä
ett förskräckligt sätt. Dä dö mänga tusende: och mänga,
bli sönderslitna, sä att armar och ben, och andra delar af
kroppen, stitas bort, och de blifwa ufliga, krymplingar lör
hela sin lifstid: och dq, blir det sä mänga enkor och fader-
losa barn, som mäste swälta, och fara illa, och sörja, ibeg-
ge rikena: men när ändteligen desamma anförarena sluta,
att kriga, sä säger man att de sluta Fred.

htzfrpa en oinskränkt magt. I de riken äter, der Regenten
icke lär göra allt hwad dan will, utan att det är flera,
fom »näste komma öfwerens med honom, om han stall fä
göra wijsa saker, säsom att ålägga Undersätarena utstyldcr
eller börja Krig och flera andra sädana saker, der säger
Man att Regeringsformen gr inskränkt Monarkisk. —

Ett folk, som har inga andra Re^enter, än att hwar hus-
fader är dcn förnämsta och radande i sin jWt, säges wa-
ra i patriarkalilk författning, och en sädan finner man
mest hos nägra Nomadisca eller Herde-folkfiag.

För. att sa der föra Krig, hafwa de flesta, riken, stan-,
digt Krigsfolk färdigt: som dä kallas.' det rikets Krigs-
»nagt: och när det riket ligger wid sjön, sä hafwa de äft
wen flera stepp, med hwilka de föra krig till sjös, och sä-,
dana stepp kallas Rrigsftepp, af hwilka de största kallas
Linjeskepp, och de nägot mindre kallas Fregatter, hwaru-
tom det sins än mindre af mänga fiag. — Desiutom
hafwa mennistorna byggt städer och fästningar i rikena.
Mänga haftva flyttat till ett ställe, och byggt hus utmed
hwarandra, och de, som warit rika, hafwa byggt mycket
granna hus, och det kallas sen en Stad: och der bo wan-
ligtwis äfwen mycket Köpmän och Handtwerkare, och Konst-
närer och Sjömän. Ofta har man äfwen byggt stora mu«
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Mr omkring staben, pa det att fienden ej stall lunna' slip-
pa in i den, och da säges staden wara befäst: och när
man omkring ett ställe, hwari bara Krigsfolk stall bo, har
hyggt starka murar, och gjort stora anstalter, för att kunna
förswara sig deruti, sä kallas en sädan byggnad en Fäst-
ning. — Men när matt wet, att Mennistorna ofta räka i
krig med hwarandra, sä finner man ocksä snart, att det
mäste finnas Fästningar och befästa Städer i alla riken. —

Somliga Städer äro mycket stora: ja, det sins städer som
innehälla en hel million Mennistor, och ännu mer;' men
de flesta städer innehälla bara nägra tusen: och de som bo
i en stad kallas Inwanare, men de som bo i ett land
kallas Istbyggäre i det landet.

Men efter nu Stater och Städer hafwa blifwit in,
rättade pä Jorden, sä mäste Wi äfwen lära osi att kanna
dem, och hwad soM i dem mä wara merkwärdigast. Den
delen as Geografin, som handlar om dem, kallas PolitistGeografi, säsom jag förut har sagt.
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