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Den olika

stilen är

begagnad

för

att antyda,

hwad

skall läsas under de olika lärokurserna, nämligen

det

med „latinsk" stil tryckta nnder den högre knrsen.
Graderna äro utmärkta genom tecknet ".
Förkortningar: m. —meter, km.
kilometer, qkm.—
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—

INI^DNIAK.
livaä (3ii<l liar Blcapat, dotoolcuas mo<l orNan insor lätt, att världon masts vara
Btor, uär mau dotänkor dy oändligt stora
otautli^t
alBtaQtloii mollan liimlal^ropparno i världsi^inäyii
(soloQ mod planotorna ooli l^omowrua, oolr dossntoin
tixBt^6rnoriia).
B^_uoB 088 väl vara stor, mon
i
moä värläBr^m<l«3ii är äon iolco Btörro
än ön äroppo i
moä lialvot.
<lot

M>^cis)i.

fordon

är

?'«ntF 80111 ön apolBin, 0011 don ak-

särskilda dolar af
bildas dorkoro l)äst pä on
fordon aldildas pä Ka?-io?'. ?ä Kartan li^Kor
ökvorBt 00K >3ös/s/' nodorst, l^esis^ till vonstor 0011
till lioL.or.

?ör värt ö^a t^ekez öet, Bom om 801011 rördo
upp i Ö. oolr Zär nod i V. I
BiZ, i dst don
<-e^/,H^eien stär doolc BoloQ Btilla, livaromot dot är
iordon, som livällvor siZ omlirin^ BiA B^ol_k.
fordon liar, likasom ott rnllando Klot, on 5l)«-

rör

si^ o«l^'«^ 8ois)l ooli

dortill 365 d^n ooli näBtan 6 timmar. Nu sädan
tidrymd KallaB ott «^, oolr MMon ai donna rörolBo
äro ärBtidorna (var, sommar, liöBt ooli vintor). .lorooli dolioldon livällvor siZ tillika om^i^ s/Zs
vor dortill 24 timmar ollor ott d^Zn. I^öl^don al
donna rörolso äro cia^ oe/l ««it.
Don linio,

omkring livilkon

si^, Kallas /o^cisns a^si.

las

2'o^ nämli^on

fordon

livältvor

at axoln Kal-

nordpol ooli sydpol.

är at' Btor vi^t, t. ox. tor s^ökararo, att
Knnna dostämma on orts lä^o. Dot är därtoro nödvändigt, att dotta läZo är sälnnda ootooknadt pä on
Zlol) ollor on Karta, att man däråt' Kan osräkna,
Dot

livar orton liggor pä B^'ollva fordon. Dotta skorgonom att draga linior pä Kartan i tvä riktningar.
Dika längt trän oäda polorna tänlcer man sig
därtors dragon on KrotB soirkol) rnndt omkring ordon; don Kallas //me ollor s^^ttim- ooli dolar fordon
i tvonno lika Btora dolar, cie/ «o^/'« ooli ckei söt/>«
/l«i/Nc»iei. l_!mo11an o^vatorn ooli polorna tänkor man
sig dragna tlsro andra Krotsar i lika riktning mod
o^vatorn; dossa Kallas ö^eck^c/i^/a)'. Do vigtigasto
ooli s^snöotHens «)«ttH)'e^ livaral
ak dom äro
don lörra liggor 2,600 Kilomotor _^. ooli don sodnaro
lika längt 8. om s^vatorn,
vidars c/e« ?w,'/-« ooli
livaral don norra liggor 2,690
cisn söH-«
Kilomotor trän nordpolon ooli don södra 2,600 Kilomotor trän s^dpolon.
Nan tänkor Big vidaro a«t//-« Krstsar dragna
kran däda polorna gonom o^vatorn. DoBsa Kallas
Micicitt^s/l/lle)- sllor «is^'t//K^e>^ omodan alla do pnnktor, Bom ligga pä Bamma moridian, liatva middag
pä samma tid. Nan Kan naturligtvis draga sä
mänga moridianor, som man vill.
Hola fordons omkrots är vid o^vatorn 40,000
Kilomotor. ?ä Kartan dolar man oqvatorn gonom
moridianor i 360 dolar ollor i/^acie»'.
Nan antagor don moridian, som gar otvor ön
don torBta ooli räknar däriträn do andra
mot (). ooli V. fordon dolas sålunda i ckei ös/>-«
ooli
l?ssi/'« /la//'/^ci^i. S^ökolKsn antaga dook
moridianon gonom (Hrosn^ioli (grinits^j) i England
säsom don törsta.
?ä on glöd ollor pä on Karta äro BälodoB droddoirklar ooli moridianor dotooknado, ooli mod doras
tilltiiolp Kan man noga notookna, livarost on ort
liggor pä Kartan. Däroltor doräkuar man, livar don
—

liggor pä

s^olkva fordon.

Land

och Watten.

Tre fjärdedelar af jordens yta äro betäckta med det
wattnet lhafwet), och endast en fjärdedel ligger
högt att den bildar land.
Landet utgöres af en otalig mängd större och mindre
delar, hwilka alla äro kringftntna af hafwet. De största
af dessa kallas fastland.
Ett mindre stycke land, hwilket pä alla sidor ar omgifwet af
niatten, kallas en ö. Ett stycke land, hwilket pä tre sidor är kring»
slutet af matten, kallas en halfö, och en smal halfö kallas en
udde (landtunga, kap). Ett smalt stycke land, hwilket förenar twä

salta

länder, kallas ett näs.
Det finnes 3 fastland.

sa

1. Gamla wärlden ligger ftä östra halfklotet. Den
indelas i 3 wärldsdelar, nämligen Europa, Afien
och Afrika. Europa sammanhänger med Asien pä en läng
sträckning; men Afrika är endast förenadt med Asien genom
det smala näset wid Snös.
2. Nya wärlden eller Amerika ligger pä westra
halfklotet. Den kallas Nya wärlden, emedan den först ar
4492 upptäcktes af den store sjöfararen Columbus. Amerika är den fjärde wärldsdelen, och indelas i Nordamerika och Sydamerika, hwilka äro förenade genom
Mellerst a ' Ameri ka. Mellersta Amerikas smalaste del
kallas Panama-näset
3. Australlandet eller Nya Holland ligger
pä östra halfklotet och är det minsta fastland. Den stora
mängd öar, fom ligger O. om detsamma, bildar tillsammans
med fastlandet den femte wärldsdelen eller Auftral ien.
Europa, Asien och Nordamerika sträcka sig högt upp
mot N.; Afrika, Sydamerika och Australien ligga mot S.
Hafwet bildar en sammanhängande wattenmassa,
hwaras ingen del är alldeles skild frän det öfriga.

Ett stillastående matten, hwilket är skildt frän hafwet, kallas
en insjö. Ett matten, hwilket sälunda skär in i landet, att det pa
tre sidor är omgifwet af land, kallas en bug t (wit, fjord). Ett smalt

hwilket förenar twä större matten, kallas ett sund (kanal).
Hafwet indelas i 5 hufwuddelar, hwilka kallas wärldshaf eller oceaner.
1.
Ishafwet ligger omkring sydpolen.
2. Stora oceanen, ocksä kallad Stilla hafwet
eller Söderhafwet, har mot O. Amerika och mot W.

matten,

Asien och Australlandet.
3. Indiska hafwet har mot A. Australlaudet,
mot N. Asien och mot W. Afrika.
4. Atlantiska hafwet har mot A. Europa och
Afrika och mot W. Amerika.
5. Norra Ishafwet ligger omkring nordpolen,
kartan visar att Fö^« /sHa/vei ntan »kdrott.

gar ökvor i Stora oooanon, Indiska ooli
liakvon ooli ioko liar land säBom gräns.
/s^a/^ei gär dols ntan akorott älvor i dot atlantiska
liakvst, ooli är dols köronadt mod dotsamma gonom
VaklinBviKon. Dot är köronadt mod Stora oooanon
ondast gonom Voringssundot. _^orra IBliakvotB landooli NordamoriKa.
gränBor dilda3 al Nuropa,
Flio^a ooea^s/t är dot stör_Zta ak alla tiak.
—

—

Guropcc.
(9,730,000 qwk. med 364 millioner inwänare.)

Gränser: se kartan.
Lnropa
OaKtadt
är don näBtminBta ak do kom
världBdolarno, är dot längt vigtigaro än do andra.
Vnropa liar nämligon on m^okot g^nnBam /c»^m, i dot.
tiakvot pä mänga stallon skär in i landst. Dä där
sälodos ioko tinnas stora ooli otillgängliga landmassor, Kan man mod lättliot Komma till do BärBkilda
dolarna. Dotta undorlättar Kandoln ooli all annan
samkärdsol. Luropa liar tillika ott gynnsamt iä^e pä
fordon, i dot största dolon liggor inom don tompo-
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rsrado 2onon*). VädorloKon liola ärot igonom (^/i-i«aie^ Bom liar sä stort intl^tando pä monniBkors
ooli växtorB ntvookling, är därkörs livarkon kör Kall
ollor kör varm, livarkon kör torr
ollor kör knktig. Nnropa liar
viBBorligon ioko
sä varmt
Klimat, Bom är nödvändigt
utvookla do
IrvilKa tinnaB i liota xonon;
liottan är dä ioko liollor
tr^okando, att don liindrar monniskan att tänka ooli arl)ota.
Härvid ma man iliägkomma, att
invänarnos l^oka is^nnorliot
stödor sig dorpä, att
Indo-europé.

är ntdrodd nästan ökvor-^^^^^^^^^^^^D
allt i Vnropa. Härak Kommor dot ooksä att invänarno i Nnropa liakva don mosta upplysning ooli
i^e«

oildning s^Mn/)) pä Kola

fordon.

(Ryssland). Härifrån ntgä twä halföar, nämligen Nordeuropa (Finland, en liten del af Ryssland, Swerge och
Norge) och Mellersta Europa. Mellersta Europa utsänder mot S. Sydeuropa, hwilket omfattar tre halföar, nämligen den Pyreneiska (Spanien och Portugal), den

Italienska och Valkan-halfön.

lukter Klimatet Kan man indela horden i 5
eller bäiien, nämligen 1 bet, 2 tempererade ock 2 Kalla,
ven Heia sonen li^^er pä däda Bidor om ekvatorn intill vändcl^n n^T-^a iem/ie^sT-ack
KretBarne; utantör denna liF^r i^y^
oelr mot 8. den söe^a iemvei-sT-ack, livilka nä, till nolkretBarne.
?rän polkretBarne ända till ytterst i If. ooli i 8 BträoKa Bi^ de
tvä
Zonerna.
I /isia
rader en BtarK värme, Bom
näBtan är denBamma bela aret igenom; oob där äro tvä ärBtider.
Den ena är regntiden, dä där da^li^en kalla BtarKa reznBkurar,
ock den andra är en torr tid, dä äär alldel6B intet re^n faller.
I de tem/ie^eiat/e sönerna framkallar den olika värmen de l^ra,
välkända älgtiderna. I de
sönerna äro äter tvä älgtider,
nämligen en Kort Bommar oeb en länZ ock mycket Kall vinter.
ett landB belägenbet i en af dezza söner Kan man dock
icke nö_j aktivt beräkna deBB Klimat. Härom mera framdeles.
*)

2one»-

—

—
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Hafwet. Norra Ishafwet bildar Hwita hafwet mellan Ryssland och Lappland.
Atlantiska hafwet bildar en stor mängd delar: Wester hafwet eller
Nordsjön är öppet mot N.; mot SW. förena sundet wid
(5 ala is (kala) och K anale n det äter med Atlantiska hafwet. Frän Nordsjön leder Skagerrak mot Ö. till Ka ttegat, hwilket genom Öresund, Stora Vält och Lilla
—

Balt är förenadt med Östersjön. Östersjön bildar Bottniska wiken, Finska wiken och Riga-wiken.
Mellan Frankrike och Spanien ligger Biscaya-hafwet.
Sydligare leder snndet wid Gibraltar (sjibraltär)
in i Medelhafwet, hwilket är dm största af alla hafsarmar. Mindre delar af Medelhafwet äro Adriatiska
bafwet inwid Italien och det Grekiska öhafwet eller
Arkipelagen. Härifrån leda snndet wid Dardanellerna, Marmarahafwet och sundet wid Konstantinoftel in i Swarta hafwet.
Öar. Mot N. ligga Nowaja Semljä, Spetsbergen längt ut i hafwet och Lofotenöarne; läugt ut
i hafwet mot NW. ligga Fär öar ne och Island; mot
W. ligga de Britiska öarne (England,
och
Ireland); mellan Kattegat och Östersjön ligga de Danska
öarne, och i sjelfwa Östersjön Öland, Gotland,
Äland, Dagö och Ösel.
I Medelhafwet ligga Corsica, Sardinien. Sicilien, Kreta och mänga mindre öar i det Grekiska öhafwet.
—

—

—

Gnropas
1. Ryssland

är

stater.
Östeuropa.

Dessutom äro
2. Swerge och Norge omfatta Skandinawiska halfön.
3. Danmark omfattar norra delen af halfön Jylland
och en mängd öar.
4. Tyskland omfattar midten af Mellersta Europa
hela

Finland och Polen därmed förenade.

eu mängd länder. Det wigtigaste landet är
Preussen, .hwilket omfattar största delen af Nordtyskland.
5. Ofterrite-Utlgarn ligger mot SO. i mellersta
Europa.

och utgöres af
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balfön.

6. Schweiz ligger mot S. i Mellersta Europa.
7. Holland eller Nederländerna,
8. Belgien och
9. Frankrike ligga mot W.
10. Storbritannien och Ireland bildas af öar.
11. Spanien och 12. Portugal omfatta Pyreneiska

13. Italien
14. Turkiet,

omfattar Italienska halfön.
15. Grekland, 16 Rumänien, 17.

Serbien och 18. Montcnegro omfatta Balkän-halfön.

Östeuropa.
1. Ryska riket.
Östeuropa utgör wigtigaste deleu af det Ryska riket,

hwilket därjemte omfattar smärre delar af Nordeuropa (Finland) och Mellersta Europa (Polen) samt en stor del af Asien.
N^Bka riket omkattar ioko lilott öBtra liälkton ak
anropa, ntan 00K norra trod^jodolon ak
(sHi)/e,l m. m.) Dot omkattar
ons^ottodol ak allt kaBtland

ollor 22 mill. <^Km. Dotta okantliga riko är dook
gloBt dokolkadt, ooli Bidirion, livilkot dildar don
största dolon ak rikot, liar dlott 4 '/^ millionor inväriaro.
2ola rikot liar 119 mill. inv.
li^BBlandB
makt liar dlikvit grnndlagd ak kotor dsu _3toro ooli
liar oktorliand dlikvit utvidgad ak lionom ooli lians
oktorträdaro, i dot do liakva körvärkvat Big ländor
kran Bvorgo, kolon,
ooli asiatiska kolk.
Rikets europeiska del bestar af kejsaredömet Ryssland och storfnrstendömet Finland. Det förstnämnda innefattar tillika besittningarna i Asien.
—

Kejsaredömet Ryssland.
(5 mill. qkm. ined 98 mill. inw.)
Gränser: se kartan.

Pä.gränsen mot Asien ligga de guldrika Urälb ergen mot Ö. och det snöbetäckta Kaukasus mot S.; pä den
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halfön K rim, som ligger i Swarta hafwet, framstryka
Tauriska bergen. .Men för öfrigt bildar hela landet en
ofantlig slätt, kallad Östeuropeiska slätten...
lilla

?rän mollorsta Dral BträoKor sig mot (istors^ön

on lag landtr^gg; don Kallas i sin liögBta dol Mai-

upprinna tro ak Rysslands linkvndtia/. ?ä
tlodor, nämligon
Dnjopr ooli Diina.
Denna statt är mycket wattenrik och har större stöder och sjöar än nägot annat land i Europa. Floderna
utmärka sig genom ett jämnt lopp. De äro i följd däraf
segelbara sä godt som frän källan till mynningen. De wigtigaste floderna äro Newa och Wolga, hwilken är den
Ht
största af Europas floder med en längd af 3,200 km.
S. flyta till Kaspiska hafwet Ural och Wolga Mder: Nisjnij.Mwgorod, Kasän. Sarätof och Astrach^, till Asofsta sjön
Don, till Swarta hafwet Dnjepr
Kijefl. —Till
Östersjön flyta Weichsel lstad: Marschal och Njemen,
hwilka bäda utfalla genom Preusfen. Till Rigawiken flyter
Duna istad: Rigal, till Finska wiken Narowa
Närma)
S:t Petersburgl frän sjön
frän fjön Peipus och Newa
Ladoga,
upptager Swir frän sjön Onoga och Wolchof sstad: Nowgorodl frän sjön Ilmön. —Till Hwita hafwet flyter Dwinä
NrchKngelstl.
Af de nämnda insjöarna är Ladoga den största i Europa. Kaspiska hafwet,
ligger i gräusen mot Asien, är den största insjön pä
Östersjön. Det har salt watten.
hela jorden, sä stor
Ryssland liggor till BtölBta dolon i norra tompororado z^onon ooli dar ott Kallt /asi/antis^mai.
Ntt sädant liar l>ädo m^okot stark Köld om vintorn
ooli m^okot stark liotta om sommaron; dot saknar
tillika knktigliot ooli liar ondast litot dläst. //<?/s- i motsats till kastlandsklimatot, livarkon
stark Köld om viutorn ollor stark liotta om sommarou, livaromot dot liar m^okon knktigliot ooli
l)läst. li^ssland är Vuropas Kallasto land ooli vida
Kallars än vostra Nnropa nndor samma l)roddgrador, omodan dot är i mindro kördiudolso mod liakvot,
som längsamt uppvärmos ooli läugsamt atk^los.
Nn annan orsak till vostra Nnropas mildaro Klimat
är, att kran don dol ak atlantiska liakvot, som lig—

—

som

—

som

som
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gor i liota xonon, on väldig liaksström, „(^olkBtrömmon", riunor ända till vostra Nnropa ooli modkör
on varm vattonmassa. Donna nppvärmor lnktou ooli
mildrar sälnnda Klimatot. Dä omollortid li^ssland
sträokor sig sä längt mot 8., sä liakva dsBB Bvdliga
traktor ott mildaro Klimat, olinrn vintorn ookBä där
är Kall, 8a att Bvarta liakvotB vikar ärligon äro iB-

-dolagda.
Växtligliotsn ökvoronsstämmor mod Klimatst. I
där do Kalla vindarno odoliindradt Kunna oläsa
in ötvor dot tlaoka landot, linuas vidsträokta torkmossar ooli Kärr, Kallado ?^nck/-« ooli tillkrusna nästan liola ärot; där trikvas ondast smäduskar ooli
moBBor.

—

Därpä kolja okantliga

s^o^«^

(körst ak

da^träd, livilka Kunna utliärda dot stränga Klimatot, ooli därnäst ak lökträd, säsom ok ooli lind) ooli
dördigt ä^s^/«A^ livilkot i vmnigliot kramalstrar

säd, lin ooli liampa. Dandots sädoBrikaBto dol är
dot BäKallado <3l?a^Mz/i/eöä7tei. Dot BträoKor sig kran
södra Ural ända till mollorsta Nuropas liorg ooli
liar on djup ooli kot matjord. Här odlas m^okot
livoto.
B^dligaro tinnas okantliga <3i^/?e^ d. v. s.
I_?ie>-si
slättor, livilka äro doväxta mod liögt gräs.
i 6. tillätor dot milda Klimatot vinodling.
Do vigtigasto näringarna mästo sälodos vara
/o^eUj^K ooli bos^a/iFF^öissi. »lorddrukot tillätor on
storartad uttörsol ak säd, lin ooli liampa; pä stopporna dota okantliga, nalkvilda lrj ordar ak tiästar,
tioruooskap, kär ooli Kamolor. Nan päträtkar där
I skogarno är/aZ'kärali^j ordar ak 50,000 st^okon.
ie« m^okot lönando ooli lomnar körnämligast ökorrar ooli skogskägol. Intot land i Europa är sä rikt
pä polsd^ur som Ryssland.
är ak Btor l>oUral ooli XaspisKa
t^donkot, is^nnorliot i
liakvot, där kramkörallt störartorna körtjoua att nämnas. Do lomna Kaviar ooli liusdloss. ?iskarno
kängas i^nnorliot om väron vid islossningstidon^
ooli
dä do Komma i slutna skaror uppkör
Ural.
Fs^sö?-^ dodrikvos is^nnorliot i Draldorgon, livilka lomna guld, platina ooli is^nnorliot^ärn.
—

—

—

—

—
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Og.lt,

linno8 i vlnnigliot där8ainina3tädo3 ooli i 8toppI 8tovnorna vittrar dst ot'ta ut ur fordon

i sådan niängd, att markan tvoko3 vara ootäolct
mod snö.
är litlig i inidton af landot
oon Iiv38land8 vigtiAa3ts taorik88tad är No8k>va.
do rvska laoriksvarorna äro
ooli ropdoröinda.
//a/it/e/« doi'0rdra8 Fynom 80Aoloara tlodor, Kanalor, järnvägar ooli on
—

—

inängd är8rnarknador. Oononi Kanalor tördindas
alla dy oniZifvands Ivra liatvon. Don lörnäuista
vattonvägon lör Iiv88land8 inro liandol är
Kan man pä 3 Kanalvägar Koinnia till
ooli

t. ox.

gononi

ditlod
löronar on
lliod on i
l31and do ökriga
Ouoga utrinnando tlod
Kanalorna är don viFtiga8to
livilkon
man grält utrnod 8ödra 8trandon ak
Dadoga,
oinodan 8oglinFon pä donna
är karlig. ?ä Mrnväg Kan inan nu Koninia kran 8:t ?otor8ourg till
8varta Iiatvot 8aint kran Ilral-tlodon till vedträ gräuDy viZtiga8to nandol88tädorna äro 8:t?otor88sn
ooli
nurg, liiZa, <)do88a,
Iiv88land doli08 at mänga olll<3 folk. 1)6 tl68ta
invånarns tillnöra don <3/<?m8A« 8taniinon. "lill donna
liör liukvudkolkot
ni68t ooondo i ino11or8ta
dolon, saint
ötriga
i vo8tra dolon.
lolkstaniko1k8lag6n äro do talrikasts: tiors
inar i
ooli i ().,
ooli
i V.,
i 80.
tinna8 i8vnnornot vid
oon i 8.
tivaronda religionZbellännelse linno8 uti
Iiv88land. Don allinännasto roligionon är don groKi8ka ookännol8on, livilkon är antagon akliv88arno.
ooli on dol?in?olaokarno äro KatoliKor,
nar äro lutnoranor.
äro inuliaininodanor.
är ännu pä on lag 8tändpunKt,
?olkot8
8a att do tlo8ta oöndorno nvarkon Kunna lä8a ollor
8krikva
till lör on Kort tid 8odan voro oöndorna ///sF,m, rnon Xoj8ar
II uppliätdo
1ii'ogon8kapon.
80U1

—
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Kejsarens makt är oinskränkt.

Me

dafseende pä

i guvernementer.

fömaltnwgcn är Ryssland indeladt

SPet:rsbugt.

afseende pä landets historia indelas Ryssland i 7
lmfwuddelar: Ingermanland och ÖstersjöprovinMed

serna (Estland, Lifland,Kurland),

Stor-Ryssland, Lill-

14
Ryssland, West-Ryssland, Polen, Syd-Ryssland och Öst-Ryssland.
De största städerna äro S:t Petersburg med 1 million och Mostwa med 800,000 inw.

Moskwa.

I Ingermanland.ligga:

S:t Petersburg, Kro

li-

st ad t och Narwa, i Östersjöprovinserna Rewal uti Estland, Riga och Dorpat i Listand samt Mitau och Libau i Kurland.
Öar: Dagö och Ösel.
—

S:t Petersburg, rikets hufwudstad, är en af Eurovas

Praktfullaste städer

med breda gator

och storartade

byggnader,

såsom
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Isakskyrkan och Winterpalatset. Minneswärdär: Peter den Stores
bildstod och Alexanders-kolonnen. Märkligast bland stadens mänga
broar är Alexanders-bron. Pä sjösidan förswaras staden genom
den starka fästningen Kronstadt, som ligger M en ö i Finsta
wiken och är Rysslands migtigaste trigshamn.
Närma är kändt
genom Carl XII:s seger 1700.
—

Riga är en

stor handelsstad med

Pllt iir kändt genom sitt universitet.
listiga

189,000 inw.
och DorRev a I och Libau äro
—

—

handelsstäder.
Stor-Ryssland ligga Archängelsk, Nowgorod, Moskwä, Nisjnij-Nöwgorod och Tula.
Ö: Nowaja Semljä.
Archängelsk är en handelsstad.
Nowgorod war ri>
tets första hufwudstad.
Moskwa är rikets andra hufwudstad
och utmärler sig genom sina mänga kyrkor, hwilkas förgylda kupoler
I Nisjnij-Nowgorod,
och torn bilda likasom en hel skog.
som ligger wid Okas utflöde i Wolga, hällas ärligen stora markna-ser, till hwilkll flere hundratusen mennistor komma tillsammans
Ttlla har metallfabriker.
frän bäde Europa och Asien.
Lill-Ryssland ligga Kijef och Poltäwa.
I
K'ijef war ocksä en tid rikets hufwudstad. —Po It ilw aBr
kändt genom Carl XII:s nederlag 1709.
I West-Ryssland är Wilno största staden.
I Polen är Warschau hufwudstad och har 500,000
rnwänare.
I Syd-Ryssland ligga wid Swarta hafwet Odessa
och Sewastopol.
SewaOdessa är en stor handelsstad med 300,000 inw.
st opol ligger pä Krim och är ländt genom Orientaliska kriget.
Wid..Don bo de Donska Kofaterna.
I Ost-Ryssland ligga Kasän, Sarätof och Astra-

I

—

—

—

—

—

—

cha n.

idkar

Kasan och Saratof idka handel med säd.
siste.

—

Astrachan

Storfurstendömet Finland.
Snomi, Snomenmaa.
(373,600 qkm. med 2,432,000 inw.)
Gränser:

se kartan.

finlanä är dolägot mollan 60 ooli 70" n. dr.
samt mollan 38 ooli 50" ö. 1. Btörsta längdon utgör
1,150 Km. kran _^. svid
till /imi^ö«liti

16

(HanKoniomi), s^dligasto spotson. I (). ooli V. utgör största utsträokningon 600 Km.
Finland är uppfyldt af berg, af hwilka dock iutet är
särdeles högt. Deu högsta bergstoppeu Haldefjäll, ytterst i NW. pä gränsen mot Norge, är 1,250 m. hög*).
Höjdsträckningarne i landets norra del hafwa en höjd af
300 m. och därutöfwer. De sänka sig söderut till 90 ä
120 m. samt innesluta och genomdraga ett högland, hwilket upptager största delen af landet. Detta högland sänker
i allmänhet är läg
sig smäningom mot knsten i W.,

som

och stack. Här finnes landets största slätt, wid Bottniska

del. Mot S. stupa höjderna brant i hafbilda en mängd nddar. Utanför södra kusten ligga
otaliga klippöar eller skär. Om ocksä hafwet utanför är
upprördt, är wattnet temligen lugnt innanför öarna, i de
säkallade skärgårdar ne. Största skärgärden är Ålands
sk är gärd (Ahwenanmaa), wid inloppet till Bottniska wiken. Pä westra kusten förekominer skärgärd endast här och
där, säsom i Bottniska wikens smalaste del Owarken (Me-

wikens
wet

och

mellersta

ren kurkku).

Finlands förnämsta höjdsträckning kallasMaanselkä.
Den sträcker sig frän norska bergen mot Ö-, först längs
gränsen mot Norge och sedan genom finska Lappland till
ryska gränsen. Här böjer den sig mot S. och bildar delwis gränsen, tills den böjer sig mot
mät Ryssland.
gä
twä
Frän Maanselkä
hnfwudäsar twärs igenom
landet ända, till Bottniska wiken: 1. Suomenselkä,
som skiljer Österbotten frän Karelen, Sawolaks, Tawastland
och Satakunta. 2. S alp ans se lkä, som förflgär genom
Karelen och sedan gär nära gränsen mellan Sawolaks, Tawastland och Satakunta i N. samt Karelen, Nyland och
Egentliga Finland i S.
De twä sistnämnda äsarne äro förenade genom 4 kortare äfar, nämligen Karjalanselkä, Sawonselkä,
Hämeenselkä och Satakunnanselkä.

*) Hafwets yta är sä jämn, alt den anses wara lila öfwerallt, och när man omtalar ett bergs höjd, menar man dermed, huru
högt det ligger öfwer hafwet.
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Frän Salpausselkä sträcker sig ät SW. Lohjanselkä
äuda till landets sydligaste spets Hangöudd sHankoniemi),
ät SO. Ayräpäänselkä in i Ingermanland.
Frän Maanselkä sträcker sig ät S. Ounasselkä
längs Muonio och Torne-elf ända till Bottniska wiken, ät
SW. Kainunselkä ända till Suomenselkä.
Pä sjöar och floder är Finland mycket rikt. Det kallas därföre med rätta „de tusen sjöars land". Särdeles
ligger mellan Suorik pä sjöar är den del af landet,
menselkä och Salpausselkä. Den liknar „ett ined öar fullströdt haf" och kallas af utländingar den Finska sjöp lata n. Här finnas otaliga sjöar, förenade genom sund och

som

strömmar.

Höglandets wattendrag

förena sig strätwis

till nägra

fä litlopp, hwilka därföre bilda landets wattenrikaste floder.

I

af landets ojemnhet och stengrund äro wattendrastrida samt uppfylda af forsar och wattenfall.
Genom de nämnda höjdsträckningarne uppstä fem hllfwudwattenomräden.
1. Norra området med Gnareträsk (Inarinjärwi),
Paatsjoki, och med Tana elf (Teson: utfaller geuom
nonjoki), soni är gränsflod mot Norge. Bäda ftoderlla ntfalla utom landets gräilser samt i wikar af Norra Ishafwet.
2. Nordwestra området med utlopp i Bottniska wikens norra del: Torne-elf (Tornionjoki), som jemte sin
följd

gen

-

bistod Muonio utgör gränsen mot Swerge (stad: Tornen).
Kemijoki (Stad: Kemi,)
genomstyter Kemijärwi.
Ule elf (Oulunjoki),
afleder Ule träsk (Oulujärwi)
och dess tillstöden: Hyrynsalmi-sträten frän N. och
Sotkamo-fträten lstad-Kajana) frän Z^). (stad wid Ule.elf:
Uleäborg).
Slutligen en mängd mindre stooer, säsoin Nykarleby-elf eller Lapuanjoki (stad.- Nykarleby) och Kyro elf
(Kyrönjoki), den största i södra Österbotten.
3. Sydweftra området med utlopp i Bottniska wikens södra del och i Östersjön. Här märkes främst den
lilla sjön Pyhäjärwi (stad: Tammerfors). Denna.sjö upptager frän N. Näsijärwi med dess tillstöden: Rtsäristräten, Pihlajawesi-sträten och Keuru-straten.
Söderifrån infalla i Pyhäjärwi Längelmä-sträten, H anho sträten och Wänä sträten (stad: Tawastehus). Frän
—

som
som

-

—

-

—

-

-

-
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Pyhäjärwi rinner den förenade wattenmassan ät W,, mottager frän N. Kyrösselkä genom Kyröskoski och utfaller
omsider genom Kumo-elf (Kokemäenjoki) i Bottniska wikens södra del (stc.d: Björneborg).
Anra-ä utfaller i Östersjön (stad: slbo).
4. Södra och mellersta området med ntlopp i Finska wiken. Största sjön är här Päijänne (stad: Iywäskylä).
Denna sjö emottager frän N. Saarijärwi-fträten,
Wiitasaari-sträten med sjön Keitele och Rantalampi-sträten. Frän Ö- mottager Päijänne Sysmämed sjön Puulawesi, frän S. Wesijärwi.
(stad:
Frän Päijännes södra del rinner wattenmassan ät
Heinolll) och fär namn af Ky m mene- elf (Kymenjoki). Denna
elf mottager frän N. Mä nty harjn-stråten, hwilken
ocksä asteder Puulawesi, och grenar sig nära ntloppet i twa
hnfwndarmar, af hwilka den östra har det wackra wattenfallet Högfors.
I gränsen mot Ryssland rinner Systerbäck (Rajajoki).
5. Sydöstra området med ntlopp i Ladoga.
Här
finnes den med öar fullstrodda sjön Saima (städer: Will-manstrand, S:t Michel), som har ansenliga tillflöden frän N.
Häsom en af dessas föreningspunkter märkes Haukiwesi
(stad. Nyslott). Denna sjö mottager frän N. Kallawesi-1 träten med sjön K allawesi (stad: Kuopio) och dess norra
tillflöden, nämligen lisalmi-sträten och Nilsiästrät en. Frän NÖ. mottager Haukiwesi den ansenliga
ntgöres af Pielis-järwi,
Pielis-sträten,
Pielisjoki (stad: loensuu), Pyhäselkä med tillstödet
Höytiäinen, och Oriwesi. Frän Haukiwesi rinner
wattenmassan ät S. till Pihlajawesi, som upptager Puruwesi, och utfaller i
Frän Saima
utströmmar Wnoksen Wnoksi), som bildar Imatra,
—

—

—

—

—

som

en

af

Europas

mest storartade forsar. Wnoksen utfaller

i

Ladoga genom twä hufwndarmar (stad: Keksholm).
Klimat. Vinland liggor i norra dolon ak don
norra tompororado xonon samt till on liton dol i
norra Kalla xonon ooli lrar ott ganska Kallt kastlandsklimat.
förnämsta näringen är tt^?'öi-?/Ke?, livilkot dook
är ganska svart, omodan markon i allmänlrot är
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stsnoundon ooli sandolandad mod on mängd Kärr
I^ill äkordruk tjonligast äro Vgontliga
Vinland, _^lan.d ooli södra dolarno ak
BataKunta ooli (istsrdotton
„^Vasaräg"). allmänt odlas räg, Korn, Kakra ooli potatos.
ooli moras.

Imatr.

i myllyrsta
I nordligasto dolon dydrifvos yndast lityt äkyrdrnk, t^'
vintorn är sä läng, att Bädyn ioky mognar, ollor
Köldyn Kommyr sä tidigt, att sädon frisyr dort.
I'rnKtträd tinnaß i ringa mängd ooli näßtan ondast
i BÖdra Knstlandyt, myn vilda där finnas i
BKogarno intaga yn
liot ooli ymnigast i nordon.

I^inyt trifvys l)äst

—

—
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stor dol ak landots

tall, gran ooli d^örk.

ooli utgöras

Mo^ö^^et

is^nnorliot

ak°

lämnar landots
vigtigasto utkörsvaror, nämligon plankor, drädor ooli
tjära
äkordrukot är öoon vigtig näring. Don lämnar m^okot
s^«^>ss^öißsin
smör till utkörsol.
största vigt är doskapsskötsoln i norra dolou, som äkvon liar goda liotosmarkor^
ooli ängar
Do dästa liästarno linnas i BavolaKs ooli I^arolon. kapplands vigtigasto
är on oinäring; doss körd^ur är ronon.
nämsta köromäl äro salar ooli skogskägol.
störro vigt är /ls^s^ is^nnornot ak strömming i liakvot, lax i olkvarna ooli muiKKor i sjöarna.
Aei-Fsb)'^si är ioko utan vigt.
motallor körokommor
ymnigast ooli nästan ökvorallt. Dot orliälls^
is^nnorliot ur s^jöar ooli m^rar i landots nordliga
ooli östliga dolar. XalK drännos m^okot i I^vland
ooli Vgontliga Vinland,
stonarton är
/ntittsi^in kullor ioko l)oliokvot. Do tio st a
granit.
kadrikorna tinnas i södra dolon ooli körnämsta kadriksstadon är
.BKoppsl)^gg6ri dodrik—

—

—

—

—

I södra
vos m^okot ooli is^nnorliot i (Istordotton.
(istordotton är allmogon särdolos liändig i allolianda

ooli Vorgä är väknadsslö^dor. I trakton ak
industrin dot^dlig, i trakton ak s^'stad tillvorka»
Don inro /mn^ei« är köga litlig,
m^okot träkärl.
mon don utländska lrandoln ooli kraktkarton äro
ganska litliga. ?5r att dskordra lrandoln liar man
gräkt <3«im«
som lodor kran Minska vikon
till Baima, sä att kart^g Kunna Komma
kran liakvot till Baima ooli doss tilltlödon.
äro anlagda kran Uslsiugkors till lavastolius,
morkors, Z^örnodorg, VKonäs, Hangö,
<7aKol)Btad, (^amla I^arlol)^ ocli I^loädorg samt till
Vorgä, I^uopio, XotKa,
Imatra, Bordavala, <loonsuu ooli 8:t ?otorsl)urg. Do
Holsingkors,
körnämsta liandolsstädorna äro
.^.do, V^jörnouorg ooli Illoädorg.
lnvanarne äro till största dolon FV/ma<-, mod
livilka I,«/)Mi'«6 äro doslägtado. Hiiens^K/' kinna^
—
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skärgärd samt i södra
dol ak
land ooli Ostorliotton. .Ki/ssa^ ooli ?^B^«^ tinnas most
1
län. _A'Fima?-e tinnas spridda i nola landot. latast dokolkad är s^dvostra dolon.
Neligionen är don /ni^^skt?. li^ssarno ooli on
mindro dol tinnar i landots östligasto dolar nokänna
don groKisK-KatolsKa läran. ?ör don lärda i>Mn/nFs« tinnos 1 univorsitot i Ilolsingkors ooli on mängd
andra skolor. Vland allmogon är läskunuiglioton
ganska allmän. ?ör dildandot ak kolkskololäraro
tinnas sominarior i «I^väsKvlä, VKonäs,

ooli Bordavala.
Vinland utgör on oskiljaktig dol ak dot li^ska
Non
rikot, livars Ko^saro är sio^/l/^sie M
Vinland liar sina ögna lagar ooli on kran don r^ska
skild körvaltning. LokolKningon sändor sina omdud
l^ill ianHck«M/-«e ooli i spotson kör körvaltningon sta
on Fsns^tt/FNiie^nö?' ooli
ss«aie/t. I^änon st^-

ak
Vinland liar i tloro ärliundradon varit köronadt
mod Bvorgo ooli är sodan är 1809 köronadt mod
Ryssland.
Finland2indelas för förwllltningen i 8 län: 1. Nylands, 2. Abo och Björneborgs, 3. Tawastehus,
4. Wiborgs, 5. S:t Michels, 6. Kuopio, 7. Wasa
samt 8. Uleäborgs och Kajana.
Dot minsta, mon tätast liotolkado l)land länon
län (11,900 ykm.). Btörst, mon glosast
är
KotolKadt är Dloädorgs län (165,600 <^Km.).
I historiskt hänseende indelas Finland i 9 landskap,^ nämligen: Egentliga Finland (Warsinais Suonn), Ålands Ahwenanmaa), Satakunta, Nyland (Uusimaa), Tawastland (Häme), Karelen (Karjala), Sawolaks (Sawo), Österbotten (Pohjanmaa) och Lappland (Lappi).
?ör _>2gBllipning6Ns värdando tinnas /io/)«tte^ i
H.l)o,
ooli
Värlien om religion är ankörtrodd ät e?^eöis^e^
i _^.Ko samt ät öis^c»/»a^^s i Lorgä ooli X^uopio.
„
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Helsingfor.
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De flesta städerna ligga wid kusten. Störst äro Helsingfors med 66,000, Abo ined 32,000, Wiborg och Tammerfors med 22,000, Uleäborg med 13,000, Wasa och Björneborg med 10,000 inw.
l.

Nylands län

ligger längs^Finska wiken,

frän Hangöudd

i W. till Kym-

mene-elf iÖ. Alla länets städer ligga wid lusten, nämli-

gen Helsingfors (Helsinki) med fästningen Sweaborg
(Weapori), Borga (Porwoo), Lowisa l.Lowiisa), Ekenäs
(Tammisaari) och Hangö (Hankoniemi).
Helsingfors, beläget pä en halfö, är Finlands hufwudstad
och till en del utmärkt wiil bygdt. Har twä förträffliga hamnar
och med afseende pä införseln den största handelsrörelsen i landet.
Pä sjösidan förswaras staden genom den starka fästningen Sweaborg, som ligger pä Wargstären.
Borga har en god handelsEkenäs är kändt genom sin hwäjsbuk.
Hangö, badrörelse.
ort, Finlands Vinterhamn.
—

—

—

2. Abo och Björneborgs lan
skärgärd.
landets sydwestra del och

utgöres af
fastlandet ligga wid kusten städerna Hbo

Pä

(Turku), Näden-

dal (Naantali), Nystad (Uusikanpunki), Raumo (Rauma)
(Pori). Pa ÄlllNd ligger Mariehamn
(Maarianhamina).
Kbo är landets äldsta stad och en af dess wigtigaste handelsoch fabriksstäder. Af stadens byggnader märkes den gamla domtyrkan. Wid Aura-äns mynning ligger Äbo flott, det äldsta i landet.
NyNädendal är en ringa stad, bekant såsom badort.
stad idkar handel med träkärl. Raumo är bekant för sin spets»
knyppling.
Björneborg utför mycket plankor och bräder samt
idkar stark sjöfart och skeppsbyggen.
Köpingar äro Salo, wld en wik af Östersjön, och Ikalis,

och Björneborg

—

—

—

—

wid Kyrösseltii.

3. Tawastehus län
ligger W. om Päijänne och, likasom S:t Michels och Kuopio läu, i det iure landet. Har städerna Tawastehus
(Hämeenlinna) och Tammerfors (Tampere).
Inwid Tawastehus ligger slottet Kronoborg eller Tllwllsteborg, det nästäldfta i landet.
Tammerfors ligger i en naturskön nejd mellan Niisijiirwi och Pyhiijärwi. Har en stor bomulls»
fabrik m. fl. fabriker och nr jämte Huopio inre landets största
stad.
Köping: Lahtis, järnwögsstaticn i närheten nf Wesijarwi.
—
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4. Wiborgs län

utgör landets sydöstra del. Wid Finska wiken ligga Wiborg (Wiipuri), Fredrikshamu (Hämma) och Kotka,
wid SaiMll Willmanstrand (Lappeenranta), wid Llldogll
(Käkisalmi) och Sordawala (^ortawala).
Keksholm
Wiborg ligger wid Saima-kanals mynning och har därföre
af alla landels städer den största utförsel af waror. Staden har
ett gammalt stött och är befäst.
I Fredrikshamn är landets
sadetstola. Kotka, pä en ö wid Kymmenes östra mynningsarm,
betydande
sägrörelse och utförsel af triiwaror.
har
Kelsholm
och Sordawala idka handel pä S:t Petersburg.
Öar. I Finska wiken Högland (Suursaari);
i Ladoga
Walamo och Konewits (Kononsaari), bägge med grekiska kloster.
—

—

—

—

5. S:t Michels län
ligger mellan Päijänne och Oriwesi. Det är upftfyldt af
sjöar, hwilka intaga mer än V^ af ytan. Städerna äro
alla ringa: S:t Michel (Mikkeli) wid Saima,
Nyst ott (Sawonlinna) mellan Haukiwesi och Pihlajawesi,
Iyränkö-ström.
samt Heinola widmedelpunkt
Nyslott är
för sjöfarten i en stor del af det
inre landet. Pä en holme inwid staden ligger flottet Olofsborg.
Mellan Pihlaiawefi och Puruwesi ligger i en naturskön nejd
—

—

den

längsmalll ön Puntaharju.

6. Kuopio län.
Keitele
i
frän
W. till ryska gränsen i Ö., har städerna
Kuopio, lisalmi och loensuu.
Kuopio,^ i ett wackert läge wid Kallawesi, har 9.000 inw.
och är likasom Abo och Borga biskopssäte. loensuu, wid Pieliself, och lisalmi N. om Kuopio äro smä städer med god handel.
Köpingar: Warkaus, S. om Kuopio med en mekanisk »verkstad;
och Nurmis wid Pielisjärwi.
Kända frän 1808 ars krig äro Toiwala nära Kuopio, och
Koljonwirta, nära lisalmi.
—

—

7. Wasa län

sträcker sig frän Bottniska wikens mellersta del till Keitele
och Päijänne. Wid kusten ligga Kristi nestad (Kristiina).

(Kaskinen), Nikolaistad eller Wasa (Waasa), NyKarleby (Uusi Kaarleby, loensuu), lakobstad (Pietarsaari) och Gamla-Karleby (Kokkola). I det inre landet
ltMr Iywäskylä, wid Päijännes norra ända.

Kaskö
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Största staden är Wasa. Nr säte för en hofrätt likasom
Abo och Wiborg, samt idkar betydlig handel likasom Kristinestad.
Kafkö, ringa stad med förträfflig hamn. idkar strömmingsfiske.
Iywiiskylii har landets äldsta folkskoleseminarium.
I Österbotten äro flere orter kända frän 1808 ärs krig. sä—

—

som

Lappo-Storby, Juntas, Orawais, Rewolaks (i Uleäborgs län) o. a.

8. Uleaborgs och Kajana län

är det nordligaste af länen. Wid kusten ligga Brahestad
(Racche), Uleäborg (Oulu), Kemi och Torueä (Tornio).
ligger Kajana (Kajaani).
I det inre landetidkar
listig fraktfart.
Uleäborg har af alla
Brahestad
landets städer den största utförsel af tjära.
De öfriga städerna
—

—

iiro obetydliga.

N. om Tornen ligger berget Aawafaksa, hwilket midfom«
martiden besökes af dem, som wilja se midnattssolen.
Länets nordligaste del, finska Lappland, indelas i Lappmarker.

2.

Swerge
Gränser:

och

Norge.

se kartan.

Dessa länder omfatta skandinaviska halfön, hwilken
sträcker sig frän Östersjön upp till Norra Ishafwet.
Hafwet fkär öfwerallt in med djupa fjordar, och utanför kusterna ligga tusentals klippöar eller skär. De största
öarna äro.Lofotenöarna i Norra
ntanför WestDe wigtifjorden, Öland och Gotland i Östersjön.
gaste fjordllrne pä Norges kust äro Kristianiafjord,
Trondhjemsfjord och Westfjord.
Skandinaviska halfön indelas i en nordlig och en
sydlig del; mellan dem är en bred sänkning, hwari sjöllrne
Wenern, Wettern och Mälaren ligga.
Landet N. om de stora sj öarne är bergland. Frän
N. till S. sträcker sig en bergmassa, Kölen, hwilken i N.
bildar gränsen mellan Swerge och Norge. I Norge utbreder den sig mot SW. nnder namn af Dovrefjeld och
Langfjeldene, och när till westkusten, där den stupar brant
i Atlantiska hafwet. Af de mänga uddarne mä märkas:
Nord kap, Norges och hela Europas nordligaste puukt, och
—

Lindes näs, Norges sydligaste pnnkt.
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Vorgmassorna rosa sig sä liögt, att stora sträokniugar äro täokta ak ovig snö; do nögsta dorgstopparuo tinnas pä I^angkjsldono ooli nä on liö^jd at"
2,600 m. —I Bvorgo sluttar dorgmassan småningom

Norslktandskp.

nod mot LottnisKa vikon ooli do stora s^öarno. I
dot nordliga Bvorgo äro dorgon laga ooli bilda
tlaoka dorgslättor, Kallado
Hola dorglandst är rikt pä s^öar ooli tlodor.
ollor e//'t)a/"?i« äro köga sogoll)ara, t^ do
bilda on mängd lntten/aH ollor /o,'s«^.
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Floder. I Swerge rinna gränsfloden Torne-elf,
Dal-elfwen och Göta-elf (stad: Göteborg). Göta-elf afleder sjön Wenern och bildar Trollhätte-wattenfallen.
Norges wigtigaste stod är Glommen.
Landet S. om de stora sjöarne har nägra klippfulla trakter. Sydligaste delen, Skäne, är en statt.
—

ldimatot pä Kalkön är i köljd ak donnas stora
ooli 8. Non dot är
utsträokning m^okot olika i
ooksä olika i I^orgo ooli Bvorgo.
orliällornämligon on stor mängd värmo gonom (folkströmmon ooli liar ott liaksklimat. Dä don varma s^ölukton plötsligon akk^los gonom att stöta mot do Kalla
borgon, är lukton m^okot kuktig. I Vorgon rognar
dot tro till k^ra gängor sä m^okot som Kos oss.
I Fve^Fs, livilkot gonom don stora kjällmassan skil.jos kran atlantiska liakvot, närmar Klimatot sig msra
—

ott kastlandsklimat.
Halköns invänaro äro .Fiiems^a!^ ooli M)/-mä«,
KvilKa äro boslägtado mod DansKarno ooli Isländarno. Dossa kolk Kallas /3^anck'^a^s^ ooli doras
spräk likna livarandra mvokot. I Kalkons nordliga
dolar nnnos ott mindro antal Iv«Ma^ ooli
livilka nära sig ak tisko ooli ronskötsol.
Noligionon är don lutliorska ooli /o/^^/M?n'«e/e7?

allmän.
XonungariKona Bvorgo ooli _^orgo Kakva on
liar i tloro ärkundradon
gomonsam Konung,
varit köronadt mod Danmark; mon dä dot blok skildt
därikrän 1814, ingiok dot on köroning mod Bvorgo,
dook sälunda, att dot är oakliängigt ak Bvorgo ooli
stvros oktor sin ögon grundlag.

Swerge.
(450,000 qkm. nied 4,800,000 inw.)
Gränfer: se kartan.
näringarna är äKs^,-«Kei don vigtigasto. Do
bördigasto dolarno ak landot äro BKäno ooli slättorna Kring do stora s^öarno. Do ökriga dolarno
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Kalv a sandig ooli stondundon jordman. I N. är
äkorbrukot osäkort i ansoondo till okta inträtkando

Stockhlm.

Xäst äkorbrukot är öei'Fsö)'l^es Bvornattkrostor.
ökvor mollorsta Bvorgo
gos vigtigasto näring,
sträokor sig ott bälto, som är rikt pä motallor, sä>
—
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Koppar ooli krauikol allt Mrn. Nn köljd Kärak
är, att uiotallvaru-industrin drikvos starkt.
?ör att dolordra liandoln Kar nian anlagt on
s^öliandolsvä^ tvärs izononi landot. ?rän
Vottorn till Von6in
lodor näuili^on <3öi«-/i:«n«i
ooli sodan lodor 3>o^<Aie-^««a^e^ körlii vattonkallon i (_^öta-6lk.
loda kran BtooKliolui till
(^ötoliorA, Nalinö, Xristiania ooli män^a andra städor.
Swerge indelas i 3 delar, nämligen Swealand i
midten, Götaland i S. och Norrland i N. Dessa hufwuddelar indelas äter i landfkap och för förwaltningen
soin

—

i län.

I Swtllland
och Gefle.
Stockholm

ligga Stockholm, Upsala, Falun

är Swerges

hufwudstnd och har

250000inw.

Staden har ett utmärkt wackerl läge wid Mälarens utlopp i Östersjön.
Upsala, i Upland, har ett universitet och en berömd domkyrka.
Falun, i Dalarne, har en stor koppargrufwa.
Gefle
är en handelsstad.
—

—

—

I Götaland ligga Norrköping, Kalmar och
Karlskrona i Ö., Malmö och Lund i Skäne samt
Göteborg i NW.
Norrköping, i Östergötland, är en ansenlig fabriksstad.
Kalmar, i Smaland, har ett stött, där Kalmarunionen stiftades
—

Malmö, fom
1397.
Karlskrona är Swerges krigshamn.
Lund
ligger wid Öresund och wid jiirnwiigen, utför Skänes fiid.
har likasom Upsala en berömd domkyrka och ett universitet. Göteborg, i Westergötland, ör en rik handelsstad och Swerges andra
stad med 100,000 inwänare.
—

—

—

—

som

I Norrland

Sundswall

ligga pä kusten
Umeä.

och

flere mindre städer, sä-

Norge.
(325,000 qkm. med 2 mill. inw.)
Gränser: se kartan.
Genom bergen indelas Norge i 3 hufwuddelar,
nämligen det Söndenfjeldske, det Westenfjeldske och det
Nordenfjeldske
näringarna är <Ne^ö?-l^ei ak uiindro vi^t, oinodan
är ott dorZland, ooli ärli^on inkoros ni^o-
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Kot spannmål.
Däromot gikva s^oFsb)"lH i 3. ooli
längs liola vostra Kuston stora inkomstor.
ligon samlas omkring 25,000 monniskor vid I^okotonöarna kör att känga sill ooli torsk. Nn mängd tisk
utköros till Bpanion ooli andra Katolska ländor, där
I dot i^ordonkjoldsko
man undor kastan ätor nsk.
I^orgo inlinna sig om väron on tallös mängd e/eis)-/<t^a^ ooli andra s^ökäglar, livilkas värdo isvnnorliot
dostär i dunot, som tagos ur boot. )3/ö/a)i<'« är i
Norgo s^nnorligon bot^dando, ooli Norrmännon äro
s^jötolk.
Kända pä liola fordon säsom ott
—

—

—

Norges största städer äro Kristiania med 150,000
Bergen med 50,000 inw.
I det Söndenfjeldste ligger wid kusten Kristiania.
Kriftianill är Norges hufwud- och universitetsstad.
I det Westenfjeldske och Nordenfjeldste ligga längs
kusten: Stawanger, Bergen, Trondhjem och Ham-

och

m

ers est.
Stawanger och Bergen

Bro hufwudorterne för sisthandeln.
Trondhjem har en af Nordens största och äldsta domkyrkor.
Hammerfest är jordens nordligaste stad.
—

—

3. Konungariket Danmark
(38,000 qkm. med 2,200,000 inw.)
Gränser: se kartan.
öarna
omfattar Danska
och den nordliga delen af halfön
Jylland.
Danmark Kör kör närvarando ondast don
ollor dot o^sntliAa
nordliga dslon ak Kalkon
,/?//it?nt/, sodan don ökri^a dolon, <3/sss?<? ook
1864 Klikvit köronad niod Aronsson.
Af de Danska öarna ligger Bornholm ute i Östersjön. Mellan Östersjön och Kattegat ligga Själland,
Falster, Laaland (läland), Fyen och Langeland.
Danmark är ett lågland.
<lMands östra Kust ooli alla öar, inod undansamt
taZ at dot Kor^iZa LornKolm, äro kruktkara
Kär ooli där Koväxta inod sniä skogar ak Kok ook
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ok. Mdt igonom Kalkon gar on sandas mod mänga
Kodar, nordligast slutando i uddon FAae/s«. Vid don
långgrunda vostkuston liggor on smal rad ak „Xlittor" ollor diinor, d. ä. sandmassor, uppkastado ak
igonom bola Kalkon gär
Kakvot.
Xlimatet är mildt, sä att sundon sällan tillkr^sa.
ook öoDo vigtigasto näringarna äro
Nmodan landot är omgikvot ak liakvot,
äro s/ö/a,-i ook /mnciei vidsträokta. järnvägar kinnas rätt

m^okot.

Neligionen är don lutliorska. I öM««»^ Bt,ä
DansKarno m^okot Kögt.
Danmarks enda stora stad är hufwudstadeu Kjöbenhavn (Köpenhamn) med 375,000 inw.
Kjöbenhavn ligger pä Själland..wid Öresund och är i
följd af sitt läge en listig sjöhandelsstad, ty Öresund ar likasom sunden wid Calais, Gibraltar och Konstantinopel en af wiirldshandelns
portar, hwilken ärligen genomseglas af omkring 20,000 fartyg. I
Kjöbenhavn sinnes rikets universitet.
Bland landets öfriga städer märkas: Helsingör pä
Själland, Odense pä Fyen och Aarhuus/är) i Jylland,
A arHelfingör ligger wid smalaste delen af Öresund.
Huu3 är Jyllands wigtigaste handelsstad och med 33,000 inw.
Danmarks andra stad.
Danmarks biländer i Europa äro Färöarna och
—

Island.

höga och kala klippor.
Island (100.000
inw.) har höga, snötäckta fjäll samt mänga
Vulkaner eller eldsprutande berg, såsom Hella, och heta källor,
säsom Geysir, hwilken kan uppkasta en tjock wattensträle af 30—
H0 m. höjd.
ook Island uppvärmas ak (folkström-

Färöarna iiro
endast 70,000

—

>qlm. med

Färöarna

mon ooli liakva därköro on mild vintor. ?ä ?äröarna Kan ondast Korn odlas, mon pä Island mognar sädon ioko, omodan sommaron är K^lig ooli

I'uKtig. I köljd ak donna knktigliot är gräsväxton
pä dossa öar
ooli därköro idkas där on
porlig kärskötsol. Donna Mmto nsko ook kägolkängst
ook
(„o^dorkäglar", „kägolkorg") är
Isländarnos vigtigasto näring. Bäsom dränslo Kogagnas pä Island drikvod.
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Mellersta Europa
omfattar alla händer frän Polen i Ö. till Atlantiska hafwet i W.; frän Östersjön och Nordsjön i N. till Pyrenéerna,
De riken, hwilka ligga
Medelhafwet och Alperna i S.
i Mellersta Enropa, äro således: Danmark, Tyskland,
—

på

geysir Island.
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Schweiz, Holland eller Nederoch Frankrike.
Mellersta Europas kuster äro läga; men ju längre
man kommer inät mot midten, desto mera höjer sig landet,
tills man när Mellersta Europas berg. Dessa äro genom
större och mindre slätter skilda frän Alperna, hwilka äro
Europas högsta berg. Man kan säledes i Mellersta Europa efter höjden urstilja tre afdelningar, nämligen låglandet, Mellersta Europas berg och Alperna.
1. Hseiie^K Z«?-t)Ms ia^iamck är tlaokt ook skogar, Kodar ook kruktbara landsträokor tinnas om
Kvarandra. Il^sslands norra landtr^gg kortsättos
Österrike-Ungarn,
länderna, Belgien

mot V. längs (Istors^öns Kust ända in i «IMand, ooli
<IMands Kodar kortsättas mot 8. i 2annovor. Do
danska „Xlittor" kortsättas undor namn ak Mns»längs Nordsjön ända in i Holland ooli Lolgion, dols
pä öar dols pä kasta landot. Dossa öar, Kallado do

Kakva uppkommit gonom ödoläggando
stormtlodor, KvilKa Kakva sköljt in ökvor landot.
Innankor diinorna linnos ott Kräm ak utomordontligt
kruktbar jordman, Kalladt m«7-s^.
(Nänon ook solon Kakva on stark dragningsKrakt, KvilKon i do störro Kakvon kramkallar on omväxling al bog- ook lägvatton, dot säkallado Mt)att)is^.
ook lägvattnot eöö.
Högvattnot Kallas
Undor omkring 6 timmar är dot tlod, ook undor
omkring 6 timmar oKK. OllKKoton mollan vattnots
Kö^jd Kan i dot stora Kakvot nä 9, 15, M 30 m.;vid
västra Kust är don 3 m.)
Innankor do I^riosisKa öarna är vattnot tämligon lugnt, ook undor tlodtidon kör tlodon on mängd
nn lor^ord mod sig. Donna Hvarstadnar, när vattnot ätor dragor sig tillbaka, ook oktorkand uppkommor sålunda land. Invänarno söka nu att gonom
dammar skedda ott sådant land mot Kakvots ökvorsvämningar. Dammarno Kö^as oktorkand till starka
ook Köga vallar. Nmodan marskorna äro bildado
ak don kota loran ook m^okot kruktbara, ögna do
sig
kör boskapsskötsol.
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2. Msi/s)'si« Z^o^ms öe^ bilda on stor bägo
kran NsdolKakvot till inomot Bvarta Kakvot. Ds utgöra 3 akdolningar, nämligon löA/>am^Hs i V., Hs^/e^si« I^sKiancks öe^ i midton ook Xtt^cl^nK i Ö.

alplandskap

I Hö^kranKriKo tinnas Oepenns^na, KvilKa skil,jas kran viporna Zonom F^sne-cka/sn.
Vland Nollorsta Vuropas KorZ märkas i V. ./^aöt^en (s^s^ra),
KvilKa skilda» kran riporna Zonom don /3^^e^is/c«
ook Kc/i^a^s^tt/ci, mollan KvilKa
/iö^siäiisn/
A^tM-^tt/sn li^or. I X. linnos
Kvars
Kö^sta spöts Kallas F?-o<Hsn. I midton kramstr^Ka
Kor^sKod^or, KvilKa dols skildas kran riporna Aonom
don 3^/8^«
ook dols omsluta Fö/^me^s is/'-?'«s/«)ick (Budotorna,
Nrx^skir^o ook VöKmorvald).
I O. Kilda Aa?'Misi'n« on Kä^o utankör don stora
—

—
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3.
bilda likalodos on bags, mon don
vida Kortaro, i dot don ondast.gär kran NodolKakvot iV. till adriatiska Kakvot i (). Do äro Kögst
1 midton, ook don Kögsta spotson är H/onMamo
(mängblang), 4,600 m.
bot^dor dot Kvita
borgot, omodan Nontblano, likasomkör ökrigt mänga
andra borgstoppar i riporna, är Kvitt ak istalt (Kallado ~<_FlotsoKor"), mod sv/^ s«ö.
?ör samkärdsoln är dot gMnsamt, att pä _^.lporna tinnas mänga san^m/nLa/' ollor Mss, gonom
KvilKa man Kan Komma kran Nollorsta Vuropa till
Italion. Dossa pass äro ioko allonast gjorda tillgängliga kör kotgängaro, utan mod stor möda ook
omkostnad äro do omdanado till körträtkliga landsv^ägar. ?ör brantkotons skull gä dossa i mänga
vändningar ooli äro pä mänga stallon inkuggna i
Klippväggarna; ökvor tlodor ook akgruudor äro broar
anlagda, t. ox. D^okvulsbron.
värmon om väron oob sommaron smältor
snön pä borgon, nodstörta okta snömassor ollor /a-s?'ne?-, ook kör att skedda rosando, Kar man pä
mänga stallon b^ggt täokta vägar. Do nodstörtando
lavinorna glida dä nod ökvor takot, utan att göra
«Kada. (^onom 3 pass gä järnvägar, on järnvägstunnol (undor^ordisk väg) lodor kran I^ranKriKo till
Italion ook n^ligon Kar man sprängt on tunnol gonom ott borg, KvilKot är 15 Km. brodt. (Zonom donna
tunnol gär Mrnvägon kran BoK^voi2 till Italion.
Floder. Genom det Mellersta Europas läg land
rinner eu mängd floder, hwilka alla, med undantag af Rhein,
upprinna pä Mellersta Europas berg. Dessa stöders lopp
wisar tydligt, att Mellersta Europa sluttar mot hafwet i
N. och W.
Till Östersjön rinna Weichsel (städer: Warschau och
Danzig) och Öder (städer: Breslau och Stettin).
Till Nordfjön rinna Glbe (städer: Dresden och Hamburg), Wefer (stad: Bremen), Rhein (städer: Strassburg och
Köln), Maas (stad: Rotterdam) och Schelde (stad: Antwerpen), hwilka tre sistnämnda förena sig wid utloppet.
Z,r
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Till Kanalen rinner Seine Wn)

Nouen sruang^ och Le Havre llöavr^).

Till

(städer: Paris,

Atlantiska hafwet rinna Loire Mr)
och Garonne (stad: Bordeaux sbärdäj).

(stad:

Nuntes lnangtj)

AHe«'n upprinnor pä 8:t (^ottkard, KvilKot är
ott ak Kukvudborgon pä riporna. Don rinnor mot
I^. gonom BoK>voi2 ook strömmar gonom Zockens/im
ät V. ända till stadon Vasol. I^ä sin väg gonom
Bokvoi2 är don ioko sogolbar; t^ doss lopp är alltkör stridt, omodan don är inklämd mollan Klippor.
?rän Vasol tl^tor don gonom don stora RKoindalon
(städsr: Vassl, Btrassburg ook Nainx) ook vid norra
ändan ak donna dal upptagor don H/a«>l kran ().
Bodan don vid L_öln inkommit i läglandot, blir don
on bröd,
tl^tando ström, KvilKon är sogolbar
kör m^okot stora skspp. I Holland körsnar don sig
mod Mlas ook se^Me, ook dossa tlodsr bilda nu ott
stort ck/ia, som utgöros ak sn mängd öar.
likoin
är ak stor vigt ioko allonast kör Holland ook Volgiou, livilka ligga vid doltat. Dagligon kardas pä
don mänga sogol- ook äugkart^g, som köra rosando
ook varor till ook kran don inro dolon ak Nollorsta
Nuropa. Nan Kan Kärak inso, Kuru vigtiga tlodorna
äro kör samkärdsoln. ?örut, dä man ioko Kado
Mrnvägar, var doras vigt vissorligon störro än nu;
mon tlodorna bskaras dook ännu ganska mvokot,
omodan soglatson pä dom är längt billigaro än pä
—

—

Mrnvägarno. ?ärdon nodkör tlodorna gär naturligtvis lättast, ooli do bogagnas därköro m^okot till
~tlötning" ak okantliga massor timmor kran do inro
skogrika traktorna till Kustorna.
Wattnet frän fydsidan af Mellersta Europas berg och
frän nordsidan af Alperna strömmar ned ät slätterna mellan dessa berg.och bildar Rhein mot N., Rhone mot W.
och Donau mot Ö.
Till Medelhafwet rinner Rhone, hwilken likasom
Rhein kommer frän S:t Gotthard och strömmar ät W. genom Genover-fjön. Wid Lyon wänder den sig mot S.
(stader: Genöve lsjenöw^j ock Lyon I^liong^).
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Till Swarta hafwet rinner Donau, hwilken är
2,800 km. läng och Europas näst-största stod. Den rinner
först ät Ö. genom Österrike; i Ungarn wänder den sig mot
S. och därefter rinner den äter mot Ö. (städer: Wien och
Budapest).

klimat. Nollorsta Vuropas lägland Kar ott KäksKlimat till köl^d ak Kakvots närkot; mon M längro
man Kommor in i landot mot ()., dsssmora gär dst
ökvor i ott kastlandsklimat. I langarn rsgnar dst
sälunda sndast Kälktsn sä mvokot som Kos oss.
Nan skullo tro, att i Nollorsta Nuropa värmon mvoKot tilltagor ät 8.; mon dstta är dook ioko kallot,
omodan Nollsrsta Vuropa smäningomKoljor sig mot 8M Kögro on ort liggor ökvor Kaksvtan, dosto Kallaro är don. ?ä do Köga riporna äro mänga <^vadratkilomotor täokta ak smZ' snö.
l^äcriVä>icis^ är
ooksä tämligon donsamma; dook visar sig nägon
oliKKot. I norra dolon bakas, likasom Kos oss, dot
mssta brödot ak räg. I ?rankriko ook dot sedliga
Nollorsta Vuropa utgör däromot Kvotot brödködan
(^kranskt bröd"). VinranKan, KvilKsn i norra dolon
ondast undor varma somrar bär söta drukvor, är
m^okst vigtig i do sistnämnda landsträokorna, ook
I^ranKriKs är dot land pä jordon, som kramalstrar
dot mosta ooli bästa vinst. I vinländsrna säljss
vinst kör ringa pris ook driokos likaså m^okst som
öl Kos oss; bränvinot Kannor man däromot ioko.
Neligionen i Nollorsta Vuropa är i N. />?-o?esiamiis^, i 8. ook V. K«io/sK. I Nordtyskland äro invänarno most lutkoranor ook i Holland rotormorta.
Don rokormorta läran Kar ooksä spridt sig inom on
dol ak BoK>voi2. I OstorriKo-llngarn, Volgion ook
I^ranKriKo tinnas däromot KatoliKsr.
folkupplysningen är till on dol Koroondo ak roligionon. I do Katolska ländorna är kolkot i allmänkot mindro uppl^ st.
—

—
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4. Kejsaredömet Tystland.
(540,000 qkm. med 49,500,000 inw.)
Gränser: se kartan.

I

Korean ak värt ärkundrado
Ko^saron Napoloon I undorkukvat

Kado don kranska
on stor dol ak Nuropa. Utom I^ranKriKo KoKorsKado Kan Bpanion^
Italion, Volgion, Holland ook vostra l^skland. Do
ouropoiska kurstarno köronado sig nu kör att störta
Kans väldo, KvilKot ooksä lvokados. Do sammanträddo däroktor till on »Kongross" i ">Vion kör att
ordna Europas statskörkällandon. Här Kildados as
trottioätta stator dot ?^/s^« /o^ö«^tiei, Kvars s^kto
dot var, att do ömsosidigt skullo Kjälpa Kvarandra^
att loda do gomonsamma angolägonkotorua inrättados körkunds-körsamlingon i I^ranKkurt am Nain^
till KvilKon do tvska statorua sändo sina omKud.
Nollan do tvä mäktigasto statorua i körkundot, Konungarikot Aronsson ook Kossarodömot östorriko,
KorsKado omollortid akunds^juka, KvilKon ändtligon.
köranloddo ott Krig 1866. ?rousson sogrado i Kampon. OstorriKo mästo utträda ur körkundot ook dotta
upplöstos. Aronsson intog lloro körkundsstator ook
törskatkado sig ökvorväldo ökvor do andra. Nollan
Nordtyskland» stator upprättados nu ott körkund,
dot säkallado __lVa^lii«/s^a /ö^önncki, undor ?rousson3
lödning, lill dotta törkund slöto sig undor l^sklands sista Krig mot ?rankriko äkvon do svdtvska^
statorna.

Man kan indela Tyskland i twll afdelningar, nämligen Nordtyskland och Sydtyskland. Gränsen mellan
dem är

Mainstoden.
I^skarno äro i mänga aksoondsn stt kramstäsnds kolk. Don t^ska lnlluBtrin är on ak do körsta pä fordon ook tätlar mod don ongolska ook kranutbrodd,

ska. folkuppl^ningen är sä allmänt
att
ondast ta ländor däruti sta Kögro.
Nordtyssland omfattar 2l stater. Hufwudmakten är

konungariket

Prensfen. Bland de öfriga staterna mär-
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kas konungariket Sachsen, de sachsiska hertigdömena, storhertigdömena Mecklenburg och Oloenburg och de 3 fria städerna Lubeck, Hamburg och
Bremen.
Sydtyskland omfattar konungarikena Baiern och
Wurttemberg, storhertigdömena Baden och Hesoch rikslandet Glsass-Lothringen.
Vlsass ook DotKringon Kar 'I^sKland undor
Krigot 1870—71 orökrat ak?rankriko. Dossa landskåp äro ställda undor l^ska Kojsarons rsgoring
säsom ott omsdslbart riksland.
De tyska staterna äro förenade till ett rike, kalladt
Tyska riket. Konungen af Preussen är rikets kejsare.

sen

Konungariket

Preussen

(348,000 qkm. med 30 mill. inw.)
utgör twä tredjedelar af Tystland och omfattar största delen af Nordtyskland, Genom Mecklenburg och de sachsiska
hertigdömena är det indeladt i en östlig och en westlig del.
Ikrän ott litot riks Kar KonungariKst Aronsson
undor loppot ak ondast Kalttannat ärkundrads utvsoklat sig till on ak Nuropas
Vland
do proussiska Konungarno mä ?rodrik II nämnas
säsom don, KvilKon isvnnorkot körskatkado sitt riks
ausoondo. Aronsson Kar ooksä morondols Kakt on
Kraktkull st^rolso ook on talrik, välrustad Krigskär,
Kvartill Kommor, att bildningsn i landst stär m^o^
Kot Kögt. I bördan omkattado dot ondast Kulturstondömot Lrandonburg. Nttor Kand Kar dot i ().
körvärlvat ?ommorn ook landskapot krsusssn vid
(istors^jön, _?ossn invid kolon, BoKlosion ook BaoKson i 8. IV. Kar dot körvärkvat Hosssn, liksinproHannovor vid Nordsjön ook
vinson ook
slutligou llolstoin ook 81ssvig msllan Östsrs^ön ook
Nordsjön.
I östra delen äro de wigtigaste städerna wid Östersjön:
Königsberg, Danzig och Stettin.
De idka alla wigtig handel med säd och äro tillika starka fästningar för att förswara sjögriinsen.
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I det inre landet ligga:
berg och Breslau.
är

Berlin, Potsdam, Magdeburg, Witten-

Berlin
Preussens hufwudstad och har 1,600,000 inw.
Hr icke nägon gammal stad och utmärker sig därföre genom sina
raka och breda gator och mänga praktbyggnader.
Potsdam är
Magdeburg är en stark fästkändt genom sina kungliga slott.
ning.
Wittenberg är kändt genom Luther.
Breslau
är Preussens niist-största stad med 360,000 inw.
I westra delen ligga:
—

—

—

—

Frankfurt
Hannover.

am

Main, Köln, Glberfeld och

Köln
Frankfurt am Main är en rik handelsstad.
har en domkyrka, hwilken är den största och praktfullaste i Tystland.
dö kälanjl
I denna stad tillwerkas det kända Eau de Cologne"
Glberfeld är en stor fabriksstad.
I N. ligga Kiel och Altona i Holstein samt
Flensborg i Sleswig.
Ult ona ligger inwid
Kiel har en ypperlig krigshamn.
Hamburg och är likasom Flensborg en listig handelsstad.
I konungariket Sachsen ligga Dresden och Leipzig.
Dresden är hufwudstaden och har en namnkunnig samling
Leipzig är medelpunkt för tysta bokhandeln och
af mätningar.
diirifrän utsändas böcker till alla länder.
Af de 3 fri» städerna ligger Hamburg i närheten af Elbes breda mynningswil och stär säledes i nära förbindelse med
wärldshafmet; pä Elbe och pä jiirnwiigar sänder det waror till det
inre Tystland. Det är därföre den wigtigaste handelsstaden pä Europas fastland och har 600.000 inw.
Bremen ligger wid Weser och Lubec k nära Östersjön.
I Blliern (75,000 qkm. med 5 mill. inw.) ligga
och Nurnberg.
städerna Munchen
lonst.
MKnchen är hufwudstaden. Är Tysklands wigtigaste
i
stad och innehåller dyrbara konstsamlingar, hwilka äro uppställda
praktfulla byggnader. I Munchen brygges och drickes i mängd
Nurnberg har mänga slags fabriker. Här till«baierstt öl".
werlas bland annat en mängd leksaker och mänga millioner blyerts—

,

—

—

—

—

—

pennor.

I Wiirttemberg är Stuttgart hufwudstaden.
I Hessen ligger den starka fästningen Mainz.
I Elsllfs ligger Strafsburg wid Rhein. höga torn.
Domkyrkan i
denna

stad är Världsberömd för sitt

41

5.

Österrike Ungarn.

(625,000 qkm. med 41 1/2 mill. inw.)
Gränser: se kartan.
Don östorrikiska Kossarostaton bobos ak tloro
olika kolkBlag. I V. bo 7^sK«»-, i
ook 8. F/a^s/-,
i
ook i midton l/^^a^e ollor Hi«ci/«/'s/'.
I köljd ak osnigkot mollan do olika kolkon är
OstorriKo ioko nägon stark stat, okuru dot är stort.
Ilppl^sningon stär i allmänkot ioko Kögt.
Angäende berg och floder fe Mellersta Europa.
Österrike är indeladt i 2 hufwllddelar, nämligen 1.
kejsaredömet Österrike, hwilket omfattar de nordliga och de westliga landskapen (bland hwilka Böhmen, Tyrolen, Galizien o. w. ), och 2. k onung ariket Ung arn,
hwilket omfattar de östliga länderna (det egentliga Ungarn,
Siebenburgen m. m.).
I kejsaredömet Österrike ligga städerna Prag, Wien

s.

och Triest.
Prag

8r

Böhmens hufwudstad.

—

Wien, kejsarrikets

huf<

wudstad, med 1,400,000 inw., har ett gynnsamt läge wid Österrikes
hufwudstod Donau.
Triest ar rikets wigtigaste sjöhandelsstad.
—

I konungariket

Ungarn

finnes Buoapest.

Budapest är Ungarns hufwudstad och har 500,000 inw.
Budll (Ofen) och Pest ligga pä hivar sin sida om Donau och
öro förenade genom en läng kedjebro.
—

6. Schweiz
(41,000 qkm. med 3 mill. inw.)
Gränser: fe kartan»
-är ott ak do ta land i Nuropa, KvilKa ioko sträoka
sig till Kakvot. Dot är till största dslon uppk^ldt
ak borg ook är Vuropas Kögsta dsrglanll.
lnvänarns äro ak olika KärKomst, nämligon
F^a/', F>amsmam ook /i«iistta/-e. Ds lokva i onigkot
ook Kakva alltid utmärkt sig gonom krikotsanda ook
KärlsK till kädsrnoslandot. (^onom ondrägt ook lan<dots borgiga boskatkonkot Kakva ds Kunnat motstå
<1o körsök, KvilKa andra ländor g^ort att Kukva dom.
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BoK^voi2 är on lriztat ook bostär ak 25 mindrv
ökvor dom alla.
mod on kärman

kristator, KvilKa Kallas Kamtone,'.
stär körbundskörsamlingon i
(prosidont) i spotson.

näringarna är öos^a/iss^ö^e/^ don vigtigasto.
Dndor don varma ärstidon botar boskapon pä borgon, där do Kr^ddaKtiga kjällörtorna gikva m^ölkon
bädo kotma ook välsmak. „BoK^voi26roBton" är därköro sä Mporlig.
Vn ögon inkomstkälla är landöts /laM/^im^st. Nan nnnor i BoK^voi2 Köga, snöbotäokta borg msd
ook brusando vattonkall o. s. v., mon ooksä lätt tillgängliga borgstraktor ook dalar; mänga monniskor rosa därköro i
dotta land ollor uppokälla sig där om sommaron.
Dotta skatlar naturligtvis landot on botvdlig inKomst. Nan Kundo tro, att m^okot borgsbruk idKas i alplandot BoK>voi2.; mon dot är ioko sä, omsinnokälla ondast kä motallor.
dan
Flodema, af hwilka de wigtigaste äro Rhein och
Rhöne, hafwa icke nägot stort inflytande pä landets handel, emedan deras lopp genom berglandet är stridt, och de
säledes icke äro segelbara.
De wigtigaste kantonerna hafwa hufwudstiider af
samma namn och äro: Genöve Wnev) eller Gens,
—

Bern, Zurich och Basel.
Städerna äro icke mycket stora: Genöve har 80,000
och Zurich 100,000 inw.

7. Konungariket

Holland eller

Nederländerna.

(33,000 qkm. med 4,600,000 inw.)
Gränser: se kartan.
OaKtadt Holland är ott litot land ook invånarns
äro kätaliga, Kakva Ilolläudaruo gonom sin dugligKot säsom /mnt/e/smä'^ ook
körvärkvat
stora rikodomar. I läng tid voro do fordons körsta
KandolskolK. Holland Kar körvärkvat vidsträokta
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Hmie^ i do trämmando världsdolarno, t. ox. do Indiska öarna, Kvarikrän dot tär d^rkara varor, säsom
Dä dot läglända Rolland
Krvddor ook Katko.
s„Hodorländorna") gonomströmmas ak likoin, Naas
ook BoKoldo, KvilKa vid sitt utlopp Kilda on mängd
öar, mästo llolländarno gonom dammar skedda sig
mot Kädo Kakvots ook tlodornas ökvorsvämningar.
fordon är kruktkar; t^ innankor dammarno tinnas
vidsträokta marskländor, där öos^a/ien Kotar pä do
kota ängarna, lillvorkningon ak smör ook ost är
m^okot stor ook lönar sig väl. Ilolländarno äro
tillika Kända gonom sin trädgärds odling. I no^don
ak Ilaarlom sor man sälunda Kola landsträokor mod
KlomstorlöK (K^aointor, tulpanor o s. v.).
De wigtigaste städerna äro Amsterdam, Haag
och Rotterdam. de
En egenhet hos
flesta holländska städerna är att de äro
genomskurna af kanaler, med trädplanterade gator pä bada sidor.
Amsterdam är hufwudstaden med 400.000 inw. I närheten
ligger den lilla staden Za andam lsandaml, pä hwars steppshwarf
Peter den Store arbetade säsom timmerman, för att lära sig skeppsbyggeri.
I Ha a g bor konungen.
Rotterdam är en ansen»
lig handelsstad.
—

—

—

—

8. Konungariket Belgien.
(29,000 qkm. med 6,200,000 inw.)
Gränser:

se

kartan.

Dotta land blok pä Kougrosson i
köronadt
msd Holland, mon akköll 1830 ook bildar sodan
donna tid ott s^älkständigt KonungariKo.
Lslgisn är ott ia^/«nei likasom Holland ook
gonomll^tos ak __U«aF ook se^eitie. Nndast i 80. ännas laga borg, KvilKa äro ak stor vigt tär landots
ook stonkolsindustri, tv do innokälla rika
grukvor. lnllugtrin är därköro pä on m^okot Kög
ständpunkt. ?ör ökrigt Kar Lolgion drikvit dst lika
längt som Holland i KKerdruK ook träögKrllsoliling.
Dot är ooksä nödvändigt kör invänarno att arbota
m^okot. Lslgisn är nämligsn stt ak ds tätast bs-
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kolkads ländorna i Vuropa, mod 200 monniskor pä
o^vadratkilomotorn. (Vinland Kar 7 monniskor pä

HvadratKilomotoru.)

De wigtigaste staderna äro B rus sel, Antwerpen, Gent och Lioge sliösj^ eller Luttich.
AntwerBrussel är hufwudstaden med 500,000 inw.
Liege
pen är Belgiens förnämsta handelsstad och fästning.
—

—

tillwerkar wapen i ofantlig mängd.

9.

Frankrike.

(536,000 qkm. med 38 mill. inw.)
Gränser: se kartan.
Dotta land Kar ott m^okot gynnsamt iä^s/ t)'
dot gränsar bädo till NodolKakvot, Kvars Kustländor
stä öppna kör dot, ook till atlantiska Kakvot, KvilKst kör dot öppnar tillträdo till don ökriga världon.
tillika är dot skildt kran dot ökriga Nuropa gonom
vsrkliga naturgränssr, säsom ?^ronosrna,
ook Vogosorna, utan att dossa dook
Kindra körbindolssn mod kastlandot.
?rankriko
Kar vidaro ott gynnsamt
ook Kar on jordman,
som ögnar sig kör tloro slags odling. Don inbriugando vinodlingon Kar allarodan omtalats. Not 8.,
is^nnorkot i likons-dalsn, äro on mängd mullbärsträd plantorads, KvilKas blad tjsna till koda lör
sl/^es7nas/?e«. ?rankriko,
Xina ook Italion,
torsor nämligon Kola fordon mod sidsnvaror.
Den norra och den westra delen äro en fortsättning
af Mellersta Europas lågland, mot Ö. finnas berg, nämligen Högfrankrike (Cewennerna), Vogeserna, lurabergen
och Alperna. I S. skilja Pyrenéerna Frankrike frän
—

Spanien.

Floderna äro Ma as, Schelde, —Seine, Loire
och Garonne,
Rhone. De äro alla segelbara och
mellan
det inre landet och hafwet.
befordra förbindelsen
?rankrikos lianllel bskordras tillika gonom
mänga järnvägar; don är i kölsd Kärak m^okot liklig,
mon ökvorträtkas dook m^okot ak Englands. LergB—

-bruket är ioko bot^dando, mon dor orbällas dook
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stonkol, KvilKa Komma I^ranKriKos industri tillgodo.
lntlust>'in är on ak do vigtigasto pä fordon. Do kranska kakriksvarorna äro Kända kör sin smakkullkot,
ock Käruti ökvorträtka do alla andra ländors alstor.
PranKriKo är on republik.
Dä undor Krigot 1870—71 mollan l^rankriko
111
ook l^skland don kranska Ks^jsarsn
koll i kängonskap, blsk?rankriko ropublik. Napoloon Kads bibskällit sig vid st^rslssn i msr än 20
äro svära att stvra pä grund
är, skuru
ak sitt Ulliga ook omb^liga l^nno.
Af städerna har Paris 2.400,000, Lyon och Marseille

hafwa hwardera 400,000 inw.
I NW. wid kusten ligga Calais iMäl, Le Havre
och Cherbourg
llö awrl. Rouenär
Mrburltill England.
Cherbourg
har en

Calais

öfmerfartsort

—

ypperlig trigshamn.

I W. ligga Nantes och Bordeaux.
Bordeaux drifwer ofantlig handel med röda winer, hwilka
odlas där i trakten.
Wid

ltulang).

Medelhafwet

ligga

Marseille och Toulon

lalfjerl, som ligger i
Marseille drifwer handel
Afrika och hör till Frankrike.
I det inre landet ligga Paris, Versailles och
Lyon.
Paris är Frankrikes hufwudstad. Staden ligger pä bada
sidor om Seine och är en af jordens praktfullaste städer. En mängd
resande besöker ärligen denna stad, för att fe dess glans och deltaga
i dess nöjen. Bland dess byggnader märkas stöttet Louvre lluwr^
med dyrbara konstsamlingar, Notre Dame kyrkan och Invalidhotellet
med Napoleon I:s graf. Stadens fordna fästningsmurar äro omdanade till breda gator m; trädplanteringar och kallas Boulevarder. Till stadens försmår äro en mängd fästen byggda utanför densamma.
Versailles har ett praktfullt slott och en wiirldsbeLyon, wid Rhänes och Saönes förening, har Eu»
berömd part.
ropas största sidenfabriker.
Till Frankrike hör ön Corsitll i Medelhafwet. Dess
hufwudstad är Ajaccio lajatsjok där Napoleon I föddes.
pä Alger

—

—
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Paris.

4?

10.

Te

Britiska öarna

(315,000 qkm. med 38

V2

mill. inw.)

Gränser: fe kartan.

af 2 stora öar, nämligen Storbritannien och
Ireland. Storbritannien är indeladt i England, Skotland och Wales, hwilka förut woro färskilda riken.
utgöras

Nngland är lågland; 'Walos är ott borgland;
BKotland utgöros ak tvä dolar, nämligou läglandot
i 8. ook Kogländorna i
Btorbritannion böljor sig
alltså mot V. ook mot N. Iroland är i allmänKot lagt.
Lsrgon i Btorbritannion äro ioko m^okot Köga,
mon do äro rika pä nM/Fa m/tts^a/Zs)'.- dot ongolska
kolkots välständ stödor sig ooksä därpä.
lor tinnas /«>« ook is««/ mon dossa motallor ökvorträtkas i värdo ak sisn^oien. I Nngland Knnas sä
stora stonknlslagor, att man ärligon vinnor stonkol
kör 1,000 millionor mark ollor m^okot msra än annorstädos. Nn dol sändos till andra ländor, mon
dot mosta körbrukas i sMlkva landot. (^onom donna
rikodom pä Kol drikvos on utomordoutlig mängd
kabrikor, ook dot Knnos därköro i Btorbritannion on
okantlig incluZtri. Bäsom do vigtigasto kabriksvarorna Kunna nämnas bomullsvaror ook motallvaror
(t. ox. vorktvg, Kusgoräd, Kanonor ook
1 stonkolstraktorna,

is^norkot

i dot mollorsta ook

nordliga Vngland, liggor don sna kabriksstadsn invid dsn andra, ook landot omkring dossa är kullströdt mod kabriksr. Ökvsrallt Kör man larmst ak
maskinsrna, ook kran do mänga skorstonarna, KvilKa
äro sä Köga som do Kögsta torn, uppstigor KolröKon ook botäokor omgikningarna mod dot svarta
Kolstoktot. Do ongolska kabriksvarorna, KvilKa utmärka sig gonom godkst ook billigt pris, nyttjas i
alla traktor pä fordon, säväl längt i skrika ook
_^.sion, som ak VsKimän ook BödorKaksbon.
Hafwet bildar djupa bugter pä de Britiska öarna. I
Ö- bildar Nordsjön Themsbngten, Humber- och
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Forthbugten, i

hwilka floderna Themfen(stad: London),
Humber
och Forth utfalla. Frän W. intränger Vristolkanalen, fom upptager stöden Sewern.
Mellan Storbritannien och Ireland bildar Atlantiska hafwet det Iriska hafwet. Floden Clyde skleidl utfaller pä
Skotlands westra kust.
Btorbritannion Kar on
öeiä^en^si mollan
(stad: Hull)

atlantiska Kakvot ook Nordsjön; likasä vigtigt är
dot, att tlodorna, okuru do ioko äro länga, äro sä
<Kjupa, att stora skopp Kunna sogla längt uppkör
dom. Härpä grundar sig don britiska banlleln. Dot
Kar aldrig kunnits on stat, Kvars Kandol Kar Kunnat
samköras mod Btorbritannions. Nn okantlig Kandolstlotta Komtar varor till Vngland, antingsn kör att
användas därstädss sllsr kör att utköras i körädladt
skiok. ?ä nägra dagar omsätta do VritisKa öarna
mora varor mod utlandot, än Vinland pä ott Kolt
är. Nn
ökvsr Nugland visar, att där
gä järnvägar till Kvarns någorlunda vigtig stad,
ook is^nnorkot till Kvar^o sjöstad. Dot koljor ak
sig sMlkt, att Krigstlottan ooksä mästo vara stor,
kör att i kall ak Krig Kunna botrvgga Kandoln.
L_rigBtlottan är don största, som nägot land ogt,
ook intot sparas att kör donsamma tillgodogöra n^a
upptinningar (^pansarskspp").
Vmsdan do VritisKa öarna ligga vid ott vsstligt Kak ook äro omgikna ak vatton, Kakva do vida
mora ott lialsKliimat än nägot annat land i Nuropa.
Bommaron är ioko s^nnorligon varm; mon vintorn
är däromot sä mild, att troston ondast varar nägra
dagar. liogn ook stark dimma äro allmänna, ook
pä mänga stallon rognar dot 5 gängor sä m^oKot som Kos oss.
Växterna äro doBamma 8«m i
NollorBta Nuropa; mon don kuktiga vädorlokon gör,
att gräBväxton är m^okot krodig. (^räBplanorna i
vara trädgärdar äro ooksä ott ongolskt mod. Xlimatot är gynnsamt kör lanlltdrulcst, likväl inkörss sn
mängd liksmodol, omodan landst är starkt bokolkadt.
DoknadsKostnadon är i Btorbritannion ganska
d^r. I^andot är välmäondo, mon rikodomon är m^o—
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Kot olika tordolad; on dol ak bokolkningsn Kar okantliga inkomstor, mon mänga äro ) ttorst kattiga. D^rKstsn modkör kär do kattiga, att dot ioko är nog,
att do kullvuxna arbota; ooksä barnon sändas kran
don spädasto äldor till tabrikorna. I köljd Kärak
stär iolliuppl^zningen mvokot lagt, ook on stor dol
ak invänarno Kar aldrig bosökt on skola.
Religionen är i Btorbritannion don /?, oissimiiis^
i Iroland don Kaiois^a.
Ds VritisKa öarna bilda stt Konungarike. Xouuugous (drottningons) makt är inskränkt gonom
sn körsamling, KvilKsn Kallas F»«»-/ameni ook är indolad i ott ökvorkus ook ott undorkus.
I England ligga i Ö:

London, Hull och Newcaftle
Englands

lnjukästk

hufwudstad och jordens största stad.
Denna ..jättestad' har s^/2 mill. inw. eller mer än dubbelt sä mycket
som
hela Finland. Dess gynnsamma belägenhet pä bada sidor om
den djupa och breda Themsfloden har gjort den till jordens största
handelsstad. Skeppen ligga dels i Themsen och dels i dockor eller
griisdll hamnar, hwilka äro sä inrättade, att Themswattnet under
fiodtiden inströmmar. Under stöden finnas 2 tunnlar, och öfwer
densamma leder en mängd broar, pä hwilka rörelfen är ofantlig.
Flere järnwilgar gä midt in i staden och fatta den i förbindelse
med det öfriga England.
I S. ligga Ports mouth
och PlyLondon är

mouth

splimmudl.

Dessa städer ligga wid Kanalen och hafwa rymliga hamnar
för den britiska krigsflottan.
I W. ligga Bristol och Liwerpool sliwerpuullI det inre landet ligga Birmingham Birminghams
Sheffield ssjefsildl. Manchester
och mänga
andra fabriksstäder.
I Skotland ligger hufwudstaden Edinburgh i Ö.
och Glasgow Masgol i W.
I Irellllld ligger hufwudstaden Dublin.
Alla dessa städer äro mycket folkrika och hafwa minst 100,000
inwänare.
OaKtadt dot LritisKa rikot ioko är sä stort
som Vinland, Korskar dot dook ökvor krämmanlle
länlios ook stater, KvilKa tillsammans omkatta 26
mill. <^Km. ook sälodos äro mor än dubbolt sä
stora som Europa. Vngolsmännon oga i Nuropa don
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starka tästningon Oiö^a/ia^ vid inloppot till NodolKakvot 00K Mliia midt i NodolKakvot. Doras vigtigasto Kosittningar ligga i do ökriga världsdolarno.
Do oga sålunda Xa^ia/ttiet pä skrikas södra ända,
Kola
don nordliga dolon ak Ao^«me-7-H« 00K slutligon dot rika 00K vidsträokta
/neiien.
ak dossa Kosittningar äro m^oKot stora. Do Kritiska skoppon Komköra ioko allonast varor, KvilKa säljas till andra ländor i dot
skiok do mottagas; utan do Komtöra ooksä räämuon till kakrikorna. Nn stor dol ak do torädlado
kakriksvarorna gär tillkaka till Kssittningarna.
mängdon i dossa Kosittningar utgör 312 millionor.

Sydeuropa
omfattar tre halföar, nämligen
lienska och Balkan-halfön.

den Pyreneiska, den

Ita-

Klimatet i B^dsuropa är m^okot varmaro än i
dot ökriga Vuropa, omodan man närmar sig Kota
xonon. Växtriket är i köljd Kärak olikt värt lands.
Växtsr, KvilKa vi ondast Kakva i drikkus ollor i rum,
trikvas i dot tria. Vgondomligt är dot ooksä, att
mänga träd ioko källa lökvot, utan alltid äro gröna,
såsom lagoru, olivon, oitron- ook apolsinträdot, ak
KvilKa do tvä sistnämnda bära „svdkruktsr". Ilvsts
är brödtödan.

Pyreneiska

har fatt sitt

halfön

Gränser: se kartan.
namn af bergskedjan Pyrenéerna,

hwilka
Frankrike.
Halfön omfattar twä riken, nämligen konungariket
Spanien (500,000 qkm. med 17^2 mill. inw.) och konungariket Portugal 190,000 qkm. med 4 V2 mill. inw.).
I^ronoisKa Kalkön är stt berglanll, KvilKst bilbilda gränsen mot

das ak on Kögslätt, som liggor omkring 600 m. ok-
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vor Kakvot.

Klimatet är m^okot torrt, ook i köljd
lagt. ?ör öos^a^ss^öise/ är lan<lot mora lämpligt, ook dst spanska kärst, msrinokärst, Kar kran gammal tid varit ryktbart kör sin tina
ull. _^ör banlleln Kakva tlodorna ringa botMonKot,
dä ds, likasom tlodorna i BoKvsi2, Kakva stt stridt
lopp.
Af stodernll rinner G bro ät SO. till Medelhafwet;
Tajo stakol sstad: Lissabon), Duöro (stad: Oporto) och flere
andra rinna ät W. till Atlantiska hafwet.
OaKtadt Kalkon är rik pä motallor, bodrikvos
bergsbruk ondast obot^dligt. /3M käs i mängd, dot
säkallado „Bant 'lbos-saltot", Kvarak on dol köros

Kärak stär

Åkerbruket

till Vinland.

<3<M vinnos pä åtskilliga sätt. I tloro borgstraktor uppgräkvos dot liksom motall (^borgssalt").
I B^dr^ssland, där fordon innokällor m^okot salt,
köra tlodorna saltdslar ut i saltsjöarna. Om sommaron, när solvärmon uttorkar vattnot, o^varblikvor
saltot. Dotta naturons körkaringssätt Kar man oktorKärmat i ?ortugal. Nan lsdor nämligsn dst salta
Kaksvattnst in pä tlaoka ställsn; gonom solvärmon
akdunstar vattnot ook man uppsamlar nu saltot,
som blikvit yvar (^Kakssalt"). Nan vinnor ooksä
salt pä ott trod^jo sätt, nämligon ur saltkällor („K«unoburgorsalt^).
HalkönB invånare, Bpan^jororna ook?ortugisorna,
äro mod Kvarandra nära bsslägtado. Doras spräk
likna Kvarandra mvokot ook stä nära kranskan ook
italionskan.
Doras religion är don Katolska, ook
i köljd Kärak är upplåningen körsummad.
—

It. Konungariket Spanien
var kordom ott ak do mäktigaBto riksn i Vuropa ook
Kado okantliga bsBittuingar i ds ökriga världsdolarno. l^rän Bpanion drog nämligon don storo s^öVkkararon Oolumbus ut ook upptäokto
torkand körlorados do upptäokta ländorna ook Bpa-
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nion är Kraktlöst i köljd ak dälig st^rolso ook tronstridigkotor.
Af staderna ligger Madrid i midten; Granada
Sevilla
lsewilja) sydligare; Cadiz, Malaga och
och
Barcelona wid hafwet.
Madrid är hufwudstaden och har 500.000 inw.
Grått »da och Sevilla ligga i Spaniens skönaste och därföre mest
prisade del.
De öfriga staderna äro wigtiga handelsstäder.
Gibraltar aren mycket stark bergfästning wid inloppet till
—

—

Medelhafwet; det

tillhör Engelsmännen.

12. Konnngaritet Portngal
var kordom ooksä ott mäktigt riko gonom sina bosittningar i andra världsdolar. Dot ogdo do Indiska öarna ook Lrasilion. I^u är dot utan bot^donKot ak samma orsak som Bpanion.

Af städerna äro endast twä
sabon och Oporto.
Lissabon är hufwudstaden och
är kändt genom, sitt min, „portwinet".

wigtiga, nämligen Lis-

har 250.000 inw.

—

Oport o

Italienska halfön
omfattar konungariket Italien (290,000 qkm. med
30 V2 inw.). I Medelhafwet ligga flere öar, säsom Sicilien, Sardinien, Corsica och Malta.
Gränser: se kartan.
Italienska halfön begränsas i N. af Alperna. Frän
deras början wid Medelhafwet utgår en bergskedja, Apenninerna, hwilken löper genom hela Italien och fortsattes
pä Sicilien. En egendomlighet hos denna bergskedja är,
att där finnas eldsprutande berg, säsom Vesuvius i
Syditalien och Gtna pä Sicilien.
Pä bäda sidor om
bergskedjan ligga lägländer; det största lagland är den stora
begränsas af Alperna och Apenninerna. Den
statt,
kallas Poflätten, emedan den genomströmmas af Italiens
wigtigaste flod Po (stad: Turin),.hwilken upprinner pä de
westliga Alperna och flyter ät Ö. ut i Adriatiska hafwet.
Gn annan, dock mindre flod är Tiber (stad: Rom).
—

som
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I OKristi tid bokorskado do romsrska Ko^sarno
nästan Kola don dä Kända världon. Undor modol-

tidon, dä päkvarno utsträokto Bin m^udigkot ökvor
Kola Kristondomsn, var liom ätor Kola Europas modolpunkt. lektor Kand aktog donna makt ook Italion söndsrköll i mindrs statsr, ak KvilKa tloro stodo
undor krämmando Korraväldo. I don nvasto tidon
on dol ak I^orditalion. I
ogdo sälunda
mänga är Kar därköro varit oro i landot. ?är on
Kort tid sodan l^okados dot Italionarno att bokria
Italion kran dot krämmando Korraväldot ook att till
ott riko körona nästan Kola landot. _?äkvon, som
ända till kör on Kort tid sodan var i b osittning ak
don sä Kallado X^rKostaton ollor mollorsta Italion,
Kar kör närvarando ondast don m^ndigkot, som tillKommer Konom mod aksoondo pä roligionon.
Italion bobos ak ott onda tolk, Italionarno. Doras spräK Kärstammar kran latinot ollor dot korna
ro morska spräkot. ?rän latinot Kärstamma dossutom iranskan, BpanBkan ook portugisiskan.
Raringarna äro nästan alla köga utvooklado.
Vmodan landot i ärkunllradon Kar varit undorkukvadt ook söndorstvokadt, Kar dot uppstätt stilloständ i allting. BMlkva kolkot är bsgäkvadt, msn
körsotkadt ook lättjokullt;
äro dook
driktiga.
Don vigtigasto näring är s«MssoMnFtm,
i dst Italisn är dst land i Vuropa, KvilKot kramalstrar dot mosta silkot. ?ä ?oslättsn plantsras
ooksä mullbärsträd pä äkrarno ook längs vägarns;
smsllan dsssa träd slingra sig vinrankor.
Klimatet pä ItalionsKa Kalkon är skönaro ook
bokagligaro än pä do andra s^douropoiska Kalköarna. Bäsnart man Kommit ökvor riporna ook nod
i
markor man skillnadon pä Klimatot i
Nsllorsta ook B^douropa. I
är dook
vintor mod krost ook snö; mon längrs nsd, t. sx. i
Kom, trasor dot ondast sällan, ook källor där snö,
blir don ondast liggauds kä timmar; rsdan i januari
utBprioka rosor ook violor. I Bvditalisn kr^ssr dst
ioko, utom pä do Kögro borgon. Hos 088 källor
—
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rogn undor KvilKon ärstid som
rognar dot ondast om vintorn.

13. Konungariket

Kolst, mon i Italion

Italien

omfattar hela Italienska halfön
och
Sardinien. Corsica tillhör Frankrike.
De wigtigaste städerna äro:
I Norditalien Genova Wnoval. Turin, Milano
och Venözia.
jämte öarna Sicilien

samma
stat.

Genova (eller Genua) har ett stönt läge wid wiken af
namn och war under medeltiden hufwudstad i en mäktig fri«

Milano, hwilket ligger i landskapet Lombardiet, har en
af hwit marmor. Venezia (eller Venedig)
ligger wid Adriatiska hafwet. Det är byggdt pä öar ide sätallade
—

praktfull domkyrka
.lagunerna"

och

är genomskuret

—

af kanaler. Desfa

tjena

säsom ga»

tor, sålunda att man färdas i tältbätar, kallade gondoler". Venezia war hufwudstad i en mäktig fristat, hwilken förwiirfwade rikedomar genom handel pä Medelhafsliinderna och Indien. Ännu ser
man qwarlefworna af denna rikedom i en mängd praktfulla palatfer
och kyrkor. Allt är dock förfallet, ty handeln har aftynat.

I mellersta Italien ligga Firenze, Livorno och
Rom.
Li«
Firenze (eller Florens) är rikt pH konstsamlingar.
vorno ligger wid Medelhafwet och är en handelsstad.— Rom ilr
Italiens hufwudstad och har 450,000 inwänare. Af gamla tidens
storhet finnes en mängd ruiner, säsom triumfbägar och obelisker.
Den största ruinen är Colifeo, en teater, hwilken kunde rymma
100,000 ästädare och af Romarne begagnades till fiiktnrespel och
djurstrider.
Af nyare byggnader märkas Peterskyrtan, jordens största kyrka, och Vatikanen, jordens största stött. Vatika»
nen är päfwens residens. Rom har en mängd konstsamlingar;
mätare, bildhuggare och andra konstnärer resa ocksä frän alla häll
till denna märkliga stad.
I Syditlllien ligger Näpoli (Neapel).
NKpoli är Italiens största stad och har V2 mill. inw. Det
ligger wid den stöna neapolitansta wilen och i närheten af Vefuvius.
likasom vid do tlosta oldsprutando borg (vulnO^ott, okuru
Kanor) körtl^ta mänga är mollan
on rökpolaro ständigt uppstigor ur öppuingsn (Kratsrn). När stt utbrott närmar sig, Kör man inikrän
borgot ott bullsr likasom tordön; do smälta massorna (lavan) i dst inrs Koja sig oktorkand 00K omsidor tl^ta do ökvor Kratsrns rand. Likasom on
trögt rinnands tlod tl^tor lavan nsdät bsrgsts sida
—

—
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Rom.

i

Peterskyrkan
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ook ödoläggor allt pä sin väg. Bamtidigt utkastar
Kratorn glödando stönar ook aska. Dot märkligasto
utbrott ak Vosuvius skodds är 79 sktor OKristi ködslss. I^avan ook askrognot ökvsrköl^do dä städsrna
ook Iie)'o«/«7lAM. Undor dot Bistkörtlutna
ärkundradst uppgräkdo man dossa städor ook man
Kar därvid lärt Känna mvokot om don gamla tidon.

Nuropa Kar oldsprutando borg ondast pä Island ook uti Italion.
ook
Kakva
däromot längt tlsrs. liundtomkriug Btora oooanon
är on rad ak vulkanor, KvilKon gär längsKola vostKuston ak
ook lortsättos i
Dängs
gär don nod till Indiska ötlooöstkuston ak
Kon. Vnsamt pä ön <lava
ava^ tinnas 50 vulkansr.
ligga
Sicilien
Pä
Messina och Palermo.
Mes sina idkar stark handel med sydfrukter („Messinafrukt").

Balkanhalfön
omfattar fem stater, nämligen Turkiet (324,000 qkm. med

10^2 mill. inw.), konungarikena Grekland (65,000
qkm. med 2V< mill inw.), Rumänien (130,000 qkm.
med 5 mill. inw.) och Serbien (48,000 qkm. med 2 mill.
inw.) samt furstendömet Monteuegro (9,000 qkm. med
200,000 inw).

Gränser: se kartan.
Denna halfö har mänga berg. I NW. framstryka
bergskedjor, hwilka äro en fortsättning af Alperna. Frän
dem utgär mot Ö. Balkan till Swarta hafwet, och mot
S. de Grekiska bergen, hwilka gä ända till halföns
Mellan Alperna, Balkan och Karpaterna
södra spets.
ligger den stora Donaudalen.
Den wigtigaste stöden är Donau. Den genomrinner Donaudalen frän W. till Ö. och upptager en del bistöder frän de omgifwande bergen.
—

14. Turkiet
af storsultanen, hwars första minister kallas
storwisir; de förnämsta embetsmännen kallas pasjaer.
styres
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Turkiska eller Ottomcmiska riket omfattar tillika stora delar
af Asien och Afrika.

lurkarns äro ott asiatiskt lolk, KvilKot Kar antagit H/«H«mmstis
Undor modoltidon intogo
do I^onstantinopol ook gonom sina ankall pä do
Kringliggando Kristna ländorua voro do undor tlors
Kundrads är sn skräok kör Nuropa. lurkarnos
makt Kar sktsrkand aktagit ook tloro dolar ak landot Kakva allarodan lösr^okt sig. O^e^n^ <3e^öis^
ook H/onisnsZ^o äro sMlkständiga stator
ook .V^^Mz-is^ är nästan oakkängigt.
i
dst VuropoisKa lurkiot utgöra ondast 2 millionor;
do ökriga kolkon äro <3/«M^ ook t?/-s^s^.
Kakva mänga goda ogonskapor ook äro is^nnsrkot
Kända kör sin ordkälligkot. Näruti bilda do on
motsats till AroKorna. styrelsen i landot är m^okot
svag („don B^'uKo mannou"); okuru do Kristna voro
kz^ra gängor talrikaro än mukammsdansrna, körtr^oktss ds m^okot. Ds Kristna pä Kalkon Köra, likasom
i H^ssland, till don Z^eKis^«
ook patriarkon
i Tonstantinopol stär i spotson kör dom.
Af städerna ligger Konstantinopel wid sundet af
namn, Saloniki wid Arkipelagen och Adrianosamma
pel i det inre landet.
Konstantinopelstr hufwudstaden och har 900,000 inw.;
det kallades fordom Byzantium, och Nordboerne kallade det Mitla«
gärd. Sultanens flott kallas Seraljen. Sofiamosken mar
fordom en kristen kyrka.
Kreta eller K and i a är den wigtigaste bland de
öar, hwilka höra till Europeiska Turkiet.
I furstendömet Bulgarien är Sofia hufwudstad.
—

15. Konungariket Grekland
är ett

af de minsta konungariken i Europa.
Dst grskiska talKet Kärstammar kran ds i gamla
tidsn sä namnkunniga (xrokorna. Dst är köga upp?ordom var 6roKland väl odladt ook borl^st.
gon voro bstäokta msd skogar, mon dossa Kakva
undor tidornas lopp blikvit nodkuggna, ook Klimatet
ar i köljd Kärak torrt, loräbruket är köga utvookladt
—
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ook don onda uttörBvaran äro Korintor.
lill lianllsl äro 6roKorna m^okot BkioKliga. Doras land är
liKaB«m Vnglaud, Danmark ook Norgo omgikvot ak
Kakvot ook Kar därköro Kot^dlig s/ö/«^. Don lilla
Btadon HormupoliB ogor on Kandolstlotta ak tloro
Kundra kart^g.
Hufwudstad är Atheu. Pä ön Syra ligger Her—

—

mupolis.

16—18. Konungarikena Rnmänien och
Serbien samt fnrftendömet Montenegro.
Dossa ländor bilda s^älkständiga statsr ssdan
Krig mot lurkist 1877—78.
Rumänien är en stor statt, rik pä säd och boskap.
Hufwudstad är Bukuresjt.
Serbien är bergigt. Likasom Schweiz sträcker det sia,
icke till hafwet. Förnämsta staden är Belgrad, wid
Donau.
Montenegro är ett litet bergland med tappra inwänare.

li^BBlauds

Asien.
(44 mill. qkm. med 826 mill. inw.)

Gränser: fe

kartan.

är dsn största ak världsdslarna. Dst
Kar ooksä tloro invänaro, än nägon at do andra;
mon don är längt ikrän sä starkt bokolkadt som

Luropa.
Xlimatet är m^okot olika, omodan
sträoKor Big kran oo^vatorn till Norra IsKakvot ook sälodos liggor inom tro xonor.
valvet, Norra IsKakvot är tillkrusot undor största dolon ak ärot. Nan Kar trott längo att dot voro
utan vigt kör 8^ ökarton; mon äron 1878—79 l^okados dot NordonsKiöld att i kart^g Komma omkring
Kola Norra _^.Bisn.
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(^onom Fsz-M^sstt/ltiei är Norra IsKakvot toronadt
mod Fto^a oceanen. Dängs
östkust sträokor
sig on örad, KvilKon Kildar mindro Kak, säsom Oc^ois^tt H«/l)ei,
ook X«nes/s^« H«/^ei. /n-

H's^a

Kildar

«)Hen

ook Föä«
l^altUar. I (). XaMts/atK«, i 8. öo^e /ncken,
ook i V. M'n^s
FVäm^e /)lH'en ook
—

öar. Klti öradsn längB öBtkuston äro
ött^^a do vigtigasto. Nollan Btora oooanon ook Indiska Kakvot liggor don /nck'sk« ö^oe^en, KvilKon
H/o^^e^/la ook do 4 stora
omkattar
/3«n^aö«7-?m, nämligon Lo^^eo, Oeieöss,
ook Fnmai^a.
i köljando llelar:
H«/ss/a7lsi, KvilKot omkattar Bibiook TauKasion.

Nan indolar
1.

rion,

2.

3.
4.

__^si'«i/s^«

.k^^sie^.

5. /nckien, KvilKot indolas i I^rämro Indion,
Vortro Indion ook Indiska ötlookon.
7.

dolas i tvä stora Kukvuddolar gonom on
bugtad borgskod^ja, som löpor trän (). till V.
fllorra lielen, KvilKon omkattar dot mosta ak dot
Ryssland, är ott /äZI/Kn^ KvilKot liknar
dot NuropoisKa li^ssland. Isängs Norra IsKakvot
tinnas nämligon tillkrusna träBk, s^dligaro Komma
skogar ook äkorland, ook lurkostan utgöros ak
stoppor. Tlimatot är dook ännu Kallaro än i dot
l^uropoiska Ryssland. NärKligt är dot, att
stan, där tvä stora insjöar tinnas, nämligon Xas/iis^a H«/'nsi ook
till on dol liggor lägro än
världskakvots vta. Do största tlollerna äro Ob/,
KvilKa utkalla i IsKakvot.
Tl/se/ ook
88llra lielen bildar ott otantligt HöL?amck.
/ 6. «/ cietta
Kvilliggor
Kot nästan ölvorallt omgikvos ak borg. ?ä sydsidan

60
sträokor sig //imäi«/M^ordons väldigasts borgsksd^a;
Kögsta bsrgstoppon där, säväl som pä Kola fordon,
ollor Hioitni
är 8,800 m. Kög.
Vid NnosisKa Kakvot liggor dot särdolos kruktbara
/

I^.

«/

ligga ?orsion,

_^.sia-

tiska lurkiot ook I^auKasion.
_/

K.

«/

ligga ?rämro Indion, Kvars

norra dsl är stt kruktbart lägland, ook Vortrs In-

disn, KvilKst är uppkvlldt ak borg.

Do vigtigasto tloöerna äro
pä asiatiska
Rysslands gräns mot Xina, N)«^^a ook
i Xina, 6a?i^ss ook //lcklts i l^rämro Indion ook H/«i asiatiska
-/^ai, ?V^/'is ook
?loro traktor ak don södra Kukvuddolon äro
öknar, ook do odlingsbara traktsrna äro ondast smä
i torkällands till
stora vidd.

1.

Asiatiska

Ryssland.

(17 mill. qkm. med 18

mill inw.)

Gränser: se kartan.
Kakva oktorkand körvärkvat dossa
okantliga landsträokor kran andra kolk; i don n^asto tidon Kakva do intagit lurkostan.
Blbirien Kar oaktadt sin Btora vidd ondast 4
millionor invänaro ollor mindro än Volgion. Dandöts rikodom Kostar i ädla mstallor, säsom guld
ook silkvor, samt polsd^jur, säsom soklar, Kormolinor
ook okorrar. Inködiugarno äro ak mänga olika stammar ook lokva ak KosKapssKötsol, tisko ook
Kltom dossa inködingar oek äkorkrukando Ryssar
tinnas i BiKirion landskörvista, KvilKa äro arkotskänsiäcis^na äro smä: 3^)ööis^ ook OmsK i V., 3V)MB/c
gar.
nära OKH ook I^itts/e i närkoton ak don stora s^ön
VajKäl. I LomsK tinnos ott univorsitot. —NnMrnväg gonom Kola BiKirion (8,000 Km.) till Krigskamnon l^7ack>t)Biö/5 vid japanskaKakvot är undor arkoto.
lurkestan KoKos dols ak nomadsr (3irgisor ook
I°urKmonor), KvilKa lokva i Klttält ook draga om-

li^ssarno

—
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Kring mod sina okantliga Kj ordar ak tar, Kastar ook
Kamolor, dols ak äkorbrukaro.
Här tinnas i 8
—

städorna
mod 120,000 inv. ook slama^a^t/.
I don n^asto tidon Kar anlagts on järnväg, Zom lodor kran Kaspiska Kakvots södra dol ända tilll Bamarkand.

XauKasien gonomBkäroB ak borgskod^jan KauKasus, KvilKon gär kran Kaspiska Kakvot till Bvarta
Kakvst. Inködingarns äro ak mänga olika stammar.
Ha^ii,
Btörsta stadon är ?^Ms mod 100,000 inv.
vid Kaspiska Kakvot, utkör i mängd potroloum.
—

2.

Asiatiska Turkiet.

Dä NuKammod Kado stiktat sin roligiou, sökto
Kan att mod vald utbrsda donsamma, ook dot l^otill ott riko.
Kados Konom att körona Kola
NuKammods oktorträdaro, Kalikorna, undorkukvado do
tillgränsando ländorna ook intogo tillika NordakriKa.
<^kvorallt pätvungo do invänarno don mukammodanska roligionsn. Ds gingo däroktsr ökvor till Bpanion ook stittado där ott moriskt riko mod (Dordoba
(va) ook omsidor (Granada säsom Kukvudstad. Dotta
riko ogdo boständ ända till modoltidons slut, dä
Nororna blokvo kördrikna trän Bpanion. B^'ältva Kalitatot söndsrtöll sttsrkand i llsrs mindrs riksn, ook
dst vigtigasto mukammodanska rikot är nu lurkiot.
asiatiska lurkiot omtattar landskapon Mnck^s
Hseso/)oia!m«eN) _3«/?'/s)l ook
lVlinllre
Kar stadon Fm^^a, KvilKon liggor
vid dot (^rokiska ökakvot ook är don vigtigasto s^jöKandolsstadon i Dovanton (d. ä.: do östra NodolKalsländorna).
I /^rmenien rosor sig bsrgst
därNoaoKs
ark landado.
llilesopotamien är landskapot mollan tlodorna
land var i gamla tidon
Ai^/^ai ook 3^^/s. Dotta
sätot kör tvä mäktiga riksn, dst babyloniska ook
dot
ook var dä väl odladt. Nu är dst
nästan öds; om torntidons KärligKot vittna ondast
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ook murvork, KvilKa äro
do okantliga Kögar ak
lomningar ak städsrna Mmns ook Faöi//on.
Vigtigasto stadon är nu Fa^ckack, Kalikatots korna Kuk—

vudstad.

I B^rien tinnas städsrna vlis^M (Halob) ook
D«m«s^ts. I Damaskus samlas ärligon don „Koliga
Karavansn", d. ä.; mukammodanska pilgrimor, KvilKa
draga till NsKKa.
Palestina ollor
Kallas ak do Kristna dot
),Koliga landot", omodan OKristus köddos ook vsr-

Jerusalem

Kado där. Dst är därkörs ott märkligt land. Däugs
land
Kuston liggor I^oniKion i N. ook
i 8. Dst inro ak landot gonomskärss trän N. till
8 ak borgskod^jorna /Hamon ook vl/MH»no7i. Nidt
omollan dsm sträoksr sig on dalkära mod
vaokra
socken i 8. Nordan gonomriunor körst doni saltsjön
6^e«së^
ook
utkallor
sodan
sötvattons^ön
Docka /la/vei. Donna dalkära är dot dMpasto åkalla
ländor pä fordon, i dot Oonosarot liggor 200 ook
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Döda Kakvot 400 m. lägro än Kakvots vta.
omkring Döda Kakvot är ooksä märklig gonom sin
vulkaniska KosKatkonKot, ook Kär lägo Bodom ook
(^omorra.

?alsstina var i gamla tidon särdolos väl od-

ladt, mon nu är allting torsummadt; pä mänga stallsn, KvilKa körut voro kruktbara, tinnas nu ondast ök-

Invänarno äro till största dolon
pläga m^okot ds kä Kristna ook
KvilKa tinnas där. Btällerna äro ondast smä
ook <loruBalom, KvilKot i gamla tidon Kado tloro Kundratuson invänaro, Kar nu ondast omkring 50,000.
«/e»'Usttiem liggor pä on Kögslätt, KvilKon pä trs
sidor är omgikvon ak djupa Kl^ktor. Btadsn är kör
oss Kristna dsn minnosrikasto stad pä fordon, lomplot ook alla do praktkulla b^ggnadorna kräu korntidon äro väl tillintotgjorda; mon ökvorallt trätkar
man namn ook stallon, KvilKa päminna om don Kograkvons
liga skrikts borättslssr. I dsn
on
päsktidon
mängd
pilgrisamlas
Kristna
K^rKa"
loko
mor, till ook mod kran atlägsna ländor.
där krälsarsn
längt kran <lorusalom liggsr
köddss.
I^rän tlsrusalsm ät V. lsdsr sn Mrnväg till ?a-lostinas Kamn </tt^a.
nar ook stoppor.

—

kråkor,

—

3.

Arabien

är m^okst torrt ook utgöros
till största dolon ak öknar.
Nudast i BV. liggor on välodlad landsträoka, där Katkoträdot är m^okot spridt. (Kakko odlas nu pä mänga andra
stallon i Kota 2_onon, säsom
i Lrasilisn ook pä ön «lava.)
Invänarno äro Zscklnne^
—

ook Kalla sig sMlkva^öKnons
barn". Do draga omkring
i landot kran don ona botosmarkon till don andra mod
sina Kamolor ook sina ka,

Arab.
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mon utmärkta Kastar. Do säkallado „kullblodskästarno" Kärstamma kran do arabiska.
I
ligga mukammodanornas Koliga städor Me^K ook MeckMK. I NoKKa köddos NuKammod ook till dot därvarando „Koliga Kusot" vandra
ärligon mänga tusondo mukammodanor.

4.

Persien

st^os ak on kurBto, som Kallas s/ttH. Dandots vigtiga3to näringar äro jordbruk ook induBtri. ?or-Borna utmärka sig gonom tina 8odor; mon do äro
tillika liBtiga ook bodrägliga. Roligionon är don
mukammodanBka.
?orsion Kar tloro stora städor, säsom
ook
5.

Indien

är i mänga aksoondon okantligt rikt.
minoralior
tinnas guld ook diamantor; växtriKst gitvsr dvrbara
träslag ook Kryddor; dMrriKot gikvor olkonbon, silko
o. 8. v. Dot är därköro intot undor, att krämmando
tolkslag Katva sökt intaga dot.
i gamla
tidon uppnäddos dot ak grokiska Konungon
dor don Btoro, dä Kan pä dot namnkunniga „^.loxandorstägot" Kutvado Kola VoBtaBion. I do n^aro
tidorna intogo ?ortugisorna, Holländaruo ook sist
Lugolsmännsn stora dolar därak. ?ortugisorna Kakva
ondast litst o^var. Holländaruo sga ännu stora dolar ak don Indiska ötlookon ook ?ransmännon Kakva
intagit on dol ak Vortro Indion. Non Vngolsmännon oga dot mosta ak?rämro Indion ook Btora dolar ak Vortro Indion. Dot var körBt ott sällskap ak
ongolBka Köpmän, dot
som mod list ook vald Kukvado
Indion ook
drog okantliga tördslar däråt,
1857 utbröt ott
uppror, KvilKot dämpadoB mod tillkjälp at ougslska Bt^lslBsn, ook Kompaniot nödgados dä att atstä sitt Korravälds ötvor landot till britiska Kronan. Dot VritisKa Indion Kallas Ke/sa^ecksmet /«H'stt.
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prämro

Oan^es

i

().

Kart land.

lnllionB norra dol gonomströmmas ak
ook /nckns i V. ook är ott m^okot krukt-

Invänarno, KvilKa Kallas M'nck«e^ Katva längt
töro OKristi tödolss Kalt on Kög grad at Kultur, ook
pä doras äldro spräk, sa^s/c^, tinnos on mängd
porliga skrittor.
Ilinduorna Katva don ö/nmams^/
)-e^i't)«e^, gonom KvilKon tolkot är indoladt i 4
skarpt åtskilda Kastor. Do Hinduor, KvilKa stä sä
lagt, att do ioko Köra till nägun at kastorna, Kallas
ook töraktas dMpt at do andra.
Indion är starkt botolkadt, ook där tinnas
mänga ztäller, KvilKa Katva tloro Kundratusondo inväuaro.
Dängs Oaugos ligga H^aH«^ Hsilm ss ook vid
sn bitlod De/^i/ pä östkustsn liggor M/ck'«s, ook
pä VVB.tKust.6N öomöa^.
?rämrs Indion Kör dsn rika ön Os^/on,
skild kran kasta landot gonom stt sund, där pärlor
—

liskas.

l Lortre lnllien tinnas tlsrs stator. Vngslsmän-

nsn sga bl. a. Bingapore ipmi. som liggor pä on ö
invid Mlia^ca ook är on vigtig Kandolsplats.
Don lnlliska ötlooken ogos till största dolon ak
äro dook spanska. ?rän
HHciMtt^ns.
NoluKKorna Kommor on mängd Kryddor, säsom
Kr^ddnojliKor ook muskotnöttor, ook dossa öar Kallas därköro ooksä Kr^ddöarna. Don vigtigasto Bta-

don är F«i«t?/« pä «lava.

6.

Kinesiska riket

(ll mill. qkm. med 360 mill. inw.)

omkattar tloro ländor, ak KvilKa do vigtigasto äro
dot s^sA^a Hsm» ook dot utomordontligt Köga borglandot ?Vösi. Dotta riko är i vidd dot trod^jo pä
fordon ook dot tolkrikasto bland alla; kolkmängdou
är nästan sä stor som Nuropas ook Kvar kjordo monniska pä fordon är sn Kinss. Dsn stora kolkmäng-
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don linnos ondast i dot ogontliga Kina, där dook
utr^mmo ook koda o^j räoka till ät do mänga monniskorna. Invänarno säl^a okta ook till ooli mod
döda sina barn kör att slippa koda dom, ook mänga
tusondo bo pä skopp ook timmsrilottar, KvilKa ligga
pä tlodorna. Kinosorna äro kör ötrigt gula till kärgon ook bakva snsdt stälda ögon.
Dot egentliga l<ina gonomströmmas ak do tvä
Dot är ott
stora tlodorna I/o«n<//w ook
ak do kruktbarasto ländorna pä fordon, ook do tlitiga Kinosorna odla dot som on trädgärd; do vigook is. BärdoloB
tigasto odlingsväxtorna äro
nyttig är si/^^s^las^s/i, ook Kalkton ak allt silko anBss vara Kinosiskt (so I^ranKriKo ook Italion).
//ic/^s^in stär i mänga aksoondon
sä Kögt, att Nuropoorno ioko
Kunna mäta sig däruti; porslinot,
sidsnt^gsrna ook do laoksrads
varorna äro bättro än VuropoorKinsssrna Kakva ooksä g^j ort
mänga upplinningar köro Vuropssrno, säsom Kompasson, porslinot ook boktr^okorikonston. Do

Kines.
Kakva omollortid körblikvit stillastäondo, mödan Vuropooruo gätt kramat; nu stä Nuropoorns ooksä längt Kögrs än Kinossrna.
I läng tid utostängdo rogoringon Vuropoorno
kran landot; mon i don n^asto tidon Kakva Nngslsmännon ook ?ransmännon tvungit don KinosisKa
rogoringon att öppna rikot kör krämmando.
Dot ogsntliga Kina Kar on mängd stora Btälier,
säsom H_K?lio?l, Ml^^i/?^ ook /'s/^in^, KvilKa on Kvar
Kakva V2—1 V2 mill. inv.
Xtmion var i läng tid don onda Kanin, till
KvilKon Vuropoorno tingo Komma; i doss närkot
liggor ön //onZ^onA som tillkör Nngolsmänuon.
—

är Kukvudstadon 00K Ko^sarons rssidons.
Do ötriga clelarne ak Kina bobos is^nnsrkot ak
nomador, KvilKa ondast räkna nägra ta millionor.
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7.

Japan

bsstär ak idol öar. DiKasom Kina Kar «lapan längo
varit tillslutot kör Vuropoorno, ook ondast Ilolländarno tingo bosöka on onda Kanin. ?ör on Kort
tid sodan Kakva Kuropoorno dook tvungit «lapanosorna att öppna nägra namnar. I motsats till Kinosorna Kakva
bog^nt att gä kramat.
Hutvudstadon
ollor 3^o^/c» Kar 1
mill. inv.
—

boboB ak mänga olika folkslag. IN. bo
M),lFois7-NK, till KvilKa Kalm^Korna, Kirgisorna ook
Kinosorna Köra. I BV. Knnas is^nnorkot
lurkar o. s. v. I ?rämro Indion bo //mcktts?-, pä
Kalkön NalaKa ook pä don Indiska ötlookon bo

Ma/a/e?'.

Neligionen är ooksä m^okot olika i
I
Bibirion tinnas mänga Kodningar; i dot s^dvostra
äro invänarno mukammodanor. Hiuduorna
K^lla bramanska läran, Kvaromot Lortrs Indisns
invänaro ook Kinosorna äro buddaistor. Nalajorua
äro till störro dolon mukammodanor.

AfriKcc.
(30 mill. qkm. med 160 mill. inw.)
Gränser: fe kartan.

skrikas lorm akvikor kran do ökriga världsdslarnss. Där äro m^okot kä Kalköar ook vikar, ook
ingonstädos skär Kakvot d^upt in i landot.
Kas Klimat är varmaro än do andra världsdolarnos.
Dot liggor nämligon till största dolon i Kota 2onon,
ook ondast mindro dolar sträoka sig in i don norra
ook södra tsmpsrsrads xonon. I mänga traktor
källor sä godt som intot rogn. l?ölMon ak vattonbriston är, att där tinnas okantliga öknar.
—
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Nan Kannor m^okst litot dot i>«s
lill
man ioko Komma längt in i landot, omodan där äro ondast ta KaksviKar; do länga vägarns
till lands göra dst svart kör rosando att nä dst
inro, ook Klimatot är antiugon kör torrt ollor sä
osundt, att dot kramkallar dödando tobrar. Härtill
Kommor ännu, att invänarno äro vilda ook barbariska, Kvarköro dot är karligt att rosa bland dom.
Dot är ooksä törst i don n^aro tidon, som man Kar
katt upplysningar om dot inro; don ongolska missionäron Divingstono ook
Btanls^
Kakva gjort sig namnkunniga gonom sina rosor i

s^ös Kan

3^dakriKa.

Nan indolar skrika i köl^jando llelar.
1. MMnckt??ma, KvilKa omkatta Ug^pton, Nubion ook
2. He/öe^ie^ KvilKot ömkattar
lunis,
sz^r^ ook NaroKKo.
3. <3«H«?-«. 4. F«<ckH^. 5. <3e«iMmöis«. 6.
l^inöal. 7. 3«/cka/>H«, Kvarak Kaplandot är don vigtigaBto dolon.
Kustrand är Korgig. il/oi l^., i NaroKKo, linnaB do Köga
NordakriKa3 sockra cke/ utgöros ak ökusn /Fa^a/n,
KvilKon Kar sn storlok ak 6 mill. <^Km. ollor mor
än Kälkton ak Vuropa. Okantliga sträokor ak BaKara
utgöras ak sand ollor ödo Btonslättor, ook on rosa
gonom öknon skullo vara otänkbar, om där ioko
kunnas vattonrika tläokar, do säkallado oase?^/.
Dossa äro ak maskot olika storlok, i dot nägra ondast innokälla on brunn ook nägra dadolpalmsr,
mödan andra Katva on utsträokning ak mänga yvadratkilomotor ook omkatta Köpingar, äkrar ook skogar. DvoKligtvis tinnas där mänga oassr, ook ds
rosando kolja do säkallado Karavanvägarno, KvilKa
gä kräu don ona oason till don andra. Vndast dromodaron, KvilKon Kan utkärda törst i tiors dagar
ook lätor sig nö^ja mod att äta taggiga växtor, gör
dot mögligt att rosa gonom öknsn; don Kallas därköro ooksä mod rätta »öknons skspp". När on Ka-
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ravan Kominor till on oas, tinnsr dsn där vattsn,
säd ook dadlar ook Kvilar oktor do stora mödorna.
/ (). ligga Nilländorna, bland KvilKa
nisn är ott bsrgland; Nubion ooli Ng^pton Kakva
ondast lägro borg, ook mollan dsm riunor don märk?örst i dsn n^asts tidsn Kar man
liga
katt Kunskap om Nilonß Källor. Ilukvudtlodon Kar
sin upprinnolso kran ti oro stora s^jöar, KvilKa ligga
d^upt inno i skrika, ook pä sin väg upptagor dsn
tlsrs stora tlodor klän
Non undor sitt
lopp gonom Nubion ook Ng^pton Kar don inga bitlodor ook ökos oj Kollor gonom rogn. Dossa ländor äro nämligon rognlösa. Vid sitt utlopp i Nodolkakvot Kar don undor tidsruas lopp danat ott
stort marskland, dot säkallado Dsiia, KvilKot allarodan i gamla tidon var namnkunnigt kör sin truktbarkst („Ooson"). Donna kruktbarkot krambringas
gonom ärliga ö/i^svämn/nFK?'. När nämligon värmon undor dsn Ksta ärstidsn smältor Bnön pä
Binisnß bsrg ook när dot BtarKa ~Bommarrognot"
källor vid ökra Nilon, uppßvällor tiodon, Btrömmar
ökvor sina bräddar ook körvandlar NgH^pton till on
sötvattons^ö. Vndast dammarno ook do Kögro liggando dolarno sättas ioko undor vatton. Not slutot ak ärot källor vattnot, ook don ak tio don oktorlomnado d^n gödor fordon.
I Mellersta Afrika rinna tlodorna Fene^a/, <3amH^eitt)! är i V. boröm ook. don stora
gigt, i O. ott lagt ook kruktbart land.
B^llalrlKa är ott Kögland ook där tinnas bädo
öknar ook kruktbara traktor. Do vigtigasto tlodorna
äro Famöss/, O/nn/e ook don stora HsonFo/ioc?en.
D/^z-^et i skrika atvikor till on dol kran do
ökriga världsdolarnss, ook on mängd ak do BtörBta
dMrsu Kar där sitt Kom. Uti otro Nilon tinnas KroKodilor ook tlodkästar, ook när vintorn tördrikvor
tl^tttoglarna trän do nordliga traktorna, draga stora
massor ak dom till Nodro Nilons traktor. I BaKara
tinnos strutson. Dot är dook is^nnorkot i BMakrika, som do stora d^juron tinnas i mängd. Här
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lokva olokantol, noskörningar ook girattor; K^ordar
ak strimmado Kastar ook olika slags antilopor^agas
ak lo^on, ook oktor sin död tjsna do till koda ät
ook

Kronor

sMkalor.

lnvanarne

i

Ulrika äro långt-

talrika som i

Neger.

vor.

—

__^11a

Kannor ioko noga dsras
KvilKot uppskattas till
160 mill. I Kola Nordi Nollortinnas
ook B^dakriKa däromot
svarta; do
Nsgrorna
Krusigt Kär ook tjooka
I B^dakriKa tinnas Äoi-

KvilKas Kär bildar tok-

äro mukammodanor; mon do

tlosta Nogror äro Kodningar.

1. Rilländerna.
(990,000 <^Km. mod 7 mill. inv.) är väl
ott lvdland undor Murklot, mon st^ros ak on „viooKonung", KvilKon näBtan är oakkängig. Vg^ptons
invänaro KärBtamma kran gamla tidsns Vg^ptor.
Om dsBsas Kögro Kultur vittna ännu on mängd
minnosmärkon, säsom tompol, oboliskor ook ds
okantliga p^ramidorna, KvilKa användos till grakKamrar ät do og^ptiska Konungarno. Do gamlo
Vg^tslno vördado nämligon sina döda Kögt ook
balsamorado dom; man tinnor ooksä ännu i I^g^pton on mängd lik, do säkallado mumiorna.
Don
märkliga <3^ssKam«/en köronar NodolKakvst ooK liöda
Katvot ook gör sjövägon till Indion, KvilKon oljost
gär södorom skrika, längt Kortaro.
ställerna liggor
vid NodolKakvst
ook At?«>o vid bördan ak doltalandot.
anlados ak
don Btoro. Kairo är Vg^ptons Kukvudstad; dst Kar 400,000 inv. ook är _^kriKas största stad.
IVubien ook Abessinien Kakva inga störro städor.
—
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2.

Verberiet.

I tloro ärkundradon voro
l^unis,
riot ook NaroKKo
KvilKa ioko allonast
rökvado pä Kakvot, utan ooksä g^jordo rökvartäg

Pyramiderna.

längs NodolKakvots Kustol ook boltkördo monniskor
ook gods. Do ouropoiska maktsrna kunno sig däri
ookbotalado till ook mod on ärlig skattkör att skedda
sina skopp. Omsidor g^jordo I^ranKriKo är 1830
slut pä dotta okog gonom att intaga _^lgsrist. Dstta
land blst sälsdss kransk sgsndom; mon ?rankriko
mästo i mänga är köra Krig mod do Kringboondo
körrän dossa villo undsrkasta sig
dst kranska Ksrraväldst. I^ransmännsnKakva bsmödat sig att därßtäds3 utbrsda dsn suropoiska Kultursn.

I>ipoli

undor on turkisk pas^a.
l^dstat ook Kar stadon?^«Nära donna läg dot kordna H^a^ia^o.
Algeriet Kar stadon

l^dor

lunis är on kransk

Ms.
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l^gsoKKo

KoKsrsKas ak on sultan. Hukvudstadon

är Hfa^o^o.

3.

Sahara

Kar ondast ta invänaro. Ds lokva säsom nomador
ollor gonom plundring ak Karavanor.

4

Sud^n

är väl KokolKadt. VigtigaBto Btadon är
vid gränson ak öknon. Ploro Karavanvägar loda
till donna stad.

5.

Senegambien

Kar katt sitt namn ak tlodorna Bonogal ook HamKia.
Här Knnos <3/-ö^a «tckcke?t.

6.

Guinea

liggor nästan undor oyvatorn ook Kar längs Kuston
ott m^okot osundt Klimat.

7.

Sydafrika.

Xaplanllet är don s^dligasto dolon däråt ook
slutar i Oocka Ao/^s-ttMsn. Dot ogos ak Kugols-

männon.

Nästan pä samma tid som Oolumbus aksoglado
kran Bpanion, sökto ?ortugisorna att tinna on B^öväg södorom skrika till dot rika Indion. Nttsr tlsrs
körBök l^okados dot. llolländarno töljdo sodan
Bamma väg ook gjords sig till Ksrrar ökvsr Kaplandst; ssnaro togo Nngolsmännon dot.
I don n^asto tidon Kakva nägra ouropoiska
stator börjat taga i bosittning stora dolar ak dot
ökriga B^datriKa ook Kar on stor trikandolsstat,
Kallad Xan^o-sittis^, blitvit stittad.

Öar.
<3.i As/sna ogos ooksä ak Nugolsmännon. Nr
dog Napoloon I 1821; oktor att Katva körlorat sia-
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got vid 'Watsrloo mästo Kan ötvsrlomna sig ät Nngolsmännon, KvilKa i 6 är Köllo Konom tangon pä
donna ö.
Mlcksl>« ogos at l^ortugisorna ook är
—

Kändt gonom Bin vinodling.
H/at/aMsKa»' liggor
uti Indiska Katvst ook lMor undsr?rankriks.
—

AtnsriKa
(40 mill. qkm. med 122 mill.
omkattar Aoi-ckame^i/ca! ook
snads gonom

Me//e)'si«

Kallas /'6mam«-n«sst.

inw.)

Hl«/ckams^H«/ ds

äro tör-

_^4me?Ha, Kvars smalasto dol

Gränser: se kartan.
ldimatst är m^okot olika, omodan
»träskor sig gonom alla 2onor, mod undantag at
don södra Kalla.

/s^«/l)si är gonom Damssnnck ook
töronadt mod
Nollan
Nord- ook B^damoriKa bildar atlantiska Katvst
//eo «)Hs7!. Oonom Ml^a^«e/lBBi<^tisi
lantiska Katvst törsnadt msd »Fio^a oee«/le^. Dsnna
bildar Oa^l/o^n/s^K
Nalföar. NordamoriKa Kar tloro stora Kaltöar,
ook <7«^'/o?-men.
säsom //clö^ackö/-,
3^damorika Kar inga Kaltöar ook liknar Kari
öar.
i N. liggor sn mängd öar, bland
KvilKa O)-ö«/a«ck är dsn vigtigaBts. I _^tlantiBka
Katvst liggsr
Nsllan Nord» ook
BMamoriKa liggor don Btora ötlookon ?ssiinti«'s^,
nämligon
KvilKon utgöros at do <3io?-a >4nMs?-n«
Ouba, «/«ma«'e«, i_f«?ii ook _?ne^io _Kt'co, samt on mängd
smä öar, KvilKa Kallas do <3m«
Vid 80-dra ändan at B^damoriKa liggor Mcks/am^ei, KvarB
södra spöts är H^
Nan indolar amorika i töljando llelar:
1. 6,>önianc?. 2. ö)M's^a M^cittms^^a. 3. Do
M,'^a

—
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5.

Msi/e)'si«
KvilKot omtattar tloro kristator.
7. DandsKapst
6. Do 6l«/ckaMs)'H««s^a
<^^a«/«7l«. 8. l^esimck/sn.
Dängs bela Amerikas vostkust trän Kap Hoorn
till Norra IsKatvot sträoksr sig on borgmassa, KvilKsn i B^damsriKa Kallas
i NordamoriKa
Oo)'M/s?'s^ (ii). Do äro längro än nägon annan borgsKod^a pä fordon ook äro Kögst i B^'damoriKa; do
äro dook ioko sä Köga som Himälaja. Vorgon äro
rika pä ädla motallor, säsom i ?oru ooli Nojioo,
där siltvor tinnss, ook i Oalitornion, där maskot guld
tinnos. Om vulkaner so Italion.
I 8/ll2M6»'ik2. ligga utom
stora
borgländor mot 0., säsom Zz-asi/iems /iö^/««t/. Nollan
ook do andra borgländorna ligga
3 stora /«^/ä'Me^. Hvar^o at dossa gonomströmmas
at on otantlig tlod.
ligga i 8. ook gonomströmmas at
Feil^s, d. v. s. skogarns,
ligga i midtsn ook gonomströmmas at amason/locken,
KvilKon är fordons största tlod;
sl^^ ligga i
?ampas
N. ook gonomströmmas at o^'noeo/locksn.
ook Dianos äro grässlättor. Bolvas däromot äro
botäokta mod fordons största skogar.
Dossa skogar likna alldolos ioko vara skogar.
Hos oss bostä skogarns at tä trädslag, ook dossa
uppnä ioko nägon b otadlig Kö^d. Non Bkogarno i
Kota 2onon innokälla lloro Kundrado slags träd,
KvilKa tillika äro sä Köga, att vara största träd
Kunna tinna sk^gd undor dsras Kronor. Vland trädon märkas isMnorKot
KvilKa mod rätta
Kallas
turstar". Do Katva i allmänkot
on smärt, otta till 60 motor Kög stam utan grön ar
ook Kivja sig ötvor do andra trädon; trän toppon
utgär on väldig Krona at stora blad. Nänga at
dossa skogars träd äro rika pä blommor mod starka,
l^sando tärgor, ook mollan trädon slingra sig sä
stora maBsor at slingorväxtor, att man ioko Kan
gsnomtränga skogon. Bädana skogar tinnas ondast
i Kota 20non, där truktbarkotou botordras gonom
don starka värmon ook do ymniga rognskurarna.
—
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I l^lorllamerika tinnos utom Oordillororna on läg
borgmassa i O. Nollan donna ook Oordillororna är
stt otantligt lägland, gonom KvilKot don stora M'sNordligaro, mollan triBtatorna
s/sB^«/lscks« rinnor.
ook dot VritisKa NordamoriKa, ligga do Oamack«sK«
s/öai-^e, bland KvilKa <)/>e s/ön är don Btör3ta. DsBBa
s^jöar bilda don BtörBta Bötvattonmassan pä fordon,
ook doss atlopp är H.i /_/«^)-enee-^ocksn
Nollan tvä at sjöarno liggor MaM^-as sus^^^Hl matten/«//, KvilKot Kar 10 gängor sä m^okot vatton Bom
Nordligasto
Imatra ook är dot största pä fordon.
dolon at NordamoriKa utgöros at /ckM
upptällda mod s^jöar ook tlodor.
Oamla tidons tolk vissto ioko, att _^morika
tanns till. Don törsta n^Me^itm «/
skoddo
gonom Nordbor. Omkring är 1000 Kommo do till
Orönland, ook Doit don DvoKligo landado Kort därottor pä östsidan at NordamoriKa ook Kallado donna
dol at landot Vinland dot godo". Donna upptäokt
blöt omollortid glömd, ook nästan tom ärkuudradon
ottor Doits upptäokt Kom 00/^mö«s 1492 till Vostindisn. Nu töljdo don ona upptäoktsrssan pä dsn
andra. KMn/o^e^nn drogo längro mot V. till tastlandot ook intogo No^jioo, Nsllorsta
ook
on stor dol at B^damoriKa, där BpanBkan därtöro
nu är dot allmänna BpräKot.
Kommo
till östsidan at NordamoriKa ook utbroddo Big däriträn längro inät landot. I do NordamoriKanBka
triBtatorna talaB därtöro moBt ongolska. /'oz-itt^lssf-n» landstogo i Lrasilion, KvilKot därvid Kom i
doras ogo. Intill utgängon at 18:do ärkundradot
var
bokorskadt at Nuropoorno. l^örst lössloto do NordamoriKansKa tristatorna sig trän Nngland; därottor törlorado Bpauion ook ?ortugal sina
bosittningar. Vada tastländorna äro nu till största
dolon oatbängiga, ook Vuropoornas vigtigasto bssittningar ligga i Vsstindisn.
Ds n^s/^AnZ^K invänarne Köra till tvä rassr,
nämligsn VsKimäorna i N. ook Indianorna i dot ötriga landot. VsKimäorna äro ott
ook tiskaro—

—

„
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tolk. /ncki'tM6j'/i« äro Koppartärgado (»rödskinn").
tinnas i tiors
Utom do invandrado
traktsr
KvilKa blitvit ditsläp ads trän
I länga tidor Katva Nsgrorna lotvat som
slatvar ook otta blitvit grvmt bo—

mon nu äro do nästan

Ds tlosta invänarns i
roligionsrika äro

ssktor äro där spridda, ook don

Indian.

märkligasto äro Mo^mons^na, KvilKa Katva nodsatt sig i dot vostliga NordamoriKa vid don <3io^

Ka/^on.

Nordamerika.
1. Grönland
bobos at NsKimäsr ook räknas till Danmark. Klimatot är i Kög grad Kallt, omodan Kalla Katsströmmar töra stora ismassor trän IsKatvot till Kustorna.
Invänarno äro Kristna.

2.

Britiska Nordamerika

upptagor on m^okot stor
msn största dslsn är
obobodd ook ondast at vigt tör poisdjurons skull.
B^dligasto dolon Kallas Oan«ck« ook är m^okot
truktbar. Vngolsmännon Katva boträm^at landots
odling gonom on järnväg trän östkuston ända till
Btilla Katvst. Do vigtigasto städorna äro H^eöeo
lK>vidij,Kl ook H/oni^sa/ fre^l, vid 8:t Da^ronoo-tiodon.
liggor on stor bank, där
Vid
on otantlig mängd torsk tangas.
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3.

Nordamerikanska sristaterna

(9 mill. qkm. med 63 mill. inw.)
sllsr förenta staterna är nu dsn vigtigasts statsn uti
N^a Världsn. Ds Katva nästan on lika stor vta
som Kola Europa, ook tolkmängdon tilltagor m^oKot starkt, omodan on mängd monniskor dit utvandrar trän Kuropa.
/^llt gär tramkt i do ?öronta statorna. Doras
mckAsi?-/ ötvorträttar Nuropas mod atsoondo pä maskinor (t. ox. s^maskinou). Fe^Bö)'A^ei lomnar do
tör industrin nödvändiga stsnkolon, KvilKa Kär linnas i vida störro mängd än uti Lngland. Vtt lzsämno, KvilKot vunnit stor spridning, är nordamoriKansKa borgoljan (potroloum), ook i Oordillororna
tas m^okot, guld ook siltvor.
ook öos^«^ss^öisei äro likalodos vigtiga, ook där uttöros mvokot
ook s^'ö/«> i
säd, bomull ook Kött till Nuropa.
uppnä nästan Vuglands ook Nississippi botaros at
tloro ängtart^g, än nägon annan tlod pä fordon,
Katva on störro utsträokning än Kola
Europas, ook man Kar toronat öst- ook vostkustsn
mod .järnvägar, som gä kran No^v
till Ban

I^ranoisoo.
Ilola landot är indoladt i 45 /^'stait»,'. Otvsr
dsm alla stä </ene)«^o/l<//-esss« i
ook
?ör on Kort tid sodan uppstod där ott
inbördos Krig mollan do nordliga ook sedliga statorna, is^nnorkot omodan nordstatorna villo uppKäkva slakvoriot. Bvdstatorna körlorado, ook slakvarno Kakva blikvit kria.
I^)^
ställsrna ligga i Ö. Fosion,
_iVtt/«cke^/« ook lf^s/^'«^o« Iv^iugwn^ Dossa städor äro maskot kolkrika.
I^o/^ Kar 2 '/-z mill.
inv. ook är
vigtigasto Kandolsstad.
skington Kar ondast 230,000 inv., mon är Kutvud—

stadon.
I dot inro landot liggor O/liott^/o st^i), KvilKon
drilvsr dsn största spanmälskandol pä fordon. Vid

Nississippis utlopp liggor

0?/ett«s.
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i V. liggor «3a)l F>ane/sco i dot guldrika Oalikornion. DiKasom tloro ak NordamoriKas
städor Kar don uppKlomstrat inom Kort tid. Dä man
Kado upptäokt guldst, tillströmmads mänga tussnds
monniskor dit.

4. Mejieo.
Btörsta stadon är Kukvudstadon

Ms/ieo.
5. Mellersta Amerika

Kar inga störro städor. Ökvor ?anamänäsot gär on
järnväg, ook man gräkvor nu on Kanal gonom Nollorsta
?ä dotta sätt Kommor s^övägon
kran dot östra till dot vostra
att m^okot
HtKortas.

Sydamerika.
6.

Af de

Sydamerikanska

Fristaterna

tillkördo do liosta likasom No^ioo ook Nollorsta
Bpanion. Vid bokriolson dolado do sig i
tloro stator, mon oaktadt sodan donna tid ökvor ott
Kallt ärkundrado körtlutit, lida do ak ständiga oroligkotor.
I V. liggor .L^ttackö^ mod Kukvudstadon
I_Kitc>i, som liggor undsr oo^vatorn pä on Kögslätt, pä
KvilKon on ovig vär Korskar; därnäst /'s^il mod
ook 0/«7s
mod s^örika silkvorgrutvor,
Kandolsstadon
—10. liggor
vid ?latatlodon mod stadon .Vtt^os
Zom utkör on mängd Kött ook Kudar ak ds körvildads
boskapskjordarna, KvilKa lokva pä?ampas. Vuönos
är B^damoriKas största stad mod 560,000 inv.
fristaten (k. d Koisardömot) Lrasilien (8 mill.
<^Km. mod 14'/2 mill. inv.) tillkördo kordom Portugal.
Dotta vidsträokta land är mvekot rikt pä naturalstor,
mon Kar ondast ta inb^ggaro, ook ondast Kuston är
odlad. Lland^ock^is^n^l märkas Katto ooKdiamantsr.
Vigtigasto stallon är Kukvudstadon H/o
läF^neii^ mod 500,000 inv.
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7.

Guayana

är truktkart ook Kolouisoradt ak Vuropoor.

8.

Westindien

är ak m^okon vigt, omodan öarna Kakva ott
ligt Klimat ook äro m^okot bördiga. />ocktt^e^«a
äro tobak, 8«oKor ook Katto.
Öarna ogaB ak tloro ouropoiBka Btator.
do
Btora Antillerna ogsr Bpanisn o«<öa ook /^s?-io H«ea
ondast A«M', som boook Vngolsmännon
bos ak Nogror, är oakkängigt. ?ä Ouba liggor Hlöana sd^vÄnal, som är Kändt gonom sina oigarror.
do Bmä Antillerna oga Vngolsmännon do tlosta.
—

Austrcllisn

omkattar tvä butvullllelar, nämligon
olN)^«Ack, KvilKot liggor mollan Btora oooalor
non ook Indiska Kakvot, samt __^^s^a/öa^«tt, KvilKa
ligga i Btora oooanon.

Australlandet

1.

Kar likasom skrika ook B^damoriKa ondast kä viDot liggor i don Kota ook don
Kar ook Kalköar.
södra tompororado 20non, mon Kar ott tomligon
io^/ Mmai. I köljd Kärak är växtligkoton ioko rik.
BKogsträdon likna ioko do ökriga världsdolaruos; do
Kakva nämligon stvkva blad, KvilKa äro stälda pä
Kant, 8a att i do auBtraliBka skogarno ioko tinnos
samma djupa skugga som i vara skogar. D/ni^'Kei liknar ioko nollor do ökriga världsdolarnos.
däggdjur kunnos kordom inga andra än pungdjur,
säsom do Koppando Kängurus. Non nu Kakva Nuropoorno inkört sina Kusd^ur, KvilKa trikvas
ligt, ook kärskötsoln är is^nnorkot m^okot vigtig.
Do ursprungliga invänarne äro ott slags Nogror,
mon utträngas ak do invandrando Vuropoorno. Hola
dst stora landot (7,600,000 qkm.) Kar ondast 3 mill.
—
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inv. ollor nägot mora än
Vngolsmännsn
Vinland.
oga
Do vigtigasto stälierna
äro <3«/ck«e^
ook M?/öol/^is ftöli^. Don sistnämnda Kar likasom Ban
l^ranoisoo inom Kort tid
uppvuxit till on stor stad,
omodan i doss omgikningar rika guldlagor blikvit

Malaj.

upptäokta.

2.

Australöarna.

Do största ak dom ligga nära
?V<s?«ttm'a ollor l^«m Agnens /anck liggsr 8. om kast_^se/aAck i Ö. ook ___V^/s< <?^Ms« N. om dotlandot,
samma. Do öar, KvilKa ligga längro ut i Btora
oooanon, äro smä, mon mänga tusondo till antalst.
Vland dom märkas l^ckns/?«^s-öm'n», >3«M^«^s-ött^ise
i NO.
ollor Hanck^io/l-öa^m
ook
sBän6vitBil.

Do tlssta ak dsssa öar utgöras ak /^j-«H's/'.
Dsssa uppkomma gonom do märkligaKoralldjursn,
KvilKa bvgga kran dsn djupa bottnon ända till vattonvtan. NktorKand uppkommor on ö, ook donna
kär sina körBta växtor gonom krön, KvilKa ditköras
ak käglar, ollor gonom palmor, KvilKa uppspira ur
ak Kakvot uppkastado Kokosnöttor.
lnvänarne utgöra ondast 2—3 mill. Nänga ak
dom Kakva antagit ouropoiska sodor oon Kristondomon.
Do tioBta öarna ögas ak s?«'oMi's^« sittit^. ?ttsm«7l«« ook M/«
ögas ak Nngolsmännon. F«storas ak on oakkängig Konung, ook invänarno Kakva antagit ouropoisk Kultur. ?ä dossa
öar dödados don namnkunnigo ongolska s^ökararsn
Ooo^ KvilKsn Kar g^jort sig körtjont gsnom sina upptäoktor i

