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Erinran.

Den olika stilen är begagnad för att antyda, hwadsom skall läsas under de olika lärokurserna, nämligen det
med latinsk stil tryckta under den högre kursen.

Graderna äro utmärkta genom tecknet °.

Förkortningar: m. — meter, km. — kilometer, qkm. =
qvoafcratfttometer.



INIiNVI-lUK.

Allt, livad l^ud har skapat, betecknas med or-
det «*tt>/tie«. Nan inser lätt, att världen måste vara
ofantligt stor, när man betänker de oändligt stora
afstånden mellan himlakropparne i världsrymden
(solen med planeterna och kometerna, ock. dessutom
fixstjärnorna). -/o^en synes oss väl vara stor, men
i jämförelse med världsrymden är den icke större
än en droppe i jämförelse m<.d kafvet.

borden är _*«^ som en appelsin, ock den af-
bildas derföre bäst på en glob; särskilda delar af
jorden afbildas på /i.a/*io^. På kartan ligger Norr
öfverst och <3öcis^ nederst, i^esis^ till venster ock
Öster till höger.

För vårt ö^a t^l)l<6B llot, som om solen rörde
sig, i det den går upp iö. ock Aår ned iV. I
verkligheten är det dock jorden, på bvilken vi bo,
som befinner sig i rörelse.

Jorden har, likasom ett rullande klot, en ilic.-
faldig rörelse. Den rör si^ omkring >*>oiew ock. beköfver
dertill 365^4 d^n. En sådan tidrymd kallas ett
år, ock. följden af denna rörelse äro årstiderna (vår,
sommar, höst ocli vinter), Jorden hvälfver sig til-
lika om^z-MZ' sie/ sjelf från vester till öster ock be-
liöfver dertill 24 timmar eller ett dygn. följden af
denna rörelse äro ci«^ oc^ natt.

Den linie, omkring bvilken jorden kvälfver
sig, kallas jordens «Ä?6/. Ändpunkterne af axeln kal-
las poler, nämligen nordpol ocli sydpol.

Det är af stor vigt, t. ex. för sjöfarare, att
kunna bestämma en orts läge. Det är därföre nöd-
vändigt, att detta lä^e är sålunda betecknadt på en
A_ob eller en karta, att man däraf kan beräkna,



4

hvar orten ligger på själfva jorden. Detta sker
genom att draga linier på kartan i två riktningar.

Dika långt från båda polerna tänker man sig
därföre dragen en krets (cirkel) rundt omkring jor-
den; den kallas linie eller s^^aio^ och delar jorden
i tvenne lika stora delar, <Fsi norra och det F_._??-n
/ia.i/__.^si. Emellan ekvatorn och polerna tänker man
sig dragna flere andra kretsar i lika riktning med
eqvatorn; dessa kallas ö^Mn^/a.?*. De vigtigaste
af dem äro kräftans och stenbockens namH^eis, hvaraf
den förra ligger 2,600 kilometer _^. och den sed-
nare lika långt 8. om eqvatorn, vidare den norra
och cis/z sö^a. polkretsen, hvaraf den norra ligger
2,609 kilometer från nordpolen och den södra 2,600
kilometer från Sydpolen.

Man tänker sig vidare andra kretsar dragna
från båda polerna genom eqvatorn. Dessa kallas
middag eller me?'iH'ame?*, emedan alla de punk-
ter, som ligga på samma meridian, hafva middag
på samma tid. Man kan naturligtvis draga så
många meridianer, som man vill.

Hela jordens omkrets är vid eqvatorn 40,000
kilometer. Jorddiameterns längd vid eqvatorn är
12,750 km. (Afståndet mellan polerna eller jorden»
axel är 40 km kortare). Få kartan delar man eqva-
torn genom meridianer i 360 delar eller grader.

Man antager den meridian, som går öfver ön
Ferro, som den första och räknar därifrån de an-
dra mot Ö. och V. Jorden delas sålunda i det öß^«
och c/si nss^K halfklotet. Sjöfolken antaga dock
meridianen genom Greenwich (grinitsj) i England
såsom den första.

Få en glob eller på en karta äro således bredd-
cirklar och meridianer betecknade, och med deras
tillhjelp kan man noga beteckna, hvarest en ort
ligger på kartan. Därefter beräknar man, hvar den
ligger på sjelfva jorden.



L-tttd och Watten.
Tre fjärdedelar af jordens yta äro betäckta med det

salta mattiiet (hafwet), och endast ett fjärdedel ligget; sa
högt att den bildar land.

Landet utgöres af ett otalig mängd större och mindre
delar, hwilka alla äro kringftntna af hafwet. De största
af fceéfa kallas fastland.

Ett mindre stycke land, hwilket pä alla sidor är omgifwet af
watten, kallas en ö. Ett stycke land, hwilket pä tre sidor är frtng-
flutet af watteu, kallas en halfö, och en smal halfö kallas en udde
(landtunga, kap). Ett smalt stycke land, hwilket förenar twä landet:,
kallas ett näs.

©et finnes 3 faftland:
1. Gamla wärlden ligger pä östra halfklotet. Den

indelas t 3 wärldsdelar, nämligen Ettropa, Asien och
Afrika. Europa fanunanhänger med Asien pä ett lång
sträckning; men Afrika är endast förenadt med Asien genom
det smala näset wid Sués.

2. Nya wärlden eller Amerika ligger pä toestra
halfklotet. Deit kallas Nya wärlden, emedan den först år
_1492 upptäcktes af den store sjöfararen Colttmbus. Ame-
rika är bett fjärde wärldsdelen, och indelas i Nord-
amerika och Sydamerika, hwilka äro förenade genom
Mellerfta Amerika. Mellersta Amerikas smalaste del
kallas Panama-näset.

3. Australlandet eller Nya Holland ligger pä
östra halfklotet och ät: bet minsta fastland. Den storamängd öar, som ligger O. ont detsamma, bildar tillsam-mans med fastlandet den femte wärldsdelen eller Au-
stralien.

Europa, Asien och Nordamerika sträcka sig högt upp
mot N.; Afrika, Sydamerika och Australien ligga mot ®.

Hafwet bildar ett famntanhängande wattenmassa,
hwaraf ingen del är alldeles skild frän det öfriga.
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Ett stillostäende matten, hwilket är siildt från haftt>et, faKo§
en insjö. G_tt wotten, hwilket fålundo sior in i landet, ott det po
tre fibor är omgifwet af lond, kallos en bug t (wik, fjord). Ett fmolt
ttmtten, htntllet förenar ttoå större ätten, kallos ett fund (kanal).

#afroet indelas i 5 hufwttddelar, hwilka ,alla§ wärlds-
haf eller oceaner.

1. Södra Ishafwet KflS^r omkring sydpolen.
2. Stora oceanen, också,.kallad Stilla hctftoet

ettet: Söderhafwet, har mot O. Amerika och mot _$.

Slfieu oå) Australlandet.
3. Indiska haftoet bar mot t). Australlandet,

mot N. 2lfien och mot W. Afrika.
4. Atlantiska hafwet har mot O. Europa och

Afrika oå) mot W. 3lmert_a.
5. Norra Ishafwet ligger omkring nordpolen,
Kartan visar att <3öt_>« /s/itt/^ei utan afbrott

går öfver i Btora oceanen, Indiska och Atlantiska
hafven och icke har land såsom gräns. — __Vb^_*«
/sHa/^et går dels utan afbrott öfver i det Atlantiska
hafvet och är dels förenadt med detsamma genom
Baffmsviken. Det är förenadt med Stora oceanen
endast genom Beringssundet. Norra Ishafvets land-
gränser hildas af Europa, _^.sien och Nordamerika.
— <3io^« oceanen är det största af alla haf.

<§xtxopa
(9,700,000 qtof. nteb 880 millioner inwånare.)

Gränser: fe lartatt.
OaKtadt Europa är den nästminsta af de fem

världsdelarne, är det långt vigtigare än de andra.
Europa har nämligen en mycket gynnsam form, i det
hafvet på många ställen skär in i landet. Då där
således icke finnas stora och otillgängliga landmas-
sor, Kan man med lätthet Komma till de särskilda
delarna. Detta underlättar handeln och all annan
samfärdsel. Europa har tillika ett gynnsamt läge på
jorden, i det största delen ligger inom den t.empe-
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rerade zonen *). Väderleken hela året igenom (M-
--mai^), Bom har så stort inflytande på menniskors
och växters utveckling, är därföre hvarken för hall
eller för varm, nvarken för torr
eller för fuktig. Europa nar
visserligen icke ett så varmt
klimat, som är nödvändigt att
utveckla de jättestora träd,
hvilka finnas i beta zonen; men
hettan är då icke keller så
tryckande, att den hindrar men-
niskan att tänka ock. arbeta.
Härvid må man ihågkomma, att
invånarnes lycka isynnerhet
stöder sig derpå, att* kristendo-
men är utbredd nästan öfver- Indo-europé.

allt i Europa. Häraf hommer det också att invå-
narne i Europa hafva den mesta upplysning och
hildning (kultur) på hela horden.

£)eit största landmassan i Europa är Östeuropa
(^sélaitb). _oartfrcm utgå twä halfoar, nämligen Nord-
europa (Finland, eit liten del af Ryssland, Swerge och
Sftorge) och Mellersta Europa. Mellersta Europa ut-
sänder mot S. Sydeuropa, hwilket omfattar tre halföar,
nämligen dm Pyreneiska (.Spanien och Portugal), den Ita-
lienska och Balkan-halfon.

***) Anm. _l__tter Klimatet kan man indela jorden i 5
Fone?* eller bälten, nämligen 1 het, 2 tempererade och 2 Kalla.
Ven heta zonen ligger på båda sidor om ekvatorn intill vänd-
Kretsarne; utanför denna ligger mot N. den norra tempererade
och mot 8. den Bö<_>_. tem^sT-ez-acle, hvilka. nå till polkretsarne.
Från polkretsarne ända till ytterst i N. och 1 8. sträcka sig de
två kalla Zonerna. — I heta zonen råder en stark värme, som
nästan är densamma hela året igenom; och där äro två årstider.
Den ena är regntiden, då där dagligen falla starka regnskurar,
och den andra är en torr tid, då där alldeles intet regn faller.
I de tempererade Zonerna framkallar den olika värmen de fyra
välkända årstiderna. I de Kalla Zonerna äro åter två årstider,
nämligen en Kort sommar och en lång och mycket Kall vinter.
— Af ett lands belägenhet i en af dessa zoner Kan man dock
icke nöjaktigt beräkna dess Klimat. Härom mera framdeles.
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Hafwet. Norra Ishafwet bildar Hmuta hafwet
mellan Ryssland och Lappland. — Atlantiska hafwet
bildar en stor mängd delar: Wefterhafwet eller Nord-
sjön är öppet mot N.; mot SW. förena fttndet votfc
Calais (kala) och Kanalen det äter med Atlantiska haf-
töet. Frän Nordsjön leder Sfagerrak mot Ö. till Kat-
tegat, hwilket genom Öresund, Stora Vält och Lilla
Balt är förenadt med) Östersjön. Östersjön bildar Bott-
niska unken, Finska wiken och Riga-wiken. — Mel-
lan Frankrike och Spanien ligger Biscaya-hafwet. —

Sydligare leder sundet wid Gibraltar fsjibraltetr) tn i
Medelhafwet, hwilket är den största af alla hafsarmar.
Mindre delar af Medelhafwet äro Tyrrhenska hafwet
och Adriatiska hafwet tnwid Italien samt det Gre-
kiska öhafwet eller Arkipelagen. Härifrän leda sun-
det wid Dardanellerna, Marmarahafwet och sun-
det wid Konstantinopel in i Vwarta haftoet.

Öar* Mot N. ligget Nowaja Sentljä,, Spets-
bergen långt ut i hafwet och Lofoteitöarne; längt ut t

hafwet mot NW. ligga Färoarne och Island; mot W.
ligga de Brtttska'öartte (England, Skotland och Ire-
land); mellait Kattegat och Östers jött ligga de Danska
öarne, och i själfwa Östersjön Öland, Gotland, Äland,
Dago och Ösel. — I Medelhafwet ligga ©orsica,
Sardinien, Sicilien, Kreta och mänga mindre öar t
det Grekiska öhafwet.

GnT.opc._3 stater.
1. Ryssland är hela Östeuropa. Dessutom äro

Finland och Polen därmed förenade.
2. Swerge och Norge omfatta Skandinawiska halfön.
3. Danmark omfattar norra delen af halfön Jylland

och en mängd öar.
4. Tystland omfattar midten af Mellersta Europa

och tttgöre af en mängd länder. D)et wigtigaste landet är
Preussen, ..hwilket omfattat: största delen af Nordtyskland.

5. Österrite-Ungarn ligger mot @Ö. t mellersta
Europa.
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6. (Schtoctj ligger mot <&. i Mellersta Europa.
7. $>ottont) eller Nederländerna,
8. Belgien och
9. Frankrike ligga mot SS.

10. Storbritannien och Ireland bildas af öar.
11. Spanien och 12. Portugal omfatta Pyreneiska

halfön.
13. Italien omfattar Italienska balfön.
14. Turkiet, 15. Grekland, 16. Rumänien, 17.

Serbien och 18. Montenegro omfatta Balkan-halfön.

Östeuropa.
1. Ryska titet

Östeuropa utgör wigtigaste delen af det Ryska riket,
hwilket därjemte omfattar fmärre delar af Nordeuropa (gin-
land) och Mellersta Europa (Polen) samt en stor del af Asien.

l-HBl<2 riket omfattar icke dlott östra lrälltsn al
Europa, utan ock norra tredjedelen af Asien (Sibi-
rien ut. m.) Dst omfattar srt sjettedel af allt _faBtlau6.
sllsr 22 mill. qkm. Detta ofantliga riks är dock
glest befolkadt, och Sibirien, ltvilkst bildar äsrt
största clslsrt af rikst, liar dlott 5 3/4 millioner invå-
nare. Hela rikst liar 131 mill. mv. — Rysslands
makt liar dlitvtt grundlagd al Peter den Store och
liar sftsrltaitä l)lifvit tttvicl^acl af honom oolt hans
efterträdare, i det els ltafva förvärfvat, sig länder
frart Sverge, _l?olsit, l^nrkist oolt aBiatiBka folk.

Nifeté* europeiska del består af kejsaredömet Ryss-
land och storfnrstenoömet; Finland. Det först-
nämnda innefattar tillika besittningarna i Asten.

Kejsaredömet Ryssland.
(5 miU. qkm. med 194 mill. intt.)

Gränser: se kartan.
Pä gränsen mot Asien ligga de guldrika Uralb

gett mot Ö- och det snöbetäckka Kaukasus mot @.; pä den
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lilla halfön Krim, som ligger t Swarta hafwet, framstryka
anr sk a bergen. Men för öfrigt bildar hela landet en

ofantlig slätt, kallad Östeuropeiska slätten.
Från mellersta Ural sträcker sig mot Östersjön

en lå.A landtr*-/^^; den kallas i sin högsta del l^ai-
t/a/. — På Waldaj upprinna tre af Rysslands hrtf-
vndHoder, nämligen Wolga, Dnjepr och Dtina.

Denna slätt är mycket toattenrif och har större flo-
der oå) sjöar än nägot annat land i Europa. Floderna
utmärka sig genom ett jämnt lopp. De äro t följd däraf
segelbara sä godt som frän källan till mynningen. De wig-
tigaste floderna äro _^etoa och Wolga, hwtlfen är den
största af Europas floder med en längd af 3,600 fm. — &t
-ö. flyta till Staspiska hafwet Ural frän Uralbergen och
Wolga från Waldai Mder: Nisjmj-Nowgorod, Kasän, Samära,
Sarätof oä) Astrachänh till Asofska sjön £)ou, till swarta
haftoet 'Dnjepr [ftab Kijefh — Till Dfler flyta Weich-
sel Md: Warschau) och iTijemen, hwilka bada utfalla ge*
nom -^rettésen. Xitt 9.tgan.tken flyter Duna [ftab: Rtgaj,
till Finska wtken Narowa sstad: Narwaj frän sjön Peiptts
och ett)a fstad: S:t Petersburgj från sjön Lad o a, som upp-
tager _stt.tr frän sjön Dnéga och Wol.hof sstad: 916»g0*
rodj frän sjön Ilmen. — Xill Hwita hafwet flyter _Dtt>inå
[stab: Arch_.ngelf-h — Af de nämnda insjöarna är Ladoga
den största i Europa. Kaspiska haftoet, som ligger i gran--sen mot _.ften, är feen största insjön pä hela jorden, sä storsom Östersjön. Det har salt tvätten.

Ryssland ligger till största delen i norra tem-
r^ererade zonen och har ett kallt /a.s_?amckMm«i.
Ett sådant har både mycket stark köld om vintern
och mycket stark hetta om sommaren; det saknar
tillika fuktighet ooh har endast litet hlåst. /_/«/s-
Mm«?ei har i motsats till fastlandsklimatet, hvarken
stark köld om vintern eller stark hetta om som-
maren, hvaremot det har mvoken fuktighet ooh
hlåst. Ryssland är Europas kallaste land och vida
kallare än vestra Europa under samma breddgra-
der, emedan det är i mindre förbindelse med hafvet,
som långsamt npnvärmes ooh långsamt afkyles. En
annan orsak till vestra Europas mildare klimat är,
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att från den d_d af Atlantiska ltafvet, som ligger
i lteta zonen, en väldig liafsström, „ Golfströmmen",
rinner ända till veßtra Europa och medför en varm
vattenmassa. Denna uppvärmer luften oelt mildrar
sålunda Klimatet. Då emellertid Ryssland BträeKer
siZ så lån^t mot S., ltafva dess svdli^a trakter ett
mildare Klimat, ehuru vintern också där är Kall, så
att Bvarta ltafvetß vikar årligen äro isbelagda.

Växtligheten öfverensstämmer med Klimatet. I
N., där de Kalla vindarne obeltindradt kunna blåsa
in öfver det flacka landet, finnas vidsträckta torf-
moßßar oelt kärr, Kallade Tundra och tillfrusna nä-
-Btan ltela året; där trifvas endast dvärgbjörkar oelt.
andra småbuskar Bamt lafvar och mossor. — Därpå
följa ofantliga skogar (först af barrträd, hvilka
kunna uthärda det stränga Klimatet, och därnäst af
löfträd, såsom ek och lind) oelt KördtAt åkerland,
lrvilket i vmni^ltet framalstrar säd, lin oeli ltam^a.
I_.an.detß BädeßriKaßte del är det såkallade F^a^i-
myllebältet. Det sträeker sig från södra Ural ända
till mellersta Europas berg oeli har en d^rt^ oelt
let matbord, som ntan att gödslas Aifver rika skör-
dar. Här odlas mveket livete. — Sydligare Annas
ofantliga _. tsMs^, d. v. 8. slätter, hvilka äro l)eväxta
med liöZt gräs. — Ytterst t _.. tillåter det milda
Klimatet vinodling.

De vigtigaste näringarna måste således vara
jordbruk oelt boskapsskötsel. Jordbruket tillåter en
storartad ntförsel af säd, lin och ltam^a; på step-
nerna beta ofantliga, ltalfvilda hjordar af ltästar,
ltornl)oßkap, får oelt kameler. Man påträffar där
fårahjordar af 50,000 stveken. — I skogarne är^aZ--
ten mveket lönande oelt lemnar förnämligast ekor-
rar och skogsfågel. Intet land i Europa är så rikt
Pä pelsdjur som Nvssland. — Fisket är af stor de-
t^denltet, isynnerhet i 'Molga, Ural oelt Xas^isKa
ltafvet, där framförallt störarterna förmena att näm-
nas. De lemna kaviar och husbloss. Fiskarne fån-
gas isvnnernet om våren vid isslosßningßtiden, då
de komma i slutna skaror uppför Wolga oelt Ural.
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— Bergsbruk bedrifves isynnerhet i Uralbergen,
hvilka lemna guld, platina och isynnerhet järn.
Salt finnes i ymnighet därsammastädes och i stepp-
sjöarne. I stepperna vittrar det ofta ut ur jorden
i sådan mängd, att marken tyckes vara betäckt
med snö. Stenkol erhålles på stepperna och i Po-
len. — Industrin är lifiig i midten af landet och
Rysslands vigtigaste fabriksstad är Moskwa. Af
de ryska fabriksvarorna äro juftlädret och repsla-
geriarbetena berömda. — Handeln befordras genom
segelbara floder, kanaler, järnvägar och en mängd
årsmarknader. Genom kanaler förbindas alla de
omgifvande fyra hafven. Den förnämsta vattenvä-
gen för Nvsslands inre handel är Wolga. Eran
Wolga kan man på 3 kanalvägar komma till _>le^va
och Östersjön, t. ex. genom Maria-kanalen, som för-
enar en Wolgas biflod (Sjeksna) med en i Onega
utrinnande flod (Wytegra). Bland de öfrtga kana-
lerna är den vigtigaste Ladoga-kanalen, hvilken man
gräft utmed södra stranden af sjön Ladoga, eme-
dan seglingen på denna sjö är farlig. _l?å järnväg
kan man nu komma från S:t Petersburg till Svarta
hafvet och Kaukasus samt från vestra gränsen till
Sibirien. De vigtigaste handelsstäderna äro S.t
Petersburg, Riga, Odessa, Moskwa och Nisjnij-
Nowgorod.

Ryssland bebos af många o_.l(a .oll(. De flesta
invånarne tillhöra den F.an/s^tt stammen. Till denna
hör hufvudfolket -K«/ssa)'«6, mest boende i mellersta
delen, samt Polackarne i vestra delen. _^,f öfriga
folkslagen äro de talrikaste: flere -^«.s^.a folkstam-
mar i N. och i _)., -^t?tte^, Lithauer och Judar i V.,
Tatarer och andra turkiska stammar i SO. 3^s^a.?'
finnas isynnerhet vid Östersjön och i S. (invid
"Wolga- och Dnjepr).

västan hvarenda religionsbekännelse finnes uti
Ryssland. Den allmännaste religionen är den gre-
kiska bekännelsen, hvilken är antagen afRyssarne.
Polackarne och Lithauerne äro katoliker, Tyskarne
och en del Finnar äro lutheraner. Tatarerna äro
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S:t

Petersburg.

__Q_ih2.iQ____isdkl.ii6r. — _^olkstB upplysning är amin på
SQ IZ.F ståndpunkt, BZ. 2.N ds flesta döudsriis hv2.r-
ken ktnmH 1ii.82. sllsr skrifva. Ända till l9r en kort

tid sedan voro bönderna lifegna, men Kejsar Alexan-
der II upphäfde lifegenskapen.
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XvjB2l-ONB MLllt är oinskränkt.
Med afseettbe pä förwllltningen är Ryssland indeladt

t 60 guwernementer.

Moskwa.

Med afseende pä landets historia och befolkning m-d-
elas Ryssland i 7 hufwuddelar: In gerntanländ och
Ostersjövrowinserna (Estland, Listand, Kurland), Stor-
Ryssland, Lill-Ryssland, West-Ryssland, Polen,
Syd-Ryssland och Ost-Ryssland.
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De största städerna äro ©:t Petersbnrg med 1,300,000
och Moskwa med 1 million tnn>.

I Illgernmnland.. ligga: @:t $eteråbnrg, Sron*
stadt och Narwa, t Ostersjöprowinsernll Newaluti Est-
land, _Riga och Dorpat t Listand samt Mitatt oify St*
ban i Knrland. — Öar: _Dagö och Ösel.

S:t Petersburg, rikefs httfwudstad, är en af Europas
praktfullaste ftäber med breda gator och storartade byggnader, såsom
Isakskyrkan och Winterpalatset. Minneswärdar: $eter den Stores
bifdstod och Alexanders-kolonnen. -HJlärtftgnst bland stabens många
broar är Alexanders-bron. På sjösidan förswaras staden genom
den starka fästningen Kronstadt, som tigger på en ö i Finska
wiken oå) är Rysslands wtgttgaste frigsyamn. — Narwa är kändt
genom ©art XI1:§ seger 1700. — Sanbtöesolfntngen i Ingermanland
består för bet mesta af finnar (100,000).

Riga är en stor t)anbelsstab med 280,000 tnto. — Dor-
pat (lurjef) är kändt genom sitt unibersitct. — Rev od),.St
bau ät:o listiga handelsstäder. — ©e nordliga delarna af Oster-
sjöprowinsernll äro bebodda af (Sster (800,000), som höra till
bett finska stammen, de sydliga as Sett et*.

I Stor-Ryssland ligga Archangelsk, Nowgorod,
_Wosfn)å, Nrsjnij-Nowgorod och Tnla. — O: No-
wctja ©emtjå.

Slrdjangelsf, den wigtigaste sjöstad i Norra Ryssland,
utffeppar ffogéprobufter, säd och lin. — Nowgorod war rikets
första yuftuubstab. — 50t ofkwa är rikets Dra hufwudstad och
utmärker sig genom sina många kyrkor, hwilkas förgylda kupoler oå)
torn btlba likasom en hel stog. — I Nisjnij-Nowgorod,som ligger wid _Ms utflöde i Wolga, kjåHas ärligen stora martrta-
der, till ytotfta flere hundratusen menniskor tomma tillsammans frän
bäde Europa och Stsien. — Tul a har metallfabriker.

Största belett af befolkningen bestar af Ryssar (Storrys-
sar*). Q SS. bo wester om Hwita §oftoet oå) sjön Onéga samt äf-
men pä några andra orter pinnat: (300,000), oå) på Sapp^ta
halfön Lappar (2,000). I NO. bo till finsla stammen tjöranbe
©yr än et:, som idka yanbel och äro det fordom ryktbara Bjar-
mafolkets eftertommanbe.

I Lill-Ryssland ligga ties, Charkof och Polt^wa.
S*ief war ocksä en tib rikets hufwudstad. — Charkof ät:

en wigtig handelsstad meb stora hästmarknader. — Poltllwa är
kändt genom Carl XIEs nebertag 1709.

Befolkningen bestar af L t ll _ Ryssar.

I West-Ryssland är Wilno största staden.
Befolkningen bestar af 9ty§far (Hwita och Lill-Ryssar)

samt Li th aue r.
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I Polen ligga Warschau (600,000 mw.) och Lodz.
©åwäl Warschau, förra Polska rikets hufttmbftab, som

£o bz äro betybanbe fabriksorter.
Befolkningen utgöres af Pol ack ar.

I *S^b=sHt)fölan_- ligga Kisjin öf samt wid Swarta
hafwet Odessa oå) Sewastopol.

obe ss a , rikets anbra fjöftab, utskeppar säb (400,000 iuw.).
— Kisjinéf ibkar ttsttg hanbels- och fabriksrörelse samt frukt--
obftng. — Sewastopol, örlogshamn, ligger på Krim och är
tänbt genom Orientaliska kriget.

_3efoftntugen består husnjubsatltgen af £ill-Ryssar samt
i W. as Rumäner och på Krim af Tatarer. SBib Don bo be
®onsfa Kosackerna.

S Öft=9J^s^lanti ligga Kasan, Sa mara, ©arå*
tof och Astraehan.

Kas *_ när en wigtig hanbelå* otf) fabriksstab. — © arä, =*

tof och éatttära ibka hanbel meb säb. — Ststrachan ib-
kar fiske samt frukt- och., winobling.

Befolkningen i Öst=9.ysglonb består, utominstyttabe dt ysfar,
för bet mesta af Turkiska och Finska stammat:. Blanb bessa
sistnämnba äro Morb n> merna wib Oka och mellersta Wolga
be talrikaste (IV. million).

Storfurstendömet Finland.
Snomi, Suomenmaa.

(373,600 qkm. med 2,600,000 inw.)

©ränfer: se kartan.

fm.Änä är dolgASti mellan 60 oolr 70° n. _)r.

samt mellan 38 och 50° ö. 1. Bi,örßf g. längden nb^ör
1,160 KrQ. från N. (via Tana-elf) till Aam^tmM
(Hankoniemi), B^äl_^9,Bf6 B*p6fß6n. I 0. ooli V. nt-
gör största utsträckningen 600 km.

Finland är uppfyldt af tierg, af hwilka dock intet är
särdeles högt. Den högsta Bergstoppen Haldefjäll, yt-
tersi i NW. pä granseit mot Norge, är 1,250 m. hög *).

*) Jjajtoets yta ax så jämn, att ben anses wara lita östoer-"allt, och när man omtalar ett bergs höjb, menar man berateb, huru
högt bet ligger öfwer hafwet.
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Höjdsträckuingarne i landets norra del hafwa en höjd af
300 m. och därntöfwer. De sänka sig södernt till 90 a,
120 m. samt innesluta och genomdraga ett högland, hwil-

ket upptager största delen af landet. ©etta högland sänker
sig småningom mot kusten i _©~ som i allmänhet är lag
och stack. Här finnes landets största slätt, wid Bottniska
wikens mellersta del. Mot S. stupa höjderita brant i haf-
töet och bilda en mängt) uddar. Utansör södra kusten ligga
otaliga klippöar eller skär. Om också hafwet utanför är
upprördt, är wattnet temligen lugut innanför öarna, i de
sakallade skärgårdarne. Största skärgården är Ala.ids
skärgärd (Ahwenanmaa), wid inloppet till Bottniska wi-
ken. På tr-estra knstell förekommer skärgård endast här och
där, såsom i Bottniska wikens smalaste del Ott>arken (Me^
ren kurkku).

Finlands sörnämsta höjdsträckning kallas Maanselkä.
Den sträcker sig från norska bergen mot £>~ först längs
gränsen mot Norge och sedan genom finska Lappland till

ryska gränsen. Här böjer den sig mot <&. och bildar del-
ttus» gränsen, tills den böjer sig mot SO. inåt Ryssland.

Från Maanselkä gå tioå hnfwndäsar twärs igenom
landet ända

.

till Bottniska ttu.en. 1. Suomenselkä,som skiljer Österbotten frän Karelen, Sawolaks, Tawast-
land och Satakunta. 2. ©alpauésel.ä, som först går
genom Karelen och sedan går nära gränsen mellan <Éatt>o-
laks, Tawastland och Satakunta i N. samt Karelen, Ny-
land och Egentliga Finland i S.

De twa sistnämnda åsame äro förenade genom 4 kor-
tare åsar, nämligen Karjalanselkä, Sawonselkä, Hä-
meenselfa och ©atafunnanselfå.

Från Salpansselkä sträcker sig ät S2B. Lohjan-
selkä ända till landets sydligaste spets Hangöudd (Hanko-
niemi), åt SO. StyräpäänselM in i Ingermanland.

Från Maanselkä sträcker sig ät ___. Ounasselkä
längs Mnonio och Torne-elf ända till Bottniska \oihn, ät
SW. Kainnnselkä ända till (Sucmenselfä.

Pä sjöar och stöder är Finland mycket rikt. Det
kallas därföre med rätta „de tusen sjöars land", 'öarbetes
rik pä sjöar är den del af landet, som ligger mellan Suo**-
mensetkä och Salpansselkä. D)en liknar „ett med öar full?
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strödt has och kallas af utländingar den Finska sjöpla-
tån. Här finnas otaliga sjöar, förenade genom sund och
strömmar.Höglandets wattendrag förena sig stråtwis till några
få utlopp, hwilka därföre bilda landets wattenrikaste stöder.
Låglandets rcatten utfalla genom en mängd mindre floder.
I följd af landets ojämnhet och stengrund äro wattendra-
gen strida samt uppfylda af forsar och wattenfall.

©enom de nämnda höjdsträckningarne uppstå fem htlf-
ttmbtoattenområbei--

1. Norra områi. med Guareträsk (luarinjärwi),som utfaller genom Paatsjoki, och med Taua-elf (Te-
uonjofi), som är gränsstod mot Norge. Båda floderna ut-
falla utom landets gränser samt i wikar af Norra Ishafwet.

2. Nordwestra området med utlopp i Bottniska wi-
fens norra del: &orue-elf (Tornionjoki), som jämte sin
bistod Mnonio ntgör gränsen mot Swerge (stad: Tornen) —

Kem ijo k i (stad: etnf som genomstyter K e misär» i. —

Ule-elf (Oulunjoki», som asteder -träsk (Oulu-
järwi) och dess tillstöden: Hyrynsalm i- från N.
och Sotku mo-stråten (stad: Kajana) från Ö. (stad wib
Ule-elf: Uleaborg). — Slutligen en mängd mindre stöder, såsom
Nyk arleby -e lf eller Lapuanjoki (stad/. Nykarleby) och Kyr o-
elf (Slyrönjoti), den största i södra Österbotten.

3. Sydwestra området med utlopp i Bottniska wi-
fens södra del och i Östersjön, föät märkes främst den
lilla sjön Pyhäjärwi (stad: Tammerfors). Denna sjö upp-
tager från N. Näfijärvoi med dess tillstöden: Äts är i -

ftråteu, Pthlajan?eft--stt;åten och Keuru-sträten.
Söderifrån infalla i Pyhäjärwi Längelmä-stråten,
Hanho-stråten och Wanä-straten (stad: Tawastehus).
Från Pyhåjäicmi rinner den förenade wattenmasfan åt 38.,
mottager från N. Kyrösfelkä genom Kyröskoski och
utfaller omsider genom Kumo-elf (Kokemäenjoki i Bottni-
ska wikens södra del (stad: SBjörneßorg). — Aura-å utsätter i
Östersjön (ftat>: slbo.)

4. Södra och mellersta området med utlopp i Fin-
ska tolken. — Största sjön är härP äijä n n e (stad: Iywäskylä).
Denna sjö emottager från N. Saarijärwi-ftråten,
Wiitafaari-stråten med sjön $ettele och Ranta-
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lampi-sträten. Från O. mottager Päijänne Sysmä-
straten med sjön Pnulawesi, frän @. Wefijärtoi. —

Från Påijännes fodra del rinner toatieumasfan åt SO.
<stad: §emola) och får namn af £ymmene-elf (Kymijoki).
Denna elf mottager från N. Mäntyharjusträten, hwil-
keit ockfå afieder Ptlulawesi, och grenat sig nära utloppet i
tioå hufwudarmar, af hwilka den östra har det wackra wat-
tenfallet Högfors Kotka). — I gränsen mot Ryss-
land rinner Systerbäck (Najajoki).

5. Sydöstra området med utlopp i Ladoga. — Här
finnes den med öar fullströdda sjön Saima (städer: Will-
manftrand, S:t Michel), fom har ansenliga tillstöden från N.
Såsom en af dessas föreningspunkter märkes Haufiwesi
<stad: 9-t)i_ott). Denna sjö mottager från N. Kallawesi-
stråten ined sjön Äallatocfi (stad: Kuopio) och dess norra
tillflöden, nämligen lisalmi-sträten och Nilsiä-strä-
ten. Frän NO. mottager Haukiwesi ben ansenliga Pie*
li6_stråten, som ntgöres as Pielié-järmi, Pielisjoki
<stad: loensuu), Pyhaselkä med tiflstöbet Höytiäineu,
och Orimesi. Frän Haufiwesi rinner wdttenmaésan åt®,
till Pihlajawesi, som upptager Pntumesi, och utfallet
i Saima. Frän Saima utströmmar Wuoksen (Wuoksi),
som bildar Imatra, en af Europas mest storartade forsar.
Wuoksen utfaller i Ladoga genom twå hufwudarmar (stad:
Keksholm).

Klimat. Finland ligger i norra delen af äsn
norra tempererade zonen samt till on lifsn äel i
norra kalla zonen ooli lrar otf ganska Kallf fast-
landsklimat.

Förnämsta näringen är «^s)-ö)'^si, hvilket dock
är ganska svårt, omsäan markon i allmänhet är
stenbunden 001. sandblandad moä on mängd kärr
ook moras. Lill åkerbruk tjenligast äro Egentliga
Isinlanä, Nyland och Böclra äolarno af Tavastland,
Satakunta oolr Österbotten („Stork3ro-åker", „~Wasa-
råg"). allmänt odlas ra^, Korn, Irafra och potatis.
I^inof trifves bäst i msll6rBfa Tavastland. I norä-
ligaste delen bedrifves endast lifot. aKorl)rnK, f^
vintern är så lan^, att säden ioko mognar, ollsr
liölden kommer så tiäi^t, att. Bä_lon fryser l)orf. —
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Fruktträd Annas i ringa mängd och nästan sndast
i södra knstlandst, insn vilda bär Annas i vmniF-hst och ymnigast i nordsn. — Skogarne intags. «n
stor d«1 al landets yta och utföras isvnnsrhst al
tall, Zran och b^ork. Skogsbruket lämnar landsrs

Imatra.

vi^ti^asts ntlorsvaror, närnligsn plankor, bräder och
tMra (frän _)stsrdottOn). — -_säst Kkerbrnket 2r bo-
skapsskötseln en vi^tiZ närinZ. Den lämnar inyc.knt
smör till utförsel. ___.? största vi^t är doskapsnköt-
ssln i norra delen, som älven har goda betesmark-
er och än^ar (^l^irninZo-änZ"). Os däBta liästarne
Annas i Savolaks ooh varslen, kapplands vigti-
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gasts d^ur är renen. — Jagten är en binäring; dess
förnämsta föremal äro salar och skogsfågel. — _^f
större vigt är fisket, isynnerhet af strömming i haf-
vet, lax i elfvarna och mnikkor i sjöarna. — Bergs-
bruket är icke utan vigt. _^f metaller förekommer
järn ymnigast och nästan öfverallt. Det srhällos
iBynnerhet nr sjöar och myrar i landets nordliga
och östliga delar. Kalk brännes mycket i Nyland
och Ngsntliga Vinland, allmännaste stsnarten är
granit. — Industrin fyller icke bshofvot. Ve flesta
fabrikerna finnas i södra delen och förnämsta fa-
briksstaden är Tammerfors, kärnangfarty byggas
i mängd i Bödra Finlands mekaniska verkstäder,
isynnerhet i H.bo och V^örneborg. Skeppsbyggen
bedrifves mycket och isynnerhet i _)Bterbottsn. I
Fodra Österbotten är allmogen, särdeles händig i
allehanda slödder. I trakten af Åbo och Borgå är
väfnadsindnstrin betydlig, i trakten af Nystad till-
verkas mycket träkärl. — Den inre handeln är föga
liflig, men den utländska handeln och fraktfarten
äro ganska Ulliga. För att befordra handeln har
man gräft <3«im« _.«««^ som leder frän Finska vi-
ken (^iborg) till

_. aima, så att fartyg knnna
komma frän hafvet till Baima och dess tillfiöden.
Järnvägar äro anlagda frän Helsingfors till l^ava-
stehus, Tammerfors, L^örnsborg, Eaumo, Ekenäs,
Nangö, Åbo, "Wasa, _fakobstad, Oamla-Xarleby,
Uleåborg och -lyväskylä samt till orgä, 8:t Ni-
chel, _3.no^)io, Kotka, Willmanstrand, Wiborg, linatra,
Sordavala, Joensuu och 8:t I^etersbnrg. De för-
nämsta handelsstäderna äro Wiborg, _^_otka, __3.e1-
-singfors, Åbo, V^örneborg, Wasa och Illeaborg.

Invånarne äro till största delen Finnar, med
hvilka _^aM«^ns (1,000) äro beslägtade. <3l*e/ls^.a^
(300,000) finnas på H.land, en del af H-bo skärgärd
samt i södra Nyland och Österbotten. -K^ssa/- (i
Vinland bosatte 6,000, militär 10,000 pers.) och Ty-
skar (nära 2,000) finnas mest i bibergs län. _^i^.e-
na^s finnas spridda i hela landet, tätast befolkad
är sydvestra delen.
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NoligionLN är den i«i/is^«. Ryssarne och en
mindre del Finnar i landets östligaste delar (40,000)
bekänna den grekisk-katolska läran. _l^ör den lärda
bildningen finnes 1 universitet i Helsingfors och en
mängd andra skolor. Bland allmogen är läskun-
nigheten ganska allmän. För bildandet af folksko»
lelärare finnas seminarier i Jyväskylä, Ekenäs, Ny-
Karleby Bordavala, Brahestad och Eaumo. Till
befrämjande af den vuxna allmogeungdomens bild-
ning äro folkhögskolor inrättade.

Finland utgör en oskiljaktig del af det Nyska
riket, hvars kejsare är s^^/ti^sis till Finland. Nen
Vinland har sina egna lagar och en från den ryska
skild förvaltning. Befolkningen sänder till landt-
dagarne sina ombud, som äro delaktiga i lagstift-
ningen och bestämmandet af skatterna. I spetsen
för förvaltningen stå en generalguvernör och _*s/ss^-
,^a. senapen. Bänen styras af guvernörer.

Finland har i flere århundraden varit förenadt
med Sverge och är sedan år 1809 förenadt med
Ryssland.

Finlands indelas för sörwlllttlillgen i 8 län: 1. Ny-
lands, 2. sfoo och Björneborgs, 3. Tawastebus,
4. Wiborgs. 5. S:t Michels, 6. Kuopto, 7. SSasa
samt 8. Uleaborgs.

Bet. minsta, men tätast befolkade bland länen
är Nylands län (11,900 qkm.). Btorst, men glesast
befolkadt är Uleaborgs lan (165,600 qkm.).

I historiskt hänseende indelas Finland i 9 land-
skap, nämligen: Egentliga Finland (Warsinais-Suomi),
2<.land (Ahwenanmau), Satakunta, Nyland (Uusimaa),
Tawastland (£äme), Karelen (Karjala), Sawolaks-
(Sawo), Österbotten (Pohjanmaa) och Sappla
(Lappi).

I^ör lagBliipning6_lB vårdande finnas ho/rätter i
H.bo, Wasa och Wiborg.

Väsllon 0M roligion är anförtrodd åt e^eöis^c»-
-*»«?>. i H-bo samt åt biskoparne i Borgå, Kuopio och
N*> slott.



23

Helsingfors.
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____ flesta städerna ligga wid kusten. Störst ät: Hel-
fingforS med 80,000, Abo med 36,000, Tammerfors med
27,000, Wiborg med 25,000, Uleaborg med 14,000, Wasa
och Björneborg" med 13,000 samt Kuopio med 10,000 inw.

1* Nylands lan
ligger läitgsr Finska wiken, frän Hangöudd i W. till Kym-
meite-els i C). AHa länets, städer ligga wid kusten, nämli-
gen Helsingfors (Helsinki) med fästningen Sweaborg
(Wiapori), Borga (Porwoo), Lowisa (Lowiisa), G k enas
(Tamniisaari) och Hanqö (Hanfo).

Helsingfors, beläget på en halfö, är Finlands hufwud-
stad och till en del utmärkt toäl bygdt. Har twå förträffliga ham-
nar och med afseende på införseln den största handelsrörelsen i lan-
det samt liflig fabriksrörelse. *$å fjösidan sörswaras staden genom
den starka fästningen ©weafiorg, sont ligger pa Wargstären. —

Borga har en god handelsrörelse, — Ekenäs är fäitbt genom
sin hwassbuk. — Hangö, badort, Finlands winterhamn.

2. Abo och Björneborgs län
utgöres af landets sydwestra del och Ålands skärgärd. Pll
fastlandet ligga wid kusten städerna Abo (Turku), Naden-
dal (Naantali), Nystad (Uusikaupunki), Raumo (D^attma)
och Björneborg (Pori). Pä Äland ligger Mariehamn
(Maarianbamina»

Abo är landets äldsta stad och en af dess wigtigaste handels-
och fabriksstäder. Af stadens byggnader märkes t>en gamla domkyr-
kan. Wid 9lura-ån§ mynning ligger Äbo slott, det äldsta i lan-
det. — Näd e n dal är e» ringa stad, bekant såsom badort. —

Nystad idkar handel med bräder och träkärl. — Raumo, bekant för
sin spetéfttyppliitg, Max hanbel meb bräder och spärrar samt ansen-
lig sjöfart. Stadens segelflotta är ben största i landet. — Björ-
neborg utsör mycket plankor och bräber samt idkar start sjö-
fart, betydande sägrörelse och skeppsbyggen. „

Äövwllllr öro Salo, wid en wik as Östersjön, och I kalis'
wid KyrösseM.

ii. Tawastehus län
ligger W. om Päijänne och, likasom S:t _Kichelé och Kuo-
Vio län, i det inre landet. Har städerna Tawastehus
(Hämeenlinna, och Tammerfors fTampere).

SnttJtb Tawastehus ligger slottet Krön o bor g eller
Tawasteborg, det itästäibsta i lanbet. — Tammerfors
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ligger t en naturskön nejb mellan Näfijärnn och Pyhäjärwi. Har en
stor bomullsfabrik m. fl. fabriker och är jämte Kuopio inre lanbets
ftörfta stab.

Köping: Lah t is, järnwägsstation i närheten af Wefijärtoi.

4. Wiborgs län

utgör lanbets fyböstra bel. Wid Finska wiken ligga Wi-
borg (Wiipuri), Freb riks hamn (Hamtita) och Kotka,
wid Sllimll Willmanstranb (Öappeeitrattta), wid Llldogll
Kefsholiit (Käftsalmt) och Sorbawala (SortatDalc).

Wiborg ligger wib Saima-kanals mynning och har bär-
före af alla lanbets staber ben största utförsel af waror. Staben
har ett gammalt flott och är befäst. Stabens yttre hamn är Trang -

sunb (tturas). - Q FrebrilShamn är lanbet§ fabettskola.
— Kotka, på en ö wib ,tnntene§ östra mynningsann, har be*
tybanbe sågrörelse och femte Wiborg och Björneborg, ben största ut-
förfel af träwaror i lanbet. — Kefsholm och Sorbawala
tbka hanbel på S:t Petersburg.

Car. I Finska wiken §og!anb (Suurfaori); — i Laboga
Walanto och Kottetoits (Kononsaari), bägge meb grekiska
kloster.

5. S:t Michels län

ligger mellan Päijänne och Drtroefi. Det är uppfylbt af
sjöar, hwika intaga mer ätt *y4 af ytan. Staberna äro
alla ringa: S:t Michel (Mikkeli) wib Saima. — Ny-
slott (@att*onltinta) mellan Haukiwefi och Pihlctjawefi, —

samt ,-oetttola wib Iyränkö-ström.
Ny slott är tnebelpunft för sjöfarten i en. stor bel af bet

inre lanbet. På en holme inwtb staben ligger flottet Olofsborg.
Stellan Pihlajawefi och Purutueft ligger i en naturskön ite^b

ben långsmala ön Punk a har ju.

6. Kuopio län.
frätt Keitele i W. till ryska gränsen i £)., har staberna
Kttopio, lisalmi och loenstnt.

Kuopio, i ett wackert läge tvib .Kaffatoeft, är bet inre lan-
bets wigtigaste hanbeféftab. — loensuu, wib Pieliself, ochlisalmi N. om Kuopio äro små staber meb gob hanbel.

KöpitM.: Wartans, S. om Kuopio meb en mefanist
werkstab: — 'och 3.urmeé wib Pielisjärwi.

Käuba från 1808 års krig äro T o iwol a nära Kuopio, och
Koljon wirta, nära lifalmi.
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7. Wasa län

strärfei* sig frän _Botttttffa wikens mellersta bel till Keitele
och Päijänne. Wid kusten ligga Kristtnestab (Kristiina),
Kasfo (Kaskinen), Nikolaistab eller Wasa (Waasa), Ny-
Karleßy (Uufi Kaarleßy, loenfuu), lakobstab (Pietar-
saari) och ©amla-Kairleby (Koffola). I det inre lan-
det ligger Iywäskylä, wib Päijännes norra änba.

Största staben är Wasa. Är säte för en hofrätt likasom
Abo och Wiborg, samt ibkar betybltg hanbels- och fabriksrörelse. —

K askö, ringa stab meb förträfflig hamn, ibkar strömmingsfiske. —

Qyw ä§> k,y 1a har lanbets älbsta follstolesemmarium.
I Österbotten äro slere orter Muba från 1808 års krig, så-

fom Sappo-Storby, Juntas, Orawats,Rewolaks
(i Uleåborgs län) o. a.

8. Uleåborgs län
är bet norbligaste af länen. Wid kusten ligga Brahe
(Raahe), UteåBorg (Oulu), Kemi och Torneä (Tornio).
I det inre landet ligger Kajatta (Kaiaattt)-

Brahestab ibkar listig fraktfart och har ett hanbelsinfti**-
tut. — Uleåborg har af alla lanbets staber ben största utförselaf tjära. — De öfrtga staberna äro obetybliga.

N. om Sorneå ligger berget Slatuafalfa, httrillet mib*=
sommartiben besökes af bern fom wilja fe mibnattsfolen.

Sänets norbligaste bel, finska Lapplanb, inbelas i
Sappmarfer.

2. Swerge och 9iovse.
Gränser: se kartan.

Dessa länber omfatta - Skanbinawifka halfön, hwil-
kett sträcker sig frän Östersjön upp till Norra Ishafwet.

ipafact fkär öfwerallt tit meb bjttpa fjoi*bar, och
utanför kusterna ligga titfentals klippöar eller skär. De
största öarna äro Lofotenöarna t Norra utan*
för Westfjorben, Ölanb och Gotlanb t Östersjön. — De
wtgttgaste fjordarne pä Norges kust ato Kitftiaittafjorb,
Tronbhjemsfjorb, SBeftfjotb och 2Barattgerfjor£>.

Skanbinawifka halfön inbelas i en norblig och en
fybltg bel; mellan bern ar en ftreb sänkning, hwctri sjöarne
Söeuern, SSettern och 9Nälaren ligga.
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Lanbet N. om be stora fjöante är bergland. grått
N. till S. sträcker sig icke långt från westhtsten ett berg*
massa, Kölen, hwilken i N. bilbar gränsen mellan Stoerge
och Norge. I Norge tttbreber ben "sig mot SS®, och __.«

Norsktlandskap.

under namn af ©ooref)clb och Langfjeldene, och
när till westkusten, där den stnpatr brant t Atlantiska haf-
wet. Af de mänga lifodante ma märkas: Nordkap, Not-
ges och hela Europas nordligaste punkt, och Lindes
Norges fttdltgajte punkt.
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Dergmassorna resa sig så högt, att stora sträck-
ningar äro täckta af evig snö; de högsta bergstop-
parne finnas på Langfjeldene och nå en höjd af
2,600 m. — I Bverge sluttar bergmassan småningom
ned mot _Lottnisk_a viken och de stora sjöarne. I
det nordliga Sverge äro bergen låga och bilda
Hacka bergslätter, kallade _^_?M>?nt«*/i.e)*.

Hela berglandet är rikt på sjöar och floder.
FVaHsT-na. eller elfvarna äro föga segelbara, ty de
bilda en mängd i-«tts)i/t._7 eller forsar.

Floder. I Swerge rinna gränsfloden Sorne-elf,
Dal-elfwen och Gota-elf (stad: Göteborg). ©öta-elf af-
leder fjön 2Benei.t och bildar S.roHijätte-tt.attenfals
len. — Norge» uugtigaste flod är Glomtnen.

Landet S. om de ftora fjöarne har nägra klipp-
fulla trakter, Sydligaste delen, Skåne, är en flått.

K_lMc_.e. på halfön är i följd af dennas stora
utsträckning mycket olika i N. och S. Men det är
också olika i Norge och Sverge. -_Vi)>*^s erhåller
nämligen en stor mängd värme genom Golfström-
men och har ett hafsk_limat. Derföre äro äfven de
nordligaste hamnat* öppna året om. Då den varma
sjöluften plötsligen afkyles genom att stöta mot de
kalla bergen, är luften mycket fuktig. I Bergen
regnar det tre till fyra gånger så mycket som hos
oss. — I Sverge, livilket genom den stora fjällmas-
san skiljes från atlantiska hafvet, närmar klimatet
sig mera ett fastlandsk_limat.

Halföns invånare äro Svenskar och Norrmän,
hvilka äro beslägtade med Danskarne och. Islän-
darne. Dessa folk kallas Skandinaver och deras
språk likna hvarandra myck_et. I halföns nordliga
delar finnes ett antal V-^a^M/* (25,000) och FVnna?*
(35,000), af hvilka de förstnämnde nära sig af fiske
och renskötsel.

__el.g-ON6N är den lutherska och folkupplysnin-
Fen allmän.

Konungarikena verge och Norge hafva en
gemensam konung. Norge har i flere århundraden
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varit förenadt m<_d Danmark; men då det blef
skildt därifrån 1814, ingick det en förening med
Sverge, dock sålunda, att det är oafhängigt af
Sverge och styres efter sin egen grundlag.

-__. werg c.

(450,000 qkm. meb 5,000,000 inw.).

Gränser: se artan.

Af näringarna är åkerbruket den vigtigaste. De
bördigaste delarne af landet äro Skåne och slät-
terna kring de stora sjöarne. De öfriga delarne
hafva sandig och stenbunden jordmån. IN. är
åkerbruket osäkert i anseende till ofta inträffande
nattfroster. — Näst åkerbruket är bergsbruket Sver-
ges vigtigaste näring. Tvärs öfver mellersta Sverge
sträcker sig ett bälte, som är rikt på metaller, så-
som koppar och framför allt järn. En följd häraf
är, att metallvarv-industrin drifves starkt.

För att befordra handeln har man anlagt sn
sjöhandelsväg tvärs igenom landet. Från Östersjön
leder nämligen Göta-kanal genom Vettern till Ve-
nern och sedan leder Trollhatte-kanalverk förbi vat-
tenfallen i G-öta-elf. — Järnvägar leda från Stock-
holm till (Göteborg, Ualmö, Kristiania, Trondhjem
och igenom norra Sverge till Gellivaara järnmalm-
berg i Lappland samt till en mängd mindre städer.

(gtoerge indelas i 3 delar, nämligen Swealand i
nttbten, Götaland i _£. och Norrland t N. .Desfa
httfwuddelar indelas åter i lanbffap och for foTtoaltntn-^
gen i län.

I Swealand ligga Stockholm, Uftpfala, Gfkil
tnna och galun.

©tocffjolm är Swerges hufwudstad och har 280,000.,in».
Staden har ett utmärkt wackert läge wid 9J-ätaren§ utlopp i Dftet****sjön. — Uppsala, i Uppland, har ett unitierfttet och eit berömd
domkyrka. — Eskilstuna, tillwerkningsort för knifwar, faxar,
läs, getcär m. m. - Falun, i Dalarne, har en stor koppargrufwa.
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I (Ptofonb ligga Norrköping, Kalmar och Karls-
krona i A., Malmö, Lund och Helsingborg i ©fåne,
Göteborg i NSB. och Jönköping i inre landet.

Stockholm.

Norrköping, i Östergötland, är en ansenlig fabriksstad.
— Kalmar, i Smaland, har ett slott, bär Kalmarunionen stifta-
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bes 1397. — Karlskrona är Swerges krigshamn. — Malmö
(55,000 inw.) och Helsingborg wib'Öresunb, utföra ©fånes säb.
Sunb har likasom Uppsala en berömb bomärket och ett universitet.
— Göteborg, i Westergötlanb, är ett rif hanbelsstab och Swer-
ges anbra ftab meb 120,000 inwänare. — Jönköping i Sma-
lanb, stora tänbsticksfabriker.

I Norrland ligga Pa kusten Gefle och ©ttitfc§*=
wall samt stere mindre städer.

Gefle ibkar fabriksrörelse samt utförfel af trawaror och
järn. - Sunbswall har storartabe sägwerk och utförsel af trä-
waror.

Norge.
(325,000 qkm. med 2 mill. inw.).

Gränser: se kartan.

Geuom bergett indelas Norge i 3 httfwuddelar,
nämligen det ©önbenfjeldffe, det SBestenfjelbjfe och det
Nordenfjeldske.

Af näringarna är åkerbruket af mindre vi^t,
emedan Norge är ett bergland, ooh årligen införes
mycket spannmål. — Däremot gifva s^.o^si)*A^. i S.
boskapsskötsel i inre landet och M/.*e längs hela vestra
l_usten stora inkomster. Årligen samlas omkring
25,000 menniskor vid Dofotenöarna för att fån^a
sill och torsk. Nn mängd fisk utföres till Bpanieu
och andra katolska länder, där man under fastan,
äter fisk. — I det Nordenfjeldske Norge infinna sig
om våren en tallös män^d s/t_'s_*/__^«_' och andra
sjöfåglar, hvilkas värde isynnerhet består i dunet,
som ta^es ur boet. — Sjöfarten är i Norge synner-
ligen betydande, och Norrmännen äro kända på
hela jorden såsom ett ypperligt sjöfolk.

Norges största städer äro Kristiania med 170,000
ocf) Bergen med 55,000 inw.

I det Söndenfjeldske ligga wid kusten Kristiania
e>ä) Drammen.

Kristi ni a är Norges Hufttmb- och universitetsstab. —

Drammen ibkar utförsel af trawaror.
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I bet Westenfjeldskc och Nordenfjeldste ligga längs
kusten: Stawanger, Bergen, tronbhjem och^ams
merfejt.

Stawanger och Bergen äro huftrj üborterite för fif!*
hanbeln. — Tronbhjem har en af Norbens största och ätbjta
bomkyrkor. — § mm ef t är jorbens norbligaste stab.

3. Konungariket Danmark
(38,000 qkm. meb 2,200,000 inw.)

Gränser: fe kartan.

omfattar _Danffa öarna och ben norbliga beten af halfön
Iyllanb.

'.fill Danmark hör för närvarande endast den
nordliga delen af halfön Jylland eller det egentliga
Jylland, sedan den öfriga delen, Slesvig och. -Voi-
6isi«^ 1864 blifvit förenad med Preussen.

slf be Danska öarna ligger Bornholm ute i Öster?
sjön. iOMlatt Östersjön och _?attegat ligga Själlattb,
Falster, Laalattb (lalanb), Fyen och Langelanb.

Danmark är ett lågland.
Jyllands östra kust och alla öar, med undan-

tag af det bergiga Bornholm, äro fruktbara samt
här och där beväxta med små skogar af bok och.
ek. Midt igenom halfön går en sandås med många

ungh.ed.ar, nordligast slutande i udden Skagen. Vid
den långgrunda vestkusten ligger en smal rad af
„Klitteru eller diiner, d. a. sandmassor, uppkastade
af hafvet. Tvärs igenom hela halfön går _l_.«'m-
fjorden.

Klimatet är mildt, så att sunden sällan tillfrysa.
De vigtigaste näringarna äro jordbruk oc!h öo-

F/^K^ss/cö-ss/. Nmedan landet är omgifvet af hafvet,
äro sjöfart och handel vidsträckta. Järnvägar fin-
nas rätt mycket.

Religionen är den lutherska. I bildning stå
Danskarne mycket kögt. Därtill hafva främst bi-
dragit de många goda folkskolorna samt/oi^/iö^s^o-
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lorna, som från Danmark hafva uttiredt sig till de
öfriga nordiska länderna.

Geysir på Island
Danmarks enba stora stad ät Hnfronbstaben Kjöben-

havn (Köpenhamn) meb 400,000 inw.
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K iöb c nha vit ligger Pä Själland
„

tt>tb Öresund och är i
följd af sitt läge en listig sjöhandelsstad, ty Öresttttb är likasom sun-
bett wid Calais, Gibraltar och Konstantinopel en af wärldshandelnsportar, hwilken ärligen genomseglas af flere tiotal tusen fartyg. I
Kjö.enhavn sinnes rikets universitet.

Blattb lanbets ofriga staber märkas: Helsingör pä
©jällanb, Obense pä Fyen ock Aarhuus _(år) i Iyllanb.

Helsingör ligger wid smalaste betett af fireftntb. —Aar-
huus och Od e nse äro näst Kjöbenhavn de största städer i Dan-
mark. (Hwardera hafwa omkring 35,000 inttt.)

Danmarks biländer i Europa äro Färöarna ock
Islanb.

Färöarna äro höga och kota klippor. — Island (100,000
qkm. med endast 70,000 itttt*.) har höga, fnötäckta tjäÖ samt mänga
vulkaner etter etbsprutattbe berg, säsom Hella, och heta källor,
såsom Geys ir, hwilken kan uppkasta en tjock wattensträle af 30—
60 m. höjd.

Färöarna och Island uppvärmas af Golfström-
men och kafva därföre en mild vinter. På Fär-
öarna kan endast korn odlas, men på Island mog-
nar säden icke, emedan sommaren är kylig och
fuktig. I följd af denna fuktighet är gräsväxten
på dessa öar ymnig och därföre idkas där en yp-
perlig fårskötsel. Denna jämte fiske och fågelfångst
(^e^ derfåglar", „fågelberg") är Färöingarnes ock Is-
ländarnes vigtigaste näring. Såsom bränsle begag-
nas på Island drifved.

Mellersta Europa
omsattar alla länber srån Rysslanb i O. till Atlantiska
hafwet i W.; frätt Östersjön och Norbfjon i N. till Pyre-
neerna, Mebelhafwet och Alperna t S. — De rikett, hwilka
ligga i Mellersta Europa, är sälebes: ©anmärk, Tysk-
lanb, Osterrike-Ungarn, Schweiz, Hollanb eller
Neberlättberna, Belgien och Frankrikes

Mellersta Enropas kuster äro laga; men ju längre
man kommer mät mot nttbten, besto mera höjer sig lanbet,
tills man när Mellersta Enropas bei-g. SDessa äro genom
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större och mtnbre fldtter skilba frän Alperna, hwilka äro
Europas högsta berg. Man kan sälebes i Mellersta Eu-
ropa efter höjben urskilja tte afbelnittgar, nämligen läg-
lanbet, Mellersta Europas berg och Alperna.

I. Mei/e>'si« Europas /äZ-iamc/ är flackt, ocli sko-
gar, hedar och fruktbara landsträckor finnas om
hvarandra. Rysslands norra landtrygg fortsattes
mot V. längs Östersjöns kust ända in i Jylland, och
Jyllands hedar fortsättas mot 3. i Hannover. De
danska „K]itter" fortsättas under namn af duner
längs Nordsjön ända in i Holland och.Belgien, dels
på öar dels på fasta landet. Dessa öar, kallade de
Friesiska, hafva uppkommit genom ödeläggande
stormfloder, hvilka hafva sköljt in öfver landet.
Innanför diinerna Annes ett bräm af utomordent-
ligt fruktbar jordmån, Kalladt m«,'s^.

(Månen ocli solen hafva en stark dragnings-
Kraft, hvilken i de större hafven framkallar en om-
vexling af hög- och lågvatten, det såkallade tid-
vattnet. Högvattnet kallas flod och lågvattnet <?öö.
Under omkring 6 timmar är det flod, och under
omkring 6 timmar ebb. Skillnaden mellan de olika
vattenstånden ökas öfvernufvudtaget åt ekvatorn
till och minskas mot polerna, men är eljest olika i
skilda haf och på olika trakter. I Atlantiska haf-
vet kan olikheten mellan vattnets höjd nå 9, 15 ja
30 m; vid Jyllands vestra kust är den 3 m; högre
norrut vid Norges vestkust jämförelsevis ringa. I
innanhaf, såsom Östersjön, är den Knappast märk-
bar).

Innanför de Friesiska öarna är vattnet tämli-
gen lugnt, och. under flodtiden för floden en mängd
fin lerjord med sig. Denna qvarstadnar, när vatt-
net åter drager sig tillbaka, och efterhand uppkom-
mer sålunda land. Invånarne söka nu att genom
dammar skydda ett sådant land mot hafvets öfver-
svämningar. Dammarne höjas efterhand till starka
och Köga vallar. Emedan marskerna äro bildade
af den feta leran och mycket fruktbara, egna de
sig ypperligt för boskapsskötsel.
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2. Me^)'sia. Europas öe^ bilda en stor båge
från Medelhafvet till inemot Svarta hafvet. De ut-
göra 3 afdelningar, nämligen _VöA/?am^?*^s i V.,
Hse^e^si« Tysklands öe^ i midten och Xtt^Mie iÖ.

Alplandskap.
I Högfrankrike finnas Cevennerna, hvilka skil-

jas från Alperna genom -K/isns-ciaisn. — Bland Mel-
lersta Europas berg märkas i V. Jurabergen (sjyra),
hvilka skiljas från Alperna genom den _.e^^eisis^a.
högslätten; Vogeserna och 6lc*/_«i<.)'^^«/_/) mellan hvilka
Rhein-dalen ligger. I N. finnes -Va^-ös^ei, hvars
högsta spets kallas Broeken. I midten framstryka
bergskedjor, hvilka dels skiljas från Alperna genom
den Tyska högslätten och dels omsluta öö^mens te-
/*tts6'/,m^ (Sudeterna, Erzgebirge och Böhmerwald).
— I Ö. bilda Karpaterna en båge utanför den stora
Ungerska slätten.
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3. Alperna bilda likaledes en båge, men den
är vida kortare, i det den endast går från Medel-
hafvet i V. till Adriatiska hafvet i ö. De äro högst
i midten, och den högsta spetsen är Moniblanc
(mångblang), 4,800 m. Namnet betyder det hvita
berget, emedan Montblanc, likasom för öfrigt många
andra bergstoppar i Alperna, är hvitt af isfält (kal-
lade „Gletscher"), med evig snö.

För samfärdseln är det gynnsamt, att på Al-
perna finnas många sänkningar eller pass, genom
hvilka man kan komma från Mellersta Europa till
Italien. Dessa pass äro icke allenast gjorda till-
gängliga för fotgängare, utan med stor möda och
omkostnad äro de omdanade till förträffliga lands-
vägar. För branthetens skull gå dessa i många
vändningar och äro på många ställen inhuggna i
klippväggarna; öfver floder och afgrunder äro broar
anlagda, t. ex. Djäfvulsbron.

När värmen om våren och sommaren smälter
snön på bergen, nedstörta ofta snömassor eller la-
i*««e^ och för att skydda resande, har man på
många ställen byggt täckta vägar. De nedstör-
tande lavinerna glida då ned öfver taket, utan att
göra skada. Genom 4 pass gå järnvägar, en järn-
vägstunnel (underjordisk väg) leder från Frankrike
till Italien och vidare har man sprängt en tunnel
genom ett berg, 8:t (Gotthard, hvilket är 15 km.
bredt. (^enom denna tunnel går järnvägen från
Sch-vveix till Italien.

Flober. Genom bet Mellersta Europas läglanb
rinner en tnäugb flober, hwilka alla, meb unbantag af
Rhein, upprinna pä Mellersta Europas berg. SseBfa f!o-=
bers lopp wisar ttybltgt, att Mellersta Europa sluttar mot
hafwet i N. och W.

Till Östersjön rinna frän Äarpaterna Weichsel
(städer: SBarfchau och Danzig) och från Subeterna Öber (stä_
der: _3resl«u och Stettin).

I Norbsjön rinna Elbe (städer:Dreven och Hamburg),
Weser (stab: _3remett), Rhein (städer: Strassburg och Köln),
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Maas (stad: Stotterbam) och Sch e lbe (stad: erpett), hwilka
ire sistnamnba förena sig wib utloppet.

Till kanalen rinner Seine isänj (städer: Paris,Rouen
[ruang]) och Le Havre llöavrl).

Till Atlantiska hafwet rinna Loire släärj (stad:
Nantes fttangt] och Garotttte (swd: 23orbeauj [MrbåJ).

Rhein upprinner på 8:t Gotthard, hvilket är
ett af hufvudbergen på Alperna. Den rinner mot
N. genom Schweiz och strömmar genom -iso-.*_?.s/ön
åt V. ända till staden Basel. På sin väg genom
Sch^vvei? är den icke segelbar; ty dess lopp är allt-
för stridt, emedan den är inklämd emellanklippor.
Från Basel flyter den genom den stora Rheindalen
(städer: Basel, Strassburg och Main^) och vid norra
ändan af denna dal upptager den Main från Ö. —

Sedan den vid Köln inkommit i låglandet, blir den
en bred, jämut flytande ström, hvilken är segelbar
för mycket stora skepp. I Holland förenar den sig
med Ml«s och Schelde, och dessa floder bilda nu ett
stort delta, som utgöres af en mängd öar. — Nhein
är af stor vigt icke allenast för Holland och Bel-
gien, hvilka ligga vid deltat. Dagligen färdas på
den många segel- och ångfartyg, som föra resande
och varor till och från den inre delen af Mellersta
Furopa. Man kan häraf inse, huru vigtiga floderna
äro for samfärdseln. Förut, då man icke hade
järnvägar, var deras vigt visserligen större än nu,
men floderna befaras dock ännu ganska mycket,
emedan seglatsen på dem är långt billigare än"p&
järnvägarne. Färden nedför floderna går naturligt-
vis lättast, och de begagnas därföre mycket till
„flötning af ofantliga massor timmer från de inre
skogrika trakterna till kusterna.

2Battnet från sybsiban af Mellersta Europas berg
och från norbsiban af Alperna strömmar neb åt slätterna
mellan beésa berg och btlbar Rhein mot R., Rhöne mot
W. och .Donau mot Ö.

Zili Mebelhafwet rinner Rhöne, htoilfen likasom
Rhein kommer från @:t Gottharb och strömmar åt W. ge=
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nom Geneoer-sjött. Wib _*t)on toänber ben sig mot S.
(staber: Geneve isjenewj och Lyon sliongl).

Till Swarta hafwet rinner från .Schtoar^voaib
Donau, hwilken är nära 3,000 fm. lång och Mttropas
näst-största stob. Sen rinner först åt Q. genom Österrike;
i Nngarn

„
roänber ben sig mot S. och bärester rinner ben

åter mot Ö. (staber: Wien och Bubapest).

Klimat. Mellersta Europas lågland har ett hafs-
klimat till följd af hafvets närhet; men ju längre
man kommer in i landet mot Ö., dessmera går det
öfver i ett fastlandsklimat. I Ungarn regnar det
sålunda endast hälften så mycket som hos oss. —

Man skulle tro, att i Mellersta Europa värmen
mycket tilltager åt S.; men detta är dock icke fal-
let, emedan Mellersta Europa småningom höjer sig
mot S. Ty ju högre en ort ligger öfver hafsytan,
desto kallare är den. På de höga alperna äro
många qvadratkilometer täckta af si*.F s/w. — Fa_ri-
världen är också tämligen densamma; dock visar sig
någon olikhet. I norra delen bakas, likasom hos
oss, det mesta brödet af råg. I Frankrike och det
sydliga Mellersta Europa utgör däremot hvetet
brödfödan („franskt bröd"). Vinrankan, hvilken i
norra delen endast under varma somrar bär söta
drufvor, är mycket vigtig* i de sistnämnda land-
sträckorna, och Frankrike är det land på jorden,
som framalstrar det mesta och bästa vinet. I vin-
länderna säljes vinet för ringa pris och drickes li-
kaså eket som öl hos oss; bränvinet känner man
däremot icke.

Religionen i Mellersta Europa är i 15. prote-
si«?M'.H, i 8. och V. katolsk. I Nordtyskland äro in-
vånarne mest lutheraner och i Holland reformerta.
Den reformerta läran har också spridt sig inom en
del af Schweiz. I Österrike-Ungarn, Belgien och
Frankrike finnas däremot katoliker.

FolkupplyBNlNg6N är till en del beroende af re-
ligionen. I de katolska länderna är folket i all-
mänhet mindre upplyst.
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4. Kejsaredömet Tyskland.
(540,000 qfm. meb 53,000,000 inw.)

GJränfer. se kartan.
I början af vårt århundrade hade den franska

kejsaren Napoleon I underkufvat en stor del af
Europa. Utom Frankrike beherskade han Spanien,
Italien, Belgien, Holland och vestra Tyskland. De
europeiska fursta förenade sig nu för att störta
hans välde, hvilket också lyckades. De samman-
trädde därefter till en „kongress" i 'XVien för att
ordna Europas statsförhållanden. Här bildades af
trettioåtta stater det 3^/s^-i. förbundet, hvars syfte
det var att de ömsesidigt skulle hjälpa hvarandra.
Till att leda de gemensamma angelägenheterna in-
rättades förbunds-församlingen i Frankfurt am Main,
till hvilken de tyska staterna sände sina ombud.
Mellan de två mäktigaste staterna i förbundet, ko-
nungariket Preussen och kejsardömet Österrike,
herskade emellertid afundsjuka, hvilken ändtligen
föranledde ett krig 1866. Preussen segrade i kam-
pen. Österrike måste utträda ur förbundet och
detta upplöstes. Preussen intog nere förbundssta-
ter och förskaffade sig öfvervälde öfver de andra.
Mellan Nordtysklands stater upprättades nn ett för-
bund, det såkallade Nordtyska /o>ö_/«t/si, underPreus-
sens ledning. Till detta förbund slöto sig under
Tysklands sista krig mot Frankrike äfven de syd-
tyska staterna.

Man katt ittbela Tysklanb i twll afdrltlingar, nämli-
gen Norbtysklanb och ©öbttjsHanb. Gränsen mellan
bern är 30.ainfloben.

Den vigtigaste af näringarne är /o/H^^si.
Utom säd odlas i Tyskland i stor myckenhet hvit-
betor, af hvilka socker beredes. Vinodling bedrif-
ves allmänt i södra Tyskland. Zs)'Fsö?'A/_*ei är gan-
ska lönande. Den tyska industrin är en af de för-
sta på jorden och täflar med den engelska och
franska. Till befrämjande af /_tt«c/e? och annan rö-
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relse hafva anlagts järnvägar och kanaler, af hvilka
den största förenar Nordsjön och Östersjön. Folk-
upplysningen är så allmänt utbredd, isynnerhet i
norra Tyskland, att endast få länder däruti stå
lika högt. Tysklands och Europas tätast befolkade
nejder äro trakterna kring nedra Nhein och ko-
nungariket Sachsen, där stor fabriksrörelse bedrif-
ves. Sydvestra Tyskland har 300 och trakten kring
nedra Rhein 400 mv. på qvadratkilometern. (Fin-
land har i medeltal 7 och Nylands län 22). Hälf-
ten af Tysklands befolkning bor i städerna (i Fin-
land Vs).

Norbtysklllllb omfattar 21 stater. £uu>ubma_ten är
konungariket Preussen. Blanb be öfriga staterna
märkas ,onungart_et Sachsen, be sachiska her*=
ttgbömena, storhertigbömena Mecklenburg och
Olbenbttrg och be 3 fria staberna Lübeck, Ham***
burg och _Bretnen.

ShbtysklllNb omfattar konungarikena 33 aie m och
SSurttemberg, storhertigbömena _öabett och £es>s
sett ock) riks lanbet _.othrutgett.

Elsass och Lothringen har Tyskland under kri-
get 1870 —71 eröfrat af Frankrike. Dessa landskap
äro ställda under Tyska kejsarens regering -såsom
ett omedelbart riksland.

De tyska staterna äro förenabe till ett rtfe, faUabt
Tyska riket. Konungen af Preussen är rikets kejsare.

Konungariket Preussen*
(350,000 qkm. meb 32 mill. inw.)

utgör ttoå trebjebelar af Tyfklaub och omfattar största be_
len af Norbtysklanb. Genom Mecklenburg och be sachsiska
hertigbömena är bet tnbelabt i ett ostlig och ett westlig bel.

Ifrån ett litet rike har konungariket Preussen
under loppet af endast halftannat århundrade ut-
vecklat sig till en af Europas „stormakter". Dland
de preussiska konungarne må Fredrik II nämnas
såsom den, hvilken isynnerhet förskaffade sitt rike
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anseende. Preussen har också merendels haft en
kraftfull styrelse och en talrik, välrustad krigshär,
hvartill kommer, att bildningen i landet står myc-
ket högt. I början omfattade det endast kurfur-
stendömet Brandenburg. Efter hand har det i Ö.
förvärfvat Pommern och landskapet Preussen vid.
Östersjön, Posen invid Polen, Schlesien och Sach-
sen i S. IV. har det förvärfvat Hessen, Rhein-
provinsen och festtalen, Hannover vid Nordsjön
och slutligen Holstein och Slesvig mellan Östersjön
och Nordsjön. — Hufvudbefolkningen utgöres af
Tyskar. Vid östra gränsen bo dock äfven F/aiie/",
isynnerhet -?oi<_<H_.)". och i norr ett mindre antal
Danskar.

I östra btltlläro be wigtigaste ftäbenta wib Östersjön:
Königsberg, Danzig och Stettin.

De iöto alla wigtig handel med fäd och de twä förstnämnda
äro tillika starka fästningar för att förswara sjögränsen.

I det inre landet ligga:
Berlin, $ot§bam, Magbeburg, SStttett?

berg och _Breéiatt.
Berlin är Preussens hufwudstad och har 1"4 mill. inw.

Är ide någon gammal stad och utmärker sig därföre genom sina
raka och oreda gator och många praktbyggnader. Har det största af
Tysklands 20 universitet. — Potsdam är kändt genom sina kung-
liga slott. — Magdeburg är en stark fästning och hufwudortför sockerberedningen. — Wittenberg är kändt genom Suther. —

Breslau är Preusseus näst-största stad meb 380,000 inw. Idkar
fabriksrörelse och stor handel met) ytletvaror.

I westra delen ligga:
Frankfurt atn SEtfaitt, Köln, Dusselborf,

Glberfelb-Barnten ock) Hannover.
Frankfurt am Main är en rik handelsstad. — Köln

har en domkyrka, hwilken är den största och praktfullaste i Tyskland.
I denna stad tilltoerfaå det kända „Eau de Qvotogne" (a dö kalänj).
330,000 imo. — Elberfeld-Barmen, ttt.enne nästan sam*=manwuxna städer, hafwa storartade fabriker. — Düsseldorf
och Hannover hafwa stora mekaniska wertstäder.

I J_- ligga Kiel och Altona i Holstein.
Kiel har en ypperlig krigshamn. -^ Altona tigger in-

wid Hamburg och är en listig handels- och fabriksstad.
I tonvmqanttt -Äadjfett ligga Dres b en, Leipzig

och Chetnnitz.
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Dresden (350,000 into.) är hufwubstaden och har en
namnkunnig samling af målningar. — Leipzig är mebelpunkt
för tysta bokhandeln och därifrån utsäitbaö böcker till alla länder
(420,000 inw.) — Chemnitz har stora ylle- och bomullsfabriker
samt mekaniska werkstäber.

Af be 3 fria staderna ligger Hamburg i närheten af El-
bes breba mtjnntngstoik och står sålebes i nära förbindelse meb
wärldshafwet; på Elbe och på jäntwägar sänder det tuaror till bet
inre Tysktanb. Det är därföre den wigtigaste handelsstaden på Eu-
ropas sasttanb och har 630,000 inw. — Bremen ligger tvib _Se=
ser och Lv be c k nära Östersjön.

I Baiern (75M0 qkm. meb 6 mill. inw.) ligga sta-berna Mttnchen oel) Nttrnberg.
München (425,000 iuto.) är "hustoubstaben. Är Tysklands

wigtigaste konststad och innehåller dyrbara konstsamlingar, hwilka
uppställda i praktfulla byggnader. I München brygges och drickes t
mängd „baiersst öl". — Nnrnberg har många slags fabriker.Här tillwerkas bland annat en mängd tcisafer och många millioner
blyertspennor.

,3 Wiirttemoerg är Stuttgart hnftonbstaben.
Stuttgart har de flesta boktryckerier och boklådor i Syd-

Tt^lant».
I Hessen ligger bett starka fästningen Mainz.
I dlfttfå ligget: Strassburg nära fftydn.
Strås sburg är starkt befästadt. Domkyrkan t denna stad

är wärldsberömd för fitt höga torn.
På de sednaste tiderna har Tyskland förskaf-

fat sig i Afrika och på Söderhafvets öar vidsträckta
lydländer, till en sammanlagd areal af mer än 2'/-2
mill. qkm. med 7**/-_ mill. invånare.

5. Osterrike-Ungarn
(625,000 qkm. meb 43 '/,. mill. inw.)

Gränser: se .artan.
Den österrikiska kejsarestaten bebos af flere

olika koll.B_2g. I V. bo Tyskar, i __>.. och. S. _./««-.?-,
i O. Rumäner, och. i midten t/nZ^a^s eller Madjarer
(7 Vs mill.)

I följd af oenighet mellan de olika folken är
Österrike icke någon stark stat, ehuru det är stort.
Upplysningen står i allmännet icke nögt.

borden är isynnerhet i "Ungarn utmärkt bör-
dig. Förutom vanliga nordeuropeiska sädesslag och
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mais odlas tobak och vin (Tokajer vin). Lika vig-
tig näringsgren som jordbruket är boskapsskötseln, som
är alp- och steppinvånarnes hufvudsysselsättning.
Bergen äro rika på järn och andra metaller samt
stenkol och salt. Industrin är betydande, isynner-
het i de vestliga delarna af riket.

2lngåen£>e berg och floder se SMlerfta Europa.
Dfterrtfe är. iitbelabt i 2 fyufttmbbelar, nämligen 1.

fejfarebömet Öfterrtfe, hwilket omfattar be norb-
liga och be weftliga lanbfkapen (blanb hwilka Böhmen,
Tyrolen, ©al_*,teit o. s. w.), od) 2. konungariket Un-
gartt, hwilket omfattar be östliga lanbet. (bet egentliga
Ungarn, Siebenbnrgen.._n. tn.).

I fejfarebömet Österrike ligga staberna Prag, Wien
och Triest.

Prag är ©öHmcnS Hufttmtistat) (370,000 inw.). — Wien,
kejsarriket?, hufwudstad samt medelpunkt för handeln och industrin
med n/2 mill. inw., har ett gynnsamt läge wid Österriket hufwud-
slod SDottau. §ar ståtliga I*i*ggnat)er. — _trte]"t är rikets tt>tgtt=
gaste jjöhaubeléstab.

I konungariket Ullgarn ftmieg -Sttbapeft.
_3ubapest ar Ungarus hufwudstad och har 520,000 inw.

— Buda (Ofen) och Pest ligga på htoar sin sida om Tonan och
äro förenade genom en lång kedjebro.

Under Österrike-Ungarns förvaltning stå f. d.
turkiska landskapen Bosnien och Herzegowina på
Balkånhalfön (50,000 qkm, IV2 mill. mv.).

6. Schweiz
(41,000 qkm. meb 3 mill. inw.)

Gränser: se kartan.

är ett af de få land i Europa, hvilka icke sträcka
sig till hafvet. Det är till största delen uppfyldt
af berg och är Europas högsta bergland.

Invånarne äro af olika härkomst, nämligen Ty-
s^*«>- ( 7/io af befolkningen), i vester Fransmän och
i söder /^//enm-s. Xågot öfver hälften af befolk-
ningen äro protestanter, de öfriga katoliker. Fe
lefva i enighet och hafva alltid ntmärkt sig genom
frihetsanda och kärlek till fäderneslandet. (^enom



45

endrägt och landets bergiga beskaffenhet hafva de
kunnat motstå de försök, hvilka andra länder gjort att
kuf dem. — Folkbildningen står på en hög ståndpunkt,
och har nutidens folkskola sitt ursprung i Schweiz.

Schweiz är en iristat och består af 25 mindre
fristater, hvilka kallas kantoner. Öfver dem alla
står förbundsförsamlingen i Bern, med en förman
(president) i spetsen.

Af näringarna är ö_»s/_«^BsAöise/m den vigtigaste.
Under den varma årstiden betar boskapen på ber-
gen, där de kryddaktiga fjällörterna gifva mjölken
både fetma och välsmak. „Schweizerosten" är där-
före så ypperlig. — Jordbruket bedrifves med om-
sorg, där markens beskaffenhet sådant tillåter. —

/nc/nsi^iw står, såväl hvad fabriksverksamheten som
hemslöjden beträffar, på en hög ståndpunkt (bom-
ulls- och sidentyger, broderings- och träsnideriar-
beten samt i franska Schweiz ur och smycken). —

/ittncie/^ är ganska lifiig; varuutbytet mellan Tysk-
land och Italien sker för det mesta genom Schweiz.
— En egen inkomstkälla är landets i.a^.'s/Hn/.si.
Man finner i Schweiz höga, snöbetäckta berg med
„Gletscher" och brusande vattenfall o. s. v., men
också lätt tillgängliga bergstrakter och dalar; många
menniskor resa därföre i detta land eller uppe-
hålla sig där om sommaren. Detta skaffar natur-
ligtvis landet en betydlig inkomst. Nan kunde tro,
att mycket bergsbruk idkas i alplandet Schweiz;
men det är icke så, emedan Alperna innehålla en-
dast få metaller.

Floberna, af hwilka be wigtigaste äro Rhein och
Rhöne, hafwa icke något stort instytanbe pä lanbet» han-
bel, etneban beraé lopp gettorn berglattbet år stribt, och be
jålebeå icke äro segelbara.

De wigtigaste fantonerna hafwa hufwndstllder afsamma namn och äro: Gettéoe Mnevj eller Genf, Bent,
Zürich och Basel. — .Staberna äro icke mprfet stora, be
största äro 3ttricf), Geneve och Basel.

Zurieh (150,000 inw.) har ett unitoersitet och ett teknisk hög-
flola eller potytekutkum; SBase! är hustoubort för handeln i tysta
©chtoetz. Hwardera hafwa siden- och andra faijrtker. — Gettsve
förser en stor bel af toärlbeu med ur.
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7. Konungariket Holland eller
Nederländerna.

(33,000 qkm. meb 5 mill. inw.)
Gränser: se kartan.

Oak.tadt Holland är ett litet land och invå-
narne, som äro beslägtade med Tyskarne, äro fåta-
liga, hafva Holländarne genom sin duglighet så-
som handelsmän och jordbrukare förvärfvat stora ri-
kedomar. I lång tid voro de jordens första han-
delsfolk. Holland har förvärfvat vidsträckta kolo-
n/s?* i de främmande världsdelarne, t. ex. de Indi-
ska öarna, hvarifrån det får dyrbara varor, såsom
krydder och. kaffe. — Då det låglända Holland
(»Nederländerna") genomströmmas af Nhein, Maas
och Schelde, hvilka vid sitt utlopp bilda en mängd
öar, måste Holländarne genom dammar skydda sig
mot både hafvets och. flodernas öfversvämningar.
Jorden är fruktbar; ty innanför dammarne finnas
vid.strack.ta marsklander, där boskapen betar på de
feta ängarna. Tillverkningen af smör och ost är
mycket stor och lönar sig väl. Holländarne äro
tillika kända genom sin trädgårdsodling. I nejden
af Haarlem ser man sålunda hela landsträckor med
blomsterlök (hyacinter, tulpaner o. s. v.). — En
vigtig näringsgren är fisket, som bedrifves i Nord-
s^jön utanför Skotlands nordliga kuster och öar
(»Holländsk sill").

Tätast befolkadt är det egentliga Holland el-
ler vestra .kustlandet, som till största delen är lägre
än hafsytan och. har öfver 300 mv. på Hk_m.

_De wigtigaste städerna äro Atnsterbam, Haag och
Rotterbam.

En egenhet hos be flesta hoHättbsEa staberna är att be äro
genomskurna af kanaler, meb träbplanterabe gator på båba sibor. —

Slmsterbam är hustoubstaben meb 500,000 into. I närheten lig-
ger ben lilla staben Qaanbam [sanbarn], på htoars skeppshwars
Peter ben (Store arbetabe såsom timmerman, för att lata sig skepps-
byggeri. — I §aag bor konungen. — Rotterbam är en ansen-
lig hanb elsstab.
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8. Konungariket Belgien.

(30,000 qkm. meb 6,500,000 tttw.)

Gränser*: se kartan.

Detta land blef på kongressen i Wien före-
nadt med Holland, men afföll 1830 och. bildar se-
dan denna tid ett själfständigt konungarike.

Belgien är ett lågland likasom Holland och
genomflytes af Maas och Schelde. F_ndast i SO. fin-
nas låga berg, hvilka äro af stor vigt för landets
industri, ty de innehålla rika järn- och stenkols-
grufvor. InlluBtrin är därföre på en mycket hög
ståndpunkt. För öfrigi. har Belgien drifvit det
lika långt som Holland i åkerbruk och trädgårds-
odling. Det är också nödvändigt för invånarne att
arbeta mycket. Belgien är nämligen ett af de tä-
tast befolkade länderna i Europa, med 300 menni-
skor på qvadratkilometern. — I norr bo på slätt-
landet Flamländare, hvilka tala samma språk som
Holländarne. I bergstrakterna bo Valtoner, kvilkas
språk är en dialekt af franskan. Det officiella
språket och de högre skolornas språk är franskan.

De wigtigaste staberna äro -Sruéfei, Antwerpen,
Genf och Liége [liésj] eller Luttich.

33ru§sel ar hufwubstaben och en af Europas wackraste staber
meb 500,000 inw. — antwerpen är Belgiens förnämsta hanbeß-**
stab och fästning. — Gen t ibkar s-aöriférörelse och storartab träb-
gårbsstötsel. — Siége tillwerkar toapen i ofantlig mängb.

Belgiens konung är tillika konung öfver
XtmZnsin/en i Afrika.

9. Frankrike.
(536,000 qkm. meb 38 V 2mill. inw.)

Gränser: se kartan.

Detta land har ett mycket gynnsamt läge; ty
det gränsar både till Medelhafvet, hvars kustlän-
der stå öppna för det, och till Atlantiska hafvet,
hvilket för det öppnar tillträde till den öfriga
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världen. Tillika är det skildt från det öfriga Eu-
ropa genom verkliga naturgränser, såsom Pyre-
néerna, Alperna, Jurabergen och Vogeserna, utan
att dessa dock hindra förbindelsen med fastlandet.
— Frankrike har vidare ett gynnsamt A/im«i och.
har en jordmån, som egnar sig för flere slags od-
ling. Den inbringande vinodlingen har allaredan
omtalats. Mot S., isynnerhet i Rhone-dalen, äro
en mängd mullbärsträd planterade, hvilkas blad
tjena till föda för silkesmasken. Frankrike, jämte
__3ina och Italien, förser nämligen hela jorden med
sidenvaror.

Den norra och bett westra belett äro en fortsättning
af Mellersta Enropas lllglanb, mot Ö. finnas berg, näm-
ligen Hogfrankrike (Sewennerna), Vogesefita, lurabergen
och Alperna. I S. ffitjci Pyrenéerna Frankrike frått
Spanien.

Floderna äro Maas, <2c^elbe, — Settte, Loire
och Garonne, — Nhöne. De äro alla segelbara och
beforbra förbinbelsett mellatt bet inre lanbet och Ijasroet.

Erankrikes handel befordras tillika genom
många järnvägar; den är i följd häraf mycket lifiig,
men öfverträffas dock mycket af Englands. Bergs-
bruket är icke betydande, men der erhållas dock
stenkol, hvilka komma Frankrikes industri tillgodo.
Industrin är en af de vigtigaste på jorden. De frän-
ska fabriksvarorna äro kända för sin smakfullhet,
och häruti öfverträffa de alla andra länders alster.

Frankrike är en republik.
Då under kriget 1870—71. mellan Erankrike

och Tyskland den franska kejsaren Napoleon 111
föll i fångenskap, blef Frankrike republik. Napo-
leon hade bibehållit sig vid styrelsen i mer än 20
år, ehuru Fransmännen äro svåra att styra på grund
af sitt lifliga och ombytliga lynne. Eljest äro
Fransmännen ett flitigt och sparsamt folk.

En trebjebel af Frankrikes befolkning bor i städerna.
De största af besja äro Paris, meb öfwer 2 V 2mill.,
samt Lyon meb V* mill. och Marseille meb 450,000
inw.
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Paris.
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3 N- nära belgiska gränsen ligger Lille [titts och
wid kusten Calais [Må], Le Hawre [tö awrs, Rouen
srul_ngl och Cherbourg Mrburj.

Lille, stark fästning, och Rouen äto hufttmborter för wäf-
nadsindustrin. — Calais är öfwerfartsort till England. — Le
Hawre, hamn för Parts och Rouen. — Cherbourg har en ypper-
lig krigshamn.

I SS. ligga Natttes snangts och Bordeaux sbärdäs.fantes har fabriker och listig handel. — Bordeaux drifwer
ofantlig handel med röda winer, hwilka odlas där i trakten.

3 __->. ligger Toulouse sTul__sj samt wid Medel-
hafwet Marseille [marféi] och Toulon stulängs.

Toulouse är ett wigtig fabriksstad. — Marseille drifwer
handel pä Alger* salsjerl, fom ligger i Afrika och hör titt Frankrike.
— Toulon är en starkt Befäftab krigshamn.

I Öct iltrc landet ligga Paris sparris, SSerfailleS
[merfåt], Lyon [liång] och Samt Gtienne ssängt etjétt].

Paris är Frankrikes hufwudstad. Stabett ligger pä bada
sidor om Seine och är en af jordens praktfullaste städer. En mängd
resande besöker ärligen denna stad, för att se dess glans och deltaga
i dess nöjen. Bland dess byggnader märkas flottet Soubre [tutor]
med dyrbara konstsamlingar, Notre Dame-kyrkan, Inwalidhotellet
med Napoleon 1:3 graf samt Eiffeltornet, som är den högsta bygg-
nad t toärlben (300 m.). Stadens fordna fästningsmurar äro om-
danade titt breda gator med trädplanteringar och kallas Boulevar-
der. Till stadens förjtoar äro ett mängd fästen byggda utanför
densamma. — Versailles har ett praktfullt stött och ett wärlbébe-
römd park. — Lyon, wid Rhönes och ©aottes förening, har Eu-
ropas största stbenfafirifer. — S:t Ettenne har stora järnfabriker.

Till Frankrike hör ön Corsicll t Medelhafwet. Be-
solfningen talar italienska. Dess hufwudstad är Ajaccio
[ajatsjo], där Napoleon I föddes.

Utom Europa har Frankrike ifynnerhet i Afrika och
Asien förskaffat sig widsträckta biländer af tillsammans
3,800,0(10 qkm med 43 mill. inw.

10* Te Britiska öarna
(315,000 qkm. med 40 mill. inw.)

Gränser: se kartan.

utgöras af 2 stora öar, nämligen Storbritannien ochIrelattd. Storbritannien är indeladt i England, Skot-
land och Wales, hwilka förut woro särskilda rifeu.
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Nngland är lågland; "Wales är ett bergland:
Skotland utgöres af två delar, nämligen låglandet
i S. ock Kögländerna i N. Btorbritannien Kö^jer sig
alltså mot V. ock mot I*l. Ireland är i allmänhet
lågt.

Lesgen i Storbritannien äro icke mycket Köga,
men de äro rika på n^ttiM mineralier det engelska
folkets välstånd stöder sig också därpå. Af metal-
ler finnas järn och. tenn; men dessa metaller öfver-
träffas i värde af stenkolen. I England finnas så
stora stenkolslager, att man årligen vinner stenkol
lör nära 2,000 millioner mark eller mycket mera
än i hela det öfriga Europa ock lika mycket som.
i Amerika. Nu del sändes till andra länder, men
det mesta förbrukas i själfva landet. Grenom denna
rikedom på kol drifves en utomordentlig mängd
fabriker, och. det finnes därföre i Storbritannien en
ofantlig industri. Såsom de vigtigaste fabriksva-
rorna Kunna nämnas bomullsvaror och metallvaror
(t. ex. verktyg, husgeråd, kanoner och. järnskepp).
I stenkolstrakterna, isynnerket i det mellersta ock
nordliga England, ligger den ena fabriksstaden in-
vid den andra, och landet omkring dessa är full-
strödt med fabriker. Öfverallt Kör man larmet af
maskinerna, och från de många skorstenarna, hvilka
äro så Köga som de Kögsta torn, uppstiger Kolrö-
ken och betäcker omgifningarna med det svarta
Kolstoftet De engelska fabriksvarorna, KvilKa ut-
märka sig genom godket och. billigt pris, nyttjas i
alla trakter på horden, såväl långt i Afrika och
Asien, som af Eskimån ock Söderhafsbon.

Hafwet bildar djupa lmgter va de Britiska öarna. I
O. bildar Nordsjön £Hemslutgteit, §umßer* och Forth-
bugten, i hwilka floderna Themsett (stab: Lonb-ott), Hum*
ber (stab: Hull) och Forth utfalla. Frätt __£. uttränger
Briftolkanalen, som upptager stöden Sewern. Mellan
Storbritannien och Ireland bildar Atlantiska hafwet det
Iriska hafwet. Floden Clyde [fteib] utfaller pä Skot-
lands westra kust (stab Glasgow [gläsgå].)
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Storbritannien har en </?/tt«som öe/«</e../iei mel-
lan Atlantiska hafvet och Nordsjön; likaså vigtigt
är det, att floderna, ehuru de icke äro långa, äro
så djupa, att stora skepp kunna segla långt upp-
för dem. Härpå grundar sig den britiska handeln-
Det har aldrig funnits en stat, hvars handel har
kunnat jämföras med Storbritanniens. En ofantlig
handelsnotta nästan så stor som alla öfriga länders
på jorden tillsammans, hemtar varor till England,
antingen för att användas därstädes eller för att
utföras i förädladt skick. På några dagar omsätt,a
de Britiska öarna mera varor med utlandet, än
Finland på ett helt år. En järnvägskarta öfver
England visar, att där gå järnvägar till hvarje nå-
gorlunda vigtig stad, och isynnerhet till hvarje
sjöstad. Det följer af sig själft, att krigsflottan
också måste vara stor, för att i fall af krig kunna
försvara rikets kuster och betrygga handeln. Krigs-
flottan är den största, som något land egt, och in-
tet sparas att för densamma tillgodogöra nya upp-
finningar („pansarskepp").

Emedan de Britiska öarna ligga vid ett vest-
ligt haf och äro omgifna af vatten, hafva de vida
mera ett b2fBk..MÄl än något annat land i Europa.
Sommaren är icke synnerligen varm; men vintern
är däremot så mild, att frosten endast varar några
dagar. Negn och stark dimma äro allmänna, och
på många ställen regnar det 5 gånger så mycket
som hos oss. — Växterna äro desamma som i Mel-
lersta Europa; men den fuktiga väderleken gör, att
gräsväxten är mycket frodig. Gräsplanerna i våra
trädgårdar äro också ett engelskt mod. Klimatet
är gynnsamt för landtbruket och boskapsskötseln,
hvilka hvai*dera äro högt utvecklade. Dikväl in-
föres en mängd lifsmedel, emedan landet är starkt
befolkadt. — Hafsfiske idkas vid både egna och
främmande kuster.

Största delen af befolkningen talar engelska
språket, som är beslägtadt med holländskan, tyskan
och de skandinaviska språken. Alla dessa språk
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kallas med ett gemensamt namn Fs.*mm.l_Htt. —

Landet är ovanligt tätt befolkadt. Två tredjedelar
af Englands och Skotlands befolkning bo i stä-
der, och derföre äro dessa så folkrika, att på Bri-
tiska öarna finnas 30 städer, som hafva mer än
100,000 invånare. — Den stora folktätheten och de
deraf förorsakade dyra lefnadsomkostnaderna hafva
redan under långa tider förmått många att ut-
flytta till Amerika eller till andra världsdelar.
Antalet af under 80 år utflyttade uppgår till 14
millioner. Denna omständighet samt Englands vid-
sträckta handel hafva gjort engelska språket till
d.et n:_est utbredda språk på jordklotet.

Lefnadskostnaden är i Storbritannien ganska
dyr. Landet är välmående, men rikedomen är myc-
ket olika fördelad: en del af befolkningen har ofant-
liga inkomster, men många äro ytterst fattiga.
Dyrheten medföi* för de fattiga, att det icke är
nog, att de fullvuxna arbeta; också barnen sändas
från den spädaste ålder till fabrikerna. I följd
häraf stod folkupplysningen förut jemforelsevis lågt.
_Numera är allmän undervisningsskyldighet gäl-
lande.

Religionen är i Storbritannien den protestanti-
ska, i Ireland den katolska.

De Britiska öarna bilda ett konungarike. Ko-
nungens (drottningens) makt är inskränkt genom
en församling, hvilken kallas M^/ameni och är in-
delad i ett öfverhus och ett underhus.

I ©njjfonb ligga i O:
London, Hull och Newcastle snjukäfll.
So t) it är Englands hufwudstad och jordens största stad.

Denna „jättestaiy/ har nära 6 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 jor-
bens största handelsstad. Skeppen ligga dels i Themsen och dels i
dockor eller gräfda hamnar, hwilka äro sä inrättade, att Thems-
wattnet under flodtiden inströmmar Under floden finnas 2 tuuular,
och öfwcr densamma leder en mängd broar, pä hwilka rörelsen är
ofantlig. Flcre järnwägar gä midt "in i staden och fatta den i för-
bindclfe med bet öfriga England. Ett järnwägsnät gar under sta-
den. — Hull och Newcastle äro för de nordisia länderna wigtiga
handctsorter. Newcastle utskeppar mycket stenkol till andra länder.
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3 S. ligga Portsmottth sportsnmdj och Plymottth
[plimrnut)]._

Desfa städer ligga wid Kanalen och hafwa rymliga hamnar
för den britiska krigsflottan.

I W. ligga Bristol oå) Liwerpool sliwerpuull.
Liwerpool, Englands andra handelsstad, idkar storartad sjö-

fart. Lifiig förbinöelfe meb Amerika.
I det inre landet ligga Birmingham sbörmmgämj,

Sheffield [fjesfilbj, Manchester [mäntsjästr], Leeds siiidsj
och mänga andra faßrifs-fiäber.

Birmingham är hufwudorten för ttHwerftttngen af far-
f-tlda metallarbeten, Sheffield för ståltoaror, Manchester, som är
förenat) med hafwet genom en kanal, för öomuHsarbeten och Leeds
str yllewaror.

I -Sfotlanb ligger httfraudftafcett Gditt bttrgb Mnböröj
i Ö. och Glasgow i W.

Glasgow, i hänfeende till folkmängden rikets andra stad
(700,000 inw.), är Skotlands ttugtigafte fabriks* och hanöelsort.

I Ireland ligger httfwttdstaden Dublin sdöbblins
samt Beifaft.

AKa oftnannämntia städer äro mycket folkrika; Situerpool,
Manchester och Birmingham hafwa enhtrmr **/2 mill. intn., be flesta
anbra minst 200.000.

Oaktadt det Britiska riket icke är så stort
som Finland, nerskar det dock öfver främmande
länller och Stater, hvilka tillsammans omfatta 2? V2
mill. qkm. och således äro nära tre gånger så stora
som Europa. Engelsmännen ega i F_uropa den
starka fästningen t_V?-aHa?- vid inloippet till Nedel-
hafvet och Mlii« midt i Medelhafvet. Deras vigti-
gaste besittningar ligga i de öfriga världsdelarne.
De ega sålunda i Afrika H7a^)/«nt/si och andra vid-
sträckta områden hela Australlandet, den nordliga
delen af Nordamerika och slutligen det rika och
vidsträckta Främre Indien. Fördelame af dessa be-
sittningar äro mycket stora. De britiska skeppen
hemföra icke allenast varor, hvilka säljas till andra
länder i det skick de mottagas; utan de hemföra
också råämnen till fabrikerna. En stor del af de
förädlade fabriksvarorna går tillbaka till besittnin-
garna. Folkmängden i dessa besittningar utgör
345 millioner.
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Sydeuropa
omfattar tre halföar, nämligen den Pyreneiska, den Ita-lienska och Balkatt-halfön.

Klimatet i Sydeuropa är mycket varmare än i
det öfriga Europa, emedan man närmar sig heta
zonen. Växtriket är i följd häraf olikt vårt lands.
Växter, hvilka vi endast hafva i drifhus eller i rum,
trifvas i det fria. Egendomligt är det också, att
många, träd icke fälla löfvet, utan alltid äro gröna,
såsom lagern, oliven, citron- och apelsinträdet, af
hvilka de två sistnämnda bära „sydfrukteru. Uvete
är brödfödan.

Pyreneiska halfön
Gränser: se kartan.

har fått fttt namn af bergskedjan Pyrenéerna, hwilka
bilda grättsett mot Frankrike.

Halfön omfattar twä riken, nämligen konungariket
Spanien (500,000 qkm. med 17 mill. inw.) och konunga-
riket Portugal (90,000 q.tn. meb 5 mitt. in».).

PjTeneiska halfön är ett bergland, hvilka bil-
das af en högslätt, som ligger omkring 600 m. öf-
ver hafvet. Klimatet är mycket torrt, och i följd
häraf står åkerbruket lågt. För öasK<_F»sB/Mse/ är lan-
det mera lämpligt, och det spanska fåret, merino-
eåret, har från gammal tid varit ryktbart för sin
fina ull. För handeln hafva floderna ringa bety-
denhet, då de, likasom noderna i Schweiz, hafva
ett stridt lopp.

Af flobcrnfl rinner ©tro ät SO. titt Medelhafwet;
Ta jo ftahoj (stad: Lissabon), ©uéro (ftab: Oporto) och flere
andra rinna åt W. titt Atlantiska hafwet.

Oaktadt halfön är rik på metaller, bedrifves
bergsbruk endast obetydligt. Salt fås i mängd, det
såkallade „Bant "Ybes-saltet", hvaraf en del föres
till Finland.

Salt vinnes på åtskilliga sätt. I idere bergs-
trakter t. ex. i vestra Galizien uppgräfves det lik-
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som metall („bergssalt"). I Sydryssland, där jor-
den innehåller mycket salt, föra floderna saltdelar
ut i saltsjöarna. Om sommaren, när solvärmen ut-
torkar vattnet, qvarblifver saltet. Detta naturens
förfaringssätt har man efterhärmat i Portugal.
Nan leder nämligen det salta hafsvattnet in på
flacka ställen; genom solvärmen afdunstar vattnet
och man uppsamlar nu saltet, som blifver c^var
(„hafssalt Man vinner också salt på ett tredje
sätt, nämligen ur saltkällor („Eunebu_gersalt^).

Halföns invånare, Spanjorerna och Portugiserna,
äro med hvarandra nära beslägtade. Deras språk
likna hvarandra mycket och stå nära franskan och
italienskan. — Deras religion är den katolska, och
i följd häraf är upplåningen försummad.

11. Konnngariket Spanien
var fordom ett af de mäktigaste riken i Europa
och hade ofantliga besittningar i de öfriga världs-
delarne. Från Spanien drog nämligen den store
sjöfararen Columbus ut och upptäckte Amerika.
Efterhand förlorades de upptäckta länderna och
Spanien är kraftlöst i följd af dålig styrelse och
tronstridigheter.

Af städerna ligger Madrid i midten; Granada och
Sewilla ssewiljaj sydligare; Cadiz, Malaga, SBalettcia
och Barcelona wid l)afu.et.

Madrid är hnfwndstaden och har 500,000 inw. — Gra-
nada och Sevilla ligga i Spaniens skönaste och därföre mest pri-
sade del. — 3)e öfriga städerna äro wigtiga handelsstäder.

Gibraltar är en mycket stark bergfästning wid inloppet till
Medelhafwet: det tillhör Engelsmännen.

Spanien har fortfarande i Asien och Afrika
ganska vidsträckta besittningar, vilkas folkmängd
uppgår till mera än ? mill.

12. Konnngariket Portngal
var fordom också ett mäktigt rike genom sina be-
sittningar i andra världsdelar. Det egde de Indi-
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ska öarna och Brasilien. Nu är det utan betyden-
het af samma orsak som Spanien.

Af städerna äro eitbast twå wigtiga, nämligen __iß*
sabon och DpOTto.

Lissabon är Hufttmbstaben och har 300,000 inw. — Oporto
är länbt genom sitt win, „portttnnet

Fortugal har besittningar hufvudsakligen i
Afrika med omkring 14 mill. mv.

Italienska halfön
omfattar konnngariket Italieit (286,000 qkm. meb 31
mill. inw.). I Mebelhafwet ligga flere öar, af hwilka
be största äro Sicilien och Sarbinien.

Gränser: se kartan.
Italienska halfön begränsas i N. af Alperna. Frånberas början wib -Dhbelhaftret utgår ett bergskebja, Apen-

ttittertta, hwilken löper genom hela Italien och fortsattes
på Sicilien. En egenbomlighet hos denna bergskedja är,
att där finnas elbfpfntattbe berg, såsom SBesttwiné
i Sybitalien och @tna på Sicilien. — På båba sibor om
fcergsfebjan ligga lågländer; det största lågland är den
stora slätt, som begränsas af Alperna och Apenninerna.
Den fallas Pcslätten, emedan den genomströmmas af
Italiens wigtigaste flob Po (stab: Tnrin), „hwilken upprinner
på de westliga Alperna och stpter åt £). Nt i Adriatiska
hafwet. En aitnan, dock mindre stod är Ti ber (stab: 9_om).

I Christi tid beherskade de romerska kejsarne
nästan hela den då kända världen Under medel-
tiden, då påfvarne utsträckte sin myndighet öfver
hela kristendomen, var Nom åter hela Europas me-
delpunkt. Efter hand aftog denna makt och Ita-
lien sönderföll i mindre stater, af hvilka flere stodo
under främmande herravälde. I den nyaste tiden
egde sålunda Österrike en del af Norditalien. I
många år har därföre varit oro i landet. För en
kort tid sedan lyckades det Italienarne att befria
Italien från det främmande herraväldet och att till
ett rike förena nästan hela landet. Påfven, som



58

ända till för en kort tid sedan var i besittning af
den så kallade Kyrkostaten eller mellersta Italien,
har för närvarande endast den myndighet, som till-
kommer honom med afseende på religionen.

Italien bebos af ett enda foll(, italienarne.
Deras språk härstammar från latinet eller det forna
romerska språket. Från latinet härstamma dess-
utom franskan, spanskan, portugisiskan och ru-
mänska språket. Vessa språk benämnas derför de
sIIMÄNIZIcH språken. Ve romaniska folken äro kato-
liker, utom rumänerna, som omfatta grekiska tros-
bekännelsen.

Näringarna äro nästan alla föga utvecklade.
Emedan landet i århundraden har varit underkuf-
vadt och sönderstyckadt, har det uppstått stille-
stånd i allting. Själfva folket är begåfvadt, men
försoffadt och lättjefullt; Norditalienarne äro dock
driftiga. — Ven vigtigaste näring är silkesodlingen,
i det Italien är det land i Europa, hvilket framal-
strar det mesta silket. På Poslätten planteras
också mullbärsträd på åkrarne och längs vägarne;
emellan dessa träd slingra sig vinrankor.

Klimatet på Italienska halfön är skönare och
behagligare än på de andra sydeuropeiska half-
öarna. Såsnart man kommit öfver alperna och
ned i Xorditalien, märker man skillnaden på kli-
matet i Mellersta och Sydeuropa. I Norditalien är
dock vinter med frost och snö, men längre ned, t.
ex. i Rom, fryser det endast sällan, och faller där
snö, blir den endast liggande få timmar; redan i
danuari utspricka rosor och violer. I Syditalien
fryser det icke, utom på de högre bergen. Hos oss
faller regn under hvilken årstid som helst, men i
Italien regnar det endast om vintern.

13. Konungariket Italien
omfattar hela Italtettsla halfön jämte öarna Stctlten och
Sarbtttiett. féorfica tillhör Frankrike.

De wigtigaste städerna äro:
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I Norditlllicn ©eitooa Mnoval, ritt, Milano
och SSetté^id.

©enoöct (eller ©enuct) har ett siönt läge wid tntfen afsamma namn och war under medeltiden hufwudstad t en mäktig fri-
stat. — Milano (475,000) och Surtn (350,000 intt..) äro de största
|täber i Norditalien. Milano är medelpunkten för Lombardiets
stlkeshandel och har en praktfull domkyrka af hwit marmor. — Ve-
nejia (eller Venedig) ligger wid Adriatiska hafwet. Det är bygdt
på öar i de fålattatie „tagunerna" och är genomskuret af kanaler.
Dessa tjena säsom gator, sålunda att man färdas i tältbätar, kal-
lade gondoler". Venezia töar hufwudstad t en mäktig fristat, hwil-
ken förwarfwade rikedomar genom handel pä elhafsländ
och Indien. Ännu fer man awarlefworna af denna rikedom i en
mängt) praktfulla palatser och kyrkor. Allt är dock förfallet, ty han-
öeln har aftynat.

I mellersta Italien liggaFirenze,Livornoochßom.
Firen*ze (eller Florems) är rikt pä konstsamlingar. — Li-

vorno ligger wid Mebelhafwet och är en handelsstad. — Rom är
Italiens hufwudstad och har 450,000 inwänare. - Af gamla tidens
storhet finnes en mängd ruiner, säsom triumfbägar och obelisker.
Den största ruinen är Soltseo, en teater, hwilken kunde rymma
100,000 asiädare och af Romarne begagnades till fäktarefpel och
djurstrider. — Af nyare byggnader märkas Peterskyrkan, jor-
dens största kyrka, och Vatikanen, jordens största slott. Vatika-
nen är pafwens residens. Rom har en mängd konstsamlingar;
mälare, bildhnggare och andra konstnärer resa ocksä srän alla hälltill denna märkliga stad.

I Sydltlllieu ligger Nåpoli (Neapel).
N_.poli är Italiens största stad och har *2 mill. inw. Set

ligger, wid den sköna neapolitansta wiken och t närheten af esuv ius.
Likasom vid de flesta eldsprutande berg (vul-

kaner) förflyta många år mellan Vesuvii utbrott,
ehuru en rökpelare ständigt uppstiger ur öppnin-
gen (kratern). När ett utbrott närmar sig, hör man
inifrån berget ett huller likasom tordön; de smälta
massorna (lavan) i det inre höja sig efterhand och
omsider flyta de öfver kraterns rand. Likasom en
trögt rinnande flod flyter lavan nedåt bergets sida
och ödelägger allt på, sin väg. Samtidigt utkastar
kratern glödande stenar och aska. Det märkligaste
utbrott af Vesuvius skedde år 79 efter Christi fö-
delse. Lavan och askregnet öfverhöljde då stä-
derna _?vm^e// och _kse?*tm/-_?l«M- Under der, sistför-
flutna århundradet uppgräfde man dessa städer och
man har därvid lärt känna mycket om den gamla
tiden.
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Peterskyrkan
Rom
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Europa har eldsprutande herA endast på Is-
land och uti Italien. Amerika och Asien hafva
däremot långt llere. Rundtomkring Stora oceanen
är en rad af vulkaner, hvilken går längs hela vest-
kusten af Amerika och fortsattes i Asien. Längs
östkusten af Asien går den ned till Indiska öfloc-
ken. Ensamt på ön Java [dsjava] finnas 50 vulkaner.

Pä Sicilien ligga Messina och Palermo.ess in a idkar stark handel med sydfrukter („Mesfinafrukt").
— Palermo är (Siciliens största stad.

Balkånhalfön
omfattar fem stater, nämligen Turkiet (175,000 qkm. med
6 mill. inw.) famt furfteudömet Bulgarien (96,000
qkm. med 3 **/" miK. inw.), konungarikena Grekland
(65,000 qkm. med 2-/2 mill. inw.),'Rumänien (130,000
qkm. med 5 V 2mill. inw) och Serbien (48,000 qfm.
meb 2'/ g mill. inw.) famt fursteudömet Montenegro
(9,000 qkm. med 250,000 mw).

©ränfer: se kartan.
_Demta halfö Har mänga berg. I OMB. framstryka

bergskedjor, hwilka äro en fortfättning af Alperna. Frän
bern utgär mot O, Balka tt till Swarta hafwet, och mot
'B. be Grekiska ber gett, Hwilka gä äuda ttll halföns
södra fpets. — Mellan Alperna, Balkan och Karpaternct
ligger den stora Donaudalen.

Deu wigtigaste floden är Donau. _Den geuomrin-
ner Donaudalen frän _HS_ till £). och upptager en del bi-
floder frän de omgifwande bergen.

14. Turkiet
styres af ftorfu lian en, bwars första minister kallas
ftorwifir; de förnämsta embetsmännen kallas pafjaer.
Turkifka eller ottontanista riket omfattar tillika stora delar
af Asien och Afrika.

Turkarne äro ett asiatiskt folk, hvilket har an-
tagit Muhammeds religion. Under medeltiden intogo
de Konstantin och genom sina anfall på de
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kringliggande kristna länderna voro de under flere
hundrade år en skräck för Europa. Turkames
makt har efterhand aftagit och flere delar af lan-
det^hafva allaredan lösryckt sig. Grekland, Serbien,
Rumänien och Monlenegro äro själfständiga stater
och Bulgarien är nästan oafhängigt. — I'urkarne i
det Europeiska Turkiet utgöra endast I'/-2 millio-
ner; de öfriga folken äro K/tti^)* och t?)'e^i??'. Tur-
karne hafva många goda egenskaper och äro isyn-
nerhet kända för sin ordhållighet. Häruti bilda de
en motsats till Grekerna. BtvsLlB6N i landet är
mycket svag („den s^uke mannen"); och näringarna
äro derföre föga utvecklade, ehuru landet är frukt-
bart och bergen innehålla mycket metaller. De
kristna på halfön höra, likasom i Ryssland, till
den grekiska K^^an, och patriarken i Konstantino-
pel står i spetsen för dem.

Af städerna ligger Konftautittopel wid sundet af
famma namn, <É> lo ni k i wid Arkipelagen och Adriatto-
pel t det inre lanbet.

Konftanttnopel är fjuftoubftatien och har 875,000 intr*.;
det fållades fordom 93t*§antium, och Nordtoerne fållade det sD.tfta-=
gårt). Sultanens flott fallas Seraljen. Sofiamoffén war
fordom en fristen frjrfa.

$reta eller Kandia är ben wigtigaste blattb be
öar, hwilka höra till Guropeifka Turkiet.

"

'3 furstenbömet Bulgarien är Sofia hufwudstad.

15. Konungariket Grekland.
Vet grekiska folket härstammar från de i gamla

tiden så namnkunniga Grekerna. Det är föga upp-
lyst. — Fordom var Grekland väl odladt och ber-
gen voro betäckta med skogar, men dessa hafva
under tidernas lopp hlifvit nedhuggna, och Idimatet
är i följd häraf torrt. Jordbruket är föga utveck-
ladt och den enda utförsvaran äro korinter. — IÄI
IlÄN^el äro (Grekerna mycket skickliga. Deras land
är likasom England, Danmark och Norge omgifvet
af hafvet och har därföre betydlig s/ö/«^. Den lilla
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staden Hermupolis eger en handelsflotta af flere
tusen fartyg. Till sjöfartens och handelns befräm-
jande har en kanal blifvit gräfd öfvyr korintiska
näset, som förenar halfön Hso^e« med fastlandet.

Hufwudstad är Athen med 110,000 inw. Om
Atheus forbna storhetstid påminna en mängd beunbranés
wärda fepggnatsrttiner (Parthettott). Pä ön Syra ligger
Hermupolis.

16—18. Konungarikena Rumänien och
Serbien samt furftendomet Montenegro.

Dessa länder bilda själfständiga stater sedan
Eysslands krig mot Turkiet 1877—78.

SKumamen är en stor slätt, rif pä fäd och boskap.
.^ufwttbstab är _Bufutefit.

Serbien är bergigt. Likafom Schweiz sträcker det sig
icke till hafwet. Förnämsta stabett är Belgrad, wid
SDonau.

Montenegro är ett litet bergland med tappra itt-
wänare.

Asien.
(44 mill. qfm. med 836 mill. inw.)

Gränser: se fartan.
Asien är den största afvärldsdelarna. Det har

också flere invånare, än någon af de andra eller
öfver hälften af jordens befolkning, som uppskat-
tas till 1,500 mill. Nen Asien är långt ifrån så
starkt befolkadt som Europa.

Klimatet är mycket olika, emedan Asien sträc-
ker sig från eqvatorn till Norra Ishafvet och såle-
des ligger inom tre zoner.

Hafvet. Norra Ishafvet är tillfruset under stör-
sta delen af året. Man har trott länge att det vore
utan vigt för sjöfarten; men åren 1878—79 lycka-
des det Nordenskiöld att i fartyg komma omkring
hela Norra Asien.
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(3* enom Beringssundet är Norra Ishafvet orenadt
med Stora oceanen. Längs Asiens östkust sträcker
sig en örad, hvilken bildar mindre haf, såsom Oe/wi-
s^« hafvet, Japanska /is*/_*e/ och -B"inssis^.s< hafvet. In-
H's/ca. /ltt/^si bildar Bengaliska viken, Persiska l)Hs>i
och ,Köti« hafvet.

Hallöar. I 0. Kamtsjatka, i 8. _Bo^-s Indien
med Malåka, -^/*.'/..?.* s Indien och Arabien, och i V.
H/inck*^ __*! sien.

Uar. Uti öraden längs östkusten äro __c./)a.>is^*«
ö«.^m de vigtigaste. Mellan Stora oceanen och In-
diska hafvet ligger den /Mis^s. ö/?_><He.., hvilken
omfattar _i^i/^Ms)',_«, Molukkerna och de 4 stora
Sundaöarna, nämligen _3ö.*..e1), Celebes, Jäva och
Sumatra.

Man indelar Asien i följande delar:
1. Asiatiska Ryssland, hvilket omfattar Sibi-

rien, Turkestan och Kaukasien.
2. Asiatiska Turkiet.
3. Arabien.
4. -s_??*s/s)i.
5. Indien, hvilket indelas i Främre Indien,

Bortre Indien och Indiska öflocken.
6. Kinesiska riket.
7. Korea.
8. Japan.
Asien delas i två stora hufvuddelar genom en

bugtad bergskedja, som löper från Ö. till V.
Norra delen, hvilken omfattar det mesta af det

Asiatiska Ryssland, är ett lågland, hvilket liknar
det Europeiska Ryssland. Längs Norra Ishafvet
finnas nämligen tillfrusna träsk, sydligare komma
skogar och åkerland, och Turkestan utgöres af
stepper. Klimatet är dock ännu kallare än i det
Nuropeiska Ryssland. Märkligt är det, att Turke-
stan, där två stora insjöar finnas, nämligen H/?s/)i-
-s^« hafvet, jordens största insjö, och Aralsjön, till-
en del ligger lägre än världshafvets yta. De stör-
sta floderna äro Obj, Jeniséj och Lena, hvilka utfalla
i Ishafvet.
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Södra delen bildar ett ofantligt högland.
/ <). af cietttt högland ligger _^i')les/s^.« riket, hvil-

ket nästan öfver^,llt_ omgifves af berg. På sydsidan
sträcker sig Himälaja, jordens väldigaste bergskedja;
högsta bergstoppen där, såväl som på hela jorden,
Gaurisankar, eller HsoA^i Everest, är 8,800 m. hög.
Vid Kinesiska hafvet ligger det särdeles fruktbara
Kinesiska låglandet.

/ U. a/ /iö^/c...-/si ligga Persien, Arabien, Asia-
tiska Turkiet och Kaukasien.

/ <3. a*/ höglandet ligga främre Indien, hvars
norra del är ett fruktbart lågland, och Bortre In-
dien, hvilket är uppfylldt af berg.

De vigtigaste floderna äro Amiir på Asiatiska
Rysslands gräns mot Kina, Hoangho och Jangtse-
kiang i Kina, Ganges och Indus i Erämre Indien och
Eufrat, Tigris och Jordan i Asiatiska Turkiet.

Elere trakter af den södra hufvuddelen äro
öknar, och de odlingsbara trakterna äro endast små
i förhållande till Asiens stora vidd.

1. Asiatiska Ryssland.
(17 mill. qfm. meb 23 mill. itiw.)

Gränser: se kartan.
Ryssarne hafva efterhand förvärfvat dessa

ofantliga landsträckor från andra folk; i den nya-
ste tiden hafva de intagit Turkestan.

Sibirien har oaktadt sin stora vidd endast 6
millioner invånare eller mindre än Belgien. Lan-
dets rikedom består i ädla metaller, såsom guld
och silfver, samt pelsdjur, såsom soblar, hermeliner
och ekorrar. Södra delen är fruktbar. Infödin-
garne äro af många olika stammar och lefva af
boskapsskötsel, fiske och jagt. Utom dessa infö-
dingar och åkerbrukande Ryssar finnas i Sibirien
landsförvista, hvilka äro arbetsfångar. — Städerna
äro små: 3.M/-H och _)ms^ i V., Tomsk nära Obj
och Irkutsk i närheten af den stora sjön Bajkål. I
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Tomsk finnes ett universitet. — I__n järnväg genom
hela Sibirien (6,400 km.) till krigshamnen llVs/s/i>o-
s/öA vid Japanska hafvet är under arbete.

Turkestan bebos dels af nomader (Kirgiser och
Turkmener), hvilka lefva i filttält och draga omkring
med sina ofantliga hjordar af får, hästar och ka-
meler, dels af åkerbrukare. — Här finnas i S. stä-
derna Tasjkent med 160,000 inv., Samarkand och
-3«t_M?'«. som är hufvudstad i en skyddsstat med
samma namn. I den nyaste tiden har anlagts en
järnväg, som leder från Kaspiska hafvets södra del
till närheten af kinesiska och indiska gränsen.

Kaukasien genomskäres af bergskedjan Kånka-
sus, hvilken går från Kaspiska hafvet till Svarta
hafvet. Infödingarne äi*o af många olika stammar.
— Största staden är Tifiis med 160,000 mv. — -ött/»*/^
vid Kaspiska hafvet, utför i mängd petroleum.

2. Asiatiska Turkiet.
Asiatiska Turkiet omfattar landskapen Mindre

Asien, Armenien, Mesopotamien, __^/.*.'ej. och -s__-/es/i..tt.
IVlindre /^Bien har staden A..1/)'»s^ hvilken lig-

ger vid det Grekiska öhafvet och är den vigtigaste
sjöhandelsstaden i Levanten (d. a.: de östra Nedel-
hafsländerna). Handlar med frukter, bomull och
dyrbara mattor.

I Armenien reser sig berget -^^a.^ där Xoachs
ark landade. Armenierna äro kristna.

IVlellONOtamien är landskapet mellan floderna
A.</>ai och Tigris. Detta land var i gamla tiden
sätet för två mäktiga riken, det Babyloniska och
det Assyriska, och var då väl odladt. Uv är det
nästan öde; om forntidens härlighet vittna endast
de ofantliga högar af jord och mnrverk, hvilka äro
lemningar af städerna Ninive och _öttöi,/o?l. — Vig-
tigaste staden är nu Bagdad, kali fatets forna huf-
vudstad.

I Syrien finnas städerna Aleppo (Haleb) och
Damaskus. I Damaskus samlas årlien deng „heliga
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karavanen", d. a.: muhammedanska pilgrimer, hvilka
draga till Nekka.

Palestina eller Judea kallas af d« kristna det
„heliga landet", emedan Ohristus föddes ooh vsr-
kade där. Det är därföre ett märkligt land. Isängs
kusten ligger -l^«iii:ie« i N. och Filisteernas ia«<i i
8. Det inre af landet genomskäres från 11. till S.
af bergskedjorna Libanon och Antilibanon. Nidt

Jerusalem

emellan dem sträcker sig sn dalfåra, mod Jordan-
floden i S. Nordan genomrinnsr först den vackra
sotvattensjön t^enssa^si och utfaller sedan i saltsjön
I)öcla hafvet. Denna dalfåra är det djupaste af alla
länder på jorden, i det (^enesaret ligger 200 och
Döda hafvet 400 m. lägro än hafvets yta. Trakten
omkring Döda hafvet är också, märklig genom sin
vulkaniska heskaOenhet, och här laga Bodom och
Aoinorra.

Palestina var i gamla tiden särdeles väl od-
aldt, men nu är allting försuruiuadt; på många stal-
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len, hvilka förut voro fruktbara, finnas nu endast
öknar och stepper. — Invånarne äro till största
delen Araber. Turkarne plåga mycket de få kristna
och judar, hvilka finnas där. Städerna äro endast
små och Jerusalem, hvilket i gamla tiden hade flere
hundratusen invånare, har nu endast omkring 40,000.

-/e^sa/em ligger på en högslätt, hvilken på tre
sidor är omgifven af djupa klyftor. Staden är för
oss kristna den minnesrikaste stad på jorden. Temp-
let och alla de praktfulla byggnaderna från forn-
tiden äro väl tillintetgjorda, men öfverallt träffar
man namn och ställen, hvilka påminna om den
heliga skrifts berättelser. I den „heliga graf-
vens kyrka" samlas påsktiden en mängd kristna pil-
grimer, till och med från adägsna länder. — Icke långt
från Jerusalem ligger Betlehem, där frälsaren föddes.

Från Jerusalem åt V. leder en järnväg till
Palestinas hamn Jaffa.

3. Arabien.
Då Nuhammed hade stiftat sin religion, sökte

han att med våld utbreda densamma, och det lyc-
kades honom att förena hela Arabien till ett rike-
Muhammeds efterträdare, kaliferna, underkufvade
de tillgränsande länderna och
intogo tillika Nordafrika, öf-
verallt påtvungo de invå-
narne den muhammedanska
religionen. De gingo därefter
öfver till Spanien och stiftade
där ett genom sin odling
blomstrande morisktrike med
Cördoba (va) och omsider
Granada såsom hufvudstad.
Detta rike egde bestånd ända
till medeltidens slut, då Mo-
rerna blefvo fördrifna från
Spanien. Själfva kalifätet
sönderföll efterh.nd i flere Arab.
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mindre riken, af hvilka de flesta eröfrades af tur-
karna. Det vigtigaste muhammedanska riket är
nu Turkiet.

Arabien är mycket torrt och utgöres till största
delen af öknar. Endast i SV. ligger en välodlad
landsträcka, där kaffeträdet är mycket spridt.
(Kaffe odlas nu på många andra ställen i heta zo-.
nen, såsom i Brasilien och på ön Java.) — Invå-
narne äro Beduiner och kalla sig själfva »öknens
barn". De draga omkring i landet från den ena
betesmarken till den andra med sina kameler och
sina få, men utmärkta hästar. De såkallade „full-
blodshästarne" härstamma från de arabiska.

I Arabien ligga muhammedanernas heliga stä-
der MM« och Medina. I Mekka föddes Muham-
med och till det därvarande „heliga huset" vandra
årligen många tusende muhammedaner.

4. Persien
styres at en furste, som kallas s/tt/j. Landets vig-
tigaste näringar äro jordbruk och industri. Per-
serna utmärka sig genom fina seder; men de äro
tillika listiga och bedrägliga. Religionen är den
muhammedanska.

Persiens största städer äro Teherän och Täbris.
5. Indien

är i många afseenden ofantligt rikt. Af minera-
lier finnas guld och diamanter; växtriket gifver
dyrbara träslag och krydder; djurriket gifver el-
fenben, silke o. s. v. Det är därföre intet under,
att främmande folkslag hafva sökt intaga det. Alla-
redan i gamla tiden uppnåddes det af grekiska ko-
nungen Alexander den Store, då han på det namn-
kunniga „ Alexanderståget" kufvade hela Vestasien.
I de nyare tiderna intogo Portugiserna, Hollän-
darne och sist Engelsmännen stora delar däraf.
Portugiserna hafva endast litet o/var.H Holländarne
ega ännu stora delar af den Indiska öflocken och
Fransmännen hafva intagit en del af Bortre In-
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dien. Men Engelsmännen ega det mesta af Främre
Indien och stora delar af Bortre Indien. Det var
först ett sällskap af engelska köpmän, det s/.</eis^i-
ysMc/ls^K kompaniet, som med list och våld kufvade
Främre Indien och drog ofantliga fördelar däraf.
År 185? utbröt ett uppror, hvilket dämpades med
tillhjälp af engelska styrelsen, och kompaniet nöd-
gades då att afstå sitt herravälde öfver landet till
britiska kronan. Det Britiska Indien kallas /_s/s«-
redömet Indien.

Främre lnlll6NB norra del genomströmmas af
Oam^es i Ö. coh I.lck<s i V. och är ett mycket frukt-
bart land.

Invånarne, hvilka kallas Hinduer, hafva långt
före Christi födelse haft en hög grad af kultur,
och på deras äldre språk, sanskrit, finnes en mängd
ypperliga skrifter. — Hinduerna hafva den bra-
m««s^'« religionen, genom hvilken folket är indeladt
i 4 skarpt afskilda kaster. De Hinduer, hvilka stå
så lågt, att de icke höra till någon af kasterna,
kallas Parias och föraktas djupt af de andra.

Indien är starkt befolkadt (nära 300 mill.) och
där finnas många B.ä__6r, hvilka hafva flere hun-
dratusende invånare.

Längs Ganges ligga _^M*le_i«, Benares och vid
en biflod _i)si/li/ på östkusten ligger H_f-_*H'«s, på
vestkusten Bombay och i inre Jandet Haiderabäd.

Bombay är hufvudorten för bomullsfabrika-
tionen, och hufvudstaden Kalkutta för jutearbe-
tena, i hvilka tvenne industrigrenar Indien täflar
med moderlandet. Hvardera af dessa städer ha nära
en million invånare; Madras och Haiderabäd V2
million hvardera. Benares är Hinduernas heliga
stad och bramanska religionslärans hufvudort.

Till Främre Indien hör den rika ön __^/o.?,
skild från fasta landet genom ett sund, där pärlor

fiskas. Ceylons innevånare bekänna Buddhas lära,
en reformerad form af bramanska religionen.

I Bortre lnllien finnas flere stater. Engelsmän-
nen <?ga bl.. a. vestra delen samt Singapore »oi*l,
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som ligger på en ö invid d/.M/5.a och är en vigtig
handelsplats. Östra delen tillhör Frankrike. I
midten ligger det själfständiga konungariket Siarn.

Den Indiska Öflocken eges till största delen af
Holländarne. Filippinerna äro dock spanska. Från
Molukkerna kommer en mängd kryddor, såsom
kryddnejlikor och muskotnötter, och dessa öar kal-
las därföre också Kryddöarna. Den vigtigaste sta-
den är _3tt_«m'<? på Java.

6. Kinesiska xitet
(fl mill. qfm. med 360 mill. inw.)

omfattar flere länder, af hvilka de vigtigaste äro
det e</s>.i/i</a. Kina och det utomordentligt höga berg-
landet 3^ö<_. samt Mandschuriet i N. Detta rike ä__
i vidd det tredje på jorden och hvad invånarean-
talet beträffar åtminstone det andra; folkmängden
är nästan så stor som Europas. Den stora folk-
mängden finnes endast i det egentliga Kina, där
dock utrymme och föda ej räcka till åt de många
menniskorna. Invånarne sälja ofta och till och med
döda sina barn för att slippa föda dem, och många
tusende bo på skepp och timmerflottar, hvilka ligga
på floderna. Kineserna äro för öfrigt gula till fär-
gen och hafva snedt stälda ögon.

Det egentliga Kina genomströmmas af de två
stora floderna Hoangho och Jangtsekiang. Det är ett
af de fruktbaraste länderna på jorden, och de fli-
tiga Kineserna odla det som en trädgård; de vig-
tigaste odlingsväxterna äro .*is och té. Särdeles
nyttig är silkesmasken, som är hemma från Kina,
och hälften af allt silke anses vara kinesiskt (se
Frankrike och Italien), duld finnes i många flod-
bäddar samt ofantliga förråder af stenkol och järn
i bergen, men grufdrift och fabriksverksamhet i
större skala förekommer ej. -i/ttncks/ö/c/en står dock
i många afseenden så högt, att Europeerne icke
kunna mäta sig däruti; porslinet, sidentygerna och
de lackerade varorna äro bättre än Européernas.
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Kineserna hafva också gjort många uppfinningar
före Europeerne, såsom kompassen, porslinet och
boktryckerikonsten. De hafva emellertid förblifvit
stillastående, medan Europeerne gått framåt; nu
stå Europeerne också långt högre än Kineserna. —

De bildade bekänna Kung-Fu-Tses lära, men all-
mogen omfattar Buddhas religion.

I lång tid utestängde regeringen Europeerne
från landet; men i den nyaste tiden hafva Engels-
männen och Fransmännen tvungit den kinesiska
regeringen att öppna riket för främmande.

Det egentliga Kina har en mängd stora städer,
såsom Kanton (2 mill. mv.) Nanking, Peking (1,600,000)
och Ke/z«).s//_'_tt.

Kanton var i låi_g tid den
enda hamn, till hvilken Euro-
peerne fingo komma; i dess när-
het ligger ön Hongkong, som till-
höi* Engelsmännen. — Peking är
hufvudstadenoch kejsarens resi-
dens — Nanking vid Jangtsekiang,
har stora fabriker. — Schanghai
är en betydande handelsstad.

De öfriga delarne af Kina
bebos isynnerhet af nomader,
hvilka endast räkna några få mil-
lioner. H/on^o.iei och kinesiska

Kines. 3^?^ssi.a.,s i NO. bestå hufvudsak-
ligast af ofantliga sandöknar.

7. Konnngariket Korea
på halfön af samma namn. Hufvudstaden är Söul.

8. Japan
består af idel öar (45 mill. mv.). Likasom Kina
har Japan länge varit tillslutet för Europeerne, och
endast Holländarne fingo besöka en enda hamn.
För en kort tid sedan hafvaEuropeerne dock tvun-
git Japanerna att öppna några hamnar. Sedan dess
hafva Japanerna tillegnat sig europeisk bildning
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och gjort snabba framsteg på alla områden. Sär-
skildt har deras industri nått en hög utveckling och
börjat på de ostasiatiska marknaderna uttränga Eu-
ropas varor. Dess vigtigaste alster äro bomulls-
och sidentyger, lackerade arbeten och metallvaror.
Därjämte är landet omsorgsfullt odladt, och Japa-
nerna utföra mycket råsilke samt té och ris. Ber-
gen gifva koppar och ädla metaller.

Hufvudstaden Tokio eller Jedo har 11/*l 1/* mill.
invånare. Dess yttre hamn är Jokohama.

Asien bebos af många olika folkslag. Den
norra och östra delen innehafves af den mo^o/i^K
rasens folk, den södra af inc/os^/'_^.e/s/i.« och den syd-
ostligaste af malajiska rasen.

Religionen är också mycket olika i Asien. I
Sibirien finnas många hedningar; i det sydvestra
Asien äro invånarne muhammedaner. Hinduerna
hylla bramanska läran, hvaremot Bortre Indiens
invånare och Kineserna äro buddhaister. Malajerna
äro till större delen muhammedaner.

Jlfriäa
(30 nu... qfm. med 180 mill. inw.)

Gränser: se kartan.
Afrikas form afviker från de öfriga världsde-

lames Där äro mycket få halföar och vikar, och
ingenstädes skär hafvet djupt in i landet. — Afri-
kas klimat är varmare än de andra världsdelames.
Det ligger nämligen till största delen i heta zonen,
och endast mindre delar sträcka sig in i den norra
och södra tempererade zonen. I många trakter
faller så godt som intet regn. Eöljden af vatten-
bristen är, att där finnas ofantliga öknar.

Det *in?-s _^l/>Ha var länge nästan obekant. 'Lill
sjös kunde man icke komma långt in i landet, emedan
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där äro endast få hafsvikar, och floderna, ehuru stora,
äro besvärade af forsar. De långa vägarne till
lands gjorde det svårt för resande att nå det inre,
och klimatet är antingen för torrt eller så osundt,
att det framkallar dödande febrar. Härtill kom-
mer ännu, att invånarne äro vilda och barbariska,
hvarföre det är farligt avt resa bland dem. Det
är också först i den nyare tiden, som man har fått
upplysningar om det inre; den engelska missionä-
ren Livingstone och Amerikanaren Stanley hafva
gjort sig namnkunniga genom sina resor i Sydafrika.

Man indelar Afrika i följande delar:
1. AWänc/er.M. hvilka omfatta Egypten, Nu-

bien och Abessinien. 2. Berberiet, hvilket omfat-
tar Tripoli, Tunis, Algeriet [sjer] och Marokko.
3. M/itt^/. 4. Sudan. 5. Senegambien. 6. (-.«/./.__*<?

iFinöa^. 7. Kongoländerna. 8. 6>s?-__4/>i^tt. 9. >3?/l/-
---a*/?H», hvaraf Kaplandet är den vigtigaste delen.

Afrika är till största delen ett högland, som
begränsas af längs kusterna löpande bergskedjor och
som öfverhufvudtaget höjer sig mot söder och öster.

Noräafrikas kustrand är bergig. Mot I^., i Ma-
rokko, finnas de höga Atlasbergen.

Nordafrikas söck*« c/e/ utgöres af öknen Ktt/.a?-_?,
hvilken har en storlek af 6 mill. qkm. eller mer
än hälften af Europa. Ofantliga sträckor af Sahara
utgöras af sand eller öde stenslätter, och en resa
genom öknen skulle vara otänkbar, om där icke
furmos vattenrika fläckar, de såkallade oaserna.
Dessa äro af mycket olika storlek, i det några en-
dast innehålla en brunn och några dadelpalmer,
medan andra hafva en utsträckning af många qva-
dratkilometer och omfatta köpingar, åkrar och sko-
gar. Lyckligtvis finnas där många oaser, och de
resande följa de såkallade karavanvägarne, hvilka
gå. från den ena oasen till den andra. Endast dro-
medaren, hvilken kan uthärda törst i flere dagar
och låter sig nöja med att äta taggiga växter, gör
det möjligt att resa genom öknen; den kallas där-
före också med rätta „öknens skepp". När en ka-
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ravan kommer till en oas, finner den där vatten,
säd och dadlar och hvilar efter de stora mödorna.

I Ö. ligga Nilländerna, bland hvilka Abessi-
nien är ett bergland; Nubien och Egypten hafva
endast lägre berg, och mellan dem rinner den märk-
liga Nilfloden, som till sin längd är den andra af
alla floder på jorden (6,000 km). Först i den nya-
ste tiden har man fått kunskap om Nilens källor.
Hufvudfloden har sin upprinnelse från flere stora
sjöar, hvilka ligga långt i söder och af hvilka F./c-
--sor/« Njansa är den största i Afrika. På sin väg
upptager den flere stora floder från Abessinien.
Men under sitt lopp genom Nubien och Egypten
har den inga bifloder och ökes ej heller genom regn.
Dessa länder äro nämligen regnlösa Vid sitt ut-
lopp i Medelhafvet har den under tidernas lopp danat
ett stort marskland, det såkallade -Ds/ic., hvilket
allaredan i gamla tiden var namnkunnigt för sin
fruktbarhet („Gosen"). Denna fruktbarhet fram-
bringas genom årliga öfcersvämningar När nämli-
gen värmen under den heta årstiden smälter snön
på Abessiniens berg och när det starka „sommar-
regnet" faller vid öfra Nilen, uppsväller floden,
strömmar öfver sina bräddar och förvandlar Egyp-
ten till en sötvattensjö. Endast dammarne och de
högre liggande delarne sättas icke under vatten.
Mot slutet af året faller vattnet, och den af floden
efterlemnade dyn göder jorden.

I Mellersta Afrika rinna, utom öfra Nilen, flo-
derna H^ne^tt/, (*?_?mö/«, Niger och Kongo. /3^t/a.,l g,^ i
V. bergigt, iÖ. ett lågt och fruktbart land. 6*«i-
--/ls« och isynnerhet Ost-Afrika äro bergländer mel-
lan hvilka det stora Kon^oöäo^-?nei sträcker sig. Mel-
lersta Afrikas södra del är i allmänhet bördig. Stora
sträckor bestå af grässtepper och täta urskogar.

Sydafrika är ett högland och där finnas både
öknar och fruktbara trakter. De vigtigaste floderna
äro Zambesi och Oranje. I Sydafrika finnes riklig
tillgång på guld, koppar, järn, stenkol och diamanter.

Djurriket i Afrika afviker till en del från de
öfriga världsdelames, och en mängd af de största
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djuren har där sitt hem. Uti öfre Nilen finnas
krokodiler och flodhästar, och när vintern fördrif-
ver flyttfåglarna från de nordliga trakterna, draga
stora massor af dem till Nedre Nilens trakter. I
Sahara finnes strutsen. Det är dock isynnerhet i
Sydafrika, som de stora djuren finnas i mängd.
Här lefva elefanter, noshörningar och giraffer; hjor-
dar af strimmade zebra-hästar och olika slags anti-
löper jagas af lejon, och efter sin död tjena de till
föda åt hyenor och sjakaler.

Invånarne i Afrika äro långt-
ifrån så talrika som i Asien.
Man känner icke noga deras
antal, hvilket uppskattas till
omkring 180 mill. Norra Afri-
kas infödingar, hvilka med ett
gemensamt namn kallas llami-
ter (Berber o. a.) äro besläg-
tade med Forn-Egypterna. Eär-
gen på deras hud är mörkbrun.

Neger. I mellersta Afrika (i Senegam-
bien, vestra eller Öfre Guinea oeh Sudan) bo Ve-
grer. De äro svarta mcd krusigt hår, platt nasa
och tjocka läppar. Söderom dessa, mellan de bägge
världshafven, bo folkslag, som äro nästan lika
mörka till färgen, men hafva hög och rak näsa.
De kallas Bantunegrer. Så i andligt som kropps-
ligt hänseende stå Syd-Afrikas infödingar, Hottvn-
/otte^ne och _3o,<*/es*A«n/isn samt bland Bantunegrerna
boende ck)ä>Z-/o//i. på den lägsta ståndpunkten. —

Förutom nämnda folk bo i Nord-Afrika en mängd
Araber, som äfven hafva utbredt sig långt in i

Afrika. Till flere orter, isynnerhet i Syd-Afrika,
hafva -L/./^o^ee/' inflyttat.

Mcd Araberna har muhammedanska religionen
utbredt sig öfver Nord-Afrika och äfven i det inre
af världsdelen. Negrerne och de folk, som bo sö-
derom dem äro hedningar. — Folkmängdens till-
växt har hindrats af handeln och slafjagten, som
bedrifvits ända från forntiden, och som af Ara-
berna allt fortfarande utöfvas.
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1. Nilländerna.
Egypten och en del af Nubien (1 mill. qkm.

med nära 8 mill. mv.) styres af en ~vicekonungu,
som väl betalar skatt till Turkiet, men dock är
mera beroende af England. Egyptens invånare
härstamma från gamla tidens Egypter. Om des-
sas högre kultur vittna ännu en mängd minnes-
märken, såsom tempel, obelisker och de ofantliga
pyramiderna, hvilka användes till grafkamrar åt de
egyptiska konungarne. De gamle Egypterne vör-
dade nämligen sina döda högt och balsamerade
dem; man finner också ännu i Egypten en mängd
lik, de såkallade mumierna. --- Den vigtigaste ut-
försvaran är bomull. Den märkliga A/F^anss/sn för-
enar Medelhafvet och Röda hafvet och gör sjövä-
gen till Indien, hvilken eljest går söderom Afrika,
långt kortare.

Af städerna ligger Alexandria vid Medelhalfvet
och _3_«>o vid början af deltalandet. Alexandria
anlades af Alexander den Store. Kairo är Egyp-
tens hufvudstad; det har 430,000 mv. och är Afri-
kas största stad.

Abessinien har inga större städer. Befolknin-
gen är kristen.

2. Berberiet.
I flere århundraden voro Tripoli, Tunis, Alge-

riet och Marokko 7*ö/t*ai'e.**i«is)', hvilka icke allenast
röfvade på hafvet, utan också gjorde röfvartåg
längs Medelhafvets kuster och bortförde menniskor
och gods. De europeiska makterna funno sig däri
och betalade till och med en årlig skatt för att
skydda sina skepp. Omsider gjorde Frankrike år
1830 slut på detta ofog genom att intaga Algeriet.
Detta land blef således fransk egendom; men Frank-
rike måste i många år föra krig med de kringbo-
ende Arabstammarne, förrän dessa ville underkasta
sig det franska herraväldet.
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Tripoli lyder under en turkisk pasja.
Tunis är en fransk lydstat och har staden Tu-

n/s. Nära denna låg det fordna Kartago.
Algeriet har staden Alger.
Marokko beherskas af en sultan. Hufvudsta-

den är M??*oK/c_>_

Pyramiderna.

3. (Stt-tyat-ct
har endast få invånare. De lefva såsom nomader
eller genom plundring af karavaner.

4. SudtNt
är väl befolkadt. Vigtigaste staden är Timbuktu
vid gränsen af öknen, nära Nigerfioden. Flere kara-
vanvägar leda till denna stad.

5* Senegambien
har fått sitt namn af floderna Senegal och O-ambia.
Här finnes __-*>*)«« udden.
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6. Gninsa
ligger nästan under eqvatorn och har längs kusten
ett mycket osundd klimat. Är liksom Senegambien
till största delen i européers våld.

7 Kongobäckenet.
Det vigtigaste området är Kongostaten, hvars

styresman konungen af Belgien är. Utför palm-
olja, elfenben och gummi.

8. Ost-Afrika,
där Nilens källsjöar och flera andra stora sjöar äro
belägna, hafva Tyskarna och Engelsmännen slagit
under sig. — Här ligger Afrikas högsta berg _A-
lima-Ndsjaro (6,000 m.).

9. Afrika.
Kaplandet är den sydligaste delen därafoch slutar

i Goda Hopps-udden. Det eges af Engelsmännen.
Nästan på samma tid som Oolumbus afseglade

från Spanien, sökte Portugiserna att finna en sjö-
väg söderom Afrika, till det rika Indien. Efter
flere försök lyckades det. Holländarne följde sedan
samma väg och gjorde sig till herrar öfver E^ap-
landet; senare togo Engelsmännen det. Andra
områden i Syd-Afrika tillhöraPortugal och Tyskland.

Öar.
<3.* i Helena eges af Engelsmännen. Här dog

Napoleon I 1821. Efter att hafva förlorat slaget
vid Waaterloo måste han öfverlemna sig åt En-
gelsmännen, hvilka i 6 år höllo honom fången på
denna ö. — Madeira eges af Bortugiserna och är
kändt genom sin vinodling. — H/acittZ-as^tt/* ligger
uti Indiska hafvet och lyder under Frankrike. In-
vånarne äro Malajer.
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AmeriKcr
(38 mill. qfm. ined 136 mitt. inw.)

omfattar Nordamerika och Sydamerika; de äro för-
enade genom H/e//e^sia Amerika, hvars smalaste del
kallas Panama-näset.

Gränser: se kartan.

Klimatet är mycket olika, emedan Amerika
sträcker sig genom alla zoner, med undantag af
den södra kalla.

Hafvet. Norra Ishafvet är genom Davidssund
och Baffinsviken förenadt med Atlantiska hafvet.
Mellan Nord- och Sydamerika bildar Atlantiska
hafvet Mejico -Hsn och Caribiska /i«/i*ei. Grenom
Magalhaenssundet [galjangs] är Atlantiska hafvet för-
enadt med Stora oceanen. Denna bildar Californiska
viken.

Halföar. Nordamerika har idere stora halföar,
såsom -I.aö.nti'.^ Florida och Ou/«/_«'?tt'e/i. — Byd-
amerika har inga halföar och liknar häri Afrika.

Öar. Ytterst iN. ligger en mängd öar, bland
hvilka 6*>ön_a.M är den vigtigaste. I Atlantiska
hafvet ligger Vs^' Foundland. Mellan Nord- och
Sydamerika ligger den stora öflockaii I^esiinciiew,
hvilken utgöres af de <3w>*« _^71i«7/s^^« [lj], nämligen
Cuba, Jamaica, Haiti och -s^s^io Rico, samt en mängd
små öar, hvilka kallas de -3m« Antillerna. Vid sö-
dra ändan af Sydamerika ligger Eldslandet, hvars
södra spets är X«/? Hoorn.

Man indelar Amerika i följande delar:
1. Grönland. 2. Britiska _V<?^am6.^a. 3. De

Nordamerikanska />l'si«ie^«a. 4. Fristaten Mejico.
5. H_e^e/*si« Amerika, hvilket omfattar flere frista-
ter. 6. De _?^ams?Ha/.s^.tt />i_*_ate//i«. 7. Land-
skapet Guayana. 8. estindien.

Längs hela Amerikas vestkust från Kap Hoorn
till Norra Ishafvet sträcker sig en bergmassa,
hvilken i Sydamerika kallas Andesbergen, i Nord-
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amerika Cordillerer (Ii). De äro längre än någon
annan bergskedja på jorden och äro högst i Syd-
amerika; de äro dock icke så höga som Himålaja.
Bergen äro rika på ädla metaller, såsom i Peru
och Mejico, där silfver finnes, och i Californien,
där mycket guld finnes. Om vulkaner se Italien.

I B^damerika ligga utom Andesbergen stora
bergländer mot ö., såsom Brasiliens högland. Mel-
lan Andesbergen och de andra bergländerna ligga
3 stora lågländer. Hvarje af dessa genomströmmas
af en ofantlig flod. PttMMs ligga i S. och genom-
strömmas af -k^itt/lot/e?./ Selvas, d. v. s. skogarne,
ligga i midten och genomströmmas af Amazon-
floden, hvilken hvad vattenmängden beträffar är
jordens största flod; .^.iamos [lja] ligga i N. och ge-
nomströmmas af Orinocofloden. — Pampas och Lla-
nos äro grässlätter. Selvas däremot äro betäckta
med jordens största skogar.

Dessa skogar likna alldeles icke våra skogar.
Hos oss bestå skogarne af få trädslag, och dessa
uppnå icke någon betydlig höjd. Men skogarne i
heta zonen innehålla flere hundrade slags träd,
hvilka tillika äro så höga, att våra största träd
kunna finna skygd under deras kronor. Bland trä-
den märkas isynnerhet palmerna, hvilka med rätta
kallas „växternas furstar". De hafva i allmänhet
en smärt, ofta till 60 meter hög stam utan grenar
och höja sig öfver de andra träden; från toppen
utgår en väldig krona af stora blad. Många af
dessa skogars träd äro rika på blommor med starka,
lysande färger, och mellan träden slingra sig så
stora massor af slingerväxter, att man icke kan
genomtränga skogen. Sådana skogar finnas endast
i heta zonen, där fruktbarheten befordras genom
den starka värmen och de ymniga regnskurarna.

I Nordamerika finnes utom Oordillererna en låg
bergmassa i 0. Mellan denna och Oordillererna
är ett ofantligt lågland, genom hvilket den stora
Mississippifloden med dess ännu större vestra biflod
Missouri rinner. Missouri-Mississippi är den längsta
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flod på jorden (6,700 km). — Nordligare, mellan
fristaterna och det Britiska Nordamerika, ligga de
Canadiska sjöarne, bland hvilka _)/>e s/ön är den
största. Dessa sjöar bilda den största sötvatten-
massan på jorden, och dess aflopp är <3.i Lawrence-
floden [lårens]. Mellan två af sjöarne ligger A^MF-H^s
rnejågara] i*aiis^/ai/, hvilket har 10 gånger så mycket
vatten som Imatra och är det största på jorden. —

Nordligaste delen af Nordamerika utgöres af låga
t)*<Me?-, uppfyllda med sjöar och floder.

Gamla tidens folk visste icke, att Amerika
fanns till Den första A^/Mo^e?. af Amerika skedde
genom Nordbor. Omkring år 1000 kommo de till
(Grönland, och Leif den Lycklige landade kort där-
efter på östsidan af Nordamerika och kallade denna
del af landet „Vinland det gode". Denna upptäckt
blef emellertid glömd, och nästan fem århundra-
den efter Leifs upptäckt kom Oo.nmöAs 1492 till
Vestindien. Nu följde den ena upptäcktsresan på
den andra. Spanjorerna drogo längre mot V. till
fastlandet och intogo Mejico, Mellersta Amerika
och en stor del af Sydamerika, där spanskan där-
före nu är det allmänna språket. Engelsmännen
kommo till östsidan af Nordamerika och utbredde
sig därifrån längre inåt landet. I de Nordameri-
kanska fristaterna talas därföre mest engelska.
-k^T-i^lsez-Tla. landstego i Brasilien, hvilket därvid
kom i deras ego. Intill utgången af 18:de århun-
dradet var Amerika beherskadt af Europeerne.
Först lössleto de Nordamerikanska fristaterna sig
från England; därefter förlorade Spanien och Por-
tugal sina besittningar. Båda fastländerna äro nu
till största delen oafhängiga, och Européernas vig-
tigaste besittningar ligga i Vestindien.

De ursprungliga invånarne höra till två raser,
nämligen Fs^/mas^n*-. och Indianerna. Eskimåerna
bo vid Norra Ishafvets kuster, lifnärande sig med
sal-, hvalfisk-, fågel- och fiskfångst eller, där natu-
ren det tillåter, med renskötsel. Indianerna, hvilka
äro kopparfärgade („rödskinn"), idka i de öfriga
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delarne af Amerika jagt och fiske eller jordbruk.
— Amerikas hufvudbefolkning utgöres dock af
invandrade .L^o^ee?'- I flere trakter finnas M^^e^,
hvilka blifvit ditsläpade från Afrika. I långa tider
hafva Negrerna lefvat som slafvar och ofta blifvit
grymt behandlade; men nu äro de nästan alla fria.

De flesta invånarne i Ame-
rika äro kristna. I Södra och
Mellersta Amerika samt i Me-
jico är den katolska tron all-
män. Men Nordamerikas invå-
nare äro i allmänhet protestan-
ter. Alla religionssekter äro där
spridda, och den märkligaste
äro M^mone^na., hvilka hafva
nedsatt sig i det vestliga Nord-
amerika vid den 6io^« <3«^s/ö7_.

Indian.

Nordamerika.
1. Grönland

bebos af Eskimåer och räknas till Danmark. Kli-
matet är i hög grad kallt, emedan kalla hafsström-
mar föra stora ismassor från Ishafvet till kusterna.
Därföre består inlandet, som är högländt, af ett
oafbrutet isfält, från hvars kanter stora stycken,
s. k. «'söe?-A glida ner i fjordarna och drifvas sedan
ofta af hafsströmmarna ganska långt samt blifva
farliga för sjöfarande. Invånarne äro kristna.

2. Britiska Nordamerika.
(Nägot minbre än fåttropa, 5 lj% mitt. inw.)

Hufvuddelen utgöres af Cånadaväldet, som be-
står af flere landskap, hvilka tillsammans bilda ett
statsförbund med egen styrelse, eget parlament och
egen krigshär. En stor del af landet är nästan
obebodd och endast af vigt för pelsdjurens skull.
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"Prakten norr om de stora sjöarna och S:t Lawrence-
floden är tätast befolkad och mycket fruktbar. En-
gelsmännen hafva befrämjat landets odling genom
en järnväg från östkusten ända till Stilla hafvet.
De vigtigaste städerna äro O^eöee [kwibäk] och Mini-
/'sa/ [reål], vid S.t wrence-floden.

Vid New _^o^«Htt^t/ ligger en stor bank, där
en ofantlig mängd torsk fångas.

3. Nordamerikanska fristaterna
(9 mill. qkm. med 75 mill. inw.)

eller Förenta Staterna är nu den vigtigaste staten
uti Nya Världen. De hafva nästan en lika stor
yta som hela Europa, och folkmängden tilltager
mycket starkt, emedan en mängd menniskor dit
utvandrar från Europa.

Hllt går framåt i de Förenta staterna. Deras
/nMsi^' öfverträffar Europas med afseende på ma-
skiner (t. ex. symaskinen). Bergsbruket lemnar de
för industrin nödvändiga stenkolen, hvilka här fin-
nas i vida större mängd än uti England. Ett lys-
ämne, hvilket vunnit stor spridning, är nordameri-
kanska bergoljan (petroleum), och i Oordillererna
fås mycket guld och silfver. Jordbruk och boskaps-
s^öise/ äro likaledes vigtiga, och där utföres myc-
ket säd, bomull och kött till Europa. Handel och
s/ö/a./^ uppnå nästan Englands och Mississippi be-
fares af flere ängfartyg, än någon annan flod på
jorden. Järnvägarne hafva en störrG utsträckning
än hela Europas, och man har förenat öst- och
vestkusten med flera järnvägar.

Hela landet är indeladt i 45 /*_-l'sia.-s)-. Öfver
dem alla stå Fene^aHonZ^essen i Washington och

presidenten. För en tid sedan uppstod där ett in-
bördes krig mellan de nordliga och sydliga sta-
terna, isynnerhet emedan nordstaterna ville upp-
häfva slafveriet. Sydstaterna förlorade, och slaf-
varne hafva blifvit fria.



85

Af städerna ligga i 0. -öosiow, New P«_/-K fnju],
Philadelphia, Baltimore och Mtts/tl^iO)- [våsjington]. —

Dessa städer äro mycket folkrika. -Vsio York har
3 mill. mv. och är världens andra handelsstad.
Philadelphia har 1 mill. mv. De andra hafva V2
mill. utom Washington, som har endast 270,000 mv.,
men är hufvudstaden.

I det inre landet ligger <N/e«FO [tsji], hvilken
drifver den största spanmålshandel på jorden
(1,600,000 mv.). I den kringliggande trakten hafva
bosatt sig en mängd Finnar, hvilkas antal i Arne-
rika torde uppgå till närmare 200,000. Vid Mis-
sissippi ligger <3.-? -l_,o^«'s (550,000 mv.) och vid samma
flods utlopp New-Orleans, som är hufvudorten för
Förenta Staternas ofantliga bomullshandel.

Ytterst i V ligger Kam Francisco i det guld-
rika Californien. Likasom flere af Nordamerikas
städer har den uppblomstrat inom kort tid. Då
man hade upptäckt guldet, tillströmmade många
tusende menniskor dit.

4. Mejieo (Mexiko)
är ganska fruktbart, isynnerhet södra delen, men
dåligt odladt. I N. är boskapsskötseln hufvudnä-
ringen. Mycket silfver utföres. — Största staden
är hufvudstaden H/s//ec).

5. Mellersta Amerika
består af fem små fristater. Öfver Panamånäset
går en järnväg, och redan länge har man hållit på
med att genomgräfva detsamma. Kaffe är den
vigtigaste utförsvaran.

Sydamerika.
6. Af de Sydamerikanska Fristaterna

tillhörde de flesta likasom Mejieo och Mellersta Arne-
rika Spanien. Vid befrielsen delade de sig i flere sta-
ter, men oaktadt ssdan denna tid öfver ett hälft år-
hundrade förflutit, lida de af ständiga oroligheter.
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I N. ligger PsneS«e/<_, som utsänder kaffe och
kakao; i V. Ecuador med hufvudstaden Quito [kitol,
som ligger under eqvatorn på en högslätt, på hvil-
ken en evig vår nerskar; därnäst Pe?^ och Bolivia
med rika silfvergrufvor, samt _.^i/s [tsjile] med sjö-
handelsstaden Pa.//)a_'««'st). — I SO. ligger Argentin-
s^a* republiken vid Platafloden med staden Ansnos
-_4^es (720,000 mv.), som utför en mängd kött och
hudar af de förvildade boskapshjordarna, hvilka
lefva på Pampas.

friBtaten (f. d. kejsardömet) Brasilien (8 mill.
qkm. med 15 mill. mv.) tillhörde fordom Portugal.
Detta vidsträckta land är mycket rikt på natur-
alster, men har endast få inbyggare, och endast
kusten är odlad. Bland produkterna märkas kaffe, som
odlas i större mängd, än i jordens alla öfriga länder
tillsammans, samt socker, bomull och diamanter.

Vigtigaste staden är hufvudstaden -K/o Janeiro
läBjaneirol, Sydamerikas största stad, med 800,000 mv.

7. Gnayana
är fruktbart samt alstrar socker, kaffe och kryddor.
Klimatet är i hög grad osundt. Landet är deladt
emellan England, Holland och Frankrike.

8. Westindien
är af mycken vigt, emedan öarna hafva ett ypper-
ligt klimat och äro mycket bördiga. P^o^/l.ie^^c.
äro socker, kaffe och tobak.

Af de Stora Antillerna är Cuba en fristat, se-
dan ön efter det nyligen utkämpade spansk-ameri-
kanska kriget blifvit skild från sitt förra moder-
land Spanien och erhållit ständighet. Samti-
digt afträddes P_.s?-io Rico af Spanien till Förenta
Staterna. Haiti, som bebos af Negrer, är oafhän-
gigt och Jamaika tillhör Engelsmännen. Af de
<3/Ml Antillerna ega Engelsmännen de flesta. — På
Cuba ligger Aaöama [havana], som är kändt genom
sina cigarrer.
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Anstrcrlien
(9 mill. c-fm., 6 mill. inro.).

omfattar två hufvuddelar. nämligen Australlandet el-
ler Nya Holland, hvilket ligger mellan Stora ocea-
nen och Indiska hafvet, samt Australöarna, hvilka
ligga i Stora oceanen.

1. Anstrallandet
har likasom Afrika och Sydamerika endast få vi-
kar och halföar. — Det ligger i den heta och den
södra tempererade 2_onen, men har ett temligen
io/^i Mmtti. I följd häraf är växtligheten icke rik.
Skogsträden likna icke de öfriga världsdelames;
de hafva nämligen styfva blad, hvilka äro stälda
på kant, så att, i de australiska skogarne icke fin-
nes samma djupa skugga som i våra skogar. På
kustlandet är klimatet dock genom hafsvindarnas
inverkan fuktigare och svalare och marken är gan-
ska fruktbar, isynnerhet i sydöstra delen, där Eu-
ropéerna för den skull hafva börjat bedrifva jord-
ö?*^ i stor skala. — -D/^/Hei liknar icke heller de
öfriga världsdelames. Af däggdjur furmos fordom
inga andra än pungdjur, såsom de hoppande kän-
gurus. Men nu hafva Europeerne infört sina hus-

djur, hvilka trifvas ypper-
ligt. Därföre är boskaps-
och isynnerhet fårskötseln
ännu vigtigare än jord-
bruket, och Australien ut-
för till Europa, förutom
säd och boskapsprodukter,
en ofantlig mängd ull. —

Landet är rikt på guld
och silfver samt andra
me^/is/*, såsom koppar, järn
och tenn samt siemAo/.Malaj.

De ursprungliga invånarne äro ett slags Negrer,
men utträngas af de invandrande Europeerne. Hela
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det stora landet (7,600,000 qkm.) har endast 3 V2
mill. mv. eller något mera än Finland. Engelsmän-
nen ega Australlandet.

De vigtigaste städerna äro <3«/Me«/ ftiänil och
H/e/öoli^ne [döi-nl. Den sistnämnda har likasom San
Francisco inom kort tid uppvuxit till en stor stad,
(Y2 mill. mv.), emedan i dess omgifningar rika
guldlager blifvit upptäckta.

2. Anstralöarna.
De största af dem ligga nära Australlandet.

Tasmania eller P«n D/enlens land ligger S. om fast-
landet, M/« Zeeland i 0. och _V«/a. Attinea. N. om det-
samma. De öar, hvilka ligga längre ut 1 Stora
oceanen, äro små, men många tusende till antalet.
Bland dem märkas Päns^^s-öa^^tt, Sällskaps-öama
och ytterst i NO. -Bii.i/'«// eller Sandwich-öarna
[sändvitsj].

De flesta af dessa öar utgöras af korallref.
Dessa uppkomma genom de märkliga koralldjuren,
hvilka bygga från den djupa bottnen ända till vat-
tenytan. Efterhand uppkommer en ö, och denna
får sina första växter genom frön, hvilka ditföras
af fåglar, eller genom palmer, hvilka uppspira ur
af hafvet uppkastade kokosnötter.

Invånarne utgöra endast 2—3 mill. De mindre
öarnas befolkning är till största delen af malajisk
härkomst. På många öar hafva invånarne antagit
europeiska seder och kristendomen. Nya Guineas och
närliggande öars infödingar äro svarta till färgen.

De flesta öarna egas af e^o^e/s^a' s?«.s.'. Tas-
inania och _/V</a Zeeland egas af Engelsmännen /la-
n*«/«-öa?-n«, hvilkas invånare hafva antagit europeisk
kultur, tillhöra numera Nordamerikas Förenta Sta-
ter. På dessa öar dödades den namnkunnige en-
gelska sjöfararen Ooo^ hvilken har gjort sig för-
tjent genom sina upptäckter i Australien.


