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Företal
-!_)ä denna Geografi för fjette gängen lemnas l den studerande ung-
domens händer, fler det till följe af det enhälliga wtt.ord om denna
Läroboks utmärkta förträfflighet wid underwisningen. Knappast lä-
ra wi » nägon af de wetenskapsdelar, so»n höra till den allmänna
under»visningen, kunna uppwisa en Lärobok pä wärt modersmål,
författad med klarare kännedom af ämnet, med mera wärma och lif
, framställningssättet. Författaren har icke blott med den största re-
dighet uppfattat planen till det arbete, han företagit sig; utan han
har helt och Mit försatt sig inom Barnets och Ungdomens tanke-
gäng, och derigenom förblifwit öfwer allt lika enkel och lockande;
han har pä ett högst owanligt sätt upphunnit det swära mäl, att
pä en gäng wara lärorik och likwäl angenäm för den älder han
strifwit. Likwäl dröjde det länge, innan detta förträffliga arbete
blef kändt af Swensta Allmänheten; det omtaltes med stort beröm
.utländska tidningar, medan det lag obegagnad! i fäderneslandet.
Sedan det hunnit blifwa bekant, begagnas det tämligen allmänt bä-
de wid ossentelig och enskild underwisning.

För att lemna denna nya upplaga sä brukbar och korrekt, som
möjeligt, hafwa desi särskilda delar ä nyo blifwit granstade och ge-
nomledde samt betydliga förändringar och tillägg gjorde.

' Det wigtigaste inkast man gjort emot H:r Hartmans arbete är,
att i den delen af Fysiska Geografin, som afhandlar Jordens sär-
skilda Länder, haf, hafswikar, berg, floder, sjöar o. s. »v. särskildtuppräknas och icke sammanbindas till en allmän beskrifning af lan-
dets configuration och yta, hwarigenom det hela synes likna ett ste-
lett ; men denna behandling är sä sammanwuren med arbetets helaplan, att redigt ätstilja hwarje föremal, liksom af de särstilda de-
larnes bestrlfning det hela alltid klarast framstär, att man häruti
omöjeligen kunnat tilläta sig någon förändring. De mest erfarne
Skollärare hafwa desiutom försäkrat, att i saker, som i alla fallblott blifwa minnets, detta pä det högsta underhjelpe. af denna ana-
lytiska method: att derigenom förwexling af olikartade föremal lät-
tast förebygges, samt att större färdighet wid hwarje ställes anwis-
n»ng pä Rarrorne winnes. Det är just genom desse sistnämndesbegagnande, icke genom nägon beskrifn.ng, det hela antager en lef-wande bild. Utom Kartor är allt Geografiskt studium dödt.

Den Mathematista och Fysista delen kan begagnas, som förstaeller elementar-kursen i Geografin; den synes mähända nägot wid-
loftlg, men detta ligger i sjelfwa föredragningssättet; dep lärande
och fattande torde just derigenom fordra mindre tid än om den blif-



wit hopträngd » wanlig colnpendii stil (som i tvär tanka mera gag-
nar i arbeten för repetition, än elementar-uuderwisning); uti fin
uä.warande form torde den, ett par gangor genmnläst, »vara bäde
fattad och förstådd. Deu innehåller »visserligen föga, son» icke är
uödigt att känna, innan »nan företager studium af den speciella el-
ler Politiska Geografi,», som utgör en senare kurs, ämnad för de
högre afdelningarne inom lärowerken.

Wi förutse att mängen torde finna det mindre passande att de
lägre klasse.ne blott skola läsa den Fysiska Geografin; mängen ha-
de säkert önskat för dessa ett kort sammandrag bäde af den Fysiska
och Politiska — och sen äter en utförligare bäde Fysisk och Politisk
Geografi för de högre klasserne. Men wi dela icke denna äsigt. Wi
tro, att just detta hopblandande af mänga ämnen uti de lägre klas-serne hindrar fortskridandet; att det är bäst wal lära nägot i sän-
der. Man will ofta genast hafwa nybörjaren till smäkännare utaf
allt, men det gagnar mera att uppskjuta lärandet af en del, till deH
han blifwit riktigt hemmastadd i en annan; sedan denna blifwit nä-
gorlunda fullständigt undangjord, öfwergar man lättare till den an-
dra, och säkerligen »vinner derigenom det hela.

Den bifogade Politiska delen har nu a nyo blifwit öfwersedd
och enskilda delar deras, efter de nyaste förändringar, helt och hållit
omarbetade. Man har dermed sökt uppfylla fleras önskan, som an-
märkt swärigheten för medellösa Studerande, att förskaffa sig andra
arbeten för den Politiska Geografins lärande, sedan de genomgätt
den Mathematista och Fysista efter Hartman; utom det att i dessa
förekomma ofta helt andra indelningar och benämningar > än de
nämnde Författare antager; men man har helt och hället mast upp-
gifwa hoppet, att fä den utarbetad i samma stil och anda, som den
Mathematista och Fysista delen; ett företag hwartill Författaren sjelf
ensam warit wuxen. Den billige granstaren lärer äswen medgifwa,
hwad son» ligger i sakens natur, att wid uppräknandet af en mängd
politiska indelningar, det hela erhåller lätt ett blott registerlikt ut-
seende eller ätminstoue att swärigheterne de.wid äro flera att öfwer-
winna än i den Fysista delen, dä man nödgas sammantränga de
wigtigaste namn inom ett inskränkt sidotal. Uti det sammandrag af
de nyaste och pälitligaste Författare man här lemncir, lM man sökt
upptaga det intressantaste och wigtigaste eller jemt ss mycket, som
för Skolornas högre klasser är nödwändigt för underwisningen. Just
denna omständighet, att den Mathemcttista och Fysista deleu blifwit
utarbetad för barn, den Politiska äter för de mera för sig komne,
torde afwen rättfärdiga denna olikhet i föredraqningssättet. -*- öf-
wer allt har »nan i den Politiska delen bestrifwit staterne i deras
uä.warande tillställd, ehuru onekligen stundom i de älsta kultu.län-
derne ofta är lika, om icke mer, wigtigt att känna deras äldre Geo-
grafi. Med consequens, och utan att förwilla, har man likwäl icke
trott sig kunna förena bäde den äldre och nyare, »nan har derföre i
noter särskild, anfört den förra.



Inledning.

5ehorden är det, hwarpä wi alla bo och tvistas, och hwar-
pä finnas sa mänga Land och Sjöar, sa mänga stora och sma
Berg, och Floder, och Stader, och Mennistar, pch Djur, och
Träd, och Wäxter, och Stenar, och sä mänga andra saker.

En Bok, hwari bestrifwes, hurudan Jorden är och hwadsom sins pä den, kallas Geografi eller lordbeskr if«
ning. Derföre kallas också den här boken en Geografi, eme,

dan den är en bestrifning om Jorden.
Jorden bestrifwes pä tre sätt.' antingen bestrifwer man

hwad stapnad Jorden har, huru stor hon är, om hon stär
stilla eller rörs, och mera sädant; dä bestrifningen kallas Nia»
tematisk *) Geografi; — eller och bestrifwer man hwaraf
Jorden bestar och hwad som sins pä heNne, såsom land och
tvätten, berg och dalar, »växter och djur, och mera dylikt; dä be,
firifningen kallas Fysisk **) Geografi; — eller ock bestrifwer
man de Riken och Städer, som mennistorna inrättat pä Jor-
den, och den bestrifningen kallas politist ***) Geografi.

*) Ordet Matematisk betyder matande och räknande: Matema-
tisk Geografi betyder derföre en bestrifning om Jorden, som
mäter och räknar ut, huru stor Jorden ar, huru hon ar ska-
pad, hu-u hon rörs, och huru långt det ar till solen och ma-
nen, och andra sådana förhållanden.

") Ordet Fysisk betyder sådant som -angår naturen: Fysisk Geo»
grafi betyder derföre en bestrifning, som talar om lo.d.lis na-
turliga beskaffenhet.

*-") Ordet politist betyder sådant, som anggr riken och stader.

A
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Första Delen

Matematisk Geografi.

Om Jordens stapnad.

horden är icke flat, som hon synes wara; utan hon är rund
som ett klot eller som en boll. (Bock ar den sa ofantligt
stor, att den lilla stacken wi kunna öfwerstada förekommer ost

Det har warit folk, som med stepp seglat rundt omkring
henne, och funnit henne helt rund. När de seglat bort ät
en sida, sa hafwa de kommit igen rätt ifrån den andra sidan.
DeHutom, hwar de än warit, hafwa de märkt jordens rund-
het pä följande sätt: Om de mött ett stepp eller kommit nä-
ra en fprbäk, sä hafwa de i början, eller sä länge afstandet
war större, först blott sett toppen eller spiren, sedan pä när-
mare höll mesanseglet och siuteligen, dä de kommo närmare,
sjelfwa strafwet af skeppet, eller berget, som fyrbäken stär pä.
Detta kommer fig deras, att wid det större afstandet skym-
mer jorden bort med sin kullrighet den nedre delen af skeppet;
alldeles säsom om du sticker en näl uti en boll, och först wän«
der den sidan hon sitter uti ifrån dig, dä du ej ser nälen,
och sedan smäningom wrider bollen med nälen uppät, sä sär
du först se knappen, ss midten af nälen och fiuteligen sjelf-
wa stället, der hon är instucken.

Derföre gör man sig klot, som man kallar Glober, och
ritar derpa figurer, när man »vill wisa huru Jorden är ska-
pad, och huru det är land och sjö pä henne.

Och när man ej har Klot eller Glober, sa ritar man
twa ringar pä papper: och va den ena ringen ritar man den
ena sidan af Jorden, och pa den andra ritar man andra si-
dan, och kallar dem sen Globkartor.

När man nu wet att Jorden är rund som ett klot, sa
kan man också lätt begripa huru det kommer till, att det är
folk, som pa andra sidan om jorden gar med sina fötter, rätt
emot tvära. Du mä derföre icke tro att de falla bort ifrån
jorden; ty pä alla sidor faller allt ner till jorden, just såsom
hos otz ingen kan komma opp ifrån jorden annorlunda eller
mera än du och jag. Om man hoppar opp ifrån lorh.n,
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sa faller man siraxt ner till jorden igen. Du kan lätt se
huru stugorna spassera pä alla sidor pä ett klot, som du hän,
ger opp: just sä gär der folk pä alla sidor pä Jordens Aot.
Men om du lägger en liten sten pä klotet och »vänder det,
sä halls han icke der utan faller derifrän. Men hwart faller
han?--till marken ser du: och sa faller allt till marken pH
alla sidor: sä att det deri är helt annorlunda med Jorden/

än med det lilla klotet.
Derföre är det Land och Sjöar och Berg och Träd och

Hus och Mennistor och Skepp pä alla sidor af Jorden, li-
kasom hos ost: och pä alla ställen tycker man att man Hr of-
wanpä, och sä hafwa de tyckt, som seglat omkring Jorden,
fastän de warit pä alla sidor af henne.

Om Jordens storlek.
Jorden är mycket stor. Dä man är oppe i ett högt

torn, eller pä ett högt berg, och ser sä läng. omkring som
man nänfin kan se, och ser skogar och berg pä sä längt och
afiägfet häll, att de se helt smä och dunkla och blä ut, sa att
man knappt ser dem; sä ser man ända bara «n liten del af
Jorden, icke en hundra tusendedel en gäng. < ,<.

Och de, som hafwa seglat omkring Jorden, hafwa seglat
en förstrackligt läng wäg; och fastän de farit natt och dag
med mycket stor fart, just som dä man kör sä härdt som hä-
sten nånsin orkar springa: sä hafw_ de ändä sätt segla mer
än ett helt är, öfwer ofantligt stora sjöar, innan de hunnit
omkding Jorden till samma ställe igen.

Jorden är sä stor, att det wore omöjligt att gräftva ige-
nom henne. Man skulle icke kunna fä ett fä längt snöre en
gäng, som skulle räcka igenom henne, om der wore häl. Jor-
den är tolfhundra mil *) twavt igenom och rundt omkring

*) En Mil är iZocio alnar läng. Således ar en fjerdedlls mil
45_c» alnar, eller '50a famnar, dä man räknar z alnar pä
en famn. - De mil, som har omtalas, öro sädane som jag
nu sagt, och de kallas Swenffa mil. Andra folkstag rök»»
wäl ocksä mil, men deras aro icke s_ langa. Z Tysta mil är»
lika sä mänga som 2 Swensta, och mer an 6 Eng.lsta mil
rymmas pä en Swenst. I RMand räknar man med Wcrst,
och .0 W.rst ar. lika med en Sw.ns. nnl i längd.
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är hon mer än tre gänger sä mycket. Om bu nu wet huru
läng en mil är, eller om du har rest några mil, sä kan du
lätt tänka huru Mycket tio mil är, huru »nyckel 20 mil, och
huru ofantligt läng wäg tolfhundra mil är, och li.wäl är det
fä långt midt igenom jorden *).

För det att Jorden är sä ofantligt stor, gör det intet till
saken, att det sins berg och backar och gropar pä henne: utan
hon är anda rund. Om du rar och strör nägra sandkorn pä
ett klot och sticker smä ssropar i det med en näl, nog är klo-
tet rundt för det: och just sä är det med Jorden och hennes
största berg och dalar. Efter hafsptan tagen eller tänkt som
gräns, är hon fullkomligt rund och siat, utan tecken till nägre
kanter eller hörn.

Om Jordens läge i W.rlden.
Men hwad är wäl det, som bär ett sä ofantligt klot som

Jorden är, med alla hennes stora sjöar och land, och hennes
stora berg och allt annat som sins pa henne? — Hela detta
stora och tunga klotet ligger pä ingenting: utan det är tomt
omkring det pä alla sidor. Det swafwar i toma rymden, lik-
som en boll swäswar i luften, när man har kastat den.

När man ser det bläa pä himmeln, sä ser det wäl ut,
som det wore ett stort blätt hwalf öfwer och omkring ost;
men det är icke sa. Utan. det blåa är bara ett tomt rum som
aldrig har ända, och det ser sä blätt ut, fördel, att det gärsa oändeligen längt bort. Om en fägel skulle flyga dit, skulle
den aldrig finna annat än tomt, fastän han skulle flyga i tu-
sen är: och sä är det pa alla sidor om Jorden.

Men Jorden är icke ensam i denna oandliga N)erlds,
rymden; utan det sins ännu mänga andra sädana stora Klot,
som srväfwa i det tomma rummet, just säfom Jorden, fastän
de äro mycket längt borta ifrån henne. Solen, Manen, och
alla Stjernorna, som äro sä mänga att man icke tycks knn_
na räkna dem, de äro allesammans sädana der stora Klot,
somliga ännu mycket större än Jorden.

Alla dessa stora kloten kallar man Himlakroppar eller

*) Rundt omkring Jorden ar der Z760 mil. Man kan d» tan»
ka huru läng »vag den mafte resa, som seglar omkring Jorden;
ty han slipper icke ratt fram, utan måste fara .r..wagar för
landens stuli.
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N?erldst-lc>t, och när man med ett namn will nämna dem
alla, säger »nan hela TVerlden.

Stjernorna se sä smä ut, för det att de öro sä .andels
gen längt borta. De äro sä längt borta, att man icke en
gäng kan begripa huru längt det ar: och ända är det ännu
andra stjernor, som äro sä längt borta alt man aldrig kan se
dem. "

Somliga Stjernor, som wi se, äro närmare, andra Stjer-
nor äter äro mycket längre bort. De, som lysa klarast och se
störst ut, äro närmast till Jorden. De andra deremot äro allt
längre och längre bort, i den män som de se smä och otyd-
liga ut.

Solen och Manen st större ut, för. det att de ej äro s3
längt borta som Stjernorna.

Man har igenom uträkning kunnat fä weta huru längt
det ar till Manen och till Solen *). Mänen är allranärmast
Jorden af alla Werldskloten. Men du mä derföre icke tro
att Mänen är nära till Jorden. Nej! du mins wäl, att det
tvär mycket längt midt igenom Jorden, och ända är Manen
trettie gånger sa längt borta **). — Om en fågel skulle fly-
ga dit, sä skulle han knappt pä ett helt ar hinna fram, fast-
än han aldrig skulle hwila pä wägen, utan fiöge bortåt 100
mil om dagen.

Mänen är icke sä stor som Jorden. Om Jorden ffulle
delas sönder i femtie delar, sä skulle en del wara fä stor som
Mänen,; men när man wet att jorden är sä balt stor, sä
förstär man lätt att Mänen icke är sa liten heller.

Men hwad stall man säga om Solen? Hon är mycket
längre bort än Manen: hela fyra hundra gängsr längre bort;
och när man will säga huru mänga mil det ar, sä är det he-
la 14 millioner mil: ehuruwäl det, när man ser pa Solen,
icke ser sä ut som hon stulle wara sä längt borta, för det att
hon är sa oändligen klar och lysande.

Solens afstand är ofantligt: men sa är också Solen stor.
Om man stulle lägga tillsammans i en klump tusen sä stora

*) En bok, bwari man far wets, pä hwad sätt man räknar.ut
huru.längt bet är emellan Jorden och de andra Werl. .kroppar-
na, såsom-Selen och Mänen, och huru stora de äro, med flerasådana saker, kallas Astronomi.

") Mandel mellan Manen och Jorden ar 25/660 mil.
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klot som Jorden, och sen sätta tusen säbana ofantliga klum-
par tillsammans, sä skulle det ända icke blifwa sä stort som
Solen är. Hon är mer än ~4_><_) (en million, fyrahun-
dra tusen) gänger större än Jorden, och mänga Stjernor lära
äfwen wara sä stora som hon.

Ack! hwad ända Gud har stapat för en omätligt stor
werld? Huru oändligt stor och mägtig är dä icke Gud sjelf?

Han har äfwen gjort Werldskropparne af twä flag: sä,
dane som lysa, och sädane som icke lysa, utan skulle wara
mörka, om inga andra lyste pä dem. Solen och Stiernor-
na lysa sjelfwa, och hafwa derföre en sä stark och brinnande
glans. Men Jorden och Mänen, och nägra andra kroppar,
som kallas Planeter och Kometer äro mörka och kalla, och
dllfwa ljusa och warma endast igenom det att Solen lyser
pä dem. När Solen icke lyser pä Jorden, är hon mörk och
kall.

Jorden ar ocksä en Planet, och flera af de andra Pla-
netern, hafwa Mänar säsom Jorden, ehuruwäl wi ej se dem
med blotta ögonen, för bet de äro sä längt borta, och icke äro
sä stora som de Himla-kropparne, hwilka wi se *).

Planetern, lysa sä klart som Stjernor. Har du nägon
gäng sett den klara och stöna Morgonstjernan, sä wet, att
det war en Planet, som du dä säg. Men Planeterne äro ej

*) Planeterne är.o till antalet Elfwa. Den, som ar närmast till
Vrlen, heter Merkurlus, dernast ar Venus, sa Jorden,
Mars, Vesta, luno, Ceres, pallas, lupiter, Sarurnus
och Uranus, som ar den yttersta af alla, sä wida wi hafwe
o. dem bekanta. lupiter är den största af dem, och är in,
emot lqoo gänger sä stor som Jorden.

Kometerne äro ganska mänga, och hafwa wanligen en ljus
strimma efter sig, som kallas Kometens swans^ »nen man ser
dem mycket sällan. Ett par ser man dock rätt ofta, nemligen
den ena hwarje z 4 är, och den andre hwart 7.de är; dock
öro d» sä smä att man ej kan se dem utan god kikare.

Planetern, hafwa Manar. Jorden har en, lupiter har
4, Saturnus 7, och bos Uranus har man redan upptäckt 7stycken. Ju längre de öro borta ifrån Solen, desto flera Mä-
nar har Gud satt dit, för att ly-a pä dem. Derföre har han
ocksä satt en stor ring om.ring Planeten Saturnus, att han
skulle fä sä mycket mera ljus, efter han är sa l^ngt borta
»frän Solen. Och derföre måste man tro, att det fins lefwan-
de warclier pä alla de andra Planeterne/ äfwen som pä Jor-
den.
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sä längt borta som Stjernorna: och ehuruwal de tindra sä
klart, sä äro de likwäl i sig sjelfwa mörka och utan ljus. De
glänsa endast för oh med det ljus, som Solen kastar till dfm,
när hon lyser pä dem.

Solen och Stjernorna stä stilla, ehuruwal det ser ut som
de stulle röras. Planeterns och Jorden och Manen och Ko-
meterna stä icke stilla, utan äro ständigt i rörelse. De löpa
i ofantliga kretsar runot omkring Solen:., och med Planeterns
följa deras Mänar, som under det samma löpa omkring dem
i större och mindre sirklar.

Mänen är äfwen mörk, och gär, ungefar pä 29 dpgn,
omkring Jorden ett slag. Sä snart wi dä se honom pä den
sidan, -som. Solen lyser pä, sä ser han äfwen klar ut, och di
är det Fulln.ane. men när den sidan är wänd ät otz som
Solen ej lyser pä, dä är han helt mörk, sä att han icke lyser
alls: och dä säger man att Mänen är i tTedan, och när
han stär sä, att wi se bara hälften af den ljusa sidan, sa ser
han half ut, dä kallar man det Halfmane.

När Manen kommer mellan Solen och Jorden, sä att
den skymmer bort Solen för osi, sä säger man att det är
Solförmörkelse, .huruwä. Solen 'aldrig blir mörk sjelf: och
när Manen kommer sä bakom Jorden, att Jorden skymmer
bort Solen för Mänen, sä alt Jordens skugga faller pä Ma.
nen, dä blir Mänen utan ljus, och dä kallas det Manför,
mörkelse *).

») Om du icke wal förstår huru detta gär till, sä följ mitt rät».
Ställ ett brinnande ljus pä bordet, när bet är mörkt i di»
kammare, och förestall dig alt det ar Solen. Tag sen ett li<
tet klot eller en boll i handen och stall dig pä golfwet, sä/ att
du ar nägot längt ifrän ljuset. Häll sedan bollen, sä längt
din arm räcker, midt framför ditt ansigte och lätsa att bollen
är Mänen och att du ser ifrän Jorden pä honom. Wrid dig se,
dermera omkring sä att bollen gär ett slag omkring dig/ sä
sär du se någonting som liknar bet jag bestrifwit om Mänen:
ty när bollen kommer pä den sidan om dig som ljuset är/ sciser du bara den mörka.sidan af honom, likasom af Manen,
nar det är nedan; träffar bollen komma midt för ljuset, sa
skymmer _an bort det för dig, likasom Manen wid en Sol-
förmörkelse skymmer bort Solen: när bollen kommer pä sidan
om dig, sa ser du honom bara till hälften ljus, liksom när det
ör halfmane: och när han kommer an längre fram, sä ser du
hela den upplysta sidan, såsom wid fullmäne. Händer det sä
att han kommer i din ssugga, sä blir bollen mörk, sä länge
han gar igenom skuggan: alldeles som Mänen blir mörk af
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Om Jordens rörelse. ,

Jag har nu bestrifwit huru Jorden stär pä ingenting,
utan att det är tomt pä alla sidor om den, likasom äfw.n
omkring de andra Werldskropparna, som äro i werldsrpmden
jemte henne. Men Jorden stär icke stilla der hon är. Lik»
som när en stark karl kastar en boll sä-att den far med stor
fart i luften, ja far Jordens stora och ofantliga klot fram i
det toma rummet. Det far fram deri med en fasligt stor fart.

Men det är sä konstigt inrättad., att Jorden ej löper i
fin fart rätt fram; utan hon löper rundt omkring Solen.
När man kastar en boll sa längt fram som man orkar, sä
fär man se, huru den smäningom faller till Jorden, som är
större än bollen. Just sä böjer Jorden sig ocksä smäningom
till Solen, som är sä ofantligt mycket större än Jorden. Men
Jorden har sä stark fart att hon ej faller till Solen, utan far
allt förbi henne, och far sä rundt omkring henne.

Jorden har sä stark fart, att hon hinner ett stag rundt
omkring Solen pä trehundrade sextiefem dagar och nära sex
timmar, ehuruwäl Jorden är sä längt borta ifrän Solen, som
_wi förut hafwa bestrifwit, och fastän hon således har en sä obe-
gripligt läng wäg att fara, innan hon hinner slaget fullt.
Sä läng tid som Jorden far ett slag fullt kring Solen, kallar
man ett Hr: derföre är det 365 dagar.och nära 6 timmar pä
«tt är; och medan Jorden hinner ett slag kring Solen, gär
Mänen flera stag kring Jorden: och man kallar den tiden som
Mänen behifwer för att göra sitt stag fullt kring Jorden, en
_Nänad (I__u__2.ioi_).

Ja, Jorden har ss stark fart pä den wäg.n som hon
far kring Solen, alt ingen fägel kan flyga sä fort: icke en
gäng en kula som man skjuter, kan fara sä fort: tp pä en
liten stund far hon flera tusen mil: hon far mer än 10,000
(tietusen) mil pä en timme *), och säledes 10,000 gängor
fortare än en häst trafwar.

Jordens skugga, nar det ar Mänförmörkelse. Men för bu ho-nom sa högt, att han gar ofwanför din -skugga, sä blir hanicke förmörkad den sängen: och sä händer det oftast med Ma-nen, fa att Förmörkelser inträffa endast ett par gänger om
aret.

*) Jordens fart är sa stor, att hon hinner öfwer twä hela milpa en sekund, eller under det pendeln pa ett wanligt wagg>ur
slår ett stag.
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Gud har gjort mycket wäl i bet att han lät Jorden sa
röras kring om Solen; tp deraf komma ärstiderna eller Win-
ter, Wsr, Sommar och Höst. När Jorden har den ena an,

dan lutad mot Solen, dä är der »varmt och sommar, och wid
andra ändan kallt och winter; och när Jorden kommer pä an,

dra sidan om Solen, sä lutas andra ändan mot Solen, och
dä är der sommar, och der som förut war sommar är dä
winter*), och sä uppkommer Sommar och Wincer och Höst
och Wsr pä alla ställen pä Jorden: tp när Sommaren ar
slut och det stall bli Winier, sa är det Höst, och när Win,
tern byts om till Sommar, sä ar det Wär. Och igenom
denna rörelse händer nu, att när man har winter wid ena
ändan af Jorden, sä har man sommar »vid den andra. Men
om ett ställe alltid hade sommar, sä skulle det alltid wara
winter pä de andra ställena och dä skulle ingen mennista ocl^
inga djur kunna bo och lefwa der, och inga träd och gräs
eller andra »växter skulle kunna »växa der. Der skulle aldrig
finnas nägot -.ill mat och der skulle wara sä kallt, och sä fult,
att det just wore rysligt — och pä det ställe, som alltid skul-
le hafwa sommar, stulle blifwa sä hett, att knappt någon
kunde wara der heller. Men nu dä ärstiderna byta om,
sä kunna wärter och träd och djur och mennistor finnas nä-,
stan pä alla stallen pä Jorden.

Nu hafwa wi fatt weta huru det blir sommar och win-
ter: lät ost nu äfwen se till, om man kan wisa huru wi fä
dag och natt. AH! man ser ju att Solen gär opp om mor.
gonen och ner aftonen och sä blir det dag och ««.._, lar du
mena. — Ja, man tycker wäl att det ster sä, för det att

«) Om du will se huru detta gar till, sa tag en boll, och träd
midt igenom den en stälträd, till exempel en strumpsticka.
Ställ ljuset pä bordet, och häll bollen ett stycke ifrån och all-
tid lika högt meb ljuset: men halt den sa, att stickan icke står
rätt opp och ner, utan lutar med ena ändan mot bordet, un-
gefär sä mycket som timwisarn pa klockan lutar pä sned, när
han wisar pa elfwa. Du ser da alt ljuset lyser pa ena än«
dan af bollen, men icke,pä den andra. För sedan bollen om»
kring ljuset; men häll stickan alltid pa samma sätt, sa att den
aldrig kommer att luta annorlunda än den i början lutade,
utan alltid pekar at samma häll, t. e. at en !v>9 punkt i ta-
ket; sä far du se, när bollen kommer pä andra sidan om lju,
stt, att han ör upplyst wid andra ändan, eller der som förut
lvar mörkt, och att det nu är mörkt der, som förut war ljust
»- och sä widare. Sä rörs Jorden omkring Solen, och sä blir
det sommar och winter än pä d?n ena och än pä den andra
andan af Jorden, såsom jag har bestriswit.
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det ser sä ut; men det är icke Solen som gär, utan det ar
Jorden, som wrider sig omkring. Huru tycker du att den
ofantligt stora Solen stulle pä en enda dag kunna fara en
sä förskräckligt läng wäg omkring Jorden, när Jorden, som
är sä liten emot henne, behöfwe. ett helt är för att hinna
omkring Solen: fason» wi redan hafwa bestrifwit? Men man
ser ju tpdeligen att Solen gär, säger du. Ja wisit ser det sa
ut: men nästa gäng du far ut alt äka eller segla, sä se om»
kring dig pä land och hus och träd: dä stall du fä se, att
det ser sa ut som tanden'stulle röras och gä bakom hwaran»
dra, allt efter som du far fram; och likwal stär landet stilla,
och wagnen eller staden eller bätcn far framät, säsom du wäl
wet. Just sä gär det till med Jorden och Solen äfwen. Wi
tycka att det är Solen, som rörs, och alt Jorden stä^ stilla,
för det att wi bo pä Jorden och följa med henne hwart hon
tar »vägen, och se icke huru hon wänder sig. ,

Ibland nar man. kastar en boll, sä snurrar han omkring
äfwen, under det han far fram i luften, just som dä man
kastar en trissa pä Jorden eller längs mät golfwet. Den rörs
dä pä en gäng pä twä sätt: först far den framät, och sen,
under det den far framät, rullar den omkring tillika just som
det stulle wara en axel igenom densamma, säsom när ett hjul
wander sig omkring sin axel. Om du nu förstär huru det
gär till med bollen nar han sä »vänder sig omkring, under
det att han far framät i luften, sa kan du äfwen första hu«
ru det gär till med Jorden. Jorden rör sig just såsom bollen
pä twä satt: Hon far framät, sä att hon pä ett är hinner
omkring Solen, och, under det hon far framät, sä rullar hon
omkring, liksom omkring en axel. Hon har derföre en dubbel
rörelse sä wäl som hjulet pä wagnen, nar man äker, hwilket
bäde gär ikring och framät. Det ar jemt pä tjugufpra tim-
mar eller ett dygn, hwilket är detsamma som en dag och en
natt, som Jorden wänder sig ett stag omkring sin axel.

Och just deraf, att Jorden sä wänder sig, kommer dag
och natt. Tp »»är Jorden wrider sig pä det sattet omkriNg,
sä lyser Solen än pä den ena sidan och än pä den andra si»
dan af henne: och den sidan, som Solen lyser pä, har dag,
medan det, pä den sidan som är wänd »frän Solen, är mörkt
och natt: och dä ser det ut som Solen stulle gä opp och ner,
allt efter som Jorden wänder sig öster ut emot Solen: och
derföre är det alltid dag och natt inom 24 timmar. Om da«
gen ar läng, säsom midt om sommaren, sä ar natten i desi
ställe kort. och om natten är läng, säsom om Jul, sä är
dagen sä mycket kortare.
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Om Jordens Kretsar.
Nu här man bestriflvit hwad stapnad Jorden har, huru

sior hon är, huru hon är belägen i werlden, huru hon rör
sig, och att det uppkommer Sommar och Winter, Dag och
Natt, af det att hon rörs pä twä sätt. Wl mäste nu dcksä
litet förklara, hwarföre man har dragit pä Globen eller Jord-
kartan de mänga strecken, som gä der kors och twärs, pä det
att du kan weta, hwad de betyda och' hwarföre man satt dem
dit. Nä, om du är uppmärksam, sä stall du snart sä weta
det.

Nar jag sade, att Jorden wander sig omkring sin axel,
sa bör du ej derföre tro, att Jorden har nägon sädan axel
som hjulet, utan efter Jorden »vänder sig omkring liksom bol-
len ibland gör när man kastar den, sä är det liksom Jo» den
stulle ha en axel. Man tänker sig dä en rätt linie eller liksom
ett rakt streck midt igenom Jorden, liksom Jorden stulle wan-
da sig omkring det, för det, att hon alltid wänder sig pä ett
sätt: och den linien, som man sa tänker sig igenom Jorden, och
kring hwilken de öfriga delarne under den dagliga rörelsen
swänga, är det, som man kallar Jordens Axel. Pä Glo-
ben kan man ej se den, ty den gar midt igenom Globen, men
om man stulle klyfwa Globen midt i tu, sä stulle man kun»
na se hwar den bör gä fram.

Hndarna pä Jordens Axel, eller de stallen pä Jordytan,
der linien, som jag bestrifwit och kallat Jordens axel, skjuter ut,
kallas Jordens poler. Man finner dä lätt att Polerna äro
twä: Norra polen och Södra Polen. Pä lordkartan ser
det ut, som de woro fyra, för det Jorden der är afritad
pä twä sidor.

Norra Polen, eller det ställe pä Jorden som kallas sä,
wisar rätt opp emot Nordstjernan, sä att om du wet hwar
den är pä himmeln, sä wet du ocksä huru längt ungefar du
är ifrän Polen pä Jorden; ty om du kunde resa sä längt, att
du finge Norbstjernan midt öfwer hufwudet, sä wore du just
tvid Polen pä Jorden. Men utom det, att det är läng wäg
dit, sä siipper slvsrligen nägon dit, säsom du snart nog stall
fä weta om du uppmärksamt läser den här boken. Den sö-
dra Polen är midt emot den norra, nemligen pä andra sidan
af Jorden.

Men du bör ocksä weta hwad Norr och Söder och öster
och Wester är. Solen gär opp i Öster och gär ner i N?e-
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ster, och när det ar middag pä dagen, sa ar hon för osi rätt
i Söder, och om dn dä »vänder ryggen till henne och ser dit,
som din skugga wisar, sä ser du rätt ät Norr. — Eller:
du stall ännu fä weta det tydligare om du lyder mitt räd.
Tag ett ark papper, och rita derpa med twä raka strek ett rätt
kors, sä att strecken gä rätt öfwer hwarandra, och icke snedt,
hwilket säkrast göres med en Winkelhake **-), sädan som
Snickare bruka. Nar nu klockan stär tolf pä dagen och So-
len stiner, sä lägg ditt papper pä ett bord i solskenet, och slä
sedan en läng nal i den punkten der strecken ga öfwer hwar,
andra: »nen du bör laga sä, att nålen ar rak och stär rätt
opp, sä att den icke lutar ät nägondera sidan, hwilket lätt ster
om du hänger cn blykula pä en träd, eller brukar ett sä kal-
lad. tVattenpast, som Timmermännen begagna. Du ser dä
att en stugga faller af nålen pä papperet: wrid derföre pap-
peret sa att skuggan faller utåt ett af strecken, sä »visar det
strecket ät Norr med den ändan, och »ned den andra ändan
ät Söder. Det andra strecket äter wisar rätt i Öster och 3Le-
sier:— pä det sättet att när du ser norrut, sä har du Öster
till höger och Wester till wenster — och om du nu ger wäl
akt pä huru-strecken wisa, och kommer ihåg det wäl, sa wet
du hwartut Söder och Norr, Öster och Wester ar.

Om du ännu dertill wet/ att Sydwest ligger midt imel.
lan söder och wester, Nordwest midt imellan wester och norr,
Nordost »nidt imellan norr och öster, och Sydost midt »mel-
lan söder och öster; sä känner du alla de förnämsta oväder-
strecken: — och dä kan du lägga dina kartor sa, att norr
pä kartan ligger emot norr i werlden, ty pä kartan stär. det
alltid strifwit hwartut norr ar, eller ock är der en figur somser ut ungefär såsom den, hwilken du ser här bredewid.
Den samma wisar dä alltid med den län»
ga spetsen hwart Norr pä kartan är. Och
när du lägger dina kartor sä, att norr
pä dem swarar emot Norr pä Jorden,
sä far du se landen pä kartan i samma
läge till hwarandra, som de ligga pä Jor-
den , och dä kan du bättre begripa huru
land och sjö och mera sådant ligger till
hwartannat pä Jorden.

*) Näst lar du känna detta instrument uti Geometrien.
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MidlZfwer lordkartan och rundt omkring Globen g_r en
sirkel, som kallas Gq»»c_tor. Den gar pä jorden sä, att den
pä alla ställen ligger lika länge ifrän bägge Pole»na, och gar
rätt i öster och wester omkring Jorden. Men huru stall
man weta nar man »vore pä det ställe pä Jorden, der den
gär fram?

Innan jag beswarar den frågan, »vill jag säga dig att du
icke bör tro, att sådana der sirklar och streck eller kretsar finnas
pä Jorden. Jorden har bara sjö och land, men inga linjer
och streck: utan man har dragit dem pä Glodcn och Kartan,
för att indela den sa, att man kan satta land och sjö och
floder och städer och berg pä sina rätta stallen pä Kartan,
allt efter som de ligga pä Jorden, sedan man mätt och räknat
ut huru de ligga pä henne.

Sedan jag nu påmint dig om denna sak, sä will jag
säga dig huru man kan »veta, att man är pä det ställe pä
Jorden, der Equatorn gar fram, ty linier och streck finnas
der icke. Jo: dä man- kommer sä längt söderut pä landet
eller sjön, att man ser Nordstjernan just »vid Horisonten *),
eller nere wid ytan af Jorden, utan att den likwäl gar ner:
dä ser man pä samma sätt de stjernor, som swara emot södra
polen, och dä »vet man, att »nan är midt pä Jorden och lika
längt ifrän begge polerna, och da säger man, att man ar un,

der Equatorn eller wid Equatorn: och da sjömän tala om
att de »varit der, saga de, att de passerat linien, för det att
Equatorn ocksä kallas Dagjemning.linien.

Nar man ser pa Globen eller lordkartan, ser man män-
ga sirklar gä jemt eller parallell med Equatorn, och som emot
polerna blifwa i allt mindre och mindre kretsar. De kallas
parallell',etsar, och sä som de endast aro dragna att indela
Globen, som jag förut har sagt, sa är det intet mär.wä.digt
emot dem swarande pä Jorden.

Men twa af dessa Kretsar, som pä hwar sin sida ligg»
lika längt ifrän Equatorn, måste du närmare känna. De
kallas N)endr'retsar eller Tropiker. Du kan wäl tänka,
att der mäste nägot »vända om, efter de kallas Wäudkretsar:
men hwad kan det wara? och, huru stall man weta när man
ar pä Jorden der Wandkretsarna gä fram?

*) Horisont eller Synkrets kallas den kretsen rundt omkring,
der himmelen och landet tyckas raka hwarandra. Nar So-
len gar ner, ar deh medelsiuukt i horisonten, och afwen sä nar

hon gar opp.
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Jo — Du har wäl sett, wet jag, att Solen om som,
maren gar mycket högre pä himmeln än om wintren; sä att
hon om sommaren kommer, när det är middag *-*), mycket
högt opp, hwaremot hon om Jul knappt hinner öfwer stogs»
topparne. — När man är pä Jorden pä det ställe, som So»
len ar midt öfwer när hon för osi är högst pä himmeln, och
hwilket händer m.dsonlmarstiden, sä ar man just »vid norra
Wändkretsen, hwilken kallas Kräftans wändkrets, för det
att Solen, sedan den dunnit dit, icke gar längre mot norr, utan
»vänder småningom om tillbaka mot söder, och tycks ga bak-
langrs liksom Kräftan, sä att hon äter för ost med hwar dag
blir lägre och lägre. När man äter är pä det ställe söder
om Equatorn, der Solen är rätt ofwanför hufwudet dä hon
är längst söder öfwer, hwilket händer dä hon för ost är lägst
om middagen, sä ar man wid södra Wändkretsen, hwilken
kallas Stenbockens wändkrets, för det att Solen dä bör-
jar äter att med hwar dag komma högre, liksom Stenbocken

klättrar uppför bergen. De kallas Wändkretsar, för det, att
Solen, när hon kommer öfwer dem, tycks wända om och dra-
ga sig tillbaka. fastan det egenteligen .kommer deras att lor.
den fär olika ställning emot Solen.

Efter Solen icke nänsin kommer midt öfwer hufwudet pa
ost som bo här, sa bo wi ej wid nägondera Wändkretsen,
utan längre i norr pä Jorden än norra Wändkretsen är.

När Solen är öfwer Kräftans Wändkrets hafwa wi
Midsommar. När hon äter sänkt sig sa längt mot söder,
att hon kommer midt öfwer Equatorn, sä är det för ost Höst,
och dä är dag och natt lika länga öfwer hela Jorden, sä act
dagen är tolf timmar och natten tolf timmar och derföre kal-
las Equatorn Dagjemningslinie. När Solen är öfwer Sten-
bockens Wändkrets, lä är det midtuti wär »vinter, eller Jul
och Nyärstiden, och dä Solen äter, under det hon a nyo tvän'
der sig emot norr, kommer till Equatorn, sä blir det Wär-
dagjemning.

Man kan nu häraf lätt första, att Solen hwart ar är
en gäng öftver norra Wändkretsen, och en gäng öfwer den
söora. men twä gänger öfwer Equatorn, nemligen en gäng
om hösten och en gäng om tvären, och att Solen alldrig töm-

5) När jag här talar om att Solen är högre och längre pa him-
meln, sa ar meningen endast huru hon ar om middagen hwar
dag.
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mer ratt öfwer något ställe pa Jorden, som är utom Wänd-
kretsarne; tp just öfwer dem »vänder hon tillbaka.

Icke längt ifrän Polerna öro twcnne andra kretsar, som
kallas polsirklar. De äro lika längt ifrän Polerna, som
Wandkretsarna ifrän Equatorn. En är »vid hwardera Po-
len: och derföre kallas den ena Norra polsuklen, och den
andra Södra polsirkeln.

Men huru kan man dä weta när man pä Jorden ar pa
de ställen, som, swara emot Polsirklarna pä Globen eller Kar-
tan? Wi skola förklara det. — Dag och natt byta om pä
Jorden innom 24 timmar; men ju längre man kommer frän
Dagjemningslinien, eller Equatorn, desto längre blir dagen
om sommarn och i samma män kortare om wintern. När
Solen om middagen är högst, sä är dagen längst och natten
kortast; och när Solen är lägst, sa är dagen kortast och nat-
ten längst; men tillsammans gör dag och natt ända alltid
,jemt 24 timmar. När man kommer nära mot den trakten
pä Jorden, som swrar mot Polsirklarna, sa är Solen om
sommaren bara en liten stund nere, och om wintren bara en
liten stund oppe: och när man kommer pä det stället, som
Polsirkeln just gär öfwer, dä sär man se en underlig syn.
Solen gär dä icke ner om Midsommarsnatten, utan rör bara
wid stogen eller horisonten, och gär straxt smäningom opp
igen: och midt o,m winckern kommer hon icke opp da det stall
wara dag; och när sä händer, si da wet man att man är
der Polsirkeln gär fram. >

Kommer man sedan ännu närmare mot Polerna, sa gar
Solen icke ner pä läng tid om sommaren och icke opp om
wintern: och wid sielfwa Polerna ar Solen oppe ett hälft är
och nere den andra hälften af aret. Der är pä ett helt är
icke mer än en läng dag och en läng natt.

Wändkretsarne och Polsirklarna fördela. Jorden i wissa
delar, som man kallar Luftstreck eller Foner. Man bör we-
ta, att det är »varmast wid Equatorn, emedan Solen häller
sig mest deröfwer, och kallast wid Polerna: ja der hr förskräck-
ligt kallt. Aerföre kallas de delar af Jorden wid Polerna,som Polsirklarne innestuta, de Ralla Luftstrecken: men den
del af Jorden, som ligger mellan bada Wändkretsarna, ochsom gär omkring Jorden som ett bälte, kallas det Heta Luft-
strecket: och imellan Wändkretsarne och Polsirklarne ligga de
sä kallade tempererade eller blandade Luftstrecken. Det finns
således pä Jorden twä kalla luftstreck, ett hett, och twä tem-
pererade.
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De linier, som som nro dragna twars öfwer alla Parallel-
kretsarna och Equatorn ifrän den ena Polen till den andra,
gä rätt i söder och norr och kallas derföre Middags«Sir-
klar eller MiddagsLinier eller Meridianer, emedan So«
len är rätt i söder om middagen, och meri^ies betyder sö-
der och middag pa latin. Dessa linier hafwa ingenting n»ot»
swarande pä Jorden, ulan man har blott tänkt sig dem och
uppdragit dem pä Kartan för att bättre och säkrare kunna
angifwa hwar en ort ligger, alldeles såsom man kan i en Kyr-
ka säga hwar nägon sitter, derigenom, att man angifwer först
i hwilken stol han sitter, (t. e^ i den z.le) och sä hwilkendera
han är i ordningen (t. e. den 3-dje). Det förra angifwer
huru längt »nan stall ga fram i Kyrkan, och swarar mot det
stycket af Equatorn som kallas längd, det senare deremot eller
ofständet frän Kyrkogängen swarar mot det stycket af Meri-
dianen, som är emellan Equatorn och ifrägawarande orten och
hwilket kallas deh bredd. Utaf Meridianerna kallas en för-
sta Meridian, ifrän Hwilken de andras läge sedan beräknas,
sä t. e. ligger Stockholm emellan zg och 36 meridianen, om
den förste tages frän Ferrö, och emellan 39 och 60 parallel-
sirkeln, hwarföre desi longitud (längd) är 35 H grad och. la-
titnd (bredd eller polhöjd) 59 -^ grad. (Se Rartan). Dä
man stall rita en Globkarta, plägar man dela Globen i twä
hälfter, efter Första Meridian, för att fä jemn räkning.

Allt hwad wi nu hittills talat om, hör till det siags be-
strifning om Jorden som kallas Matematisk Geografi. Man
finner således att den Matematiska Geografin handlar om
Jordens stapnad, storlek, läge i werlden, rörelser och kret-sar. Wi komma nu till den delen af Jordens bestrifning, som
kallas Fysisk Geografi.

Andra Velen.
Fysisk Geografi.

är ett ofantligt stort klot; men hurudan, ar detta
klotet? hwaraf är det sammansatt? hwad sins pä detta klo-
tet? och hwad är närmast omkring det? Lät ost försöka att
beswara dessa frägor: och kunna »vi det, sä bestrifwa wi da
Jordens naturliga beskaffenhet, och da heter dcn befirifningm
Fysist Geografi.
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Om det, som är inuti Jorden.
Mennistorna hafwa icke kunnat grafwa djupt ner i lor.

den, och li.wal skulle man böra komma hela 6_-_» (sexhundra)
mil ner i henne, för alt kunna komma midt i Jorden. Man
har icke kommit mer än några tusende alnar pä djupet; ty
sedan man har gräfwit ett stycke ner, sä kommer der watten
likasom en brun, och dä kan man ej g.äfwa djupare.

Det sins likwäl pä Jorden åtskilliga djupa hal, som icke
hafwa watten uti sig, och sädana hal kallas Grattor eller
Hålor. De flesta finnas i berg, och tyckas hafwa blifwit ska-
pade tillika med Jorden. Det har »varit menniffor, som klif»
»vit och hissat sig med rep ner i mänga sådana hälor och haft
ljus med sig, och sedan de kommit ett längt stycke ner, sä haf»
wa de ibland funnit stora rum inne i bergen och Jorden, och der
hafwa de ibland sett, ide mörka rysliga hälorna hwita figurer
af ?n slags hwit sten, som »ned watten smäningom droppat
ifrån hwalfwen, och som derigenom fatt mänga besynnerliga
stapnader och sett mycket underliga ut, för öfrigt jord, stenar
och watten.

Mennlstorna hafwa wäl ocksä pä mänga ställen sprängt
djupa häl i berg, när de brutit opp malm till jern eller kop-
par eller silfwer, eller ock wissa stags stenar, säsom till exempel
marmor. Sädana bäl, som ibland äro flera hundrade eller
tusende alnar djupa och bestå af mänga gängar och wämngar
inuti berg.t, kallar man Grufwor. Men att »nan i dem ej fär
se något annat än sten och berg, kan h.var och en lätt första.

Wi weta derföre icke med wiZhet huru det är bestaffadt
djupt in uti Jorden, eller hwaraf hon der är sammansatt: och
»nan kan icke weta det, när man ej kommit djupare in i hen-
ne än som jag nu bestrifwit, sä alt man kunat fa se hwad
der är. Sä långt man kommit ner, har man funnit bara ste,
nar och berg och jord och sand och ler och watten, och ibland
tomma häl, och pä mänga ställen eld i stora brinnande hälor.

Om det, som är närmast omkring Jorden.
Luften är rundt omkring Jorden pä alla sidor, likasom

hwitcm är omkring gulan i ett ägg. Man ser »val icke luf-
B
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ten, ty man ser igenom den, likasom igenom ett klart glas el-
ler mycket klart watten; men man känner att den häller emot
om man stär med handen eller med en fjäder mycket hastigt,
och när dec bläser kans luften alltför tydligt. Man fär dä
ibland se huru stark luften är När wädret eller luften trycker
pä qwarnwingarna, sä drifwas de med fa mycken styrka om-
kring, som du »väl har sett. Ibland bläser det stora träd och
huS och stepp omkull: och ändä är luften sa fin att »nan ej
ser den, och sä tunn att »nan ej känner den om man stär eller
sitter Ma, när det icke bläser.

Utan lusten skulle inga mennistor och inga djur kunna
lefwa; ty wi andas luften, sch utan att, andas stulle wi
snart dö. Ingen eld skulle kunna brinna om luften »vore borta;

ty bara man kan täppa wäl omkring, sa att elden ej fär
frist luft, sä slocknar den snart. Inga träd eller blommer eller
gräs stulle kunna waxa; ty om man sätter dem i ett sä täppt
rum, att luften ej fär fritt komma ät dem, sä witzna de
bort. -

Likasom fiskarna lefwa i wattnet, sä lefwa mennistor och
djur och fäglar i luften.

Luften blir allt tunnare och tunnare, när man kommer
högre opp ifrän Jorden. Pä de högsta bergen kan man knappt
andas mer, och sen blir den ännu tunnare, och sen sins ingen
luft »ner; utan der ofwanför är bara ett tomt rum, ett mycket
stort tomt rum; och luften följer med Jorden under det hon
fa. fram i det toma rummet. Twertom blir luften tjockare allt
efter som man kominer djupare ner, och i de djupa hälorna är
den sä tjock, att man knappt kan andas den. Den är lagom
endast pä jordytan, der mennistorna och djuren stola andas och
lefwa.

När man kommer högt opp i luften, sä ar der mycket
kallare än nere pä Jorde».. Derföre fär man se, att det midt
om hetaste sommarn ännu ligger snö och is ofwanpä de högsta
bergen. När »nan nere pä Marken har sä warmt, att man
just »vill brinna opp, sä är det pä sådana berg sä kallt att
man just ma frysa ihjäl. — Men der behöss ocksä ing.n
»varma; ty sä högt oppe i luften flyger ingen fägel engäng,
och andra djur finnas der icke. ,

Om du tar en sten **ch lägger i watten, sä far du se att
den sjunker till bottnen i största hast. Ju tpngr. den är, desto
hastigare far den ner; mm om du tar ett stycke träd och lag,
ger i wattnet, sä far det icke till botnen, utan.om du trycker
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det ner i »vattnet, sa kommer bet siraxt opp igen och flyter.
Tar du «n kork och sätter dit, sä flyter han nästan allde»
les ofwanpä. — Wet du nu hwaraf allt detta kommer? Jo,
ser du, sten är tyngre än »vatten, och derföre sjunker' den; men
trä är lättare än watten, och derföre flyter der opp, och korken
Hr ännu lättare, och derföre flyter den ännu bättre. Det sinH
aftven stenar som äro sä lätta att de flyta, såsom till exempel

pimssten. Det stora trädet flyter lika wäl som det lilla, och den
lilla sten sjunker lika wäl som den stora.

Nu kan du också första huru det kommer till, att röken
stiger oppät i luften, och huru det kommer till, alt de stora
molnen fara sä lätt i luften. Jo, ser du, de äro lättare än
luften som bär dem. Allt, som är tungt faller straxt ner till
Jorden: likasom stenar falla ned, i wattnet, sa falla mycket
lättare saker ned i luften, för det att luften sjelf är mycket sin
och lätt. Men just som trä flyter i watten för det, att det
är lättare än. det wattnet, som bär det; sä flyter röken och
molnen i luften för det, att de äro lättare än den.

Men Molnen se sä tunga ut, lär du säga. Ja, de se ba-
ra sä ut: men molnen äro icke annat än tunna och sina wat-
tenängor, som flyta oppe i luften, just som när det är dimma
eller töcken nere pä Jorden. Man ser det helt tydligt dä man
kommer opp pä höga berg, der man kommer in i molnen, ty
»nan finner dä att molnen äro endast en tunn hinna: och dä
ser »nan det nar det regnar; ty dä blifwa molnen till smä d_op<
par, som straxt falla ned till Jorden, när de blifwa sä tunga,
att luften ej kan bära dem mer. Dessa wattenängor haflva
alla uppstigit frän jorden. Warman har isynnerhet den egen-
fiapen, att upplösa »vatten uti angör säfom du ser imman, som
är bara »vattenångor, stiga opp, af kokande watten, men haller
du ett lock öfwer »vattnet samlas dessa angör pä locket uti wat,
ten», droppar, och pä samma sätt flyta watlenängorne tillsam-
man till regndroppar. Ju flera wattenängor, som finnas upplöste
i luften, desto fuktigare sages den »rara. Som warman är

'störst under Equatorn och aftager emot Polerne, sä är ock den
mesta fuktigheten i luften under Equatorn och aftager allt »ner
och mcr ju närmare »nan kommer emot Polerne; hwarföre
der'regnar dubbelt »ner i de heta än kalla landerne.

Molnen kunna icke komma mycket högt opp i luften; tp
luften är sjelf sä lätt der oppe, att den ej kan bara dem hög-
re. Derföre ser man molnen nedan för sig, da man är oppe
pä myckel höga berg, sa att dä de komma nära till berget,
skymma de bort landet.eller marken som är n.._nftre, sä att
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man ej kan se den. Och fastän det ser ut för ost, likaf.m
stulle Mänen icke wara längt ifrän molnen, utan straxt bak-
om dem, när de gä fram för honom, sa är Manen ända myc-
ket, ja mänga tusen gängor, längre bort, och Solen är ännu
mycket längre bort, och Stjernorna ännu längre, säsom jag
förut har bestri.wit.

När luften stär alldeles stilla, sä säger man att det är
lugnt; men när luften strömmar eller liksom rinner ifrän
det ena stället till det andra, sä kallar man det wader,
TVind, och säger att det blåser. Ibland rinner luften sa
hastigt, att wädret dänar och bryter omkull träd och hus, ock
stjelper omkull stora fartyg: och dä kallar man wädret för
Storm, en stark Storm, en Orkan.

Jag talte np§ om, huru Negn kommer af molnen; men
om regndropparne frysa tillsammans i luften, medan de ännu
äro helt smä, sä komma de ner säsom smä hwita fjun, och
dä kallar man det Snö, och säger att det snögar. Men om
dropparne, som frysa i luften äro stora, eller om mänga frysa

tillsammans innan de hinna ner lill Jorden, sa blir det Hagel
af. Man har ibland fatt se sä stora hagel som ägg, och nä-
gongäng äfwen smä isstycken falla ner ifrän molnen, och som
de äro tunga och falla med stor fart, sä kunna de sia sönder
fönster, siä ner gräs och säd: ja de falla ibland med sådan
fart, att de siä gropar i wägarna och i marken.

När Solen lyser pä molnen,, da hon stall gä opp om
morgonen, sä fär man se Morgonrodnad, och dä Solen ly-
ser pä molnen när hon gär ner, sä sär man deri se Aftonrod»
nad; och när hon pä ett wisit sätt lyser pä wattendroppar-
ne, som falla ner i luften dä det regnar, sä fär man se den
stöna och mängfärgade och jemna Regnbagen. Om du ger
akt pä det, när du ser en sädan, sä stall du fa se, att Solen
alltid är rät bakom ryggen pä dig när du stär och ser pa
Regnbagen, om du eljest kan fä reda pä hwart Solen är.

Ibland fär man se i luften, huru det är liksom stjernor
stulle flyga pä himmeln, och falla ifrån det ena stället till det
andra: och den, som icke wet, att stjernorna äro sä oändeligen
längt borta och stora, tror äfwen att det är stjernor, som hanser falla, men det är bara smä eldar som äro högt oppe i
luften, och fara der likasom eldpilar. Man brukar kalla dem
FaUstjernor eller Stjernfall, för det, att de se ut säsom
stjernor, som stulle falla. Det förstas lätt, att man icke ser
dIM, utan endast när det är mörkt: i synnerhet set mak dem
om höstnätterna.
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Stundom ser man uti Luften bilder af torn, palatfer,
stogar, klippor eller hela landstap, liksom afspeglade. De wisa
sig isynnerhet wid hafskustcr (t. ex. wid Neapel), och stora
sandfält (t. ex. i Persien och Tatariet), morgonstunden, samt
kallas _k*2.2 l__arZ2n_».

Ibland' ser man äfwen, om winteraftna.na, när det blif-
wit mörkt, ljusa och swäfwande strimmor pä himmelens norra
sida. Mest äro de hwitai men ibland äro de röda och gula, och
flamma just som lätta eldslägor opp ät himmelen. De swäf»
wa mycket högt oppe i luften, och man kallar det Norrsken,
»medan wi se detta sten alltid ät norr och det blir allt star-
kare, iU längre man kommer ät polen, sa att det till slut ly-
ser under de länga nätterna liksom det wore det klaraste Män-
sten. När man kommer längt ät söder, emot södra polsirkeln,
fär man äfwen se sådant sten söder ut.

När det om sommaren warit länge torrt och warmt, sä
händer det, att man sär se, huru tjocka och mörka moln samla
sig tillsammans pä himmelen, och göra att allt ser sä mörkt
och rysligt ut. Snart sär man dä se, huru klara eldar i ett
ögonblick glänsa titt mot de swarta molnen, och straxt derpä
hör man huru det dundrar, fä att Jorden darrar under föt-
terna. -- Man kallar elden Blixt eller Ljungeld, och dun-
dret heter AFa. Slutligen, under det att det blixtrar och dun,
drar, kommer regn ner; derpä stingras äter molnen, luften
ljusnar opp. Solen stiner äter klart, om det är om dagen, och
Jorden, som förut war torr, ser sä grön och glad ut, när den
nu blifwit waltnad af det npttigä regnet.

Under Equatorn är, som jag förut berättat, icke blott
warmast pä jorden, utan ock warman nästan lika hela aret
igenom; men ju närmare man kommer Polerne desto större
omwaxling af warma och köld; desto större skillnad emellan
sommar och winter. Men härwid finnas likwäl mänga un-
dantag, som bestämmas af flera andra orsaker. Du mins
att jag ofwanför sade, att ju högre man kommer opp i luften
ju kallare är det; derföre är ett land kallare ju högre det 'iq-
ger öflver Hafwets wattenyta. (Det är alltid efter Hafwets
rvattenyta, som man räknar ett ställes höjd). Pä samma
säti tan granstapet af större bergshöjder, stogar och moras, af-

kpla ett land, liksom detz slutande läge emot norr; deremot
om landet slutar emot söder blir det warmare. Stora watten-
insamlingar och isynnerhet Hafwet hafwa den egenskapen att
mildra häftigheten i klimatets omwäxlingar, sä alt Kustländer,
eller de som ligga nära dessa, hafwa mindre köld sm wintren
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och mindre hetta om sommarn, dä beremot Länder, som ligga
längt frän Hafwet hafwa häftigare somma.h..ta och »vinter-
köld. Man fager dä att warman i dessa är mera oj emnt
fördelad pä olika a.s-ti.er.

Om det, fom är pä Jorden.
Sedan jag nu salebeS har bestrifwit huru Jorden inw.r,

tes är^ beskaffad, och hwad som fins och ster i luften, som är
omkring henne, sa bör jag nu äfwen bestrifwa hwad som fins
pä Jorden, och hwilket är sä oandeligen mänga saker.

!. Om Land 06) N)atten i allmänhet.
Det första, som man pä Jorden bör lära kanna, är den

allmän-na fördelningen af Sjö och Land, ty hela ytan af lor,
den Hr intet annat än Land och Watten. Somliga land äro
fä ofantligt stora, att man fick resa i läng tid, ibland mer än
»tt helt or, innan man stulle hinna köra ifrän den ena ändan
af landet till den andra: somliga äter äro mindre, sä att man
pä kortare tid kan fara öfwer dem: och somliga äro helt sma»
Alla land äro omgifna af watten, sä att hwart man wänder
sig, kommer man till slut till watten eller sjö, bara man far
»ät fram. Om ett land är mycket stort, mänga mil längt och
bredt, sä kallar man det ett Fast land; men ett land som är
mindre-, sä att det icke är mcket längt till watten pä nägon»
dera sid«n kallar man en O: är det ännu mindre, sä heter
det en Holme: och när bara ett berg stär opp ur wattnet,
si kallar man det en Nlippa eller ett Skar; och om mänga
öar och Holmar och Klippor finnas utmed hwarandra uti en
sjö, sä säger man att det är en Skärgård: Ett land, som
»ätten gär omkring, likasom omkring en A, men som likwäl
pä en sida, med ett smalt land, hänger fast »vid ett större
land, kallas en Half-ö: och ett sådant smalt land som lika-
som sammanbinder twä större land, kallas en Landtunga el»
ler ett Ed, och ibland äfwen ett Näs, fastän man rättare
lavar Näs ett smalt land, som skjuter längt ut i sjön. När
ett hörn af ett land gar ut i sjön, sä kallas det utskjutande
hörnet, en Udde, en Landtudde, eller ett _sap. Den delen
nf ett stort land, som ligger Utmed en stor sjö, kallas Rust
och den yttersta randen af landet, fom wattnet sköljer med
sina wägor, kallas Strand.

Nar man »vill rita af ett land pä ett papper, sä bör man
rita det, ehmuwä. det blir i smält, med alla fina Uddur
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Näs, Holmar, Ed, Halföar och Stränder, just som det Kr
pä Jorden. Men för att kunna fä alldeles samma stapnad
derpä, sä mäste man först rita ät sig ett litet mätt, hwar»
efter man stall mäta det lilla landet pä papperet, säsom man
med »nil och alnar mäter det stora landet pä Jorden. Man
liter ett litet stycke af mättet heta en mil _ och sä mänga
mil ett land dä är längt och bredt pä Jorden, sä mänga
sådana der smä mil gör man sitt lilla land pä papperet. Du
kan da lätt förstä, sä snart du litet tänker efter, att ju min«
bre man lager sina smä mil, desto mindre bild af landet, som
man ritar, far man: och när man stall pä ett ark papper,
eller ett blad, rita af hela ena sidan af Jorden, sä »näste man
rita efter ett ganska litet matt. En mil kan der knappt skön-
jas med ögat *). — Ett papper, hwarä man har Land och
Sjöar afritade, kallas Rarta, och mättet, hwarefte. man pa
Kartan ritat tanden och sjöarna, Ih_r man giswit namnet
Skala **).

Man brukar wanligen pä en Karta hafwa stranden mörk,
pä det att den, som ser derpä, stall lätt kunna se skillnaden
mellan sjö och land: och landet färgadt, antingen ljusrödt, el-
ler liusgult, eller grönt, da »nan plär säga att det är illAmi-
neradt eller kolorerade; men sjön lemnar man antingen hwit,
eller ock har man den helt ljusblä. Du kan således, sä snart
du sär se en Karta, se hwad som pä den är land eller sjö:

*) Utom detta, bör man äfwen stolla sä till, att man w.t v»
hwad ställe en ort ligger pä Jordklotet; »nen for att kunna
»veta det, sa mäste man weta huru långt den orten ligger öster
ut ifrän första Meridian, hwilket afstand kallas Prrens Lon,
yiNld eller längd, samt huru långt densamma ligger ifrän
Equatorn, antingen norrut eller söderut, dä det förra kallas
en orts nordliga Latirnd eller bredd, och det sednare en orts
sedliga latitud eller bredd, — Sa snart man derföre far
weta en orts longttud och latitud, sa kan »nan strart wisa pä
Glober^ eller jord.artan det stället, der den ligger, fustän den

-icke stär der upptagen förut.
"*) Nar man will mata huru längt det är ifrän ett ställe till
ett annat, eller huru långt och bredt ett land ar, sa brukar
man sådana mil, som jag förut har bestrifwic, och sådana al-
nar och famnar; men när man will wcra wldden af ett land
eller huru stort fält det innehäller, sa mäter man det med
Qwadratmatt, såsom qwadratmil, qwadratalnar och sa »vidare.
En qwadrataln betyder dä en fyrkant eller ruta, som ar en
aln pä hwa. sida: och en <__.w-.d_*atmil är en ruta, som ar
en mil pa hwar sida. Man bör da bar» anmärka nea.t rutan
bor hafwa rata hörn och icke sned», ty de» sneda rutan
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huru stränderna stä i uddar och bugter: huru öarna och lan«
den äro bildade: huru de ligga utmed dwarandra: och buru
floderna siingra sig till besi de falla ut i sjöarna och hafwen.
Dehutom brukar man antingen strifwa n_mn pä blvart ställe
pä Kartan, sä alt man der kan läsa hwad den sjön, eller det
landet, eller det stället heter, som man har för sig; eller också
utmärker man det med en sifra eller en bokstaf, eller nägot an.
not tecken, dä namnet stär med samma märke eller tecken i
boken, sä att man pä det sättet fär reda pä, hwad orten he-
ter — i Boken, och hwar den ligger — pä Kartan.

Det sins twä ofantligt stora Land pä Jorden, säsom dy
fär se, om du tar en Globkarta för dig. Du ser nemligen dä
de ena af dem pä den ena hälften eller rundeln, och det an,
dra stora landet pä den andra. Det största af dem sträcker sig
ifrän första Meridianen öster ut ända in pä det andra balfklo-
<e. : gär med sin norra kust allt innom norra Polsirkeln: sträc-
ker sin södra udde längt ner om Stenbockens wändkrets, in i
det södra tempererade Luftstrecket, — och kallas Gamla rverl,
den för det, att wära förfäder hafwa lefwat der, och »vi weta,
hwad som der har händt ibland »nennistorna, under Z till 4
tusen är. D«t andra stora landet, der.mot, kallas Nya rverl,
den, för det, att en Sjöfarande ifrän Gamla Werlden, som
för nägot mer än 300 är sedan seglade dit för första gängen,
Vid sin äterkomst berättade, att han funnit en ny werld pä
andra sidan om ett ofantligt haf, öfwer hwilket ingen före ho-
nom hade seglat *). Denna nya Werlden har sin största

ör alltid mindre än den rätta, fastän sidorn« äro lika stora: sa-
som du kan se as de twenne
figurer a och e som stä här
brcdewid. När man
dirföie säger att ett Land
Z7 2n qwadratmil stort,
sä är meningen den, att
Pä det landet ssulle lym-

mas ulmed hwarandra 20 sådana rutor, som hade en mil pä
hwar sida. - Om golfwet i din kammare är 8 alnar långt
och 6 alnar bredt, ft är det 48 qwadratalnar stort; ty om
win delar det i rutor, med en aln pä hwar sida sä far du 8
rador rutor, med b rutor, i hwar rad. En qwadratfamn. inne-
håller 9 qwadratalnar: och hela Jordklotets yta innehåller
4,478,000 qwadratmil. Hwilken ofantlig widd!

-l) En gäng lära n*al också mina wetgiriga Läsare fä w ta
hivad som hände honom pä denna under, ara resa, »nen det
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längd i norr och söder, ty den gär ända opp emot norra po-
len, och wi weta ännu icke hwar den slutas, .m..,.n ingen

har rest sä längt opp i dessa okända land; men mot föder
sträcker landet sig nästan intill södra Polsirkeln, sä att det upp,
tager nästan hela Jordens bredd, hwar.mot det i öster och we-
ster icke har en sä ofantlig »vidd; ehuruwal det näst söder om
Equatorn är nära 400 mil br.dt. Man kallar äfwen ofta
hela detta landet med ett namn Amerika. Utom dessa twa
ofantliga landen, ser du en mängd af större och mindre Oar
kringsprida pä ytan af Jordklotet; »nen i synnerhet finner du
en stor samling af öar pä sydöstra sidan om Gamla Werl-
den, och deribland en, so/n kallas Ulimaroa eller Nya Hol»
land, och som är sä ofantlig, att den är öfwer 4_>_> mil läng
och 3_»c> mil bred. Denna samling af öar har man ännu sed,
nare lärt känna, än Amerika.

Om du närmare betraktar bilden af Gamla Werld.n, sä
finner du snart, att den bestar af 2:ne mycket stora halföar,
som med ett smalt ed hänga tillsammans litet norr om Kräf-
tans Wändkrets. Den mindre af dem, som ocksä Equatorn
gär fram öfwer kallas Afrika: och den större betraktar man
alltid säsom bestående af twenne delar, hwaraf den westra och
mindre kallas Europa, och den östra och större Asien. Pä
samma sätt bestär Nya Werlden eller Amerika af twenne half-
iar, hwilka med en smal landtunga hänga ihop: och af dem
kallas den norra halfön Nord-Amerika, eller ibland Eolum-
bin, och den södra kallas Syd-Amerika. När du härjemte
erindrar dig den stora ön, som ensam är nästan sä stor som
hela Europa; sä finner du lätt, att allt det Landet som fins
pä Jorden, bestär af sex delar, tre i Gamla Werlden, twa i
den nya, och en för sig sjelf: och dessa delar har man kallat
tVerldsdelar. Wcrldsdelarna aro således sex: 1) Europa,
2) Asien, 3) Afrika, 4) Nord-Amerika, 5) Syd-Ame-
rika, och 6) Australien *) eller Polynesien "), som ut-
göres af den stora samlingen af öar söder om Asien. — Det

stär i andra böcker. Här will jag endast saga dem, att han
hette Cl)rist offer (olnnlblls (<^'> t<*v.,l _,_»_*._).

*) Ordet Australien betyder: _.andet>sod.»*'»»., eller Söderlan»
derna, ty latinsta ordet u„«rl_l!3 betyder: hwad som ar sö-
derut.

**) Namnet Polynesien kommer af de grekissa orden Pål.?., män-
ga , och nä«o., _b. och betyder derföre: N.er.dod.le>. med n_än»
Z« onr.
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Edet, hwarpa man landwäg.n kan komma ifrän Afrika in i
Asien, kattas Suezista Näset, eller Edet wid Suez; o h
den Land.lungan, som sammanbinder Norra och Södra Ame,
rika, heter Panama-Näset.

Asien är den största af alla wcr.bsbelarna. Den är half-
annan gäng sä stor som Afrika; nästan dubbelt sä stor som
Nord-Amc.ika, och mer än twä gänger sa stor som Syd-
Amerika, den är tre gänger sä stor som Polynesien, och fyra
gänger sä stor som Europa, hwilken säledeö är den minsta af
dem alla. Och om wi »vända om denna jemförelse, och börja
med Europa, som är 12 gänger sä stor som Swerige och Nor,
rige tillsammans: sä ar Polynesien nästan halfannan gäng
sä stor. Södra Amerika nästan dubbelt. Norra Amerika mer
än twä gänger, Afrika inemot tre gänger, och Asien syra gan,
ger sa stor som Europa.

Asiens norra del, i synnerhet mot öster, är rysligt kall:
den medlersta deremot är tempererad, och den södra, som gär
ner ända till Equatorn, är gansta warm, men, äfwen mycket
angenäm. Med Europa förhäller det sig pä samma sätt, fast-
än den icke hinner sä längt emot söder. Afrika har en tem-«
pererad wärma bäde wid norra kusten och södra udden; men
midt i landet, i synnerhet norr om eguatorn, är det gansta
hett, sä att landet saknar wäxter och inbyggare. I hen trak-
ten bläser ibland en wind, som är sä brännande, att den kan
döda mennistor och djur om man kommer för den. — Nord-
Amerika är äfwen mycket kall emot norden: den är tempere-
rad mot norra wändkretsen, och längre söderut mot näset, är
wäl gansta warmt, men tillika mildt och behagligt. Syd-
Amerika ligger wäl under equatorn: men der ar likwäl icke
pa längt när sä hett som i Afrika, utan mycket mildare, och
mot söder blir det allt kallare och kallare, sä att det wid sö-
dra udden, som heter Rap Horn, är gräsligt kallt. Hwad
Polynesien äter angär, ligger största mängden af defi öar i heta
luftstrecket; men den stora wattenmassan, som omger dem,
swalar af luften, och gör d.m till de ljufwaste och w^ckraste
länder pä Jorden. De delar äter, som ligga längre mot po-
lerna, blifwa i samma män kallare: och de, som ligga längst
ät söder, hafwa nästan en oupphörlig winter.

Sädant ar i korthet det Land som fins pä Jorden. Lät osiuu kasta en blick öfwer de stora wattenrymderna, som omgiswa
alla dessa land, och som flilja dem ifrän hwarandrc».
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Der ar wäl stora Land pä Jorden; men likwäl fms
der ännu mycket större Sjöar; man antager till och med, att
hela jordens yla till en början »varit betäckt »ned watt?»». Nu
äro tre delar af Jordens yta under »vatten, och endast «n fjer»
dedel deras är torr. Ja det fins sä stora sjöar, all man fär
segla rätt fram i stera mänader med mycket stor fart, utan

att man ser annat än himmeln öfwer sig och »vattnet under
sig, utan minsta skymt af Land. Ögal söker förgäfwes, under
all den tiden, utät den stora »vattenytan, att finna nägot tecken
till land, eller nägot synbart föremal, utom wägorna och him-
meln. Likwäl kan man, sä snart man ser Solen eller Mänen
eller Stjernorna, räkna ut hwar man är pä Jorden *), och
pä det sättet fä weta, huru längt man har till bekanta land:
och sä har man äfwen Kompassen, som alltid wisar hwart
norr är **), sä all man pä den kan se i hwad waderstr.ck
man seglar.

De största Sjöarna, som äro sä ofantligt stora, som jag
nytz bestrifwit, kallas Oceaner eller N).rldsh_f. Atla stora
sjöar, eller alla sjöar, som äro sä stora, att man, dä man en
klar dag är ute pä dem, ej ser land ät någon sida, kallas
Haf, och säledes äro Oceanerna det samma, som de allrastörsta
Hofwen. - En Sjö, som till det mesta är omgifwen af land,
men pä en sida hänger fast wid en större sjö, kallas en _Vt'k

***) Utt räkna ut hwar man är pa'Jorden, ar detsamma som
att räkna ut L.ngilud.n och Latituden för det ställe hwarpa
man ar.

*>**) Efter jag namd. Komp.ssen, fä mäste jag äfwen i förbi-
gående saga hwad det ar, — Kompatz kallas en liten läda, i
hwars botten man satt en spetsig näl, eller ett stift: sedan
har m.u tagit ett smalt stälftycke, och gjort ett häl i ena si-
dan midt pa detsamma, och sen har man afpassadt det sä, att
när man lagt ståltråden pä nälens udd, wager den jcmt, och
kan fwauga omkring i ladan. När man dä pä ett wilit satt
strukit stältraden mcd en sten, som .all<_. magnet; sä far stå-
let den underbara egenssapen, att det alltid* wrider den en»
ändan mot norr, sa länge det pä nålen fär swanga fritt: och
vm man fäster pa ståltråden ett rundt papper, hw.rpa man
ritat linier i kors, för att utmärka »väderstrecken, såsom jag
förut har wifat; sä kan man pä papperet, som ståltråden »vri-
der med sig, se hwart norr och söder och öster och wester ar,
och således äfwen weta, i hwad waderstreck man seglar. Kom-passen wisar likwäl icke pä alla stallen pä Jorden ratt ät norr,
utan pä somliga ställen mera westerut, och pa somliga mera
österut; och det är det, som kallas Rompassens mifZwisl.lt. g,
hwarom talas i Resebessrifninga. och andra böcker.
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och om Wiken är en del af hafwet. kallar man ben en Hafo-
tv t*. Det är derföre lätt att första, att en stor wik kan haf-
wa mänga smä wikar, och har det ock werkeligen; ty sällan
ar en strand ett stycke rak utan gar jemt i wikar och uddar.
Om en sjö har land pä alla sidor, sä att »vatten bara rinner
ur den i en annan sjö, sä kallas den sjön, som är sä omstängd
af land, en Insjö; ar wattnet salt kallas den Saltsjö, och
saknar den utlopp, sä att dctz »vatten nedrinner i sanden, kal-
las den Steppsjö. En liten Insjö, med stillastäende och
derför osundt watten, kallar man ett Lräsk: och ett Träst, i
hwilket sins sä litet »vatten, att tufwor och jord sticka opp pH
mänga stallen, kallar man ett Rärr, eller ett Moras, som du
»väl lär weta. Ett smalr watten, eller en smal sjö, som gär
ifrän en större sjö till en annan, kallas ett Sund. När wat-
ten kommer opp ur marken, liksom ur en pipa, sa kallas det
en Rälla; och när watten rinner längs ät marken i en smal
wäg, kallar man det en Rännil, hwilken, da den blir större,
fär namn af Bäck. När flera bäckar sä flyta tillsammans,
att deraf blir ett större rinnande watten, kallas detta watten
en A, och dä flera äar förena sig, sä att det blir ännu större,
sä kallas det en Ström eller Flod, och de största Floder
kallas Elfwer. Det ges Elfwer, som äro sä ofantligt stora,
att de äro flera hundra mil länga, och sä breda, att man ej
frän den ena stranden är i ständ att kunna se den andra.
Ett sådant ställe i en stod, der wattnet, som rinner, faller
brantare ner, sä att det der brusar och strömmar hastigare,
kallas en Fors: och en mycket brant Fors kallas wattenfall.
Det sins Wattenfall som pä engäng äro mycket rysliga och
stona. Man sär se stora floder störta sin ofantliga watten-
massa utföre branta klippor med en förskräcklig fart, och med
sädant dän och brusande, att det hörs mänga mil omkring,
ock att wattnet stänker, som en rök högt opp mot stpn. Det
sins äfwen sä branta wattenfall, att man kan ga fram imellan
det nedrusande wattnet och klippan, som det faller ifrän: och
det fins wattenfall, som äro sä höga, att wattnet som faller,
blir bara som en dimma eller ett duggregn, innan det hinner
ner till marken.

Men det ar icke nog med det, att wi weta, att det sins
stora sjöar och strömmar och strömfall pä Jorden; wi böra
äfwen lära otz känna hwilka och hwarest de äro. Om du kastar
di» blick öfwer ytan af Globen, sä finner du snart, att Oce«
aiierns eller de stora Werldshafwen äro fyra: >) westra
«O.e_ln eller Atlantiska Hafwet, som ligger pä westra sidan
om gamla Werlden och sträcker sig i wester till Amerika: 2)
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Astra Ocean eller Stilla Hafwet, som afwen ofta har blif-
wit kalladt Söderhafwet, ligger öster om gamla Werlden, och
wester om den nya; kallas äfwen Stora Ocean, för det,
att det är den största af alla haf: Z, Södra Ocean eller
Indiska H..fwet, ligger söder om gamla Werlden, mellan
Afrika, Asien och Polynesien: ock 4) Norra Ocean eller
Ishafwet som ligger norr om Europa, Asien och Nord.Ame-
rika, eller omkring Norra polen.

För att bättre lära känna detza haf, bör du företaga dig,
att med mera uppmärksamhet betrakta dem ett och ett i sän-
der. — Jag stall leda din blick öswer dem i följande ord-
ning :

Östra Oceanen. Betrakta först den Stora Oce-
anen eller Stilla Hafwet. Du ser dä för dig ett oftmtligt haf,
som intager nästan hälften of hela Jordklotets yta. Endasten
myckenhet af smä öar ligga längt ifrän hwarandra kringspridda
pä dest omätliga rymd. Pä westra sidan om denna Ocean ser
du Asien, pä hwars kust hafwet bildar fyra stora hafswikar:
af hwilka den nordligaste är den största, och kallas 2.ama eller
Lungusista Hafswiken. Dcn andra, som du ser dernäst, se-
dan du komtnit söder om näg.a stora Oar, är äfwen riktad
mot norden , kallas Hocmghai eller Gula hafwet. Den tre-
dje ligger straxt söder om norra Wändkretsen och heter Tonkin-
ska wit*.»*».* och den fjerde, som är nära Equatorn och nära
Asiens sedligaste udde, kallas Siamissa N)il?en. Ostindiska
Oarne taga här emot, och Utgöra sedan gränsen pä sydwestra
sidan, för den Ocean, hwarom wi nu tala. En oandelig mängd
af Sund äro har emellan öarna, genom hwilka man kan kom,
ma in ät Indiska hafwet, och en Hafswik, kallad Rarpenta-
riska _Vik*en, bryter »n pä norra kusten af ön Ulimaroa. Mot
söder förlorar Stilla hafwet sig i Söderpolens istrakter, och
pä östra sidan beröm ligga begge delarna af nya Werlden,
med en jemnare strand, om man undantager pauamilka N?i-
ken, wid Equatorn, Raliforniska TViken under norra
Wändkretsen, och en stor men mycket öppen wi., längre i norr.
Litet norr om Equatorn, eller »mellan Siamista och Panamista
wikarne, är hafwecs bredd nära twä tusen mil; men
mot norden draga Asiens.och Norra Amerikas kuster sig trän-
gre »not hwarandra tillsammans och först när man kommer
nära mot Polsirkeln, finner man Sundet Anian, (af mänga
kalladt Berings Sund ~ hwarigenom man kommer opp i Norra
Ocean, och hwilket således skiljer Asien ifrän Nord>Ame.ika.

tTorra Ocean. Ungefär midt i detta haf ligger norra
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pol?!., och det hinner nästan pä intet ställe ner till Polsirkeln
engäng. Du kan dä lätt föreställa dig, huru stark kölden
stall wara der. Man har wäl gjort flera försök, att segla
härigenom norr om bäde gamla och nya werlden, men det har
icke »velat lyckas, för köld och is; och ännu känner man icke
norra stränderna af Nord-Amerika. Nägra stora öar ligga i
detta haf, och till dem resa flera stepp om sommarn, för alt
fånga hwalsistar: och i allmänhet sins här otroligt mycket sist
af mänga slag. Af Hafswikar, som komma ifrän Norra Ocean,
är en i Europa, kallad Hwita Hafwet, och en i Asicn, som
fält namn af Obista N)iken, temmeligen stora.

N? esira Ocean. Utur Ishafwet kommer man ner i
Westra Ocean eller Atlantista hafwet. En stor Ö, wid namn
Island, ligger här under Polsirkeln midt i hafwet, och ut-
märker skillnaden mellan Norra och Westra Oceanerna. Sedan
man kommit ner i den sednare, har man pä östra sidan werlds-
delarne Europa och Afrika: och här tränga i synnerhet twenne
wikar längt inåt landet. Den nordigaste. af dem, som gär
in i norra delen af Europa, kallas wid inloppet Nordsjön;
och längre in Östersjön, som sjelf äger flera grenar mot norr
och öster: och den andra gär in imcllan Europa och Afrika,
och kallas Medelhafwet. Denna är den största af alla wikar
pä Jorden. Den gär ända opp emot Asien, och grenar sig i
fiera mindre wikar, i synnerhet pä norra sidan. Under Equa-
torn gar en stor bugt inät Afrika, hwilken kallas Guineiska
iViöen, och här utanföre kallas hafwet Ethiopiska hafwet.
Pä westra sidan om Atlantista hafwet ligger nya Werlden:
och der ser du, norr i Nord-Amerika twenne ofantliga hafs-
wikar som kallas Baffins och Hudsons N?ikar. Wid norra
Wändningen gär en annan wi. inät landet, mellan Norra ochSödra Amerika: och denna wik, som heter Mexikanska N)i-
ken, ar näst Medelhafwet den största pä Jorden. Utanför
den östra kusten af Amerika kallas Oceanen Brasilianska Haf-
w.t: — och emot söder sträcker denna Ocean sig fram, ända
till Polen. Man kommer ur Westra Ocean till Stilla Haf-
wet, förbi Amerikas södra udde, som kallas Rap Horn, och
till Indiska Hafwet förbi Afrikas södra udde, som sätt namn
af Goda Hopps Udden, för det att den Man, som förstagängen seglade till densamma, cmdte.igcn har säg landet slutas,
och wika österut, och man ssled.es sick godt hopp, att komma
sjöledes in i Indiska Oceanen, dit »nan önstade finna en wäg.

Södra Oceanen, eller Indiska Hafwet, gar öster
om Afrika norrut, och möter, ett stycke pa andra sidan om
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Equatorn, stränderna af Asien, der flera stora bafswi.ar till-
skapas och tränga längt in i landet: säsom Röda hafwet,
eller Arabiska»Wiken, mellan Afrika och Asien: persiska N)i-
ken och Bengaliska wiken. Pa östra sidan stangcs denna
wattenrym. af Polynesiens Oar, och söderut möter afwen här
Söderpolens Ishaf. Ett anftnligt antal af större och mindre
öar ligga äfwen kringspridda i denna Ocean.

När man således ser öfwer de stora Wattnen, sa finner
man, att mestadelcn af dem ligger pä Södra hälften af Jor-
den, eller söder om Equatorn, och att Södra Polen ligger midt
i ett alldeles ofantligt haf.

Pä de stora hafwen mellan Wändkretsarne blåsa windarna
icke sä ombytligt, som hos ost, att det den ena dagen blåser
nordan, den andra sunnan, den tredje östan, och ofta flera
wäder pa en bag. Nej! östanwad... fortfar man uppehäll pä
Stilla och Atlantista hafwen, samt söder om Equatorn i In-
diska Ocean, sä att alldrig någon annan wind bläser ute i
dessa haf: och i norra delarna af Indiska Oceanen, äfwens.V
i hafwet näst utanför Siamista och Ton.insta wikarna, bpter
»Vinden om endast twä gänger om äret, fä att der bläser en
ständig nordostwind under dct halfwa äret, som Solen är söder
om Equatorn och under andra halfwa aret en ständig spdwest.
Sädana ständiga »vindar kallas passad - windar; men du
bör icke förgäta, alt de finnas endast imellan Wändkretsarne,
och ute pä Oceanerna; ty »vid landet bpter winden i det heta
luftstrecket sä besynnerlige», om, att den om dagen, när hettan
ökas, bläser ifrän sjön till landet för att afswalc» luften, och
om natten twertom ifrän landet till sjön, för att bortföra öf-
wer hafwet den af Solen pä landet upphettade luften. — Sa
underbart ar allting inrättad! i naturen.

De som segla omkring Jorden, fara derföre gemenligen
alla westerut: sä att de kunna betjena sig af de ständiga win,
dorna. i synnerhet i Stilla hafwet. Den wäg de mäste taga,
när de komma ifrän Europa, är den: att de igenom Atlantista
hafwet segla til! Amerikas södra udde, der de dä, antingen gä
omkrmg Kap Horn, eller igenom ett längt sund, som är nära
derimill och kallas Magellanska Sundet, för det, att den
som först seglade den wagen hette Magellan; men de räka der
nästan alltid ut för stormar och owäder. Sedan de hunn t
»val förbi denna farliga udde, styra de norrut mot Equatorn,
och följa dä med östanwinden öfwer Stilla hafwet, hwarcst de
under wagen pläga gä i land har och der pä de^smä, mcn
stona öarna, som liM» i detta haf. De segla sedan igenom sun.
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den mellan öarne fom äro mellan Asien och Ulimaroa, in ät
Indiska Oceanen, ock igenom den, förbi Goda Hopps» Udden*,
tillbaka in i Atlantista haftvet: der de äter »vända norrut, för
att komma hem till Europ«. — Du mä tro att en sådan resa
icke kan göras pa kort tid. Man behöfwer wanligen derlill
Mycket mer än ett helt är.

Utom de redan omtalade Sunden, Anian och Magellans
Sund, will jag ännu har nämna Gibraltars Sund, hwar-
igenom »nan kommer in i Medclbafwet: _. re sund, hwarigenom
t«an kommer in i Östersjön : Babelmandeb, som leder in i
Arabiska wiken: Straat Saund, som sammanbinder Indiska
haftvet med Östra Ocean: Hudsons Sund, som utqör inlöp,
pet till Hudsons wiken, och Dawis Sund, hwarigenom man
kommer in i Vaffins wik.

De största och markwardigasse Oarna pä Jorden, utom
Ulimaroa, som för sin storlek häldre bör kallas fastland, will
jag äfwen här uppräkna. De äro följande: Borneo söder om
Asien: Nya Guinea i Polynesien: Madagaskar öster om
Afrika: Sumatra söder om Asien: Britanien wester om
Europa: Celebes söder om Asien: Nipon öster om Asien:
Nya Zelands Oarna sydost om Ulimaroa: lawa wid Straat
Sunda: Stora papus On öster om Eelebes.* Nowa Zemlas
Oar norr om Asien.- Island: L.»»zon nordost om Borneo:
Newfoundland (Njufoun.land) öster pä Nord.Amerika:
H.uba i Mexikansta wiken: Irland wester om Britanien:
Diemens Land söder om Ulimaroa: Domingo eller Hayti
nära till Kuba: Magindanao söder om Luzon: Ceylon söder
i Asien: Simbu öster om Nya Guinea: Spitsbergen längt
oppe i Norra Ocean: Dagoa nära till Simbu: Gilolo, eller
Halemahera, öster om Eelebes: Ratyswans O i Hudsons
wiken: Sicilien, Sardinien, Rorsika, Rreta och Cypern
i Medelhafwet, Jamaica söder om Kuba, och porto Rico
öster om Hayti: Magellans Oarna eller Eldslandet wid Kap
Horn: och otaligt mänga andra.

Stora Insjöar finnas äfwen, och jag will här nämna de
märkwärdigaste: säsom Swarta och Raspiska Hafwen pä

**) Rar ett namn icke löses efter manlig Swenst innanläsning »

sa har jag, bredwid namnet inom parentes, utsatt huru man
Uligtfär bör läsa det, emedan ..»na boken, efter si, inraltmng
och styl, bör komma i hand..na pa barn förr a» ma» kan
»vänta af dem, att de tunn» läsa Franska, Engelska 0. s. w.
innantill.
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gränsen mellan Asien och Europa: en sa-mlinc» af flera stor»
Insjöar i Norra Amerika mellan Hudsons och Mexikanska wi-
karne: Marawi i östra delen af Afrika: Aral litet öster
om Kaspista hafwet, och Bajkal in i, landet af Asien: pa-
rimc. i Syd. ?lmerika, mellan Equatorn och nordöstra kusten:
och Litikaka wid westra kusten af simma »verldsdel, nära
Stenbockens wändkrets: samt Aadoga och Onega i Europa,
söder om Hwita haftvet.

De största Elfwerna som finnas pä Jorden äro följan-
de ****): i) Apurimak eller Amazonssoden i Amerika, som
rinner ut i Westra Ocean nära Equatorn, och är den största
af alla floder: 2) Nil, som i östra delen as Afrika, faller ut
i Medelhafwet: 3) Aligara eller leniseja, som i Asien faller
Ut i Ishafrret: 4) lanktsekiang eller Kiangf.od.n_, som
flyter i Asien öster ut till Stilla hafwet: och hwilka fyra äro
alla mer än 400 »nil länga: — 5. Hoangho eller Gma Flo-
den, norr om langtsekiang: 6) Obi, som flyter norrut i
Asien och faller i den wiken, som _*f denna floden kallas Obista
wiken: 7) Mifsuri eller Misisippi, som i Nord »Amerika,
faller söderut in i Mexikanska »viken: 8) Sant Koren; Flo-
den, .som i samma »verldsdel faller öster ut, och är den floden,
hwarigenom »vattnet rinner utur d«* mänga och stora Insjöar-
ne, hwilka ligga i den trakten af Nord.Am.rika: 9) Menan,
kom eller Kambodja, som faller i hafwet wid ändan af det
landet, som är emellan Ton.insta och Siamista rockarne: 10)
L-ena, som i Asien faller i Ishafwet öster om Angara:
11) Paraguay, som flyter i Syd-Amerika ät söder, öfwer
Stenbockens Wändkrets, och faller igenom en 15 mils bred
mynning ut i Westra Ocean: alla öfwer 300 mil i längd: —

12) Amur eller Seghalienflod.n, öster i Asien: 13) Ganges
eller Pudda, som är en mycket ryktbar flod, och flyter ut i
Bengaliska wiken: 14) Burramputer, som är näst österom
Ganges: 15) Irawaddi eller Awaströmmen, som är i sam,
ma del af Asien ännu litet längre österut: 16) tVolga. som
flyter igenom östra delen af Europa, och faller ut i Kaspista
hafwet: »7) Orinoko, som faller i Westra Ocean pä norr»

**) Nar du pä Kartan funnit den flod, som du söker, sä bör du
följa med den under hela sin bana, ifrän deh källor, till del.
utlopp, pa det att du mö se hwarifran den kommer huru den
slingrar sig, h^ad grenar den har, och hwar den faller ut i
haftvet.

C
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kusten af Amerika: .8) Frät, som flyter ut i Persiska wiken:
,c>) Donau, som rinner igenom södra delen af Europa
österut till Swarta hafwet, och 20) loliba eller Nigerfloden,
soM flyter midt i Afrika österut, och slutligen förlorar sig i
den omätliga sandöknen, sä att den (säwida man wet) icke
hinner pä nägot ställe till haftvet: hafwa alla en längd af mer
än 200 mil. Hwem stulle dä kunna uppräkna den otroliga
mängden af floder, som finnas pä Jorden, men icke äro sä
ofantligt stora som dessa?

De markwärdigaste Wattenfall pä Jorden äro: Niagara
i Norra Amerika, der S. Lorentz Elfwen, under det den fly-
ter mellan de stora Insjöarna, störtar sin o-fantliga »vatten-
mängd utföre en brant af 27 famnar, och hwilket är det »vat-
tenrikaste af alla Wattenfall. — Det högsta i Europa, är i
Pyreneista Bergsäsen, der flera bäckar falla utföre en brant
stenwägg om 23c» famnars höjd. Nilen gör äfwen flera stora
wattenfall omkring norra Wändkretsen, och närmare opp emot

desi ursprung.
Alla öfriga märkwärdiga Sjöar, och Wikar, Sund,

och Strömmar, och Oar, och Uddar och mera sådant, komma
att längre fram i denna bok omtalas, jemte de werldsdelar
hwari de finnas och till hwilka de höra. Men sedan min upp-
märksamme Läsare nu lärt känna den allmänna fördelningen
af land och watten pä Jorden, och fätt namn pä största de-
larna deraf, sä skola wi företaga osi, att omtala för honom,
hurudana sjöarna och landen äro, säwida wi här kunna och
böra göra detsamma.

Bottnen i Sjöarna är icke jemn som golfwet: utan som-
liga ställen äro djupa och somliga äter grunda. Der sins
ställen ute i hafwen, hwilka äro witzt en mil djupa, sa att
man knappt stulle räcka till botten pä dem. om man satte en
sien i ena ändan af ett snöre, som wore sä långt, att det stulle
räcka ifra» den ena milstolpen längs ät landswägen till den
andra. Andra ställen äro mycket grundare sä att man ej be»
höfwer mycket längt snöre för att räcka till deras botten. Pa
somliga stallen äter är det sä grundt, att stepp ej kunna kom-
ma fram; utan om ett stepp kommer med fart, sä stöter bott-
nen eller kölen eller sidan af skeppet emot, och gär sönder, dä
skeppet sjunker ner och brptes sönder af wägorna, och folket
dunknar, om de ej kunna med bät eller bräder, eller med
simmande, komma till land. En födan olycka kallas stepps»
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brott: derföre are- sädana grunda ställen- mycket farliga för
sjöfarande, och derföre mäste de »väl akta sig för dem, men i
de stora hafwen äro icke mänga sädana ställen, ty der är myc«
k^t djupt. Om ett fädant grundt ställe har pä bottnen stenar
eller berg, sä kallar man det ett Grund; m*en har det bara
sand, sä kallar man det en Sandbank. Finnas nära kuster»
ne, liksom wallar, den ena utom den andra . af Sandbankar,
uppkastade af Hafwet, kallas de Dtiner. Bestå dessa grund
afKoraller lett slags djur, som bo uti »växande H»»S af kalk)
kallas de Roralldankar **-). Pä somliga ställen gä berg och
stenar med sin topp just under watnet, och när wägorna sen
gä öfwer det stället sä brusa de derpä, sä att wattnet stänker
högt opp, att det dänar och fradgas: och sädana ställen kallar
man Bränningar, eller Hafsbränniugar: och nar man ser
sädana dä man seglar, sä mäste man akta sig för dem och
fara ifrän dem i ty stöter fartyget mot dem, sä lider man
skeppsbrott. Pä somliga ställen äter gä berg-spetsarna opp
igenom wattnet, och dä ser man klippor och stär och öar
ofwan om wattenptan.

Wattnet, som är i Sjöarne, står icke stilla, När d.l
bläser helt sakta, sa blir wattnet ofwanpä krusigt, och dä säger
man att det gär smä wägor; men när del bläser starkt, blif-
wa »vägerna äfwen större, och pä hafwen blifwa de dä sä
stora som stora hus; och dä wältra de sä stora efter hwarandra:
och skeppet, som seglar der, är ibland oppe pä den höga wa-
gen, och dä kan folket se längt omkring sig pä wattnet, just
som när man är oppe pä en backe pä landet: och ibland äter
är skeppet nere imellan wägorna och dä ser folket de höga
wägorna pä bägge sidor om sig, och bara himmelen öfwer sig.'
och sen lyftes skeppet äter upp pä wägen, ty det flyter allt
ofwanpä, för det, att det är lättare än wattnet som bär det.
När de stora wägorna wältra , mot stranden, sä att de icke
komma längre, sä är det likasom de der stulle brytas sönder,
och dä dänar det härdt och brusar sä starkt, att man icke kan
komma i land pä sädana ställen, ty wägorna stulle flä sönder
bäten emot stranden, och folket stulle drunkna; utan folketsom är i bäten, och will komma i land, mäste söka att slippa
in i nägon wik eller sund, der wägorna icke gä sä stora.

*) Nu för tiden finnas dessa endast uti de warmare Hafwen,
men flere öar, .. e. Gottland i Swerige, hafwa ursprungligen
warit korallbankar.
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utan der det 3r lugnare och stillade *). Men nar det bläser
mycket härdt, sä att det är stark storm, sä gär wägorna pä
hafwet ännu större, och dä se de gröna ock swarta ut, och dä
fradgas de ofwanpä topparna, sä att det ser ut som der wore
snödrifwor, och dä yr och stanker wattnet omkring, och dä är
det rysligt att wara pä hafwet. Da sliter »vädret sönder seglen
och till ock med bläser smkull skeppet, och folket k_n icke stöta
och styra skeppet för stormens skull, utan är i fara att komma
i sjönöd och lida skeppsbrott.

Ännu märkligare är wa.tnets lopp i en bestämd riktning
uti wissa Haf, oberoende af »vinden, hwilket man kallar Hafs,
ström. Sä flyter genom Vehringssundet en dubbel Hafs-
ström; en ifrän Ishafwet in i stilla Hafwct, en annan twärt-
om. Stundom strömmar wattnet pä ytan och pä djupet ät
motsatta häll, säsom i Gibraltars sund. Af sådana Hafs-
strömmar är Golfströmmen^ i Atlantista Hafwet den mark-
wärdigaste. Den börjar i Mexikanska »viken och efter att följa
Norra Amerikas kust, wänder den sig ät öster, och derefter ät
sydost till Azorista öarne.

Wid stränderna i de stora hafwen fär man se en underlig
sak, som man alldrig sär se i de smä sjöarna. Man fär se,
att der skeppet den ena stunden kan segla, der är helt torrt,
sä att man kan gä der pä bottnen, den andra stunden, och
sen kommer der äter watten, sä att man äter kan segla der.
Man kallar denna underliga sak för Ebb och Flod. Det
gär sä till. När det är sa grundt att skeppet bara jemt fly-
ter fram, säsom i en wik, som icke är mycket djup, sä ser
man der, huru wattnet minstas eller rinner utur wiken sä, att
der efter 6 timmar är helt torrt, sä att man kan gä pä bott-
nen. Straxt derpä börjar wattnet komma tillbaka, och ökas
allt mer och mer under 6 timmar, och dä kan skeppet äter segla
der. Sen minstas' wattnet äter i 6 timmar, sä att det blir
torrt, och stiger äter i 6 timmar att man kan fara med fartyg,
och faller äter, och sä allt oafbrutit. När wattnet faller eller
minstas, kallas det Ebb, och när det stiger eller ökas äter,
h...r det Flod *-*).

***) Ett sådant ställe i en wik eller ett sund, der stepp och andra
fartyg kuna ligga, utan att de stora wägorna kunna städa dem,
kallar man en Hamn.

**") Ebb och Flod kommer deras, att Manen och Solen werka pH
wattnet i de stora hafwen: huru det gar till, fär man weta
t Astronomien.
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Det Watten, som sins i goda källor, har ingen färg och
ingen smak." Det ar helt klart och helt rent; men i hafwet
är watlnet hwarken sä klart eller sä rent; utan det är ofta
grumligt och smakar salt och bittert. I gansta mänga insjöar
och träst och floder är wattnet icke salt och bittert, fastän det
icke alltid är klart, utan ibland grumligt; men det sins ock-
sä nägra insjöar och källor och strömmar, hwaruti wattnet är
salt, sä att det smakar helt filt. Wattnet är icke lila salt
pä alla ställen i de stora h..fw?n; utan der det är »varmast,
der är ockla wattnet a.llrasaltast och allrabittrast, och det är
mycket wäl att det sä är ; ty därigenom häller wattnet sig stän-
digt friskt, sä att det ej ruttnar och stäms 1 warmen, som det
eljest stulle göra.

I det heta luftstrecket pä Jorden sins ingen winter, och
derföre sins der ingen is och snö heller, utom pä de höga
bergen: och derföre ligger aldrig is pä deras sjöar elier sno
pä deras land. När man berättar för dem, som bo der/att
det händer hos ost, att man kan din ena tiden pä äret, nem-
ligen om wintern, gä och köra pä wattnet, som dä är ofwan-
pä sä härdt som en sten, och att marken under den tiden är
alldeles hwit; sä undra de sä mycket derpä och »veta icke huru
bet gär till. Men det weta wi wäl! ty när »vintern kommer
och det blir kallt, sä stelnar wattnet ofwanpä till is, och da
lägger watten sig pa landet säsom snö, sä att landet som
förut war grönt om sommaren, blir nu helt snö-hwitt. När
en Man, som war bemma ifrän en ö i det heta lnftstrecket,
en gäng kom till ett ställe, der det snögade, undrade han »nyckel
derpä att der regnade hwitt, som han kallade det. Men det
är mycket wäl, alt snön, som täcker Jorden om wintern, ar
hwit, ty man ser da, när det är länga nätter och korta dagar,
bättre i mörkret, emedan ben hwita snön lyser ifrän sig, sä att
man ser tydligare: och du mins wäl huru mpcket ljusare det
är ute om aftnarna, sedan snön gjort marken hwit, än
förut om hösten, da ännu ingen snö kommit. Du ser således,
att Gud gjorde wäl, när han gjorde snön hwit: och sä är
den ocksä sä hwit och ren, att ingenting i werlden kan wara
hwitare och renare; men när »vären kommer, när dagarna äter
bli länga och Solen wärmer starkare ifrän höjden, fä smälter
snön och isen opp igen, och sedan börjar gräset och allt annat
wära: och dä blir det sommar igen.

Salt wattnen fryser icke sä snart till is, som det som icke
ar salt; och de stora hafwen frysa aldrig sä, att man pä
isen kan fara öfwer dem. I Ishafwet eller Norra Ocean sins
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mycket is, nästan hela äret igenom, sä att ben icke engäng
hinner smälta opp midt om sommaren; men den flyter deroch
far fram ock tillbaka säsom wädret för den, i stora hovar och
stycken, ock kallas dä Drif-is. Sä gör det äfwen wid södra
polen och der ännu mer; ly der är ännu kallare än wid den
norra, och till polerna slipper ingen för isens stull. När isen.som flyter i hafwet icke hinner smälta opp, sä ökas den allt
mer och mer s ofantligt stora massor, som ofwan wattnet se
ut som berg, och gä förskräckligt djupt ner i wattnet. De kallas
dä Isberg: och när Solen skiner pä dem, glimmar isen sä grann
med mänga färger, och watten rinner utföre sidorna, säsom
forssar utför ett berg: och det är sä kallt omkring dem, sä att,
när man kommer seglande, känner man pä längt häll att det
blir kallt, ock dä bör man söka att komma ifrän dem. Om
wädret drifwer sädane isberg emot warmare luftstreck, smälta
de äter opp; men stanna de innom Polsirklarna, kunna de ligga
der i mänga är. Sä ligger en iS, som kanske aldrig smälter,
pä norra kusten af Nord»Amerika: och när Kapten Cook seg,
lade mot södra Polsirkeln, säg han der omätliga isfält och
isberg i länga sträckor bakom och öfwer hwarandra, sä längt
ögat kunde hinna, fastän det war i den liden pa aret, dä der
stulle wara sommar.

Men jag bör äfwen tala om, att det fins Källor, som
äro warma eller innehöll., »varmt watten: och af dem äro
somliga ljumma, men andra äro k.kheta, sä att man kan koka
i dem om man hänger det som man will koka i watinet, i
källan. Sädana källor finnas till exempel pä Island, pa
Sicilien, och pä gansta mänga andra stallen i alla Jordklotets
delar. Somliga af dem spruta wattnet högt opp i luften:
somliga äro stilla en stund, och spruta sen det heta wattnet
opp m?d buller och dän den andra stunden: och somliga äro
stilla säsom andra källor. De kallas ofta N)arma bad, för
det att man brukar bada i det warma wattnet, som man ta-
ger ur dem, emedan det är mycket hälsosamt. Man kan lätt
begripa att det mäste wara eld nere uti Jorden pä sädana stäl-
len, der wattnet i källorna blifwer sä warmt.

När watten kommer i wärme, sä stiger det opp som en
rök i luften, och dä säger man, att wottnet dunstar bort. Af
dunsterna, som uppstiga ifrän sjöarna och hafwen, blir sedan
moln, som »vädret drifwer öfwer landet: och af molnen blir
regn, som wattnar Jorden, att dm blir fruktbar: och sen rin-
ner wattnet genom floderna äter i sjöarna och hafwen. Pa
detta sätt är wattnet jemt i rörelse, för att götm Jorden stött
«ch fruktbärande.
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Ett slätt land kallas det, hwarpä icke finnas naqra ojemn-
heter. En Hed är en torr och ofruktbar siatl. En slätt kal-
las Oken, när den är ofruktbar och obebodd af mennistor;
Sandöken, dä detz yta betäckes af sand: Stenöken, dä den
underliggande berg-arten öfwerallt framstär i dagen. Step,
per kallas slätter, som hafwa brist pä watten (det wattnet
som der finnes är »vanligen salt), för äkerbruk otjenlige och
lemna endast bet?. Uti öknar finnas likwäl här och der bör-
digare fläckar, försedde med friskt watten och listigare grönska,
dessa kallas Oaser.

Minsta delen af Jorden är likwäl slätt och jemn, utan
höjder, dalar, berg och slätter byta om med hwarandra öfwer
allt. Att det sä ar, är oändeligen wäl, ty eljest stulle Jorden
nästan pä alla ställen wara ofruktbar, och ingen stulle tunna
bo pä henne. Bergen se »väl ofruktbara ut, och mänga äro
det; men de hjelpa till att göra det öfriga landet fruktbärande.
Huru kan wäl det gä till? frägar du kanste. Jo, min lilla
tvän, utom bergen stulle inga källor, inga strömmar eller rinnan-
de watten finnas, ty sädana komma alltid frän bergen, och
utom dem stulle Jorden ej bli wattnad, utan bli helt torr
säsom en öken; och om det ocksä regnade, stulle wattnet icke
rinna bort, om icke landet wore ojemnt; utan bet stulle bli
som ett kärr alltsammans. Dessutom pryda bergen och ojemn-
heternq landet. Utan berg stulle allt wara detsamma och sam-
ma, och se sä tomt och ledsamt Ut; men nu ser allt sä mäng-
falldigt Ut, och allt är nytt och »vackert, när det är berg och
dalar, och kullar och slätter, och sjöar och strömmar om hwar-
andra pä Jorden. Skogar wärc, äfwen pä de flesta bergen,
ock du wet huru nödwändigt det är, att fä trän till att
bygga hus af, och till »ved. Mänga berg äro äfwen täckta
med mull, sä att det warer gräs och allehanda andra saker pä
dem säsom pä marken. Bergen innehälla äfwen mänga dyr-
bara saker, säsom guld och siifn^r, och koppar och jern, och
präktiga stenar, som mennistorna söka opp, och bryta ut, och
anwända till sin nytta och prydnad.

När man ser ett och ett berg i sänder, sä ser det ut som
bergen icke stulle wara i nägon ordning pä Jorden! men när
man lär alt känna mera, sä finner man att det är helt an,
norlunda. Pä somliga ställen ligga berg i länga rader," det
ena efter och bredwid det andra, sä att de hänga tillsammans
nedantill, och utgöra i hela längden icke mer än ett enda berg
med mänga spetsar pä. En fädan rad af berg kallas Berg'
sträcka, eller Bergsrygg, eller Bergs-as. Det ges bergs-
ryggar, som äro förskräckligt länga och stora, ibland flera huy-
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dra mil, och iftän dem gä sedan mindre bergsryggar eller ra-
der ät sitzorna, lika som grenar ifrän en stam. Sä gär en
stor bergsrygg, som kallas Alldiska 2.stn, igenom hela Syd-
Amerika, allt ifrän d.si södra udde, längs ät.westra kusten,
ända till och igenom Panama-Ede. inät Norra Amerika. En
sädan bergsrygg gar äfwen imellan Europa ock Asien, och kal-
las Nral eller Ingo..ska Bergs as.n. Twä sådana ofantli-
ga be.g.strsckor ga österut genom hela Asien, nära hwars östra
kust de slutligen räkas, och gä sedan ännu »vidare i nordost:
och mänga ofantliga grenar gä dcrifan bäde ät norr ock sö-
der. Afwensa gä flera sädana bergsryggar ifrän wester till
öster i Alrlka, hwaraf den som är närmast Medelhafwet kallas
Atlas, och »nan brukade fordom säga, att Atlas stödde Him-
melen ock bar den pä sina spetsar. En ofantlig bergsrygg gar
äfwen igenom samma werldsdel ifrän norr till söder. Likaså
stryka flera sädana bergs äsar genom Norra Amerika: — men
alla dessa skola framdeles närmare bestrifwas.

Det finnas ock sä berg, isynnerhet uti de stora bergsryggar-
na , som äro förskräckligt höga. De äro sä höga, att om
man stulle kunna mäta dem rätt ner ifrän spetsen eller öfwer,
sta toppen till marken, stulle det pä somliga ga än.a till
en half mil i höjd. Tänk efter litet, hwad höjd det är. Om
man stulle kunna bygga opp ett torn som »vore sä högt, att
det, om det stulle ligga pä marken, räckte ifrån den ena half-
milsstolprn till den andra; huru högt stulle det dä icke gä?
Man fick sätta hundra kyrktorn ofwanpä hwarandra, innan
det stulle blifwa sä högt. Det högsta berget, som sins pä
Jorden, är en af spetsarne af bergskedjan Himalaya uti Asien
och är omkring tre fjerdingswäg öfwer hafwets wattenptc».

De höga bergen äro sällan, som de läga, runda och .ull-
liga ofwanpä, utan deras spetsar äro branta och hwassa, och
sädana berg kallar man Fjällar. Kanske du har hört talas
om Norrsta fjällarna, som utgöra en rad med sädana der
höga berg pa gränsen mellan Swerige och Norrige.

De höga bergen sträcka sina toppar högt opp igenom mol-
nen emot himmelen, sä att dä man är ofwanpä dem, sa ser
man molnen nedanför, kring om berget, och när man gar ner
eller opp, och kommer in i molnen, sä ser man att de äro en-
dast wattenängor eller en dimma, säsom jag förut har bestrif-
N)it. Ofwanpä de höga bergen ligger is och fnö, som alldrig
hinner smälta opp, ehuruwäl de äro i det heta luftstrecket;
emedan det alltid är kallt högt oppe i luften, fastän det är
warmt nere i dälderne. Sådana flerärige samlingar af snö-
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och is, kallas Glc.ierer. Nedrulla frZn bergen Mora snö-'
massor, kallas de Laviner. Den märkwardigast. punkt pä
hwarje Fiall är den, hwarest den ewiga snön widtager, och
kallas Snögränsen. Under Equatorn, den warman är störst,
är Snögränsen omkring 7500 alnar öfwer Hafwe.t, men den
sänker sig sedan ju närmare man kommer möt Polerne, sä att
Snögränsen i norra Europa infaller med Haftvets yta »vid 80
graden; flera grader sydligare i Norra Amerika och pä ännu
längre afstand frän Södra Polen.

Nu kan du äfwen begripa huru det kommer till, att kal-»
lor och floder komma ifrän bergen. Jo: dels smälter snön och
isen, opp pä dem, och blir till watten: dels samlas »vatten-
ångorna kring om dem, och blifwa watten der, fastän det ej
regnar, och dels sä stannar »vattnet, när det regnar, i bergs,
hälor och remnor, och rinner smäningom bort, och icke pa en-
gäng säsom pä släta marken.

Somliga ställen af landet äro högre än de andra, fast-
än der ej är berg, och de kallas dä __andtl)öjder: och om de
höga ställena äro langa, kallas de Aandtryggar. De bestäm-
ma ock wanligen N)attnskillnaden, eller de ställen, hwanfran
wattnets afiopp ster till olika Haf. Ifrän de höga ställena
pä landet, såsom berg och landtrpggar, komma floderna: och
när man pä en karta ser pä floderna hwar de börjas

, sä för-
står man straxt, att der gar fram antingen en bergsrad etter
en landtrygg.- emedan »vattnet icke stulle rinna, om det icke
bar utföre. Twenne sädana landthöjder äro märkwärdiga i
Europa: nemligen en i östra delen deraf midt emellan Hwita
och Swarta hafwen, och den kallas Alaunista Höjden. Ifrän
densamma rinna floder bäde till Östersjön, Hwita hafwet, Ka«
spista hafwet och Swarta hafwet, och den förut omtalade
Wolgafloden har der sin källa och sitt ursprung. Den andra
är i södra delen af Europa, »vid en hög bergsrygg, kallad Al«
perne, och derifrän falla strömmar bäde till Nordsjön, Me-
delhafwet och Swarta hafwet. I den trakten upprinn.r äf-
wen Donau och mänga af desi grenar. Sådana höjder sinyas
äfwen i de andra werldsdelarna. »

Det finnas ocksä berg, som äro brinnande eller eldspru-
tande. Pä dem är det »vanligen ett hal oppe i toppen, hwar-
igenom rök utkommer säsom ur en stolsten. Somliga af de
brinnande bergen gifwa aldrig annat än rök ifrän sig; men i
somliga sär man ibland höra ett förskräckligt buller, och da
känner man hela landet stakas, sä att folket, som bor nära
intill berget, wet att fara bort derifrän; ty sedan kommer o,iv
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utur öppningen eld, som stiger höst opp emot himmeln: stora
glödröda klippor kastas opp med sädan fart, att de flyga längt
bort ifrän berget: en swart swafwelrök sprider sig omkring lik-
som stora moln, och i den sär man se en förskräcklig ljungeld
med äska. Sedan kommer opp ur berget liksom en ström af
smälta stenar, som flyter eldröd utför bergets sidor, och tänder
eld pä allt hwad den räkar, och stannar i gropar och dalder lik-
som brinnande sjöar, eller rinner ner i hafwet med ett för-
skräckligt dän. Om du står litet smält tenn i watten, sa fär
du höra huru mycket det fräser: du kan dä tänka hwad en
hel ström af den flytande eldmassan stall göra, när den rinner
i hafwet. Denna eldmassa kallas Lawa, och nar den stelnat
och blifwit kall, blir den som glas eller som flagg. — Sedan
lawan runnit en tid, kommer wanligen mycket aska och pims-
sten opp ur berget, och sedan stillar sig berget äter, och ryker
bara säsom förut. Man kallar de eldsprutande bergen Vulka-
ner.

Ännu äro mänga Vulkaner pä Jorden. Pä ön Island
allena finnas _o sädana: pä öarna i Medelhafwet äro flera
stycken. I Asien är en wid ändan af Medelhafwet, och en
pä ön Sumatra, samt flera i östra delen. I Nord-Amerika
finnas eldsprutande berg till ett stort antal pä Panamanäset,
och i Syd-Amerika finnas i Andista äsen mänga sädana. Äf-
wen Polynesiens öar bära flera stycken Vulkaner, och nägra
äro pä öarne omkring Afrika: sä att antalet af Vulkaner pä
Jorden stiger till ungefär 1.0 stycken: och af alla dem ir berget
Ätna, pä ön Sicilien, det rpktbaraste. — Men det är likwäl
mänga som hafwa slocknat, somliga för sä läng tid tillbaka,
att man icke en gäng wet när de brunnit. Ibland händer det
ocksä, fastän sällan, alt ett berg börjar brinna och svuta eld,
som förut icke warit brinnande.

Du finner således, att det är mycket eld nere i Jorden,
pä sina ställen. Om den elden bränner ut stora häl, sä hän,
der det till stut, att marken der faller in: eller om elden rä,
kar sädan luft som brinner, eller att watten kommer ät elden,
sä sprängts -Jorden liksom der wore krut: dä ramla städer
omkull, och der som war sjö blir land, och der som war land
blir ftö; och en sädan förskräcklig händelse kallar man lord-
bafning.

Tänk icke derföre, att sädana händelser i den stora ord,
ningen, som Gud styr, icke äro nyttiga och goda; ehuruwäl
de äro sä förskräckliga och rysliga för oss, när wi endast be-
trakta dem. Kanske att Gud läter ,n sädan der förskräcklig
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händelse ske, för att göra oss uppmäl.sammc» pä, hwad han
will, och likasom päminna oss att tänka efter, «tt wi böra
wara bestedeliga och goda: — och dä förstär du lätt, att det
är mycket bättre att de hända, än om mennistorna alltid stulle
fä hwad de önska.

2. Om Naturens Riken
När mennistorna hafwa noga betraktat alla de ting och

saker, som finnas pä den Jorden, eller i de Sjöarne och pä
de Landen, som jag nu lärt mina uppmärksamma läsare att
känna; sä hafwa de äfwen funnit, alt alla de samma tingen,
som man kallar Natur alster, kunna hänföras till trenne stag:
och de tre slagen, hwarlill höra sä mänga och nästan oräkne-
liga saker, hafwa blifwit kallade Natur.Riken. Derföre sins
det tre Natur.riken, nemligen Stenriket, wäxtriket och
Djurriket. Men för att riktigt första deras skillnad bör du
weta att djurens kroppar bestä af en oandlig mängd liksom
sammanflätade ihäliga strängar eller ädror, hwaraf somliga äro
stora, och somliga helt smä och sina, och att i dessa rören eller
ådrorna flyter en wätsta, som ibland är röd, dä den kallas
blod, ibland äter ?ch pä andra ställen är den pä annat sätt
beskaffad; ty spotten kommer ocksä ur sädana der smä ädror,
som öppna sig in i wär mun; och sä pä mänga sätt. Päsamma sätt är det med wäxterna. Om du tar en rotting eller
ett spanströr. och stär den af pa ändarne, sä att den ' lir ren,
och »väter pä den ena andan, och sedan bläser i den andra
mycket starkt; fä fär du se huru det börjar liksom koka i den
»väta ändan. Du sinne, säledes, att der gär en hop med
smä sina ädror genom käppen, och sä gär det igenom alla
träd och wäxter som finnas, fastän de i somliga äro mycket
fina: och medan de wäxa äro de smä ådrorna fulla med saft,
hwarigenom wäxten liksom födes, och blir i ständ att siä ut
blad och blommor och grenar. — Nu bör du ocksä weta, att
sädana kroppar, som jag bestrifwit djurens och wäxternas »vara,
kallas organiska. De organiska hafwa inre rörelse och lif,
samt tillwäxa inifrän, nä snart sin högsta utbildning, aftaga
derefter och dö ut. De oorgamike deremot hafwa ingen inre ro,
relse, ingen egen lifskraft. utan blott naturens allmänna osynliga
krafter, som bestämma dem att draga till sig smä likartade de«
lar Utifrän, hwarföre derac tillwärt sker blott utifrän eller ge-
nom nya hopade delar pä yttre sidan, och de kunna dliigenom
blifwa huru stora som helst — samt hafwa mera waraktighrt ä >

de organists. De ting som höra till Stenriket äro oorganiska
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och be aro der» olika alla be ting som höra till de andra Na-
turens riken; ty alla de andra äro organiska. Till Stenriket
räknar man säledes alla slags Stenar, Jord, Ler, Watten,
Salt, och allt som icke uppkommer genom inre lif såsom »väx»
lerna och djuren. Til. Wäxtriket höra alla organiska natur-
alster, sory wäl inifrän tillwäxa, men sakna känsla och fri»
willig rörelse, säsom Träd, Orter, Gräs, Swampar och mera
sädant: och till Djurriket räknar man alla l.fwande warelfer
med känsla och friwillig rörelse. Man kan säledes lätt »veta,
till hwilketdera Riket ett ting hör. En fiinta har intet lif,
intet inre omlopp af wätstor, och hör säledes till Stenriket.
En rofwa tillwäxer inifrän och i dess blad ser du tydliga ädror,
men den har ingen känsel eller friwillig rörelse och hör säledes
till wäxtriket. Eu Fjäril äter har känsel "och friwillig rörelse
och hör derföre till Djurriket. — Widare bör du weta, att wi
kalla alla dessa ting natur-alster eller naturprodukter blott
dä de äro i sitt ursprungliga tillstånd, och icke dä de af men.
nisto-händer bljfwit bearbetade eller förändrade, ty da fä de
namn af konst-produkter; men ämnet till dessa är alltid häm-
tad! ur naturens riken. Du kan lätt sjelf finna hwaraf hwar,
je konstprodukt är bildad. Hwarifrän är ämnet till en penn,
knif med benskaft? knifwen hör till Stenriket, ty stälet är tagit
ur bergen, och skaftet hör till Djurriket, ty benet har tillhört
ett l.fwande djur.

Jag stall i korthet tala om för dig det märkwär.igaste,
som sins i hwardern af dessa Naturriken, och dä talar jag
ju för dig om de märkwärdigaste saker som finnas pä Jor-
den ? — Lät oss börja med Stenriket.

Stenriket.
Till Stenriket hör, säsom jag nyss sade, alla oorganiska

ting, som äro utan lif, utan frö, och utan att wäxa inifrän,
säsom »växterna och djuren. Jag sade äfwen att de blott uti-
från tillsätta de delar, hwaraf de sammansättas. Ett sädant
mineralistt tillwaxande ser man wid kokandet af salpeter, när
man sätter den starkt inkokta luten att swalna och, som man
kallar, wara; du kan sjelf eftergöra detta om du tar nä-
gra lod salpeter och stär kokande watten derpä eller ocksä läg-
ger salpeter i litet kokande watten, t. e, i en thekopp öfwer
ljuset, sä länge nägon upplöses, och sedan sätter detta watt»
nit att swalna, dä du fär se siere länga nälar utskjuta. Tar
du en och ser nogare pä, sa stall du finna att den har 6 flä-
ta ytor pä sidan, och för ändan wid pass 6 andra dylika, som
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stöta ihop i en spets. De kallas derföre Salpeter« Ehrystaller;
och i allmänhet kallas bwarje sicnart, som sä af sig sjelf inne-
stutit sig inom släta" och jemna ytor, för Chrystal. De fle-
ste af desse samt mange andre stenar äro af sig sjclfwe innan
till bildade i släta ytor, som framkomma när du siär sönder
dem, och ligga jemte hwarandra säsom bladen i en bok. De
sägas hafwa en eller flere geliONlgangar, allt efter som cn
sädan delning kan göras i en eller flere riktningar, t. e. kalk-
sten har 3 genomgångar.

Ibland de ting,,ftm höra till Stenriket, will jag först
nämna Jord eller Jordarter; säsom Ralk, som man
brukar till att bygga stenhus och spisar med, och till mänga
andra saker. Kalken sins ibland sin säsom mjöl eller pulwer,
ibland säsom mjuka och lösa hwita stenar, dä den kallas Rri-
ta, och ibland i härda stenar och berg, som dä kallas kalk-
sten: och af sädan kalksten bränner man wanligen den kalk,
som brukas till att mura med: ty dä man bränner kalksten,
och sen stär watten pä den, sä faller den sönder just som till
mjöl, sädan som du wäl har sett att kalk är. Det är allt-
för besynnerligt, att när man siar watten pä bränd kalksten,
dä den redan ar helt kall, sä blir den likwäl mycket het, sä att
den äfwen kan tända eld pä trä och andra sädana saker.

Om kalksten är wackcr, ren, kornig och tät och blir glän»
sande när man slipar och polerar den, sa kallas den Marmor.
Man har marmor som är helt hwitt säsom mjölk. Andra slag
äter äro swarta och gra, och spräkliga, och röda, och pä män-
ga sätt färgade. Man brukar den dä till bilder och bord, och
till wäggar i sådana hus, som man »vill hafwa mycket gran,
na och präktiga. Af en sort kalksten som kallas Droppsten
eller Stålar'.it, äro äfwen de hwita figurerna, som finnas i
dlupa underjordiska hälor, säsom jag redan bestrifwit.

Gips ar kalk blandad med en sort sur wätsta, som kallas
Swafwelspra. Af GipS gör man gipsbilder och gipsade tak*).

En annan Jordart är det, som man kallar Lera eller
2.er. Af den, när den är sin och hwit, gör man Postlin:
och af den wanliga leran, nar den blandas med sand, gör

***) Gips sinnes stundom i kegelformiga Berg eller Kullar, ibland
af ett par l.u*,dr_ fots höjd. — Hr d..i rc.i och finkornig kal-
las den Alabaster och förarbetas mycket till bilder, bo.dstisw.r
o. s. w. — Den bladiga kl,ara Gipsen kallas Marienglas.
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Krukmakaren stenkär. , och pä tegelbruken sias och brännes
deraf tegel, som man brukar att bygga med.

Lerjord ingår till mer eller mindre mängd i de flesta
stenan.r; isynnerhet i förening med I.isel, säsom i den man-
liga Faltspathen, som dessutom innehäller litet potasta (Kall).
Fältspathen förekommer som bladige rödaklige korn i den man-
liga grästenen.

Lalkjord sinnes dels i wissa källor upplöst, under form af
Bitter-salt (Engelstt salt, som bestär af swafwelsyra och talk-
jord), dels i wissa lätta stenar, säsom Asbest, som stundom
för sin trädiga byggnad kallas Berglin.

En annan Jordart, men som mest fins i härda stenar,
kallar man Risel. Flera säkallade ädla stenar, säsom den si-
oletta Ametist.n, den klara och kantiga Bergkristallen, den
mängfärgade och stiftande Opalen, deu randiga Onyxen, den
gräa Nalcedonen, den köttröda Rarniolen, och den med
mänga färger blandade Agaten, ock ännu flera andra icke adla,
innehälla den Jordart som wi kalla Kisel. Till dem bör äf-
wen Flinta, som man brukar att sta eld med; samt _).uarz
(kattsten), som är mera klar och halfgenomstinlig. Utom min-
dre eller mera kiseljord innehälla de öfrige ädla stenarne, dels
talkjord, såsom den röda Spinellen eller Rubinen och den
gröngula Chrysoliten; dels lerjord säsom den blä och dyrbara
Safiren, som kommer närmast Diamant.n i härdhet, samt
den gula Topasen; dels berylljord, säsom den gröna Sma-
ragden; dels zirkonjord, säsom den röda Hya.inten. Den
härda, hwita och genomskinliga Diamanten bestär af Kole och
är det dyrbaraste och härdaste ämne, som sinnes. Sand är
en samling af mycket smä kiselstenar. - När man blandar
sand och asta tillsammans, och sätter i stark eld, sä blir deraf
Glas : och deraf gör man pä glasbruken alla slags glos till fönster
och kärl, och mänga andra nyttiga och wackra saker.

För det andra räknar man Sal ter till Stenriket. Du
wet »väl hwad salt är; ty »nan mäste bruka det nästan i all
slags mat. delS för det att den stall smaka bättre, och dels
för att bewara den, att den ej ruttnar och stäms bort. Men
utom detta saltet, som kallas Roksalt, fins det mänga andra
siags faller, som dels äro sura, och dels bittra: säsom Vitriol *),

*) Den manligaste är j.rnvitrlol, som fäs wid beredningen afswafwel och begagnas att göra black, färger o. s. w<
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Alun "), Salmiak Borax *****""), Engelstt salt, och
flera andra, hwarom jag bär icke will tala; ty om jag stulle
tala om allt, stulle jag fä strifwa en myckel »vidlyftig bok.
Jag will derföre bara saga dig hwarifrän man fär det saltet,
som mest brukas i werlden.

Du mins wäl, att jag talte om, att wattnet i haf,
wen, i synnerhet i de warmare länderna, är mycket salt. När
man nu der släpper in watten ur hafwet i gropar, som man
derföre gräfwit, och sen stänger till, att icke waltet mer slip,
per ut, eller nägot annat »vatten in; sä gör hettan, att watt,
net snart dunstar bort, och dä ligger saltet pä bottnen af gro-
pen som en tjock skorpa, och den hugger man sen sönder, och
tager opp derifrän, dä har man salt: och detta saltet kallas
dä Hafssalt.

Det sins ocksä hela berg, som bestä asfalt; och utur
dem bryter man opp Bergssalt; »nen sädant salt är sällan
rent, och ofta bittert. 'Man smälter derföre opp det i wat-
ten, och renar det och sen läter man wattnet dunsta bort i
solwärmen eller med eld, dä man fär rent salt. Sä sär man
äfwen salt ur salta källor; och sädant salt blir finare och hwi-
tare än hafssaltet. Hos oss kallar man det fina och hwita
saltet Lnneburgersalt, för det, att man mest har fätt det
ifrän en stad, som heter .uneburg.

För det tredje höra de sä kallade I ordsetmor eller
brännbara ämnen (I_._l.3rnil_2l.il ier) till Stenriket. Man
fär wäl mänga ja de mesta feta och brinnande saker ur Wäxt,
och Djurriket, säsom Olja, Harts, Tjära, Veck, Trän, Talg
och Ister; men det är icke om dem som bär är fräga. Jord-
fetmor komma ur Jorden och Bergen, fast dock en stor del af
dem (eller nästan alla, med undantag af swafwel) tyckas haf»
wc» ett organiskt ursprung, som dock gär sä längt tillbaka, att
ingen mennista wet när eller huru det tillgätt wid deras bil,
dande.

Det finnas flera slag af dem, men jag will har endast
omtala de allmännaste. Ibland dem är wäl Swafwel det

*") Fas ur en swafwelhaltig lerjord eller sa kallad alunstiffer.
***) Fäs n-id eldsprutande berg eller genom destillation af djur-

ämnen; brukas i medicin såsom ett wigtigt lösande medel.
*****") Finnes i wiss_ berggropar och källor i Italien och Indien;

bruka, att löda med.
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första. Du wet huru wi bruk. det, för att taga eld dermed,
och till flera nyttiga saker: men du lar icke weta, att swaf-
wel sinnes ock Uti tvära wanliga grofwa Blyertspennor, som
man nyttjar att rita med. Den egentliga Blyertsen bestar
af I*rn» och Kol-ämne: men grofwa blyertspennor göras af
fint sönderstött blyerts, som blandas till smalt swafwel och
gjutes i formar. Om du will närmare erfara sanningen här-
as. sä kan du sätta spetsen af din blyertspenna pä ljuselden.
Du fär dä se, att den brinner med blä läga sason» swafwel,
och pä lukten stall du nog fä känna, att det är swafwel som
brinner. — Anldra är ocksä'en lordfetmc», och luktar wäl
när den brannes: den brukas till rökelse, och den blandas i
lack, och ger dä den angenäma lukten, som fint lack har dä
det brinner. — Bernsten, om du har sett den, hör ocksä till
lordfetmorna, och brukas till smä prydnader, sas.m Hjertan,
Oronringar, m. m.

Stenkol höra ocksä dertill. De se ut nästan som andra
sotkol, äro swarta, glänsa när man bryter sönder dem, och
brinna nästan som andra kol, men gifwa nästan alltid en obe-
haglig lukt af swafwel. De finnas i somliga berg i stor myc-
kenhet, och brytas opp derur, isynnerhet i de land, der det är
ondt om »ved. Stenkolen finnas i länga gängar, sä att de
som skola bryta dem, lomma till slut längt in i bergen: och
det sins Stenkolsgrufwor, som gä ända under hafwet, sä att
steppen segla ofwanför hufwudet pä dem, som arbeta i grufwan.
*— Bergbeck (asfalt) är swartbrunt, och glänsande likt beck;
brinner »ned stark läga.--*-Bergolja är flyktig, lätt antändlig,
stall äf Egyptierne blifwit begagnad att inbalsamera deras mu»
mier med. Men wi komma nu till en wigtigare del af natur-
alstern af Stenriket: jag menar lNeta llerne De äro de
tyngsta af alla kroppar och ting, som wi känna: ljus kan aldrig
tränga igenom dem, fastan de äro aldrig sä tunna, förr än
der kommer häl, ty de äro fullkomligt ogenomskinliga. De
äro glänsande när de äro rena, och de lata smälta sig i eld
till hwa.jehanda saker, ehuruwä. somliga behöfwa liten wär-
ma för att smälta, och andra deremot en mycket stor hetta.
Metallerna äro af twä slag', Hdla och Oädla Metaller. De
ädla metallerna äro »nyckel sina, och brinna icke opp till asta
i elden, säsom de oadla göra; ty om man smälter silfwer,
som är en ädel metall, sa fär man alltid lika mycket igen,
utan at det igenom hettan förminstas; men om man smäl-
ter tenn, som är en oädel metall, sä bräns det till slut opp
lill ett grält pulwer, säsom du lätt kan försöka.
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Det sins sju ldla metaller, nelvligen Guld, Silfwer,,
Platina, Qwicksilfwer, Palladium, Rhodium och Iriduin
Alla de andra äro oädla, n.mlig.n Tenn, Bly, Koppar, Jer»»,
Zink, Wismut, Kobolt, Antimonium, Arsenik, Nickel, med
flere, som i senare tider blifwit uvptäckte.

Guldet är, säsom du »vet, gult ock glänsande. Det ar
näst Platinan t.vn gst af alla metaller, nemligen iy gäng sä
tungt som watten, da Platina är__l gånger sä tung; det ro»
står aldrig, hwar man ock mä lägga det; fastan »nan stulle
gräfwa det ned i Jorden, bara det är rent och oblandad!: het
bräns icke opp i elden, det är sä smidigt, att man kan smi-
da ut det sä tunnr, som du har sett att bladguld är.. Det
anses derföre dyrbarast af alla metaller, men anwänd.s ull
den minsta nyttan, ty det brukas wanligen bara till fåfänga
prydnader, och till allehanda lappri. — Den metallen, som kal-
las platina, är gansta litet allmän; ty M sins icke ännu
mycket af den: och den är swär alt arbeta, emedan den for-
drar den starkaste hetta, man nägonsin kan åstadkomma, för
att smälta. Man har kallat den hwitt Guld, för det att den
är sä tung och sin, och oföränderlig i luft, »vatten, eld och jord,
som guldet: men den kan icke smidas sä tunn som guld. —

Silfwer är, som du »vet, hwitt och glänsande. Det är icke
fä tungt, nemligen blott ic, 5 gäng sä tungt som wattnet, och
sä smidigt som guld, men lika oförgängligt, dä det ar rent:

och det är den nyttigaste af de ädla metallerna, emedan man
brukar det till kärl, som pä engang blifwa bäde mycket wac»
kra, starka och goda. — <l).wicksilfwer ar ocksä en ädel me-
tall. Om Platina är sä swär att smälta, alt en eld fwärli-
gen kan göras sä stark, att den förmär smälta densamma;
sä är qwicksilfret deremot sä lätt smält, att det till och med
är för warmt under »var »vinter för det att wara osmält. Det
är derföre alltid flytande liksom smalt tenn: endast dä, när
det blir owanligt stark köld, har »nan sett det stelna, och dä
blir det just som tenn, och läter smida sig som tenn; men sä
snatt det blir litet mindre kallt igen, sä smälter det äter opp.
Om man blandar qwicksilfwer och smalt swafwel tillsammans,
sä far »nan Cinober, som är en wacker röd färg.

Tenn är wäl ocksä lätt att smälta, sä att man icke be-
höfwer stark eld, förr än det blir flytande, men förwandlas i
starkare eld till ett grätt pulwer. Bly är tungt, nästan
som silfwer, och är mjukast af alla metaller; men det ar icke
sä segt som guldet och fordrar litet staltare hetta än tenn, om

D
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det stall smälta. — Roppar är röd till färger»-, och mjuk
och seg; men smälter icke sä lätt som blyet, utan fordrar
mycket starkare hetta. Om nägot surt kommer ät koppar, sa
ergas den, ock dä blir af kopparen Erg. som kallas Spansk-
gröna, hwilken ar en blägrön färg. Alla sura saker lösa opp
bly och koppar, och det, som dä kommer af dem, är mycket
giftigt, sä att man dör, om men kommer att äta deraf —

Om man smälter Koppar tillsammans med Zink, sä blir de»»
af Messtng, som ar gul och härdare än kopparn ensam. —

lern ar den nyttigaste af alla metaller, och det sins ocks»
mest af den pä Jorden. Du wet till huru mänga saker man
brukar denna metall. lern, upplöst, är icke skadligt, utan sna-«
rare stärkande för mennistokroppen. Derföre kan man ock utan
fara koka mal i kärl, som äro gjorda af jern. Man gör äfwen
Stäl deraf, som är nyttigt till allt, som stall wara hwasst
och härdt, säsom knifwar, yxor, borr och mycket annat —

och som blir sä wackert, när det är fint och poleras wäl, att
nästan ingen metall kan bli sä wacker, som det. Men jernet
rostar snart, och blir dä till ett rödt pulwer, som kallas Brun,
rödt, och som brukas till att rödfärga trädhus med, och män-
ga andra trädsaker, som stola stä ute i fria luften: ty träd
rutnar icke sä snart, sen det blifwit mäladt »ned denna färgen,
som eljest. — Ett slags jernaktig sten som är swartglänsande,
bladig, kallas Magnet, och har den underliga egenskapen, att
den drar annat jern till sig, sä att, om den kommer nära till
silspan, eller nälar, eller smä spikar, eller annat smätt jern,
sä skyndar det straxt till magneten och fastnar pä den. Man kan
ocksä af jern och stäl förfärdiga magneter, som dä göra pä sam-ma sätt; »nen hwad som är ännu underligare är det. att magne-
ten will med ena ändan alltid »vända sig st norr, och med
den andra ät söder, säsom jag berättade dä jag talade om
Kompassen. Man brukar derföre säga, magneten har twä poler,
säsom Jorden, nemligen norrpol och söderpol. Dess anwändande
i Kompassen har warit af största nytta för sjöfarten och för
jordens närmare kännedom.

Af oädla metaller will jag ännu nämna Zink, som ser
ut nästan som Tenn, och är nästan lika tung men mycket
härdare, och dä den blandas med koppar, blir af bla.ningen
Messing:— wismut, som är hwilgul, och smälter mycket
lätt, nästan som tenn: — I.obolt, som är hwitgrä, säsom
fint stäl, när man bryter det, och om man blandar kobolt nå-
got syrsatt i glas när det smältes, sä fär glaset en wacker bla
färg deraf: — Antimonium, som har nästan samma fäigsom silfwer, och blir mycket tunnt, nästan som watten, när
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det smältes: — Arsenik, som ser ut nästan säsom bly: men
luktar mycket illa, likasory af hwill.k när det wärmes. och
är förskräcklige», giftig. Detta gäller isynnerhet om Arsenik-
sprlighet, hwilken liknar ett hwitt pulwer och mest Hr bekant
under det oriktiga namnet Merkurium, som eg.nt.lig.n till-
hör Qwicksilfret.

Metallerna finnas wanligen i Berg, dels rena eller pH
sin höjd blandade med hwarandra, dä de kallas gediegna,
dels förbrända till asta (oxid) eller blandade med andra äm-
nen säsom Swafwel, Arsenik o. s. »v., dä de sägas wara
mineraliserade. Som Gediegna finnas Antimon. Arsenik,
alla ädla metaller: Tellur, Wismut, Bly, Koppar, Nickel,
(samt lern, dock blott ur luften nedfallna sä kallade Me,
teorstenar). Mineraliserade finnas de flest., utom nägre
äela metaller, säsom platina: be äro alla mer eller mindre
färgade och tunga, samt stundom metallglansande, dä de kal-
las för glänser, säsom Antimonglans, wismutglans,
Roboltglans, o. s. w. De härdare, ofta swafwelhaltiga, kallas
Riser, säsom swaf.velkis (d. ä. jernkis, af swafwel och
jern), tennkis, o. s. w. — De icke metall-glänsande eller
swarta kallas Erz er — andre äter Blenden. säsom Zink-
blende (af swafwel och zink). — En stenart fom pä nägot af
desse sätt innehäller en metall, kallaS Maln». och det stället
i berget, hwarur man bryter och spränger malm. kallaS Grufwa.
Ifrän gruftvan för man malmen till en ugn, hwari man
smälter ut metallen ur malmen, och den ugnen kallas Mas,
ugn, dä det är j.rnmalm, som smältes. De andra metaller-
nas smältugnar hafwa andra namn, säsom Ropparhytta,
der koppar smältes. Sen man pä detta sätt fätt metallen
renare, sä handterar man den pä flera olika sätt, för att fä
den sädan den bör wara, allt efter metallens olika beskaffenhet.
Ty annorlunda handterar man jern, än silfwer eller koppar.
Det är märkwä.digt att man finner guld, säsom smä sandkorn,
i somliga strömmar, och det plockas dä derifrän, och smältes
ihop, och det guldet är straxt rent. Platina förekommer mer-
Hndels säsom sand.

Alla hittills bestrifna stenarter äro enkla d. ä. bestäende
af alldeles likartade delar, sä att man icke engäng med för*
storingsglas kan märka nägon skiljaktighet; de deremot som
man wanligen finner i bergen äro sammansatta af desse enkla,
hopfästade i större eller mindre korn. Sädant marker man i
wara berg och gråstenar som äro sammansatta, såsom man lätt
kan se, af en mängd smä korn af flere slags stenar, som fast-
nat hardt tillsamman.: men man wet icke, när de warit stil»
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da, eller huru har da sett ut pä Jorden; ty da kunde inga
mennistor ännu finnas här. —Det är besynnerligt, att fiskar,
och trä, och snäckor, och wäxter, och andra saker kunna för,
wandlas till sten, igenom det, att ett sten-ämne tränger öi>
werlllt igenom dem. Sädana till sten förwandlade saker, har
»nan ibland funnit djupt i bergen: och man kallar dem med
ett namn — petrifikater. Men säsom nägot ännu besyn,
nerligare, will jag berätta, att man. in i härda stenar, finner
ibland smä kräk, utan att det sins nägon spricka pä stenen.
Man kan bäst se det i stenar, som äro genomskinliga, säsom
i bergkristaller.

En del berg innehälla icke nägre petrefatter, och tyckas
derföre hafwa warit till långt förr än nägra organiska »varel-
ser funnos; derföre indelar man bergen, som i allmänhet äro
sammansatte af enkla Mineralier, efter deras förmodade olika
älder uti i) Nr åldrige eller Nrberg, som utgöra jordens
inre massa, af hwilken nägra hörn skjuta ut här och der öfwer
jordytan. Dit anser man den wanliga gråstenen eller säkalla-
d Graniten, som är sammansatt afQuarz, Fältspath och
Glimmer, att höra. Stundom sinnes Glimmern, som Hr
bladig och glänsande, särskild t utbildad, och kallas Glimer«
skiffer, (bland allmänheten är en art känd under namn af
Rattguld). — 2) Medelaldriga, som finnas i schachter öf-
wer de förre, och innehälla petrefacter; säsom Porfyr, Ler,
skiffer. Stenkol, Sandsten, Kalk, Krita. 3) öfwer sw am-
ma de eller jordytans lager, ligga öfwer de förre, bestä.nd.
dels af lösryckta stycken af gamla berg, inkallade Isrdstenar;
dels af ler och sand, som efter nägon öfwerswämning,, säfom
syndafloden, stadnat qwar pä ytan.

Den swarta Mullen, som man wanligen kallar Jord,
kommer af wexter och djur som ruttna, och derföre sins den
alltid öfwerst pä Jorden, och den ar swart för det, att den
är litet fet eller oljaktig och innehäller Kol frän de organiska
ämnena. Det sins ocksä derföre ett slags mull, som man kal-
lar Tors, hwilken brukas att bränna i stället för wed.

När watten rinner i Jorden, igenom sädana ställen der
metaller finnas , sä blir »vattnet blandadt med nägot af den
metallen, och när sädant watten kommit fram i källor, kallas
det Minera!-.Vatten. Ar det blandadt med koppar eller ar-
senik, sä är det giftigt, och dä mä ingen dricka deraf; men
är det blandad, med jern, sä är det icke farligt; utan »nan
brukar dä »ill och med dricka det som ett mycket nyttigt läke-
medel, dä ma» dricker brunn, säsom man brukar säga.
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Den wettenstap fom endast bestrifwer Stenriket, kallas Mi-
neralogi , och den afhandlar mycket mera om alla dessa saker-
na, än som jag här har kunnat säga för mina weltgiriga läsare.

N) a x t r i k e t.

*Wäxter kallar man sädana natur-alster, som äro organi-
sta, och igenom sin organisation eller organiska sammansätt-
ning, utw.ckla sig, wäxa, och frambringa frö till sina likar,
eller till andra wäxter af samma flag; men som icke hafwa
känsta, friwillig rörelse eller medwetande af sin warelse; ty
wäxterna känna icke om man rör »vid dem, och kunna icke rö-
ra sig af sig sjelfwa, säsom djuren *).

Wäxterna äro af gansta mänga stag: ifrän den stora och
resliga Eken, som räcker sin topp högt emot molnen, och stär
i flera hundrade är, ända ned till det sina och knappt synliga
Möglet, som wäxer i en brödbit, och som förgas om man blä-
ser derpä. Men alla äro de lika i det, att de wäxa af frön,
och att hwart och ett slag ger frö till andra »växter, fom äro
lita med dem.

Wäxterna.filta wanligen fast wid Jorden, och den delen,
hwarmcd de sitta fast, kallas Rot. Du »vet huru trädens

rötter gä ned » Jorden, och tränga sig widt omkring: kanste
har du äfwm sett, huru ett stort träd ofta wäxer opp ur en
liten spricka i ett berg, i hwilken spricka det fastat sina rötter:
det finnas äfwen »växter, fom äro fästade wid andra l.fwande
»växter och ur dessa hämta sin näring. Dessa kallas parasit»
wäxter. I »vatten finnas ock nägra wäxter, som äro alldeles
fria och icke widfästade nägon annan kropp, men dä är hela
wäxten att anse som en rot. De fullkomligare hafwa wan,
ligen utom roten. Stam eller Stjelk, Grenar och Blad;
men alla hafwa de Blommor, ty i blomman beredes fröt till
andra wäxter af samma art, hwilket icke kan saknas, emedan

*) Ehuru wärter ingen egen känsel eller rörelse öga, wisar sig
hos nägra fa en egen retlighet, sä alt t. e. bladen widrörd.
draga sig tillsamman, säsom pä några Mimoser, en Gxalis
art m. fl. Det gi wes en annan tvärt (Nione.» mu.ripole*.).
som widrörd af ,n spetsig kropp omfattar ben, hwarföre dä
stugor widrörer den, fångar och qwarhaller den dem. En an-
nan wan d____l)-___*un! ft-yr^n.) har smä biblad, som äro i be-
ständig rörelse. Men dessa rörelser hös wärt.rn. äro icke fri-
willig. som hos djuren.
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det wäxtstag.t snart stulle utdö, som icke satte frön. Till och
med de osullkomligare wäxterne. eller sädan., som sakna
tydliga blommor, bland hwilka el,est de fullkomligare wäxtern..
delar allt mer och mer förswinna el.'er sammanflyta, att man
icke mer kan ätstilja rot, stjälk, blad o. f w., sakna alldrig
frö, ehuru detta är wida ofullkomligare än hos de fullkomliga
wäxterne, och liknar ett stoft. Det sina sto^t, som liksom ryker
frän mossor, swampar o. s. w., är deras frön. De ofullkom,
ligaste wäxterne f. e. Mögel, som för blotta ögat se gansta
orediga ut, wisa, sedda genom ett microscop eller förstorings,
glas, en underbar syn liknande i smätt en gräsrik äng, samt
en regelbundenhet i deras bildning med tydeliga frökorn, som
tillräckligen utwisar att de icke, som de okunnige tro, iro fram»
bragta af blott tillfälliga orsaker.

Du wet, att wäxterna äro till en oändlig mängd pä lor,
den Hela marken är nästan betäckt af dem. Hwem kan räk»

na gräset pä ängen, eller träden i stogen, eller sädesständen
pä äkren ? Men de blefwo sä mänga, dels för att pryda mar-
ken med sin grönsta, sina blommor och sin lukt, och dels till
att nära djuren och mennistorna. Ty alla lefwande djur pä
marken föda sig ytterst af dem — ifrän Fjärilen, som suger
h.nungssaft ur blommorna, ända till Oxen, som äter gräs,
och Lejonet, som äter andra djur; ty dessa djuren, som Lejonet
äter, hafwa äfwen lefwat af wäxter.

Alla wäxter trifwas icke pä alla stallen; utan Gud har
liksom gifwit hwart och ett siag sin boningsplats. Somliga
wäxa bara i watten: somliga i solsten, somliga i skugga, som,
liga i fuktig och wät jordmän, och somliga i torr. Nägra
wäxa i dalar: andra äter pä berg: somliga endast i heta kli-
ma, och andra endast i kalla o. s, w; —sä att hwart ställe
har fatt wäxter, som sinna sig bäst der. Läran om »växternas
fördelning pä jorden kallas N^art Geografi. — Likwäl kunna
mennistorna fiytta gansta mänga ifrän det ena stället af Jor-
den till det andra, till sin nytta och beqwämlighet: »nen alla
kunna de icke fiytta, dä klimatet är alltför betydligt olika och
somliqa trifwas alldeles icke pä andra ställen, än der de blif-
Wit ftapade wid tidens början.

Wäxterna suga igenom rötterna sin föda ur jorden, och
bladen ur luften. Utom luften stulle de icke kunna fortfara,
att wara wid friskhet och lif, och som Ljuset är dem nöd,
wändigt, förlora de uti mörkret sin färg och blifwa klena och
däliga. Det är förundranswärdt att se, att pä de torraste
ställen, wäxa ibland de saftfullaste örter: och i heta och torra
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länder, sins det wäxter, som äro sä saftfulla, att de. för
djuren, som wistas der, tjena i stället för dricka. Om en wäxt
fär mera föda, än den behöfwer, sä wäxer den wäl frodiga,
re, de-tz blad blifwa större, dest färg mörkare, desi blommor
ofta dubbla; men den ger mindre eller ingen frukt.

Liksom Ibland djuren, finnas hannar och honor bland
wäxterne. Dä Enbusken eller Hampan blommar sta-U du lätt
finna, alt wissa buskar eller ständ ryka af ett fint stoft; dessa
äro Hanständen. Dessa sätta oll.rig bär eller frön; det göra
endast de som icke r)»ka. Du stall alldrig finna en Enbuske
med bär, fom ryker. Men ofta sitta hannar och honor pä
samma wäxt och ofta i samma blomma. Om du betraktar
en sädan finner du i midten smä spetsar uppsticka; de som
hafwa i toppen smä knappar med mjöl uti ars hannar; desom äro utan knappar honor.

Wäxterna frambringa »vanligtwis en gansta stor mängd
af frön. En enda »vallmoknopp innebäller flera hundrade. ett
ständ tobak kan gifwa 40,o_>c) (fpraliotusen) frön, och en «2
ars gammal alm femhundrade tusen, Likwäl äro icke alla sä
rika pä frön. Ett sädesständ frambringar ungefär 50 till lno.
Men det är icke nog mcd det. De flesta wäxter kunna äf-
wen föröka sig pä andra sätt. Om man tager en liten qwist
Abrodd och sätter den i mull som ej är torr, fläc den rötter
och wäxer: och af bwar bit af roten pä wissa wäxter, till
exempel pepparot, kan wäxa opp en ny »växt: sä att naturens
medel till arlernes bibehällande äro outtömliga.

Somliga wäxter wara länge, äfwen i flera hundrade sr.
Man har sett Ekar, som warit 4 eller 5 hundrade är gamla.
Deremotsins det wäxter, som pä nägra timmar wäxa opp
och förgäs igen, säsom wissa swampar.

Gud har lätit Wäxtriket frambringa de wälsmakligast.
och ljufwaste frukter, till läckerheter för de l.fwande: säsom
mänga slags bär, trädfrukter, jordfrukter, nötter, mandel, och
flera; och Han har ofta anstaltat sä, att dessa frukter stulle
fä wara i fred, tills de blifwit färdiga och mogna. Mänga
smaka illa ända till detz. Träden bära sina frukter högt ifrän
jorden, att djuren ej räcka till dem: och de fälla dem först,
sedan de blifwil fullkomligt mogna. Det ges wäxter, som äro
försedda med skarpa taggar, hwilka bewara dem; men när
frukten blir mogen, öppna de sig, och likasom bjuda sig ät de
förbigäende.
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Om man särar rar..,, pä »vissa »växter, isynnerhet wiffa

bustar och träd, sa tömmer der ut en saft, som stelnar och
hårdnar, och hwilken, dä den kan upplösas i watten, kallas Ra-
da eller Gummi, men när den är olöslig i »vatten och brinner i
eld »vanligen kallas -Harts (_k.6_li_3). Andra träd deremot
gifwa en saft ifrän sig, som icke härdnar, säsom björken och
lönnen om waren, och flera ondra.

Men »vi skola gä att närmare betrakta »växterna särffildt.
Jag stall likwäl endast nämna de allmännaste, de nyttigaste och
märkwärdigaste ibland dem.

De fullkomligare wäxterne hafwa antingen twä eller ett
hjertblad. Hjertblad kallas de blad, som först uppsticka, dä ett
frö gror och aro olika de följande. Du lan lätt sä se denna
olikhet om waren, di frön gro. Nästan alla wärc» trädgärds,
frön (f. e. Kal) uppskjuta med twa hjeriblad; alla sädesstc>g
blott med ett, som är mindre utwaxt,, liknande en hinna. Wi
stola börja med de wäxter, som hafwa twenne hjertblad. hwil-
ka du äfwen lätt igenkänner pä deras blad, som äro ädriga
som ett nät. De största och resligaste bland dessa äro:

Traden och de mest omtyckta Fr:»r'tlräden, för deras
saftfulla meränbels ätliga frukter, säsom Apple.rad, päron-
träd. Oxel, Rönn; 'Körsbärsträd, Plomtnon.räd, Apri-
kos.rad, N.andelträd; i warmare climater finnas ock mäng,
falldiga fruktträd, som med wara ätminsione vfwerensstämma
uti saftfulla frukter, säsom Granatträd; Citronträd; pom,
ntzranLträd med sina förändringar; Apelsin, som har en fö,
tare frukt och pompennus, hwars frukt är stor nästan som
ett menniffohufwud; Fikonträd, tNulbärsträd, hwilkas bär
smaka wäl och bladen tjena silkesmaskarne till föda — och bland
flera andra mera främmande: säsom L.m._ctradet, som sprider
sina grenar sä widt omkring, att ett enda träd, med tiden
bildar en hel stogslund, undcr luvars löf tusende mennistorkunna pa en gäng finna stugga, ock hwars frukt ser ut som
fma fikon, och är röd, söt och angenäm.- Rima, hwars frukt
kallas Brödfrukten, för det, att den är säsom mjukt hwete,
bröd: iTankaträd, som bär frukter, hwilka äro de största af
alla, ty hlvar frukt wäger flera lispund och är mycket saftig
och wälsmaklig: Kakaoträd, hwars frön eller tärnor kallas
Rakaoböner, hwaraf Schoklab tillred.. : och mänga mänga
andra.

Andra Löfträd, utan saftfulla frukter, äro af mänga flag.
De hos otz allmännaste äro Hängetraden, sä kallade efter de-ras otydliga blommor, som wanligen sitta hopgyttrade pä ett
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utdraget hängande fäste och blomma tidigt om tvären innan
löfwcn utwuxit. De lemna wirke till byggnader och andra
siögder, säsom Eken, Boken, hwilkas frukt kallas Ollon,
s_as_a_.ie.rad, som lcmnar äkta Eastanicr, bwil.a äro ätlige.
Hassel, som lemnar osi nötter, Al, Björk, Asp med sina dar»
rande löf, pil af flera arter, walnötträd. Alm, Ast, lik-
na i sitt .lomningssätt Hängeträn. Bland andra löfträd
»vill jag nämna den.stuggrita Lönnen; Linden, som ger otz
bast — och bland främmande träslag, som likwäl anwändas
hos osi, will jag anföra Mahogeni, som är brunt, Ebenholz,
som ar swart och brukas till de dyrbaraste snickare.arbeten. —

Namp.sch.tradet, hwars wed ger fiolett färg; Brasilieträ.
det, so»n ger den röda färgen, som kallas Fernbock: Acacia,
hwars käda kallas gummi arabicum; Drakeblcdstradet, hwars
käda är den brungula färg som kallas Drakeblod; Balsam-
träd, hwars saft kallas Balsam; Ramferträdet, hwars kä«
da kallas Kamfert; tTeglikträdet, hwars ännu outstagne blom«
mor torkade kallas K.yddliegliker; Rinkina, hwars bark är
den sakallade Kinabarken, som brukas säsom läkemedel i fros-
sa ock feber; tNustottradet, hwars frukt är Muskot; Ranel-
träd.t, hwars bark är Kanel; Lager, hwars blad och bär
nyttjas; Kautschuk, hwars käda kallas Kautschu eller Gum-
mi Elasticum,, och scr ut som läder, samt brukas, ibland an-
nat, att taga ut ..yectsdrag mcd, när man ritar; Man-
schenill, hwars saft ar sä giftig, att om den stänkes pä krop-
pen, blir deraf sär, likasom brännsär; BohomNdas, som in-
nehäller det förskräckligaste gift i naturen, ty pä längt afständ
frän trädet, städar ännu ängan deraf, och om man doppar en
nals-udd i desi saft, och dermed sticker en menniska litet, sa
dör den inom nägra minuter. — Men här är icke rum att
uppräkna och deffriftva alla träd som äro märkwärdiga.

Bland de utmärktas., trädslag.n äro Barrträden, lätt
kände af sina syl'lika ständigt grönskande blad, som kallas Barr.
Frukten kallas Kottar. Stammen, som hyser harts, lemnar
det allmännaste byggnads- och slögde* wirke. Sädane äro Tall
eller Furu, Gran, Cederträd och Cypresser, hwilka »växa
till ofantlig storlek, isynnerhet (_edern, som när flera alnars
omkrets. Idegranen, som är giftig, ock Endärsbusken, med
wällu.lande wed, äro ock smä Barrträd.

Buskar. Buskar kallar man, säsom mina Läsare wäl
weta, sädana »växter, som eljest likna träd, men som hafwa
ingen stam, utan straxt »vid roten, sprida sina grenar omkring.
— Ibland dem will jag nämna Berberisbulken, hwars hög-
röda bär brukas till sylt; N^inbärsbusk.n, hwaraf finnas
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twenne arter, swarta och röda Minbär; be hwita äro en
artförändring af be röda; Krusbärsbusken; Hallonbusken;
tornbusken, fom bär de stöna rosorna; Jasmin, som har
blommor med sä angenäm lukt; Syren, med stöna wälluk-
tande blommor; Oliv, af hwars frukt, kallad Oliver, man till-
reder matolja ,eller bomolja (som betyder trädolja), eller oMog.
ne inlagde i Ättika brukas som Sallat; Fläderbusken, Te-
busken, af hwärS blad Ehinesistt Te lillredes; — Raffebu-ssen, hwars bär hwardera innehälla twa Kaffebönor: — Ral«
lerhalsbusken, som blommar tidigt om wären och hwars bär
sro giftige; Bomullsbusken, som i fröhusen har sina frön
bäddade i bomull, och hwarifrän man tager den länga och bä-
sta bomullen.

Rankor, kallar man sådana wäxter, som hafwa sä
smal och läng stam, att be ej kunna bära sig sjelfwa, utan
slingra derföre sig omkring andra wäxter och träd, eller stän,
ger, som de krypa till, och fasta sig wid; likasom de stulle we,
ta hwar nägot sins, som kan lemna dem det stöd de behöft
wa: — sädan är tvinran kan, hwars frukt wäxer i klasar,
liksom win.ar, och kallas Drufwor, hwilka, när de läggas in
med socker i krukor, blifwa det som man kallar Rrukrussin,
och när de bara torkas, blifwa de manliga Russin; men när
saften prassas ur drufworna och fär jäsa, blir deraf sVin,
hwaraf sins sä mänga olika flag, allt efter som drufworna
wäxa pä särstilta orter: — sådan är äfwen Humlen, hwars
refwor eller rankor slingra sig omkring höga stänger i wära
hummelgärdar: sädan är Murgrön, som stingrar sig opp för
murar och »väggar. Nägra Ortfrukter, säsom pompor. Me-
loner, Gurkor, komma Rankor». i sitt wäxesätt närmast.örterne äro af mängfalldiga slag; jag »vill endast näm-
na för dig nägra de hos ost mest bekante. Om du nogare be.
traktar deras blommor stall du snart finna huru olika dessa
äro; men har du jemfört mänga, sä finner du snart en del
likna hwarandra mycket, andra äter äro mera olika. Wid de-

ras uppräknande brukar man derföre sätta tillsammans de, som
mest likna hwarandra, och fager att de utgöra en flock eller
ett siägte *). Sädane äro: i) Orter med Srtblomster,

*-*) Jag bör säga dia att skillnaden emellan de redan anförde
slag, säsom Träd, Bussar, Rankor, ick- alliid är grundad uti
naturen, ty bland de mest narslagtade förekomma bäde Träd,
Buskar och örter; ofta förekommer samma art både såsom
Träd och Buffé; till och med bäde med trädstam (en stam, som
wa.ar flere sr) och örtstam (hwilken ärligen utdör).
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lätt .ända af sin egna oregelbundna form, nägot liknande en
fjäril, och sin frukt, som en ärtskida. Om du betraktar man-
liga Hrtblommor ät.rsinn.r du sedan samma stapnad bos
Bönor, tVicket, Linser, som lemna födande frön och Rlöf-
wer, som lemnar godt foder för boskapen. Ingen af dessa wäxter
Hr giltig. 2) Hallonlika örter hafwa ofta wälsmakande bär
säsom Hjortron. Åkerbär, Smultron. 3) Arter med fle-
ra frölkidor säsom Stormhattar, Akelejor, Smörblom-
mor m. fl. äro skarpa och giftiga. Nära dessa stär N)all-
mon, af hwilken erhälles iNpium eller saft af fröhusen, som i
mindre mängd ar rusgifwande, i större äter dödande. 4)
med koroblommor eller 4 emot hwarandra sittande blomblad
och fröskida. Dessa lemna flera nyttiga »växter, tjenande dels
till föd« säsom Räl, Rofwor, Rättikor; dels till kryddor
säsom Senap, pepparot. N?eide lemnar en ston blä färg.
5) Orter med blomflock, lätt kände af deras i toppen sittan.
de blomkransar, säsom pä Dill, Rörfwel, Rummin, Moröt-
ter, palsternactor, Anis, Fenkal, hwilka nyttjas dels till
mat, dels till kryddor. Nägra wildt wäxande arter, som likna
dessa, äro gansta giftiga, säsom Odört. 6) Orter med sam-
mansatta blommor igenkännas straxt af de flera smärre
blommor, som finnas inom hwarje. blomma, säsom pä den
stickande Tisteln, den wäsmakande Artlkockan och Sallaten,
den praktfulla Solrosen, den wackra Vusenskön, den bestå
Malörten; Saffior, hwars blommor gifwa en stön röd färg,
7) Orter med trattlika blommor, säsom den giftiga Bolm-
örten; Tobaken är ock en giftig ört; den brukas som Snus
att draga opp i näsan, som fint skuren att röka, och som sam-
manwriden, att tugga pä; den gör att _»ndedrägten luktar illa
äfwensom rum och kläder *); äfwen örtståndet af potäter har
en »vidrig lukt, men födande och »välsmakande rötter. 8) Orter
med gapande blommor, liksom en mun, bland hwilka flera
tjena till kryddor, säsom Timjan, Meyram; andra till läk-
medel säsom den »välluktande Salvia och Mynta; men andra
med slutna blommor äro giftige, såsom Flugblomman. 9)
Bland wäxter utan färgade blommor, som sägas sakna Blom-

*) Nar man först börjar bruka Tobak, far man .rakningar, och
den minsta smula ma,, n.dswalj.r, plägar som förgift: men
denna ört blir genom mana för m_nZen nö.wändig. ,ä att hansen ej m.r wäl, om han ej far Tobak, och hela hans lefnadar beswärlig för en sädan lappris saks stull, som ,n barnslig
>ysi..nh.t örft lärt honom bruka. Det ar nägot mer an 209är sedan «_», börjad, bruka Tobak : Europa.
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kronor, känner du nog Rödbetor, hwars rötter, man äter;
den wälsmakande Spenaten; den nyttiga Rhabarl. ern; den
stickande Nätzlan; Ha,npan, hwilken, liksom de med fullkom,
ligare blommor försedde Lin och Bomull, lemnar osi de bästa
ämnen till garn och kläder ur wäxtriket. Utom dessa gifwas
isynnerhet i främmande länder, ett gansta stort antal bäde nyt.
tiga och underbara wäxter, som du sär lära känna, om du wi»
dåre studerar den stöna wettenstapen om dem.

> Bland wäxter, som blott hafwa ett hjertblad, och man
öfwen lätt igenkänner pä deras blott med enkla längs efter gä-
ende ädror försedde blad, som nedtill omgifwa stjelken, böra
t»i ihägkomlna Palmträden, pepparbusken, som ger otz pep-
par, Liljorne, och Gräsen.

palmträdcn likna »väl de andra träden i sina höga stam-
mar; men de hafwa inga grenar, utan endast stora blad, som
ofta äro flera alnar länga, och sitta i stora klasar i topparne
c>f dem. Ibland Palmerna will jag endast strifwa om Sago-
palmen, hwars stam har en födande mcrg eller kärna, hwaraf
Sagogryn göres, och hwilken tjenar flera folkslag till föda:
Ro.os.palmen, hwilken bar ds sä kallade Kokosnötter, som
äro sä stora som ett barns hufwud, och utanpä hafwa en sort
lin, sedan ett hirdt stal hwilket blir liksom twä Mar, om
man säger det twärs af, och sidan inom stålet en söt saft,
hwilken slutligen stelnar till en wälsmakande kärna, sä att man
kan fä bäde föda, och kläder, och kärl af detta Palmtrad:
LVin-palmen, hwarur en lästande saft rinner, när man sticker
i stammen, och hwilken saft kallas Palmwin: Dadel-Palmen,
hwars frukt kallas Dadel, och smakar förträffligt: Räl-pal-
men, hwars topp är »nör, som ett Kälhufwud, men smakar
Hnnu bättre än kal. Palmer wäxa endast i »varma länder.

__iljor.,e hafwa »vanligen lökartade rötter, stöna sexbladi,
ga eller sexdelta blommor och pryda wära trägårdar, säsom
Tulpanen, Narcissen, Rejsarkronan.Hyacinthen, Svärds-
liljan: den wälluktande Tonvals.», känner du nog. Andra
anwändas i matlagning, säsom __ök. Sparris; Saffran
lemnar en dyrbar krydda. Aloen tjcnar till läkemedel. I
»varmare länder finnas wäxter som likna il.iljor.ie och hafwa
dels de läckraste frukter, säsom Ananas, Bananas, Raratas,
pisang, — dels rötter, som lemna ost kryddor, sas. m Ingefä-
ra, Rard.mun.ma.

Gräs. Ehuruwäl man tycker att Grässtagen med sina
smala pipiga strån och oansenliga blommor, stulle »vara min,
dre betydande', än de fiags wäxter, som »vi redan talat om.
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sä kan man likwäl snart märka, att de äro ibland de allra-
wigtigaste; ty all fiags säd hör till dem. Jag sär säledes
bär nämna Hweto, Rorn, Rag, Hafra, Hirs, Ris, och
Majs, som ocksä kallas Turkiskt Hwete. Alla dessa äro Gräs.
slag, och likwäl utgöra deras frön, som wi samla och kalla
Spanmal och Säd, den förnämsta födan för mennistostägtet:
och hwar och en wet, pa huru mänga sätt man anwänder
dem, säsom gjorda titt mjöl, gryn, malt, o. s. w. Derföre
sär och planterar man dem nu med mycken omsorg pä äkrar«
na; men i början wäxte de säsom gräs af sig sjelfwa a sär-
stilta ställen pä Jorden. — De finare gräsflagen äter, ätas
af en stor del af djuren,- säsom hästar, boskap och fär, och de
gröfsta grässtagen anwändas till andra nyttiga saker: Bam_>
bnrör, som äro sä stora och tjocka, att de brukas till bygg,
nåder och andra arbeten: Sockerrör, hwaruti fins en lösmassa, som kallas Socker, af hwilken Socker och Sirap kokas:
papyr-röret, hwars blad man fordom nyttjade i stället för
papper att strifwa pä: och tvära »vanliga Rör, som kallas
N?a§, brukas till taktäckning, och del) ax eller blomma bru-
kar man'att dermed stoppa sangkläder, när man icke har
bun.

De ofullkomligare wäxterne, som sakna blommor och hwil-
kas frön blott likna ett fint stoft äro af fyra hufwudslag:
Ormbunkar, Mossor, Alger och Swampar. Ormbun-
karne likna mest de fullkomligare wäxterne, mcn hela wäxten
är ofta blott ett blad, med fröstoft pä undra sidan, säsom
Bräken. — Mossor, som finnas öfwer allt pä mager jord
och tjena spädare wäxter till stpgd, känner du nog; ser du
nogare pä dem stall du finna, att de hafwa egna stj.lkar och
smäblad samt knappar i toppen, som innesluta deras fröstoft.
Sadane äro N)äggmossan, som man anwänder till stoppning
mellan stockarne i trädwäggar, att göra husen warma. Björn-
mossan, hwaraf Björnen bereder sitt ide eller »vinterläger.
Alger likna något Mosfnne, men hafwa inga tydligen stilida
stj.lkar eller blad, utan äro nästan likartade öfwer allt. De
som wäxa i luften kallas Lafwar, bland hwilka Islands
Lafwen, som tjenar mennistor till föda och lakemedel, Ren-
Lafwen, som är Renens begärligaste föda, äro de bekantaste.
Af d? mänga flag af Lafwar, som wäxa pä berg och stenar,
som storpor, fär man färgämnen att färga tyg och garn med.
Af rvatte'. Alger äro de mänga arter Tång i hafwet, som
tjena till åkrars gödning, de utmärktaste. Liksom Gräsen be-
kläda wära ängar, sä betäcka Tängarterne klippor och ofta bott,
nen i hafwet; sä att Gud ock uppfyllt detta med egna wäx-
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ttr. — Swamparne äro af otaliga slag; de bestå mest af en
köttig eller trädaklig massa, och wäxa nästan alltid pä förrutt,
nade eller döende »växter, af hwilka de hämta sin näring. Na,
gra äro ätlige, säsom Morkler; flera giftigt, säsom den wac,
kra Flugswampen. As Fnöskswampen erhälla wi wält
fnöste.

Den wettenstap, som bestrifwer Wäxterna sä att man lär
att känna igen dem och weta hwad de heta, samt hurudana
de äro, och hwartill de äro nyttiga, med mera sädant, kallas
Botanik.

Djurr »ket.
Djuren äro de lefwande »varelserna här pa Jorden, som

äro begäfwade m<d känsel och friwillig rörelse. Dt likna wäx-
terna i det, att deras kroppar äro organiserade; men de haf-
wa ett helt annat lif än wäxterna. Wäxternas lif bestär
blott deri, att »vätskorna löpa fram i deras ädror, efter deras
inrättning; men utom detta som hör äfwen till djurens kröp,
par, hafwa diuren ett lif, af ett ädlare och helt annat flag.
De weta af sig och andra saker; ty de känna när nägon rör
wid dem. de se, de höra, och sä widare. De känna äfwen
att det ena är behagligt för dem, och att det andra Hr obe-
hagligt. När man stär dem, känna de att det gör ondt, och
när man smeker dem eller ger dem god mat, sä tycka de der-
om, och känna att det smakar wäl. De kunna ga hwart de
wilja och röra sig, och förskaffa sig det som är behagligt och
laga sig undan, eller drifwa bort det, som de icke tycka om:
men allt sädant kunna icke wäxterna.

Om man med uppmärksamhet tänker efter, huru djuren
äro lika och olika, sä finner man snart, att de äro af sex
alldeles olika flag. Det är sä mycken stilnad emellan Hun-
den och Gäddan, och emellan Grodan och Swalan, och emellan
Fjärilen och Snäckan, sä att man witzt icke kan säga att de
äro af samma fiag, fastän allesammans äro djur. Du ser
säledes straxt hwad jag menar med de sex slagen ? — De äro,
T) Däggande Djur, såsom hunden: 2) Fåglar, säsom
swalan: 3) Amfibier, säsom grodan: 4) Fiskar, säsom gäd-
dan: 5) Insekter, säsom fjärilen, och 6) Maskar, säsom den
som bor i snäckan. —* Wi stola litet tala om de märkwärdiga-
ste af hwardera slaget.

1) Dä gg ande Djur. — Du har wäl sett, att
somliga djilr ge sina ungar di, och föda dem, medan de äro
smä, med sin mj.lk. Kanske du har äfwen sett, att kyckliu'
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gar»», fä snart hönan kläckt dem ur sina ägg, äta korn och
andra saker, som hönan plockar st dem; men mjölk har hon
icke att gifwa de smä ungarne. Du finner dä, om du tän-
ker efter, att icke alla, utan blott en del af djurtn, ge sina
ungar di, och det är just desse, som man tallar däggande djur.

Att mennistan äfwen ger sina barn di/ det wet du ock;
och att hon derföre är ett af däggande djuren sinner du äf-
wen, om wi kalla henne för djur; men wi stola icke göra det
här. Hon är förmer än alla djuren. Hon äger förnuft, som
de sakna. Frän alla däggande djur skiljer hon sig desiutom
genom twenne händer. Wi stola derföre sedan tala om hen-
ne särskilt; ty wi hafwa sä mycket att säga om henne. Wi
äro ju sjelfwa mennistor.

. Ibland de däggande djuren will jag säledes se mig om-
kring, och nämna de märkwärdigaste af dem. Först bör jag
derwid nämna de djur som mest likna mennistan. De hafwa
fyra händer eller bäde framfötter och bakfötttr delade i sin,
grar, som mennistans händer. Sädane äro Aporne, som äro
af mänga arter, dä mennistorna blott utgöra en arl. — Mar,
kattan, som gör allehanda lustiga konster. Derefter följa Rof,
djuren, som hafwa spetsiga tänder, klor pä fötterne och lef_
wa af andra djur, som de fänga. Sädane äro Lejonet,
som är sä starkt och wigt, att det öftverwinner alla andra
djur: — Tigern, som är det grymmaste djur, att han äter
opp till och med sina egna ungar: — den smekande och lik»
wäl klösande Ratten: — N)argen, som är mycket snäl. —

Räfwen, som lurar listigt pä höns och gäst, och andra smä
djur och fäglar: — Hunden, som är wänlig och sä trogen
emot sin husbonde, och ställer pä främmande: — Björnen,
som mumlar i stogen, och ligger om wintren i sin koja, utan
att behöfwa mat. Widare Gnaga.edjur.- säsom den snabb-
fotade Haren, den klättrande Ekorren: Igelkotten, som
ha, dwassa taggar öfwer hela kroppen, och drar sig tillsam-mans som en rund boll, när han blir rädd. — Bafwern,som bygger konstiga byggnader med flera rum i äbräddar och
de smä Mössen, som gnaga häl pä kärl med sina tänder, och
med dem skära sönder kläder och andra saker. Nötkreatur
kallas de som hasiva twä delta hofwar pä fötterne, trubbiga
tänder, idisila sin föda, som bestär i gräs och örter. Säda-
ne äro Oxen, som är sä tälig och stark, och plöjer opp war
äker tillika med Ron, som ger ost sin mjölk till mat: —Ge-
ten, som helst klättrar bland klippor: — Färet, som ger otz
ull till kläder: — Renen, som har stora och greniga horn,
och lefwer i de kallaste länder, der den sjelf gräswer opp laf



64

under snön till mat ät sig: — Ramelen, som har sin puc-
kel pä ryggen och sin länga hals, och som kan i mänga dar
wara utan dricka, för det, att han »vistas pa sädana stallen,
der watten sällan sins. — Men äfwen andra däggande djur
lefwa af wäxter, utan att idisla, säsom Hästen, som sprin-
ger sä fort och för sig sä raskt och stolt.- — det smutsiga
Swinet: — Näshörningen, som har ett horn pä sin näsa:
— Elefanten, som ar det största af alla djur pä landet.
Han är öfwer 5 alnar hög och 7 alnar läng, och försträck-
ligt tjock, samt besynnerligt skapad. Han kan icke böja sin
hals, utan hans näsa, som kallas snabel, är mycket läng och
böjlig, och med den kan han taga opp ifrän marken hwad han
will_, och föra sin mat i sin mun. När han stall dricka, su-
ger han äfwen wattnet opp i snabeln, och bläser det sen i mun-
nen pä sig. Han har twä mycket länga och stora tänder eller
betar, hwaraf »nan sär Elfenben. — Alla dessa ga pä mar,
ken; men några hafwa en hinna aftunnt stinn emellan fötter-
ne, hwarmed de flyga, säsom den fula läderlappen, som
jagar efter Inse.ter sedan det blir mörkt om aftnarne: —den
farliga N?amp>»rel. , som lefwer i warmare länder och suger
blodet af de sofwande; andre simma i hafwet med bakbenen
hopwaxta till fenor, säsom Skälhundarne; eller ock blott fe-
nor i stället för ben. säsom Hwalfissen, hwilket är det största
djur i wattnet. — D<t sins Hwalsistar, som äro 6o alnar
länga och mycket tjocka, samt otroligt feta. Man kallar dem
wäl sistar, och de wistas äfwen alltid i wattnet ide stora haf-
wen, men de giftva stna ungar di och hafwa bäde ögon och
öron, och andas säsom djuren, pä landet, och flera andra som
jag nu ej bör nämna.

2) Fåglar. Fåglarna hafwa näbb, fjädrar pä krop-
pen och .vingar, och ga pä twä fötter. De flesta tunna! fly»
ga oppe i luften. Somliga »vistas pä wattnet, fara ibland
ett stycke under wattnet, och komma sällan pa landet, och de
kallas N?attenfäg.ar. Somliga äter waga sig alldeles icke i
»vattnet, utan wistas endast pä landet, och de kallas l_andt-
fäglar. Du wet dä straxt att hönan ar en landtfagel och gä-
sen en wattenfägcl.- och derföre har gäftn fötter att simma
med, men hönan kan bara gä och springa pä marken med
sina.

Ibland fäglarna »vill jag tala först om Landtfäglarne,
säsom Rondorn, som är en stor fäyel: ja han är sä stor,
att han kan flyga bort med ett fär eller en kalf: när han räc-
ker ut sina wingar, är det.ätts alnar ifrän den ena »vingens
ända till den andra: —Örnen, som är sä stor och flyger
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ofantligen högt: — Falken, som man isynnerhet förr tamde
och inöfwade till jagt af Fäglar: — Ugglan, so»n är en ful
Fägel, och striker om nätterne, och derigenom strämmer en-
faldigt folk. Dcssa och mänga fler äro Roffaglar, med stark
näbb och hwassa klor. Widare om Strussen, som är den
störste af alla fåglar, men kan icke flyga, utan springer en-
dast mycket fort, emedan han hjelper till med sina wingar:
— papegojan, som kan lära sig tala: — Göken, som sjun-
ger Kuku: — Rorp.n. som är sä swart och ful, och som
kommer straxt att spisa, när nägot djur dör; och dä ropar
han sitt fula ljud, alt andra fäglar äfwen stola »veta att kom-
ma mcd honom pa kalaset: den gräa Rrakan: — den skrat-
tande Skatan: den nätta Dufwan: — den lilla Swalan,
som bygger sitt bo sa nätt undertaket: — den sjungande Si'
stan, och den »vippande Sädeserlan, och Rolibri, som är
den minsta af alla fäglar, ty den ar liten som en liten fjäril,
och äter endast honung, som han med sin lilla sina näbb su-
ger ur blommorna; men »vi böra icke glömma wära hemtam,
da fåglar säftm päfageln, som har en stor och wid stjert,
ock som är sä grann med mänga färger: — Ralkonen med
sitt röda huftvud: Hönan, som wärper otz sä mänga ägg, och
Tuppen, som gär sä stolt, och sjunger sitt Kukuliku alla
mornar. Derefte. följa bland watten.äglarne Swanen, som
ocksä är en stor fägel med läng hals, och är snöhwit, och ser
sä wacker ut när den simmar pä wattnet: — Gasen, som
ger otz p.nnor att strifwa med: — Masan, som far som en
pil ner i wattnet och sängar sig fiskar* — den längbenta Tra-
nan, och alla andra slags fäglar, som äro gansta talrika.

3' Amfibier. Det sins mänga djur,, som kunna
lefwa bäde i wattnet och pä landet, och dem kallar man
Amfibier. Uttern, som ser ut som en Kund med korta ben,
wistas wäl ocksä i wattnet, och fa gör Skälen, med; men de
måste opp i luften för att andas, om de stola lefwa: de äro
säledes inga Amfibier. Deremot igenkännas de wertliga Am»
fibierne af deras röda kalla blod, samt derigenom att de an.
das med lungor och icke med gälar som sistarne.

Alla Amfibier äro kalla och för osi rysliga, ehuruwil
somliaa af dem äro mycket granna. Mänga af dem äro gifti»
ga, säsom Ormarna. Somliga af dem hafw»' fyra fötter,
säsom Ödlorna och Grodorna, men de andra slingra sig fram
pä marken, säsom du wet att Ormen gör. Somliga äro lik-
wäl ätliga, och brukas af mennistor titt mat.

Jag »vill för dig nämna nägra Amfibier: säsom Sköld-
paddan, som har twä härda stal omkring sig, del ena pä

E
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ryggen och det andra under buken och sticker fram derutur sitt
hufwud och sina fötter när hon behagar. Hon bär säledes
sitt hus med sig när Hon gär: men du »nä ocksä tro. act hon
icke hinner mänga steg om dagen. Man kan derföre lätt fånga
henne: och hon smakar wäl att äta. — Grodan har jag redan
nämnt, och den känner du wäl äfwen: — Rrokodilen är en för»
sträckligt stor Odla, idland so alnar läng: har stora fjäll pa krop-
pen, är mycket glupsk och snäl, sä att han äfwen tar men-
nistor om han fär, och ser rysligt ful ut. Han lefwer i ström-
mar och pä landet nära dem, i de warma länderna: —Sa-
lamandern, kan en tid lefwa i elden, för det, alt när han
kommer dit, kommer det en saft ur hans kropp, som gör att
elden icke straxt fäster pä honom. — Rameleonten byter om
färg. -***- Draken, spm man fä mycket talat om, aren liten
odla med twä smä stinnwingar, och gör ingen städa. Men
om Draken icke är farlig, sä äro Ormar det sä mycket mer.
Det fins Ormar, som äro förskräckligt stora, sa att de pä en
gäng kunna swälja stora djur: och somliga Ormar äro vänd»
ligen giftiga, sä att man dör straxt, när man blir bilen af
dem. Skaller-Ormen är ocksä giftig, mer» han har en skall-
ra pä sijerten, sä att man hör när han kommer. Men det
ges mänga slags Ormar, som icke äro giftige, och som göra
ingen städa: ja somliga ätas tiil och med af mennistor, lika-
som man äter sistar.

Fiskar. Fistarne lefwa i wattnet, och simma der »ned
sina fenor, som de hafwa i stället för fötter. De andas icke
säsom landtdjuren, utan deras hufwud är öppet pä sidorna,
och igenom öppningarne, som man kallar Gälar, släppa de
ut det watten, som de tagit in genom mnnnen och andaS icke
pä annat sätt. De kunna derföre icke lefwa pä landet. De
hafwa inga här pä kroppen, utan i deh ställe fjäll, eller ock
ett tjockt slem eller härda stal. Deras blod är »väl röd, som
de däggande djurens och fåglarnas; men den är icke waim

som deras, och derföre frysa de ocksä aldrig, fastan de lefwa
i wattnet i de kallaste delar af Jorden. Fistarne hafwa en
förskräcklig mängd af smä agg som man kallar Ram, och
den slappa de pä tjenliga ställen i wattnet, och när Solen
wärmer pä rämmen. sä blir deraf andra fiskar: af hwart
rämkorn kan bli en sist.

Du har wäl sett en del sistar, säsom Alen, som slin-
grar sig som en orm: Gäddan, som fluker andra sistar.-Ab-
boren, Gösen: Laxen, som fängas nar han stall fara opp
för forsar i floderna: Braren, Siken, Iden, Mörten:
den fula Laken: Torsken, hwilken endast, som sä mänga
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andra, sinnes i hafwet, och flera andra, som äro besynnerli-
gare, säsom Simpan, som har si stort hufwud med fyra
horn pä: Flundran, som simmar pä ena sidan och har bäg-
ge ögonen pä den andra sidan: Strömmingen, som sim,
mar i stora hopar, och Sillen, som hwart ar kommer frän
Norra Ocean till Atlantista Hafwet i sä stor starn, att den
uppfyller nästan hela »vattnet. -- Men der sins en otalig
mängd af sistar till pa Jordklotet, som man icke fär fe hos
otz: och ibland dem äro somliga mycket besynnerliga. Somli-
ga äro mycket granna, med röda och gula, och tia och grö-
na färger: kanske du har sett de Nätta Gttldsistarne, som se
ut som de »voro förgylde, och hafwa sä nätt och »vacker stap-
nad. Somlige äro underligt skapade: säsom den ofantligt sto»
ra Hammarfisken, som har ett hufwud liksom en hammare,
och ett öga sen pä hwar ända af det länga hufwudet, och
mun midt under halsen: ock Hajen, fem bar mänga rader
tänder i munnen, och kan bita af en mennista, och äta opp
den i twä munsbilar: och Sägltsten, som har just som ett
långt horn, med sågtänder pä bägge sidor fram i hufwudet:
och Stören, som är ocksä en stor sist, med mun under huf-
wudet, och tömmar. Det är af en sort Stör, hwilten i
Ryssland kallas Bäluga . fom man far den rämmen, som,
sen den lagas, kallas Raviar. Somliga sistar hafwa taggar
öfwer hela kroppen, just som Igelkotten. Somliga äro runda
som ett klot, sä att det är alldeles som ett hufwud stulle
simma: och det sins äfwen fiskar, som Kafwa den förunderliga
egenskapen, att om man rör »vid dem, medan d, äro leftvan-
de, sä domnar handen eller foten bort pä en läng stund.- och
ännu mänga andra, hwarom du i andra böcker fär läsa män-
ga besynnerliga saker.

5 Insekter eller Zrfän. Insekterna äro af mänga
flag: somliga Insekter, säsom fjärilarne, äro mycket granna:
men du bör weta, att de icke ifrån början äro sådana. Nej:
sedan fjärilen har lagt ägg, sä blir deraf mastar, som kallaS
Larver, och dessa äro »nyckel snäla, sä att de äta opp löf*
wen pä träden och wäxterna pä marken, säsom Kälmasten
plär göra med lälen. När Larven ä:il och efter flera föran»
bringar tillwäxt sä mycket han behöfwer, sä kryper han till
något ställe, der han tror att han stall fä sitta i fred, och
sätter sig fast der. Ibland spinner han äfwen omkring sig,
med sina lrädar liksom en swepning eller innesluter sig inom
ett stal, som dä kallas puppa. Men när Puppan har wa-
rit sin tid, sä kommer der fram ur den, liksom ur ett ägg,
en fjäril eller insekt, färdig stapad, och breder ut sina gran-



68

na wingar, och suger sen bara honungsfaft ur blommorna.
Men olika flag utbildas pä olika sätt, som här blefwe för
widlpftigt att anföra.

Af de särstilta insekterna will jag nämna: den smutsiga
Torndyfien: — den gröna Spanska Flugan, som uppdrar
bläsor pä huden: — Roschenill, hwarmed man färgar pur-
purröd!: — Gräshoppan, som spelar pä ängarne om som.
maren: — Lysmasken, som lyser säsom ett ljus i mörkret
om sommaren: — Fjärilar»,, med sina granna smutsande
wingar: — Silkesmasken, som är en larv af en nattfjäril,
och som spinner silket, säsom ett nystan omkring sig, när han
stall förwandlas till Puppa: — Getingen, som sticks sa elakt:
— Biet, som tillreder i sina konstiga bon honung och war:
- Myran, som bygger sina stackar med mänga rum uti,
der de ligga om wintren, och der de förwara sin mat och stö-
ta sina ungar: — Flugan, som wistas i wära rum, och i-
bland sticks sä förtretligt: — Spindeln, som spinner sina
konstiga nat för att fänga flugor deri: — Skorpion, som
har 8 ögon och 8 fötter, och i stjerten en tagg, hwarmed han
sticker sä giftigt som en Orm: — Rrästan, som man äter,
och otaliga andra.

6) Maskar. De Mastar, som man här menar, äro
helt andra än Insekternas larver. De rätta mastarne äro
utan fötter, utan ögon, och till och med utan hufwud. Som,
liga af dem »vistas nere i Jorden: somliga i »vattnet, och som-
liga i andra djur, till och med i mennistan. Somliga äro sa
sammansatta, att det är säsom mänga särstilta djur tillsam-
mans: säsom Bennikemasten, son, har mänga leder, och
hwar led ar liksom ett särskilt djur. — Hit höra äfwen I»
geln, som suger blod: — Metmasken, som tjenar till agn.
att meta sist mcd: — Snäckorne, hwilka ligga inne i ett
härdt stal, som gär i krok, i mindre och mindre rundlar: —

Musilan, som ligger mellan twä stal, och hwaci de sä kalla-
de äkta perlor wäxa: — Rorallmaskarne, som bo i hä-
len i ett slags stenar, hwilka se ut som buskar och hwilka i-
genom de smä djuren bildas, liksom stålet pä snäckorna: till
och med den Manliga Swampcn, söm man brukar att torka
bort watten med, har »varit djurs boningsrum. — En stor del
af mästarna äro äfwen oändligen smä, sä att man icke kan
se dem med bara ögonen, utan man behöfwer mikrostop för
att bli dem warse. De finnas, som äro sä smä, att mänga
af dem kunna bo i ett häl pä ett sandkorn, som är sä litet,
att man knapt kan se detsamma — hwad stall dä deras ägg
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och, ungar wara? — och hwad är det icke för ett omätligt
afständ ifrän Elefanten till dem ?

Hwart och ett djur har sitt ändamäl, och har af Alltings
Skapare fätt sitt rum, och sin syssla, sä att allt pä Jorden
stall wara i ordning. Jag will omtala för dig nägot i detta
afseende, som förtjenar din uppmärksamhet. När till exem-
pel <tt djur dör, fä stulle dess kropp ruttna och stämma luf,
ten med sin stank, om det fick ligga: men knappt är det dödt,
för än Korpen, som har en obegripligt sin lukt, känner det
pä läng wäg. Han kommer dä, och ropar sitt korr, korr.
Straxt weta rofdjuren att samlas; och da äta dt inom kort
tid opp aset. Men om det ligger sä, att fäglarna och djuren
ej komma ät det, sä komma insekterna. Dä lägger Spystu-
gan sina ägg pä aset, ock inom en liten tid lefwa der millio-
ner mastar, som snart äta opp det. De spridas sedan ut,
bli flugor, och fångas af fåglarna: och allt är säsom det war
förut: och hwar och en har gjort sin syssla, för att hälla Jor-
den ren, och tjenlig att bebo. Sä är det äfwen i allt an-
nat. Hwarje djur har sitt sätt att lefwa, att föda sig, att
stöta sina ungar, och att undwika farligheter. Somliga haf-
wa fätt skarpa tänder och klor att förswara sig med: andra
ilter horn att stängas med: andra hafwa taggar, säsom Igel-
kotten: andra kunna springa mycket snällt, säsom Haren, eller
flyga undan mycket hastigt, säsom fåglarna och flugan. Jag
nämnde äfwen en sist, som gör att handen domnar, om man
rör wid honom. Somliga hafwa ett härdt stal, säsom Sköld-
paddan, och mcd andra är det ännu annorlunda. Ja: som-
liga djur ligga, liklom de woro döda, om wintern; men »vak-
na om sommarn äter opp, säsom ur en sömn, sä att de lef-
wa endast den »vackra och angenäma ärstiden, men weta all-
deles ej af den kalla och obehagliga. Man säger om sädana
djur att de ligga i Ide om »vintern. De behöfwc» dä hwar-

ken mat eller dricka: och det, som är allra besynnerligast, är
det, att fastän de alldrig lefwat om »vintern, sä känna de lik-
wäl när den tiden stall komma, och laga derföre till ät sig
beqwäma bon, och krypa dit in, och somna der — och wakna
sen icke förr opp, än wären kommer.

Sä underligt och wäl har Gud anstaltat för alla lefwan-
de warelser.

Den wettenstap, som afhandlar Djuren kallas, Zoologi;
man har särstilta böcker om de däggande Djuren, om Fi-
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starna, om Fåglarna, om Amfibierna, om Insekterna och om
Mästarna: ty de äro sä mänga af hwart slag, att man ej
stulle kunna ien bok bestrifwa dem alla, sä tydligt som man
borde. Bestrifningen om Mineralier, Wäxter och Djur, el-
ler om Naturs-rikena, kallas eljest med ett allmänt namn
Natural-Historia.

2. Om Jordens särstilta Länder.
Wi vfwergä nu till bestrifning af sjelfwa länderne, men

den af mina Läsare, fom will med nytta göra med mig den-
na stora resa kring om Jordens alla länder, hwilken »vi nu
stola företaga, bör derföre pä sina Kartor uppsöka alla de stäl»
len och orter, som jag talar om, och noga gifwa akt pä hu-
ru de ligga till hwarandra och hwad de heta. allt efter som
jag nämner och bestrifwer dem *). — Wi börja naturligtwis
m.d den Werldsdel, i hwilken wi sjelfwa bo.

Europa.

Gränsor. Werldsdelen Europa gränsar i norr till
Ishafwet: i wester till Westra Ocean: i söder till Medel-
hafwet: i öster till Asien, men som den dermed bildar ett
sammanhängande land, uppdragas gränsorne olika; lyanligtwis
läter man gränsen utgöras af Archipelagen, Dardanellerne,
Swarta Hafwet, Azowsta Sjön och Uralste bergen. Måhän-
da är gränsen naturligare om man frän Swarta Hafwet lä»
ler den följa Kaukasiska Bergsryggen, Kaspista Hafwet, Ural-
fiodtn och Uralbergen, hwilka senare utgöra en bestämd gräns.

Storlek. Europa är af alla Werldsdelarna den min-
sta: största längden, ifrän sydwest till nordost är öfwer 500
mil: största bredden i söder och norr, 350 Swensta milj wid»

*») Den fom will minnas allt det, som här förekommer, han
bör, sidan ho., pä Kartan sitt hw.r allt d,t ar och ligger, som
b_n läser om i boken, tillsluta ögonen och tänka efter. Om
han dä har landet, likasom af.lta.t inom siz, sa alt han lika-som ser, huru uddar och wikar och sisHer och mera sådant
ligga till hwarandra; sä ar det som det dör wara. Men tan
han icke det, sä bör han sa länge betrakta bilden pä kartan,
tjlls han far den a klar och redig inom sia, att han efter den
_ats-._l._la spp «llt det, som han hör och will tomma ihäg.
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d.n är nära ,60,000 geografiska *) qwadrat mil, eller i
Slvensta qwadratmil omkring 80,000 **).

Haf och Hafs wikar som stöta till Europa, äro:
1) Norra (vcean eller Ishafwet, jemte dess wik Hwita Haf-
wet. 2) Nordsjön, och dess wik I.attegat eller Schager.ak,
som gar i en .rökning, först emot öster och sedan mot söder.
3) Östersjön, och dess wikar, Bottniska N?iken, som gär
opp ända till Polsirkeln, Finska wiken, som sträcker sig
mot öster, och Lifftändska N)iken. mot sydost. 4) Atlanti-
ska Ocean, jemte dess grenar, wikar och delar, säsom Ir-
ländska Sjön, mellan öarna Irland och Vritanni.n, Ra-
nålen, söder om Storbritannien, och Franska Bugtett, än
längre söderut: utanföre sydwestra delen af Europa kallas At-
lantista hafwet Spanska Sjön. 5) Medelhafwet med best
wikar Lyonska och Genuesiska Bugterna, Adriatiska Haf-
wet eller Venetiansta wiken och Archipelagen; Marmors
Sjön eller Proponliden förena Archipelagen och Swarta haf-
wet. 6) Swarta Hafwet, och dess wik Azowska Sjön el-
ler Mäotiden: och 7) Raspiska Hafwet. — Utom dessa trän-
ga en stor mängd af mindre wikar in ät landet, isynnerhet
pä kusterna af Ishafwet, Nordsjön och Archipelagen.

Hal fö ar. De Half.ar i Europa, som här böra näm-
nas, äro: 1 Skandinavien eller Nordiska Halfön, som om-
gifweS af Hwita hafwet. Norra Ocean, Nordsjön, Kattegat,
Ostersiön och Bottniska Wiken: — 2) Hesperien eller Spän,
sta Halfön, som utgör Europas sydwestra del: — 3) Italien,
som skjuter säsom ett längt näs, ned i Medelhafwet; och bil-
dar österom sig Venetiansta wiken: — 4) Morea, wid Me-
delhafwet och Archipelagen: — 5) Taurien eller Krim, mel-
lan Swarta hafwet och Mäotiden: —5) lutland, som omgis-
wes af Nordsjön, Kattegat och Östersjön.

öar. Stora Oar i Europa, är följande ätta: Nor-
ra och Södra Nova Zemla, som med ett sund äro stiljde
frän hwarandra; Storbritannien: Island: Irland: Si-
cilien: Sardinien: Rreta eller Candia: Rorslka, och Se-
land, hwilken sista ligger mellan Kattegat och Östersjön. —

*) Femton geographista mil eller en grad, swarar emot nllra _o
4 Swensta mil (>o^). >

") Qw_.ra_-i_mehal.ct kan af flere orsaker icke bestäm., uppaif,
w^s, af hwilka den »bestämda gränsen mot öster ar en af de
l-uswu.sa.ligaste. Wi hafwa derföre här liksom i det följande,
uls.lt delsamma haist i runda tal för minnets .lnde.hjtlpan.e,
hwilket ock torde »vara mest lämpligt i en Lärebok.
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Ansenliga Oar äro Ggr.bos eller Negropont i Archipelagen:
Mallorka, i Medelhafwet, pä kusten af Spanien : Ösel, u-
tanför Liffländst^a wiken: Fxcn, mellan Seland och lucland:
Gottland och Gland, inne i Östersjön : Hindöe och Selijon,
nordwest pä Skandinavien: C.falonia, nordwest om Mor.a:
Rolgow eller Kalguea, nordost om Hwita Hafwets öppning:
Laaland (Läland), söder om Seland: Rl.gen (Rygen), syd,
west i Östersjön: Dagö, norr om Ösel: Minorka, nordost
om Mallorka: Rsrfu, norr om Cefalonia: N?an 06) An»
glesey (Angelsä) i Irländska sjön: 3.vi^a (Ivisa), spdwest
om Mallorka: Iland, wid »nynningen af Bottniska »viken:
L.ewis, nordwest om Vritannien : Falster, öster o»n Laaland:
Shetland (Schetland), nordost ifrän Britanniens norra kust:
N)igl)t, (Väjt), och lersep (Scharsä), i Kanalen: Born.
Holm, mellan Öland och Nugen: Guernsey, (Wärnsä), norr
om Jersey: och Malta, söder om Sicilien, jemte ficra andra.
— Säsom betydliga Skä rg ärd ar ,bora märkas: Danska
Öarna, wid inloppet till Östersjön: Öarna i Archipelagen:
Norrska Skärgarden, nordwest pä Skandinavien: Finska
Skärgärden, wid östra och norra stränderna af Bottniska o h
Finska »vikarn.: Swenska Skärgärden, wid westra stranden
af Östersjön och Bottniska wiken: Dalmatis.a Öarna, wid

östra kusten af Adriatiska hafwet: lonilka Öarna, omkring
Eefalonia ock Korfu: Häbuderna, eller Hebriderna, söder och
sydost om Lev..: Schetländjka Öarna, omkring ön Schet-
land: Orkner* lOrknä) Öarna eller Orkaderna mellan Bri-
tannien och Schetländsta Öarne: Färöarna i Oceanen mel»
lan Schetländsta Öarne och Island: l_.ipar.ska eller Volkani,
sta Öarna, norr om Sicilien: Scilli Öarne, eller Sorlin,
gerna, »vid sydwestra udden af Stor Britannien: Hieriske Ö-
arna, pä kusten mellan Lponsta och Genuesista bugterna; och
fiera andra.

Sund. De märkwärdigaste Sunden äro : Öresund,
mellan ön Seland och Skandinavien: Stora Bält, mellan
Seland och Fpen: Lilla Bält, mellan Fyen och lutland:
genom hwilka tre sund man kommer ifrän Kattegat till Öster-
sjön: —- widare Sundet wid Ealais, mellan Nordsjön och
Kanalen: Gibraltars Sund: Messinska Sundet, mellan
Italien och Sicilien: Hellesponten, eller Sundet wid Dar»
danellerna, mellan Archipelagen och Marmorasjön: Tracifka
Bosforen, eller Sundet wid Eonstantinopel, mellan Propon-
tiden och Swarta hafwet: Tauriska eller Krimsta Sundet,
mellan Swarta hafwet och Mäotiden, och N)aygats-Sund,
.mellan Nowa Zemla och fasta landet.
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l_'andtuddar och ITas. De märkwärdigaste Uddar
af Europas land äro: Nordkyn, sä som den nordligaste af
Europas fasta land (Nordkap ligger »väl nordlig.re, men pä
ön Mageröe); ll.ap finis terre *), säsom den westligaste af
fasta landet: _.ap Gibraltar, wid Gibraltars sund, der Eu-
ropa ar närmast Afrika: Capo Bassaro söder om Sicilien,
och Rap Matapan söder pä Morea, sasosn den sydligaste. —

Widare: Stadr, »vester pä Skandinavien: __ind.snas, söder
pä samma halfö wid Schagerrak: Skagen, norr pä lutland,
der Kattegat »vidtager: l__.andsend och _lap l_izard, sydwest
pä Stor.Britannien »vid Kanaler>: <llap de la Hague (döla-
hag), svid södra sidan af samma sjö: Ön Ouesjant (Uässang),
wester pä Bretagne, såsom westligaste udden af Gallien: <l.ap
Orrcgal eller di Ortiguera, nordwest pä Spanien: <l.apo
di Rocca Sintra, och Cap San Vincent, wester och syd-
west pä samma land: <_.ap <l.renr (krö) öster pä Spanien,
wid Lyonsta bugten: Capo Spartivento och Lapo del Ar-
ni pä södra ändan af Italien. — De flesta af dessa Landtud-
dar äro höga klippor, som kunna ses längt ut i hafwet.

Bergsr yggar. De största Bergsryggar i Europa aro
följande: pyresseerne eller Pyreneista Bergen, som ifrån
Eap Ereux sträcka sig westerut »nellan Gallien och Spanska
halvön, ända till Franska bugten: och en fortsättning deraf,som längre fram kallas Asturiska Bergen, stryker igenom
hela norra delen af Spanien till Eap Ortegal och Eap fi-
nis terre. 2) Alperna, eller Alpiffa Bergen, hwars största
klumpar finnas der Gallien, Germanien och Italien samman-
stöta : eller norrut ifrån Genuesista bugten: ungefär sa längt
»frän stranden deraf, som det är ifrän samma strand till ön
Korsika. Hela trakten är otroligt full af berg, och det ar li-
kasom flera stora bergsryggar skulle der sammanstöta och korsa
hwarandra »vid cn ofantlig bergsklump, som kallas Sanct
Gotthardsberg. Den gren, som derifrän gar ät nordwest
och sedan mot norr mellan Gallien och Germanien kallas
Ilsra: den som gar ät sydwest och sedan ät söder mellan
Gallien och Italien, bibehäller namnet Alperna, samt inne-
häller de högsta bergen som finnas i Europa: och den grenen,
som gar österut mellan Italien och Germanien, förbi ändan af
Venetiansta wiken kallas Txrolsta Bergen: och pä östra si,
dan om öfra delen af Venetiansta »viken, Dalmatista Ber-
gen. 3) Appennie.na börja der Alperna gä till Medelhaf-

*) C»? __n_s terrs, betyder pä Swenssa: werldeiss anda.
Man kallade denna udde sa, för det, att man trodde att allt
land slutade der, da man ännu ej witzte af Amerika.
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tvet: de kröka sig sedan österut omkring Genuesista bugten, och
gä utföre hela Italien till Eapo del.Atni. 4) Balkan eller
Hamns, som är en fortsättning af Dalmalista bergen, gär
genom Turkiet österut, ända till Tracista Bosforen och Hel,
lesponten: och ifrän denna bergsrygg gär, ibland andra, en
gren söderut igenom Grekland ned till Morec», hwilken bor
kallas de Grekiska Bergen. 5) "__._>.nnerne, äro i södra
delen af Gallien, och skilja de watten som falla i Medelhaf,
wet, frän dem, som falla till Atlantiska Ocean. — Asturj.
sta bergen, Pyreneerne, Eevennerne, Alperne, Tyrolsta bergen,
Dalmalista bergen och Balkan, med alla deras grenar, utgöra
säledes, om man närmare ger akt pä dem. en enda ofantlig
sträcka med berg, som begynner »rid Cap finis terre, och slu-
tas wid Hellesponten; och som säledes utgör Europas stora
As. Men hwad som är ännu märkwardigare, är det, att
den äter höjer sig pä andra sidan om sunden, i Asien, och
fortsätter sin ofantliga sträckning mot öster igenom hela denna
stora werldsdel, sssom wi framdeles skola fa se. Widare: 6)
Karpaterne, som gä i en böjning omkring nordwestra, nor,

ra och östra sidorna af Ungern, och hwarifrän ansenliga gre»
nar ga in ät Tystland. såsom Böhmilla eller Sudetista ber-
gen, m. fl. 7) Nral eller lugorista Åsen, som utgör grans
mellan Erropa och Asien. Den börjar wid Ishafwet, och wi-
ker norr om Kaspiska hafwet österut in ät Asien. 8) Norr-
sta Fjällarna eller Rölen eller Seveberget, som äfwen be-
gynner wid Ishafwet litet öster om Nordkap: sträcker sig se»
dan ät sydwest efter kusten, och sedan den hunnit längre sö-
derut grenar den sig sä, att den största ryggen kröker mot we.
sier och söder till Lindesnäs, och den lägre gär rätt fram,
tills den förlorar sig pä Kattcgats östra strand. — En stor
Bergsrygg gär äfwen öfwer öarna Korsika och Sardinien i
norr och söder, och igenom Island stryker en stor fjällrygg i
öster och wester. Utom alla dessa Bergsryggar ga flera ansen,
liga pä Spanska halfön, pä Stor-Britanssien, pä Sicilien,
genom Grekland, gen.m Gallien och genom Tyskland

L. and tryggar och L.and thöjder. Twa mycket
höga trakter finnas i Europa, af hwilka den ena är wid Al»
piska bergen; ty derifrän rinna floder till Lyonsta bugten, till
Venetianstawiken, tillNordsjön, och till Swarta hafwet: och
den andra är i Nysiland ungefar rätt söderut ifrän Ladoga
ech rätt i öster ifrän Lifflandsta wikens innersta del: derifrän
komma floder,, som flyta till Kaspiska hafwet, till Swarta
hafwet, till Östersjön, och Hwita hafwet. Igenom denna
Landthöjd, som kallas Alauniska höjden, gar i nordost och
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sydwcst en Lanbtrygg alltifrån Ural till Karpaterne, och den
stiljer de watten, som flyta söderut, ifrän dem, som falla till
Isdafwet och Östersjön. En stor Landthöjd finnes äftven io«
strå delen af Spanska halfön, der de linjer gä öftver hwaran»
dra, som dragés mellan Eap-San-Vincent och Eap-Ereux, och
mellan Eap sinis terre och ön Vvi^a: ty derifrän flyta stödet
at alla sidor. En dylik sins i östra delen af Frankrike, hwar-
ifrån de strömmar komma, som falla till Kanalen och öfra
delen af Franska bugten. För öfrigt komma floderna frän
bergssträckorna och de mindre landtryggar och höjder, som sin,
nas i alla land.

. Höga Berg. De flesta af de Bergsryggar, som wi
h_e ofsvanföre bestrifwit, äro sä höga, att en ewig snö och is
ligger pä deras spetsar, som sträcka sig högt ofwanom mol»
nen: och de högsta af dem, som jag här bör nämna, för att
gifwa mina .äsare begrepp om deras höjd, äro: ibland Al-
perna, Montblanc (mong-blang) och Monte-Rosa, jemle fle-
ra andra, hwardera öfwer 2500 famnar, eller nära en half
Mil högt: — ibland Pyreneerne, Montperdu (mong-perdy)
och Maladetta, med flera andra, omkring 2000 famnar: —»

Htna pä Sicilien ar l8»8 famnar: — Monte Rotondo
pä Korsika, jTomnitz bland Karpaterne, Gran Sasso bland
Apenninerne, Snöhattan hland Norrsta Fjällarne, och män-
ga andra, hwardera omkring 1500 famnar eller en fjerdedels
mil i höjd, och derutöfwer — allt räknadt ofsvanom hafwets yta.

'Vulkaner, eller eldsprutande berg, äro: Ätna: Ve-
suvius, i södra delen af Italien: Stromboli, och flera an-
dra, pä Liparista öarne: Heckla och Rrabla, med flera an-
dra, pä Island.

lordbafnin gar hända oftast i de trakter der eld-
sprutande berg finnas, såsom i nedca delen af Italien, pä Is-
land, pä öarna i Archipelagen, pä Sicilien, och för /o är
sedan, hände äfwen en förskräcklig jordbäfning pä westra ku»
sten af Spanska halfön.

Insjöar. De största och märkwärdigaste Insjöar i Eu-
ropa äro: i_adoga: Onega: peipus, söder om Fsnsta »vi-
ken: Ilsnen, söder om Ladoga: Lvenern, österut ifrän Kat-
tegat: Saimen, nordwest om Ladoga: Enaratrask, oppe »vid
Nordkap: Mälaren, wid westra stranden af Östersjön, gent
emot Finska »viken: wettern, sydost osn Wcnern: plätten
eller Balaton, i Ungern: pajane, wester om Saimen : Stor»
sjön, mellan Bottniska wiken och Norrsta fjällarne: Ulojar-
Wi, norrut ifrsn Päjäne, mellan Bottnista wiken och Hwita
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hafwet: BodensiZn och Leman eller Genssersjon i sydwestrz
hörnet af Germanien.

Strömmar. De största och märkwärdlgaste floder i
Europa är. följande: i) N)olga, som börjar sitt lopp midt i
Rysiland, och sedan den förenat sig med flera stora strömmar,
säsom Oka och Rama, faller ut i Kaspista hafwet. Detz
källor äro wid Alaunista höjden, »vid den stora landtryggen,
och wid Uralste bergen; desi längd är öfwer 400 mil. — 2)
Donau, (nära 280 mil läng), som har sin källa i sydwestra
delen af Tystland, och medan den flyter igenom detta land,
upptager, utom aNdra, strömmarna i_ech, Iser. Inn, Ens
och Morava: rinner sedan genom Ungern, och upphämtar der
fioderne Drau, Muhr, Vheisie, Marosch och Sau: gär »vi-
dare genom Turkiet, och upptager derunder, ibland andra, flo-
derna Aluta (eller Olt), Sereth och pruth, som komma frän
Ungern och Polen; hwarefter den flyter ut i Swarta hafwet.
Donau, och detz grenar, hafwa sina källor, wid Alperne, wid
Karpatista äsen, och wid Balkan. — 3) Dnieper, som upp-
kommer wid Alaunista höjden: utgör sedan gräns mellan Rytz-
laud och Polen: och upptager under sitt lopp flera stora ström-
mar, och isynnerhet Bog, just der den faller i Swarta haf-
wet. — 4) Iail? eller Uralfloden, som upprinner wid Urali-
sta bergsryggen, och flyter ut i Kaspista hafwet. — 5) Dwi»
na, som faller ut i Hwita hafwet, och har mänga och wid»
sträckta grenar i norra Ryssland. — 6) Don, som äfwen har
sin källa midt i Rptzland, och faller ut i ändan af Azowsta
sjön, sedan den förenat sig med flera ansenliga strömmar. —

7) Rhen, som börjar med twa källor wid Sanct Gotthards
Berg: flyter igenom Vodcnsjön , blir sedan gräns mellan Ger-
manien och Gallien, och upptager strömmarna Aar, Neckar,
Nlayn, Mosel, ock Maas, jemte flera andra, innan den hin-
ner fram till Nordsjön. — 8) Petschora, som, nordost i Ryss-
land, faller i Ishafwet. — y) Elbc, som upprinner i Böh,
mista bergen, och faller ut i Nordsjön. — in) l_oire (loär),
som flyrer igenom Frankrike, och faller ut i Wcstra Ocean
siraft söder om Bretagne. - 11) Tveichsel, som igenom Po-
len flyter till Östersjön. — .2) Rhone (rän), som upprinner
wid Alperna (»vid S. Gotthards berg), flyter sedan genom
Genffersjön, och efter att hafwa rakat Saone- (san) ström»
men, som kommer ifrän norden, flyta de förenade rätt söder-
ut till Medelhafwet. — 13) <l)der, som kommer frän Kar-
patista bergen, och sedan den upptagit, jemte andra, N)arta,
som kommer ifrän Polen, faller den ut i Östersjön, icke längt
sydost om Rugen. — 14) Lajo, som flyter igenom Spanska
halsön westerut, tills den wid Eap-R.c.a.Sintra faller i Oce-
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anen. '5) Duna, som har sin källa nära intill Wolgas,
men rinner ät nordwest, och faller ut i Lissländsta wiken. —

.6) Götha Elf, som begynner sitt lopp i Norrsta fjällarna,
flyter sedan genom sjön Wenern söderut, och faller uti Kat«
tegat. -- 17) Seine (san), som flyter igenom Frankrike we-
stern, till Kanalen. — 18) po, som har sina källor wid Al,
perna och Apenninerna, och flyter öster ut, genom öfra delen
af Italien till Venetiansta wiken. — 19) Newa, som ifrän
Ladoga flyter till ändan af Finska wiken och afbördar således
Saimens, Onegas och Ilmens, jemte Ladogas.wattem: och
20) Thames (täms) eller Temsen, som i söora delen afStor-
Britanien flyter österut, och kastar sig slutligen i Nordsjön!'

Strömfall, som här böra omtalas, äro: ett, som
Rhenströmmen gör, sedan den hunnit ett stycke ifrän Boden-
sjön och hwilket är .3 famnar högt, samt kallas Fallet wid>
Lansen — ett, som Götha Elfwen gör litet nedanför Wenern,
hwilket fall är 17 famnar högt, och heter Trollhättan: —

men det högsta »vattenfall, som sins i Europa, och, sä wid«
man wet, i hela werlden, är det underbara fallet om 23c) fam-
nars höjd, i Pyreneista bergen, som jag förut omtalat.

Hafshwirflar. Det händer pä några ställen pö.
Jorden, att »vattnet, som med Ebb och Flod flyter igenom
tränga sund, hwirflar der omkring med sädan fart, att det dra-
ger äfwen stora stepp med sig, hwilka tillslut, sedan bekom»
mit midt i hwirfweln dragas ner under wattnet och sias sön<
der mellan klipporna pä hafsbottnen. Sädana underliga stäl-
len kallas Hafshwirfiar; och de märkwärdigaste i Europa äro
Malströmmen i skärgarden wester pä Noroista halfön: Ra,
rybdis, i Messinska sundet: och Euripns, i sundet mellan
ön Neg.opont och fasta landet.

Fördelning i Regioner. Eur.pa kan, efter lä-
ge och sträckningen af Sjöar, Bergsryggar och Floder, be<s»vam«
ligast fördelas i följande 10 Regioner: l) Skandinavien;
Nti instränktare mening ucgöres af Nordista halfön; uti wid,
sträktare innefattar äfwen lutland och Dansta öarne. — 2)
Brittiska Oarne i Westra Ocean: — 3) Germanien eller
Tyskland, mellan Nordsjön, Östersjön och Venetiansta wiken:
-— 4) Gallien eller Frankrike, mellan Spanien och Germa»
nien: —g) Spansta halfön, eller Hesperien:—6) Italien:
-7- 7) Östra Europa eller Roland, som ifrän Ishafwet och
Östersjön sträcker sig till Asien och Swartä haswet: — 8)
Polen, mellan Östersjön ack Swarta hafsvet: - 9) Panno,
nien eller Ungern, mellan Tystland, Polen och Turkiet: —

10) Grekland och nuwarande Turkiet, mellan Adriatista haf-
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wet pä westra sidan, och Archipslagen , Propontiden och Swar-
ta hafwct pä den östra.

Sander, som här böra märk_s i de i<_> Regionerna,
hwäri wi tillförene fördelt werldsdelen Europa, aro följande:
i) Skandinavien: Swerige, den del af Nordista hals-
ön, som ligger öster om fjellrpggen; iTorrige, som ligg«
wester om fjellryggen; Lappland eller landet norr om polsil:
keln; Dannemark, som utgöres af Intland och Danska öarne.
— 2) Wid Oar na i Westra Ocean märkes: att södr.
och större delen af Stor.Britannien kallas England, och den
norra Skottland, samt att westra delen af England kalla.
Nlallis. — 3) I Regionen Germanien: Belgien eller
Nederländerne, som ligga wid Nordsjön och äro sä läg.
att hafwet ibland öfwerswämmar stora sträckor deraf; N)est>
salen, landet öster om Nederländerne; Sachsen, i »vidsträck,
tare mening hela norra läglandet af Germanien: Böhsnen,
NTahren, Schlesten och __.ausly i östra höglandet omkring
Öder ock Elbe; Österrike, som ligger i sydöstra hörnet mel<
lan Mähren och Italien; Helwetien, som ligger mellan
Bodenfjön och Genffersjön, ibland Alpista bergen, och är det
högsta landet i Europa; Bajern, som ligger wester om Öster»
rike; Franken, som ligger midt i landet, och Schrvaben,
mellan Väjcrn och Rhenströmmen. — 4) Gallien: Elsatz
ock __othringen, landet »vester om Rhen, ätstilda af Voge»
serne; Flandern wid gränsen af Nederländerne; Normandie
wid Seines utlopp och Bretagne, yttersta halfon i nordwest j

Provence, sydöstra, och Languedo., sydwestra kustlandet, ät«
skilde af Rhone. — 5) Pä Spanska Halfon märkeS:
att sydwestra telen deraf kallas Portugal och det öfriga Spa<
nien. — 6) Af Italien kallas öfra delen Lomdardiet. —

7) I Ryhland märkas: Finland, som är öster om Bottnista
wiken: Ingermanland och Esthland, »vid Finsta wiken:
L.iffland, mellan Lifflän.sta wiken, Peipus och Duna: och
L.illa lllatariet wid Swarta hafwet, hwartill äfwen Rrim
tzller Taurien bör. — 6) I Regionen Polen, märkes: 'Kur-
land wid Liffländsta »viken. Dana och Östersjön: preutzen,
ä.wen »vid Östersjön: och /_ithauen, söder om Kurland och
öster om Preusien. — 9 Af Ungern etter Pannonien
heter den östra delen Sicbenburgen .sibenbyrgen): den södra
mellan Drau-strömmen och Venetiansta wiken, Illyrien: och
den nordwestra ock största delen kallas egentligen Ungern. —

in) Turkiets södra del jemte halfön Morea och öarne der,
omkring, är det, som egentligen heter Grekland.

Rlima.t. De norra länderna, säsom norra delen af
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Rystland och Skandinavien samt ön Island, hafwa langa och
kalla wintrar, som blifwa allt swärare ju längre man komsner
opp emot Ishafwet. De länder deremot, som ligga söder
om Europas stora äs, säsom Spansta halfön, Medelhafs^ku,
sten af Frankrike, Italien och Grekland, äro mycket warma,
sä att der nästan icke sins nägon »vinter. Den medlersta delen
äter, har köld och »varma mera blandade: men sa att kölden
rader mer norrut, och ivarman mer söderut. I alla bergstrakter
ar kallt, sä att man oppe pä Alperna har sä kallt, som wid
Ishafwet.

Fruktbarhet. De fruktbaraste landen 1 Europa äro:
södra delen af Turkiet, Italien, Frankrike och fodra delen
af Stor-Britannien. Minst fruktbar är norra delen »- men
inga öknar finnas, fastän stora wildmcirker äro i norra delen,
och nsgra smärre hedar i nordwestra delen af Tyskland och
i Spanien.

Alster. Södra delen af denna werldsdel har isynner-
het Salt, Win, mänga slags Träd, och Jordfrukter, Säd,
Olja, Honing, Silke, m. m. — Medlersta delen: Säd, Frukt,
Boskap, Metaller och nägot Win. Den norra delen: Säd,
Skogar, Pel.werk af wilda djur; Metaller, säsom lern, Silf,
wer och Kappar: Fisk och Boskap: — och den nordligaste, op-
pe wid Ishafwet, har wilda djur, Renar och Fisk.

Wi gä nu till den andra Werldsdelen

Asien.
Gran sor. Asien gränsar i norr till Norra Ocean:

i öster till Östra Ocean: i söder till Södra Ocean: och i
wester lijl Afrika, som med Asien sammanhänger genom det
15 mil breda näset Suez, och hwilket utgör gränsstillnaden,
till Medelhafwet sami Europa, hwars gränsstillnad wi redan
här ofwan uppdragit.

Storlek. Asien är störst af alla Werdsdelarne: detz
längd, ifrän sydwest till nordost, eller ifrän sundet Bab.el-
mandeb till Bchrlngssl.ndet, är ö.wer 1000 (tusen) mil, och
bredden, ifrån södra udden wid Eqwatorn, till den nordliga-
ste af fasta landet, inemot 800 mil: widden uppgifwes ,till
ofwer 800,000 geographista qwadratmil, eller nära 400,000
Swensta qwadrat mil.

Haf och Hafsrvikar, som stöta till Asien äro: 1)
Norra Ocean, jemte Obiska N)iken: Anian eller Beh.ing.s-
smid, som äfwen af nägra kallas Eookssund. 2) Stilla Haf,
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wet. htvars nordligaste wik är Ramtfchatka^Hafwet, »nellan
sundet Anian och en läng rad af öar, som ftiljer detsamma
frän stora Oceanen, ock hwarföre det äfwen kallas Stora
Werldshafwets norra Archipelag; till detta Haf höra ock __am
eller Ockotsta hafwet; koreanska Sjön, nordwest om on
Niphon; Hoanghy eller Hoanghai, som ock kallas Gula haf-
wet; Östra Rinesiska Sjön, spdwest om Niphon, eller strart
utanför Hoanghy,wiken; N?esira Rinesiska Sjön, norr om
Borneo ända till fasta landet; Tonkinska Hafsrviken; och
Siamiska rviken, eller ha.swiken wid Siam; Sundet Straat
Sunda mellan öarna Sumatra och Java. 3) Södra Ocean
eller Indiska werldshafwet, hwars delar äro: Bengalilka N?i«
ken och Arabiska Hafwet, hwarifrän man kommer in i per-
siska N?ir'en genom sundet Or»nus, och genom Bad-el-man-
deb in i Röda Hafwet, eller Arabiska »viken. 4) Medel-
hafwet, med Archipelagen och propontiden, 5) Swar.
ta Hafwet och 6) Raspista Hafwet.

Sund. Utom de redan nämnde, Anian eller Beh«
ringssundet; Straat.Sunda, Ortnus och Babel.mandeb,
bör man märka följande: <3_raciska Bosforen eller sundet wid
Eonstantinopel: Hellesponten eller Kanalen wid Daroaneller-
ne: Malacca-Sundet emellan ön Sumatra och fasta landet:
MacassariSundet emellan Borneo och Eelebes.

Halföar. Natolien, som ocksä kallas Anadoli och
Mindre Asien, ar den westligaste delen af Asien, hwilken gär
frasn mellan Swarta hafwet och Medelhafwet till Archipela-
gen: Arabien, omgiftvcs af Röda hafwet. Arabiska hafwet
ock Persiska wiken: Indijka Halfön, sträcker sig ner i Sö-
dra Ocean, mellan Arabiska hafwet ock Bengaliska wiken, och
har sjelf wid norowestra hörnet, den mindre halfön Gusarate
eller Guzurat: Östra Indiska Halfön, af några kallad Se-
rika, hwilken ligger mellan Bengaliska och Tonkinsta wikaina
och som sjelf grenar sig i twenne mindre . halföar, nemligen
Malaya eller Malacca, som sträcker sig längt i söder ända
till eqwatorn, och Kambodja Halfön (somliga saga Kambodi
scka), som ligger mellan Siams och Tonkins »vikar: —- wi«
dåre Rorea eller Kaoli, mellan Hoanghy och Koreansta sjön:
och Ramtschatka mellan Ochotsta hafwet och Stora Werlds-
hafwets norra Archipelag.

Landtuddar, som förts.na att märkas, äro: Cap
Baba, wid Archipelagen, säsom Asiens westligaste udde: Cap

Raz al Ghad, öster om Arabien: _.ap Romorin, som är
Indtsta halföns södra udde: Hudjong Tana eller _lap di
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Romania, som är yttersta udden af halfön Malapa, och syd-
ligaste udden af Asiens fasta land: Lopatka, södra udden af
Kamtschatka: <tap Ramtschatskoi, öster om samma halfö:
Ost'<tap, wid Beringssund, stutar Asien i öster: Tschelat-
stoinos »vid Ishafwec i nordöstra delen af Assen: och Cap
Severe (sevär) eller )lsiens CapNord, som sträcker sig sa
långt mot Polen, att längsta dagen der, är hela 115 dygn
eller 2762 timmar, utom flera weckors skymning om aftonen,
och dagning om morgonen af den ofantliga dagen: och hwil,
ken udde ligger rätt norr-ut ifrån Asiens sydligaste udde, sä
att de bägge ligga under samma meridian. — Afständet mel-
lan westra och östra udden af Asien är sä stort, att det upp»
tiger nästan halfwa Jordens rundel, sä att, när det är mid-
dag wid den ena, är det midnatt wid den andra.

Insjöar. Utom Raspiska Hafrvet, hwarS wattenyta
är betydligt lägre an Swarta Hafwets, finnas flera stora In-
sjöar i Asien. De markwardigaste och största äro: Aral,
hwars watten äfwen ar nägot saltaktigt, och saknar utlopp;
Baikal, emellan 70 och _.o mil läng; Balkasch och <_.sait
san, midt i landet mellan Aral och Baikal; Watt, sydost
frän Swarta Hafwets östra ända; Terkiri, i Tibet, emellan
Himalaja och Mustag; Döda hafrvet, eller Asfaltslön, icke
längt ifrän syd-östra hörnet af Me.elhaswet, märkwärdig för
sitt bittra watten och swafwelaktiga utdunstnmgar; Lop. wid
norra ändan af öknen Kobi, samt sjön »vid Kokonor i Mon-
golien; utom siera andra, uti östra och medlersta delen af
Asien, fastän de flesta äro smä, i jemförelfe med Aral vch
Baikal.

O ar. I Asien sinnaS gansta mänga öar, hwilka wi,
till lättande för minnet, »vilja anföra särskilde efter deras lä-
ge : 1 I Medelhafwet: en stor mängd öar. Arkipelagen
kallade, hwaraf de betydligaste ligga närmast Asiatiska kusten,
såsom Cypern, Rhodus, Scio (af Turkarne Chio kallad),
Mytilene eller Metelino, Samos, — samt Marmora i Pro-
pontiden. 2) I Södra Oceanen: Leylon, Stora Anda-
man i Bengaliska »viken, hwilken omgifwes af en S.ärgard,
kallad Andamanste öarnc, utom hwilken Skärgård wi märka:
Maldiverne, Lakediverne, och iTikobariske öarne. — 3)
Indiska öarne, eller den stora Ostock, emellan Australien och
Malacca i Asien, som derföre äfwen blifwit räknade till Au-
stralien. ' Desf_ öar utgöra skillnaden emellan Södra O-eanen
och Stilla Hafwet, och kunna derföre icke lämpligen hänfö-

ras till nägocdera af dessa Haf. Wi märke bland _r^ Sunda
F
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öarne: Borneo, gamla Werldens största o, tre gangor sH
stor som Stor-Britanien i Europa; Sumatra; Celebeo,
hwilken utgöres af 4 haföar; Java; dessa 4 öar kallas de
Större Sunda öarne; uti dessas granstap sinnes en hel> Skär-
gård af öar, t. e. Banca och Billiton, wid östra kulten af
Sumatra samt Limor, Flores, Lombok, Sumbava,, m.fl.,
hwilka utgöra en Skargård, kallad de Sma Sunda öarne;
b) Rrydd-öarne, en Skärgård bestående af flera öar/ af
hwilka <l_eram och Buro äro de betydligaste och Amboina
den mest kända; c) .Noluckerne, hwilka stundom äfwen räk-
nas till Krydd öarne, .och bland hwilka Gilolo är den betyd-
ligaste, till utseendet liknande Celebes; d) Anambas och iTat-
tuna-öarne, emellan Borneo ock Malacca. — 4) Uti Östra
Oceanen eller Stilla Hafwet: 2) philippinske öarne, när-
mast Sunda öarne, en Skärgärd af omkring 1000 öar, bland
hwilka Luzon eller Manilla, Magindanao och palawan
äro de betydligaste; d) Kinesiska öarne: Hainan i Tunkin-
wiken, söder om hwilken Paracells-öarne äro belägne; Formo-sa eller Taivan, som stiljer östra Kinesista hafwet frän det
w/stra, öster om hwilken bildar sig en dage af öar emot Ja,
panste öarne, kallad __ekejo eller i_.ikeo<öa^ne, efter största ön
af samma namn; c) Japanske öarne, af hwilka Niphon är
den största, söder om hwilken ligga Sikoke och Rjusju, och
lesso norr ut; 6) Nordligast ligga Ruriliske öarne, som
sträcka sig frän udden Lopaika söder ut till Japanska öarne,
bland hwilka Gröna.ön och Stacsten-ön äro de sydligaste,
och Behrings-öarne, sa kallade efter den största ön af samma
namn, och slutligen alertes öarne eller öarne Sindorvy,'
straxt söder om sundet Anian. — 5) Uti Ishafwet: Nva
Siderien, som Utgöres af 4 större öar, samt öarne utan för
Lenas mynning.

Bergsryggar och Landth oj der... Hela med,
lersta Asien utgöres af en ofantlig Landth.jd, af ungefärligen
150 mils bredd, hwilken stryker i öster och wester midt ige-
nom hela denna Werlsdel, och kallas derföre med stal Höga
Asien. Den börjas wid Swarta hafwet, innesluter Kaspiska
Hafwet och sjön Aral, hwilka derföre sakna utlopp, och fort-
sättes med otaliga utgreningar, ända till Asiens östra kust.

Landth.jd omgifwes af twänne of.ntliga bergssträckor,
ven södra och norra, som stundom sänka sig, men nä sin stör-
sta höjd i Asiens medlersta del. — Den södra börjar »vid Mar,
mora sjön, stryker genom hela Natolien öster ut och blef for-
dom kallad Laurus; norr om sjön Wan förenar den sig,
genom Moschiffa bergen, med Kaukasiska bergssträckan, hwars
riktning för öfrigt är lika med Asiens central-berg. Der des-
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sa bada bergssträckor sammanträffa, ligger det h.ga berget
Binghöl eller Ararat; längre öster-ut, sedan åsen hunnit för-
bi Kaspiska Hafwet, heter den Hindukosch eller Hindukuh,
de gamles paropamisus, och i detta granstap ligger en ofant-
lig bergklump, frän hwilken fjällryggar utgä i flera tvaderstreck.
Hufwudkädjan eller Hög-Asiens södra mur, kallas Himalaja,
fordom Imauo hch pä Swensta Snöbergen, hwilken fortlö-
per i ost-sydost ända till Hoanghy och Koreanska Hafwet, ehu»
ru detz utgreningar icke äro fullkomligen kände. Frän det of.
wannämnda Hindukosch utgär Belurtagh, hwilket pä Swen-
sta betyder Töckenberget, som ett twärband, till Asiens
norra as. Mustag eller Rarakurrum är en gren af Hima-
laja-bergen, hwilken äflven löper i norr till dest den möter en
bergslätt., som förenar den med högstätten Belur. — Den
norra Asiatiska Zsen kallas med ett gemensamt namn Altai,
som pä Swensta betyder Gull berget, ehuru detta egent-
ligen endast tillhör detz högsta trakter, och ätfoljes wid nor-
ra sidan af en lägre sidoäs kallad Lilla Altai. Den sträc-
ker sig, i en nästan bagformig böjning, frän Uralsta bergen, som
utgöra Europeiska gränsen, der desi westligaste gren kallas Ula.
tau, och sedan Bozka, till detz den nar sin betydligaste höjd
emellan sjöarne Tscsitsan och Baikal (egentliga Altai), hwar-
ifran det sedan wänder sig mot nordost och far namn af Chre»
bel lablonnoi samt ätföljer derefter Ochotzsta Hafwet ända
till Kcsmtschatka. — Stora bergsryggar, hwilka sammanhänga
med dessa twa, som jag nu bestrlfivit, stryka i flera wader-
streck igenom Asien. Arabiska Hsen, som gär ifrsn Taurus
söderut, förbi andan af Medelhafwet, der det stora berget Li-
banon ligger, och sedermera längs ät westra kusten af Arabi-
ska halfön, hwarest den sammanhänger med flera lägre bergs-
sträckningar inne i Arabien: och Gattan, eller hellre Ghauts
eller Gattes, som ifrån tratten af Belurtagh gär söder-ut,
icke längt ifrän westra stranden af Indiska halfön, och stutas
wid Cap.Komorin med en hög klippa. En stor bergsrygg gar
längsat ön Sumatra, hwaraf en annan längs efter Java sy-
nes w_ra en fortsättning och flera sträcka sig utåt den östra
Indiska halfön eller Serika, af hwilka en gär utföre Malaya
och de ofrige utföre Kansbodja-halfön. En sådan stor bergs-,
rygg gar äfwen utåt Korea: en annan öfwcr lesso och Ri-
phön: en annan utföre Kamtschatka, som ännu pä Kurilista
öarne höjer sina spetsar mot himmelen. Likaså gä flera sto^a
bergsryggar ifrån norra Asiansta åsen opp till Ishaswet, och
af dem sträcker sig en till Tschelatstoinos, och en annan ända
opp till Asiens (.ap-Nord: och flera sädana gä äfwen genom
Huga Asien, mellan de bagge stora äsarne, säsom
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ben som gär fram mellan Kaspiska hafwet och sjön Aral: och
isynnerhet den, som gar nordwest om Hoanghy och ar en fort»
sättning i nordostlig riktning af Asiens södra bergmur.

Höga Berg. Ofwerallt i de bergsryggar, hwarom
wi nu talat, finnas höga berg pä hwilkas spetsar en ewig snö
ligger, fastän flera af dem äro belägna i det hetaste luftstre-
ket: men isynnerhet finnas ofantliga klumpar och samlingar af
berg uti de trakter, ber bergssträckorna korssa hwarandra, grena
sig, eller eljest stöta tillsammans. I Himalaja och Mustag
finnas de högsta berg pä jorden, såsom Schumulari, och Da-
tvalagiri etter Dholagir (pä Swensta Hwitq Berget), hwil-
kas spetsar äro omkring _3,Z_>_» alnar öfwer hafwets yta.
Dernäst komma bergen kringom Belurtagh, der Hindukosch
grenar sig, och en bergsspets i trakten af sjön Baikal. Sä
sr det en stor bergstrakt, kallad Armeniska Bergen, omkring
Binghöl, der Taurus och Kaukasus sammanstöta. Ofantligt
höga berg finnas också i Altai och fl.ra af äsarne i östra
Asien, fastän deras höjd ännu icke är säkert bestämd. Jag
will afwen särstilt nämna Osir pä Gumatra, Libanon, Fud-
sijamma pä Niphon, och Adams pik pä Ceplon.

V ulk an er eller eldsprutande berg, finnas wid Libanon,
pä Sumatra, Java, pä Luzon, och af dem är den ena som he,
te Mayon mycket stor; pä Magindanao, Molukkerne^ päKamt»
schatka, pa Kurilista öarne, pä Niphon och öarna deromkring.

Jord bafningar — hända oftast pa öarna i Östra
Ocean, isynnerhet pä Niphon. Döda hafwet har äfwen upp-
kommit igenom en jordbäfning, da flera städer sjönko in i
Jorden; fastän det är läng tid sedan.

Floder. Ifrån de ofantliga bergsträckorna och landt-
höjderna komma Asiens mänga och stora strömmar. Wi sko-
la uppräkna de största och markwärdigaste. Ifrän Altaiber»
gen och desi grenar komma isynnerhet följande stora floder:
ll)bi, jemte detz ofantliga grenar Irtisch och Lobol: leni-seya eller Angara, som kommer igenom sjön Baikal: i_.ena:
lana: Indigirka: och Nowyma (som äfwen blifwir kallad
Kolpma): hwilka alla flyta norr-ut till Ishafwet. Amur,
som rättare kallas^Saghalien Ma eller Swarta floden, har
sina källor wid bergshöjder nästan midt i Landet, eller sydwest
om Baikal, och flyter öster-ut, under det den upptager mänga
stora grenar, samt kastar sig slutligen i hafswik.n Lam midt
för halfön Tschoka, hwilken ö ock sä kallas Saghalien>ulahata,
eller Swarta flodens ö. — Hoanghy eller gula floden och
langtsekiang, komma ifrån södra delen af höga Asien och
flyta till Östra Kinesista sjön_ — Menan. Rom eller Kam»
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bodja-floden, Menan eller Siamsta floden. Luktan eller Pe«
guströmmen, och Nukian, som ocksä kallas Irawaddi eller
Avaströmmen, flyta alla igenom Serika mellan de höga bergs-
ryggarne, som der gä fram, och de flesta hafwa sina källor i
Tibetanska bergen. Burremputer och Ganges eller Pudda,
som ibland andra grenar upptager de stora strömmarna Dsjum-
ma och Gagra, komma ifrän Himalaja-bergen, och falla ut
i Bengaliska wiken. Godavery, Ristna, Roleroon, med
flera, komma ifrän Galliska bergsryggen, och flyta öster-ut till
Bengaliska wiken, hwaremot elfsven i^lerbudda faller derifrätt
ät Arabista hafwet. Sind eller Indus flyter ifrän Hindu-

kosch till den wiken, som är norr om Guzarat. Frät och Ti«
gris eller Didschele, komma ifrän Armenista bergen/ och för»
ena sig innan de falla ut i Persiska wiken: Jordan, är liten
och faller i Döda hafwet: Kisil-Ermak flyter i Anadoli till
Swarta hafwet i — Rur, som förenat sig med Äras, och Te-
rek falla till Kaspiska hafwet frän de Armenista bergen: och
ifrän lugorista äsen rinner laik eller Uralströmmen till sam-
ma haf. Floderna Sirr eller Spr«darja, och Abi Amu (for-
dom kallad Gischon och Oxus) som upptager strömmen Sogd,
falla i höga Asien wester ut till Aral utom hivil.a flera an-
senliga floder flyta i samma land till Steppsjöarne, såsom
strömmen Zerken, och deh grenar, som flyta öster-ut till sjönLop.

Öknar och Hedar, som här förtjena att nämnas,
aro isynnerhet: Arabiska och Syriska öknen, som är en stor
sandhed, liksom ett haf, hwilken börjar emellan Frät och Jor-
dan, och sträcker sig sedan söder>ut igenom medlerstci och östra
delen af Arabien: och l.obi eller Schamo, som är en ofant-
lig öken i sydöstra delen af höga Asien, hwilken begynner ett
stycke norr om sjön Terkiri, och gär sedan mot nordost mellan
bergsryggarne ien längd af »vid pasi Ino mil. Detzutom lig-
ger en temligt stor sandhed öster om floden Sind: norr och
nordost om Kaspiska hafwet och Aral ligga stora Stepper eller
hedar, som äro sä salta, att nästan ingenting will wäxa pa
dem. Landet i höga Asien är derjemte pä mänga ställen ber-
gigt, stenigt, torrt och sandigt: och till och med pä Kambodja
halfön finnas sandöknar. Längs ät kusten af det största delen
af äret tillfrusna Ishafwet ligga ofantliga wildmarker, upp»
fyllda af kärr och hedar, som bära intet annat an mossa.

Indelning i Regioner. Naturen har indelat he«
la Asien i tre delar: nemligen Höga Asien eller medle.sta de-
len, Norra Asien och Södra Asien, hwilka äro mycket oli,
ka till klimat, jordmän, fruktbarhet och alster.

Norra Asien kallas äfwen med ett namn Siberien.
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H3 g a eller Medlersta Asien indelas beqwämligen i fy.
ra Regioner: Raukasifka Landtungan, mellan Swarta och
Kaspiska hafwen, kringom berget Kaukasus: Tatariet, öster
osn Kaspista hafwet till öknen Kobi: T,ibet: sydost om Täta,
riet, mellan bergen Mustag och Imaus, eller omkring sjön
Ter.iri: Östra Höga Asien, som ifrän Kobi sträcker sig till
Stilla hafwet, eller hellre till Ochotzsta, Koreanska och Gula
hafwen.

Södra Asien äter innefattar följande Regioner: A-
siatiska Turkiet, mellan Swarta hafwet, Archipelagen, Me-
delhafwet och Persiska wiken: Arabien: Persien, mellan Per,
sista wiken och Kaspista hafwet, samt elfwerna Sind och Ti,
gris: Indien, som utgöres af Indiska halfön och landet norr
om densamma, och sträcker sig frän Sind till ändan af Ben,
galista wiken, samt ifrän Cap Komorin till Mustag; Seri,
ka eller det Östra Indien, sosn innefattar den östra Indiska
halfön, och landet der ofwanföre: Ostindiska öarne, hwilka
wi ofsvan uppräknat; <llhina (lästs Kina, Tfchina, Sina), som
stöter till Tonkinsta wiken, Kinesista sjön och Hoanghy, samt
sträcker sig opp till gränsen af Tibet och öknen Kobi: och Ja,
patt, som bestar af Niphon och de deromkring liggande öarne.

__ander, som i dessa Regioner särskilt förtjena att här
anmärkas, äro: Anadoli: Syrien, österom Medelhafwet:
palastina eller Förlofsvade landet, är de, delen af Syrien,
som ligger mellan Jordan och Medelhafwet: Armenien, lig-
ger i bergstrakten norr om sjön Wan: Lyckliga Arabien,
ntgör spdwestra delen af Arabiska halfön: Assyrien kalla.es
fordom det landet, som ligger omkring elfwen Tigris: _..e«
dien war det landet, som ligger söder om Kaspista hafsvet;
Hindostan, utgör norra delen af Indien: Dekan, kallas fo-
dra delen af Indien, eller sjelfwa halfön: Bengalen, kallas
del landet, som ligger pa nordöstra sidan om Bengaliska wi-
ken, eller omkring nedra delen af Ganges: norra delen af In,
dista halföns »vestra kust kallas Ronkan, och södra delen afsamma kust kallas Malabar: deremot kallas norra delen af
östra kusten Roromandel, ock^södra delen, som wetter mot
Ceylon, kallas perlekusten, för det att der utanför, pä grun-
den, fins mycket musslor, som innehälla de. skönaste perlor:
Siam, kallas landet norr om Siamista wiken: Rambodja,
ligger omkring nedra delen af elfwen Menam Kom: Raotsi-
sin (som ocksä kallas Cochinchina) ligger wid kusten, öster om
Kambodja: Tunkin är nordwest om Tunkinsta wiken: Mon-
goliet!, kallas den delen af östra Höga Asien, som ligger norr
om Kina, och Mantschuriet, den delen som ligger norr
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om Koreanska hafwet, och stöter till hafswiken.am< — Men
isynnerhet bör man weta, att namnet Ostindien betyder alla
de länder af Södra Asien, som ligger öster om Arabiska haf-
wet, jemte alla öarna der utanföre. Eljest kallar man hela
Södra Asien Orienten eller Österländerna, för det de ligga
österut ifrän södra Europa: och med l_evanten? förstär man
alla de länder, som ligga omkring östra ändan af Medelhafwet.

Klimat. Norra Asien eller Siberien är i all-
mänhet mycket kall, men isynnerhet oppe wid Ishafwet, der
den frusna marken aldrig hinner upptina, utan en ewig is
ligger nere i jorden öfwer hela den korta sommaren; hwaremot
klimatet i södra delen af Siberien är mildare. —»Höga
Asien har äfwen mycket kalla win.rar, isynnerhet i de hög-
sta nejderna, säsom i öknen Kebi och i bergstrakterna: till
och med Tibet har ganska sträng köld, för det, att landet
ligger sä högt mellan bergen, ehuruwäl det är nära intill wa_.d-
kretsen; somrarna äro likwäl ganska heta. — Södra
Asien äter, som ligger till stor del inom den heta zonen, har
i allmänhet ganska »varmt: ja, det är sä hett och brännande
pä flera ställen mot söder, att ingen kan bo der under det
Solen är norr öfwer eqwatorn. Isynnerhet är hettan odräg-
lig i sandöknarne, och der bläser äfwen ibland den winden, som

kallas Samllm, och som är sä het att den dödar. I bergs-
trakterna deremot är det swalt och pä mänga ställen i denna
del af Asien, finner man de angenämaste nejder i werlden.

Fruktbarhet. Södra Asien, är otroligt frukt-
bar, utom i de trakter hwarest sandöknar fissnas: ty der gör
brist pä watcen det omöjligt för alla waxter att trifwas. Men
knappt upprinner en kalla i öknen, för än en grön holme bil,
dar sig deromkring midt i det nakna och brännande sandhaf-
w.t. Pä de öfriga ställena, der watten sinnes wäxa de här-
ligaste wäxter nästan utan odling; och emedan der är ingen
»vinter, sä ser man blommor och frukter om hwarandra pä det
skönaste och rikaste satt. Isynnerhet är Ostindien utmärkt för
sin bördighet. — I Höga Asien äter, isynnerhet i östra
delen, finnas mänga ofruktbara nejder, öknar, hedar, berg och
stepper; fastän jordmanen i wissa trakter här och der, säsom
pä den Kaukasiska Landtungan, är mycket bördig. — Hwad
äter Norra Asien angär, sä sr södra delen deraf gansta
fruktbar, utom pä de stallen, der stepper och berg finnas; men
mot norden blir fruktbarheten mindre, och närmare mot Is,
hafwet finnas stora och ofruktbara kärr och wlldmarker, der
icke en gäng ett träd kan wäxa.
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Alster eller produkter:
.) Norra De len eller Sib er i en. Nordligaste de«

len har endast Fist, Renar, ofantliga hwita Björnar och an,
dra »vilda djur: — den medlersta delen har stora Skogar, Bo-
skap och wilda djur, som lemna kostbara skinn till pelsar: —

den södra delen lemnar Säd, Skog, Gräs, Boskap och Fru.»
ter. I bergen wid Ural och Altai finnas mycket Koppar,
lern, Bly, Silfwer och Guld.

2) Höga Asien .har isynnerhet Spanmäl, Win,
Trädfrukter, Honung, Boskap, Fär, Hästar, som der finnas
wilda, samt mycket Silfwer och Guld, Stensalt och Källsalt.

Z) Södra Asien hårde rikaste alster, som i ett land
kunna finnas: de skönaste Perlor, det finaste Guld och Silf-
wer, de dyrbaraste ädla Stenar: de läckraste Frukter, säsom
Dadlar, Kokosnötter, Pomeranser, Pompelmuser, Windruf-
wor. Granater, Ananas, Plsang, Citroner, Meloner. Frän
Indien och Indiske öarne erhällas de wigligaste krpdder, säsom
Muskot» Neglikor,Kanel, Peppar, Ingefära o. fl. — Färg-
stofter, säsom Indigo. Skogarne bestä af de dyrbaraste träd.
siag, säsom Eeder, Santal, Ebenholtz, Eppresser, Bamburör:
och af säd fins isynnerhet Ris och Majs. Der »växer Socker-
rör, Kaffe, Te, Kakao. Sagu, Bomull, Mullbär, Oliver,
Gummi, o. s. tv. Der fäs mycket silke. — Der finnas ibland
andra djur. Elefanter, Kameler, Oxar och Apor af mänga
slag; äfwen Strussar, Papegojor och Fasaner. En art af
Swalor bygga bon, som i Orienten anses som en synnerlig
läckerhet; och tusendetals andra nyttiga och underbara saker i
det rikaste matt; men sä finnas der ock ofantliga Ormar, Ti-
grar, Skorpioner och Krokodiler.

Afrika.
Gransor. Werldsdelen Afrika gränsar i norr till

Medelhafwet: i öster till Asien, Röda Hafwet och Indiska
Ocean: i söder sträcker den sig ner mellan Indiska och Etio-
piska hafwen: och i wester stöter den till Atlantiska Ocean.

Storlek. Största längden i söder och norr är inemot
700 mil: största bredden i öster och wester, är nägot mindre
ock aftager allt mer och mer emot söder; widden är omkring
530,000 geographista qwadratmil eller nära 260,000 Swen-
sia qwadrat mil.

Haf, Hafswikar och Sjöar, som stöta till Afri-
ka, äro: Medelhafwet, som sträcker sig utät hela norra ku-
sten frän Gibraltars sund till Suezista edet, och nästan midt
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pa denna kust bildas en bugt eller hafswik, som kallas Syr'
ten: »vidare Atlantiska hafwet; Guineiska wiken; Etio-
piska Hafwet; Indiska Hafwet, samt Röda Hafwet eller
Arabiska wir'.n.

Sund. Gibraltars Sund: Bab-el._Nande*b: och
Mozambiks-Ranalen, hwilken gär fram mellan Ön Ma-
dagaskar och Afrikas fasta land.

I Afrika, som sjelf utgör en stor Halfö, finnas inga
Halföar af betydenhet.

L.a ndtud dar. De markwärdigaste Landtuddar i den-
na werldsdel äro: Cap^Bon, pä norra kusten, sydwest ifrän
Sicilien: »Lap-^erd eller Gröna Ndden eller Mandagan,
såsom den westliggste: Godt-Hopps Udden wid södra ändan:
<__ap-Guardafui, säsom den östllgaste udden af Afrika. Vil-
dare förtjena att märkas: Cap Rasat, wid Medelhafwet, öster
om hafswiken Syrte: CapSerrat, gentemot Korsika: Cap.»
Rantin, (llap-Bojador och (sapo-Blan.o Hwita-Udden) pä
westra kusten, mellan Gibraltars sund och Gröna-Udden: Ca-
bo-de-palmas lPalm-Udden): Cabo de tres puntas (Trespet-
sade.Udden) och <sabo-Formoso (Sköna<Udben), wid norra
stranden af Guineista bugten: Cap Löpes Gonsalvo, Cabo-
__Tegro (Swarta-Udden) och tabo das voltas, pa kusten
mellan Guineista wiken och Godt-Hopps Udden: Cap-des-Ai»
guilles (C.spdäsägil) eller Magnetnals-Udden, som är den
sydligaste Udde af Afrika: och Cap-Corrientes wid södra öpp--
ningen af Mozambiks-Kanalen.

Insjöar. De största Insjöar, som man i denna werlds-
del känner *). äro: .Naravi, som ligger nordwest ut ifrän
Mozambiks-Kanalen, och som man ännu icke wet, huru längt
den räcker mot norden: Tsana eller Dembea, svester ut ifrän
Bab-el mandeb, Dibbie och Tsaad, uti hwilka Nigerfloden
förmodas utgjuta silt watten uti inre delarne af landet: och
Aquilunda, längt österut ifrän kusten, mellan Eop>Lopes,
Gonsalvo och Swarta-udden.

Öar. I Afrika sins en enda stor ö, nemligen Madas
gaskar. — Skärgärdar, eller samlingar af öar, som böra
märkas, äro: Azoriska öarne i Atlantiska Oceanen, ratt we-
ster ifrän Spansta halfön; Ranarie öarne, i Atlantista haf-
wet, nordlvest om _iapßojador: Gröna Uddens Öar, utan-

*) I_g bör bar saga mina Lamare, att of alla werldsdelarn»
känner man Afrika minst in i landet: ty man kan icke utan
mänga faror och beswärligheter resa igenom detta land.
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för Cap.Verd: Etiopiska Öarne, i Guineista hafsbugten och
Oceanen der utanföre: Mastarenerne, öster om Madagaskar:
Aomorisk. Oarne, wid norra öppningen af Mozambiks-Ka,
nålen: Zangcbariska Öarne, wid kusten nordwest om de Ko-
moriste, hsvartill ännu komma de i Indiska Oceanen, nordost
om Mad^astar, widt och bred. kringspridd, öar. — Ansen«
liga O ar, äro: Ranaria osh bland Kanarie-öar»
ne: San-lago och San-Vincent ibland Gröna Uddens öar:
Bourbon ock Isle de Franc, (ildöfrangs) ibland Mästare,
nerna: Madeira, norr o^ Kanarieöarne: Sokotora/ utan-
för Cap Guardafui: och flutligen märkas: Sanct Helena och
Ascensiou, längt ute i Etiopista hafwet: Gorea, straxt in-
wid Gröna Udden, och Ferro , som är den yttersta af Kana,
rie.öarne, och är märkwärdig för det, att de flesta Geografer
pläga draga första Meridian genom densamma, för att pä
kartan kunna fä Gamla Werlden pä den ena hälften och Nya
Werlden pä den andra.

Bergsryggar. Afrikas bergspstemer, med undantag
af kusterne äro föga eller blott gisiningswis kända. Troligen
finnas i det inre landet ofantliga obekanta bergmassor, till hwil-

ka Rtsmri eller Manbevgen torde närmast sluta sig. De ut-
göra en ofantlig bergstrakt, hwars största klumpar ligga nä-
stan midt i landet, eller rättare midt emellan Aradista och
Guineista hafswikarne ock , enligt berättelser, sträcka sin ofant-
liga massa i öster och wester igenom landet; mänga stora gre-
nar gä ut derifrän at alla sidor. En af dessa grenar gär ät
öster emot Cap Guardafui: en wiker söder om sjön Tsana mot
norden, och följer sedan westra stranden af Röda hafwet ända
opp till Edet wid Suiz: en annan äter gär norr ut, pä we-
stra sidan om Nilen, och ifrän denna, sträcka sig andra gre-
nar mot öster, och mot nordwest inät ötnarne. Obekant är
om och huru den stora-bergskedja, som stryker frän öster till
wester, ofwanför Guineista »viken, och är känd under namn
af Rong bergen, med Mänbergen sammanhänger. Det södra
landet omgifwes af de östliga __.UPc.ta: bergen, som pä Swen-
sta betyder Jordens ryggben, hwilka framstrpka öster om
sjön Marcivi, och fortlöpa sedan, i åtskilliga afsättn.ngar, allt
intill Godthoppsudden, och i wester af föga kända bergsträck-
ningar, hwilkas största höjd, mä hända, äro wester om sjön
Aquilunda. — Den stora bergsryggen Atlas gär i norra delen
af Afrika pä nägot afständ frän Medelhafwet, ifrän Oceanen
anda mot Nilen. Pä Afrikas södra udde finnas flera lägre
bergskedjor, af hwilka Smarta Bergen 'äro de mest bekante.
— En stor bergsträcka gär äfwen langsät Madagaskar — och
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ifrån alla dessa bergsryggar ga dessutom ansenliga grenar at si-
dorna.

Höga Berg finnas till stor mängd i alla de bergsträc-
kor som jag nu bestrifwit; men utom dessa märkas endast:
pico, pä ön Tenerijfa, som har omkring 2084 famnars höjd,
och stiger säsom ett ofantligt torn högt opp »genom skyarna:
och Tafelbcrget wid G.dthopps.Udden, som är 760 famnar
högt.

Vulkaner iro icke mänga i Afrika. Ett eldsprutan,
de berg ligger pä Teneriffa, ett pä Bourbon och ett pä en af
Gröna uddens öar, hwilken ocksä derföre kallas Eldsön (del
Fuego).

Öknar. I Afrika finnas ofantliga öknar. Den stör,
sta i denna werldsdel, och pä hela Jorden, ar öknen Sahara
eller Sahra, som uuder Kräftans wändkrets, sträcker sina
omätliga och brännande sandhaf, med 150 mils bredd, allt
ifrän Htvita udden och Eap Bojador ända mot Nilen, utan
att mera än nägra fläckar har och der, likasom öar i ett haf,
äro fruktbara. Mellan Swarta udden och udden Voltas lig-
ger äfwen ett stort ödeland; och likasä söder om Eap-Guarda-
fui. Hurudant landet är, uti inre delarne söder om Män-
bergen, wet man ännu icke.

Floder. De största och märkwäroigaste äro: 1) _Til,
af hwars twenne hufwudarmar den westra börjar »vid de egent-
liga Mänbergen och den östra kring sjön Tjäna: sedan de för,
enat sig och upptagit Tacazze-floden, sä de namn af Nit-flod,
hwilken flyter mellan twenne bergsryggar till Medelhafwet, der
den faller ut igenom mänga grenar. — 2) loliba, som ocksä
kallas Zad och Niger, har sina htlflvudkällor pä norra sidan
af bergsryggen Kong, och rinner sedan österut, samt uppta-
ger under sitt lopp flera ansenliga grenar, och faller i sjön
Dibbe, htvarefter man icke med säkerhet wet, hwart den slut-
ligen tager »vägen; ty somliga gissa att den stall förlora sig i
sandöknarna: andra tro att den måste falla till den ännu stör,
re sjön Tsaad inne i landet: andra äter tro, att den slut-
ligen gär söderut, och faller i Guineista »viken, der man har
sett en mycket bred stod, som kallas Forsnoso (Sköna-floden)
eller Benin, falla i hafwet, utan att man wet hsvarifran
den kommer. — 3) Senegal, som har sina källor nära till
I.libas, men rinner westerut, och faller i Oceanen, norr om
Gröna udden. — 4) Gambia, som kommer äfwen frän sam-
ma trakt, som Senegal, och skiljes derifrän endast med en
gren af bergsryggen Kong: Gambia faller i hafwet söder om
Eap.Verd. — 5) Ruama eller Zantbeze, som faller ifrän
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Lupata-bergen och den föga kända landthöjden österut i Me.
zambiks-Kanalen. — 6) Faire, kommer ifrån Aquilunda, och
faller i Etiopiska hafwet. — 7) Mesurado, och 8) Volta,
flyta söderut ifrän bergen Kong, samt 9) Orange floden i sö>.
dra delen af landet. — Ifrän Atlas flyta mänga floder söder,
Ut, som förlora sig i öknen.

Strömfall, som böra märkas, äro Nilens
fall, hwarosn jag redan talat. Alla Afrikas* floder synas haf-
tva det gemensamt, att de först kasta sig, med stora fall, ifrän
Höglanden och sedan flyta sakta pä laga slättland.

Indelning i Regioner. Afrika indelas beqwam-
ligen i följande Regioner: 1) Barbariet, mellan Medelhaf-
wet och öknen Scchra, omkring Atlas. — 2) Sahra. — 3)
Sudan eller Nigritien, mellan öknen och bergsryggen Kong,
omkring loliba-strömmen, och dest grenar. — 4) Nilens
Omräde, som i norr stöter till Medelhafwet, i öster till A,
rabista wiken, i söder till Mänbergen, och som i wester skiljes
igenom en bergsrygg ifrän Nigritien. — Z) Guinea, mellan
bergsryggen Kong och Guineista wiken, samt omkring nedra
delarne af floderna Senegal och Gambia. - 5) Ajan, som
är Afrikas östra hörn. — 7) Sangebar, som utgör östra
kusten., ifrän Ajan, tillbet smalaste stället af Mozambiks-Ka-
nalen. — 8) Raffern, eller Kasserlandst, som upptager den
södra sträckan af östra kusten. — 9) Rap eller Hottentotts-
landet, som utgör Afrikas södra del. — 10) Nedra Gui-
nea, som af somliga kallas Etiopien, och som utgör westra
kusten ifrän Guinea till öknarna i söder. — 1.) Etiopien,
eller den inre okända, delen af landet söder om Mänbergen,
och 12) Afrikanska Oarne.

Länder, som särskilt böra märkas, äro Egypten, som
utgör nedra delen af Nilens område, och som sträcker sig ifrän
Medelhafwet, opp till norra wändkretsen: — Habesch, som
wanligen kallas Abyssinien och Habessinien, utgör öfwersta de-
len af Nilens omräde, eller landet omkring sjön Tfana: —

Nubien, ligger mellan Egypten och Abyssinien: och Nubiens
kust wid Röda hafwet kallas Abex. — Baxka kallas den de.
len af Afrikas kust wid Medelhafwet, som ligger mellan Egyp,
ten och Sylten: och Söder om Barka ligger i_ibysta Öknen,
som igenom bergsryggen skiljes derifrän. — Kusten längsät he_
la sträckningen af Syrten kallas Lripoli, och i söder deri-
frän, inät öknen, ligger landet Feffan eller Fezzan. — We-
ster om Syrten ligger Tunis: wester am Tunis, ungefär
midt emellan Eap Bon och Gibraltars sund, ligger Hllgier
(Alschier): och westra delen af Barbariet mellan Atlas, Me«
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delhafwet, Gibraltars sund och Atlantiska hafwet heter Ma-
rocco. -^ Landet söder om Tunis och Algier, mellan bergs-
ryggen och öknen, kallas Belad-al-lerid (Bilebulgerid) eller
Dadel-landet. — Senegambien ligger omkring nedra delarne
af elfwerna Senegal och Gambia. — Sierra-__eoua Rusten
sträcker sig frän Senegambien till strömmen Mesurado. —

Peppar-Rusten ligger emellan Mesurado och Palm udden. —

Elfenbens.Vusten, mellan Palm-udden och Eabo di tres pun-
tas. - Guld-I.usten, mellan Eabo di tres puntas och Vol-
ta-fioden: — och Slaf-Rusten, öster om Volla till det in-
nersta af Guineista wi.en. Mokaranga eller Monomotapa,
utgör den delen af Kafferlandet, som ligger omkring södra
wändkretsen: — och södra delen af Kafferkusten kallas Natal-
lanoet (Terra-di»Natal).

Rlimat. Största delen af Afrika ligger i det heta
luftstrecket; och denna werldsdel är af alla den hetaste: isyn-
nerhet är hettan brännande i öknarna. Barbariet, norr om
Atlas, och Eap eller Hottentoltslandet äro de swalaste delarne:
och i be trakter der de stora bergsryggarna gä fram, sprida
de swalka omkring sig. Pä somliga ställen, säsom i Nedra
Guinea, faller regn nästan beständigt i 6 mänader, och det
tjenar äfwen att swala af luften.

Jordman och Fruktbarhet. Marken afw.xlar
mellan de ofruktbaraste öknar och de herrligaste länder, likasom
i södra Asien. I allmänhet är Afrika torrt; men der ström-
mar, källor och watten finnas är landet otroligt fruktbart.
Egypten blir fruktbar igenom det, att Nilen en gäng om äret
öfwerswämmar landet, och wattnar det; ty der regnar nästan
aldrig.

Alster. I Afrika sinnes Guld, bäde i berg och floder,
mer än i nägon annan werldsdel; isynnerhet utl Senegambien
och Mokaranga. — Flera slags Metaller sis...as eljest i Bar-
bariet, i Hade sch och andra bergstrakter: Hafssalt och Bergssalt
sinnes i mängd. — Säd »växer isynnerhet i Barbariet och E-
gppten: de herrligaste Frukter af alla slag finnas pä de frukt,
bara ställena i största ymnighet: isynnerhet Dadel i de heta
länderna mellan Atlas och Sahra. Boskap af owanlig storlek
finnas wid hafskusterna och isynnerhet i Abyssinien: Far med
est mycket stor och fet sivans, sä att den wager nära ett helt
pund, finnas i de flesta delar af landet: Sköna Hästar fin-
nas isynnerhet i Barbariet: Kameler trifwas bäst i ökenlän-
derna: Wilda djur, säsom Lejon, Tigrar, Wargar ock ftera
andra slag, sinnss i skogarna och öknarna öfwer allt: Orma>>
stora som timmerstockar, tvistas pä landet, och Krokodiler i
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sioderne. — Elefanter finnas i myckenhet i Guinea, i?ljan,
i Kaffern och pä de flesta ställen, och Strussar och Päfaglar,
och en otalig mängd andra slags fäglar pryda stogarne.

Nord, Amerika.
Gransor. I norr Ishafwet: i öster Atlantiska Oce<

an: i söder Syd-Amerika: och i wester Stilla hafwet.
Storleken är ej ännu fullkomligen bekant, emedan

wi icke kanna stranden af Ishafwet, widare, än att resande
kommit till den pä twä ställen litet norr om polsirkeln. Läng,
den frän Panamanäset, till den sista udden i nordwest, som
man sjöledes har kommit till, och som kallas Iskap, är wid
pasi B_>_> mil. Bredden är sa olika , att den under polsirkeln
är inemot 7_s<_> mil, och under wändkretsen. icke mer än izq,
Widden är nägot öfwer 2_,_s,c>_>Q qtvadratmil.

Haf, Hafswikar och Insjöar, som stöta till
Nord-Amerika, aro: Ishafwet, Atlantiska Hafwet, Baf-
fins'wiken, som sträcker sig länge opp mot polen: Hudsons-
wiken, som sjelf bildar mänga mindre wikar, säsom James
Bay (Djämsbä) söderut, och Repuls-wiken norrut: Sanct
L,orenz-Wiken, i hsvilken Sanct Lorenz-floden faller, och som
utanföre stänges af Newfoundland: F..nd)> Bay (Fundi»wi«
ken), som bildar en halfö, straxt söder om Sanct Lorenz-wi«
ken: (shesapeak-Vas/ ( Tschesapik-wiken), midt pä östra
kusten: Mexikanska Wiken: Honduras-wiken, gär in ät
landet sydwest ifrän ön Kuba: Antllliska Sjön eller Karaibi.
sia hafwet, kallas sjön mellan lamaika, Domingo och Porto-
riko pä ena sidan, ock Syd-Amerika pä den andra. — Stilla
Hafwet: Panama-Wiken, pä södra sidan om nastt, der det
är smalast: Raliforniska wiken: Fukas Wiken: prins
Williams eller Sandwiks-Sund och Cooks Inlopp längre
opp mot norden: Namtsckatka-Hafwet, med Bristol-wiken:
och flutligen Behrings-Sund och Ishafwet.

Sund. Dawis Sund och Bassins Sund, hwarige,
nom man kommer in i Baffins-Wiken: Hudsons-Sund: och
Anian eller Behrings-Sund.

Halfö ar. Grönland, nordost om Baffinswiken. La-
brador, mellan Hudsons-och Sanct Lorenz-wikarne: _57ya
Brunswik, mellan öfra delen af Sanct Lorenz-wiken och Fun-
dy-wiken: Ralifornien, wester om Kalifornista wiken: Zuka-
tan, mellan Mexikansta och Hon .uras.wi.arne : Florida,
öster om Mexikansta wiken: Alaska, midt emot de Aleutifie
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öarne: Akadien eller Nya Skottland, som bildar Fundp,
wiken: och Delavare, utanför hafswiken Chesapeak.

Landtuddar. <sap Farewell, söder pä Grönland:
Cap-Raz, sydost pä Newfoundland: <sap-<l_ode (kod), och
<sap 6.ookout (luk out), pa östra kusten/ norr och söder om
Chesapeak-wiken: <sap-<satosche (Katosch) pä Vukatan: Cap«
Gracias-a,Dios (Gud-»vare«lof), söder om Honduras-wiken:
Cap»Sanc t-Lukas, söder pä Kalifornien: prinsens afwal-
lis Udde, som bildar Behringssund, och wisar mot Asiens
Osikap: Iskap, den sista udden wid Ishafwet, till hwilken
Kapten Cook för is kunde framtränga om sommaren 1778.

Insjöar- Ingen werldsdel har sa mänga stora in-
sjöar, som Nord-Amerika: och mänga af dem äro sa stora
som haf. Wi stola nämna de största som aro kända: Lracy
eller Ofta Sjön, Huron, Michigan (mischigan), Erie, och
Ontario, ligga efter hwarandra, i landet mellan James Bay
06) Mexikanska wiken. Widare: winipeg, nordwest om öfra
Sjön. Athapes.ow, Slafsjön och mänga andra, i landet
tvester om Hudsonswiken: Nikaragua, söder om Honduras-»
wiken: Mislisinnys.Sjön i spdwestra delen af Labrador: och
Champlain (Tsamplän), mellan l_.ap Code och S. Lorenzstoden.

O ar. Stora öar i Nord-Amerika, äro: Ruba, iTew«
foundland: Domingo eller Hayti: lames-Island (Djäms-
äjland) i Vaffinssviken, och en mängd andra stora öar
mellan Baffins. och Hudsonswikarne, hwilka ännu ej äro
wäl kända. — Widare; Spitsbergen: Stans^vorland (for.
land) och flera omkring Spitsbergen: lamaika: Porto-Ri-
ko: Vancouvers O (wankuvers-ö). Drottning Charlottas
O, Prinsens af wallis Oar, och Ronung Georgs O,

med lnanga andra pä westra kusten, norrut ifrån Fukas-wiken.
Cap-Breton (Käpbritn), S. John (Santdjon), och 2lnti-
kostt, i S. Lorens wiken: l_ong-Island (längäjland), pä
Swensta, Längön, spdwest om Cap (_ode: Rodjak eller Risch.
tak, öster om halfön Alaska: och flera andra. — Skär-
gårdar, som böra märkas, äro: 1) Westindien, som egent-
ligen bestar af .3 stora samlingar af öar, nemligen __ukayis?c_
eller Bahama Oarne, sydost om Florida: Stora Antillerna
eller öarne Kuba, Domingo, lamaika och Portoriko, med kring-
liggande öar: och Raraibiske Oarne, som sträcka sig i en
bäge frän Portoriko til! kusten af Syd-Amerika. — 2) Oarne
i Baffins- och Hudsons.wikarne. — 3) Oarne utanför S. Lo-
renz-wik-n. — 4)Spitsbergen med kringliggande öar. — 5)
Bermuderne, i. Atlantiska Oceanen, ic.o mil öster om Cap-
Lookout. — 6) Oarne pä westra kusten, norr om Fukas-wi-
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ken. -- Aleutiska Oartte eller Catharinas Archipelag, sont
sträcker sig ifrän Alaska westerut mot Kamtschatka, och be.
stär af flera afoelningar, säsom SwartaßäfsOarne, nar,

mast till Alaska, och dernäst de Andreanowska Oarue och
8) (l_lerkes Oar, som af somliga räknas till Amerika. — Ibland
alla deff.i öar äro de Westindijka de märkwärdigaste, och derföre
will jag särskilt nämna de flesta af dem, nemligen ibland de
Lukay ske: Bahama, Lukaya, Andros, providence, Eleu.
thera, )^u,na, Inagua och isynnerhet Guanahani eller
Kat-Island (Katäjland), som war det land, till hwilket Ko«
lumbus först kom, när han seglade wester.ut att söka den nya
werldcn. — Stora Antillerne har jag redan nämnt:
och ibland de smä Antillerne eller de Karaibiste Oarne
märkas: Saint->lroi). (Sängkroa), Saint-Lhosnas (Säng«
tomas), Saint-lean (Sängsjang), Lortola, "virgingorda,
Anegada, hwilka alla med ett namn kallas luugfru-öarne:
widare, Saba, Eustatius, Anguila, Sanct Martin,
Sanct B^rthelemi, Barbuda, Sanct Christofer, eller
Kitts, Newis?.odonda, Montstrrat, (Mängserrat), An«
tigoa, Guadeloupe (Gadelup) sosn egentligen bestar af twä
öar, Grande Terre (grangterr) och Basse. Terre (basiterr),,De-
sirade, Nlnriegalante (marigalant), Domimca, Martini-
que (»nartinik), Sanct t_u.ie (SängtLyst), Barbados, S.
"Vincent, GrenadiUerne ifrän S. Vincent söderut till Gre-
nada, och slutligen Labago. Till Westindien räknas afwen
de öarne, som ligga pä Syd-Amerikas norra kust i men dem
skola wi sen tala om.

Sandbankar, som äro mycket stora, ligga utanföre
Newfoundland, ch äro märksvärdiga, for den otroliga mycken-
het fisk, som man sängar pä dem.

Bergsryggar: i) Medlersta Nord-Amerikanska
Hsen, som är en fortsättning af den Andiska i Syd-Amerika,
och gar ifrsn näset mot norden midt igenom landet, tills den
slutligen wiker westerut till Prinsens af Wallis udde, likasom
den skulle gä bergsryggen Stanov.ikr.ben till mötes. Den
utbreder sig till den höga bergsstätten Mexiko , med 6 till Buc>_»
fots höjd öfwer hafwet, och grenar sig mot norden i flera ar-
mar, af hwilka de klippiga Bergen äro de mest bekante.
Den skiljer de watten, som flyta till Mexikanska wiken, till
Missisippi, till de stora Insjöarna inne i Nord-Amerika, och
till Ishafwet ifrän dem, som falla westerut till Stilla haf-
wet. — 2) westra Nord-Amerikanska Hsen begynner wid
udden Sanct Lucas, gar genom Kalifornien lanqs ät hela »ve-
ssr.. ku*?.'s. o".l^!*ii_; (?'^.s _).l_pp.. !'.'* -.'dc^^c.- m _. !v^
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Alaska och Aleutiska öarna. — 3) Inra Nord-Amerikan»
ffa Hsen, gär ut »frän den medlersia österut mellan sjöarna
Athapeskow och Winipeg, och wiker med ena grenen mot nor,
den emellan Slafsjön och Hudsonswiken, och med den andra ät
sydost emellan de tvätten som flyta till Hudsonswiken och dem,
som flyta till de stora insjöarna, hwilka höra till S. Lorenz-
fiodens område. Den gär slutligen in ät de okända traktern»
af Labrador, z) Allegany-Hsen, som gär ifrän S. Lorenz
wiken, pä nägot afständ ifrån östra kusten, ned mot Mexikan-
ska wiken, dä den hastigt wänder mot wester till floden Mis-
sissippi, der den slutas. Södra delen af denna bergsrygg, kal-
lad Apalachista Bergen, skiljer de tvätten, som falla ut
i Atlantiska hafwet och Mexikanska wiken. Utom dessa fin,
nas stora bergsstrackor i Grönland, wid Ishafwet, pä öarne
mellan Hudsons och Bafsinswikarne, pä Spitsbergen, och i fle-
ra trakter af landet.

Höga Berg finnas wäl i alla dessa bergsryggar, men
isynnerhet höja de sa kallade Glänsande Bergen, af somliga
Landthufwudet kallade, midt i medlersta äsen, sina klintar högt
opp igenom skyarna: de sä kallade Hrvita Bergen i norra de,
len af Allgenap-äsen, flera af bergen pä Grönland, pä Spits-
bergen och flerestädes, öro äfwen ganska höga.

Vulkaner, eller eldsprutande berg, finnas till stor
mängd i den bergssträckan, som gar igenom Panama-näset.
Man har räknat ö.wer 2_> stycken i den trakten, och mänga
af dem äro ofantligt höga, säsom pico de Orizava, som är
mycket öfwer en half mil högt. — I nordwestra delen finnas
äfwen Vulkaner, af hwilka en ligger wid Cooks inlopp.

lordbafningar kännas ibland pä Westindista öar-
ne; men oftast i de nejder, der vulkaner finnas.

Öknar. Egentliga öknar finnas icke i Nord-.lm..ica,
utom i de kalläste nejderne wid Ishafwet; ty de ofantliga
slättmarker, som ligga wester om Missisippi.elfwen oppe i lan-
det, bära gräs i ömnighet: men widstrackta wildmarker, upp-
fyllda med kärr och moras, finnas isynnerhet i de inre och nord,
ligare delarna af landet.

Floder finnas, liksom insjöar, till stor myckenhet. De
största och märkwärdigaste äro: 1) Sanct __orenz<Flod.n,
som upptager sjön Ontario, Erie, Michigan, Huron och Ofra
Sjön, och utfaller i St. Lorenz-wiken. 2) Missisippi, som
upptager en otalig mängd af mindre strömmar, och ibland
dem de stora elsw.rna Missuri va westra sidan, och Ohio,

G
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som kommer frän Allegany-äsen, och utfaller i Mexikanska tvi.
ken. 3) Rio del Norte eller Rio Bravo, som faller ut i
Mexikanffa »vikens innersta del. 4) Colorado, som faller i
öfwersta delen af Kaliforniska »viken, och är den enda betydli,
ga flod som utfaller i Stilla Hafw.t. 5) Mac-Kenzi.s Flod,
flyter till Ishafwet och kommer frän Slafsjön samt upptager
Slaffioden, sjön Athapestows utlopp och flera floder ur lan-
det wester om Hudsons Vay; och 6) Roppargrufsfioden,
som äfsven faller i Ishafwet, längre mot öster. Utom dessa
flyta gansta mänga och äfwen stora floder igenom alla delar
af landet ifrän bergsryggarne till haflven och sjöarna, ispnner,
het frän trakten af sjön Winipeg till Hudsons Vay, såsom
SeV.rn-ftoden och Nelsöns.fioden.

Strömfall. Det märkwärdigasie Strömfallet ar det
förut omtalade Niagarafallet, som St. Lorenz-stoden gör, un-
der det den flyter ifrän sjön Erie till Ontario.

Fördelning i Regioner. Nord-Amerika indelas
beawamligen i tre stora Regioner, likasom de tre zonerna pä
Jorden: Kalla eller Norra Regionen, som ligger norr om
Samt Lorenz wik och flod, och de stora insjöarne, samt en
linje dragen frän sjön Ninip.g till Fukaswiken: .Nedlersta
eller Milda Regionen, som sträcker sig frän den kalla till
Mexikanska hafswiken och wändkretscn: och Södra eller Heta
Regionen, som ligger söder om wändkretscn.

Länder, som i dessa Regioner särskilt böra märkas,
öro: 1) i Norra Regionen: Grönland: Spitsbergen:
Landet emellan Hudsons och Vafsin.wi.arna: Nya N)atlis,
pa »vestra och sydwestra sidan af Hudsons-wiken: Labrador:
Newfoundland, med de öfriga öarne i St. Lorenz-wiken:
Kanada mellan James Bay och S. Lorenz-elfwen: Westra
Kusten mellan Prins Williams sund och Futas-wiken: och
slutligen — inre delen af landet. — 2) i Medlersta Re-
gionen: Nya Brusiswik: Nya Skottland: Nya Eng-
land, som sträcker sig till Long.lsland och Ontario: penstl-
vanien, _Ar«z.ni.n, Karolina, Georgien och Florida, alla
wid östra kusten, mellan hafsvet och Allegany åsen: »vidare,
L.uisiana, wester om Missisippi: Nya Mexiko wester om
Luifiana: Nya Navarra, öster om Kaliforniska »viken: Ka-
lifornien, Nya Albion, norr om Kalifornien: och —de
inre delarne af länder. — 3) i S ö dra Re g i one n: Nya
Spanien eller Näset, och Nlestindien eller öarne.

Klimat. Södra Delen är mycket warm, ehuru-
wal den afswalas af höga berg, haf.windar och regn, som
isynnerhet pä öarne faller i förskräckliga skurar, der förfärliga
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orkaner härja. —IMedlersta Delen är klimatet mildt
och angenämt, fastän det emot norden blir kallare, än det är i
Europa i de länder, som ligga under samma Paralellkrelsar. —

I Norra Delen, isynnerhet pä östra sidan, är mycket kallt;
ja del är sa kallt, att isen aldrig smälter opp pa östra kusten
af Grönland.

Fruktbarhet. Fruktbarheten rättar sig efter klima-
tet. Södra Delen är mycket fruktbar, ehuruwäl den är
bergig; och »synnerhet äro öarne fruktbara. Östra kusten af
medlersta Regionen är afwen mycket bördig Den
nordligaste delen är full af berg, kärr och wildmarker.

Alster. Af Mineralier sins isynnerhet Guld i
Mexico ömnigare än annorstädes pä jorden, Silfwer, lern
och Stenkol. — Af Wärter triflvas fa i nordligaste delen
mot Ishafwet; men mera söderut sins mycket Skog och Ve-
te: medlersta delen bär mycket Gräs, Säd, Skog och Frukt-
träd : och den södra har den största pmnighet af de läckraste
Frukter och Waxter, isynnerhet mycket Socker, Kaffe och Bom-
ull. Tobak wäxer till utmärkt godhet i Virqinien och länder»
na deromkring. — Af Djur, sins der Björnar, Wargar,
Räfwar i skogarna: pa betesmarkerne beta en oändlig mängd
med Boskap af allehanda stag: Renar finnas i nordligaste de-
len: af Fäglar sins Kondorn, Örnen, Päfageln, Kolibri och
tusentals andra: i hafwen och sjöarna och strömmarna sins
otroligt mycket Fisk, isynnerhet Kabeljo pä bankarne »vid New,
foundland: och i strömmarne i den warmare delen sins ett
slags Krokodiler, som kallas Alligatorer: Skallerormar och an-
dra stags Ormar finnas äfwen. och af Insekter märkes Ko,
schenill. Bi och Silkesmaskar; men inga Elefanter och Lejon
och Tigrar, såsom i Afrika och södra Asien.

Syd-Amerika.

Gränsor. I norr till Nord-Amerika och Antilliska
hafwet: i öster till Atlantiska hafwet _ i söder till södra po-
lens ishaf, ock i wester till Stilla hafwet.

Storlek. Längden rätt i söder och norr är 700 mil:
bredden i öster och wester, nägot söder om eqwatorn,, 45c) mil:
widden omkring .Z_s,_,_>c) qwaorat mil.

Haf, wikar och Sjöar, som stöta till denna werlds-
del, aro: Raraidista Hafwet eller Antillisk_ sjön, med hafs,
»vikarns Darien och Maracaibo: Atlantiska Ocean, som
utanför östra hörnet af landet Vallas Brasilianska Hafwet:
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Stilla Hafwet, jemte panama-wiken och Guayaquils-
Vviken litet söder om linien (eqwatorn).

Halföar. Södra delen af fasta landet bildar en
halfö, som af somliga blifwit kallad Patagonien, och af an-
dra Magellans Land.

L. and t udd ar. Cap de la Vela, wid Antillifka haf,
wtt: Cap d'Orange (däransch),och Cap delNorte, pä östra
kusten norr om eqwatorn: Cap S:t Roque (sängt Näk), yt-
tersta udden mot Afrika: Cap Sanct Augustin, föder om
St. Roque: Cap Frio, litet norr om Stenbockens wändkrets:
Cap de Santa Maria, Cap San Antonio, Cap Blanco,
Cap de las Virgines (lungfru»udden) och Cap San Diego,
pä östra kusten: Cap-Horn, eller södra udden af Syd-Ameri»
ka, som ligger pä en ö: Cap Deseado, pa westra kusten gent
emet lungfru.udden.- Cap Blanco, söder om Guayaquils-
wiken: Cap San Lorenzo, norr om nämnde wik, samt Cap
San Francisco och Cap Corrientes, än längre mot Pana»
ma^wiken.

Nas. panamanaset, som pä smalaste stället är en-
dast 5 mil bredt: men längs ät detsamma gar Andifia HseN/
som likwäl här betydligt sänker sig.

Insjöar finnas inga af betydlig storlek i Södra Ame«
rika. De märkwärdigaste äro: parime, Titikaka, och Me,
rim eller Mirin, norr om Cap de Santa Maria, nära intill
kusten.

Oar. — Skärgsrdar, som böra märkas äro: i)
Oarne wid norra kusten, som också kallas öarne Sottovento,
och räknas till Westindien. 2) Magellans Aarne eller Elds-
landet, wid södra udden. 3) Maluinerne eller Falklands
Oarne, 50 mil öster om Cap de las Virgines. 4) Oarne ps.
lvestra kusten af södra halfön. 5) Gallopagos Oarne pä
westra sidan, under eqwatorn.. pä 60 mils afstand ifrån ku-
sten. 6) Juan Fernandez Oar, pä samma sida, ute i Oce,
anen, men längt söder om wändkretsen, och 7) .Oarne i Ama,
zon'strömmen och wid desi utlopp i hafwet. — Oar, som bö«
ra märkas, äro: An de luanes, wid Amazons stödens ut-
lopp: Trinidad, foder om ön Tabago: nägra af Magellans,
Zarne: twa af Falklands-öarne: Madre de dios, och <l_hiloe,
pä westra kusten: _^urassao, Margarita och Oruba, bland
Zarne Sottowento: Santa Catalina, pä östra kusten söder
om wändkretsen: Staatenland, öster om Eldslandet.

Bergsryggar: .) Andiska Åsen eller *_.ordillerer-
«a «_csillUler_. äe 105 som sträcker sin ofantliga
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massa allt ifrån Cap Horn, längs westra kusten, ända till och
igenom Panama-näset, samt utbreder sig i flera högslätter,
säsom CU.itos och Bogotas, hwardera öfwer 800 fot öfwer
hafwet, och nordligare ffjuta flera grenar in ät landet. 2) Bra-
sllianffa Hsen, som följer östra kusten allt ifrän Cap Sanct
Roque till Cap Santa Maria, och har mänga mindre betan-
ta utgreningar uti det inre af landet. 3) En stor bergsrygg
slingrar med widlystiga grenar midt igenom landet i öster och
westcr, och skiljer de tvätten som falla norrut till Amazon»

-floden ifrsn dem som falla söderut. En ansenlig bergsrygg
stryker äfwen norr om sjön Parime ifrån sydost till nordwest.

Höga Berg finnas isynnerhet i Andista äsen: ja, der
finnas sa höga berg, att mänga äro mycket öfwer en half mil
i lodrätt höjd ofwanom hafwet; och ibland dessa will jag näm-
na: Chimborazo, nordost om Guavaquils.wiken, som är nä,
got öfwer 20,000 fot högt.

Vulkaner. Förfärliga vulkaner finnas äfwen till stor
myckenhet i Andista Hsen. Jag will endast nämna Roto-
paxi, som är öster om Chimborazo, och nästan lika ofantligt
högt som det: pä eldslandet sinnes äfwen en vulkan.

Jordbäfn ingår inträffa ofta i Andista bergstrak-
ter».. Det är icke mänga ar sedan en försträcklig lordbäf-
ning tilldrog sig derstädes , isynnerhet i landet ofwanför Guaya.
quils.wiken.

Sund. Magellans Sund, eller det Magellaniska sun-
det, som är mellan Eldslandets öar och Amerikas södra udde,

och är omgifwit af höga och branta berg: — och Le Maires
(lömärs) Sund, som skiljer Staatenlandet frän Eldslandet.

Strömmar. 1) Amazon-floden, som också kallas
Marannon (somliga strifwa Maranjon och Maranhon) och ät>
wen Apurimak, är. den största och »vattenrikaste stod pa lor-
den. Den kommer ifrän Andista bergens största klumpar, så-
ledes frän de största berg som finnas i nya werlden, och den
faller genom den största flätt som sinnes , ut i Atlantista haf-
wet: den är mycket breo, och innehäller en stor mängd af
öar, af hwilka somliga äro ganska stora: den upptager en o-
trolig myckenhet af grenar, som äro sä stora, att Wolga och
Donau knappt kunna liknas wid dem: och de största äro: N-
cayale, Madera, Xingu, och Locantines elfwerna pä sö-
dra sidan, och Rio Negro samt parime.fioden, som kom-
mer frän P_rime-sjön, pä den norra sidan, der den samman-
stöter med Orinokos »vattendrag. — 2) paraguay.Elfwen,som upprinner ungefär midt i landet, der den under den reg-
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niga ärsliden öfwerswämmar ett stort fält, och bildar dä _n
stor sjö, som kallas Xarayes: den styter sedan söderut, och
upptager äfsven en oräknelig mängd af stöder, af hwilka de
största äro pilcomayo, som kommer ifrän Andista äsen, samt
parana och Nraguay. som komma »frän öster: hela ström-
men kastar sig slutligen i hafwet, mellan uddarne San ta Ma-
ria, och San Antonio, med en ig mils bred mynning, och
kallas der la platå eller Silfwerströmmen. — I) (Prinoko,
som kommer med hundradetals grenar frän bergen i norra de-
len af landet och faller ut, afwen mcd mänga grenar, stratt
söder om ön Trinidad. — 4) Fondo eller SaN Francisco,
Elfwen, sdm har sina källor nära till Paranas, men styter
mot nordost, och faller i Atlantiska Oceanen, söder om ud,
den S. Augustin. — 5) Santa Magdalena, som flyter uti
Antillista hafwet mellan wikarne Darien och Maracaibo: ut,

om mänga andra ansenliga strömmar. Men pä westra ku,
sten finnas endast obetydliga kuststad...

Strömfall finnas oräkneligt mänga och stora i ett
land, som har sä ofantliga berg; men jag will endast nämna
ett, som är i en gren af Magdalena floden, hwilkcn störtar
sig lodrätt ned ifrän en höjd om 1202 fot, samt ett annat
Uti Parana-floden.

O i'nar finnas fä i Amerika, ty alla ställen äro »väl »vatt-
nade af källor ock floder. Den största öknen, som fins der,
ligger öster om Andista Äsen gent öfsver ifrän ön (_h.lo_.

Indelning i Regioner. Södra Amerika inde«
laS bäst i följande 8 Regioner: i) lcrra Firma, som utgöc
nordw»stra hörnet, och sträcker sig ifrän näset österut till Ori«
noko.flodens utlopp, och ifrän näset i söder till granffapet af
udden San Francisco. 2) Guyana (Guayana), österom Tcr«
ra Firma, mellan Orinoko och Amazon-strömmens mynning,
samt gär opp i landet närmare mot eqwatorn. I) Amazon,
landet, omkring Amazon-strömmen, sträckande sig söderut till
den bergsryggen, som i öster och roester gar midt igenom lan,
det. 4) Brasilien, östra delen af hela landet, och skiljes ifrani
Amazonlanbet genom Tocantins<elfwcn. 5) Paraguay eller La
Platå landet, innefattande Plata-strömmens område. 6) N7a«
gellansta Landet eller Patagonien, som är södra delen, och
sträcker sig opp till ön Chiloe och Plata.strömmens utlopp. 7)
Chili, som utgör westra kusten jemte dergsrpggen, ifr<nl Pa«
tågomen till wändkretsen, och 8) Peru, som utgör den delen
af westra landet, som ligger mellan Terra Firma och Chili.

Rlim at. Denna werldsdel ligger till största delen i det
heta luftstrecket, och är således ganska »varm, der marken ar
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lag, och derjemte ganska osund, sä att det, till exempel, är
brännande helt wid stranden af Peru och Guayana, men pä
högstätterna ar, under sjelfsva eqwatorn, det mildaste ock ljuf-
tvaste klimat, som kan finnas i werlden: .fwanpa bergsryg-
gen Cordillera regnar det nästan beständigt, och pä de höga
bergens spetsar ligger en ewig snö. Högt läge, omätliga sko-
gar, storasvattendrag, och hafswindar afswala afwen luften
pä landet öster om bergen; sä att Amerika alldeles icke har sä
brännande hetta som Afrika, fastän de ligga bägge i den heta
zonen. Wid södra udden är klimatet ganska kallt, fastän den
pä långt när icke hinner till polsirkeln. Det starka regnet i
bergstrakterna lemnar walten ät de ofantliga floderna, och
dessa öfw.rswämma stora falt under »vissa årstider, »vanligen
i December och lunii, sä att de dä se ut sosn stora sjöar.

Fruktbarhet. Nästan hela landet är mycket bör-
digt; endast mot söder finnas nägra ofruktbara trakter. — Pä
den ofantliga ställen omkring Amszonströmmen är skogen sa tät,
att det är omöjligt att komma fram igenom den; utan man
kan gä langa stycken pä de sammanflätade grcnarue, högt op-
pe ifrån marken.

Alster. Bergen lemna mycket Guld, det rikaste förrad
af Silfwe , Koppar och Tenn, isynnerhet i Peru och Chili:
Södra Amerika är det enda land, som lemnar Platina: mar-
ken bär de herrligaste waxter i största pmnighet, såsom Säd,
isynnerhet Mais, angenäma frukter af alla stag, Bresiljeträd
och flera andra fargtrad, Monchenill, Ebcnholz och Ceder,
Bomullsttäd och Kakaoträd i stora skogar, samt mycket To-
bak , Klaffe och Socker: Kinkinaträdet, som ger den sä kallade
Kinabarken, fins afwen endast i Syd-Amerika. Potäter haf-
wa allraförst kommit frän Amerika. Paraguay Theet är lika
mycket wärderadt i den Nya Werlden, som det Kinesiska i den
Gamla. Mänga stags djur finnas här, men de äro alla
smärre till »växten och swagare än deras förwandtcr i Gamla
Werlden. Elefanter, Tigrar, Lejon, m. st. finnas icke här,
och ursprungligen hafwa Gamla och Nya Werlden nästan inga
Djurstäglen gemensamt. Men sedan Amerika blef upptäckt,
har man fört dit svära tama djurslag, och nu har Boskapen
sä ökat sig, att den pä mänga ställen är »vild. Mångfaldiga
Ap.arter och de skönaste Fäglar finnas i skogarne: wattnen
äro "fulla med Fisk: pä norra stranden finnas äkta Perlor:
men i denna werldsdel, som är rik pä allt, finnas äftven sto-
ra Ormar, giftiga Insekter och Alligalorer.
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Australien eller P''o lynesien.

Gransor. Hufwudländerna af denna Weldsdel ligg»
sydost om Asien, mellan Indiska och östra Oceanerna. De
öfriga äro östockar, widt och bredt kringspridda i Stilla haf,
wet. — Banda-sjön skiljer Polynesien frän Asien.

Storlek. Australiens öar ligga längt ifrän hwaran-
dra pä Jordklotets yla. Man skattar detz qwadrat-innehäll
till omkring .7_s,oa_> geografiska qwadrat-mil, eller omkring
Bc),csoc> Swensta qwadrat-mil, dä man räknar Borneo m. fl.
öar till Asien. Södra Polar-landets widd är allt för osäker,
att upptagas i nägon beräkning.

Haf, som omgifwa Polynesien, öro: Stilla Hafwet,
Indista Hafwet, Etiopiska Hafwets sydligaste del, och Sö.
dra Polens Ishaf.

Stora Oar finnas flera i denna werldsdel än i nä,
gon annan, emedan den bestär endast af öar. Wi skola här
nämna de största: Nlimaroa, eller Nya Holland, som utgör
bufwudlandtt i hela werldsdelen, emedan den ensam är mer
än dubbelt större, än alla de andra öarne tillsammans: Nya
Guinea; Nya FeelandsOarne: Papua eller.stora Papus-
landet: Diemens Land: Nya Britanniens Oar, hwaraf
den största bliflvit kallad Dagoa: Nya Irland, nordost om
Nya Britannien: Nya Georgiens Oar, af hwilka den stör-
sta heter Guadalcanal eller Simdu, öster om Nya Vritan»
nien; Nya Haledonien, straxt norr om Stenbockens wänd-
krets, öster om Ulimaroa, och flera andra.

Hafswikar. Narpentariska Lviken, pa norra och
Spencers U?it? pä södra kusten as Ulimaroa.

Halföar, som förtjena att märkas, äro: R.:rpen-
tarien, som utgör nordöstra delen af Ulimaroa: och sTouisiada,
som skulle utgöra östra delen af Nya Guinea, om de eljest
icke äro särfiilta öar, ty man wet ej, om de inlopp man sett
mellan dem, äro wikar eller sund.

Land t udd ar, som förtjena att minnas, äro: Cap
Sork, som är Karpentariens norra udde: Sandy-<l_ap,<san«
diga udden) pä östra kusten af Ulimaroa, litet söder om wänd-
kretsen: Cap N)ilson, södra udden af Ulimaroa, och Syd-
cap/ pä Diemens land. Widare Nordcap, Sydcap, Osi-
cap, och N)estcap pä Nya Zeelands öarne: och slutligen will
jag nämna Cap.Delivranse (Cap delilvrangs, pä Swensta
Befrielse.udden), spdost pa Louisiada.

Sund: De märkwärdigast. äro: Torres Sund mellan
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Karpentariska halfön och Nya Guinea: Dampiers Ranal-
mellan Nya Guinea och Nya Britannien: Basses Sund
mellan Ulimaroa och Diemens land, och Cooks Sund meljan
bägge Nya Zeelsznds.öarne.

Indelning i Regioner: i) Nya Holland eller
Ulimaroa, med. kringliggande öar. — 2) Nya Guinea med
kringliggande Oar. 3) Nya Zeelands-Oarne. —4) De
strödda Aarn./ och 5) De land man upptäckt närmast
södra polen.

Länder, som i dessa Regioner böra märkas:
1) Uti Nya Holland eller Ulimaroa märkas: Nya

Södra WaUis, som utgör hela östra delen: Rarpentarien:
Arnheims Land, som stäng?r Karpentarista wiken pä westrc,
sidan: Diemens Land, wester om ArnheimS land: tvitts
lnnd, som utgör nordwestra kusten: Gendrachtsland, eller
Concordia, som är westligast: Edelsland, söder om Een-
drachtsland: Löwensland, som utgör spdwestra hörnet: och
Peter Nuyts Land, pa södra kusten. Mellan Peter Nuyts
Land och Cap Wilson ligger en läng kust, som kallas Na«
poleons Land. — Af Oarne omkring Ulimaroa märkas: Van
Diemens l_and: Fourneaux lfurnä) eller Ungs-öarne, i
BasseS Sund:^ Abel Lasmans 0,, söder om Diesnens land:
Middletons O och Lord Howes O, utanför östra kusten:
Zo.ksxöarn., norr om Cap Vork: Buschings O, i Kar-
pentarilka wiken, och en myckenhet smä öar »vid kusten, nä-
stan pa alla sidor.

2) Nya Guinea med kringligande Oar i
hwartill höra tre samlingar af öar, nemligen:

papus-öarne, af hwilka märkaS: Stora papus-
landet: U?aygeuw (Wajgju), under eqwatorn, nordwest om
Papua: Salavatty, söder om Waygeuw: Rey, söder om
Papua: Timorlaut, spdwest om Kep: och Arrow-öarne,
öster om Key.

_3) Nya Guinea, med halfön Louisiada, ön Danville
(dangwill) pä södra kusten, och Schontens O pä den norra.

(_) Dampiers Öar, som skiljas frän Nya Guinea, me.
delst Dampiers Kanal, af hwilka märkas: Nya Britanniens
bägge öar: Ny.a Irland: Nya Georgien eller Simbu: och
Admiralitets Oarne, nordwest om Nya Irland/ ibland hwil,
ka Nya Hannover är den största.
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3) Nya Zeelands öar ne, af hwilka den södra och
större kallas Lavay poenammo, och den norra mindre Ea:
heinomauve.

4) De strödda ö arne äro dels ensamma öar, och
dels stärgärdar. Man indelar dem i tre klasser: öarne norr
om eqwatorn i Stilla hafwet: öarne söder om eqwatorn i
samma haf: och öarne i Indiska hafwet, eller wester om Ull»
maroa.

_H_) Oarne norr om eqwatorn i Stilla hafwet:-» _») pa»
laos Oarne, eller pelew (pelju) öarne, ligga öster om Ma«
gindanao och norr om Papua. De äro mänga och smä. —

d) Karolinska öarne, börja öster om Filippin.rne ach norr
om Palaos-öarne, och sträcka sig österut i en längd af zoo
mil: de största äro: Zap, norr om Pelesv-öarne, och Torres
eller Hogolen, ibland de östligaste. — c) pescadorerne eller
Fiskar.öarne, ligga ett stycke öster om de (_arolinsta, och äro
sma. — 6) Mavicmern. eller Lad.-on.rl.e (pä Swensta
Tjuf.öarne), ligga norr om de Ca.olinfka och föder om »vänd,

kretsen: de största och förnämsta äro Gual>.n och Timan.
— Mellan M.rianern. och Niphon ligga äfroen twenne stär-
gärdar med spridda öar, ibland hwilka man kan nämna Fa»
rellon och Alla Helgoiso ö, i den wesira stirgarden, och
_Nc.labr.ga i den östra. — öster om dessa har,man ute

i öppna Oceanen sett öar här och der, säsom öde ön (Iso,
la Deserta) under wän....ls.n, och stera. — _-) Mulgra-
Ves's (snulgravs) öarne stsacka sig ifrån Pescadorerne mot
sydost ända till eqwatorn. Den sydligaste kallas Byrons O.
*— k) Sandwichs-öarne, som också af somliga kallas Coob's
Oar, för bet, att Cook blef ihjälslagen pä den största ön,
som heter Owaihi. De ligga straxt föder om kräftans wan.»
kretS, mibt emellan Mulgravcs öar och westra kusten af Nor-
ra Amerika. Mellan Sandwichs-.arne och Kalifornien har
man sett åtskilliga sma öar — och söder om dem »vid equa»
torn ligger Sköldpadd«ön eller Iu!-ön, helt allena.

_Z) Oarne söder om eqwatorn i Stilla haswct: —2) Drott-
ning Charlottes öarne, öster om Nya Georgien: den största
heter Egmont eller Sanra Cruz: Taum^go och *3lucopia
ligga längst i öster och söder af desn. — K) Nya Caledo-
nien: hwa.wid äfwen ma nämnas Norfolk-ön, söder orn
Nya Caledonien, och öster om Middeltons och Howes öar. —

c) Nya Hebriderna, nordost om Nya Caledonien, och söder
om Dr. Charlottes öar. Man märker: HelgeaNdesland:
N7allicollo, Sandwich och Tanna. -- _I) Blighs (blejs),
Har, 100 mil öster om Nya Hebridernc, och Prins N)il,
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helmesar, sydost om dem, som gemensamt kallas Fidji-ö-
--arne.

'

— e) N?an.kaps-öa.ne sydost osn Prins Wilhelms
öar. De märkvärdigaste af dem äro Vongatadu eller Am-
sterdam, och 'Lnn). eller Middelburg. — i) Seglarenas
öar, eller Skeppare-öarne, nordost om Blighe och Wan-
skaps-öarne. Osnkring desn ligga mänga ensamma öar, så-
som: Det stöna folketo ö, norrut: Hertigens af Zorr' ö
och Ensamnta On »not nordwest: Voscaven On mot sydwest,
och Jesus längt nordost ut. — Sällstaps.öarne eller So«
cietets.öarne, öster om Wänstaps-öarne och söder om lul-ön,
äro il till antalet: de största och märkwärdigaste öro: Ota»
heiti, Eimeo och Nlictea. — Mot nordost och öster ifrän
Societets-öarne ligga stärgärbarne Aecreation, Ronung Ge»
orgs öar, och det felslagna hoppets öar, i en sträcka.f-
ter hwarandra. — K) De laga Oarne, sydost om dem längt
ute i Oceanen ligger den stora klippan pittcairns. — öster
om den sistnämnde, pä 200 mils afstand, ligger,den säkcsllade
pastön. — i) Marquesas eller Mendana öarne, ligga
nordost osn Konung Georgs öar, och om Otaheiti. Den
största af^dem heter Ohiwaroa eller Dominica.önne i Indissa Ocean, wcster om Ulimaroa. — ö»
rsrne Amsterdam, San.t Paul 'Rerguelcns Land, med nä-
gra andra öar, äro upptäckta midt i Indiska hafwct.

5) De Land, som man upptäckt närmast fö,
dra polen, äro: Södra Georgien, en ö, sydost ut ifrän
Eldslandet, ock Sandrvicl)oland, än längre mot sydost, hwars
södra del kallas Södra Lhnle.

Bergsryggar. Bla Bergen, en brant bergsrygg,
gar ifrän Cap Vork söderut igenom Ulimaroa till Cap Nil-
son, hwilken länge hindrat Europeerne att intränga uti det in-
re af landet: van Diemens land är ganska bergigt: en stor
bergsas gär äfwen langsät nordöstra kusten af Papua, Nya
Guinea och Louisiada: en annan öfsver Nya Zselands-öarne:
och de siesta af de smärre öarne synaS endast »vara spetsar af
ofantliga äsar, som stryka fram under hafwen, såsom exem-
Pellvis, de Ladroniffa öarne. Hsvilra bergsryggar widare gä
inne i landet af Ulimaroa wet man ännu icke.

Höga Berg. Bergen pä Nya Zeelands-öarne äro
mycket höga, sä att cn beständig snö ligger pä deras hög,
sta spetsar: Egmonr pä wcstra kusten är sa högt, som Piken
pä Teneriffa. Pä nya Guinea har man ifrän sjön utanföre
sett tre bergsiräckor öfwer hwarandra, och den högsta steg opp
igenom skyarna: äfwensä pä Papua. — Pä flera ställsn sti'
ger en ensam himmelshög klippa opp ur Oceanen.
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Vulkaner. Pä Nya Guinea, pä Nya Hebriderne,
_p3Lad.on.rne, och öarne norr om dem, äro flera stycken: norr
om ön Egmont uppstiger en hög vulkan midt utur hafwet:
söder om den nämnda öde-ön är en dylik. Marquesas-öarne
wisa tydliga spär af stora förändringar genom underjordisk eld,
vch Påskön är en stocknad vulkan.

Floder. Man känner nästan icke mer än stränderna
af Ulimaroa, och derföre wet man icke hwilka floder finnas i
det landet. Märkwärdigt är, att man icke pä Nya Holland
upptäckt nägra större stöder, som utgjuta sitt watten i Haf,
wet, hwaras man förmodar, att de rinna till någon större
sjö i det inre af landet.

__. li ma t. En del af Australiens öar ligga mellan wänd,
kretsarn. , ock säledes i det heta klimatet. Nya Guinea, m.
fl. hafwa derföre stark wärma. men den tempereras af höga
berg, af regn, af landt- och sjöwindar, och af de stora om«
kringliggande hafwen; sä att de ljufwaste och skönaste länder
finnas i dessa trakter. Isynnerhet blifwa de smärre öarne
mildrade af kylan frän wattnet. Ulimaroa har ett mera blan-
dad, klimat, fä att det mot sydöstra delen af landet är gan-
ska swalt; men wissa landtwindar äro mycket heta, sa att det
mäste »vara mycket warmt inne i landet. Nya Zeelands-öar-
ne njuta en mild luft, utom i de södra bergstrakterna, der
kölden är temligt stark. — Syd-Georgien och Sandwichsland
deremot äro ofantligt kalla; sä att marken pä dem ligger för
.wigt begrafwen under snö och is: och man häri Södra Thu«
le sett den ena sträckan af isberg bortom och öfwer den andra,
sä längt ögat kunnat hinna.

Jordman och Fruktbarhet. De flesta af öarne
i Polynesien äro oändligen fruktbara. Allt opp till bergens
spetsar frodas alla »växter, och en ewig grönska, med en be-
ständig blandning af war och sommar och höst, bekläder dem.
De framställa den skönaste omwexling af kullar och dalar om
hwarandra, som mun nänsin skulle kunna önsta sig. — Uli-
maroa är icke sä jemt fruktbar, utan »nan har funnit jord-
manen wara sandig och torr, pä flera ställen, der man stigit
. land: hwaremot den dock pä andra ställen warit ganska bör-
dig. Nsgra fä öar, såsom Nya Ealedonien, har äfwen min-
dre fruktbar mark, och att ingenting kan wäxa pä det kalla
Södra Thule, förstas af sig sjels.

Alster. Polynesiens öar frambringa en mängd egna
naturprodukter. Desi Mineralier känner man föga. I af-
seende pä deff natur-alster afwiker Nya Holland betydligt frän
öarne. Nya Holland har stort förrad af egna wäxtarter, men
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nästan inga äro osi ännu bekanta för nägon mera utmärkt
nytta. Detz Djurarter äro stillde bäde frän Gamla Werldens
och Amerikas, såsom Näbbdjuret, hwilket liksom förenar däg,
gande djur och fåglar; Ranguruh o. s. w. öarne äter haf«
wa flera produkter gemensamma med de Indiske öarne, men
ock flera egne. De märkwärdigaste bland wäxterne äro: Bröd,
fruktträdet, af hwars frukt bröd beredes, hwilket sr inbyg-
garnes förnämsta föda. Widare, flera arter af Polmtrad,
(säsom Sago-palmen, Kokos-palmen, Kal-palmen m. fl.),
)?ams, pisang. Batatas, jemte andra. Basten af pap,
persmulbärstradet beredes till kläder, och pä Nya Zeeland
fins en wäx. som lemnar ett förträffligt Lin. Europeiska Hus-
djur hafwa först i senare tider blifwit ditförde och trifwas för.
träffligt. Före Européernas ankomst funnoS as husdjur en-
dast Srvin och Hundar.

Sälebes hafwa wi nu lärt ost att känna Jordens särskilts»
Länder och hwad som sinnes i dem. Wi skola derföre nu
börja tala om Mennistan, för att lära känna henne, och hen-
nes inrättningar pä Jorden.

4. Om Menniskan.
Mennistans wärde. Mennistan är det förnämsta

af alla de ting, som finnas pa de.. Jorden, som wi nu be,
skrifwit. Wäxterna äro ädlare än Stenarne: Djuren är»
ädlare än Wäxterna: och Mennistan är till sin natur bet äd-
laste af dem alla. Hennes kropp är konstigare och fullkomli-
gare bildad, än djurens kroppar, sä att hon kan lefwa och
finna sig wäl bäde i kalla och warma länder, och wänja sig
nästan »vid alla klimat: och med sina händer kan hon göra sä
oändligen mänga saker, som djuren icke kunna göra. Men
det, som utgör Mennistans största företräde framför dem alla,
är hennes förnuft och eftertänka. Djuren hafwa wäl också en
art af förstand sa alt de första att skilja tingen ifrän hwar-
andra, och »välja det som är nyttigt för dem, och de kunna
wäl ocksä pä sitt sätt tänka; men de tänka aldrig efter, om
det, som de göra, är rätt och wäl gjordt, eller icke, och om
de böra söka att fä det, som de tycka om; utan blott huru
de skola kunna fä det *). — Men en Mennista kan äfwen

*) Pä sådant satt bryr wargen sig aldrig om det är wal eller
illa gjordt nar han biter ihjäl andra djur, utan blott huru
han stall kunna komma ät dem, för det att han will hafw»
dem till mat. Nar en stor hund ser en liten hund äta, sä
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tänka efter, om hon bör göra bet, som hon arnar göra, och
osn hon bör bafwa det, som hon tycker om, eller om nägon
annan bör hafsva det framför henne. Derföre rar ett djur
icke för hivad det gör; ty det gör endast det, som det är sta,
padt till att göra, ntan att det »vet, om det är illa eller
wäl, eller, som man säger, det följer sin instinkt (medfödda
natur-anlag); men Mennistan, som kan »veta när hon gör il-
la och orätt, ock när hon gör wäl och rätt, .är alltid för
htvad hon will göra: — och nar hori da gör illa, och icke gör
det som hon bör göra, sa gar hon ifrän sin ädlare natur, och
da är hon mycket sämre än det sämsta djur. En elak menni»
ska förnedrar sig derföre sjelf, sa att den blir föraktligare än
en hund eller en »varg, och en osnpgg mennifka mycket sämre
än ett slvin; ty »vargen är skapad att wara arg och snäl, och
swinet är skapad, att »vara smutsigt; men Mennistan är ska-
pad till att wara god, och att »vara ren.

Genom sitt förnuft äro Mennistorna tillika i ständ att
icke blott emottaga underwisning af andra, utan ock sjelfwe för-
wärfwa sig nya kunskaper, hwarigenom menniffostägtet äger «n
förmögenhet, att stiga till allt högre och högre grad af full»
komlighet både i afseende pa själs odling och i kroppsfärdighe-
ter. Nägon sädan förmögenhet ega icke Djuren. Alla deras
förrättningar ske nu pä samma sätt, som sedan deras skapelse.
Bafwern och Biet bygga sina konstiga boen än i dag pä sam,
ma fatt som för årtusenden tillbaka; 'och skola aldrig hinna
till högre full komlighet, dä menniffostägtet alltjemt uppfinner
t»ya medel för att förwarfwa sig sina behofell.r större beqwäm»
lighet. Mennistorna kanna mindre af instinkten än nägot
djur, hwad som är dem gagneligt eller skadligt; men delta
ersattes rikligen af förnuftet, som de derföre aldrig böra för»
gäta att anrvända efter den allwise Gifwarens afsigter. Intet
djur födes till werlden sä swagt som mennistan; hon mäste
derföre antingen omkomma eller genom sitt förnuft beherrsta
werlden. Derföre kallas mennistostagt.. Skapelsens krona,
ty det stär, af alla synliga warelser, närmast Gud och säges
derföre wara stapadt efter Guds belate.

Folkslag eller Nation er. Mennistorna bo pä alla
land pä Jorden, utom några smä öar här och der, och i de
allrakallaste pol.länderne, säsom Spitsbergen, Nowa Zemla

bryr han sig icke om den lille nr hungrigare än han, utan
han rusar blott till , och tar at sig hwad han far. Och sä gö-
ra alla djuren: sa att hwart och ett stöter blott sig och sina
ungar sä godt det kan; men att tanka efter, hwad som lvore
ratt och wäl gjord., kunna de icke.
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och södra Thule; — men de äro icke lika pä alla stallen. De-
ras kroppar hafwa småningom förändrat sig efter de ställen
hwarpä de lefwa, sä att de mennistor se annorlunda ut, som
längre hafwa bodt i heta klimat, nn de som bodt i kalla, och
annorlunda än de, som bodt i milda luftst.... Min Läsare
kan lätt påminna sig huru äfwen ibland ost, mennistorna fä
en mörk färg i ansigtet och pä händerna, om sommaren, när
de äro utsatta för solhettan; men att wintren äter gör dem
hwitare. Pä samma sätt kan man lätt första, att de men-
nistor, som bo i h»ta klimat, och som ständigt hafwa sommar,
mäste blifwa mycket mörka och till slut äfwen helt swarta;
hwaremot de som bo i swalare länder blifwa hwita eller ljusare.
Men icke blott d.ras yttre utseende har förändrats, utan äf«
wen deras själsförmögenheter, sinnelag, böjelser, lefnadssätt
o. s w. hafwa i förening dermed blifwit ganska olika. I de
hetaste delar af jorden blifwa mennistorne mera swaga, hoglö-
se, lätt retlige och wällustige; i de tempererade mera kraft-
fulle, dristige, eftertänksamma; i de kallaste äter mera tröga,
sorglöse, tungsinte. Om man derföre jemför Mennistorna,som bo pä Jorden, med hwarandra, sä finner man, att de
äro olika sins emellan, att man kan hänföra dem till flera
särstilta förändringar, som man kunde kalla hufwudstammar
af Nlennistostägtet. Wi antaga här Fyra sädana hufwud-
stammar, hwilta sedermera fördelas i flera grenar.

I) Till den första och största hufwudstammen, som man
kallat den Ranka sista, höra de folkslag, som hafwa ljus
hud, något aflängt ansigte, med upphöjd näsa, stora öppna
ögon och länga raka här, utan framstäende kindben och
käkar. De ä.o de »vackraste och bäst bildade af alla. I kallare
länder äro de hwita till färgen med ljusa har och blä ögon;
men allt som de bo i hetare klimat, blir färgen mörkare, sä
alt den till slut är alldeles brungul eller olivegul, och dä äro
äfwen hären swarta och mera krusiga, och ögonen bruna. I
affeende pä 'sina själsförmögenheter äro de. äfwen de öfrige
hufwudstammarne öfwerlägsne. Denna stam är ock den mest
utbredda pä jorden, ty till den höra de folkstag, som bo i
största delen af Europa, i Norra Asien, i westra delen af
Meblersta och Södra Asien, pä norra kusten af Afrika, och
i Amerika hafwa de pä de flesta stallen utträngt infödingarne.
Jag stall för mina Läsare uppräkna de bekantaste, as bemän-
ga folkslag, som räknas till denna ädla stammen.

__V) Germaniska Folkslag, hwilka härstamma frän
de fordne Germaner.
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a) Scandinavier, som bo i Swerge, Norge och Dannema.k.
Deras spräk afwiker icke mera än att de lätt förstä hwaran-
dra; Islandarne tala ännu stamspräket för de öfrige. Afdessa sinnaS nägra i Westindien.

b) Tyskar, som bo i det egentliga Tyskland, Helwetien, och
i westra delen af Preussen. Tystar hafwa äfwen bosatt sig
pä nägra ställen i Rpsil-nd, och i Ungern.

r) Holländare eller Nederlandare, som bo i Neberländerne.
De hafwa äfwen anlagt Nybyggen pä flera ställen af In-
diska halföns kuster; pä Ceylon, Malapa, Sumatra, Java,
norra delen af Eelebes, Sangir, Amboina, Vanda, med fle-ra af Moluckerna: pä Guldkusten och Godthopps-udden:
pä öarne Eustache och Saba i Westindien: pä kusten afGuapana, samt öarne Curassao och Oruba i Antillista sjön.

d) Engelsman, som äro hemma i England, och i södra de,
len af Skottland. Engelsmän hafwa i sednare tider äfwen
flyttat till Bengalen, och andra orter, i Ostindien: till Gui,
nea: till ön S. Helena. — Pä Östra kusten af Nord-
Amerika, ifrän S. Lor.nz-wiken till Florida, i Kanada, pä
Newfoundland, pä lamaika och mänga andra af Westin»
dieng öar, bo mänga af detta folkstag. Nyligen hafwa de
äfwen anlagt ett nybygge pä östra kusten af Ulimaroa, pä
Norrfolkön, och pä ön Balambanga.

V) Latinska Folkslag, som härstamma frän de
fordna Romare eller »ned dem införlifwade folkstag, fason»
Celler, men sedan blifwit mycket uppblandade med eröfcade
Germanista stammar. Hit höra:

a) Italienare, som bebo Italien och oetz öar.
b) Spaniorer eller Rastillianer, som bo egentligen i Spa-

nien; men de bo äfwen pä nägra orter af Barbariets kust:
pä Kanarie-öarne: i Nya Spanien, Nya Mexiko, Florida,
och Portorito i Nord<Amerika. Widare bo Spaniorer i
Terra Firma, Guayana, Peru, Chili och Paraguay: samt
pä Filippinecne och Marianerne.

c) portugisare, som egentligen bo i Portugal: men hafwa
sedermera flyttat till andra länder, säsom till öarne Madei-
ra och Porto Santo, till Gröna Uddens öar och nägra af
Etiopiska öarne, der de redan blifwit nästan helt smarta:
till nägra ställen i Guinea, i Nedra Guinea eller kusten
Kongo, i Kaffern och Zanguebar. Portugisare hafwa äf-
wen bosatt sig här och der pä kusten af Indien, pä ön Ma-
ka, wid södra stranden af Kina, och pä öarne FloreS och
Timor.
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d) Fransoser eller Fransman, som aro hemma i Frankrike;
men igenom flyttning och nybygggen bo de afwen pä nägra
af Westindista öarne: i Guapana: pa nägra sma öar wid
Newfoundland: pä Mascarinerne: pä Guinea-kusten, och
pä kusten af Indien. Pä S. Domingo hafwa bäde Fran«soser och Spaniorer bott.

C) Greker, som härstamma frän de fordne Greker,
ett spstonfolk med Romarne. De bo i*Grekeland, Archi»
pelagen, och i Mindre Asien: fordom ett mycket namn-
kunnigt folkstag.

V) Slawifka Folkslag, nemligen:
a) Ryssar, som bebo största delen af Ryssland.
b) polacknr, som bo i den Region af Europa, som wi kallat

Polen, samt Letter i Lifland, Kurland och Lithauen.
c) Böhmrare och Mahrare, som bo i Vöhmen och Mäh-

ren uti Tyskland.
d) Slarver, som bo i Slaw.nien, Kroatien, Serwien,

Bosnien, söder om Ungern och Donau, samt i södra delen
af Österrike.

t) Rosaker, som bebo landet wid Don och Dnieper.
___) Österländske Folk, nära bestägtade med de

Germaniste.
a) Hinduer, som bo i Indien. Af dem kallas en stam, som

bor nästan midt i landet, Maratter. De Hinduer, som
bo pä Ceylon, kallas Cingaleser, och ett annat föga bekant
Folk, som pä samma ö lefwer i bergstrakten, kallas N)e«
dasser, owiht af hwilken folkstam. Ziguenare, som finnas
utbredde öfwer en stor del af Europa, isynnerhet desi östra
länder, öro ursprungligen en gren af Hinduerne.

b) Afghaner, som bo i den nordöstra delen af Persien, ibland
bergen Hindukosch.

l) Rurderne, afkomlingar af de fordne Meder, öster om
sjön Wan.

b) perser, i Persien, och Bucharer kring sjön Aral.
e) Osseter pä Kaukasus.
f) Armenier, i ..rmenien.

P) Arabiska Folkslag:
Till dessa höra de fordne Chaldeer, Phoenicier; äfwensom

a) Judar, hwilka bodde fordom i Palwstina, sosn war deras
egentliga hemwist, men äro nu kringspridde i hela werloen.
De flesta bo i Polen, Ungern, Turkiet, i Afrika och uti
Indien.

H
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b) Araber, som delas i Maurer eller Mohrer, hwilka bo i
städer och ordentliga byar: och Beduiner, (hwilket ord pä
Stvenffa betyder Öknens Söner), som färdas omkring
i ökenländerna med boskap, och bo i tält. Deras egent»
liga hemwist är i Arabien; men de hafwa äfwen utbredt
sig igenom hela Barbariet, och till stor del pä östra kusten
af Afrika, till och med till Madagaskar; de bo äfwen i
Södra Spaniens bergstrakter, i Egypten, i Persien, pä ön
Sokotora, och sterastädes.

c) Abyssinier i Habesch: och
d) Fullerne (Fullahs), som bo i S.negambien, äro äfwen

Arabista folkflag.
Andra Afrikansta folk, säsom Kopter i Egypten och Ber.

ber eller Breder i Atlas-bergen, föras af en del till Kauka-
siska, af andra till Negerstammen.

(_.) Tatariska Folkslag
a) Tatarer, som bo i Lilla Tatar».t wib Swarta hafwet, och

i stora Tatariet norr och öster om Kaspista hafwet, samt ut-
göra fiera mindre stammar, sssom Nogayer, Turkoman,
ner eller Truckmener, Rirgiser, Baschirer, Rarakalpa»
ker, Aralzer, Usbeker, m. fl. Betzaraberne bo nvtdwest
om Swarta hafwet.

b) Turkarne, som nu inkräktat och bosatt sig i Europa och
Asien, samt i Egypten. De kalla sig sjelfwa Osmaner
eller Ottomaner.

<) Latariska folkstag. säsom lakuter, Tschuwascher, m. st.
bo äfwen i Siberien.

H) Nägra smärre V ergs.Fo lkslag, hwilkas
förwandtstap är mindre säkert känd. De trenne förstnämn-
da äro lemningarn. efter de fordna Celler, som ursprung-
ligen bebodde spdwestra Europa.

a) Raledonier, ellerdetErista folkstaget, som kallas Berg»
stöttar, för det de bo pä berglandet, eller norra delen af
Skottland, och pä öarne deromkring, och dels Irländare,
som bebo Irland.

b) Galer, de fordne Gallers efterkommande, som bo i Wal«
lis och Bretagne.

c) Basker eller Gascognare, lemningar af de fordna Iberer,
bo omkring Pyreneerne, och längs ät norra kusten af Spanien.

d) Szekler^ som bo i en del af Siebenburgen.
e) Morlacker och Albaner, som bo pä kusten öster om Ve»

netianska unken, och pä de derwarande öarne.
f) Georgier, pä södra och westra sidan af Kaukasus.
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g) Lscherkesser, och Awchasser, p3 Kaukasiska landtungan.
Uti Egypten kallas de Mammelucke?.

h) Druser, bo i Libanons bergstrakt.
Wid alla dessa mänga folkslag bör man märka: i) att

be som bo i heta klimat, säsom i Abyssinien, i Senegambien,
i Egypten, i södra Arabien, Persien och Indien, aro mycket
mörka, olivegula och brandgula; hwaremot de, som bo i bergs-
bygder, eller i kallare klimat, öro ljusare, sä att de äfw.n äro
helt hwita, såsom hos ost; 2) att de pä mänga ställen äro
mycket bla dade om hwarandra, såsom i Turkiet, Egypten,
Barbariet och Persien, samt att de äro blandade med folkstag
af andra stammar säsom i Indien, och 3) att de folkslag,
som flyttat till exempel ifrån Europa till mycket heta klimat,
behålla wäl der, i en läng tid, sin färg och sitt utseende;
men blifwa likwäl slutligen mörkare; sä att man icke kan se
att deras förfader warit hwita. — Men lätom ost nu gä till
de andra Mennistostammarne.

II) Den andra hufwudstammen eller Mongoliska har
en gul eller nästan brungul färg, nästan fyrkantigt hufwud,
fiatt ansigte, med smä platta näsor, smä insunkna ögon, men
kinder och kindben mycket framstäende och öronen Kro mycket
stora De aro således gansta fula, samt till wäxt.n smä, un-
dersätstge med krokiga ben- Deras hemsvist ar egentligen östr»
och medlersta Asien; men beslägtade stammar finnas ock kring
Norra pollirkeln. - Af en del anses denna utgöra trenne huf-
wudstammar, hsvilka »vi särskilt skola anmärks:

Äkta Mongoliska stammen.
a) Mongoler, efter hwilka stammen erhällit sitt namn, äro

ett gansta stort foltstag , af fult utseende, räa och i sina bö-
jelser djuriske. De sä kallade Ralmucker eller Olöter äro
med dessa nära bestägtade. De bo egentligen i Mongo-
liet», norr om Kina, men ansenliga stammar deraf finnas
pä flera ställen i Tatariet, emellan laik och Wolgasioderne;
och i Indien, hwarest de upprättat ett nu mera förstördt
rike. Stora Mogol kallade.

b) Japaner likna i spräk och utseende närmast Mongolerne,
men i sina s«der, flit och skicklighet i hanoastögder Kineser»
ne. Vebo Niphon och närliggande öar.

c) Rinescr, ett af werldens mest flitige folk och i mänga stöj«
der beundranswärdt skicklige; bebo Kina, jemte en del af
Tunkin.

b) Thibetaner, ett stilla saktmodigt folk, som bebor höglandet
ofwan Himalaya,kedjan.
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e) De flera folkfl_g', som bo i östra Indien, af hwilka jag
will särstilt nämna Si>meserne och de krigiste Birma»
nerne.

V) Tfchudiska stammen, äga de flesta Mongol.rnes kän,
netecken, och tafla med dem i osnygghet och glupsthet, men
äro mera swaga, smäwäxle, såsom boende i de kallaste län.
derne kring nordpolen.

f) Lunguser, utgöra en widt kringspridd nation, som förer
- ett kringströfwgnde lif. mera liflige och raste än andre af

denna stam. Deras egentliga hemwist är wester om Ochot-
sta hafwet, so»n efter dem kallas Tungusiska wiken. Mänt»
schu äro de mäktigaste bland Tungusiste folkstammarns,
som eröfrat Kinesista riket.

g) Roriaker wid Ochotsta hafwet, Ramtschatkadaler, pä
Kamtschätka och Ruriler, pa Kutiliffe öarne, och andra
Nordöstra Asiens folkstammar äro osnygge, fege, bo ur,
sprungligen i jordkulor och lefwa me^i af sist; en del äga
Renar. _____

h) Tscbukrscher, som bo öster om Lena, isynnerhet i trakten
af Tschelatjkoin.s, och Aleuterne pä Aleutiffe öarne, äro af
»vackrare utseende, samt rastare och mera krigiske än sina
förutnämnde grannar, med hwilka de öfwerensstämma i
lefnadssätt.

,) Samojeder, som bo langsat den ödsliga kusten af Ishas.
wet mellan Hsvita hafwet och Lena floden. Ett osnyggt,
trögt, kringwandrande folkslag, som äfwen lefwer as jagt,
siste eller stenar.

k) Finffa folkstagen höra äfwen till denna stam och flera af
dem, såsom Ostiaker »vid Obi, LVognler pä bada sidor
om Ural, Mordwiner wid Wolga, Kapparne i Lappmar-
ken, likna äfwen de redan nasnde i kringsvandrande lefnads-
fätt och osnygghet; de ädlaste af denna stam Egen.,
liga Finnar i Finland samt kring Finska »viken och Nng»
rare i Ungern ofwerensstämma med de wilda stammarns
endast i språk, men hafwa en ädlare bildning säsom öfrige
Europeiska folken i religion, seder och lefnao.satt.

l) Grönländare, som bo pä Grönland, och
m) Eskimåer, som bo i Labradorlandet, pa westra sidan öm

Hudsonswiken, äro raa folkslag, som lefwa mest af sist och
skälhundar.

d) Malajiska stammen öftveren. stämmer ock med den
Mongoliska i de flesta wäsentliga delar, säsom gul hy, bred.
HUftvud och platt näsa, framstäende kindben, men afwiker i
andra delar och, säsom boende i ett hetare klimat, är desi färg
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mera brungul, håret krusigt, dest sinnelag mera hetsigt och
listigt. Den är derföre i allt afseende motsatsen af of«
wan anförda Tschudijka stammen Den bebor södra delen af
halfön Malacca, Sunda-öarne, Mollukiffe öarne. Magin-
dano-.arne, Filippinste öarne och de flesta smärre Polyne-
siske öarne. Pä dessa widt ätstilda h.mwister förändrar den
sig mycket i utseende och flera pä öarne i Stilla Oceanen
lästa med Kaukasiska stammen i styrka och skönhet. Flera
liknar den äfwen i sitt utseende, säsom Wänskaps-öarnes
inbyggare.

III) Den tredje hufwudstammen kan lätt siiljas ifrån
dem som »vi hittills omtalat. De menniskor, som höra till
den, äro helt swarta, sä att bara ögonen och tänderna äro
hwita, och läpparne purpurröda och tjocka.' när man känner
pä dem, käns deras hud fet och sä len som sammet: deras
hör är helt kort och krusigt, just som beckswart Spänst ull:
de äro otroligt wiga. De kallas med ett namn Negrer *),

för det att Niger betyder swart pä Latin.
Negrer bebo nästan hela Afrika, alltifrän Barbariet till

Godt,Hopps>udden, ifrän Eap-Guardafui till Eap-Verd, om
man undantager de trakter, hwari Araber och Européer bo, sä,
som jag redan har nämt. De indelas i mänga folkstag, så-som Fezznner, som bo i Fezzan, Nudiens intränar., Gal-
lanerne i bergen midt i Afrika, och omkring sjön Maravi:
Schaggafoll?et, i en del af Zanguebar: Rasfrer, som bo i
Kafferlandet, och af hwilka en gren kallas Vorroros: Hot,
tentotter, som bebo södra udden: och laloffer i Senegam-
bien. I hela det inra landet kallar man dem bara Negrer.
Inbpggarne pä Madagaskar kallas sNad.b'afser. Af de egent-
liga Negrerne hafwa Europccrne köpt en oändlig mängd pä
Guineakusten i Afrika, och sedan fört detn öfwer till Ame,
rika, och nu sins det mycket Negrer pä Westindiska öarne,
i alla delar af Syd.Amerika. och i en stor'del af Nord»
Amerika, sä att Negrer nu äfwen aga hela San.t Domingo.
— Härwid will jag nämna: i) att emellan dessa Neger-
folk sä betydlig skillnad sinnes, att Man äfwen trott sig böra
antaga flera stammar. — 2. att de smartaste af alla Negrer
bo i Guinea och i Nigritien: mot söder och i mindre heta
klimat äro de litet ljusare till färgen. — 3) att de barn,som hafwa swarr mor, och hwit far, blifwa icke alldeles swar-
ta, utan mera ljusa, och dem tallar man Mulatter: och sä

*) Somliga hos oh kalla sädane m.stsilkor Morianer, men det
ar oriktigt.
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är det äfw.n med bem, som hafwa hwit mor och swart far,
— och 4) att hwita mennistor äro för dem lika besynnerlig,
och underliga, som de swarta äro för oh.

En negerlik men sannolikt skild folkstam, Papua kallad,
men mera ful och rä. bebor Ulimaroa, Andamanerne, Ny,
Guinea, Buglos och flera andra öar bland Fillppinerne, der
de kallas Sgeloter, Vorneo, der de fä namn af Bjadios,
samt flera af Australiens öar, hwars urinbyggare de synas
tvära. Flerastädes hafwa de sä blifwit beblandade m«d Ma»
layer att de swärligen stiljas derifrän.

IV) Den fjerde hufwudstammen af mennistor, som kal»
las den Amerikanska, är brunröd till färgen, nästan som
koppar, har krokig näsa, utstäende kindben, djupt insjunkna
ögon, groft rakt här och »vanligen wacker och kraftfull wäxt.
De fieste af dess. äro wildar och mänga ganska grymma. Sä»
dan» äro be fieste Amerikas infödde inbyggare, dem man kal»
lar, med ett namn, Indianer. Man märker deraf: _^V)
Nordamerikaner, som ursprungligen bebodt hela Norra
Amerika med undantag af Eskimä-land.rne, men äfwen ut»
bredt sig öfwer öarne i Mexikanska Wiken, Terra Firma och'
Guiana. Jag will nämna några stammar Käras, säsom N?e«
likaner i nya Spanien, hwilka wid Europeernes ankomst till
Amerika egde nägon kultur; Irokeser wid Alleganp åsen; Hu«
röner »vid sjön Huron; Missuriter^ som bo omkring Missu«
riströmmen; Illinestr wid Ohio och Mississppi, och Rara.»
ber, som nu äro nästan utdöde pä Karaibiste öarne, men än»
nu sinnas uti Gulan'. __») Sxd-Amerikaner, hwilka bebo
inre landet, säsom Lupinamber och Lapuier i Brasilien,
puelcheter i Paraguay och östra Chili, samt för öfrigt folk-
stammarne omkring Orinoko och Amazon-floden. O) påta»
goni.rne, som anses för det största och resligaste menniskoflag
pa jorden, äro föga kända, men hällas af flera för en frän
öfrige Amerikaner betvdligm stiljd stam. Man tror sig äf«
wen hafwa funnit att inbyggarne pä Amerikas westkust, frän
Kalifornien till Chili, skulle wara nära bestägtad med Malayer»
ne. Pä Eldslandet bor ett smäwaxt folkslag som kallas pe«
scheräher, som älerkalla i minnet Tschudista stammen wid
Nord.Polen, och anses för det sämsta som sins, tp de lefwa
pä ett gansta uselt satt. Man antager dem wara närmast be,
fiagtade med inbyggarne pä Van Diemens land.

Men fastän Mennistorna äro sä olika, som wi nu be»
firifwet, sä att somliga äro smä säsom Samojederne: somliga
stora, säsom Patagonerne: somliga hwita säsom Europeerne:
somliga swarta, säsom Nezrerne: somliga olivegula, säsom
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Egyptier, Abpssini.r och Hinduer: somliga gulbrun» såsom
Östra Asiens inbyggare: somliga kopparröda, säsom Indianer-
ne i Nya Werlden, sa utgöra de likwäl blott ett fiagte, att
den ena folkstammen icke äger rättighet att misshandla eller för,
trycka den andra. De olikheter man emellan dem märker, be»
ro »visserligen till betydlig del af olika klimat, men alla kunna
icke derutaf förklaras. Snarare kunde man antaga alt olika
böjelser, seder och lefnadssätt nu mera intryckt outplånliga drag
i deras bildning och utseende.

Menniskornas behof. Hwal» behöfwer Menni-
stan? Hon behöfwer Mat, säger du. — Ja derföre har ock-
så Gud skapat sä mänga slags örter och, rötter, och sädesslag,
och frukter, och fiskar, och fäglar, och djur, som mennistorna
tunna äta, och bruka till sin föda. Der det är la warmt,
att Mennistorna ej orka arbeta, der är Jorden sä fruktbar,
att den, nästan utan allt arbete, bär de herrligaste alster. Der
det ster är kallare, och mennistan behöfwer att arbeta meta,
der har hon ocksä fätt krafter dertill i och i be kallaste länder-
na, der Jorden icke är fruktbar, sins en oändlig mängd af si,
står och djur, som fängas till föda. Ja, i de kallaste län,
derna trifwas Renar, och i de warma ökenländerna Kameler:
och med dessa djur, af deras mjölk och kött, har mennistorna
i dessa länder sitt uppehälle.

Men Mennistan behöfwer äfwen Hus och Kläder, lar
du mena, efter hon är naken ak naturen, och icke säsom djuren
beklädd med här eller ull. Afwen i detta afseende har Gud
anst.ltat »nyckel »väl. I de warma länderna behöfwer man
nästan inga kläder eller ordentliga hus; utan endast sådana
som gifwa skugga emot Solens detta: och det kan mennistan
der mycket lätt förskaffa sig. Ocksä finner man der, att män,
ga folkstag gä nästan helt nakna, och hafwa inga andra hus,
än blott nägra stolpar rundt omkring, hwaremellan de flätat
löf — och bark eller stora palmblad till tak. I de kallare
länderna behöfwer mennistan 'wäl kläder och hus emot köl<
den i men sa sins det ocksä lin, och hampa, och ull, och bom«
ull pä Jorden, hwaraf hon kan göra sig kläder allt efter som
hon behöfwer: der fins äfwen skogar, hwaraf man kan bygga
trähus, och i jorden sins sten, och ler, och kalk, och sand, sa
att wi kunna bygga stenhus, som blifwa nästan oförgängliga.
I de kallaste länderna ster fär man pelswerk af de wilda
djuren och der sins äfwen stogar hwaraf man fär wcd att
bränna, och wärma sina rum med. I de trakter wid Poler,
ne, hwarest det är sä fasligt kallt, att ingen stog tan wäxa.



120

der finnas afwen mennistor, som älsta denna sin hembygd
mer än de lyckligast» länder pä jorden *).

Aessutom har Gud satt hit pä Jorden sä mänga saker,
och gjort sä mänga inrätlninqar, som mennistan kan anwän»
da till sin nytta: och har förlänt henne kunskapsförmåga och
krafter, «tt anwända det efter som hon förstår och »vill. Han
har nedlagt metaller i bergen, och hwar och en wet till huru
mänga nyttiga saker de kunna anwändas. Han har skapat
träden sädana, att man af deras wed kan förskaffa sig hus,
och husgeräd af alla slag, äfwen bygga deraf båtar, och an.
dra fartyg, hwarmed man kan segla ifrän det ena landet till
det andra. Han har för war skull lätit jorden och »växterna
blifwa sädana, att wi kunna plantera och sä, och att örter
och träd sedan wäxa till wär nytta. För wär skull bär faret
sin ull. För wär stull spinner silkesmasken sitt silke. För
osi tillreder det flitiga biet honung och war. Djuren äro sä
stapade, att de kunna blifwa tama, och hjelpa oss i hwad wi
behöfwa. Kon, och renen, och kamelen, och geten gifwa oss mjölk:
hönan och ankan wärper ät oss ägg: oxen plöjer opp wära
åkrar: hästen släpar wära lass, och bär ock drar oss sjelfwa
fram, när wi »vilja: och sä gör Kamelen äfwen: ja sjelfwa
den stora Elefanten hjelper folket i de warma länderna, att
bära och draga hwad man will hafwa fram ifrän det ena
stallet till det andra, och han är tillika sä läraktig, att han
sje.lf sätter pä sig sin börda, och lyfter ner den igen. Och sä
har Gud gi.wit osi Elden, hwarmed wi kunna uträtta sä
mycket, smälta wära metaller, bränna ler till tegel och kärl
och andra saker, laga "oss glas till fönster och kärl, warma
wära rum, och koka war mat, säsom »vi behaga, samt lysa oss
dermed i mörkret när wi behöfwa det. — Wattnet tjenar
icke allenast till att släcka wär törst, när det är friskt och rent,
och till bad och twättning, hwarigenom wi kunna hälla oss re-
na och snygga ; utan det bär äfwen wära bätar och fiepp:
drifwer qwarnar och andra werk, när det rinner i floderna:

') Det fins wal gansta mycket folk pä Jorden, ja sa mycket, att
man förmodar, alt menmstornas antal ssall stiga till öfwer
Bon millioner: men det är ända icke pä långt nar !ä mänga,
som skulle kunna lefwa och finna sig wal pä Jorden. Tv sä-
kert ssulle här kunna wara åtminstone lre gånger sä mänga,
emedan man wer att både Nordamerika och Syd-2lmerika tun«
de hafwa kanste tio gänger mcr« folk, än som nu sins der,
och sa i Afrika, i Polynesien, och till en del öfwen i Asien och
i Europa. De länder, som aro bäst befolkade, äro: Kina,
Japan, Lombaldiet, Frankrike och England.
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och hafswattnet ger oss salt, hwarmed wi kunna krydda och
bewcna wär mat: — och Luften, som wi andas, drifwer
afwen wäderqwarnar, och för wara stepp ifrän den ena sidan
af Jorden till den andra.

Dä Mennifforna derföre med förständ och eftertänka bru,
ka alla dessa saker, sä kunna de ocksä uträtta otroligt mycket;
och fastän en ensam menniska förmår litet; sä kunna de göra
sä mycket mera, när de arbeta tillsammans. De kunna dä
bygga de präktigaste palatser: göra otroliga och underbara konst,
werk: bygga ofantligt stora stepp, och styra dem öfwer de bru.
sande och stora hafwen till hwilket land de wilja: de kunna
dä uppodla jorden, och igenom det att de arbeta i den, och
plantera och sä, kunna de skapa om ett fult ställe till den herr,
ligaste och skönaste trägärd. — Ja ser du! Mennifforna äro
sä skapade, att de skola wara tillsammans och hjelpa hwar,
andra, om de skola kunna wara rätt lyckliga och glada.

Språk. Pä det att Mennifforna skulle kunna lata
hwarandra weta, hwad de tänka och »vilja, sä har äfwen Gud
gifsvit dem förmågan att tala. Derigenom skulle de säledeS
kunna i godo komma öfwerens med hwarandra, om den ena
gör nägot, som den andra icke tycker om. Pä det sättet kun-
na de lära och säga hwarandra hwad de »veta: berätta hwar,
andra hwad de sett och hört: och rädgöra med hwarandra om
hwad de böra göra, för att kunna ställa wäl till för sig och
för andra. — De ord och talesätt, hwarigenom wi meddela
andra wära tankar, kallas Spr°.r'. Nar man »vet, alt icke
mennifforna allestädes hafwa samma namn pä sakerna som
hos oss, utan att de, pä det ena stället kalla till exempel ett
barn för Barn, såsom hos oss, pä ett annat ställe för Kind,
säsom i Tystland, pä ett annat för Infante, säsom i
Italien, pä ett annat för (_hild, säsom i England, och sä
n:ed allt annat; sä kan man lätt förstä, att del kan finnas
mänga slags spräk i werlden: nästan hsvart folkstag har sitt
särstilta spräk. -^ Det wore allt för öfwerstödigt, att har upp,
räkna alla Spräk, emedan de fleste hassva namn efter de folk,
slag, som tala dem. Det spräk som Swenffarne tala kallas
Swenffa; Danffarnes Danska, o. s. w., men du bör weta,
att flera spräk, som nu synaS olika, härstamma ofta ursprung,
ligen frän ett gemensamt spräk, fastän det blrsno de olika folk»
slagen, sä förändrat sig, att de icke nu mera förstä hwaran-
dra. Sa hafwa be Folkstag, som »vi förut hänfört till Ger-
manista stammen, talat ett gemensamt spräk, som man kan
kalla det Germanista. Frän Latinen, ett spräk som de gam-
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le Romarne talade, men nu är utdödt (sä kallas ett spräk,
som icke talas mera af nägot folkstag), härstamma Italienska,
Spanska, Portugisiska och Franska spräken, ehuru uppblandade
med inwandrande folkstammars spräk; sä är ock Slarvonskan
moder till de olika spräk, som Slawiffa folkstagen tala. I
alla Finska folkstags spräk sinnes sä mycket gemensamt, att
man med säkerhet kan antaga, att de ursprungligen utgjort
samma spräk. Grekiskan war fordom ett mycket stönt spräk;
nu talas det mycket sämre af nuwarande Greker. Turkiska
spräket är närbestägtadt med alla Tatarista stammars spräk
i Asien. Märkwärdigast är, att en del inbyggare uti flera
Europeiska bergstrakter, hwilkas ursprung man ej känner, ta»
la alldeles egna spräk, såsom det N?askiska af bergsboerne
i Pyreneerne, det Eriska eller Rimbriska i Wales och Bre-
tagne, det Galiska i Hög-Skottland och pä Hebriderne, och
Lettiska i Lifland, Kurland och Litthauen. Pa detta sätt ta-
las ofta mängfaldiga spräk i samma land. Utom Europa
finnas ännu flera spräk, som det blefwe allt för widlöftigt att
här uppräkna. Det märkwärdigaste äro Sanskrit, ett länge-
sedan utdödt spräk, frän hwilket alla nu lefwande Indiska
spräk härstamma. Det har en icke otydlig fiägtstap med de
spräk, som blifwit talade af Kaukasiska stammen i Europa,
fäsom Germanista spräket och Latinen. Af deg nu lefwande
mun arter är Tamulistan den bekantaste. Medista, Persiska
och flera spräk härstamma frän Sanskrits spstonspräk. Se-
mitiska spräken strifwas frän höger till wenster och till dessa
höra Hebräiska, Syriska och Arabiska, hwilket senare ännu
talas i mänga mun-arier, och ar wida utbredt, äfwen i Afri-
ka. Tibetanska, Kinesiska och flera spräk i östra Indien haft
wa det egna, att de endast bestå af enstafwiga ord. Malay-
sia spräket talas af Malayer och pä flera af Ostindiens och
Australiens öar, och är såsom handelsspräk i Ostindifla län-
derne mycket utbredt. De ö frige otaliga Asiatiske spräken,
liksom de Afrikanske och Amerikanske, äro föga märkwärdiga
eller bekanta. I de länder, der Européer bosatt sig, nyttjas
nu mest Europeiska spräk.

L.efn adssät t. Mina läsare böra äswen fä weta,
att Mennistorna icke lefwa sä pä alla stallen, som hos ost —

och wära förfäder hafwa icke heller lefwat fäsom wi — Nä-
gra folkstag lefwa nästan alldeles fäsom de wilda djuren: och
kallas derföre tVildar. Somliga af dem ströfwa omkring i
stogarne och söka fänga djur för att äta, de kallas Jagare;
hwaremot andra fänga fiskar till sin föda, dä de kallas Ik_
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tyofager eller Fistatare. Desse sistnämnde äro be räaste af
alla folkstag. När Wildar äro mätta, sä sofwa de mest bort
tiden; och först, när hungern kommer, skynda de sig äter ut
att söka sig föda. Hela deras omtanka och konst gär ut pä
det, att kunna med bäge och pilar skjuta wäl, eller att fänga
sistar, och att förswara sig emot fiender, hwilka de uppäta, om
de fänga dem. För öfrigt bo de mest i kojor, eller tält eller
bergskulor. — Sädana Jägare äro nästan alla Indianer i
Nya Werlden, utom de, som bo nära stränderna, hwilka dä
Hro Iktyofager, säsom Estimser och Grönländare, Hfwensom
Samojederne i Gamla Werlden, och inbyggarne pä Ulimaroa,
samt nägra Negerstammar i Afrika. Nägra Negerfolkstag äro
äfwen Jägare.

Andra folkstag äter äro Herde-Nationer eller iToma,
der. Sä kallar man dem som hälla boskap, med hwilken be
flytta omkring, allt efter som de behöfwa bättre bete. De bo
wanligm i tält, som de kunna flytta med sig, och deras mat
bestär mest af kött och mjölk, och af wilda frukter eller röt-
ter. Man förstår lätt att det fordrar litet mera omtanka och
förständ, att stöta boskap och svara Herde än att springa i
stogarne efter »vilda djur: Herdefolkslagen eller Nomaderne kal»
las ockfä derföre icke Wildar mera. -»* HerdeNationer i Eu-
ropa äro _appar och Tatarer: i Asien, Tatarerne, Mongoler,
ne, Tunguserne, och, utom ännu flera andra, en stor del af
Araberne, som dä kallas Beduiner, för det de flytta af och
an i öknen, att beta sin boskap pä de ställen der gräs »växer.
I Afrika finnas äfwen Herdefolkstag; men i Amerika och Po»
lpnesien nästan inga.

Slutligen äro andra nationer Åkerbrukare, eller sadane,
som sä och pl.sntera i jorden, samt bygga sig ordenttiga bus
nära till sina äkrar och ängar och trägårdar, hwilka de stöta
och icke mera flytta omkring i landet ifrän det ena stallet till
det andra: de lefsva dä af de frukter, som jorden frambringar,
och af mjölk och kött af den boskap, som de derjemte hälla.
Sä wet du, att folket lefwer hos ost pä landet: och sa lefsva
alla de folkstag pä Jorden, som föda sig af det land, hwarj
de bo, och dock icke mer äro Wildar eller Herdar. — Man
kan härwid lätt förstä, att de folkstag som stela wara äke.«
brukare och kunna föda sig dermed, mäste hafwa mera kun-
skaper än Nomaderne, för det att jordens stötset fordrar mera
kännedom om ärstider och »väderlek, om de »växters > ans. som
de sä och plantera, och om sättet att bygga »varaktigare hus,
och att laga sig allehanda werktyg, som de behöfwa» i sin bus,
hållning — Men man bör äfwen weta, att i samma män,
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som mennifforna föröka sig, sä måste de mera bruka jorden:
ty der tio Jägare knappt kunna lefwa, der lefwa hundra Her-
dar, och tusen Hkerbrukare, ganska wäl.

Men ännu gingo Mennistorna widare. De började äf,
lven smäningom att uppsöka metaller i bergen, och att an,
tvända dem till sin hjelp och nytta. De lärde sig, att af dem,
och af trä och ler, och sten, och af det som jorden bär, säsom
lin och säd, och silke och bomull och windrufwor, och af alle»
hända andra ting, som naturen lemnar, göra hwarjehanda nyt-
tiga och »vackra saker, til! kläder, och mat, och dricka, och hus
och husgeräd: och när w:'fsa personer, för att kunna göra allt
sådant sa mycket fortare och bättre, endast sysselsatte sig der,
med, sa.uppkommo pa det sättet Handtwerk eller Manufak»
turer, der man littwerkade allehanda finare och gröfre arbete»,
af hwarjehanda slag,- såsom ylletyg, bomullstyg och sidentyg,
och saker af stal och jern och guld och silfwer, och karl, och
mera sådant. Under detta började »nan äfwen pä att hand-
la med hwarandra, pä det sättet altman bytte bort sin wara
mot andras, som man bättre behöfde, och som man mera tyck-
te om, och dcrföre förde man äfwen sina »varor till andra län-
der, der man kunde fä tillbaka sZd_na, som man wille hafwa:
och for att lättare kunna komma ifrån det ena landet till det
andra med sina waror begynte man att bygga fartyg, och seg»
la öfwer sjöarna. Mina läslsre mä tro, att det icke gick sä
lätt i början, utan man byggde blott smä fartyg, och »våga-
de sig icke långt ut ifrän landet; men smäningom lärde men,
niskorna att göra det allt bättre, och Nu hisfwa flera folkstag,
säsom nästan alla i Europa, kommit sä långt, att de segla
till alla länder pä Jorden, utan att fräga efter huru stora
haf de mäste segla öfwer: ja det finnas mennissor, som hafwa
flera gänger seglat omkring hela Jorden. De deremot, som
bo oppe i landet, sä att de ej kunna bruka fartyg och skepp,
de föra sina waror landsvägens med hästar eller åsnor eller
kameler; och för att pä sådana resor kunna wara säkra för
röfware och »vilda djur, brukas det, isynnerhet i Asiatiska
Turkiet, Arabien, Persien, Egypten och andra länder i Asien
ock Afrika, att de fara mänga tillsammans i stora hopar,
mänga tusen pä en gäng, och en sådan der resande hop med
folk, och äsnor, och kameler, och hästar, och waror, kallas en
Raravan. ,

För att med ännu större beqwamligbet kunna förskaffa
sig frukterne af andras arbete, eller sälja till andra sina egna
fiöjder, hafwa mänga flyttat tillsamman pä ett ställe, och da
der bo Köpmän, Handlwerkare och Konstnärer, sä kallar man
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sädane smä samhällen Städer. Somliga Städer äro mycket
stora, ja Stader finnas, som innehälla en hel million men»
nistor, men de steste städer innehålla blott nägra tusen; de
som bo i en stad kallas Inwanare, men de som bo mera
kringspridda, kallas Inbyggare i det landet.

Men den som litet tänker efter, kan ocksä lätt begripa,
att sädane handlande folkstag, som stola anlägga stora städer,
bygga skepp och styra dem öswer wida haf, mäste nödwandigt
hafwa mycket mera kunskaper än de, som blott äro lordbru.
käre. — Sädane, som pä det sättet resa med stepp, kallas
Sjömän, och de, som sticka waror ifrån det ena landet till
det andra, och byta ut dem pä det sättet/ som jag bestrifwit,

kallas 'Köpmän, eller Handlande.
För att sä mycket lättare kunna drifwa handel, uppfann

man penningar. —- Man tog nemligen wifsa waror, såsom
guld och silfwer och koppar, som man ansäg äga stort wärde,
och brukade dem sa, att man emot dem kunde byta ät sig an-
dra waror: och när man hade dem i smä stycken, pä hwilka
man satte wissa figurer eller märken, att de woro goda och-
rena metaller, och huru mycket hwardcra biten innehöll, sä
kallade man desn Penningar eller Mynt. Ibland har man
brukat jern till penningar, och pä flera ställen i Ostindien och
i Afrika brukar man äfwen en sort Snäckor, som kallasßau»
ries: men nästan hos alla folkstag gälla guld och silfwer så-som penningar, ehuruwäl man räknar det oändelig.n olika.
Hos osi, och i hela Europa, brukar man smä runda stycken
af guld och silfwer och koppar, med figurer pä, som kallas
preg.l. x

Men när man fann att det war swart och ibland äfwen
farligt att föra mycket ..penningar med sig dä man stulle fa.
ra länga wägar, emedan metall.rne äro tunga, sä att nägra
riksdaler i kopparpenningar redan »väga mycket; sä uppfann
man ännu en annan konst, som man nu mycket betjenar sig
af. Man ger in sina penningar i ett hus, som man har
kommit öfw.rcn. om, och der- far man dä betyg pä det, att
man har lemnat in dit sä mycket penningar, och den som sen
kommer och svisitr opp det betyget, och will hafwa penningar-
ne, far dem dä tillbaka, emedan de endast ligga i förtvar der.
Emedlertid gälla sådana betyg säsom penningar, för det att
man för dem far penningar nar man will: och när man kan,
emot ett sådant betyg, fä en stor summa penningar, och bety-
get är hclt lätt alt föra »ned sig, sa begriper man ju snart,
att handeln derigenom mäste bli.wa »nyckel lätt och beqwäm:
—* ocksä är det en nyttig inrättning, ty om betyget kommer bort,
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sä äro penningarne likwal i säkert förwar. Betygen kallar
man Sedlar, och huset hwari man emot sädana der sedlar
sätter in penningar i förwar, kallas Bank.

De folkstag, som nu mest sysselsätta sig med handel, äro
Engelsman och Holländare, och derföre' hafwa de bosatt sig
pä flera stallen pä Jorden, isynnerhet, der landet frambrin.
gar mänga herrliga alster, till exempel i Ost» och Westin,
dien, såsom jag redan bestrifwit: men utom dem äro de
siesta nationer i Euroua handlande, och segla werlden om-
kring. I westra Asien och norra Afrika brukas mest Ka,
ravanhand.l.' men i sydöstra delen af Asien, isynnerhet i Ki,
na. drifwes'äfwen mycken handel till sjös. Armenianer och
Fezzaner äro äfwen handlande folkstag, och fara längt om-
kring med sina waror, isynnerhet der de bruka fara i Kara«
vaner. Att Wildar och Herde-Nationer, eller sädane, som
äro blott Jordbrukare, icke drifwa nägon »vidsträckt handel,
kan hwar och en lätt förstä.

Odling. Den af mina Läsare, som med uppmärk,
samhet läst, hsvad jag redan strifwit om Mennistorna, har
säkert funnit, att somliga mennist.r anwända mera sitt för,
ständ, än andra, och blifwa derigenom klokare, och uträtta
mycket mera saker, än de, som icke bry sig om att bruka sina
förmögenheter — men att stillnade» ar sa stor, som den wer«
keligen är, lär han knapt förmoda. Det ges mennistor, som
äro sä okunniga, att de knapt kunna tala med hwarandra,
säsom folket pescherahs: andra förstä sig blott pä att jaga
och siste, säsom be flesta Wildarne: andra förstä sig blott pä
boskapsskötsel, säsom Nomaderne: andra äter derjemle pä äker«
bruk och trägärdsstötsel, säsom de lordbrutande nationerne:
andra äter pä handtwerk, handel, och sjöfart: och ännu andra
hafwa hunnit mycket längre i konster och wettenstaper. Allt
sädant kallas mennistors olika odling: och de nationer, som
hunnit längst i kunskaper och förstand kallar man Odlade
Folkstag.

Ibland de nyttigaste Konster, som mennistorna upp-
funnit, roar Skrifkonsten. Man ritade först figurer, som
liknade den saken, som man wille tala om; sä att, om man
wille strifwa om en mennista sä satte man dit en figur som
liknade en mennista, och sa i allt annat; men man fann
snart att det icke gick bra; emedan det »var mänga saker, som
man icke fick nägon figur pä; ty huru wille man rita af en
storm, eller att man hade kallt, eller war hungrig, eller sjuk,
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eller nägot annat sådant? Man upptänkle derför. andra sigu-
rer, som woro mindre konstiga, och satte ,n figur för hwart
ord, och sä göra Kinesarna ännu, sä att de hafwa lika män-
ga figurer, som de hafwa ord; men slutligen fann man pH
det, att göra en figur för hwar bokstaf, eller ljud, sä att man
sedan, igenom det att man sammansatte sädane figurer när
man stref, kunde alltid weta huru man stulle säga ut det när
man läste; och sä göra wi nu: och derföre tunna wi nu med
mindre än trettio dokstäfwer strifwa hlvad ord som wi nän,
sin wilja och behaga. Man kan lätt första huru nyttigt det
war, alt man päfann strifkonsten; ty nu kan man igenom
bref tala med dem som äro längt borta ifrän osi, ock hwad
man strifwer förswinner icke säsom det man talar, ty sä snart
man sagt ut ordet, sa är det tyst igen; men deremot kunna
wi ännu läsa, hwad man stref, för twä tusen är sedan. —

Man uppfann äswen Bildhuggeri-konsten, igenom det att
man lärde sig, att af trä eller sten, eller ler, göra bilder, som
liknade mennistor, och djur, och andra saker: — och Måleri»
konsten, igenom det att man fann pä, att sä rita figurer, och
sä lägga derpa färger, och swart och hwitt, efter som man
wille hafwa skugga och dager, sä alt det sen säg ut som men»
nistor och djur, och hus och träd, och land, och watten, och
alla andra saker, som man »ville mäta af: — och Bygg,
ningskousten (Architekturen), eller konsten att pä en gäng
bygga bäde starkt och »vackert, hwarigenom mennistorna sedan
kunnat bygga sä stora och präktiga hus och palatser: — och
Musiken, och flera andra konster — och allt efter som men»
nistorna blefsvo mera kunniga och eftertänksamma, sä kunde
de äfwen göra allt sådant der, sä mycket bättre och fullkom-
ligare. -» Det är isynnerhet ibland Euroveerne, som konster»
na hafwa stigit: — liksväl wet man, att konsterna, redan för
2_>_>_» är, »voro i Grekland och Italien bragla till sin höjd,
och ännu tillförene, »voro de, i Egypten och Assyrien och flera
andra länder i Orienten, längt komna, fastän »nan nu mera
der icke stort förstår sig pä dem.

Nästan pä samma sätt har det gätt med We tt en ska-
ver na. Man samlade tillhopa hwad man witzte om en sak,
och igenom det att man betraktade och gas akt pä samma sak,
allt mer och mer, sä fann man till slut burudan den war,
och pä det sattet uppstod och utwecklade sig wetenstaperna.
Man säg, till exempel, att Solen och Stjernorna icke stodo
stilla, utan rörde sig, och i början undrade man blott pä dem;
men när man sen gaf akt pä dem noga, sä fann man att
de rörde sig alllid pä wissa sätt: att Solen efter en wis. tid
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alltid kom tillbaka, och hämtade tvären och sommaren med sig,
och efter en »vist tid äter drog sig bort och lät »vintern fä
öfwerhand: och sa gas man akt pä Mänens stiften och rörel«
ser, pä förmörkelser och mera sådant, och pä det sattet upp-
kom den wettenstapen, som kallas Astronomi eller Stjern-
kunnighet. — Man började mäta Jorden, och afrita länderna
pä Kartor, sä länqt man kände dem: och man samlade ihop
allt hwad man »visste om de särstilta landen och sjöarna, och
bergen och floderna och menniskorna som bo i länderna: och
sä blef deraf smäningom Geografi: och för att kunna mäta
och räkna riktigt och snart, sä funderade man pä, huru det
gick till att mäta och räkna, och deraf uppstod Matematik
eller Geometri, som lär att mata, och Arsthmetik, som lär
att räkna. — Man samlade ihop berättelser om märkwärdiga
händelser, som skett i werlden, och när man sen satte dem
tillsammans, sä blef deraf Historia, och sedermera nar man
stref opp hwad som hände och skedde, sä blef Historien sä
mycket fullständigare och sannare; ty medan man blott berät-
tade, sä hände det, att man ibland satte till, och iblatid gl.m«
de bort mänga saker, isynnerhet när det angick sådant, som
hade händt för läng tid sedan: och derföre weta »vi nu icke,
huru det stod till här pä Jorden för längre tid tillbaka, än
under ungefär Z<_>c)_. är. — Det fans äfsven mennistor, som
tänkte efter, huru wi ftngo wara kunstaper, och huru wi kunde
weta att nägot war sannt eller icke, och hwarifrän Werlden och
Mennistan mätte hafwa kommit, och hwartill allt' det som
fins i werlden, kan wara ämnad., och mera sådant: och den
wettenstap, hwari man samlade alla sädana betraktelser, sä
godt man gjorde dem, kallade man Filosofi. Sedermera haf-
wa wettenffaperna allt mera tilltagit, sä att isynnerhet Euro»
peerne nu weta mycket mera än förr i werlden, och än de an-
dra werldsdelarncs folkstag, och derföre äro de oändligen mycket
bäde slugare o d mäktigare, än alla de andra folkstagen.

Religioner. När Mennistoma begynte gifwa akt
pä alla de besynnerliga saker, som funnos och skedde omkring
dem, sä war wäl ocksä ingenting naturligare, an att de tänk»
te pä d.tta sättet: Men huru kommer det till, att allt är sä
här inrättad.? och hwem är »väl det, som kan göra allt det»
ta, som sä underligt händer och ster i werlden. Hwem har
»val gjort Hinsmelen, och Jorden, och Menniskorna, och allt
annat, som fins i den omätliga naturen? -— De, som dä »vo-
ro förståndigast, trodde, att det måste finnas en sa stor och
mäktig och »vis Warelse, att han kunde göra sädane der stora
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och konstiga saker; och den Warelsen kallade man Gud.
Somliga äter trodde, att det skulle finnas mänga Gudar,
som rädde öfwer Jorden och Mennistorna. och ställde till allt
det som händer i werlden. — Några af dem trodde dä också,
att alla Gudarne woro tillsammans och rädde öfwer hela Jor-
den; men andra äter trodde, alt hwart folkstag stulle hafwa
sin särstilta Gud, som rädde ifwer detsamma. — Isynnerhet
roar det mänga, som trodde, att Solen och Stjernorna woro
sädana Gudar, för det «lt de sägo, alt Solen, när hon tom
närmare om sommaren, gjorde Jorden fruktbärande och wacker;
men deremot, när hon drog sig bort till wint.rn. sä blef d«e
kallt och ofruktbart pä jorden. Derfire badö de Hfwen So-
len sä innerligt när hon drog sig bort, att hon stulle tomma
tillbaka och hjelpa dem äter, och tackade henne när hon tom
tillbaka om wären. När de okunniga Mennistorna sägo, alt
Solen roar sä oändligt klar och lysande och mäktig att werta
pä Jorden, sä kunde de icke annat tro, än att hon stulle
wara lefwande, och wara en Gud.

Mennistorna trodde äfwen, att deras Gud eller Gudar
stulle wara nöjd« med dem. och ro«.ra goda emot dem, och
hjelpa dem, om de lefde pä ett wisit fält, och gjorde wissa
saker, och ibland Hfwen l.mna.e ät Gudarna nägot af det,
som de förskaffade sig och ägde; hwilket dä kallades offra at
Gudarna. Isynnerhet trodde de, att Gudarna stulle tycka
om, att man för dem stek», fett kött: ty medan d» woro her»
dar och jägare, wisite de ingenting bättre än det: ock när d«
dä sägo, att röken af det stekta köttet steg opp mot himmeln,
säsom all rök brukar göra, när det icke bläsir starkt; sä trod,
de de, att deras Gud drog den dit opp, för det att han tyckte
mycket om den. Sä enfaldiga woro Mennistorna: men
de »voro äfwen fä grymma, att de trodde, att Gudarna stulle
ännu mer lycka om det, att de slagtade mennistor och offrade
dem ät Gudarna: ja, de togo äfwen sina smä barn, och lälo dcm
brinna opp pä den elden, hwarpä de stulle lägga sina offer.

Men när man nu sä der trodde och tänkte om Gudar»
na, och roar rädd för dem när man mente, att be stulle tycka
illa wara, och deremot sökte, att ställa sig in hos dem igen,
sä godt man förstod och kunde; sä war det der, att man sa
trodde om Gudarna, och alt man sä dyrkade dem Reli»
gion. — Och dä icke alla Mennistor tänkte och trodde pä
samma sätt om Gudarna, sä blef det ocksä Mänga slags Ne»
ligioner pä Jorden: nästan hwart folkstag hade sin s_..still_
Religion.

I
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Nu första wi allt detta mycket bättre. W. weta, att
det sins endast en Gud, som är oändligen Nläktig och Stor,
efter han har kunnat stapa en sä ofantligt stor werld.- ->

att Han förstär och wet allting, och är oändligen wis, ef«
ter Han har gjort allting sä underligt, sä konstigt, och sä för,
ständigt — och att han är oändligen god, sa att Han
will alla Mennistor och alla lefwande warelser mycket »väl:
att Han häller af ost, om wi göre sä, som wi böra göra, sä
att wi aldrig göra ondt, eller städa ät nägon, eller göra att
nägon behöfwer för wär stull lida och gräta; utan alltid hjel.
pa hwarandra sä mycket wi kunna, — och icke wilja, att wi
szelfwa stola hafwa bättre, än wi tillika wilja att andra sto,
la hafwa: Men att Gud deremot är mycket mistnöjd med ost
och tycker illa wara, om »vi göra det som är ondt eller om
wi mera arbeta för ost sjelfwa än för andra, isynnerhet om
wi göra illa ät andra, för att sjelfwa winna derpä. — -^

Och när wi weta att Gud är sä oändligen stark och mäktig/
att Han kan göra allt hwad Han will, sä att Han kan ka-
sta werldsklot, säsom ett damkorn, som den minsta fläkt bort-
för : att Han är.sä stor, att Han pä en gäng är allestädes i
hela werlden, och ar med ost, hsvar wi ock ma wara, lika wid
den sista af stjernorna, som inne i tvära rum: alt Han wet
allting, sä au Han icke allenast wet allt hwad wi göra, utan
äfwen allt hivad wi tänka och wilja: och att Han alltid will
det allrabästa, och »vill ost alla oandligen wäl, sä att Han
fägnar sig öfwer det att wi äro glada, och att det gör Ho-
nom ondt när wi lida och äro olyckliga, just som en mycket
god och öm far will sina barn wal: — hwem skulle da icke
frukta att fa honom till owän, och hwem skulle icke finna det
oändligen godt, att hafwa Honom till sin wän?

Men du lär undra, min Läsare, hwarföre icke G«d ome-
delbarligen talar med ost, efter Han ända alltid är med ost;
ehuruwäl du wet att Gud är osynlig, och icke har någon
kropp, såsom mennistan har. — Du bör dä weta, att det
kommer deraf, att Gud icke will det. ts, dä skulle Mennistan
icke behöfwa sjelf bruka det förstand och den eftertänka, som
Gud har gifwit henne: och da skulle hon alldeles sörgafwes

*) Om du tager blott ett litet b)ad af en blomma, och betrak»
tar det neg"/ sa stall du häpna öfwer, huru konstigt det är
sammansatt: Hwad stall du da säga. om du besinnar, att af
ett litet frökorn kan komma ett ofantligt stort träd, som bär
löf och blommor och frukter? och sa är det »ed allt annat i
hela naturen.
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ha.wa fatt desamma >-> utan Gud will, att Mennistan sjelf
stall tänka efter hwad hon bör göra, och derom päminyer
Gud henne, nar han läter något owanligt eller nägot för-
sträckligt och stort hända pä Jorden. Den som är bestevligare
och förständigare, mins äfwen wid allting, att det är Gud,
som gör ost sä mycket godt: att det är Han, som satt Solen
att lysa pä Jorden, som har gifwit ost sä mänga saker till
wär nytta, och som sä konstigt och underligt har inrättat allt
här i werlden: och nar en Mennista det gör, fä wördar och
älskar hon Gud öfwer allting, säsom den största och bästa af
alla »varelser: och är alltid sjelf god, och gör alltid rätt och
godt ibland mennistorna sä långt hon kan och förmär: och dH
wet hon äfwen, att om hon ocksä blir olycklig här pä Jorden,
för det att andra mennistor äro elaka, sa kommer hon till Gud
när hon dör — och dä blir hon anda wistt lycklig.

Den Gudomliga Religion, som (ibland annat *) lär att
Gud will, att Mennistorna böra älsta hwarandra säsom brö«
der och syston, och att hwar rch en stall wilja alla andra sä
wäl, som han »vill sig sjelf, kalla, den ..hristna Religion,
för det att il.hrist.ls lärde Mennistorna den, för lBc>a är se.
dan. Men Mennistorna hafsva ändä sa litet gjort, hwad den
fordrar, alt de icke en gäng första den pä samma sätt, pä de
stallen, der de säga att d« hafsva densamma: och när en Re«
ligi.n.lära förstas sä der olika, sä att somliga tro, att me.
ningen dermed är pä ett satt, och somliga äter annorlunda,
sä säger man att den är delad i Sekter. Pä det sättet äro
de Eh.istna delade i flera Sekter, af hwilk» de mest betydan-
de äro: den Evangelisk Lutherska, den Evangel.s^Refor-
merta, den Rc>mersk-R_tholjka, dess Grekiska, och den
österländska, som är mycket lik den Grekiska. *—- Den Lu-
therska eller Evangeliska Ehristna Religions-Sek-
ten bekännes i Swerige, Norrige, Danmark, Finland, Is»
land. Preussen, och Norra delen af Tystland, samt i en del
af Helv.tien. — Den Reformerta Ehristna Reli-
gions-Sekten räder i Stor-Britanien och Irland, i Ne«
der1ä5....... och den öfriga westra delen af Tyskland, samt i en
del af Franklike, och i en del af Hclvelien: äfwensom i Nor<
ra Amerika och i de länder, som bebos af Engelsmän. —

Den K att) olska Christ na Religions-Sekten be-
kännes i bela Italien, hela Spanien och Portugal, i största
delen af Frankrike, i syd-östra delen af Tyskland och lill en

*) Läsaren torde lätt finna, att det hör tlll Författarens pl.n,
att har utweckla de egentliga Religionslarolsia.
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del i Helvetien samt i Ungern och en stor del af Pohlen:
äfwen i alla de länder i de andra werldsdelarna, der
Spanjorer och Portugisare bo. —Den Grekiska C hr. st-
na Religions-Sekten rader i Rysiland, och till stor
del hos de andr_ Slasvista folkstagen, samt hos Grekerne_ —

Den Österländska Christna Sekten utgöres af Arme»
nianer, med flera smärre folkslag i Asien, samt af Abpss.»
nierne.

Utom den Christna sins det ännu andra Religioner pä
Jorden: säsom den Mosaiska Religionen, som Moses lärde
Judarna, och som dessa ännu följa och hälla sig till, ehuru»
wäl denna endast roar en förebild till den Ehristna Religio-
nen, och derföre wid Christendomens förkunnande bordt upp-
höra :

— och den Muhamedanska Religionen, hwilken en
som hette Muhammed lärde i Arabien för 1200 är sedan
och som nu bekännes nästan af alla Arabiska och Tatarista
folkstag, säledes äfwen af Turkarne, af Perserne, Malaperne,
och andra Indiska och Afrikansta folkstag. Dessa Religioner
erkänna endast den högsta och sanna Guden, äfwen säwäl som
den Ehristna, fastän de eljest, till Religionssatselna, icke stä
att jemföras med den sistnämnda.

, Den Religion, som icke känner den ende och sanne Gu-
den, kallas med ett namn Hednisk Religion, och de som
tro en sädan, tallar man Hedningar; men den är af mänga
slag. Den mest utbredda af alla Hedniska Religioner är
Buddha^ dyrkan till hwilken största delen af Asiens inbyggare
bekänna sig, och nästan alla af Mongoliska folkstammen. En
del af detz Bekännare tro att deras Gud bor i en lefwand.
Mennista, säsom Tibetanerne, hwilka tillbedja Dalai i_ama,som tillika är deras Kung. Brahma-dprkan är ock en i Asi-
en mycket utbredd hednisk religion., som antager gudomliga
warelser nästan i hwarje af de skapade lingen: somliga till-
bedja Solen, Mänen och Stjernorna. somliga dyrka El-
den såsom Guebre.n., som bo i Persien: somliga dyrka alle-
handa andra ting här pä Jorden, som de finna wara mycket
Nyttiga eller skadliga, utan att de weta hwarföre de äro det,
vch de sägas dyrka Fetischer.' och ännu flera andra. Mänga
Hedningar dyrka äfwen bilder, som skola föreställa deras Gu.
dar, och de kallas derföre Afgudadyrkare. — De flesta Men-
nistor p5 Jorden äro ännu Hedningar; ehuruwäl mänga af
dem både i Amerika, Asien och Afrika bliswit omwände till
Christna läran. ,

Stater. Dä mennistorne började bo tillsamman pä
jorden funno de snart nödwändigheten, att hafwa ett gemen-
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samt Kfwerhufwud, för att afdöma de mellan den uppkom,
mande twister och för att hafwa omsorg om deras gemensams
ma angelägenheter. Det war »vanligen de Hlste och wisast.
i hwarje stagt, som dertill bleftvo utsedde. Sä se wi ännu
att Nomadista folkstag wanligen styras af sina familj fäder.
I samma man, som familjerne tillwexte och fiere förenades
under ett gemensamt öfwerhufwud, blefwo dessa samfund stör-
re och dä de öfwergingo till jordbrukare, uppkommo Stater;
nu är nästan hela Jorden indelad i riken. I början woro
staterna mycket smä, sä att endast nägra tusen menniffor
funnos i hwardera; men sedan tog en stat in andra, och un,

derkufwade dem, eller ock förenade de sig friwilligt, och bi»
blefwo Rikena mycket stora, sä att de innehöllo stora länder
och mänga millioner mennistor.

Somliga Stater hafwa blott en Styresman, hwilken be
stola lyda, och sädana Stater kallas Monarkiska Stater el-
ler Riken: i andra äter Hr det flera, wanligen af folket sjelf-
we walda, som stola rädgöra med hwarandra, huru folket i
det riket stall göra, och fädana stater kallas Republiker.
När det är en person, som regerar ett rike, kallas den i
somliga riken Rejsare, dä riket kallas ett Rej föredöme, och i
somliga riken kallas den Ronung, och ett sädant rike kallas
Ronungarike. Mindre' Monarkista stater kallas Furstendömen
eller Hertigdömen, och pä.stera andra sätt. — De, som rege,
ra i ett rike, kallas ocksä Ofwerhet ochRegering, och de som
stola lyda,, kallas Undersalare i det riket. — De reglor,
hwarefter Ofwerheten stall regera öfwer Undersätarne i ett ri,
ke, kallas det rtkets Regeringsform eller Ronstitution.

I ett rike, der regeringen icke är bunden af nägon lag,
sägeS zllegeringsformen wara oinskränkr .Nonarkisk, och Re,
genten säges dä regera enwäldigt och hafwa en oinskränkt
magt. I de riken äter der Regenten icke fär handla endast
efter eget godtfinnande, utan mäste rädgöra med undersåtar»
ne, om wissa ärender, säsom att stifta nya lagar, pälägga ut-
stylder eller börja krig o. s. w., der säger man att Rege,
tingsformen är inskränkt Monarkisk. — Ett folk, fom haringa andra Regent.r, än att hwar husfader Hr den förnäm,
ste och radande i sin stägt, säges wara i patriarkaliik för-
fattning, och en sädan finner man mest hos några Nomad.»
sta eller Herde.Folkstag.

Rrig. När Styresmännen uti olika Stater förorätta
hwarandra, eller icke kunna i godo öfwerenötomma om wissa
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ängelägenheter, eller ock den ene far lust att tillegna sig den
andres länder, sä hafwa de ingen Domar» eller Skiljesman
öfwer sig pä jorden, hwarföre de med wäld söka skaffa sig rätt
eller fä sin wilja fram. För att kunna freda sin frihet och
sjelfstHndighet och afwända orättwisa af andra, mäste alla
Folkstag som icke wilja upphöra att räknas bland sjelfständi»
ga nationer, wara beredde, att kunna förswara sig. Derlill
fordras mycken skicklighet och öfning, hwarföre de modigaste
karlar derlill inöfwas, och sadane kallas Rrigsfoll?. Stora
samlingar af krigsfolk kallas Arméer. När nu oenighet upp»
kommer emellan twänne folkstag, sä utsänder hwart land sina
Arméer, för att förswara sitt eget och städa fiendens folk och
land, de sägas dä företaga fälttag; när dä Arm.erne mötas,
söka de nedskjuta och förgöra hwarandra, hwilket kallas f_lt»
slagj ben Armeen som öfwerwinner den andra sages winna
seger. Dä endera mäste gifwa efter för den andses wilja,
eller ock bäba ledsna wid de mänga olyckor krig medför, öf.
werenskomma de att upphöra att städa hwarandra, och dä sa»
gas de siuta Fred eller Stillestand, bä det ster blott pä kor»
tare lid. Dä lwä eller flera stater förena sig till gemensamt
angrepp eller förswar. sägas de stuta Förbund.

Man förer icke krig blott till lands, utan dä ett rike
gränsar till hafwet, måste fienden Hfwen motas, att han icke
frän sjösidan gör landet städa. Derföre hafwa de Hfwen flera
skepp, med hwilla de föra krig till sjös, och sädana skepp kal»
laS Rrigsskepp, af hwilka de största kallas Linjeskepp, och
de nägot mindre kallas Fregatter, hwarutom det sins än
mindre af mänga slag. — Detzutom finnas wissa ställen, sä»som stora städer, samlingar af krtgsförrad eller ock andra wig»
liga orter, som det isynnerhet är nödigt att förswara för fi-
enden, och man har derföre omgifwit dessa med murar eller
wallar samt grafwar, och kallas sadane Fästningar.

Genom krig förändras ofta rikens och länders gransor
och utseende, hwarföre den delen af Geografien, som osi nu
äterstar, nemligen Politisk Geografi, är mera förändring un»
derkastad, än den Mathematista och Fpsista, som wi redan af»
handlat.

Politisk Geografi
-»Allt det Land, som pä Jorden sinnes, indelas, som wi förut
nämnt i ser stora Werldsdelar, nemligen: Europa, Asien,
Afrika, Nord-Amerika, Syd-Amerika och Polynesien.
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Europa
eller den Werlbsdelen, i hwilken wi sjelfwebo, är den minsta
bland alla Werldsdelarne, men liksväl den mest odlade och mäk-
tigaste delen af Jorden. Den äger omkring 220 millioner
inbyggare, och är indelad i ätstilliga Stater och Riken, nem-
ligen 3 Kejsaredömen: Österrike, Rystland och Turkiet;
14 särstildta Konungariken: Swerige och Norrige, Danne«
mark. Stor-Britaunien och Irland, Belgien eller Neder»
landerne, Preussen, Bayern, Sachsen, Hannover, Lvur.
temberg, Frankrike, Spanien, Portugal, Sardinien,
Neapel och Sicilien, samt ätstillige Storhertig.ömen, Her«
tigdömen, Furstendömen och Republiker.

Efter den makt Staterne ega, indelas de i 3 klasser. Till
den första räknas: Rystland, Preussen, Österrike, Frank»
rike samt Stor Britanien och Irland; till den andra
höra: Spanien, Nederlanderne och Swerige, samt till
den tredje de öfrige Staterne *).

Några af förenämnde Riken, säsom Stor.Britannien,
Frankrike, Spanien, m. fl. hafwa äfwett dem underlydande
Kolonier i de andre Werldsdelarne.

Man har icke alltid wid den Politiska fördelningen af
Länderne, bibehällit de gränsor, som Naturen synes utstakat.
Skandinavien eller Nordiska Halfön, t. ex., innefattar flera
Riken: Swerige och Norrige, samt delar af Danmark; Tysk-
land och Italien, flera sjclfständiga Stater; Hesperien eller
Spanska Halfön, 2:ne Riken: Portugal och Spanien, 0. s. w.

Wid Ländernes särstildta bestrifning, wilja »vi följa de-
ras läge intill hwarandra samt Nationernes inbördes förwandt*»
stap. Wi börja att bestrifwa det rike, som wi sjelfwe bebo,
nemligen: '

*) Mcd hänseende till Inbyggarn?» antal pä quadratmilen, är
Nederlanderne, som räkna öfwer 5000 pä q. m. det mest be»
folkode; Norrige, som blott har 12a det minst befolkade Land i
Eurova. Likwäl finnas särstildte delar af andra Europeiska
Länder, som haswa en större Folkmängd pa Quadratmilen än
Nederländerne, t. ex. Herligdömet Genua, som bar inemot
6noci» Hertigdömet Lncca, som räknar öfwer?ooc>, ön H^drct
10,000, och Malta med öfwerlBooo inbyggare pä hwarje q. m.
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Sweri ge och Norrige.

I.
S w e r i g e.

Gränsor och Storlek. Swerige, till widden bet
sjette i ordningen bland Europeiska Riten, gränsar i norr till
Norrige och Rysta Lappmarken, som skiljes frän den Swen-
fia genom Tornen och Muonio Elfwar, i öster till Rysta Lapp,
marken och Östersjön, i söder till Östersjön och i wester till
Kattegat och Norrige. Det Hr ätstiljdt frän Dannemark ge»
nom Öresund. Desi största längd är .50 och bredden 4a
Swensta mil. Hela beloppet af desi yta (areal innehall) är
I,_>7_ quadrat mil, sjöar m. m. inberäknade.

Berg. Swerige ar i allmänhet ett bergigt land. Huf,
»udstammen för de Swensta Bergen är Rölen eller Seve-
berger, som till en stor del utgör gränssklllnaden emellan
Swerige och Norrige. Detz största höjd och utbredning är i
Lappmarken (Lappska Fjällarne). Sulitelma, som är den
fjällknut. hwarifrän Lappska bergen utgrena sig, är tillika
den högsta punkt i Swerige. Frän fjällryggen sänker landet
sig smäningom mot hafwen, men genomskäres af flera twär,
3sar, hwilka merendels utgöra naturlig gräns emellan Rikets
flesta landskaper. Bland märkwä.diga berg ihogkommas för
öfrigt: Hreskutan i lemtland; Syltoppen pa gränsen emel,
lan nämnde landskap och Herjedalen: Stadjan, nordligast i
Dalarne; R.nnekulle, söder om Wermern; föder
om Wetlern, och Rullaberg, norr om Öresund.

5V ätten. Fä länder äro mera uppfylld» af insjöar
än Swerige. De största insjöar äro: N)enern. (50 quadrat
mil) belägen emellan Wermland, Westergörhland och Dals»
land, des sydwestliga del kallas, Dalbo.sjön; tvettern (17
quadrat mil), emellan Nerike, Ostergöthland, Smäland och
Westergöthland; Målarn (»8 quadrat mil), med mänga
öar, witar och angenäma stränder, emellan Upland, Söder,
manland och Westmanland; Hjelmaren (4^ qu. m.), emel,
lan Södermanland och Nerike; Siljan i Dalarne; Storsjön
i lemtland och Hornavan 1 Lappland. — De största Floder,
ne äro: Götha Elf, som har sitt ursprung i Herjedalen, gär
sedan in i Norrige i sjön Fämund, fortfar i Norrige under
namn af Trysel-Llfwen, sedan genom Wermland under namn
af Klar-Elfwen titt Sjön Wenern, frän hwillen Hö den är
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segelbar och fär namn af Götha Elf, samt faller ut i Katte,
gat wid Götheborg; Motala-Ström, som flyter.frän sjön
Wettern genom Ostergölhland in uti Brawi.en och Östersjön;
Dal-Elfwen flyter genom Dalarne, Wcstmanland, Gestrik,
land och Upland, i Vottnista wiken; Ljusnan, Ljungan,
Indals7 Umeä- Skellefteå, och Luleä»Elfwar falla äfwen i
Bottniska wiken. — Ca na ler: <l_rollhätte'_sanal, sprängd
genom berget, ledande förbi »vattenfallen i Götha Elf; Götha
<sanal, som gar frän Wenern till Wettern och derifrän genom
en rad af stere sjöar ut i Östersjön: denna Canal, som ut-
gör en sträcka af öfwer 17 mil, frän Wenern till utloppet
uti wiken Slattbaken, förbinder i förening med Götha Elf
och Trollhättan, Nord, och Östersjön: Arboga Canal, för»
enar Hjelmaren med Mälaren; Strömsholms <l_anal, utgör
en förening emellan Dalarne och Mälaren; Södertelje (a»
nal, förena, sydligaste wiken af Mälaren med Östersjön.

_.. limat och produkter. Klimatet är i allmän-
het kallt, isynnerhet de nordliga trakterne, dock mindre än
nägot annat lands under lika nordligt läge. Wintern är läng
och sträng: Sommarn korrt men mycket warm; Hösten är
den mitt >ste af ärsliderne; Waren wanligtwiS kall och stor-
mig. -— Af Mineralier, isynnerhet äf lern och Koppar äger
landet rill förrad. Swensta lernet anseS för det bästa. Guld
och Silfwer sinnes sa obetydligt, att desi upptagande ej lönar
mödan- Swafwel, Alun, nägot Bly Marmor/ Porphpr, sin»
nas äfwen. Stenkol endast wid Öresund. Landet är upp-
fylldt med stora skogar af fur, gran, björk; bok sinnes endast
ide sydligaste kustprovinser»..; ek upphör »ned medlersta Swe»
rige. Slä.tlandspro.inserne äro mera tjenlige för åkerbruk;
ftogstrakterne äter för boskapsskötsel. Bland wilda djur fi,
rekomma Harar öftver allt. Hjortar i södra samt Renar och
Elgar i nordligare landskapernc, äswensom flera rofdjur: björ,
nar, wargar. rafsvar och lodjur. Skogarnc hysa mänga nyt-
tiga fäglar: orrar, tjädrar, hjerpar; insjöarne och hafwm äro
fifirika.

Inbyggare; Näringar; Fabriker och Han,
del. Swenstarne höra tillben Germantsta grenen af Kau,
kaststa folkstammen, och hafwa alltid warit utmärkta förbin
tappelhe.!, redlighet, arbetsamhet, kärlek till frihet och sjelfstän,
dighet, ägande en hög tanka om sin trast och sitt wärde; men
beskyllas äfwen för afund sig emellan, rang och titelsjuka, samt,
böjelse för prakt, och en öfwerorifwen aktning för hwadsom är utländskt. Lapparne, som bebo den nordligaste delen af
Swerige, äro utaf den Finska grenen af Tschudista folkstam»
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«en, smä till wäxten, bruna, osnygga och rä, men likwäl af
ett fromt sinnelag; de lefwa merendels under tält, och flytta
omkring med sina renar, deras enda husdjur och förnämsta
egendom. — Folkmängden i hela riket stiger till nära 3 mil,
lioner. — Åkerbruk och boskapsskötsel äro Sweriges första
hufwudnäringar: de sädesrikaste provinserne äro Skäne, Öster»
göthland, Upland och en del af Westergöthland, sä att i wan»
liga ar desse förse de öfrige provinserne med tillräcklig inhemsk
Spanmäl. Bergwerken, af hwilka wi här nedan skola näm»
na de wigtigaste, stötas med drift', afkastningen af Stogarne
Hr ganska betydlig, och Fisterierne kunna anses för den fjerde
i ordningen af Rikets hufsvudnäringar. Sillfisket har i senare
ören betydligen aftagit. Larsiske idkas uti de fleste strömmar
nära hafwet, och Skälfangst isynnerhet uti Bottnista wiken.
Flere Provinsers inwanare idka äfwen lagt. — I Riket sin»
nas ätskillige Fabriker; en stor del af wära metaller manufak»
tureras innan de utskeppas. Kläden, Melyger och Linwäfna»
der tillwerkas inom Riket för landets behof, ock papper till

utförsel. — Handeln drifsves isynnerhet med egna produkters
utförsel, isynnerhet till England, Portugal, Spanien och Le,
vanten, samt genom frakt-resor för utrikes Handlande. Frän
Riket Utskeppas: jern. koppar, hwariehanda sorter timmer, tjä»
ra och flera andra ssogs-afkastningar, äfwensom sill och ätstil,
lig annan sist. De i Riket inkommande Waror äro isynner»
het: Win, socker, salt, tobak, the, kaffe och kryddor.

Religion och N) et en sk a per. Den Evangelisks
Lutherska läran är den i Riket allmänt räoande; dock äga
andra Christna ReligionSförwandter, äfwensom Judar, fri
Religions,öfning, men fä ej bekläda Rikets embeten eller me,
delst skolor utbreda deras lära. — Wetenstaperne odlas med
särdeles framgång, och har isynnerhet Naturhistorien, Kemien,
Läkarekonsten, Landets Historia och Antiquileter, jemte detz
Språk och Skaldekonst, genom Swenske Lärdes bearbetande,
wunnit betydlig förkofran. Till »vetenstapernes befordran äro.
Utom Skolor och Gymnasier, tlva Universiteter inrättade, nem,
ligen i Upsala och Lund; och till undersvisningen i Krigskon,
sten en särskild Akademi pä Kongl. Lustslottet Carlberg. Detz.
Utom äro till welenstaps. och konstbildningens spridande, ste<
la lärda och willra Samfund och Konst-Akademier stiftade.

Statsförfattning och Riksstyrelse. Swe,
»ige 5r en konstitution?! Stat. Rikets grundlagar äro Rege»
lingsformen af är 1809, Riksdags-Ordningen, Successions,
Ordningen och Förordningen om Tryckfriheten. Rikets Stan-
ter, som bestä af Fyra Ständ: Ri.d.rstap.t och Adeln, Pre-
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sterskapet, Borgareständet och Vondestänbet,, tillkommer det en«
samt att beskatta Nationen, anstä medlen för Sta.tswe.ket,
ofwerse desi tillstånd och förwaltning, och utan deras bifall
kan Konungen ej utfärda nya lagar, upptaga lan, göra ut«
strifningar af manskap, eller förändra.myntet. Sjelfkallade
samlas de till lagtima Riksdag hwart femte är; dock äger
Konungen att kalla till Urtima Riksdag. A Rikssalen gif-
wer Konungen, i Standernes närwaro, sitt bifall eller afstag
tillkänna, rörande alla de Niksdagömal, som fordra gemensamt
yttrande af Konung och Ständer. — Kronan är ärftlig och
tillfaller Konungens förstfödde Son samt detz manliga afkom,
lingar i rätt nedstigande linie. Ingen Ssvensk Prins sär* utan
Konungens och Standernes samtycke blifwa regerande Furste
af en utländsk Stat. Om Kongl. Huset pä manliga sidan
utdör, utwäljes en ny Thronföljar. af Swensta och Norrska
Rik-ts Ständers Deputerade. — Högste Domstolen utgöreS
af Tolf lustitice.Räd. sex frälse och sex ofrälsemän; till fö.
.edragning wid denna Domstol beredas mälen i Konungens
Nedre lustitice-Revision. I Stats Rädet, som bestär af nio
Ledamöter, nemligen en lustiticeStats-Minister och en Stats»
Minister för Utrikes arenderne, 6 Stats-Räd samt Hof-Kans,
leren, föredragas och afgöras' alla regeringsarender, utom de
ministeriela och commando-mal. Htvar och en af de fyra
Stals-Sekreterarne äger sate och stämma i Slats'Ra.et, dä
något stall föredragas eller förekommer, som till detz befatt-
ning hörer. Dessa mal böra wara förberedda af Stats-Se,
kreteraren och fyra frälse samt fyra .frälsemän, dem Konun»
gen förordnat att utgöra Allmänna ärendernes Beredning.
Hr frågan om krig eller fred, sammankallas ett utomordent-
ligt Stats-Rad, som utgöreS. af Stats.Ministrarne, Stats'
Räden, Hof°Kansleren och samtlige Stats Sekreterarn., hwil-
ka hsvar för sig afgifwa sitt yttrande för hwslket de blifwa an-
swarige; men Konungen äger makt att fatta och utföra det
beslut han finner nyttigast för Riket. Konungen äger full
makt och myndighet i regeringsmäl, har högsta befälet öfwer
Armöen, utnämner >_ill alla wigtiga embeten och beställningar,
upphöjer till grefligt. friherrligt och adligt siand samt utdelar
riddare.wärdighet *). Riksstyrelsen förwaltas i öfrigt

*) Riddare.Orbnarne öro fem: Seraphimer,Orden, som tisde»
los Furstliga personer och Rikets högste Embessman; Swards,
Orden som utdelas för militairist förtjenst; ttordstjerne,
Orden, som tillkommer egesstligen lärde och förtjente man afCivil- och Prestsiass det; .Vasa,O.d.n, sosn utdelas at dim,som gjort siq förtjente af jord- och bergsbruk, handel och kon»
stcr; Carl XIII:. Orden.
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genom 8 Kollegier, neml. Krigskollegium, Forwaltningen af
Sjö-ären.erne, Kansli-Styrelsen, Kammarkollegium, Stats,
Kontoret, Bergs-Kollegium, Kommers^Kollegium och Kammar-
Rätten. I provinserne är styrelsen anförtrodd ät 24 Lands,
höfdingar. För rättwisans skipande finnas 3 Kongl. Hof-Rät,
ter: i Stockholm, Jönköping och Christianstad, 15 Lagmans,
och 89 Haradshöfdingedömen. utom Rädstugu- och Kämnars-
Ratter i Städerne. Krigsmakten till lands och sjös har sin
egen Ofwer Dotnstol, nemligen Krigs-Hof-Rätten, hwarunder
lyda Krigs^Rätterne wid de särstilta Landt- och Sjömaktens
Corpser, hwilka egentligen döma öfwer fel och förbrytelser, be»
gängna i eller under tjenstgöring. Städerne, 86 till antalet,
styras af sina Magisirater, som tillika, under namn af Räd-
stugu-Rätter, fiipa rällwisan. Styrelsen och rättwisans fii«
pande i Bergslagerne äro, under Bergs Kollegii inseende, upp,
dragna st 11 Bergmästare. — Kyrkowäsendet eller den and»
liga styrelsen är anförtrodd ät Konsistorierne, hwilkas Ordfö»
rande äro Erke-Vistopen och Bistoparne. Hela Riket är i det-
ta hänseende indelc i 12 Stift, neml. Upsala Arke-Bistops-
Stift, samt Strengnäs, Westeräs, Carlstads, Linköpings, Cal<
mare, Wexiö, Skara, Götheborgs, Lunds, Wisby och Hernö»
sands Vistops-Stift, under hwilka tillsammans höra 168 Pro,
sierier och 1214 Pastorater. Hof.Församlingen och Stads,
Församlingarne i Stockholm, samt Amiralitets-Församlingen
i Carlscrona, hafwa sina egna Konsistorier.

Krigsmakten till lands utgör wid pass 50,000 man,
hrraraf ungefärligen A äro indelta Regementen, och de öfriga
wärfwade. Häraf är omkring 42,000 man Infanteri, samt
8000 man Kawalleri. Detzutom har Konungen (dock endast
i krigstider) rättighet alt uppbåda Bewäringsmanstapet, som
utgöres af alla unga män mellan 20 och 25 ar, och som ef,
ter äldern är indeladt i fem klassrr. Sjömakten bestär af 30
ftepp, bland hwilka finnas omkring _o Liniestepp och Fregat,
ter, samt ofwer 200 Skargärdsfartpg. Orlogsstottan, som
bestar af de stora Krigsskepp.», har sin station i Carlscrona;
Skärgårds-Flottan eller den sa kallade Armeens Flotta, somutgöres af de mindre Fartygen, är stationerad i Stockholm

och Götheborg.
Srveriges wapen är en, med upphöjdt kors, fyr,

delad stöld; uti första och fjerde fältet stä tre gyllene kronor,
som äro Swea Rikes enskildta wapen; i andra och tredje ett
krönt Lejon, springande ofwer I.ne strömmar, tillhörande Gö«
_ha Ri...

Landets Indelning: Swerige fördelas i 3 huf-
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wuddelar: i) Swea-Rike; 2) Götha-Rike, med öarne Gott,
land och Oland; samt 3) tTorrland, med Swensta andelen
af Lappmarken.

Swea-Rike
skiljer sig frän Götha.Rike genom de bergiga stogStrakterne
»almarden, mellan Östersjön och Wettern, samt Timeden emel,
lan Wettern och Wenern. En frän berget Städjan utgående ös
samt Dalelfwen fiiljer det frän Norrland. — Den smgifwande
kusten splittrar sig mera i siär, än annorstädes wid SwerigeS
stränder. — Swca>Rlke innehäller Landstapen: Upland, Sö«
dermanland, N)el! manland, iTerike, tVermland och Da,
larne. Denna medlersta del af riket, såsom mer bergaktig
än stät, har i allmänhet godt förräd pä metaller, förnämli-
gast pä jern och koppar; men Upland, Södermanland och
Nerike samt en del af Westmanland äro tillika goda sädes«
orter. — Swea Rike utgör: ett sä kallad. Öfwerstathällare.
stap och 7 Höfdingdömen eller sä kallade Län, nemligen:

1) Stockholms öfwerstäthällareskap,
hwarunder lyder Staden Stockholm, jemte nägot litet af trak«
ten deromkring. Stockholm, hela Rikets Hufwudstad och
Konungens Residens, Stapelstad *), med 79,500 inwäna,
re **), belägen dels pä holmar och dels pä fasta landet wid
Mälarens utlopp i Östersjön, pä gränsen emellan Upland
ock Södermanland, i hwilka landskaper Staden till ungefär
hälften i hwa.de.a är belägen. Den ar säte för Rikets Hög-
sta Domstol, Swea Hofrätt, Rikets Kollegier, Riksens Ställ,
ders Bank och Landshöfdingen öfwer Stockholms Län. Sta,
den äger utmärkt god hamn, drifwer ganska betydlig utrikes
handel och äger hwarjehanda Manufaktur.inrattningar. Der
finnes Swensta Akademien, en Wetenstaps-Akademi, en Wit«
tethets, Historie- och Antiquitets-A.ademi, en Musikalist och
en Mätare- och Bildhuggeri-Akademie, tillika med flera märk,
wärdiga byggnader, såsom Kongl Slottet, Riddarholms-Kyr,
kan, de. Swensta Konungarne begrafwas, Riddarhuset, Bör,
sen. Myntet, 0. s. w. — I Stockholms stöna nejder ligga
Carlbergs Krigs.Akademi och Rörstrands Porcellaim fabrik.

*) Stapelstäder kallas be, fem h.fsva rättighet att idka sjö,
fart och handel pa utrikes 0r...; hsvar.ns.. Upstäder, om ock
wid Hafsvet belägna, endast fa drilwa inrikes hand.l. Vergs»
städer, kallas de i Bergslagen ock till deb törnson asslagde
Städer.

") D_ Stadernes folkmängd ar beständigt förändring underkastad,
har man utfört summorne i runda tal.
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, 2) Stockholms Lan, som innefattar den östra mera bergiga ku«
sten af Upland, i allmänhetRoslagen kallad, samt en liten del af
Södermanland, kallad Södertörn. — Städer: _Vaxholm, en
sjöstad med öfwer yoa inwanare, samt den pä en genl emot
liggande holme belägna Fästningen, som sörswarar inloppet
till Stockholm; Sigtuna wid Mälaren, med 40a inwänare,
namnkunnig i Historien, säsom det ställe der Oden nedsatte
sig; Nor'telje med 1000 och Osthammar med 50a in»
wänare, belägne wid wikar af Ålands has, norr om Stock»
Holm; Södertelje med 1000 inwänare, uti Södertörns wid
Södertelje .anal. Här märkes dessutom: Kongl. Lustslotten
Drottningholm, Ulriksdal, och Haga; Utö lerngrufwor;
Fortzlnarbs och Hargs samt N?ira Manufaklurwerk.

3) Upsala Län, utgör den westra mera flacka och
sä...bördiga delen af Upland. Städer: Npsala wid Fyrisan,
säte för Rikets Erke Biskop och Länets Höfding, med Univer.
sitet (stiftadt af Sten Sture den äldre), som äger ett rikt Vi«
bliothek, en berömd Domkyska, och 4400 inwänare; inemot _n
hals mil harifrän ligger Gamla Upsala, hwars Kyrka for»
dom »varit det största esfgudatempel i Norden, och hwarwid
Ssverigcs hednista Konungasäte befunnits. Enköping, den
enda Staden » Länet utom Upsala, m».d I2_>_» inwänare. I
detta Län ligga Dannemora lerngrufwor, samt Löfsta, ett
af de största lernbruk i Niket.

4) Södermanlands eller Nyköpings Lan,
bestär af största delen af Södermanland, med undantag af detz
ostligaste del. Södertörn. Länet är bördigt och wäl odladt.
Städer.' Nyköping, en »vacker Stapelstad med Landshöfdin-
gesäte samt hwarjehanda Fabriker och 28^0 inwanare:
Strengnas, wid Mälaren, Biskopssäte med Gymnasium och
ioon in»vänare; Trosa, sjöstad, med 500 inwänare, samt
Upstaderne: Mariefred med 800; Elkilstuna med 2400 in«

»vanare och betydligt I.rnmcsnufactur »verk; Lorshälla med
550 insvanare, samt Köpingen Malmköping. Här märkes
äfwen Kongl. Luststottet Gripsholm.

s)westmanl ands eller Westeras Lan, fördel
mesta ett bördigt slättland, men i norr omgifwet of en bergig
skogstrakt, innefattar östra deless af Westmanland och den nord,

westra delen af Upland, som kallas Fjerddussdra. StäAr, alla
belägna i Westmanland: Nlesteras, »vid Mälaren, Landshöf-
dis.g- och Biskopssäte med Gymnasium, och 3250 insvanare,
trifwcr handel sned bergslagsprodukter; Arboga, wid den se,
gelbara Arboga an, hwarpa föres en mängd jern till Stock-
holm, med .700, köping »ned 1300, och Bergstaden Sala
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med 2yOQ inwanare, der Hfwen Rikets enda Silswergrufwa är
belägen. Här märkes för ösrigt Norbergs Grufrvor, som
gifwa en myckenhet jernmalm. och Lustslottet Strömsholm.

6) Ne rikes eller Örebro Lan, en stogbewäxt
bergstrakt med Rikets förnämsta lerngrufwor, innefattar hela
Nerike, westra delen af Westmanland, och den nll Wermland
hörande Carlstoga bergslag. Stader i Nerike: Örebro, nära
Hjelmaren, Landshöfdingefäte med 4000 inwänare, drifwer han«
del pä Stockholm med bergslagsprodukler; Affersund, nära
nordligaste »viken af Wettern, med 800 inwanare. Städer i
Westmanland: Nora med 650 och Linde eller Lindesberg
med 700 inwänare. I detta Län märkes: N)edewägs Ma«
nufaktur.w... i Westlnanland, samt Dylta Swaswelbruk i
Nerike.

7) N?er melands eller Karlstads Län, inne_
fattar hela Provinsen Wermland, undantagande Carlstoga
bergslag. Wermland är en stogbewärt bergstrakt, med rika
jernglufwor; endast södra delen, kring sjön Wenern, är statt.
Städer: Carl.tad, Lan.shöfdinge- och Biffopssäte med Gy»n«
nasium och 2800 insvänare drifwer god handel pä Götheborg
med bergslags-produkter; i^hristinehamn med itsoo inwänare,
bekant för den ärliga Fastingsmarknaden, der ortens inbyg»
gare försälja sina be.gwerks produkter; philipstad, med 800
och Arrvika (f. d. Oscars Stad) med 350 inwanare. pers,
bergs. Nordmarks, Tabergs, m. st. rikhaltiga Grufwor
ligga i delta Lan.

6) Roppar bergs Län, innefattar hela Provinsen
Dalarne, omgifwen af stogbesvuxna bergsäsar. Jorden är
ofruktbar, stoizbewäxt, men desi nordliga del upptages af
stora ödehedar; bergen lemna den mesta koppar i Riket, och
en mängd jern, äfwen swafsvel. Städer: Falun, Lands»
höfditsgefäte med 4150 inwanare, och i detz granskap Rikett
förnämsta Koppargrufwa, af samma namn med Staden; He-
demora med __)«_» och Säther med 550 inwanare. Här
märkes äfwen ..westads och Garpenbergs Kopparwerk, samt
Elfdcchls Porfyrwcrk.

Af dessa Län ar Kopparbergs till widden och Folkmängden
det största, med 288 quadrat miis widd och omkring 133,100
inbyggare. Dernast kosnma Karlstads Län, som har omkring
167,500 inbyggare pä »48. Nyköpings med omkring 107,650
pä 58, Örebro Län som har omkring 113,500 pä 74, Stock«
Holms (utom Hufwudstadeus Folkmängd) med omkring
103,800 pä 67; Westeras Län med omkring 89,400 pä 62,
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och Upsala Län, hwilket i bägge afseenden ar det minsta, med
omkring 81,800 inbyggare pä 55 quadrat mils rymd.

Biskops-Stiften i Swea-Rike aro 4, nemligen: l) Grke»
Stiftet eller Upsala Stift, som innefattar hela Upland, och
sträcker sig öfwer 2.ne Provinser i Norrland, nemligen Gestrik.
land och Helsinglanb; 2) Strengnas Stift, som bestar af
hela Södermanland och Nerike; 3) tvesteräs Stift/ som ut°
göres af Westmanland och Dalarne; 4) Carlstads Stift,
som innefattar hela Wermland och Dalsland.

Götha-Rike
utgöres af Landskapen: Ostergöthland, Smaland, Gott»
land. Oland, westergöthland, Dalsland, Bohus-Län,
Skåne, Halland och Bleking. Som klimatet i dessa Pro«
vinser är mildare än i de norra landstaperne, och landet min»
dre bergigt, producera de mera spanmal än metaller. Wid
kusterne fångas sill och strömming. — Här äro »2 Län eller
Höfdingdömen:

1) __) ste rgöthlands eller Linköpings Län,
som innefattar hela Ostergöthland. Medlersta och norra delen
är stätt och sädesrik, men wid gränsorne omgifwes det af skog»
Hewurna berg och desi södra del hör till de bergigaste trakter i
Götha-Rike. Utom sjön Wettern, wid hwilken Omberget är
belägit, märkas sjöarne Sonien, Roxen och Glan, samt 2:ne
stora hafswikar: Bräwiken och Slätbaken. Städer: Linkö-
ping, Landshöfdinge- och Bistopssäte med Gymnasium och
3550 inwanare; iTorrböping, wid Motala ström, mellan
sjön Glan och Bräwiken, en af Rikets största Stapelstader,
med klädes och andre fabriker samt 9600 inwäuare; Söder»
köping, nära Slätbaken, med 900 och^Skeninge med 950 inwa»
nare, samt N)adstena med 2000 inwänare, och fordom med
ett berömdt kloster, uu med en allmän arbetsinrättning; samt Kö-
pingen Motala^ »vid Wetterns utlopp. I detta Län bör äf«
wen märkas: Htrvidabergs Krppargrufwa, Finspängs Ka,
nonbruk. Boxholms Stangjerns och Manufaklur«wer. samt
Gnsums Messingsbruk.

2)Calmare Lan, som innefattar östra delen af
Smaland/ och Oland. Smalandska andelen är en läng kust-
sträcka, mera bördig an de öfriga delarne af detta landskap;
detz norra .del är ganska bergig, och kusten inskuren af djupa
fjärdar. Ön Oland, är nära ,3 mil läng, men blott en och
en half mil bred, och skiljes frän fasta landet genom kalmar-
sund. Större delen af landet är en kalk.klippa och ofruktbar,
men nedom denna är, isynnerhet wid westra kusten, ett ganska
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bördigt fält med herrliga lundar. Städer: Calmar, Stapel,
stad, Landshöfdinge. och Biskopssäte samt Gymnasium, med
ZONO inwänare; westerwik en af de betydligare Stapelstä-
derne med .2800, och N?tmmerby med 1200 inwänare, hwar«
est drifwes start handel med Oxar. Pä Oland har nyligen
blifwit anlagd en Stad, Borgholm, nära det nu mera för»
störda Slottet af samma namn. Wid öns södra udde är
Olands Alunbruk belägit.

z) R ronebergs Lan, innefattar södra delen af
Smaland. Landet är uppfyllde af sjöar, säsom Hsnen och
Möcklen, och i allmänhet stogbewäxt. Deff westligaste del är
isynnerhet sandig och ofruktbar, med stora hedar. Här sinnes
blott en enda Stad, N)exiö, som är Landshöfdinge- och Bi-
siopssäte, samt har ett Gymnasium och 1700 inwänare.

4) Jönköpings Lan, som innefattar norra delen
af Smäland, hwil.en är mera bergig än den södra, och har
nägra malmstreck, säsom af guld wid Adelfors, och Taberg
bestär af en rik i dagen liggande jernmalm. Städer: Jön-
köping, Stapelstad wid Wettern, säte för Götha Hofratt
och Länets Höfding, med 4000 inwänare: Eksjö som drif-
wer ansenlig orhandel, »ned 1400, och Grenna med 600
inwänare. I detta Län märkes: tvismgsö, en ö i Wettern
som fordom »varit flera Konungars Residens, och Bolmsö i
sjön Bolmen, wid gränsen af Kronebergs Län.

5) Skaraborgs Lan, emellan sjöarne Wettern
och Wenern, innefattar norra delen af Westergölhland. En
stor del af Länet utgöres af den sä kallade Westgötha Fal-
bygd eller en ganska fruktbar Slätt, frän hwil.en flera flöts»
berg uppstiga, säsom Rimieksslle wid Wenern, Billingen
m. fl. Här märkeS äfwen sjöarne Skagern, N?iken och
Udden samt öarne Leckö och Kälandsö i Wenern. Städer:
Mariestad »vid Tidäns Ntlovp i Wenern, Landshöfdinges....,
med 1450 inwänare; Skara. Biskopssäte med Gymnasium
och 1400 inwänar?; Lidköping med 1600, Sköfde med
600, Hjo med 500, och Falköping med 500 inwänare.
Wid Götha Canals inlopp i Wettern anlägges N?anäs
Fästning.

6) Elfsborgs Lan, »nnefattar södra mera skogiga
och ofruktbara delen af Westergölhland och det lilla wester om
Wenern belägna Dalsland. Städer: N)en.roborg, nära
Wenerns utlopp, Landshöfdingesäte med 2300 inwänare; 80.
ras, med 2200 inwänare, som briswa betydlig handel kring

K
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Riket meb de sa kallade Westgötha waror; Alingols, m«d
ätstillige Fabriker och 1.00 inwänare; Ulricehamn, med »500,
och i Dalsland Hmal med 1300 inwänare. I detta Län
märkes Lrollhätte Slustwerk, hwarigenom förening är öpp,
nad mellan Wenern och Nordsjön.

7) Götheborgs och Bohus j_än, en smal o_)

bergig kuststräcka, med en kal skärgård och ritt siste som d.ck
Hr i ett märkbart aftagande. Bland deH öar äro Orust och
Vjörn de betydligaste och af Götha elf, som grenar sig wid
Kongelf, bildas ön Hisingen. Detta Län innefattar en liten
del af Westergöthland och hela Bohus. Städer: i Wester»
göthland: Götheborg, den största Stapelstaden i Riket näst
Stockholm, Landshöfdinge- och Biskopssäte, har ett Gymnast»
um, ätstillige Fabriker och 27,000 inwänare; i Bohus Län:
Stapelstäder»».: Rongelf, med 800 inwänare och det närbe,
lagna nu förfallna BohuS Slott; Marstrand mcd 1000 in»
wanare, jemte Fästningen Karlsten, belägen pä en ö i hasw.t;
samt Nddesvalla, so»n drifwer utrikes handel, med 3600, och
Strömstad med 1400 inwänare.

8) Hallands eller Halmstads __än, innefattar
Landstapet Halland. Likaledes en kal kuststräcka, men utan
skärgård; desi norra sch inre delar äro bergige, södra delen flack
och sandig. Flerastädes finnas dock herrliga Bokskogar. Lan»
det genomstares af flera strömmar, N)iskan och Htran, som
börja i Westergöthland, Nissan och L,agan ur Smaland, alla
med rika Laxfisken. Städer: Halmstad wid Nissans utlopp.
Stapelstad och Landshöfdingesäte med 1750 inwänare; __.a«
Holm »vid Laga än, med 900, Falkenberg, wid Acran, med
750, TVarberg, som idkar utrikes handel, med 1600, samt
Rongsbacka med 450 inwänare.

9) Malmöhus L.an, innefattar sydwestra delen af
Skåne. Större delen längs kusterne utgöres af de sädesbör,
digaste, äfwensom bäst befolkade, ställer i riket. Hkerbruket bar
i senare aren gjort högst betydliga framsteg. Men kring N?om_»«
sjön sinnes en stor ofruktbar sandstätt och kring Ringsjö»»,
samt södra sidan af bergshöjder»». Romelcklint, __u.d.röds«
åsen och Söderåsen (de senare utgöra gränsen emot _ihristi»
anstads Län) stora bokskogar. Städer: Malmö, en af de
bättre Stapelstäder, säte för Länets Höfdinge, med några Za«
bri.er, samt 8000 inwänare; Lund, med Universitet, stiftad!
af K. Carl XI, Biskopssäte, och 4000 inwänare; Lands.ro»
na med 3800, Helsingborg med 2700 och Zstad med 3900,
alla tre Stapelstader, samt Skanör med Zoo, Falsterbo med
20a inwänare, och Köpingen Trelleborg. I Öresund lig»
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ger 8i» Hrven och ofwan för det samma Rullaberg, i hIVUs
granskap Höganäs stenkolsgrufwa är belägen.

in) Christian stads Lan, innefattar nordöstra de.
len af Skåne. Detz öfra del är i allmänhet backig (frän
Halland skiljes den genom den betydliga landthöjden Hal-
lands äs), mindre fruktbar och till en del skogbewaxt. Den
östra delen är sandig med de största flygsands fält i Riket, dock
i allmänhet tämligen fruktbar. Städer wid östra kusten: Chri-
stianstad wid. Helgeä, Stapelstad, säte för Hofrälten öfwer
Skåne och Bleking, samt för Länets Höfding, med 4000 in»
»anare, och Cimbritohamn med 1000 inwänare; wid
westra kusten: Engelholm med 1000 inwansre, samt Köpilu
gen och Fiskläget Bästad. Här märkes dessutom Alunbruket
Andrarum.

11) Blekings Lan, som innefattar Bleking. Ett
wackert. landskap med skogbewäxta dalar. Stader: Carls-
crona. Stapelstad, hufwudstationen för Rikets Orlogsstotta,
säte för Länets Höfding, med 12000 inwänare men obetydlig
handel; Carlshamn, Stapelstad, med 4000 inwänare, idkar
god utrikes handel; Sslrvitsborg med 1000 inwänare, samt
Köpingarne Christianopel och Ronneby.

12) TVisby il. än, som innefattar hela ön Vottland,
htvilken liksom Oland ar en kalk.klippa, till en del stogbewäxt
och i allsnänhet sädesbördig. Här sinnes blott en Stad: N)is«
by. Stapelstad, Landshefdinge. och Biskopssäte, har Gymnasium,
400a inwänare, war fordom en af Hansestäderne och i
mycket anseende. Wid detz norra udde är ön Färön belägen,
och pä detz södra, Klippan Hoborg.

Af dessa Län är Elfsborgs till landwidden det största,
dernäst Linköpings, Ealmare, Jönköpings, Kronebergs, Skara-
borgs, EhristianstadS, Halmstads, Götheborgs, Malmöhus.
Blekings och Wisbp Län. Malmöhus Län har omkring
200.200 inwänare pä 38 quadrat mil, Linköpings Län 185,500
pä 99, Elfsborgs 195,300 pä 119, Ealmare 163,500 pä 98,
Skaraborgs Län 164,150 pä 78, Götheborgs 152,000 pä 42,
Ehristianstads 149,20a pä 53, Jönköpings 135,000 pä 95,
Kronobergs 106.600 pä 84, Halmstads 88,900 pä 45, Ble,
kings 85.600 pä 26 och Wisbp 38,900 inbyggare pä 27 qua,
dratmils widd.

Vifkopsstiften i Götha Rike äro 7, nemligen: ,) Lin«
köpings Stift, som bestar af hela Ostergöthland och norra
delen af Smaland; 2) Calmare Stift, svm utgöres utaföstr»
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delen af Smaland, tillika med ölanb; 3) Wexiö Stift, som
innefattar medlersta och westra delen af Smaland; 4) Skara
Stift, som utgöres af större delen af Westergöthland och Mo
Härad af Smaland;/ 5) Götheborgs Stift, som bestar af
hela Bohus Län och Halland, samt enliten del af Wester,
göthland; 6) Lunds Stift, som utgöres af Skäne och Ble«
king; 7) Gottlands Stift, som bestar af ön Gotlland.

Norrland
bestar af Provtnserne Gestrikland, Helsmgland, Herjedalen,
N7edelpad, lemtland, Hngermanland, tVesterbotten.
Norrbotten samt Swensta lappmarken. Denna mest kalla
del af Swerige frambringar »väl i sina sydligare trakter, och
de som ligga wid Hafwet, något Spanmal; men för öfrigt
är den mestadels uppfylld af berg, mossar och hedar, och rik»
ligen försedd med skog och »ville.rad. — Alla dessa tvidsträck»
ta landskap utgöra tillsammans blott 5 Län, nemligen:

1) Gefleborgs Lan, som innefattar Landskapen
Gestrikland och Helsmgland. Bagge dessa Provinser öro ber»
giga skogstrakter med inskränkt åkerbruk. Utom Dal.Elfwen,
märkes här: __jusn. Glfwen, som börjar i Herjsdalen. Sta»
der i Gestrikland: Gefie, Stapelstad och Landshöfdingesäte,
med Gymnasium och 7500 inwänare; i Helsmgland: Hudiks»
wall, med 1700 och Söderhamn »ned 1400 inwänare, bada
dessa äro äfwen Stapelstäder.

2) N)e st er, Norrlands Lan, beskär af Anger»
manland och Medelpad, stogbewurna bergstrakter men frukt<
barare än Gesteborgs Län. I Ångermanland är linstötseln
och linwäfnader drifna till större fullkomlighet, än annorstä»
des i riket. Frän lemtland flyta härigenom Ljungan, In»
dals-Elfwen och Angerman-Elfwen. Städer: Hernöfand i
Ångermanland, Landshdfdinge. och Bistopssäte med Gpmna«
stum och 1900, samt Sundswall, i Medelpad, med 1800
inwänare.

3)lemtlands __än, innefattar Lands, aperne lemt»
land och Herjedalen, belägna närmare fjällryggen, och till stor
del fjällbpggder, med de betydliga bergen Sittoppen och Are»
ssutan. Kring Storsjön är landet mera slätt och bördigt.
Detta Län har endast en stad, Östersund, wid Storsjön, med
Landshöfdingesäte och 40a inwänare.

4) West er bot tens L.an, innefattar södra delen af
Westerbottcn och södra delen af Lappland, kring Nmea-Elf,
och Sk.llefteä.._s.f. Kustlandet är oaktad, deh nordliga läge
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tämligen bördigt med förträfflig gräswäft. Här finnes oH
blott en enda Stad, Umeå, som är Lanbshöfdingesäte och
har 1250, inwänare.

5) Norrbottens Lan, som innefattar norra de,
len af Westerbotten samt norra delen af Swenska Lappland.
Frän inre fjälltrakter»:, flyta Elfwerna: LuleaElf, Calix'
Glf och Tornea-Elf, hlvilken senare utgör gränsen emot
Ryssland. Städer: Piteå, Landshöfdingesate med noo, och
Luleå med ivoo inwänare, samt Haparanda (s. d. Carl
Johans Stad).

Lappland eller wanligen Lappmarken kallad, benämnes he«
la sträckan emellan Westerbotten och Norrffa Fjällryggen. Lan»
det är uppfyllde af fjäll, stora skogar, ofruktbara hedar, kärr
och insjöar. Wintern »varar 9 mänader; sommarn deremot
är ganska het. I de nordligaste trakterne af landet gar solen
icke ned under nära en mänad »vid sommarsolständet, men icke
heller opp wid wintersolständet. Nägot lönande äkerbruk drif-
»es icke, utan hufwudsakligen boskapsskötsel, siste (laxfisket
roigtigast) och jagt af wilda djur, hwilka här finnas ömnigare
än i andra provinser. De ursprunglige inbyggarn, äro Lap,
parne (sjelfsva kalla de sig Same), omkring 4000, och deras
lefnadssätt är lika med deras samstägtingar af Tschu.iska stam»
men. Renen deras enda husdjur; men utomdetz finnas Ssven»
sta och Finska nybyqgare. Lappland indelas uti Tornea
lappmark, innefattande Torneä- och Calix-Elfwers Flodom-
råden och Luleå lappmark kring Luleä Elfs tillflöden, bägge
af Norrbottens Län; Piteå Lappmark kring Piteä» och
Skellefteä-Elfwerne, Umeå Lappmark, som utgöres af Umeä'
Elfs Flodomräde ock Äsele Lappmark wid Ångermanens öfre
grenar, de tre sistnämnde under Westerbottens Län. I Lapp«
marken sins ingen Stad.

Af dessa Län är Norrbottens det widsträcktaste i hela Ri,
ket och innehäller 751 quadrar mil. Dernäst tömmer, i an<
seende till areal widden, Westerbottens Län, som haller 668
quadrat mil, och lemtlands som häller 425; Wester.Norr»
lands Lan har en areal.widd af 217 och Gcfleborgs af 172
quadrat mil. I samma proportion äro berörde Län mindre
bebodde; ty de twä största, Norrbottens och Westerbottens,
hafwa blott nägot öfwer 86,800 inwänare tillsammans, lemt,
lands nära 41,000, Wester»NorrlandS omkring 76,000 men
Gesteborgs Län öfwer 100,000. Folkmängden i Lappland sti»
ger ej öflver 11,000 personer.

I Norrland Hr ett enda Bistops.Stift, hwilket säledes
till landwidden är det största i Riket, emedan det omfattar
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b«.H Norrland, med und«utag af Gestriklanb och Helsingland,som tillhöra Upsala Stift.
I Westindien äger Swerige den lilla ön St. Barthele.

mi, en af de mindre Antillista öarne, som är i^ mil läng
och H mil bred, med Staden Gustavia.

11.

Norrige.
Gränsor och Storlek. Norrig» gränsar i norr till

Ishafwet, i wester och söder till Nordsjön och Kattegat, i
öster till Swerige, och nordligast till Ryssland, samt utg.»
i längden nära 160 och i bredben ungefär 40 mil. Landet
innehåller smkring 2800 quadrat mil i areal widd.

Berg och tvätten. Landet är mycket bergigt.
Vergssträckan Roten, som tager sin början ifwerst i Finn,
marken, delar sig wid Herjedalen i 2:ne grenar, af hwilka den
lägre eller Serveberget utgör gränsen emellan Swerige och
Norrige, men den högre Dovrefjäll gar ät wester in i Nor»
rige, och delar Norrige i twänne delar. Nordanfjälls och Sun»
nanfjällS. Pä Dovrefjäll sinnaS Snöhattan, öfwer 7000 f«t
öfwer hafwet, och flera ganska betydliga fjälltoppar. Emellan
dessa fjälltoppar finnas stora isfält, som aldrig smälta och kal»
las i Norrige Isbrcrer. Frän Dovrefjäll utgä fjällsträck»
ningar i alla riktningar genom Norrige ända ned till detz syd,
lig«ste udde Lindesnäs. Norrska bergen sänka sig icke såsom
de Swensta mot hafskusten, utan afbrptas först wid stränd.r«
ne med twär» branter, emellan hwilka en myckenhet större och
mindre hafswikar och fjärdar inlöpa och liksom sönderskär.
Norrska kusten. De förnämsta äro: Christiania-fjorden,
Stavanger,, Hardangers,-, Romsdals-, Trondhiems»,
N?est- och Alana«fjorderne, af hwilka somliga hafwa 10
till 15 milS längd inät Landet. — Af sjöar äro Mjösen,

och Famund i Aggerhus Stift, och Snasen, nä»
»a Trondhjems.fjärden, de största. — De största Strömmarne
ligga sunnanfjälls, och hafwa alla sitt ursprung i Dovrefjäll,
nemligen: Glommen, som börjas i Fämundsjön och upptager
bongen, hwilken nedom Mjösen far namn af VVormen;

som sedan i Swerige fär namn af Klar elf-
»en; och L.ouwen, som alla flyta genom AggerhuS Stift;
_Nid..lfw.n och Otter«an, genom ChristiansandS Stift. D«som ligga nordanfjälls äro mycket mindre och kortare, emedan
den stora bergSrpMn, hwa.ifran de hafwa sitt ursprung, lig»
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ger sä nära hafw».; Tana'elf».n är den b.tpbliHast. och ut.
faller i Ishafwet.

Rlimat och produkter. Klimatet liknar för det
mesta Swerige. Det inre af landet är belydligen kallare än
sjökusterne. Norriges produkter hämtas hufwudsakligen ur
bergen (jern, koppar, bly, marmor), af skogarne (träwirke,
beck) och af siskerierne. Djurstagen äro desamma som i Swe-
rige.

Inbyggare, Näringar och Handel. Norr,
männerne äro högsinnade, redliga, tappra och gästfria. Här»
dade af klimat och lefnadssätt äro de af ett muntert lynne.
De äro förträfflige sjömän, och säsom nästan alla bergsboer,
as naturen fallna för mekaniska yrken. Deras lefnadssätt är
tarstigt, och de som bo högst i Norden, nödgas ofta lefwa af
barkbröd. I nordligaste trakterne bo Lappar och Finska ny»
byggare, hwil.a här fä namn af __.uener. Folkmängden ut»
gör öfwer en million. — Åkerbruk, ehuru otillräckligt för in»
byggarnes behof, boskapsskötsel, bergwerk och siskerier äro de
wigligast. näringarne. Fabrikerne äro ej betydliga, men utri»
keS handeln deremot tämligen listig.

Religionen är Evangelisk Luthersk; andra Religions»
bekännare tälas äfwen, liksväl icke Judar.

Statsförfattning, Riksstyrelse ochßrigs,
makt. Norrige är förenade med Swerige under en Ko-
nung, sa att alla yttre politiska förhållanden äro gemensam-
ma för bägge rikena, men för .frigt en sjeifständig Stat, som
styres efter en egen Konstitution. Den lagstiftande makten
utöfwas af Rikets Representanter, som samlaS hwart tredje
sr till Stor.Thing. Linie.Armeen stiger till 12,000 _man,
men alla LandelS Jordbrukare äro skyldige bidraga till landets
förswar.

ll_andet« Indelning. Norrige indelas i Fyra
Stift: Aggerhus och Christiansands, som ligga sunnan»
fjälls, samt Bergens och Trondhiems nordanfjälls. Stiften
ster delas i Amter. I ecklesiastikt hänseende bestod Norrige
_illförene äfwen af dessa fyra Biskops'Stift, men nu mera
af fem, sedan TrondhiemS Stift blifwit delat i twenne, nem»
ligen TrondhiemS samt Nordland_nS och Finnmarkens Stift.

1) Aggerhus eller Ch ri stiania Stift, som är
den fruktbaraste och folkcikaste delen af Landet, med omkring
452,000 inbyggare, innefattar flere mindre landskap.., säsom:
Guidbrandsdalen, Hedemarken, Osterdale», Valders, Hal.
lingdalen, Ringerige, Toten och Hadeland» Fellviig, Ro,
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merigerne, Smaalenen, tTldra samt Gr»f.
staperne larloberg och »Taurvig. Det är indeladt i 5 Ann
samt har Städerne: Christiania, Rikets Hufwudstad, Sta.
pelstad, säte för RikkStäthallaren och Rikets enda Univerfttet,
med 21,000 tnsvänare, ätskillige Fabriker och betydlig handel;
Staden förswaras af bergfästningen Aggerhus. Opslo, Nor«
riges gamla Hufwudstad. Motz, med 2900 inw., betydlig»
jernmanufakturer och sägsverk, god hamn, sjöfart och handel.
Fredriksstad, wid Glommcns utlopp, med 2600 inw., befäst,
den enda Stad i Norrige, som bestar blott af stenhus. Fre»
drikshall med 4200 inw. och bergfästningen Fredrikssten,
under hwars belägring K. Carl XII blef skjuten. Dram»
men är ett gemensamt namn för trenne smä städer: Bragnäs,
Strömsöe och Tången, hwilka tillsammans hafwa 17,000 in«
lvanare, ätstillige Fabriker, och d.ifwa betydlig handel me.
träwaror. Tönsberg, Norriges älsta Stad, har nu endast
1900 inw., idkar handel, sjöfart och steppSbyggeri. Rongs,
berg, nära Kongsbergs silfwerbergwerk, med 3700 inw. __aur«
vig, i Grefffapet af samma namn, med 2500 inw. och betyd»
ligt kanongjuteri. Holmstrand, Rrageröe, Skeen, alla min»
dre betydliga städer. Här märkes äfwen Fredrikwarns Fäst»
ning och Nongsrvmger SkanS pä en klippa wid Glommen,
samt lernbruket /Lidswold, pä hwilket sistnämnda ställe Norri»
geS Konstitution, ar 18^4, först antogs.

2) Christian sands Stift, utgör sydligaste delen
af Norrige, och har lägre fjällar än de öfrige Stiften, samt
räknar omkring 170,000 inbyggare. Kusterne t. e. af ledde»
ren, likna mest Halland i Swerige. Stiftet innefattar land»
staperne Ofra __ell. marken, Rauböjdelagtt, Lister och
Mandal, Nedenäs, leddern, Dalerne och Ryfy ke. Det
är fördelad! i 4 Amt, samt har Städerne: Christiansand
med säte för Stifts-Amtman och Biskop, samt 7500 inw.,som idka skeppsbyggen och sjöhandel; hamnen förswaras af
fästningen Christiansholm. Arendal, som idkar betydligt
skeppsbyggen och handel med jern» och träwaror; nära intill
Staden finnas sä rika jerngrufwor att de förse 11 jernbruk.
Stavanger, en af NorrigeS älsta Städer, med 3400 inw.,
g«*d hamn, betydlig handel, en urgammal Domkyrka och 3
Skeppewarf. __)s.er.R.söe, Mandal, Farsund och Hlecke,
fjord äro mindre betydligt Städer.

3) Bergens eller Bergenhuo Stift, är den
mest bergiga delen af Norrige med en wild skärgärd, och har
184,000 inbyggare. Hkerbruket är obetydligt, men fisket desto,
mera lönande. Detta Stift innefattar landstaperne Sund-
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hordlan, Nordhordlän, 3^ttre och Inre Sogn, Sundfjord
och Nordfjord, Hardangcr och samt Varoniet Rosen»
dal; det är fördelad, i 3 Amt. Här märkes Staden Bergen,
Norriges största Stad, sätet för Stifts-O.wcrrätten, Stifts»
Ämtmannen och Biskopen, med ätstilltge publika inrättningar
ftmt 21,000 inw., hwilka drifwa betydlig handel med Norr«
fia produkter, isynnerhet Fistwaror. Staden har utmärkt god
hamn, som frän sjösidan förswaras af fästningen Vergenhus;
mot landsidan är Staden omgifwen af 7 fjällryggar.— Bland
ösnne wid kusten märkes Gulse, der fordom Guls. Ting höllS.

4)'*l_.rondhiems Stift, som utgör omkring twä tre<
djebelar af Norrige, har likwäl endast 244,000 inbyggare, samt
issnefattar, utom nägra mindre, de betydligare landstaperne:
tTummedalen, I»»deröe, Fosen, Stördalen, Strinden ochSälbodalen, Orke och Gnuledale»., iTordmöer, Romsda»
len samt Nordlandet» och Finnmarken. Trondhiems Stift
är fördelad, i 5 Amt. Här finnas Städerne:
(fordom kallad tTidaros), försivarad frän sjösidan af den i
fjärden liggande fästningen Munkholmen, med 12000 inw.,
säte för Stifts-Ofwerrätlen, Stifts.Amtmannen och Biskopen,
in urgammal märksvärdig Domkyrka, hwaraf likwäl blott Cho»
ret ännu är qwar, Skeppswarf, ätstillige Fabriker och betyd»
lig handel. Röräs, en bergstad, i hwars granstap Norriges
wigtigaste Koppargrufwa är belägen, der ärligen 3000 steppund
Kovpar tillwerkas. Christianssund och tt.olde äro obetydligare
städer- — Nordlandens och Finmarkens Amier utgöra ett eget,
eller Nordlandens Viskopsd.me, med ,n befolkning af 81000
inbyggare. Denna länga smala kuststräcka är isynnerhet upp,
fylld af fjällar med, djupa fjärdar och mänga betydliga öar, sa»som Senjen, Hind.v Magerö m. fl. Wid denna ö»sträcka,
sosn fält namn af Lofoden, är ett högst betydligt siste, der
ärligen, för detta ändamäl, 20.000 mennistor s.mlas. Uti
denna del af landet äro belägne handelsplatsarn? <_.romsöe,
Hammerfest, Bodöe, samt tvardöe, wid hwilten sistnämnda
ligger N)ardöhus, ben nordligaste fästning pä jorden. Emel»
lan öarne Mostöe och Mostöenäs, bland Lofodens öar, är den
farliga hafSwirfweln Malströmmen.

Danmark.
.Gransor och Storlek. Danmark gränsar i öster

t.ll Östersjön och Kattegat, i wester och norr till Nordsjön, i
söder till Tyskland, och bestar af öarne Seland, Fyen, Län-
ge.and, Läland, Falster, Bornholm, samt ätstillige smärre
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oar, Halfön lutland, samt Hertigdömena Schleswig, Hol-
stein och Sachsen Lauenburg. Danemarks längd och bredd
kan ej, i anseende till det styckade Landets beskaffenhet, berak»
nas, men desi areala innehall lärer utgöra omkring 500 qua»
drat mil.

Berg och watt en. I Landet finnas icke nägre hi.
ga Berg. Förnämsta Floderne äro: Elbe, Eider och Lrawe.
Tre betydliga. sund genomstära Danmark, hwiltd utgöra in»
gängarne till Östersjön, nemligen: Öresund, sork» stiljer Dan.
mark frän Swerige; Stora Balt, emellan Seland och Fyen,
samt Lilla Balt emellan Fyen och lutland. Utomdes finnas
flera betydliga Fjärdar, som djupt tränga in i landet, säsom
Limfjorden och Ringkisbingfjord uti lutland och Isefjord
pä Seland.

Rlimat och produkter. Klimatet är tempererade.
Wintern betydligt lindrigar. än i Swerige, och Sommarn min-
dre het. -- Metaller finnas icke, men deremol Hr landet, sä»som ett slättland, tjenligt för äkerbruk.

Inbyggare, tTaringar och Handel. Inbyg-
garn, äro af samma stam, som Swenffarne, dels egentliga
Danskar, dels Tystar i Hertigdömena, äfwensom afkomlingar
af Friser och Angler finnas i Schleswig. De äro idoge, be»
tänksamme och hafwa böjelse för^ wallefnad. — Rikets Folk»
mängd stiger till 1,700,000. — Hkerbruk, bostapsstötsel, isyn-
nerhet hast.afwel, utgöra hufwudnäringen; Fifferierne äro äf»
wen indrägtiga. Vlle- Linne. Bomull och Sidenmanufakturer
finnas, men deras tillwerkningar äro ej tillräckligt för Landets
behof. Danmark ligger beqwämt för handel. Den drifwes
inom Europa, isynnerhet pä Tyskland och Östersjön, och utom
Europa pä Grönland, Westindien, Guinea, Ostindien och Ki-
na. Frän Danmark utföres: säd, ost, smör, lött, fläst, talg,
hästar och fäkreatur, handskar, ullstrumpor, spetsa», porcellain,
bränwin. Grönländska» samt Ost» och Westindista »varor; der,
emot införes: salt, timmer, wirke, winer, metallwaror, klä.en>
samt kolonial- fabriks- och manufaktur-waror.

Religion, Statsförfattning, Rrigsmakt.
Evangelist Lutherska Religionen är den herrstande, likwäl haf»
wa äfwen andra Christna sekter fri religions öfning; af Judar
finnes äfwen en betydlig mängd. Statsförfattningen är oin»
firänkt Monarkis?, och efter den manliga liniens utslocknande
äfwen ärftlig pä den qwinliga. Landtmagten utgör öfwer
30,000 man, och Sjömagten bestar af 3-Linjeskepp, 7 Fre»
gatter samt åtskillig, smärre krigsskepp.
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Landets Indelning: Danmark är ind.ladt i 10

Hufwuddelar, eller sä kallade Stift, neml. :

,) Selands Stift, innefattar öarne Seland, Ama,
ger, Möen, Sams., Bornholm jemte 48 smärre öar. Pa ön
S.land, som har 370,000 inbyggare och ar indelad i 5 Amt,
märkes: Röpenhamn, Rikets Hufsvudstad och Konangens Re,
sidens, belägen wid Sundet, med Universitet, ätstillige lärda
samfund och inrättningar. Fabriker, wigtig handel, och öfwer
,00,000 inmanar.; Helsingör, »vid Sundet, med hamn och
god redd, ätstillige Fabriker, samt 6500 inw., och Fästningen
Rroneborg, der de genom sundet seglande skepp erlägga tull;
Roskild, fordom Danska Konungarnes residens, har 2000 inw.
och en stor Domkyrka, der de Danska Konungarne begrafwas;
wordingborg, hwarifrän öfwerfarlen sker till Falster; Rorsör
wid Stora Bält, hwarifrän öfwerfarlen ster till Fyen; Ral»
lundborg, hlvarifrän öfwerfarlen är till Ärhus; Slagelse,
Ringsted, Nestwed, med flere obetydlige stader; Kongl. Lust,
slotten: Fredriksberg, Charlottenlund, Fredriksbor.7, Fre,
densborg, Hirschholm och lagerspris. — Pa ön Nzöen är
Staden Stege, och pä ön Bornholm, Staden Rönne, att
märka: äfwenledes de wid Bornholm betagne öarne Erthol»
marne, med Fästningen Christiansö.

2) Fyens Stift, innefattar de sädesbordige öarne
Fyen, Langeland jemte omkring 50 smärre öar. Pä ön Fyen,
nast Seland den största bland Danmarks öar, med .31,000 inbyg»
gare, märkes: Stiftsstaden <l.dense, med fabriker, handel och sjö«
fart samt 6000 inw.; Nyborg, öfw..farten till Korsör, med
Fästning: Swendborg; lMddelfart, htvarisrän öfwerfarlen
är öfwer Lilla Bält till lutland. Pa ön Langeland, som äger
12000 inbyggare, är Staden Rudköbing.

3) La lands Stift, innefattar de fruktbara öarne
Laland och Falster samt 25 mindre öar. Pä Laland, som har
40,020 inbyggare, märkes: Stiftsstaden, Nlarieboe, samt
Städerne tTastow, Saxköbing och vlvsted; samt pä Falster,som har 17,000 inbyggare, Nyeköbing och Stubbeköbing.

4) Hlborgs Stift, som utgör nordligaste delen af
lutlanb, har 122,000 inbyggare och Städerne: Hlborg, som
drifwer tämligen betydlig handel och äger 700a inw.; Sbagen,
med en Fyrbak; samt öarne Mors i Liimfjärden, och Lestoi Kattegat.

5) N)i borgs Stift, inre medlersta delen af lut.
land, med 32000 inbyggare, och Staden tviborg, en afDanmarks älfta städer.
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6) Hr hus Stift, östra och fruktbaraste kusten af
lutland, med 143,000 inbyggare och Städerne Arhus, som
har en mär.wardig Domkyrka och 7000 inw., samt Randers,
med letydligt laxfiste och 5000 inw. Hit hör äfwen ön Anhöll.

7) Ribe Stift, westkusten, och ofruktbaraste delen af
lutland, med 121,000 inbyggare. Inre delen är en sandas,
beläckt af ljung, kusten är beläckt af flygsand och har mänga
be farligaste grund eller ref för Sjöfarande. Städer: Ribe
en gammal stad med en aldrig Domkyrka samt 3000 inw.;
Rolding, med ruinerne efter det gamla Koldinghuus Slott,
samt Fästningen F.-ed.ricia, wid Lilla Bälti öarne: Fannö,
Romö, S)-lt, För, Amrum i Westerhafwet.

8) Hertigdömet Schleswig, med 290000 in»
byggare. Östra kusten är fruktbar, medlersta delen ar en hed,
lvestkusten ganska lag och mäste stpbdaS genom stora diken för
haftvels öfwerswämningar. Städer: Schleswig, med en gam»
mal Domkyrka, fabriker och yaao inw.. samt bredlvid liggande
Slottet Gottorp der Stäthällaren residerar. Flensborg, med
fabriker, betydlig handel och 15,000 inw. ; Löndern; <shri-
stiansfeldt, med fabriker och en uppfostrings-inrättning, samt
ett Hernhutistt institut. Till Schleswig höra wid östra ku»
sten belägne öarne: Alsen, med Staden Sönderborg, samt
Slotten Sönderborg, der K. Christian 2:dre i 16 är satt fän»
gen. Nordborg och Augustenborg. '.L.rrö med Staden 2_dr-
rösköbingj Femern med Staden Borg; samt i Westerhaf»
wet öarne pellworm och Nordstrand.

9)_.ertigdömet Holstein, med 363,000 inbyg»
gare, war fordom, i anseende till sina särstildta inbyggare, för»
deladt i Holstein, Stormarn, Wagrien och Ditmarsten, men
är nu indelt uti 9 Amtmanskap.

. Eiderströmmen, som genom
Kieler Kanal är förenad med Östersjön, utgör gränsen mot
Holland, och Elben mot Tyskland. Landets beskaffenhet är lika
med Schleswigs. Städer: Glnckstadt med 5000 inw.;
Rendoborg. fästning, med 7500 inw.; Rlel med Universitet
och 7000 in»v.; Oldeslohe, med ett Saltwerk; Altoua, näst
Köpenhamn, Dannemarks största handelsstad, med mänga fa»
briker, sjöhandel och »5,000 inwänart/ hwariblano 2400
Judar.

io) Hertigdömet Sachsen Lauenburg, ett
slättland wid Elben, med en befolkning af 30,000 inbyggare
och Städerne: Rayeburg, l_auenburg ock Mollen.

Till Danssa Monarkien höra: Färöarne, 25 smä klippi-
ga öar i Nordsjön, hwaraf de 17 öro bebodda, med 5000 in-
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byggare. ->-» Island, en stor 5, nära Norra Amerika, meb
flera snöfjällar och eldsprutande berg, säsom Hecla och Rrabla
n». st. htvarföre har ock finnas flera »varma källor: en stor
del af det skoglösa landet är betackt af ofruktbar Lawa. In»
byggarnes antal stiger till 50,000 ; ön utgör ett Viffopsdöme
samt ett Stiftamtmanskap, och har flera sma Stader, af hlvil»
ka mä nämnas Reikiawik. Skalholt och Holum.

I Amerika äger Daninark Grönland, samt af de smä.
Amillerne eller Caraibiffe öarne: St. Thomas, St. Jan
och St. Croir; i Afrika Fästningarne Christiansborg, Fre_»
densborg, Rongsten, prindsensteen och Augustenborg,
samt i Asien: Tranquebar pä kusten af Eoromandel; Fre-
derlksnagor (Sirampur) i Bengalen, och Nikobariste öarne
uti Bengalista wiken.

Stora Britanien
och Irland.

Gran so r och Storlek. Brittiska Riket, som wan.
ligen kallas England, bestar af de bäda stora öarne Storbri»
tanien (England och Skottland) och Irland, gränsar i
norr och öster till Nordsjön, i wester till Atlantiska Hafwet
och i söder till Kanalen och Atlantiska Hafwet. Hela Rikets
areala innehall utgör omkring 2800 qwadrat mil.

Berg. Engelska öarne äro till större delen slättland,
isynnerhet wid östra kusten, som endast har nägr» l3ga krit-
hallar, men i »vestra och nordliga delarne finnas större bergs»
trakter. Cornwall. (Kornnouaal. Bergen börja »vid Eap
Lands-End och Cap Lizard och sträcka sig i fiera grenar genom
landet; de äro isynnerhet rika pä Tenn, Koppar och lern.
kalles- (Oueels) Bergen äro de högsta i Egentliga England;
Chewiotshill (Tshisviolshill) utgör gränsen emellan England
och Skottland. — Skottland, isynnerhet nordliga delen (Hög»
landet), är mera bergigt och Grampian- (Grcempicenn) Ber»
gen skilja Högländers., frän Laglandet: Ben-Newis (Niuus)
är bland dessa det högsta i hela Britanien. Irland Hr wäl
backigt, men har inga betydliga bergsträckningar.

I England finnas inga betydliga sjöar,
men i Skottland finnas mellan fjellarne nägra utmärkte ge»
nom deras djtsp (Loch Lomond och Loch-Nesi). Irland är me»
ra uppfyldt af sjöar och träff; westkusten är isynnerhet inskuren
of länga hafssvikar. — Strömmarne äro icke genom sin längd
eller »vattenrithet betydlig?, men desi mer genom de mänga
och wigtiga canaler, hwarmed de sammanbindas, hwarigenom
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.ommunicattonen emellan orterne inom landet i hög grad un,
derlattas. De betydligare äro Themsen (Thames), sosn fly,
ter genom England och utfaller i Nordsjön; Severn, som
börjar i Nordwalcs och utfaller i Bristolwiken; Humber (Homm,
ber) eller de förenade strömmarnes Lrent och <l)use's utlopp i
Nordsjön, hwtlka upptaga de flesta strömmar frän det inre
landet. Skottffa floderna äro mindre betydlige; af Irlands
floder är den i Atlantiska hafwet utfallande Shannon (Schcen,
nen) markwardigast och genom Kings.Kanal förenad med Jr»
lsindsta sjön.

klimat och Produkter. Englands Klimat itl
likt alla Kustlanders, fuktigt med lindrig winterköld och swala
somrar, bergstrakterne likwäl undanlagne. Produkterne af
Stenriket hafsva wi till en del redan anfört, utomdest finnes
rikt förrad af stenkol; stogarne äro obetydlige, men landet
för öfrigt bördigt, och kusterna fiskrike. Landets wilda djur
äro fä.

Inbyggare, Näringar och Handel. Den
Engelska Nationen är werksam och flitig. Den stöter wäl
äkerbruket, har de största Fabriksinrättningar, den mest wid»
sträckta handel och sjöfart, och genom dessa medel de största
rikdomar. Eng.lsmanne.n. göra mera afseende pä det wara.»
tiga, snygga och nyttiga än pä ett onödigt pral och en blan»
dande pragt. Detta märker man pä deras arbeten, deras kläd»
sel, deras boningsrum och deras hela lefnadssätt. Frihetskaw
stcsn, hwilken här mera än pä nägot annat ställe närmar de
särskilda Folkklasser»., ttll hwarandra, urartar bos det sämre
Folk?, till ett rätt och trotsigt satt att uppföra sig, men »ver-
kar dcremot i de odlade stånden en adel »värdighet och otwun«
gen frimodighet. De äro ej förekommande, »nen de beswara
förtrolighet med förlrolighet; de fordra den, och söka att för«
tjena den. Om de se nägon i nöd och fara, betänka de sig
intet ögooblick att hj.lpa. De förtära gerna stark föda, och
äta och dricka mera och bättre än nägon annan nation i Eu»
ropa; men detta lefnadssätt werkar, jemte Landets tjocka luft,
spleen eller grubbel och melankoli. Skottarne skola wara min»
dre idoge; men höfligare och behagligare än Engländarne.
Högländarne eller Vergsstottarne skilja sig likwäl ganska myc»
ket frän de andre. De äro ett fattigt, trögt, godsinnadt, men
också ganska okunnigt och widsteppligt Folk. Irlandarne haft
»va mycken likhet med Bergsko. tarnr. Man räknar inbygga.'
nes antal, till omkring 22 millioner, hwaraf i England
12^ millioner, i Skottland nägot öfwer 2 millioner, och i,
Irland 7^ millioner. — Engelska åkerbruket och boskaps-
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skötseln äro bland landets wigtigasie näringar. Bergwerken
och isynnerhet Ste».kolsgruf»vorne gifwa betydlig afkastning.
Fabrikerne hafwa blifwit bragte till den högsta grad af full-
komlighet. Linne, Ylle- och Bomulls- samt Läder, och Siden»
Fabriker äro de talrikaste;- alla sorter »netall.arbelen tillwerkas
äfwen till utmärkt godhet. Man räknar Fabriken».s tillwerk-
ningar till öfwer 300 millioner Riksdaler. Engelsmännerne
äro den första handlande Nation i werlden; deras handel strö.,
ker sig öfrver hela jorden. Deras Ostindisks. Kompagni är
det rikaste Handelssällskap och deras Bank den berömdaste i
werlden. Den Brittiska handeln sysselsätter _B,<.QQ Handels-
skepp och 180,000 Matroser.

Religion, Statsförfattning, Krigsmakt.
Den i England herrstande Religionen är den Reformerta Epi-
stopalkprkan, i sina hufwudsatser lik den Lutherska, men som
till sin form bibehållit mycket af den Katholffa Hierar.ien.
Till den mäste alla, som deltaga i Statens styrelse, bekänna
sig. Det oaktad, rader den mest oinskränkta tolerans, och man
känner intet slags samwetstwäng. — Stora Vritannien och
Irland är ett Konungarike, hwars Regent är inskränkt af ett
sä kallad. Parlament, sammansatt af FolketS Fullmäktige.
Den Konungsliga maktenär ärftlig för bäda könen. Par-
lamentet delar med Konungen den högsta eller lagstiftande
makten. Konungen ensam utöswar den werkställande. Befälet
öfwer krigsmakten, rättigheten att förklara krig, sluta fred,
traktater och förbund, att göra nad, att bortgifwa både werlds-
liga och andliga embtten, att upphöja till adlig »värdighet,
att sammankalla och åtskilja Parlamentet, tillhör Konungen,
som aldrig kan ställas till answar, men htvil^t deremot drab-
bar Ministrars.-*. Parlamentet bestär af twänne kamrar: Of«
werhuset och Underhuset. Hwardera huset äfwensom Konun-
gen har en röst, ock wid npa lagars stiftning fordras alla tre
rösternes öfwerensstämmelse. Till Ofwerhuset räknas R.ikels
sä kallade Pairer, den högre Adeln och Biskoparne; till Un,
berhuset Borgtrffapet och den lägre Adelns Fullmäktige, hsvil-
ka sistnämnde utwäljaS af Land.gods.ägare. Dessa Fullmäk-
ttge äro ej bundne af nägon instruktion; alla bewillningar be-
stämmas af Underhuset. Hwar och en Parlaments-ledamor
kan förestå nya lagar. En Bill, eller ett skriftligt författade
förstag till en ny lag/ mäste tsvä gängor, pä twä särskilda
dagar, uppläsas, undersök.s sedan af en Kommitté' af hela
Parlamentet, uppläses derpä för tredje gängen och när den sä
genomgått bagge husen, och der blifwit af de fieste rösterne
antagen, erhåller den Konungens stadfästelse, hwarefttr den
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äzer kraft «f lag. — Den sä berömda Brittiska friheten grun»
dar sig hufwudsakligtn: i) pä den sä kallade Magna Charta,
hwilken bestämmer alla Engelska Medborgares frihet till per.
son och egendom; 2) pä Habeas Korpus-Akten, hwarigen.m
isynnerhet den personliga säkerheten är förwarad, och 3) pä
Jury, eller inrättningen af Edswurn. af den anklagades eget
ständ, hlvilka undersöka alla brottmål. — Brittiska RiketS
Landtmakt sär i fredstid icke öfwerstiga 70,000 man, men un»
der krigstid kan den ökas till 300,000; Sjömakten är den
största pä Jorden, bestar af flera än 1000 krigsskepp, hwari»
bland 25c» Liniestepp och 264 Fregatter.

ilande ts indelning: Landet bestär af I:ne Huf»
wuddelar, England, Skottland och Irland.

England
som utgöres af det egentliga England och Furstendömet
Wales.

Det egentliga England war i Anglosachsernes tid in.
deladt uti 7 Konungariken, nemligen Essex, Rent, Sussex,
N3estsex, Mercia, Ost ängeln och Northumberland; nu ir
Landet fördelade i 40 Landskap., eller Grefstaper (Shiresj
(Sckire) ***). Wi upptaga här böde np» och gamla indel»
ningen:

1) Essex, i södra delen af England, wid Nordsjön, be.
stär af Landskapen Essex och Middlesex. Har märkes Stä-
der»..: London, wid Themsen, i Middlesex, Rikets Hufwud,
siad. Konungens Residens och den största handels- och fabriks»
stad i werlden, med 1,300,000 inwän-are och 150000 hus,
indelad i tre hufsvuddelar: det egentliga London, Eity (Citi),
Westminster (Oestminster), den »vackraste delen af Staden, och
Southlvark; här finnas en mängd märkwärdigheter och för-
träffliga inrättningar, fabriker af alla fiag och «n hamn pä
bägge sidor bebyggd med packhus, nära en mil i längden, der
ofta ligga öfwer 2000 skepp, Vredwid London är byn Chel»sea (Tschelsi), med ett stort Invalidhospital - Rensington och
Hamptoncourt (Hämptencort) Kongl. Lustflott; _^olchelter
(Koltschest'r) i Esser, med 12,000 inw., och wigtiga fabriker;
Harwich (Härritsch), med förträfflig hamn, ftsterier och be-
tydlig handel, hwarifrän postfarten gär till och ifrän Nedere
länderne och Hamburg.

*) Mi hwarje Shire ar tillsatt en LordiLieutenant, en <öfn,er<
Domare och en High<Sherif.
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2) Rent, utgöres blott utaf Grefskapet af samma
namn. Midt igenom Landet sipter den segelbara Medway,
floden. Wid östra kust.n ligga Dunerne, farliga bankar för
sjöfarande. Har äro Staderne: Rochester (Rattschäster),
wid Medtvay (som ända hit kan beseglas af de största krigs-
skepp) med handel ock fabriker, samt Chatatn (Tschättem),
hwarest de förnämsta Warfwen, Tyg. och Förrädshusen för Brit-
tista Sjöstaten äro anlagde; sgdane stallen äro äfwenN)oolwich
(Wullsvitsch) och Deptford wid Themsen samt Sheernetz
wid Medways utlopp; Canterbury (Känterburi), med Uni-
versitet, säte för Rikets förste Erke-Visk.p, och 10,000 inw.;
Greenwich (Grihnitsch), med ett präktigt Hospital för Sjö»
folk, ett bcrötndt Observatorium, samt 7000 inw.; Dover,
bekant sä som öftverfarlsorten, till och ifrän Calais, emellan
Frankrike vch England, med 8000 inw.; Köpingen Gravesand
(Gräsvsand), med förträfflig hamn wid Themsen; Ramsgate
sßamsgät) med bekanta, sjöbad.

3) Sus sex, inbegriper Landstapen Surrey, (Sorreh)
och Sussex (Sossex). Hi<6hör: Southwark, eller södra des
len af London, ock Kongl. Luststotte. Rew (Kju); Chichester
(Tschitschester) med hamn och 800a inw,; Brighton (Breitn)
eller Brighthelmstone »ned bekanta sjöbad.

4) N)est sex, bestar af GreMapen Verkshire, Hamp'
shire eller Southampton (Sothampton), NAltshire, Dor-
setshire, Sommersetshire, Devonshire och Cornrvall. Härma/kes: windsor ( Winsr), Kongl. Lustslott med Park.
Städer».: portssnouth fPortsmaut), förträfflig Fästning
och Hamn, hufwudst_tion för Brittista flottan, med stora för,
rädshus, steppssvarf, sjö-akademi, hospital för sjöfolk och 60,000
insv.; nära härwid ligger den »vackra ön N)ight (Weit) pä
alla sidor förswarad af klippor och kasteller, samt Köpingen
Spithead (Spitid), som har en utmärkt god redd; Winche-
ster, fordom residens för de Westfachsiske Konungarne; Salio»
bury (Salsburih), med 10,000 inw. en märkwärdig Domkyrka
i göthisk stil och ätskillige Fabriker; Dorchester i Dorselshire,
der afsven halfön portland ar belägen, bekant för stn ypper-
liga sandsten, hwaraf flera de betydligaste byggnader i London
äro uppförde; Bristol, näst London och Liverpool den förnämsta
och rikaste handelsstaden i England med 90,000 inw. belägen
nära Vristol.kanalen; Bath med berömda warma bad och
Vllemanufakturer, samt 48,000 mm.; Exetev med 24,000
inw. och wigtiga Fabriker; plymouth med 70,000 inw., en
befäst och förträfflig hamn, ansenlig handel, stora Warf, Do.»

L
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kor och Magaziner för Flottan, hwaraf en del är här förlagd.
-^ Cornwall, (Karnwall) som utgör sydwestligaste udden af
England ar mycket rik pä tenn och koppar. Här sinnes Sta,
den Falmoutl), med 10,000 inw., ypperlig hamn, betydliga
Fisterier, ock station för Paketbatarne till Spanien, Portugal,
Norra Amerika och Westindien. Wester om kusten ligga Sor«
lingerne eller Scilly öarne, 140 till antalet, hwaraf blott
6 äro bebodda.

Z) Mercia, den medlerstc» och största provinsen i Eng.
länV, innefattar ly Orefffap, hwaraf de i historien mest bekante
K.o: Buckingham, Northampton, Leicester, Ruttland och
tTottinghäm *). — Här äro följande Stader att märka: Gloce«
ster, med präktig Domkyrka och io,nonin»v; Oxford, med 14,000
inw. och det mest berömda Universitet och Vlbliothek i Riket;
Buekingham med betydliga spetsfabriker» Hartford, med un,
deewisningsanstnlt för sjöfarande ät Ostindien; Nlor.ester
wid Severn, med 15,000'inw. och de bästa Porcellains-fadl!-*
ker i England; Birmingham, dM^ betydligaste Fabriksstaden
för metallers bearbetande i Englands med 115,000 insvan.sre;
iTorthampton, som bar stor hästmarknad; Hun tingtoss,
Cromwells födelsestad; Sbrewsbllry (Schriusburil.) wid Se»
vern, med 17.000 inw.; Molverhampton med betydliga
koppar, och jernmanufakturcr, __.eicester sned goda Strump»
fabriker och 25,000 intv.; Chosier (Tschester) med 17,000
inw. och betydlig handel med linwafnad; Derby, med 15.<._>_.
insv. och ansenliga fabriker; tTottingham, med betydliga
Strumpfabriker och bryggerier samt lö.noo inw.; l.incoln
med youn inw. och en märkwärdig gölhisk kyrka.

6) O stängeln, innehäller Landffapen Suffolk, _Tor«
folt' och Cambridge. Hit höra Städers»..- Norrvich (No,
.itsch), med 50.000 inw. och wigtiga yllefabriker;
(Varmaut), med Fästning, god hamn, sillfiske, handel och
19,000 inw.; Lambridge (Kambridsch), med Universitet och
12,000 inw., Ipslvich (Ipsltch) »ned 14,000 inw., samt
_H.ervmar_-.t, en by, märksvärdig för de kappridningar, som
der anställas.

7) Nor t hum berl an d, utgöres af 6 Grefstap:
Work), Durhamshire,

L^ancastershire, TVestmorela,.d, Clsmberland. Har är föl«
jande Städer: Z^ort*, i rangen Englands andra Stad, säte

*) De öfrige aro: Monmoutshire, Herrfordshire, Glocester-
shsre (Glosterschire), Oxfordshire, Harcford, worcestev
(Wursser), warwickj, Bedford, Huntington, Phrop, Srast
förd, Cbester, Derb^ och Lincolnshir..
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för en Erkebistop, har en förträfflig göthist Domkyrka, den
största i Brittiska riket, och 36,000 inw.; Hull, egentligen
Ringston upon Hull, med 45,000 inw., drifwer widsträckt
handel; Leeds med 90,000 inwanare, hwarest den största
marknad pä klädes- och andra wäfnader, i hela England, hsls
les; Halifax med wigtiga Vllemanufakturer och 60,000 inw.;
Sheffjeld med de största Fabriker för lern- och Stät-arbeteN,
samt 46,000 inw.; Nerv-Castle (Njukästel) en af Englands
wigtigaste sjöstäder, med Stenkolsgrufwor, glas» jern- och stal»
fabriker samt 50,000 inw.; Berwick, den nordligaste stad i
England, med ansenliga strumpfabriker samt betydligt laxfiske;
Manchester, med 165,000 inw., samt widlbekanta och wigti*»
ga fabriker för alla slags wäfnader; Leverpool (Liverpuhl)
den andra handelsstaden i England, med fabriker för alla slags
wäfnader, widsträckt handel, samt 150,000 inw.; Nendal med
ansenliga kattuns- och strumvfab.ik.r, ga.fw.rier och färgerier;
Carlisle (Karleil) med 13,000 inw. och wigtiga bomulls-ma-
nufakturer; Nlhitehaven med betydliga Stenkolsgrufwor, salt»
och vi.triol-tillwer.ningar samt 17,000 inwanare.

IL. Furstendömet Wales indelas i Norra och Södra Wa<
les, samt bestar af 12 Grefskaper *). Landet är wildare och
bergigare än det öfriga England. Inbyggarn? härstamma frän
de gamle Kymrerne. De märkwärdigaste Städerne äro: pem»
broke, som anses för Hufwudstaden i Wales, med handel och
den förträffliga hamnen Milford, som kan inrymma 1000
skepp; Swansea med Stenkolsgruflvor, fabriker för jern och
koppar, förnämsta handelsstaden i Wales. On Anglesea,
(Angelsi), som utgör ett eget Grefstap, har en betydlig Köp-
pargrufwa; derunder hörer ön Man, uti Irländska sjön, med
30,000 inbyggare, härstammande frän de gamle Britannierne.

Skottland
delas i politiskt afseende uti 33 Shires **), men wanligen
i Södra, Medlersta, och Norra Skottland.

*) Grefskapersse aro: Pembroke, Cacrmarthen, Glamorgas., Breck»
nock, Cardigan, Radnor, Montgonsery, Meriosseth, Denbigh,
Flint, Caernarvon och Ässglesea.

") Dessa Shires öro: 1) Edinburgh eller Midlorhian; 2) Lin-
lithgow eller Westlothi.n; Z) Haddington etter Osttothicsn; 4)
Merse eller Bersvick; g) Roxbourgh eller Tesvioddale; 6) S>l<
kirk; 7) Peebles eller Tsvedda!.; g) Dusnsries; 9^ Ksrkcud-
bright eller Ost'G?ll.way; 10 Wigtost?» eller West-GaUoway;
.1) Air; »2) Lanark eller Clydesdale; 13) Resifren; 14) Stir»
lissg; 15) Clakmannan; ,6) Fife; ,7) Kissrost; ,8) Bumbar»
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i) Södra Skottland. Här märkes Städerne:

iLdinburg,, »vid Hafswiken Forth, Skottlands Hufwudstad,
med ett berömdt Universitet och 120,000 inw., fabriker af
mänga stag samt »vidsträckt handel; i_eith med 21,000 inw.,
hamn och neoe.lagsplats för Edinburg; Glasgow, andra sta-
den i Skottland, med 150.000 inwänare. Universitet, en
mängd fabriker och betydlig handel; St. 2lndrews, Skott»
lands gamla -Hufwudstad, med Universitet; paisley med en
mängd fabriker och 38,000 inwänare; (oreenock, »vid Elyde.
fjerden, med 20,000 inw. och en af de bästa hamnar i Eng,
land.

2) Med ler sta Skottland, hwarest märkes Stä.
derne: Perth med wigtiga Läder.manufakturer och betydlig
handel samt 18/^OO inw.; New-Aberdeen, med Universitet,
fabrik.., handel och 22,000 inw. - Dundee, med in-
wänare, wigtiga linne-fabriker och handel. Hit höra en del af
Hebridis.a Oarne, hwilka äro omkring 300 till antalet, ber-
giga och ofruktbara, hwaraf 40 aro bebodda, med 50 till
60,000 inbyggare.

3) Norra Skottland, den bergigaste och ofrukt,
baraste delen af landet. Bergstettarne, som bebo denna del
af landet och Hcbridtffa öarne, äro afkomlingar af de gamle
Kaledonier, hafwa egna seder och tala Erista språket. Här
märkes Staden Invernest, som har 11,000 inw., god hamn,
ätstillige fabriker och drifsver betydlig handel. Hit höra en
del af öarne Hebriderne; Orkn.)? öarne eller (l)rkadisxa ö-
arne, 67 till antalei, af htvilka liktval endast 27 äro bebodde
af 25,000 inbyggare; Shetländska öarne, till antalet 86,
hwaraf 30 är bebodde, med en folkmängd af 23,000.

Irland
indelas i 4 provinser, htvika äter förbelas i 32 Eountys eller
Grefffap *). Största delen af inbyggarns äro Katholiker, som
lefwa i förtryck och fattigdom.

ton: »c)) Bute; 2<_,) Argyle; 2s) Perth; 22) Angus eller
Forfar; 23) Mearsss eller Kinkar.ind ; 24) Aberdeen; 25)
Bauff; 26) Etgiss eller Murray; 27) Narin; 28) Inversseh;
29) Cronsarty; Rotz; 31) Suth.rtand; 32) Caithneh;
ZZ) Orkney ock Shetttand.
Grcfffaperne aro: Dublin, Wicklow, Wexford, Kilkenny, Car-

low, Kiloare, Queens, Ki„gs, East-Meath, West-Meoth,
Longford, Losst, Cavan, Monaghan, Armagh, Bowns, An-
trsns, Londonderry, Donegal, Nyrone, Fermanagh, Leilrim, Sli-
go, Mayo, Roscommon, Galway, Watersord, Cork, Kcrry,
Limerick, Cla.e, Tippcrary.
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i) Le infter, eller östligaste delen af sn. Här msr«
fes Städerne: Dublin, Irlands Hufwudstad, näst London den
största stad i Konungariket, med 250,000 inw., Universitet,
Wetenstaps-Akademi, Bank, m. m., samt medelpunkten för
hela Irlandska handeln; Rilkenny, med 24,000 inw-, rika
sten.olsgrufwor samt goda fabriker; Drogheda med 16,000
inw. och god handel.

2) Nlster eller nordligaste delen af Irland, hwarest
märkes Städerne: Belfast med 35,000 inw., goda manufak»
turer och »vidsträckt handel: Londonderry med 12,000 inw.,
betydligt sillfiske och stark handel.

3) cl.onnaught (Konnaaht), westliga delen af on,
der den förnämsta Staden är Galway (GaUouch). med 28,00a
inw., god hamn och wigtigä fabriker, isynnerhet för tillwerk-
ning af linwäfnader.

4) Mounft er, eller Irlands södligaste del, med Stä-
derne: N?aterford, en af de förnämsta handelsstäder i Jr,
land, med 30,000 inw.; Cork, en af de största stader i
Riket, den andra Staden pä Irland, med 110,000 inw., fa»
briker och betydande handel; l_im.rik med 60,000 inwänare
och förträffliga skeppsdockor; Rinsale, ypperlig hamn.

Storbritanien tillhör deffutom här i Europa: öarne
Jersey, Guernsey, Sark och Alderney wid Franska kusten,
hwilkas inbyggare, omkring 55,000, tala Fransta språket,
men bekänna sig till Engelsta kyrkan, och hafsva alltid svisat
mycken tillgifsvenhet för Engelska Regeringen. Fästningen Gi-
braltar , »vid Gibraltars sund, ön Helgoland i Nordsjön,
öarne Malta, Gozzo och Comiuo i Medelhaftvet, tillhöra
äfwen Storbritannien. lonij?a öarne sta under Engelstt
beffydd.

Storbritanniens besittningar i de andra Werldsdelarne
äro: 1) I Asien: Bengalen, Vahar, Orissa, Bombay, delar
af Koresnandel och Malabar, ön lleylon, ön Prins Wales. —

2) I Afrika. Senegambien, ön Vulam, åtskilliga platsar pa
Guld, och Slafkusten, ön St. Helena, Capla-sd.t, ön Isle
de France, Mahe eller Sechelles öarne och Amiranterne. —

4) I Norra Amerika: Landerne wid Hudsonsbap, Labrador
och Nya Wallis, ön Newfoundland, halfön Nya Skottland
med ön Cap Brelon, Nya Vraunschw.ig, en del af Kanada,
Nya Albion samt flera af Westinoist. öarne: lasnaika, Bar»
bados, St. Trinidad, Grenada, St. Vincent, Dominica, An_
tigua. St. Lucie, Tabago, nägra af lungfru«öarne, Bahama
eller Lukapista och Vermudas.öarne. 4) I Södra Amerika:
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Kol o nierne Demerary, Essequebo och Berbice i Guiana. — 5)
I Polynesien: östra kusten af Nya Holland samt alla der
af Engelsmännen först upptäckta öar. — Utgörande dessa
Storbritaniens besittningar tillsamman omkring 50,000 qua-
drat mil, med is<_» millioner inbyggare»

Konungen af Stora Britanien är tillika) Konung afHannover.

Belgien eller Nederländernc.
Gran sor och Storlek. Nederlandernc, som erhål-

lit delta namn ass landets laga belägenhet, gränsa i norr och
wester till Nordsjön, i söder till Frankrike, och i öster till Tyst»
land. Landets storlek är omkring 500 quadrat mil.

Berg och N) a t ten. Berg finnas alldeles icke i detta
laglanda slättland, som pa de flesta stallen genom böga och
kostsamma diken och wallar måste skyddas för hafwets öfwe..stvämningar. Pa kusterne finnas Nora sandbankar eller sä
kallade Duner. Landet är derföre ganska watturikt. Det ge-
nomstäres icke blott af mänga floder och hafswtkar; ulan in»
byggarn, hafwa deffutom gräfwit en mängd kanaler, dels för»vigheten till warors transporterande, dels till »vattens afl.dan»de. Intet land bar derföre en sä lätt kommunikation till sjös,
och de flesta resor göras pä ett st.sgs båtar (Treckschuiten),som dragas pa stranden af hastar. Landet omfattar Fs.yder-
zee, hwilken genom hafswiken I? (Ey) är förenad med H_ar«lemersjön, som egentligen är en insjö. De tre huf.vu.flodesneRhen, Maas och Schelde utfalla här i Hafsvet, sed,^n de
ofta delat sig i flera armar, äter förenat sig, och sedan utgrc»
nat sig Z nyoi de förnämste af dess., utgreningar aro waal,
_Nerwe, Lech, 13echt. Sistnämde gren, som är den
egentliga Rhen, förlorar sig i sanden, men »nan har gräft
for oensam n^-s utlopp.

Rlima t och produkter. Klimatet, som wanltgen
pa kustländer, är tempererade med fuktig luft j regn och tjock
dimma inträffa ofta. I södra traktern. och Geldern är dock
luften renare. — Af mineralriket sinnes något lern, Koppar
och Stenkol wid Ardennerbergen, som beröra sydligare delena landet. Pa skog är brist, men jorden utmärkt fruktbar,och kusten fiskrik.

Inbyggare, Näringar och Handel. Landets
innanare, närmast bestägtade med Tyskarne, kallar man Hol-ländare, likasom man kallat hela landet Holland, ester den
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lvigtigaste provinsen deraf. De äro en handlande Nation; ar.
betsamhet och sparsamhet hafwa gjort dem rika. Ofwer allt
i hela landet ser man »välstånd, ingenstädes prakt, men också
icke heller brist och armod. Holländarn, äro winningslystna
och giriga af wana, till den högsta noggranhet ordentliga af
öfwertygelse, måttligs och sparsamma af böjelse, och någon
gassg slösaktiga af fäfänga. Deras allwarliga och kalla be-
tänksamhet gör dem stickliga till alla göromäl, som fordra en
langwarig forskning, och ingen ting kan rubba deras lugn.
Renlighet är deras förnämsta nationaldygd, och de drifwa den
till högsta ytterlighet, hwilket Klimatet ocksä gör ounHwikligt
till hälsans bibehällande. Blomsterplantering är ett national»
nöje. Inbyggarnes antal räknas till omkring 6 millioner. -*****--

Landels rikedom bestar ej i detz egna produkter, undantagande
afkastningen af en ganska fördelaktig Boskapsskötsel. Boskapen
är här af mycket större och bättre stag än i de flesta andra
Europeiska länder. Landet utskeppar ganska mycket ost och
smör, far afweln är betydlig; sillfisket wid England är ganska
wigtigt. Bristen pä inländska produkter har förmält landets
idoga inbyggare, att med största nit drifwa och fullkomna
mångfaldiga slags manufakturer. Fabrikcrne lemna: kläde,
linne, spetsar, papper, porcellain, tobak, m. m. Handeln,
fordom den »vidsträcktaste i Europa, har, efter sista freden, äter
sä börjat tillwexa, alt Nederländerne, såsom handlande Stat,

kan anses äga andra rummet i Europa.
Religion, Statsförfattning, Rrigsmakt.

Den radande Religionen är i södra provinserne den katholska,
i den norra den reformerta, men alla trosbekännelser talas.
Statsförfattningen är konstitutionell monarkis., samt kronan
ärftlig. Folkel representeras af Ständer, under namn af Ge-
neralstaterue, som bestä af 2 kamrar, hwaraf Ledamöterne i
den ena utnämnas af Konungen, och i den andra »väljas af
Folket. Krigsmakten utgör, Landtwärnsmanstapet in.erä.nadt,
94,000 man, och Flottan bestär af 16 Liniestepp, 30 Fre-
gatter och flera mindre krigsskepp.

Landets indelning. Konungariket indelas i »8
provinser:

1 och 2) Norra och Södra Brabant med pro»
vinsens Hufwudstad Brustet eller Brurelles, Konungens an»
dra residens, en af de wackraste stader i Europa, som har
85,1i1_0 inw., spetsfabriker med flera andra fabriker; samt
Städerne: __öven eller l.ouvain, med 26,000 inw., Universi-
tet och klädesfabriker; Herzogenbusch som har _-!,<. 00 inw.
samt en stark fästning; Breda, med 9000 inw. och stark fäst»
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ning; Bergen'op'3oom, en fästning af första rangen, 6000
inw. Wid tVaterloo nära Brussel, stod det märkwärdiga sia-
get den 18 lunii 1815, i hwilket f. d. Kejsare Napoleon be.
segrades af de emot honom allierade tropparne och derefter för
andra gängen förlorade Franska Thronen.

3) l_imdurg; här märkes: Hufwudst. Maastricht,
en af Nederländernes starkaste Fästningar, med 20,000 inw.;
Roermonde och Venloo, Fästningar wid Maas.

4) Geldern med Hufwudst. Arnhein., »vid Rhen,
strömmen, som har 10,000 inw., en stark fästning; samt Stä»
derne: Nvmwegen, med 14,000 inw., fästn. och handel
(fredsfl. 1678^79); Zutphen med fästn. och Harderrvyk.

s)L.u_ti.h med Hufsvudst. och fästn. Lttttich, som
har Universitet, stiftade 18»7, en märkwardig Domkyeka, ett
stort Kanongjuteri, ypperliga Gewärsfabriker och 53,000 inw.;
i granstapet finnas stora Stenkolsgrufwor. Städerne: Spaa,
med warma bad; "Verviers och __imburc^ , med wigtiga klä-
desfabriker; Stablo, berömd för sitt läder och Neerwinden,
Nlärklvärdig genom Fältstagen 1693 och 1793.

6 och'7) östra och N) est ra Flandern, med
Städerne: Gent, svm har 66,000 inw.. Universitet, stiftad.
1816, samt wigtiga Manufakturer och Fabriker; Oudenarde,
fästn. (fältsi. 1708); Bvugge, med 36,000 is.w., fabr. och
sieppswarf; )^pern, stark fästn.; Cortry.k sned de förnämsta
lärftsmanufakturer och 14,000 inw.; Ostende, befäst sjö-
stad, hwars omgifning under belägringar kan sättas under
watten, med 11,000 inw.

8) Hennegau med hufwudst. och fästn. Möns eller
Bergen, som har 26,000 in»v. och wigtiga bomullsspinnerier,
samt Staden Doormk sned 25,000 inw. och åtskillig, fabr.;
_.yarl.roi, fästn. wid Sambre; Fleurus och le»napes, be<
kante i Krigshistorien.

9) Holland, genom hafswiken Het )?, indelade i Nor-
ra och Södra Holland: 2) Norra Holland, »ned Kossunga»
rikets förnämsta stad och egentliga hufwudstad Amsterdam,som har 2oo,«oo inw,,, hwaribland öfwer 20,00c, Judar,
byggd pä nedfällde mastträn i en sumpig trakt pä bägge sidor
af den lilla floden Amstel, genomsturen af mänga kanaler och
befäst pä landtsidan, med en berömd Vank, mänga fabriker
och »vidsträckt handel. Städerne: Haarlem med 22,000 inw.,
namnkunnig genom sin blomsterhandel; Zaardam, med 11,000
in»v. och steppswarf. On Texel med en berömd hamn.—d)
Södra Holland, Städerne: Haag, Konungens Residens,
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med 50,_,_._>_, inw., mänga palats och kanaler; Delft med
14,000 inw. och atstilliga fabriker; Leyden, hufwudsätet för
Holländsta ullhandeln, med Universitet, stiftade 1575, och
30,000 iniv.; Rotterdam, näst Amsterdam den wigttgnste
handelsstad i Riket, hufwtsdsäte för Ostindiffa handeln, med
62,000 intv.; Dordrecht, alsta staden i Heltänd, med hamn,
siepvswarf och mpnthus, der Holländska dukaterne präglas.

10) Zeeland, som danas af Schcldens mynningar och
bestär af siera större och mindre öar, ibland hwilkcs den största är
walchern, hwars hufwudst. .Niddeldurg har 20,000 inw.;
Staden och fästningen 'Vlieostngen, med 5000 inw., är äfwen
här belägen. Pä ön Zuid-Veveland »uärk.s befästa Staden
Goes; och pä ön Schouwen, Staden Fier.r's.e, som har
stort ostronsiste.

11) Na mur »ned huftvudstaden Namur, som har
18,000 inw. och en stark fästning; dessutom märkes här: staden
Dinaut, äfwensom fästningen philippeville wid ..rdennerne.

12) Antwerpe»! med hufwudstaden Antwerpen, i
medeltiden en af Europas största handelsstäder, belägen wid
Scheldestoden, som här är segelbar för de största krigsskepp, har
ännu betydlig handel, en sjöarsenal, en markwardig Eathe,
drcslkyrka sasnt 65,000 inw. Fabriksstaden ..lecheln, med
28,000 inwanare, och en stor Domkyrka.

13) Utre. ht, hwarest märkes hufwudst. Ntrecht med
36,000 insv., Universitet, stiftadt »686, och en gammal göZ
thist Domkyrka (fredsst. 17 s 3). Staden Amersfor..

14) Friesland, med hufwudst. __.uward.n, som har
18,000 inwassare»

15) O ber)) ssel, med Staden Zwoll, sosn har fästn.
och 15,000 inw. samt Staden Desvemer.

16) Gröningen, med befastade hufwudstaden Grö»
ningen, som äger Universitet, stiftade 1614, och 26,000
inw.; Delfzyl med hamn.

17) Drenthe med hufwudstaden Assen och gränsfast.
ningen <soervorden.

i3) Storhertigdömet L.uremb»srg, af omkring 50 qua«
drat mils storlek med 30.1,000 inbyggare, blef wid Wiener.on-
gressen öfwerlemnadt Konungen af Nederlanderne i ersättning.
Luxemburg har samma författning som de öfrige Nederländske
Provinserne, men hörer säsom Storhertigdöme till Tysta för-
bundet. Här märkes: Luxemburg, hnfwudst. med 10,000
inw., en af de starkaste Fästningar i Europa; den är Tyst!
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förbundsfästning, hwars G.uv.rn.ur och Commendant Konun,
gen af Preussen utnämner.

Konungen af Nederlanderne ar Skyddsherre öfwer Her,
tigbömet Bouillon.

Nederlandernes besittningar äro för öfrigt: i Asien, Ge,
neral«Gouvernementet Batavia pä Java med de fleste Krydd-
öarne, samt några distrikter pä Malabar och Koromandelku-
sien i i Afrika, några Faktorier pä Gutnea-.usten; i Ameri-
ka, kolonien Surinam, samt öarne St. Eustache, St.
Martin och <^ura^ao.

Tyskland.
Gransor och Storlek. Tystland ligger midt i

Europa, gränsar i norr till Östersjön, Danmark och Nord,
sjön, i öster till Preusssta och Österrikiska Staterne, i söder
till Adriatiska Hafwet, Italien och Schweitz, i wester till Frank»
like och Nederländerne. Landets areala innehall räknas till
emellan il och 12,000 Tysta quadrat mil eller omkring 5600
Swensta.

Berg. Tpffland har mänga Vergstrackor, isynnerhet
är den södra delen ganska bergig. Inemot Nordsjön och Öster»
sjön sträcker sig en stor statt, som afbrytes endast af kullar.
Deraf kommer att man kallar den södra delen af Tystland
för Ofrci Tystland, och den norra för Nedra Tystlcsnd. Sö«
dra Tystlands gransmur utgöreS af Alperne, som erhålla oli-
ka namn uti olika trakter; bland dessa äro de Ber-
gen de högste. Frän dessa utbreda sig flera lägre fjallsträck-
nissgcsr, af hwilka Schwcrzwald, med desj grenar i sydsvestra
Tystland, är den usmärktaste. Fichrelgebirge äro medelpunk»
len för Tystlands inre bergsystem, frän desse uiga 2). Grzge-
birge mot nordost titl detz de förena sig med Aieseng.birge;
d) Böhmerrvald mot sydost, och c) Thnrisigersvald mot
nordwest. Erzgebirge och Thuringerwald utaöra gränsen
emellan öfra och nedra Tystland. I norra Tystland finnas
Harzbergen.

N? a t ten. Uti Tyskland finnas wäl flera insjöar i
fjälltrakterne, äfweusom i Mecklenburg, men den enda betydli-
gare ar Vodensjön wid Helsvetiens grans. Landet ar likwäl
genomsturit af flera strömmar, hwaraf ingen, i anseende till
Alpista bergskedjan, utfaller i söder eller Med.lhafwet. Donau
allena, som näst Wolga är Europas största stod, och uppta-
ger de Ma af Södra Tysklands strömmar, flyter östligt till
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Swarta Hafwet; de öfrige rinna nordligt, såsom Rhen med
sina.bifloder, N)eser och Elbe ät Nordsjön, samt Odern
titt Östersjön.

Rlimat och produkter. Klimatet är i allman»
het tempererad! och sundt. Norra Tystland har en mera
fuktig och tjock, södra Tystland en mera torr och »varm luft.
Pa de höga Fjättsträckningarne ligger ewig snö, och man träf-
far der äfwen Glacierer. — Tystland ar isynnerhet rikt pä
mineralista Produkter, något guld, mera silfiver, mycken kop»
par, bly och jern, äfwen tenn, qwicksilfwer och flera stenar»
ter, såsom alabaster, ädla stenar samt salt. Flera wäxter,
hwilkas odling swärligen lyckas i Swerige, triswas wäl,
ätminstone i Södra Tystland, såsom svalnötter, castanier,
mandlar, äfwen winrankan trifwes har, aflagsnad frän sjö-
kusten, nordligare an i Frankrike. Pa bcrgssträckningarne sin'
nas likaledes betydliga skogar. Wilda djuren äro nästan de-
samma som Sweriges, med undantag af elgar och renar, der,
emot finnas tvildssvin, »vildkattor, samt större förråd af hjor-
tar. — Tystland har mänga fruktbara trakter, men äfwen
några torra och ofruktbara landsträckor.

Inbyggare, Näringar och Handel. Tystar-
ne aro allwarsamme, eftertänksamme, arbetsamme, läraktige och
ståtlige, intressera sig mera än andre-Natiosser för främman-
de länder och folkstag, lära äfwen derföre gärna främmande
språk ock göra widlöftiga resor, hwarigenom de förwärfsva
mänga kunskaper, men äfwen tillegna sig andra Nationers
både goda och onda seder och moder. De wisa ett talamod
och en ihärdighet svid arbete, som man sällan fmner hos an-
dra Nationer, och äro derföre isynnerhet skicklige till sädane
langwariga och swära arbeten, som fordra en mödosam forsk-
ning och en sträng noggrannhet. Inbygga.nes antal stiger till
30 millioner, hwaraf större delen äro af den Germanista stam-
men, 5 millioner af Slasvista, utom Judar. — Tystlands
hufwudnärmgar äro: äkerbruk, boskapsskötsel (hwaraf ost frän
Alptrakterne och ull frän Hedlandet äro de motigaste produk-
ter), winstötsel, äfwensom bergsbruk. — Manufakturer och
fabriker finnas af alla slag och i stor mängd, och Tystland
drifwer en widsträckt handel. Tysta Bokhandeln är högst
betydlig.

Religion, N) etenskaper. Statsförfatt-
ning. De Romerff.Katbolsta och de Protestantiska Reli-
gionspartierne äga i Tysta Niket lika rättigheter; de Katholste
utgöra 18 millioner. Lutheraner». 12 millioner och de Refor-
merts 2 millioner. Andra christna sekter, äfwensom Judar,
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iiro ide flesta^orter'l tolererade. Hos ingen Nation finnes nyt»
tiga^kunstaper sa kringspridda i alla Stånd, som, hos den Ty.
fia; ocksä träffar man ingenstädes^ flera och bättre anstalter
till ungdomens underwisning, ingenstädes sa »nanga förfat.
tare i alla ämnen, som i Tystland. — Tystlands souveraina
Furstar och fria Städer bilda, enligt Fördraget af d. 8 lunii
,815, det Tyska Förbundet, hwars ändamål är bibe-
hållandet af^Tystlands yttre och inre säkerhet, samt de sär-
stildte Tpsta^Staterne. oberoende. Förbundets angelägenhe-
ter besörjas af För bunds sa rnlin gen i Frankfurt am
Mayn

***) Det förr sa.kallade Lvsk" Rsl*er, hwars öfwerhufwud bessasnndes
Romersk Kejsare, och ulkorades af de betydligare Furstarne,
deraf Churfurstar kallade, sspphäfdes wid freden i Läncvitte
»Bc)S. De större Statcrne blcfwo dä sielfständige och de fteste
Churfll.starnc antogo derefter titel af Konungar, men komns.
under Napoleon, tryckande öfwerwälde, som af Tyska rikets
spillror bildade est sä kalla.t Rhenförhisssd, för hwars Beskyd-
dare Napoleon förklarade sig. Efier Napoleon. fM, bildades
lsui.ara».. Tysta förbund. —.Tysta riket indelades fordom uti
10 kretsar ncmt.:

1. (östers.-skist'.l krersess, belägen pä ömse sidorom Donau,
innefattade Hik.-Hersjg.ömet Österrik.*, H.rtigdösnessa Kärnlhess,
Krain, Steyermark och Gcefffapet Tyrol.

2. __)a^erft'.l krecsen, svid Inn och flera af Danasis öfre
tillflöden, innefattande fordna Chu.fu>,stendömena Psalz, Bayern,
sedan förenade, och utgöra nu Konungariket Bayern, som der-
jemte äger flera besittningar i fordna Rhensta, Frank,sta och
Schmabista kr.tsarne. Hrkeziiftct Salzburg lyder under Österrike.

Z. Sch w,: bi ra kretse»,, sydw,'st!igaste delen af Tystland»
Svid _dstra R!?enst*.a!>d.n. Af kretsarne mar denna m.st sönderdelad
uti en möngd smärre stater, af hivilka de betydligaste svoro
fordna Chu-efuritcndomet wurreittherc; (nu Konungarike) och
Baden (nu S«!c.hertig.öme.

4. F'*<.nkist'a k.*..sc'_ , belägen i snedlersta Tyskland, svid
Mayns källor och pa bada sidor om de. öfra topp. Här boddc
de fordna Franker, !> sn eröfradc Gallien och grundlade nu sva-
rande Franska Monarkien. De fleste sma>re stater, som utgjort
denna kress, tillika med den fordna Riksstaden Nurnb.rg lyda
nu under Bayern; de öfrige lyda under Baden och Wurtemberg.

5. 6. Ofwerrhenst-a och N.derrh.ssstl. den senare kallades af»
wen Churrhenffa) krers^rne, pa ömse sidor om Rhen nedan om
Sch^wabiska kretsen. Till kretsen hörde i ätdre ti»
der Franche (somt.

,
Lolhringen och Etsah, sedermera inför»

lismade med Frankrike, samt Erkestistet Vase! m, ft.;'ritt den
sednare de fyra Churfurstendömen och Erkebistopsdvmen Maintz,
Tri.r, Köln, samt Chur>Pfaltz.
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Landets indelning:

I, De länder i Tyskland, som tillhöra Österrikiska
Kejsare döm et aro: Erkehertigdömet Österrike, Hertigdö-
mena S^teierm^rk, Kärnthen, Krain och Salzburg, Grefstapet
Tyrolen med de Vorarlbergsta Herrst.sperna, Konungariket Vöh-
men, Markgrefstapet Mähren, samt Osterrikista andelen i Schle-
sien;«ch fiola dessa Landstaper widare blifwa upptagne un-
der Kcjsaredömet Österrike.

11. De länder i Tyskland, som tillhöra Konungari-
ket Preussen, äro provinserne: Brandenburg. Pommern,
Schlesien, en del af Sachsen, Westphalen, lulich, Cleve,
Berg, Ncderrhen; d_ skola bliswa bestrisne tillika med Ko»
nungariket Preussen.

111. Ronungariket Bayern, (fordom (shur-
furstendöme, men af Napoleon ar sB_>6 upphöjde till Konunga.
rike) är beläget i Södra Tystland kring Fichtelgebirge, Böhmer»
tvald, och mellersta delen af landet utgöres af en enda fruktbar
stätt. Större delen af detz talrika floder, såsom Iller, Lech,
Altmuhl, Iser, hafwa sttt utlopp i Donau, utom floderne i
den del deraf, hwilken ar belägen pä andra sidan Rhen (Rhen,
kretsen), som icke sammanhänger med moderlandet. Kayern
innehåller omkring 75a quadrat mil l widd, har Z,B<_>_>,uQQ
inbyggare, hwaraf äro Katholiker, samt en krigsmakt af
s_>,QQc_> man. Negeringen är monarkist och ärftlig, men in»
stränkt genom Ständer, som utgöras af .tvenne kamrar. Ri-
ket indelas i 8 kretsar.

t) Isarkretsen med Rikets hufwudstad Munchen, en

7. westphaliffa kretsen, svid Nederländska gränsen, utgjor-
des af Hertigdömena lulich, B>rg, Cleve, Wcstphalen, Grcf»
skåpet Mark, Biffopsstiften Munster, Pad.rborn (ssu under
Preussen) samt Furstendömena'Verben, Ostfrieslassd, Bistops»
stiftet Osna.r.lck (nu under England) m. fl.

8. Neder sachsiska krersen , har liksom den följande nanm ef-
ter de foedssa Sach.arne, en af Tyfflands märkligaste folkstain»
mar. Den svar belägen wid Elbens ne.ra topp och innefattade en
mängd Furstendömen och He**r!?aper; de betydligaste woro Churf.
Brunswig-öunedurg, Hertigdömena Brunswig,' Wrlfenbutel,
Magdeburg, Mecklenburg, Holstein, Viffopsstiflet Bremen.

9. iöswers.schssska krersen, svid Elbens öfra lopp, norrom
Tystlands nordliga bergskedja (Th.tringerwald, Erzgebirge) ,

war den största näst den österrikiska, hit hörde Churfurstcndö»,
mena Sachsen, Brandenburg m. fl.

10. Nurgnudiff.. kretsen eller nuwarande Nederlanderne.
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af de skönaste städer i Europa som har 75,000 intv., flera Pa»
latser. Universitet (1826 ditflyttade frän Landshut) och stort bi»
bliothek, fabriker och handel. Har märkes för öfrigt Stä-
derne * Landshut med Bou<_> inw., och Freisingen; äfsvensotn
de i krigshistorien bekante orterne Nluhldorf och Hohenlin,
den (1322 och _8_>«).

2) Nedra Donaukretsen med Städerne passau, som
har io,noo inw., och Straubing.

3) Re genkretsen med Städerne: Regensburg, fordom
fri Riksstad, med 22,000 inw., som har ett gammalt märk»
wärdigt Radhus, der fordom Rysta Riksständerne sammanträd,
de (fr. 1663 till 1806); Anlberg med 6500 inw.; Eichftädt
med 5500 insv. ; Il.go.stadt.

4) O fr a M ai nk re tse n, hwarest sinnes Städerne: Bai»
reuth med i2,c>«_> inw. och Bamberg med 20,_»0_, inw, en
präktig Domkyrka och berömde bryggerier.

5) Rez atkretsen, som har Städerne: Anspach med
13,000 inw. och fabriker; Erlangen sned 8600 inw. och
Universitet; _7curnberg, fordom fri Riksstad, med 40,000
insv. , och wigtig handel Med de sa kallade Nurnbergerwaror;
iTördlisigen, bekant af Swenstarnes der lidna nederlag är
1634; Furtl), wiglig Fabriksstad; Schwabacl).

5) Ofr a Donaukretsen, som innefattar Städerne:
Augsdurg, f. d. fri Riksstad, en af Tystlands wigtigaste fa-
briks» och handelsstäder, med en praktfull Domkyrka och det
wackraste Radhus i Tystland, märkwärdig för Riksdagen .530
((.01_168550 _^_L!^usBt!sn_l), har 34,«00 inw.; Aempten;
Memmingen. Fästningen Donauwerth.

7) Nedra Mainkretsen med Städerne: TVurzburg,
som har .6,000 inw. och Universitet (stiftadt 1403), pä alla
sidor omgifwen af winberg; Schweinfurt; Aschaffenburg.

8) Rhenkretsen, belägen pa westra Rhenstranden, med
Städerne: Speier, med 8000 inw. och en uråldrig Dom»
kyrka; Zweibruckes»; Landau, Tyst förbundsfästning.

Under Konungariket Bayern höra åtskillig, mindre. Furst»
liga och Grestiga, besittningar.

IV. Ron ungar i ket Sachsen, (fordom Kur-
furstendöme, men ar 180 _» upphöjdt till Konungarike), beläget norr
om Erzgebirge, genomskurit af Elben, innehåller omkring _6o
quadrat mil, med i,4c,o,o<_>o inbyggare, till största delen Lu«
theraner, och en krigsmakt af _8,oo_» man. Regeringen är
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ärftlig och inskränkt genom Landtstänber. Riket indelas i
följande kretsar:

i) Meissner kretsen, hwarest märkes: Rikets huf-
wudstad Dresden, wid Elben, med 75,00» inw. mänga kost-
bara samlingar och stort bibltothek. Städerne: Meissen med
Zo»o inw. och den älsta Poccellainsfabrik i Europa; pirna,
i hwars granstap Fredrik H tog en hel Sachsisk Arme. till
fånga, samt Fästningett Rönigstein, äro äfwen här belägne.

2) Lei p z igerkre tsen med Staden Keipzig, en af Tyst-
lands wigtigaste handelsstäder, som har 40,000 inw., Universi,
tet, (stiftadt 1409) en mängd lärda institut.r och sällstaper,
hufwudorten för Tysta Bokhandeln, äfwen märkwärdig genom
Fältstagen, ären 1631, 1642 och 1813.

3) Erzg eb i rgerkr et Dn med Städerne Freyberg, en
wigttg Bergsstad med 11,000 inw.; Zsvickau; <shemniy,
med de största Bomullsmanufakturer i Sachsen.

4) Voigtlandska kretsen med Staden planen.
5. Lausizerkretsen med Städerne Vauyen eller Bus

dissin, som har 12,000 inw. (Fältslag »8»3); l_öbau;
Zittau; samt Herrnhutarkolonierne Hernhut och Berthels,
dorf.

Under Sachsen höra äfwen åtskillig, smä Furstlige, Gref»
lige och Friherrltge besittningar.

V. Honungar it*et Hannover, (ar 1814 pro,
clameradt safom Konungarike) beläget wid Nordsjön, omkring
Weser, emellan strömmarne Elbe och Ems, hwartill äfwen
hör Furstendömet Göttingen, wester om Harzbergen, innehåller
omkring 350 quadrat mil, med 1,500.000 inbyggare, som
äro Lutheraner, och 20,000 man militär. Thronen är ärftlig
inom Vraunschweig-Luneburgsta huset, hwars hufwudman
tillika är Konung i Storbritannien. Regeringsformen är in-
skränkt monarkist.

Konungariket ar indelade i 6 Landdrostericr, nemligen:
1) Hannover, som innefattar Furstendömet Kalenberg

samt Grefstaperne Hoya och Diepholtz; här märkes Rikets
Hufwudstad Hannover, med 24,000 inw , och Hameln, for,
dom en fästning.

2) Hildesheim, innefattande Furstendömena Hildes»
heim, Göttingen och Grubenhagen; här märkes: Städerne:
Göttingen med ett berömd. Universitet (stiftadt 1734) och
11,000 inw.. Hildesheim med en präktig gammcil Domkyrka
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och _3-500 inw.; Osterode, en wigtig Fabriksstad; Goslar,
Munden, Eimdeck och Duderstadt.

3) ö.un eb ur g, som utgöres af Furstendömct utaf samma
namn; har märkes: Städerne: i_uneburg med ett bekant salt-
werk och 12,500 inw., samt Harburg och Slottet Zelle.

4) Stade, som innefattar Furstendömena B«men och
Verden samt Landskapet Hadeln; här märkes: Städerne:
Stade, befäst med 6000 inw.; herden; Buxtehude;
Bremervörde.

5) Gsnabruck', innefattande Furstendömet Osnabröck,
Hertigd. Aremberg-Mepven samt Grefff. Lingen och Bentheim;
här märkes: (OsttabrucL, sned 12,000 inw., pä hwars Rad,
hus Westphalista freden stöts är 1648; Lingen; Meppen;
papendurg. O

6) Aurich, innefattande Furstend. Ostfriesland, med
Städerne Gmden, sosn drifwer wigtigt stllsisMi och har 12,000
inw.', samt Aurich.

VI. Ronung _: ri ke t N? urtemberg (fordom
Kurfursten, öme, men är 1805 upphöjd, till Konungarike), ett
bergfullt land med fruktbara dalar, omgifwit af Bayern och
Baden, wid bergsstrackningarne Schsva.zrvald och Die Alb (en
ödslig bergshöjd, som utgör wattustillnaden emellan Neckar och
Donau), tsntehaller nära 18» quadrat mil i storlek, samt har
1,500,000 inbyggare, hwaraf -f Luth^.^er, och en krigsmakt
af 10,000 man. Regeringsformen a_ inskränkt monarkist;
lagstiftande makten utöfwas as Nationens Representanter.
Riket indelas i 4 kretsar:

1) Neckar kretsen, hwarest sinnes Städerne: Stuttgart,
Rikets hufwudstad och Konungens residens, med stort Kongl.
Bibliotek samt 30,000 inw.; __.udvigs_>urg, andra Residens,
staden i Riket, med 10,000 inw.; E^lingen, med 5400 inw.;
Heilbrou med 6500 inwanare.

2) Sc h w arz wal derkr et sen, med Städerne: LubiN'
gen, som har Univessitet (stiftadt 1477) och 8000 inwänare;
Reutlingesi; Rottweil.

3) laxtkretsen, med Städerne Hall, som har stort
saltwerk; Ellwangesi och Mergentheim.

4) D on a uk re t sen, hwarest märkes Städerne: Ulm, wid
Donau, som här blir segelbar, med en majestätisk Domkyrka
och _5,0_.0 inwanare, samt Biberach.

Hit höra äfwen åtskilliga sma Furstliga besittningar.
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Vl^. S torhertigdöm.t Baden, beläget wester
om Wurtemberg emellan Schwarzwald och Rhen, som ätföl,
jer des) södra och westra gräns allt ifrän Vsdensjön till Hes»sen. Stranden längs ät Rhenströmmen är en herrlig, frukt-
bar dal. Landet innehåller inemot 140 quadrat mil i widd,
med 1,120,000 inbyggare, hwaraf-Z- Katholiker, de öfrige Re,
formerte och Lutheraner, samt en krigsmakt af 12,000 man,
och är deladt i 6 kretsar:

1) Murg och Pfin tzkretsen, i hwilken sinnes Stor,
herligdömels hufwud* och residensstad tarlsruhe, wäl byggd
med 19000 inw., samt Städerne: Dnrlach; Bruchsal med
saltwerk; pforzheim: Rastade (fred 1714, Congresi 1797
och y8) samt Baden med warma bad.

2) Sjö kre t sen med staden Constanz eller tostniy, wib
Bodensjön, med 10,600 inw. och en märkwärdig göthist Dom*»
tprka.

3) Treisan., retsen med Städerne Freiburg, som har
13,000 inw.. Universitet (stiftad. «457) och en utmärkt Gö«

thisk Domkyrka; Vreisach eller Alt>Br.isach.
4) Kinzigkr etsen med Staden tvsfenburg.
5) Neck arkret se n, som har Städerne: Manheim,

Storfurstens andra Residens med 22,000 inw. och ett be»
tömd. Observatorium; Heidelberg, med .1,000 inw. och ett
berömd. Universitet (stiftade 1386); philipsburg.

6) Main- och Taube... elsen med Staden tvert.
heim.

Under Storhertigdömet Vaden höra äfwen några sm3
Furstliga besittningar.

VIII. Rnr fur st en dö me t Hessen, beläget i
m.-dlersta Tpstland, kring Wesers hufwudkällor, Fulda och Wer»
ra; landet är en skogig bergstrakt med rika jerngrufwor, samt
innehåller i areal-widd nära ivo quadrat mil, med 600,000
reformerte inbyggare och 10,000 man krigsfolk. Regeringen
oinskränkt monarkist. Kurfurstendömet utgöres af följande
delar:

> Ni ed er b essen eller norra delcn af Landtgrefstaplt
Hessen, jemte Furstendömet Fritzlar och Grefstapet Schauen»
burg. med hufwudstaden och Kurfurstens residens tassel, en
wacker stad, som har 26,000 inwäncsre och ett kostbart Muse»
um; wilhelmshöhe. fordom Neissenstein, en tid kalladt
Napoleonshöhe, Luststolt, med »idtberömda kastader.

M
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2) OberhesseN, en del af det södra Landtgrefstapet Hes.sen, jemte Grefffapet Ziegenhain, med Staden NLarbnrg,
som har Universitet (stiftad. 1527) och 6500 inw.

z) Fulda, innefattar äfwen Furstendömet Herzfeld och
Herrstapet Schmalkalden. Stader: Fulda med en stor
Domkyrka och 8000 inw.; Herzfeld, wid den här segelbara
stöden Fulda med 5000 inw.; Schmalr'alde._, en wiglig
Fabriksstad med ett indrägtigt Saltwerk och 5000 inw.

4) Hanau,, med en stad af samma namn, som har 19,0c»,
inw.; philipsruhe. Lustslott.

IX. Storhertigdömet Hessen«D ar msta dt,
wid Rhen, norr om Baden, innehäller något öfwer 8u qua»
drat mil, samt har 700.000 inbyggare och en krigsmakt af
8000 man. Regeringen monarkiff. Landet innehåller föl«
jande provinser:

1) Furstendömet Starkenburg, uti hwilket några smärre
sjelfständige Furstendömen äro belägne, med Scorhertigdömels

residensstad Darmstadt, som har 20,000 inw. Staden Of»
fenbach wid Main, med fabriker.

2) Furstendömet Oberhessen, med Staden Giessen, som
har Unwerfilet (stiftadt 1607), och 8000 inwanare; samt al»
stittige sma Furstliga och Grefliga besittningar. — I Ober,
Hessen ligger äfwen Landtgrefstapet Hessen Homburg, af om-
kring 4 quadratmils storlek med 22.000 rcformerte inbyggare,
och staden Homdurg vor der Höhe, som har 3000 inw.;
detta Landtgrefffap, som äfwen äger Herrstapet Meisenheim pä
tvestra Rhenstranden, lyder likwäl ej under Storhertigdömet
Hessen, utan är en egen Stat.

3) Besittningarne pa wenstra Rhenstranden, med Städes:se:
tNainz, en förbunds<fastning. med fieppsfart pa Rhen och
wigtig winhandel, samt 27,000 inw.; Bingen; Worms,
f. d. fri Riksstad, med 8000 insv.

X. Storhertigdömet
... eckle n d ur g-S chro e«

rin, wid Östersjön, emellan Pomern och Holstein, af om»
kring 106 quadrat mils rymd, med 435,000 Lutherske inbyg»
gare, och 4000 man militär, har följande städer: Residens»
staden Schwerin med 13,000 intv. ; Boitz.nburg wid Elben;
Rostock med Universitet (stiftadt 1419), 17.000 inw., handel
och sjöfart; NAsmar med 10,000 inw., samt en af Tysk.
lands förnämsta hamnar: parchim; Gnstrow och N?al«
chin. Dobderan, sjöbad.

XI. Gtorh.rtigdön.etM..r_enburgStr.-
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litz, som äger i widd nära 18 quadrat mil, samt 78,020
Lutberffe inbyggare; har märkes: städerne iFeustreliy, Stor-
herligcns residens med 5000 inw.; Alt»Strelitz och Neu,
brandenburg.

XII. Storhertigdömet Sachsen N)eimar,
omgifwit af Preussen och öfrige Sachsiske Herligdömena, inne-
håller något öfwer 30 quadrat mil, med 226,000 inbyggare,
till större delen Lutheraner. Detta Storhertigdöme bestar af:

1) Furstendömet Nleimar, med hufwudstaden af samma
namn, som har 10,050 inw. ett stort Bibliothek, och är i
öfrigt märkwärdtg derföre alt Tyfflands störste Skalder, såsom
Schiller, Göthe, Wieland, Herder, m. fl. har warit bosatte;
samt staden lena med Universitet (stiftad! 1557) och 6000
inwänare, (fältslag 1806).

2) Furstendömet Eises.ack, med en stad af samma namn,
hwarest finnas flera fabriker och 820a inwänare.

XIII. Storhertigdömet Luxemburg, till-
hörigt Nederländerne.

XIV. Hertigdömet Sachsen» Roburg-Go-
tha/ innehåller i widd omkring 20 quadrat mil, och räknar
151,000 inbyggare, till stö... delen Lutheraner. Hertigdömet

bestär af Furstendömena Gotha, Koburg, och Ljchtenberg.
Här märkes: Residensstaden Gotha med 13,000 inw. och
Staden Roburg, med fästning och 8000 inw.

XV» Hertigdömet Sachsen. Alt ettbur g, af
omkring 12 quadrat mils widd med 108,000 Lutherske inbpg»
gare, samt Staden Altenburg, jom har 10,000 inw.

XVI. Hertigdömet Sa ch se nßobu rg Mei-
ning e n*Hild dur gha use n, innehållande omkring 20
quadrat mil med 130.000 Lutherske inbyggare. Här märkes:
Residensstaden Meiningen med 450a inw, samt staden Hild.
burghausen med 4000 inw.

XVII. Hertigdömet, a An halt, omgifne utaf
Preusss.. Länderne, af omkring 22 quadrat mils widd, med
130,000 till större delen reformert? inbyggare. Landet är för-
delad, emellan 3 Hertigar af 3 Lsnier: den Dessauska,
Bernb.srglra och Eöthenssa. 1) Anhåll Dessau med Rest.
densstaden Defsau, som har 10,000 inw., samt Staden
Zerbst med 7000 inw. 2) Anhalt-Bernburg med Hufwud-
staden Berndurg, som har 5500 inw. 3) Anhåll»_^öthen,
med hufwudstaden töthen, som har 5200 inw.

XVIII. Hertigdömet Brunswig, omgifwit
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af Preusffsta och Hanowersta länderna, innehåller omkring 35
quadrat mil, med 240,000 Lutherske inbyggare. Här märkes

Residensstaden Brunswig med 35,000 inw., samt Städers.,
golfen bintel med 8000 inw.; Heimstedt; Nönigslutter
(fältfl. i62s)); 23lanrenburg.

XIX. Hertigdömet _Tassau, omgifwet af Ne-
derrhen och Hessen-Darmstadt, innehåller omkring 50 quadrat
nsil, och har 330,000 till en del Katholste och till en d.l
Lutherske inbyggare. Städer: Residensstaden rviesbaden med
mineralkällor och badinrättningar scsmt 7000 inw ; N<.fsau;
tVeilburg; Dillenburg. Hälsobrunnar: Fachingen; Sel»
ters och (sarl_,thalerbad. Hochheim och lohannwberg hnf»
wa ypperliga winberg.

XX. Hertigdömet (vldenburg, wid Nord-
sjön, wester om Wesern, inneslutet af Hannover, af nära 60
quadrat mils rymd, med 250 000 Lutherske inbyggare. Det
bestar af Hertigdömet Old.nbu.g_ samt Fursten.ömena Ludeck och
Wirkenfeld. Här märkes: Hufwudstaden Oldenburg, som
har ett wackert stött och 7000 inw., samt Städerne Delmen-
horst, Etttin och Birkenfeld.

XXI och XXll. Rongl. Danska Hertigdö-
mena Holstein och l_.auenburg.

XXlll. F urstendömena Schwarzb nrg, be-
lägne i Thuringen, innehållande osukring s8 quadrat mil sned
106,000 Lutherske inbyggare, utgöres af r) Schwarzburg»
Sondershausen, med Residensstaden Sonders-hausen, som
har 3200 inw., och 2) Schwarzdurg Audolstadt, med Re»
sidensstaden Rndolstadt, som har 4200 inw.

XXIV. Furstendömet l_ippe Detmold, af
omkring 10 quad.at mils rymd, med 72,000 protestantiske in-
byggare, samt städerne Detmold wid Werra floden, och Lemgo.

XX V. Furstendömet Schauen bur gsTippe,
innehallande omkring 5 quadrat mil, med 25,000 Lutherska
inbyggare, och Resi.en.staden Buckeburg.

XXVI. Furstendömet Reutz, beläget wid norra
andan af Bayern, af omkring 14 quadrat mils storlek, med
78,000 Lutherske inbyggare. Det är deladt emellan den äldre
eller Gseitzsta och den yngre Limen. Här märkes: GreitZ,
Residensstaden för den förra, med 6000 inw.; S.hleiz, Re-
sidensstad.n för den yngre Linien, samt städerne Gera. och
Lobenstein.

XXVII. Furstendömet tvaldeck, beläget e-
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mellan Westphalen och Hessen, af något öfwer 10 quadrat
mils rymd, med 56,000 protestantiste inbyggare, bestar utaf:
Furstendömet Waldeck, med staden Corbach, och Grefstapet
Pyrmont, sned den berömda hälsobrunnen pyrmont.

XXVlll. Furstendömet H ohen zol ler n, be-
läget uu Konungariket Wurtcmberg, innehållande något öfwer
20 quadrat msl, sned 54,000 Katholsta inbyggare, deladt
emellan 2 Lissier: H.chingen och Sigmaring.n. Uti Hohen-
zollern.H^chingcn märkes: Residensstaden Hechingen med 3000
inw. samt det gamla Riddarestottet Hohenzollern. Uti Ho-
heniollernSigmaringen, märkes: Residensstaden Sigmarin»
gen med 3020 insv.

XXIX. Furstendömet Lichtenstein, inne.
hällande i rymd omkring 1 5 quadrat mil, med 5600 Kathol-
ste inbyggare.

XXX. Fria Städerne Hamburg, Lubeck, Bremen
och Frankfurt am Main.

1) Hamburg, hwars Gebiet utgör öfwer 3 quadrat mil,
hwartill räknas några öar i Elben, Amtet Nitzebuttel, en del
af Vierländerne, samt hälften af Amtet Bergedors; detta
Gebiet har 26,000 för det mesta Lutherska inbyggare, som lef»
wa under en aristokratist-demokratist regering. Staden Ham»
burg, belägen svid Elben, är Tysklands största handelsstad,
näst London och Amsterdam den wigtigaste i Europa, med 112.000
inw. hwaribland 6000 Judar. Staden har 2 Gymnasier, ett
stort Bibliotek och en wigtig Vank. Bland dest mcmufacturer
anmärkes 200 Sockerraffinaderier.

2) Lu. ock, bar ett Gebiet af öfwer' 2 quadrat mil, med
18,000 Lutherste inbyggare, och en a.istokratist.demokratisk
regeringsform. Lubeck, som fordom war hufwudstaden uti
det mäktiga Hansefö.bundet, är belägen wid Trawefloden, drif»
wer betydlig sandel och räknar 24,000 inw. Bland Stadens
märkwardigheter är Domkyrkan med gamla monumenter och
det stora göthiffa Radhuset med Hansesalen. — A Stadens
Gebiet ligger Lravemunde; äfwen äger Lubeck en del af
Vierländerne och hälften af Bergedors.

3) Bremen, hwars Gebiet är omkring 2 quadrat mil,
med ii,ooo för det mesta Lulherffe inbyggare. Staden Bre-
men, är belägen wid Weser, idkar wigtigt siskeri och drifwer
betydlig handel samt har 39,000 inw.

4) Frankfurt am N7ain med ett Gebiet af omkring 2
quadrat mil och 10,000 inbyggare. Frankfurt am Main är
en af Tysklands wigtigaste, handelsstäder, ber* Tysta förbundet
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haller sina sammankomster; den äger 44,000 inw., ibland hwilka
6000 äro Judar, 2 Gymnasier, ett stort Bibliotek. Uti Dom.
kyrkan ser man ännu det lilla mörka Capellct, der romerske
Kejsarns blefwo walde.

Pr eussen.
Granssr och Storlek. Preussen gränsar i norr

till Mecklenburg, Östersjön och Pyfiland, i öster till Rpsilan.
och Polen, i söbet till Polen, Österrike och Sachsen, i we,
sier till Frankrike vch Nederländerne; det gränsar äfwcn till åt-
skilliga Tysta Stater; och några sädane såsom t. ex. Furstend.
AnKalt, äro pa alla sidor omgifne af Preusista Staten. Preus-sen innehåller omkring 2600 quadrat mil.

Berg och N? att en. Landets naturliga beskaffenhet
ör norra Tysklands, hwaraf det utgör en högst betydlig del.
Preussen är i allmänhet ett siätt och flackt land; till Schle.
sien stöta likwäl Sudetij.a bergen, till Sachsen H._rz«
berget, som med sina grenar sträcker sig till Westphalen, i
Nederrhen sinnes berget Hundsruck. — Landet är ganska
rikt pä watten. Des) huftvudftoder äro: Memel eller Niemen,
pregel, N)eichsel, Öder, Elbe och Rhen. Insjöar finnas
åtskilliga, men föga betydlig., och kommunikationen inom lan»
det är befordrad genom flera kanaler. Af Östersjön bil»
dag wikarne: Ruris.he Haff och Frische Hass, hwilka in,
stängas af smala landtungor.

Inbyggare, produkter, Näringar och
Handel. Preussens, inbyggare äro en blandning af Tystar,
Polackar, Fransoser och Schweitzare. Man kan derföre icke
tillegna dem någon egen national*.arakler, men de utmärka sig i
allmänhet genom idoghet och sparsamhet. Landet ar, isyn-
nerhet de Polska orterne, öfwerswemmadt af Judar, hwilka
här njuta större fri» och rättigheter, än i andra länder. In,
byggarnes antal stiger till nägot öfwer 12.700,000.— Preus»sen frambringar spanmäl, lin, hampa, tobak och humla i öf»
werflöd; skogarne lemna hwarjehanda träwaror, och wildbräd;
sjöarne, fl.derne och hafskusterne en mängd sist; pä kusterne
wid Östersjön fäs temligen mycken Bernsten; Rheuprovinserne
lemna Win och flera stöna frukter. — Fabrikerne lemna ut»
öfwer hwad .andet i sädant afseende behöfwer, och handelnär blomstrande.

Den herrskande Religionen är den Evangelist«Luthersta,
dock bekänna sig en sto« del af Inbpggaene till den Romersk-
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Katholffa, och äga med ?uth,r_tnerne lika rättigheter; en mängd
bckännare till den reformerta Kyrkan finnas äfwen. Alla sek-
ter och religion.pa.tier talas. I.rigomagten utgör 250,000
nsan. Statsförfattningen är monarkist. De särffildta Ri-
kets provinsers förwaltning sker genom militäre-, justitie- och
sinance-auctoriteter. I militaristt afseende bestar staten af 7
afdelningsr: Preussen, Brandenburg och Pommern, Schlesien,
Posen, Sachsen, 3tederrhen, Westphalen; hwar och en af
bessa styres af ett General-befäl under en kommenderan-
d^General; i anseende till civila förwaltntngen bestar staten
as to provinser: Ost-Preussen, West-Preussen, Brandenburg,
Pommern, Sch.esten, Posen, Sacksen, Westphalen,, lulich»
Cleve och Berg, Nederrhen. I hwar och en af dessa för-
waltar en Ofwer.President landets allmänna angeilägenheter
och den högre ledningen af religions- och underwisningSwa»
sendet^; särstildta styrelser förwalta policen och Uppbördswerket>
sesmt Ofwerlandträtten alla justitie.mäl. -

I. Ost-Preussen, innefatta.: 1) Sty relse, om-
rädet (Regie.ungs-b.zirk) Rönigsberg, med hufwudst. i det
egentliga Preussen, Rönigsberg, en af de wtgtigaste handels-
stader wid Östersjön, af inemot 2 tysta mils omkrets, bar
65,000 inw., ett Universitet (stiftad. 1544), ett Kongl. Slott,
säte för Ofwerpresidenten i områdena Königsberg och Gumbin-
nen, samt för flera af Rikets kollegier; de^utom äro här att
märka städerne: Memel, wid inloppet i Kurische Haff, med
8000 inw.; pillau. wid inloppet till Frische Haff, stark fäst»
ning; preustsch Eylau och Friedland, bekante af fältstagen
1807. — 2) Styrelse-området Gumbinnen, med
städerne Gumbinnen och Tilstt (fred .807).

11. N)e st-pre us sett: I)^Styrelse, omr sdet
Danzig, som innefattar städerne: Danzig, den wigtigaste
handelsstad i Preussen/ med 55^000 inw.', fästning samt säte
för Ofwerpresidenten'l'Provinse^ Elbing, wigtig handels-
stad wid Frische Haff, med 22,000 inw. ;Marienbnrg,^t me-
deltiden sätet för Tysta Ordens Härmästate ; fäMngen
Nleichselmunde, och det fordna Msvnkklostret Oliva (fred
1660). — 2) Styrelse-omrädet M a rien wer der^
med städerne: Marienwerder som har wigtig frukthandel j

Culm och Lhorn.
111. Brandenburg, fom innefattar: Styrelse,

området Berlin, med Preussiska Monarkiens hufwudstad
Berlin, Konungen, residens och en af en skönaste städer i
Europa, ofwer 2 lyfta mil i omkrets, mes) 174,000 inw.,
och deribland omkring 4500 Judar, en inängd praktfulla
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byggnader, ett berömbt Universitet samt ett stort publikt Vi>
bliotek. — 2)Omrädet för Styrelsen i Potsdans,
med städerne: potsdam pä en i med 30,000 inw.; Bran,
denburg, en af .andets älsta städer med 12,000 inw.; Span«
dau, med stark fästning! Fe. bellin (fältstag 1675); luterdock
(fältstag .644) jemte byn Dennewiy (fältstag 18*3); rvitt-
stock (fältstag 1636). — 3) Omrädet för Styrel se ni
Frankfurt, med städerne: Frankfurt an der (!)d.r, en
wigtig handelsstad, som har 16,000 inw., fabr. och handel',
Rltstrin, fästn.; Landsberg; Zorndorf (fältst. 1758); NM.
nersdorf (fältst. 1759).

IV. Pommern, innefattar: 1) Området för
Styrelsen i Slet t in, med Städerne: Stettin, nära
Oderns utlopp, som har 24,000 inw., stark fästn., Kongl.
Slott, och wigtig handel; Anklam; Demmin; Pasewalk
och Stargard; samt öarne Usedom och wollin. — 2)
Området för Styrelsen i Stralsund, med städerne:
Stralsund, som har 15,000 inw. ; Greifswald med 600a
inw., och Universitet (stiftade 1456); tvolgast; Bahrt. Hit
hör äfwen ön Ritgen. Tysklands största ö, med utmärkt
wackra trakter; pä halfön lasmund sinnes det berömda krit-
berget Stubbenkammer; Stad: Bergen. - 3) Området
för Styrelsen i Cöslin, med städerne: <l_öslin; <_^ol<
berg, stark fästn.; Rugenwalde; Stolpe.

V. Schlesien: 1) Området för Styrelsen i
Breslau, med städerne: Breslau, en af Tystlands wigti-
gaste handelsstäder har Universitet, stort Bibliotek, samt 80,000
inw., deribland 4500 Judar; Brieg. — 2) Området för
Styrelsen i Reichen b ac h, med städerne: Reichenbach;
Schweidnitz, fästn.; Hirfthberg, wigtig fabriksstad; Glalz,
fästn. — 3) Omrädet för Styrelsen i Liegniz,
med städerne.' Liegniz (fältslag 1241, emellan Tystar och
Mongoler, samt 1760); Grost-Glogau, fästn. — 4) Om,
rådet för Styrelsen i Oppeln, med staden Oppeln,
och Hosel, fästning.

VI posen, som innefattar: i) Omrädet för
Styrelsen i Posen, med städerne: posen, som har
25,000 inw., och __.szno, som har 8000 inw.; s) Om«
rädet för Styrelsen i Bromberg, med städerne:
Bromberg och Gnesen, älsta staden i Polen.

VII. Sachsen, innefattande: 1) Området för
Styrelsen i Merseburg, med städerne: Merseburg,
sorN har en berömd Domkyrka; Luyen, bekant af fiere fält-
siag, isynnerhet lbzz, ds K. Gustaf II Adolf der stupade;
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Halle, som har Universitet, stort saltwerk, 24,000 inw., samt
fabriker; Eisleden, Bergsstad, Luthers födelseort; Naumburg.
Fabriksstad, handel och winstötsel; Lorgau, fästn. (fältst.
,76c.); N?ittenberg< före 1817 Universitet; har äro äfwen
betagne de i krigshistorien bekante byarne Rotzbach (fältst. 1757)
och Auerstädt (fältst 1806); 2lltranstadt (fred 1706); hit
räknas ock Grefssapet Stollberg. — 2) Omrädet för
Styrelsen i Magdeburg, med städerne: Magdeburg,
som har 39,000 inw., stark fästn., och en gammal berömd
Domkyrka; Halberstadt; il>.uedl.ndurg; Barby. — z)
Området för Styrelsen i Erfurt, med städerne: Er-
surt, som har 18,000 inw., är befäst och bar en berömd
Dosnky..»; l_.'ingcnfa!za; Muhlhausen och Nordhausen,
fordom fria Riksstäder.

Vill. westphalen, som innefattar: 1) Omrä«
det fö r Sty rel se n i Mun fler, med staden Munster,
som har en berömd Domkyrka, och 25,000 inw., (fred 1648).
Inom detta omräde finnas flera Furstliga besittningar. — 2)
Området för Styrelsen i Minden, med städerne:
Minden, som är befäst, har en stor Domkyrka och 8000
inw. (fältst. 1759); Paderborn, der Paderfloden upprinner
under sjelfwa Domkyrkan; det svar i granstapet af Paderborn,
som är 9 de Romerske Legion.rne under Varus, blefwo slagne
af (.heruscherne; Bielefeld med wigtiga linnemanufakturer. —

3) Området för Styrelsen i Arnsberg, med sta-»
dcrne: 2lrnsberg; Hamm, med linnemanufakturer; Iserlohn
med wigtiga metallfabriker; Dortmund; samt Grefstaperne
Lvitgensiein och __imburg.

IX. luii.h, (5 le ve och Berg, innefattande: 1)
Omrädet för Regeringen i Dusseldorf, med stä-
derne: Dufseldorf, en skön stad wid Rhen, med god hamn,
wigtig handel med Win, som har 25,000 inw.; Elberseld
med 15,500 inw., och wigtiga linnemanufakturer; Crefeld
nnd 15,000 inw. (fältst. 1758). — 2) Omrädet för
Styrelsen i C leve med städerne: Cleve; tvesel, fäst.
ning. — 3) Området för Styrelsen i Cöln, med
städerne: <söln, (Fr. (.oloZne), som har 60,000 inw., fri
hamn, en wigtig handelsstad wid Rhen, hufwudupplagsorten
för Rhensta winerne, med 15 fabrik.r för det bekanta Eau de
Lologne; Bonn, med Universitet och 10,000 inmanars.

X. Storhertigdömet Nederrhen, som in-
nefattar : .) Omradet för Styrelsen i Coblenz, med
städerne: Coblenz, som har 15,000 inw, fabriker och betyd-
lig handel; tveylar; Ghrenbreitstei»». fästning. — 2) Om»
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riidet för Styrelfen i Aachen, med fläderns: Aachen
(Fr. A^ix la. (.Kapells), som har 36,000 inw., en stor
Domkyrka, der fordom Tvsta Kejsarne kröntes, äswensom myc,
ket besökta svartna bad (fredsslut __66tz och 1748), samt
lulich, fästning. —3)O m ra det för Styrelsen i Tri«
er, med Städers..: Trier, wid Mosel, en urgammal stad, som
har 13,000 inw. ; Saarbruck; Saarlouis, fästning, i hwars
granstap finnas betydliga bly, och jerngrufwor.

Furstendömet Neuf.hatel, kommer att upptagas uti be«
sirifningen öfwer Hclvetien.

Österrik e.
Gränsor och Storlek. österrikiska Kejsaredömet'*')

är sammansatt af flera till naturbestaffenhet och inbyggare gan-
ska olikartade länder, säsom delar af Tystland, Italien, Un-
gern, en del af sordna P.s.n samt Iliyrista Provinserne;
det gränsar i öster till Nysiland och Turkiet, i söder till Tur,
kiet. Adriatiska hafwet. Kyrkostaten, Modena, Parma, Sar,
dinsta landen, i svester till Helvctien och Tyskland, i norr till
Tyskland, Preussiska Staten, fria Staden Kra.au och Ryss-
land, samt innehåller omkring 5800 quadrat mil.

Berg och Lv ätten. De till Österrikiska Kejsaredö,
met hörande Länder aro i allmänhet ganska bergige, endast i
norr och öster, i sydöstra, Ungern, i Slavonien och Galicien
finner man egentliga slätter. Karpaterne och Böhmista eller
Sudetista Bergen omgifwa grässsorne, och Alpers., med sina
mänga grenar framtränga frän Tyr.len långt in i Niket. —

Landets hufwudfloder aro Donau, med deh mänga grenar pä
norra, och po, pa södra sidan as Alperne. Wid norra gran,
sorne uppspringa: Elbe, Öder, Nleichsel och Dniester.
Riket är desiutom försedt med flera Insjöar, äfwensom med
Ztstillige segelbara kanaler.

Inbyggare, Näringar och Handel. I af«
seende pä Österrikiska Kejsaredömets inbyggare gäller detsam«
ma som nämndes om Preussarne, ty Österrikiska Staterne
öro bebodde af sa mänga olika Nationer, Tystar, Polackar,
Ungrare, Judar, Armenianer, Greker, Italienare, Fransmän,

*) Till freöen i Ire^burg »8«6 förde österrikiske Kejsaren, såsom
Tyffa rikets OfwerhufwUd, titel af Romersk Kejsare, hwilkenwardighet, i sednare äryundraden, utefiutande »varit fastad wid
detta hus.
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o. s. w., att man icke kan för dem bestämma någon gemensam
national karakler. Inbyggarnes antal stiger till 29,150,000.
— Produkters., aro mängfaldige. De mänga bergen lemna
allahanda metaller: Guld, Silfsver, Quicksilfwer, Koppar, Bly,
lern, o. s. w. Bostapsffötseln drifwes i ätstilliga provinsex
med mycken framgång. Spanmäl, Mais, Nis, samt allahan-
da frukter fas äfwen i öfwerstöd. Silkes-afweln, wtnstötseln
och biskötseln lemna ock icke obetydlig csfkastning. Fabrikerne
blifwa allt mera blomstrande. Inrikes handeln ar ansenlig,
och den utrikes, isynnerhet med Turkiet, listig.

Den herrstande Religionen är den Katholska; men lik-
wäl talas Protestanter ock andra Neligionsförwandtcr, hwilka
alla njuta fri religions-öfning. Wetenstaper och konster äro
i allmänhet högt aktade, men de förra genom regeringens mitz-
trogenhet snöt alla nya upptäckter mindre blomstrande än i
öfrige Tysta staterne. Statsförfattningen är ärftligt mo-
narkis?, genom Ständer något inskränkt i Ungern, hwars Ko-
nung Kejsaren är. Pä fredsfot stiger Rrigsmagtcn till
260,000 man och pä krigsfot till 535.000 man. Flottan är
förlagd i Trust, men är af föga betydenhet.

Landets indelning. Österrikiska Monarkien be-
stär af följande Stater: i). Tysta Arständerne, tillika med
Konungariket Illyrien. 2) Konungariket Gallizien. z) Un,
gersta Staterne, tillika med Konungariket Dalmalien. 4) Lom»
bardist-Venetiansta Konungariket.

__*_.) Tyska Arflandern e eller Kejsaredömets Ty-
sta landstaper, aro bergiga, nästan öfwerallt omgifne af bergs-
kedjor. Emellan bergen finnas mänga widsträckta dalar; den
sydliga delen har ett wildt utseende och är uppfylld! af mora-
ser. Inbyggarnes antal stiger till omkring 11 millioner, hwilka
hänföras till 2.ne bufwud.lasser: egentlige Tystar ock Elatver
(de sistnämnde utgöra öfwer 5 millioner och bebo Vöhmen,
Mähresr, Steiermark, Kä.nthen 06) Krain); deputosn uppehäl-
la sig omkring 80,000 Judar i denna del af riket. Tysta
arständerne utgöres af följaude landstaper:

1) Erkehe rtigdö mot Österrike, en bördig
dal, emellan Böhmista bergen och de sa kallade Noriste Al.
perne, som genomstäres.af Donau, med^2 millioner inbyggare.
Det innefattar: a) Österrike nedanför Ens,, eller
östliga delen, hwarest befinner sig hufwudstaden för alla Öster»
rikista staterne och Österrikiske Kejsarens residens: rvien (be,
lagr. 1529, 1633; fred 1735; congretz 1815) öfwer 3 tysta
mil i omkrets, bestående af den egentliga staden, som Hr be.
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fast, och 34 förstäder, bland hwilka Leopoldsiadt är den f.r°
namsta. Bl^snd denna stads märkwärdigheter äro: den göthi-
sta S:t Stephans Metropolitankyrkan med ett torn af 213 al-,
närs höjd; Kejserl. Reside-n.stoltet med ett bibliotek af 300,000
band; Velvedere, ett Palats med en förträfflig samling af
målningar; Universitetet (stlfladt 1365); Academien för de
sköna konsterna; Zabrikerne äro utmärkt wigtige, och Wien,
som är sätet för alla Rikets högre Kollegier, är äfwen medel-
punkten för Österrikiska handeln; inwanarnes antal stiger till
28n,»Q0_ Augarlen, Prate. och Wrigittcnaue äro bekanta lust,
stallen wid Wien. Hx.r märkes för ösrigt: Luststotten Sehön-
brunn (fred 1809) och Laxens _:rg; Städerne: t^eustadt
med en Militail»Acadcmic och 70U0 inw., och med den
största tobaksmanuf.sktur i Nike,; Aspern, Eslingen, Deu.sch,

byar, märkwärdige genom blodiga stagnsingar under äret
-809. — b) Österrike of sv an Ens, med städerne: __.inz,som har en stor klädesmanufaktur, hwilkeu drifsves för Kejsa-
rens räkning, samt 20,000 insv.; Salzburg, säte för en Er»
kebistop, med 11,000 inw.; Ens; Stcier, med 9000 inw.
och stora metallfabriker; Braunau, fordom en gränsfästning. I
denna ProvinS finnas de rikaste saltgrttfwor.

2) Hertig dö me t Steier mar k, ett bergigt och
stogbewäxt landstap, söder om Österrike, med 830,000 inbyg-
gare och städerne Grät?, wid floden Muhr, sosn har Universi-
tet (stiftadt 1827) samt 40,000 inw., en wigtig handels- och
fabriksstad; l_eoben, (fredsprel. 1797).

3) Konungariket Illyrien, upprättade är
!Bt6, bestående af Hertigdömena 'Rärnthen, Rrain, Gouver-
nementet Lriest, en del af Osterrikista Friaul, Osterrikista och
Wenetiansta Istrien, en del af Rroatien och nägra öar, be»
läget söder om Sleiermark ända till Adriatiska Hafwet, och
Uppfylld! af berg, som äro rika pä metaller; wid kusten är ett
Italienskt klimat. Det räknar 1,120,000 inbyggare och inne-
fattar: 1) GuvernementetLll-yba.h, som utgöres af
de fordna Hertigdömena Kärnthen och Krain, och har stä-
derne l_aybach eller __üblana, hufwudst. uti Illyrien, fordom
j Hertigdömet Krain, med 11,000 inw.; T.lagenfurt, fordom
hufwudst. i Hertigdömet Kärnthen, med 10,000 inw.; Idria,
bergstad, med betydliga qwicksilfwer-grufwor. Här sinnes äf«
wen den märkwärdiga tirkniyer s;ön, som en del af aret
uttorkar, sä att pä bottnen af densamma kan stördas Hirs och
foderwäxter. — 2) Guvernementet Triest, med stä-
derne: Lriest frihamn, den wigtigaste handelsstaden i riket,
med 40,000 inw. hamnen besökes ärligen af omkring 8000
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fartyg; Capo d'lstrt'a pä en ö, och Rovigno pa en halfö
uti Adriatiska hafwet; Görz med 9000 inw.; öarne (herso,
Oftro och _?eglia.

4) Furstendömet Lyr o len, öfwer allt upp-
fyllde med höga fjell, hwilkas spetsar betäckas af ewig snö,
med mellanliggande warma dalar. Inbpggarne, nägot öfwer
790,000, äro Tystar och kände af sin tillgifwenhet för Oster-
rikista Kejsarhuset I detta Furstendöme sinnas städerne:
Insbruck, pa alla sidor omgifwen af höga berg, med Uni,
versitet (stiftade 1826) och 10.000 inw. ; Isufstein eller Ge-
roldstein bergfästn.; Brixen; Trident med 10,000 inw.
(Tridentinsta Kyrkomötet frän 1545--1563); Boyen, wigtig
handelsstad med 8000 inw.; Roveredo, med betydliga siden-
manufakturer. Hit höra äfwen de sa kallade Vorarlbergsta
Herrstaperne.

5) Ron unga riket Böhmen. en stor, nästan
fyrkantig bergdal, emellan Erzgebirge, Niesengebirge, Böhmista
och Mährista bergen, rik pä metaller. Alla desi floder, af
hwilka Moldau är den betydligaste, upptagas af Elben. Folk-
mängden stiger till 3,700,000. Här märkes hufwudst. och
fästn. Prag, med 100,000 inw.. Universitet (stiftadt 1348),
stort Kongl. Slott, en Domkprk,,, hwari Vöhmens Skydds-
patron, Nepomuk, sinn s begrafwen uti en silswerkista som wä»
ger 250a marker, wigtiga manufakturer ock fabriker, medel»
punkten för Böhmista handeln; pilset., Budweis, fabriks»
städer; _sc_rlsbc.d och med berösnda hälsobrunnar och
warma bad; Eger. fastn.; lankowitz, l_.owosty. Rollin,
Rulm mäc.wärdige i Krigshistorien.

-0) lNc. rkgrefskapet Ma bren, emellan V.H,
men och' Ungern, med 1,410,000 inbyggare. Städer: Brunn,
hufwudstadess och den wigtigaste handelsstaden i Mähren, har
3b,000 inw.; (vlmutz, stark fästn., 19,000 inw.; Au-
sterliy, (fällstag 1805)i Iglau, fästn. och fabriksstad wid
Piährista bergen med 14,000 inw.; Znaym. Hit hörer ock
Osterrikista andelen af Schlesi.n, med en folkmängd af 400,000,
samt Städerne: Troppan (cossgreh 1820), hufwudst. som
är befäst och har 11,000 inw., samt Teschen (fredssl. 1779).

1^) Ronun ga r i ke_t Galizien eller en del af
det fordna Konungariket Pohlen, förwärfwad genom detta ri»

***) Tvrolen kan ej gessom sina produkter vara sina inbyggare,
hwar'öre ess stor mängd föder sig genom binäringar. Hela
Tystland är .erfore ölwerswesnmad. af Tyrolare, till och med
barn, som resa omkring sned luk.w<_tt_n,sma handarbeten, 0. s. w.



190

kes nesliga delning emellan RyZland, Hsterrtke och Preussen.
Det är en högstätt, rik pä säd; endast wid sydwestra gränsen
och i det dithörande Bukowina, är landet genomskuret af
Karpathernes sido^asar. I detz nordliga d.l upprinne. Weich,
seln, och i detz sydligare Dniestern. Inbyggarne, öfwer 4
millioner, äro till större delen Slawer. Städer: hemberg,
Guvernörens residens, med Universitet (stiftade 1784), bety.,
lig h_ndel och 52,una inw.; Brody, med 21,000 inw, och
deribland 16,000 Judar, samt ansenlig handel; N?ieli.Zka
(Wilitschka) med de wigtigaste bergssalt-tillgangar i Europa;
Tarnopol. — I Bukowina märkes hufwudstaden Czerno-
wiy (Tschernowitz),

(.) Ungerska Sta ter ne utgöra den widsträck.
taste delen af Österrikiska Monarkien, med de största slätter i
Europa, endast i norr och wester sinnes der berg. 7 Konungo,
riket Ungern innefattar, i sin widsträcktaste bemärkelse, icke
blott det egentliga Ungern, utan äfwen Slavonien, en del
afßroatien, Siebendurgen och Dalmatien, öfwer hsvilka
länder Kejsaren af Österrike regerar såsom Konung af Ungern,
och der hans magt är inskränkt af Ständer och Rikslagar. —

Det egentliga Ungern genomstäres af Donau, med detz mänga
grenar, utaf hwtlka de märkwärdigaste äro: Theist (utmärkt
fiskrik), San, Dra», Muhv, Raab. Desiutom finnas, utom
de betydligare Balaton och Neusiedler See, mänga smärre
sjöar och träst. Klimatet är warmt, när man undantager
norra delen. Landet är särdeles rikt pä Mineralier (såsom
Guld, Sslfwer, Koppar, lern, Bly, Quicksilfsver) mangahan»
da sädesstag samt adla wtnsorter. I de stora stogarne finnas
en talrik skara wilda djur, Björnar, Wargar och några fä
Uroxar. Inbyggarne omkring 8 millioner, äro af flera sär-
skild.a Nationer. De egentlige Ungrarne äro en Finsk folk»
stam, flitig och arbetsam. De lägre folkklafserne och mänga
af den talrika derwarande adeln äro ganska okunnige och .hös-
sade. De sätta ett högt wärde pä sina gamla rättigheter, sed-
wanor och författningar. Det egentliga Konungariket Ungern
indelas i O fr a och Ned ra Ungern, samt i 4 kretsar. —

i) Nedra Ungern: 2) Kretsen pä denna sidan
Donau, har staderne: Ofen »ned 30,000 inw., starkt
befäst, Ungerns hufwudst.; pesth, pa östra stranden af Donau, med
60,000 inw.. Universitet (stiftad. 1465), medelpunkten för he«
la Ungerns handel; prestbnrg med 32,000 inw., fordom
Ungerns hufwudstad och der Ungerske Konungarne nu krönas
l.re.sst. S805); Theresiopel eller Maria
med 28.000 inw.; Neusehl med koppargrufwor; Schent-
niy med silswergruswor; Rremnilz med guldbergwerk; Zen-
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ths, märkwardig genom Eugens seger öfwer Tur.arne 1697.
1,) Kretsen pä andra sidan Donau, har städernet
Oedenburg, nära Neusiedler sjön, med wigtig winstötsel och
betydliga stenkolsgrufwor; Romern, stark fästning; Raad;
Stuhlweissenburg, der fordom Ungerska Konungarne kröntes,
samt Byn tNohacz, märkwardig för Turkarnes seger 1526
och nederlag 1687. — 2) O fr a Ungern: 2) Kretsen pä
denna sidan Theiss, har städerne: Erlan, Erkebiffops-
säte med ypperliga winberg; Raschau med 9000 inw. starkt
befäst; tNunkatsch med en bergfästning; Eperies och Lo«
kai berömda för sitt win. Wid byn Scilicze sinnes "en un-
derjordist grotta, som är warm om wintern och beklädeS med
is under warmaste sommarn. b) Kretsen pä andra si-
dan Theiss har staderne: Debreczin, en af Ungerns wig-
tigaste fabriks- och handelsstäder med 39,000 inw.; Szegedin,
wigtig handelsstad med fästn.; Grotz-tVardein, en starkt be-
fäst stad. En del af denna krets utgör det sä kallade Bana-
tet, med staden Lemeowar, sätet för Banatista General-be-
fälet. — 3) St or furst endö me t Sieben börgen,
är pä alla sidor omgifwit och genomskurit af bergsträckningar.
Största floden är Maros, som upptages af Theisi. Inbyg-
garns äro 1,700,000 af blandad härkomst, efter hwilka det
indelas i Ungrarnes land, Szeklernes (gränswaktarnes) land,
och i Sachsarnes land. Här märkes staderne: Rlausenburg,
Hufwudstaden för Siebenburgfia Ungern, der Landtdagarne
wanligtsvis hällas; Hermanstadt, andra hufwudstaden i Stor«
furstendömel, med i_>,Qon inw. ; Rronstadt fästn. med
30,000 inw. wigtiga fabriker och handel; Rarlsburg, fordom
weissenburg, med det sydligaste observatorium t Europa. —

4) Ronu nga ri ket Slavonien, och 'Sirmien,
beläget esnellan ftoderne Drau och Sau är ett wildt, trast-
fullt land, med 500,000 inbyggare, har städerne: Eszeg, si,
denfabr., handel och 10,000 inw.; po sega. — 5) Ronun-
gar i ket Rroatien wid floderne Sau och Drau; inbyg-
garne, 700,00n, äro Slarver. Har märkes staden Agram,
med 18,000 insv., säte för vice Konungen i Slawonien och
Kroatien, samt befästa städerne <sarlstadt och TVarasdein. —»

6) Ungersta kustlandet eller Litoralen, under Guvernementet i
Fiume, hwarest märkes staden Fiume, som har »nänga fabri-
ker, betydlig handel och 7500 inw. — 7) Militair-
gransen kallas den landsträcka, som gar längs ät len egent-
ligen Ungerska, Siebcnbusgsta, Slawonista och Kroatiska gran-
sen. Alla Bönderne äro der Soldater, och hälla wakt wid
Turkista gränsen. Issbyggarnes antal pä denna landsträcka stiger
till 1 million, hwaraf 100,000 äro wapenföre. Wilitairgrän»
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sen belas i den Kroatiska, Slavoniffa, Banatiska och Sieben,
burgista. Här märkes: peterwardein, stark fästning wid Do-
nau (fältst. 1716); Carlowit) (fredsst. 1699); Setnlin, der
resande hälla quarantaine; Orsowa.

Ronungariket Dalmatien, en smal kust.
sträcka och skärgård, längs ät Adriatiska hafwet, med 3.3,0».
inbyggare, hwilka äro af blandad härkomst. Stader: Fara,
landets hufwudstad, befäst, har 6000 inw.; Spalatro neder-
lagsort för tuskista waror, som afsandas till Venedig. Oarne
Curzola, tl.esina, Lissa, Brazza, Meleda, Grossa. Hit
höra äfwen: 1) den fordna republiken poglizza; 2) den fordtta
republiken Ragusa, med staden Ragusa, som har ypperlig hamn
och 3) Nedra Dalmatien med befästade staden Cattaro,
som har den förnämsta hamn wid> Adriatiska hafwet.

v) il.ombardist-Venetianska Ronunga-
riket hör egentligen till Italien, men sedan 1815 under
Österrikiskt wälde, ett bördigt slättland, hwars södra gräns
bildas af Poströmmen. Inbyggarnes antal stiger till> ö fnm
4,240,000. Landet fördelas: 1) Guvernementet Maxland
med huswudst. Mayland eller Milano, som har 130,000 inw,
med en präktig Domkyrka, en af de största Ehristna Kyrkcr i
werlden och ännu icke fullkomliges, färdig, Ambrosii kyrkan
med det stora Ambrosiansta Biblioteket, stora Theatern, den
präktiga Eircus i antik stil, samt wigtiga manufakturer. Stä-
ders..: pavia, fordom hufwudstad.n i .ongobardista riket,
med 22,000 inw. och Universitet, stiftadt 1361, (fältstag
1525, der Frans I blef sängen); Como wid Eomosjön med
7500 inw.; Cr.mona med fästn. och 27,000 inw., här för-
färdigas de mest berömda musikalista instrumenters isynnerhet
Violiner; L.odi (Napoleons första seger 1796), med 15,000
inw. i detz granstap tillred.s Permesanosten; Mantua, en af
Europas starkaste Nstningar, med inw. och han-
del; Bre.cia har 34,000 inw., wigtiga jern- och stälfabriker,
isynnerhet för Gewär; Bergamo med klädes' och sidenfabri-
ker samt en af Italiens mest besökta marknader. Cassano,
ock Marignat.o, märkwardige i krigshistorien; <sastiglione. —

— 2) Guvernementet Venedig med hufwudst. "Venedig, belägen
pä 72 större och mindre öar, hwarföre staden är genomsturen
af flera kanaler, öfwer hwilka 45c, broar äro slagne; staden
har mänga Arkitekturens mästerstycken, en stor Arsenal, och
bland desi fabriker utmärka sig isynnerhet glas- och spegel fabri-
kers..; inwanarnes antal utgör 100,000. Städer: padua
med 34,000 inw., ock Universitet, (stiftadt 1228); Vicenza
med 30000 inw.; Treviso, fabriksstad, 15,0^0 inw.; 35as<sano; "v.rona med 48,000 inw., i hwars granstap betydliga
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'ln_lmpr.ro.. finnas, htvarföre ock de siesta husen i staden 3ro
uppförde af marmor; Rovigo; Campo-Formio (fredsstut
»797)! Ndine; Belluno; Feltre. - Vesittningarne, tillhö,
rande sidolinien af Osterrikista huset, uti Italien, Tos.ana,
Modena, Massa och Parma, stola bliswa upptagne nid be-
sirifningen öfwer Italien.

Helvetien eller Schweitz.
Granfor och Storlek. Helvetien gränsar i wester

till Frankrike, i norr och öster till Tystland, i söder till Ita-
lien och innehåller omkring 400 quadrat mil.

Berg och tvätten. Schweitz är bet högsta bergland
i Europa, och kärnan för södra Europas berg. Det är Al,
perne, som med otaliga grenar genomkorsa landet. Mänga
bergspetsar räcka öfwer styarnes wanliga högd, och äro bestän,
digt med snö betäckte. Det mest bekanta, men likwäl icke det
högsta af dessa berg, är St. Gotthard, hwaröfwer gar en
landswäg frän Schweitz till Italien. Den norra sträckan af
Alperne är den högsta, och kallas afwen de högsta Alperne;
ibland de södra, som kallas de penninske Alperne, sinnes
Montblanc, Europas högsta berg, öfwer 14,000 fot högt, och
St. Bernhard, hwarifrin bergen grena sig ät söder och norr.
En annan bergskedja, de Rhetista eller lulijra Alperne. sträc-
ker sig inät Tyskland *). — Frän de Schweitzista bergen här«

*) Resor i Schweitz öro förbundna med mänga farligheter. Utom
det alt waa_.',e lvanligcn leda öfwer höga klippor och branta
djup, hwarest man wid det minsta felsteg kan nedstörta i en
algrund, och att man ofta nödgas gä öfwer sprickor i klippor,
pä broar blott af st.ö, hsvilka hota att brista under dn. resan»
des fötter, ar man afwen i fara att begr.fwas under snslavt.
ner. En lavs», ar en ..essrifligt stor snöboll. Wid en liten
-stakinng i lusten, lotznar en liren suömass.. pä högsta spetsen
af ett berg, den förö... ständigt af den snö, som densamma
under rustningen träffar, och waxer slutligen »ill en sa stor
klump, att den gifwer est dan såsom askan, krossar skogar, ned»
störtar klippor, fördämmcr floder, och begraf.rer hela trakter.
Af sadane laviner uppkomma i högl belägna dalar, mellan
bergspetsarne, stora och tjocka massor af is, hsvilka racka ifrån
etr berg till ett annat, och förwan.la hela dalen sill est stort
fruset haf, som aldrig oppsmalter. E> sådan massa af is kal»
las en s,lact.r (gl.lscher) och har utseende of ett h.f< tom un»
ber storm skulle y_f._a sammanfrusit. En mängd af sprickor
pä dessa ismassor, genom hsvilka man lätt nedstörtar i stora
djup. aöra res.? derpa farliga. Oaktabt all fara och möda
wid re.or pä Alperne, hn.il. a blott under sommarn kunna sö-
..lagas, b_sökas dock dessa berg ofta <sf främmande.

N
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leda fig en mängd floder, hwilta flyta ät alla wäderstreck; dt
märkwärdigaste ibland dem äro: Rhen; Rhone; Aar, som
faller in i Rhen, är den förnämsta af de helt och hållit in,
hemska sioderne. Landet är uppfylld, af stöna wattenfall.
Schweitz har mänga insjöar, hwaribland stera äro rätt betyd,
liga och mycket djupa. De största af dem äro Senev.rsjön,
wid Franska, och Bodensjön, wid Tysta gränsen. De mäsk.
ligaste bland de öfrige äro: Neuenburger, Bieler^ierwal.-
städter, Znger, Zurichersjött och Murtner.

Rlimat och produkter. Klimatet är i allmän,

het sundt och luften ren; warman i dalacne är ofta qwäs-
wande under det att pä bergstopparne hwilar en ewig winter.
I södra Schweitz finnas några dalar, i hwilka luften är högst
osund Ehuru ett bergland, är Schweitz likwäl fattigt p«
metaller, äfwensom skogarne äro föga betydliga och jorden i
allmänhet föga tjenlig för åkerbruk.

Inbyggare, Näringar och Handel. Schwet,
tzarne haiwa mycket gemensamt med Tystarne. Luftstrecket och
en måttlig lefnad göra dem starka till sjal och kropp. De haf«
wa dersöre fallenhet för alla konster, som fordra starpsinnighet
och eftertänka, och de hinna »antigen en hog älder. De haf»
wa ifrån langliga tider tillbaka förwärfwcst sig anseende och
förtroende för sin redlighet, ock hafwa derföre bltswtt brukade
till Regenters lifwakt, till bewakande af deras person. Schwei»
tzarne alffa framför allt sitt Fädernesland, och öfwerfallas of-
ta, likasom nästan alla bergsboer, under tvistande i fränt»
mande länder, af en hemsjuka, som af intet annat än ätet,
komsien till Fäderneslandet kan botas. Inbyggarncs antal
räknas till inemot 2 millioner, hwilka till största delen tal»
Tysta språket; men pä gräns.rne ät Frankrike och Italien,
talas bruten Franska och Italienska. — Boskapsskötseln *)
utgör Schwettzarnes huswudsakliga rikedom. Pa silke och gott
win sinnes nägon tillgäng, samt frukt i öswerflöd. Spcmwäl,

*") Afatstrne pä bergen öro bewuxnc med dct bastå bete, och
Hjordarne drifivaö dit under sommarn, långt ifrän Lan.lfo!»
tets boningar. Dcsss detesplatsas* kallas Alper, hwaraf hel»
b.rgss^djan erhållit sitt namn. Pä Alper.ie äro uppresta hyd-
dor, 5.!,n1).!_..1i (_Nl2._»i.) kallade, ifrån svaren titt höstcis
boninaar för dte Sesnren, eller Herdar»., hwilka der bereda
den bekanta Schweitz..-Osten, och lcfwa ...dast af hjordarnct
afk.stnin^. Har finnas Stengetter, hwilka, i anleende titt hss>
d.rncs warde, sus)ckct jagas; en sagt soin ar förbunden med
mänga faror .ch mödor, emedan St.ngetcerne klättra och hop<
pa pa bcrgsptlsarlse öswer de största dju>.'.
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lin och tobak frambringas e> tillräckligt för landets behos. —

I de norra och westra delarne af Schweitz rader mycken idog,
het, och der sinnes en stor myckenhet af goda manufakturer
för tillwerkningar af kläden, ylle» och linnetyger, siden, stor,
band, papper, ur, m. m. —Handel drifwes med boskap, smör,
ost, samt något win och manufaktur-waror.

Statsförfattningen ar republikansk. Landet är
inbeladt i 22 Kantoner, hwtlka hwar och en hafwa sin egen,
oberoende, mer eller mindre demokratiska eller aristokratiska förs
fattning; likwäl äro Kantonerne förenade genom en Riksdag,
eller rättare Landtdag (Tagfatzung,, hwilken bestär af Kanto-
nernes Deputerade, och omwäxlande uti twenne är pä hwarje
ställe, hålles i Zurich, Bern ocy Lucern. Den person som
da, pä det stället der Landtdagen haltes, innehar högsta »verk-
ställande makten (der Schultheist) är också ordförande wid
Landtdagen. En af Kantoner»., Neufchatel, är tillika under
Preussiskt öfwerwälde. — Samtlige Kantoner».S manskaps,
kontingent eller krigsmakt, bestär af man. H-lvetien
är af Europeiska makterne förklaradt för ett ständigt neutralt
land.

Religionen är blandad. I Kantonerne Lucern, Frei-
burg, Solothurn, Tessin och Wallis är Katholsta Religionen
ben hcrrstande; den Reformerta bekänna: Zurich, Bern, Ba-
sel och Schaffhausen; i de öfrige Kantonerne äro bägge Reli»
gionerne blandade.

'Rantonerne äro:
.) Zurich; med hufwudstad af samma namn, som har

14,000 inw., ett praktfullt Rädhus och en stor Domkyrka
(fältst. »799). här märkes äfwen L.aujfen, der Rhen bil,
dar ett stort »vattenfall.

2) Bern, den betydligaste af Schweitzista Kantonerne, med
hufwudst. af samma namn, som har Universitet, 18,000 inw.
och betydlig handel.

3) Lucern wid Vterwaldstabtersjön, med hufwudst. af sam,
ma namn, samt Sempach, märkwärdig genom Schweitzar-
nes seger 1386.

4, Uri, med hufwudst. Altorf. I södliga delen af denna
Kanton ligger St. Gotthards berget, öfwer hwilket en af
hufwudwägarne till Italien är anlagd.

5) Schrvyz eller Schweitz med hufwudst. af samma namn,
samt Brunnen, der första föreningen slutades, 1315, emellan
Schweitz, Uri och Unterwalden.
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6) Nnterwalden; med staben Stanrz.
7) Glarus; med hufwudst. af samma namm
8) Fug, den minsta af Kantonerne; med hufwudst. af sam.

ma namn.
9) Freyburg; med hufwudst. af famma namn, samt Mur,

ten, bekant af Sckweitzarnes seger öfwer Carl den Djerfwe,
1476.

in) Solothttrn; med hufwudst. af samma namn.
11) Basel; med hufwudst. af samma namn; som har Uni»

versstet (stiftadt 1450), si.e.manufak.u.er och berömda pappers-
bruk, samt 10,000 inw., uti Domkyrkan hölls det bekant»
Coneiliusn (1431—1444).

12) Schaffhausen; med hufwudst. af samma namn.
13) Appezell; med hufwudorten af lika namn.
14) St. Gallen; med hufwudst. af samma namn, fem

har 9000 inw., ylle» och linne.fabr.
15) Grät,bunden; med hufwudst. Chttr.
16) Aargau; med hufwudst. Aarau, samt stöttet Habs»burg, märkwärdigt såsom Österrikiska husets stamort.
57) Thurgau; med hufwudst. Fraucnfeld.
18) Tessin eller welsta Schweitz: med hufwudst.Bellen;

eller Bellinzona.
19) N?aadt eller Nlaadtland (p_s)-z 6e Vaucl); med

hufwudst. sTansanne, som har 9000 inw., och ar bekant fil
sitt behagliga läge.

20) N?allis; med hufwudst. Sitten.
21) Neuenburg eller Neufchatel, med Grefstapet Halem

gin, tillhör Konungen af Preussen. Hufwudstaden är Neuew
burg eller _^.eufchacel med 500a inw.

22) Genf (Geneve); med hufwudst. af samma namn, som
har wigtigs Urfabriker, 28,000 inwänare, och är den folkri-'
kaste staden i Schweitz.

Frankrike.
Gr an for och Storlek. Frankrike gränsar i norr

till Tystland, Nederländerne, Nordsjön och Kanalen; i westet
till Atlantiska haswet; t söder till Spanien och Medelhafwet
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och i östes till Italien. Schweiz och Tpfflanb, samt ilmchlil-
ler omkring 4800 quadrat mil.

Berg och tvätten. Frankrikes högsta berg ligga
»vid gränsorne, nemligen Alperne mot Italien, och Pyreneerne
mot Spanien. Af Alperne tillhöra blott fa Frankrike, men der-
emot en stor del af Pyreneerne; högsta spetsen Montperdu är
öfwer 10,000 fot. De betydligare bcrgsträckningarne inuti lan-
det äro <_.evennerne, lura, 'vogestrne ock Ardennerne. —

Inom Frankrike löpa fyra hufwudfiod.r: Seine, L.oire, Ga»
ronne, hwars nebra del sär namnet Gironde, och Rhnne;
med Rhane förenar sig Saone. Härtill kommer Schelde,
som begynner i det sordna Picardie, och faller ut i Nordsjön,
samt Rhen, hwari sioderne Mosel och N?aas utfalla. —

Inga betydliga sjöar finnas, men flera märtwärdiga kanaler,
af hwilka Syd-kanalen, fosn förena» Medelhafwet med det
Atlantiska, följande Garonnefloden, är den märkwärdigaste.

Klimat och produkter. Klimatet är tempere«
rabt, behagligt och hälsosamt, naturligtwts warmare i de sö-
dra delarne. En pläga för de södra Provinserne är den häf»
tiga nordwestwinden Misiral (Vers. cle bise), som om waren
gör stor städa pä marken och »vinbergen. Jordmanen är i
allmänhet ganska fruktbar, ypperlig för sädesodling, winflitsel
och flera sydfrukter, men wid sydwestra kusten finnas stora
Hedsträckor, till en del betäckta af flygsand, och wid Rhöne
fins en stor öde stenstätt kallad Crau. Metaller och stenkol
finnas pä flera ställen. Nordwestra kusten är .tjenlig för
winstölsel; Mulbärsträdet och Oliven finnas endast i Landels
sydligare delar.

Inbyggare, Näringar ock Handel. Frans'
männen äro den listigaste nati.n i Europa; i umgänget mun,
tra, fria och öppenhjertiga, mot främmande som mot bekan-
ta; i planer och handlingar bristiga och widt omfattande; i
krig tappra, förslagna, och outtröttlig»; i w.tenstaperne, min- '
dre för det grundlga än för det enkla och lättfattliga; i mo-
der ombptliga, älska mera det enkla och smakfulla än det rika
och prålande; anwända stundom samma uppmärksamhet pä
de obetydligaste smäsaker, som pä de mest »vidsträckta planer;
i passioner häftiga, lätt upprörda, och öfwergä lätt »frän den
ena ytterligheten till en annan; i hög grad intagne af sig sjelf,
we och deras land, förena de dock smak och ett fint lefnads-
sätt med känsla och mennistokärlek» älskande pä det högsta det
nya och utomordentljga, har denna egenstap hos dem framal-
sirat de betydligaste upptäckter och de mest förwänande bedrif-
ter. Antalet af Frankrikes ln.pgga.e uppzifweS till 31 «il«
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tioner, -— Bland näringar böra wi först nämna H.erbru..t
(Mais i södra delen af Landet) och Boskapsskötseln, ehuru
dessa lemna icke betydligt utöfwer landets egna behof. Verg«
werken drifwas föga. Wigtigast för utjandsta handeln äro
winer af mängfaldiga stag, silke, olja, salt, syd-frukter, fabriis-
wasor, säsosn sidentyger, spetsar, sina ylle- och linnewäfms.
der, samt allahand, granlätswaror. Frankrikes inre handel är
högst listig och den utländska i tilltagande.

Religionen är katolsk, men alla andra christna Re.
ligionsförwandter fä fritt och offentligt utöfwa sin Gudstjenst,
dä de Hj förolämpa den katolska. I senare aren har anlag»
gandet af Kloster börjat ä nyo betunga landet, samt munk,
ordnar (Jesuiter och Trappister) att drifwa sitt ofog. — _..<

geringen är monarkist. Konungen utöfwar den werkställan,
de makten, och delar den lagstiftande med Ständerne. som ut,
göras af twenne kamrar, Pairernes och de Deputerades. Pai«
rerne utnämnas af Konungen, med undantag af medlemmar,
ne af Kongl. Famillen och Prinsarne af blodet, sosn äro föl),
da Pairer. De Deputerade wäljas af Departememernas wal,
kollegier. Dcn högsta instancen är Statsrädet, och de publi,
ka göromalen ledas af Ministrars».. — Rrigomakten stiger
till 300,000 man och flottan bestar af 64 Ltniestepp, 64 Fre»
gatter, samt dessutom 180 mindre krigsskepp.

Landets indelning. Riket bestod fordom af 17
flora provinser; Isle de France, Orleans, Lion, Bretagne,
_^or»nc.ndie, picardie, (llhanlpagne, Bourgogne, Dau,
phitl^, Provence, l_anguedoc, Guienne, Franche Comt<-,
Elsas, Flandern och ön __.ors.ca, men hwilka
efter Revolutionen äro fördelade i 86 Departemcnter. Geo,
graferne upptaga wanligen dessa i 10 Regioner, hwilken indel,
ning nära öfwerensstämmer med Landets naturliga bestaffenhet:

_) Seine Regionen, ett bördigt flättland wtd bada
siränderne af Seine-floden *). I denna Region sinnes staden
paris, rikets hufwudstad, en af de största och folkrikaste stä«
der i Europa, belägen dels pä I:ne öar uti Seinefioden, dels
wid bäda stranderne af samma flod, med 600,000 inwänare.
den har öfsvcr 2 mil i omkrets, 28,000 hus och bestär af I:ne
delar: ___,_s Ville, pä högra Seinestranden, I__s (.ste-' pä öar«
ne och I_'l_li.ivylstte pä wenstra stranden; den äger 10 -för.

**. Dels i _!lefat:ar 9 Dcp_rt.ns.n__r, nemligen : Seine, SeinesVfe, _sssse.__c.ir, l_ssre Aisne, Seine Ins._i.tsr., Oise,
Somsttl samt Seitlc/Marne.
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städer, bland hwtl.a St. Ant.in. ir den mHrkwardigasie; bland
de oräkneliga mä.wärdigheter som denna stad innefattar, mä
nämnas de praktfulla byggnaderne: Tuillerierne Konungens re-
sidens, Louvre, Palais royal, Bourbon i bland körkorn. utmär-
ka sig Notre Dame, des, älsta och »nest kända, och St. Geno,
veva, som under Revolutionen kallades Pantheon, der Voltaire
och Rousseau ligga begrafne; öfsver Seinen äro uppförde män-
ga präktiga broar, bland hwilka Pontneuf är mest bekant, »vi-
dare ma nämnas: Temple. der den Kongl- famillen satt fän-
gen under Revolutionen, Hotel des Invalides för 5000 man,
Conciergeriet, ett stort fängelse, 0. s. w.» Kongl Biblioteket be-
star af 400,000 band och 80,000 manuscripter; mänga fabri,
ler finnas, isynnerhet för luxe.arliklar och gobelins tapeter; en
bekant allmän promenad, är Elyseista fälten; i sydliga delen
af staden finnas de märkwärdiga Cataeomberne, som gömma
benen af öfwer 2 millioner döda; wester om staden ligger Gre-
nen.slättet och Marsfältet. I granstapet af Paris är köpin-
gen St. Denis, der Franska Konungarne begrafwas. _?er«
sailles, (fredsst. 1783) med 27,500 inwanare, ett präktigt pa,
lats, samt derwid belägne luststotten Stora och Lilla Lria-
non. St. Cloud, Navoleons sommarresidens. Nlalmaison,
Lsssistott. Sevres, med en berömd poreellainsfabrik. Desi-
utom märkes här städerne: (shartres, med 13,000 inw.;
Evressx, med 10 000 inw.; i detz granstap finnes Louviers,
den bästa klädesfabrik i Frankrike. Laon, med 700.0 intv.
och en artillcriffola. Rouen, en af de största och folkrikaste
städer i Frankrike med 87,000 inw., präktig Domkyrka, hamn
och bomulls-fabriker. Dieppe med 20,000 inw. lsjöslag ,690),
hamn, och »Vidsträckt utrikes bandel. H^Vre eller Hsvre de
Grace, med 20,000 inw., fästning, hamn, sjöarsenal och fa-
briker. Beauvais, med 11,000 insv. och stora fabriker.
Compiegsie. »ned ett stolt och en artilleristola. Amiens, med
40,000 intv. och ylle.fabriker (fredsslut 1802). Abbeville,
med »8,000 inw. och ypperliga ylle» och linne fabriker. tt?e-
lun, med 7000 inw. Fontainebleau, Kongl. Lustslott (fred
1679).

2) Belgi st a Regionens, är utmärkt bördig och wäl
odlad, men winrankan trifwes icke. — Stäoer: 2lrras, med
fästning, 19,000 intv. och spetsfabriker. Calais, med 7000
inw., hwarifrän »vanligen öfwe.farten sker till England. St.
(viner, med 20,000 inw. och betydliga klädesfabriker. Bou-
logne, med 16,000 inw. lifliz handel och siste. Lille eller

*) Utgöres af Dep_r..mentern. pas de Calais och Nofd.
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R^isel, fästning af första rangen, med 62,000 into. och öftvlt
IVO oljcflagerier. Doua)?, fästning, med 18,000 inw., styck,
gjuteri och artilleristola. Dunkirchen, befäst.' med 21,000
inw., god hamn och handel, med 14,000 inM,
nare och wigtiga linne.fabriker.

3) Rhen ska Regionen *), öster om de 2:ne föregåen,
de Regionerne, sträckande sig ända till Rhen. är mero ber,
gig och stogbewäxt än de förutnämnde. — Städer: __olmar,
med 14,000 inw. Straeburg, en af Frankrikes starkaste fäst.
ningar, med 50,000 inw., Universiet och wigtiga manl»fa.lu.
rer; Domkyrkan är werldsberömd och de») torn 449 fot, det
högsta i werlden. Gpinal, med 8000 inw. Nancy, Lolhrin,
gens sordna hufwudstad, med 30.000 inw.j har blef Carl den
Djerfwe slagen och dödad af Schweitzarne. i.un.vil_., märk,
wärdig genom freden 1801. Bar le Duc, med 8000 inw.;
_?.rdun, med fästning och 10,000 inw. Mey. med 41,000
inw., samt en af Frankrikes starkaste fästningar, praktfull
Domkyrka och åtskilliga manufakturer. Thionville, stark
fästning. Troyes, med 27.000 inw. Chaumont, med 6000
inw. Chalons sur Marne, med 11,000 inw. och fästning;
i trakten häromkring stog Aetius, är 451, Hunne. ne. Rheims,
Franska Konungarnes kröningsort, med 30,000 inw. och be-
tydliga ylle-fabrsker. Epernay, i htvars granffap det bästa
Champagnewinet wärer. Mezieres, befäst, har gewarfakto.i.
FHstningarne Rocroy, Givet, Sedan.

4) Stora Ha fs.Regionen westligaste delen af
Frankrike, utan winstötsel, med mindre betydligt äkerbruk, men
tjenlig för Boskapsskötsel. — Städer: St. L.o, med 8000
inw. Cherburg, med 12,000 inw., fästning, skeppsbyggen,
hamn för Orlogsflottan, fabriker och handel. Caen, med
36,000 inw.. Universitet, handel och wigtiga strumpfabriker.
Alen^on, med 13,000 inw. och stora spetsfabriker. 2.e Mans,
med 19,000 inw. och de bästa waxljusfabriker. __avat, med
15.000 inw. och goda linnefabriker. Aenn.s, med 30,000
inw, Universitet och fabriker. St. Malö, med 10,000 inw.,
sjö-arsenal, sjöfart och betydlig handel. hannes, med 11,000
inw<; i desi gransk_p äro betagne ön Belle.lsle (sjöflag 1759)

*) U^göres of ,o D<*ft".ement.r, nemligen: Ha»»t«Rhein, Bas-
Rhein, Vosges, Mens re, Meu se, Moselle, Ande, Haur«
M«rne, Marne, A'.dcss,ses.

Utgöres af 9 Departement»., nemligen: __a Mnnche, Calva*-
dos. Orne, Sarre, N.«^enne, IllssVilaine, Msrbihan,
cote» du Nord och Fmieterre.
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och halfon Qnlbcron, der Emigranterne, under Revolutionen,
leds ett stort nederlag. l_'Ovient med 18,000 inw., stepps,
warf, station för en del af Orlogsflottan. St. Brieux, med
yaoo inw. _).uimper, befäst sjöstad, har 7000 inw. Brest,
med 26,000 inw., fästningswerk, den bästa och största krigs-
hamn i Frankrike, der ocksä större delen af Otlogsftottan har
sin stativ.!. tNorlair, med 10,000 inw.

5) Lo ire Reg ion en *) eller kustlandet, söder om Stora
Hafs.Regionen, ända till Girondes utlopp. Åkerbruket me,
delmättligt och pä siera ställen ringa lönande. I det inre lan»
det finnas mänga herrliga nejder. — Städer: ITantes, en
af Frankrikes wigtigaste städer med 76,000 inw. samt betydlig
sjösart och handel. Ångers, med 29,000 inw. och Universitet,
poitiers, med 22,000 inw. och Universitet, t^iort, med
16,000 inw. samt ypperliga läderfabriker. Bourbon.N.n,
dee, med 3000 inw., märkwärdig ksigstheater under Fransta
Revolutionen. Sain.es, med 11,000 inw. och älstilli.." ro»
merske fornlemningar. Ka Rochelle, med sB,ooo inw. samt
fastningswesk. Rochefort med befäst krigshamn, station för
en del af Orlogsflottan. Angouleme, med 15,000 inw. och
stort kanongjuteri. Kimoges, med 21,000 inw.

6) Central Regionen **), eller mellersta Höglandet af
Frankrike; en stor del af landet är stogdesväxl, och flera af
Frankrikes skönaste och bördigaste nejder äro här bel.gne. —

Städer: _,ours, med 22,000 inw., en präktig Domkyrka,
wigtiga silkefabriker: här wann Carl Martel den afgörande
segern öfwer Araberne är 732. Blois, med 13,000 insva,
nare. Orleans, »ned 42,000 inw. samt wardlekerier. Au»
xerre, med 12,000 inw. drifwec betydlig winhandel. tTevers,
med 12,000 inw. och Fapence.fabriker, de älste i Frankrike.
Bourges, med 18,000 inw. och Universitet. Chateaurolix,
med 9000 inw. och klädesfabriker; i desi granskap^alen^a)?,
der K. Ferdinand Vll af Spanien hölls fangen. Sucret,
med 9000 in»v., drifwer bostapshandel. Moulins,med 14,000
inw., samt knif- och stälfabr. Clermont, byggd af Lava,
har 31,000 inw. och Universitet.

*) Utgörcs af « Dep.rtemen.er, nemliqen: Loire>lnf..ienre,
_Na*>.s»_,e-<t.<>ire, v!enne, Deux-Sevscs, Vessd.e, Ch_rcls<
..-Inferieur, Charenre och Hassr-Vicnsse.
Ut..öres af »o Depa_..«.nl.r, nemligen: Indre)«_o»»e, _.c>ir<

Ches-, Loirer, I?on,ie, Nievre, Cher, Indre, Creuse, AUscr
och Pu^ de Dame.
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7) lura Regionen *), belägen emellan förenämnde
Region och Schweitz, genomsturen af flera höga bergsäsar(lu.
ra-bergen, Cote d'Or »n. fl.) med mellanliggande dalar. —

Städer: Dijon, med 22,000 inw., fästning och Universitet,
drifwer betydlig winhandel. V.soul, med 5000 inw. omgif.
wen af winberg. Besancon, starkt befäst, med 28,000 inw.,
urfabr., linnefabr. och kattuntrpckerier. __onsle-Saulnier,
med 7000 insv., stort saltwerk, samt silfwer- marmor» och a,
labaster-grufw.r. Macon, med 11,000 insv., drifwer stark
winstötsel. Bourg, med 8000 inw. __.^on, wid Rhones
och Saones förening, näst Paris Frankrikes förnämsta stad,
med 130,000 inw., Akademi, samt mänga siden- och hattfa»
briker, idkar betydlig handel. Montbrisson, med 5000 inw.
St. Etienne, med 27,000 inw. och Frankrikes största gewär,
faktori. Grenoble, med 22,000 inw.. Universitet och a.til«
leristola.

8) Py rene, ska Regionen **), Frankrikes spdwestra
hörn; i allmänhet föga fruktbar, med undantag af den sköna
Garonnedalen, kusten öfwerhöljd af flygsand, mot söder höjer
sig landet mot Pyrenéernas wäggar. Winstötseln är inbyg-»
galnes wigtigaste näring. — Stader: Bordeaux, wid den
segelbara Garonnefloden, med 92.000 inw.. Universitet och en
mängd fabriker, drifwer stark handel med win och Westindista
kolontal-waror. perigu.ux, »ned 7000 inw. Agen, med «n
stor segelduksfabrik och 11,000 inw. Monc de Marsån, med
5000 inw., drifwer spanmälshandel. Pau, med 9000 inw.,
samt ylle och linnefabriker; Konungarne Carl Johans och Hen-
rik IV födelsestad. Bayonne, med .3,000 inw., och god
hamn. Oleron, fästning. Lärdes, med 8000 inwänare.
Bagneres med bad och mineralkällor. Auch, med ylle- och
linnefabriker, samt 9000 inwänare. Loulouse, med 52,000
inw.. Universitet och stort kanongjuteri. Foix, med 4000 inw.,
jern och kopparbergwer..

9) Medelhafs Regionen ***), öster om Pyreneiska
Regionen. Utom Ppr.n.erne, som gränsa till deh södra hörn.

*") Utssöres af 9 Depariementer, nemllgen: Cote d'Or, Hante-
Saone, Doubs, lura, Saon.lL.oire, Atn, Rhone, Loire,
Isere.

***) U!göf,s af _> Dep.rtementcr, nemllgen: Gironde, Dordots.
ne, __c»l.Garoisne, Ländes, Vttsseo-P^renées, HanreL-p-f»
.en_es, Gers, Hasite-Garonne, Arriege.

***'**^) Utgöres af ,Z D.p.rt.menter, neml.: Correze, Lot, C<.n.
cal, H_sste<Losre, s!.ozere, Aveiron, T.arn,G«ronne. »<_»n,
A'.:d_, P'zrc:..cö-C>rientt.lcs, Heraulr, Gärd, Ardeche.
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stryka Cevennerne och grenar af Mont d'Or genom denna Re-
gion, sa alt landet till största delen bestär af herrliga dalar;
marken är likwal mindre tjenlig till sädesodling, men synnerli-
gen passande för odlingen af winrankan, oliven och mulbars-
lrä.et. — Städer: Tulse, i en ödslig bergstrakt, med 9000
issw. Cahors, med yllefabriker och li,nuo inw. Aurl^-.c,
med 11,000 inw. i_e med »2,000 inw. och spersfabri-
ter. Mende, med 5000 inw. Rhodez, med -7000 inw.
N.slN>.'.!dan, en stön stad med 25,000 inw. Alby, med
10.000 inw. och linnefabriker. _>.r.afsonne, med 15.000
inw. med 10,000 inw., .anongjuteri och fabri-
ker. N.on.pcllier, berömd för sitt helsosamma klisnat, mcd
34,000 inw. och Universitet. (sette, med god hamn och wig,
tiga salttverk. med 24,000 inw., mänga romerska
fornlemningar, samt betydliga siden- och yllemanufakturer. Pri»
vas, med yllefabriker och 3000 inwänare.

10) Al piska Regionen **-), eller Frankrikes sydöstliga
hörn. Inre delen är ett högt fjällland, genomskurit af Al-
perncs grenar, frän hwilka nedstromma stera floder, som oftcr
fcrharja genom sina öfwerswämnissgar. O_ktadt fjällens gran-
stap odlas har siera sydliga frttktträn, hwilka ännu me.a för_*.
fiöna kustlandet eller _andstapet Provence, der äfwen citro-
ner, pomeranser och granatäpplen wäxa. Åkerbruket är derZ
emot föga betydligt; jorden torr och sten. unders. — Städer:
Gap, »ned 9000 insv. i en wil. fjälltrakt. __riancon n_.l>
stark bergfästning. Digne, med 4_x._, issw. och swafwi-lbab...
Valence, med yllefabriker och <__*._>_» insv. Avignon, ett tit>*
Pafwarnes residens, med betydliga sidenfabri.er och 24.o»_>*inw_
Marseille, med 120,000 insv. och mänga fabriker, dcifwer
stark handel pä Levanten och Italien. Aix, med

_ i.voc. inw.,.
Universitet och warma bad Arles, med »narkwärdige mi:»-
Nlsmärken frän Romarnes tid och 19,000 inw. Draguig»
nan, med B_>_,u inw. och wigtiga oljestagerier. T.oulon, ~...._.

befäst, med 22,00c» inw., en förträfflig hamn för .rilM-.pp,
samt stora förrader för flottans behof, drifwer en ic..' .b.tpd-
lig handel.

On <sorsica hörer egentligen till Italien, »nneh_._i.er n
widd 84 quadrat mil, belazen 20 »nil frän Fransta och itl,>
mil frän Italienska kusten, äger 175,000 inbyggare. Hut>
»vudstaden pä ön, som kallas Ajaccio, Napoleons födllseor:^

*") Utgöres af 7 Departcmentcr, nemlsgen: Ha..._s-Al?sS,_>as»
»es-Alpes, Dsosne, Vancluse, Bouch.s du Rho».»:, Var,
samt ön torsica.
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har 7000 inw. och brifwer god handel; Bastia, öns sordnz
hufwuostad, har 11,000 inwänare.

Besittningar i andra Ne rl ds delar. Frankrike
äger i 2lsten: Pondichery och nägra andra mindre orter; j
Afrika: La Calle och Bonne a Algierista gebietet, carne Se,
negal. St. Louis och Goree. Fort Fran^ois och nägra fakto,
rier pä GuiNea^kusten, samt ön Bourbon, i Amerika: en
del af Guiana, samt Zarne Cayenne, Martittique, Guadelou,
pe, Desiderade, Ma.ie_Galante, Saintes; till ett belopp af ös,
wer 400 quadrat mil, med 350,000 inbyggare.

Spanie n.
Gränsor och Storlek. Spanien gränsar i norr

till Atlantiska hafwet och Frankrike, i öster till Medelhafwet
och söder till Medelhafwet och Atlantiska hlsfwet, samt i we«
ster till Atlantiska hafwet och Portugal; Landels areala wid.
utgör omkring 5000 quadrat mil.

Berg och watt en. Spanien är ett bergigt land.
De största bergen, utom Pyreneerne, hwilka åtskilja Spanien
och Frankrike äro: sl. antabrista bergen, s.m utgå frän Py-
rcneerne, och följa, pa något afstand, norra kusten ända till
Cap Finis Terre; Iberista Bergen, emellan Eastilien och
Arragonien; Sierra N7orena, som stryka fram emellan Gua-
diana och Guadalquivir; Sierra Nevada, tillika med Al,
puxarrasbergen, hwilka, pa nägot afständ, följa södra kusten
och äro Spaniens högsta berg, broars toppar äro klädda med
ewig snö, bland dessa sinneS tumdre de Mulha.en, det hög»
sta berg i Spanien, af öfwer 12,000 fots höjd; Segura ber-
gen är en nordlig gren af dessa. Dessutom finnas mängfal»
diga åsar i de flesta trakterna af Riket, isynnerhet emellan flo»
derne Guadiana, Tajo och Duero, samt wid sidorne af Pyre-
neerne. — Spanien äger mänga floder: Ebro, begynner nä<
ra norra kusten ock flyter ut i Medelhafwet, är ett längt styc-
ke segelbar, men icke wid utloppet: Guadalquivir, Spaniens
södra hufwudflod, som börjar wid Segura bergen och faller ut
i Atlantiska hafwet. Norr om Guadalquivir, flyter Gua»
diana, som löper in i Portugal, blir der segelbar, och faller
ut i Atlantiska hafwet pä gränsen mellan Spanien och Por»
tugal. — Tajo lTagus) är den största af alla Spanska ström»
mar, och flyter sedan genom Portugal. — Mera i norr i det
inre Svansen, begynner Duero, och löper äfwen genom Por-
tugal ut i stora Oceanen. Portugals och Spaniens norra



205

gräns är äfwen bestämd af en flod benlmnd Minhs. Spa-
nien har inga betydliga insjöar.

Rlim a t och produkter. Klimatet ar warmt, mom
i bcrgstraiterne, och i allmänhet sundt. Bergstrakter.^' »syn-
nerhet aga en ren och klar luft, »nen de inre Provins.rne li-
da mycket af torrka. Till klimatels olagenheter höra 2:ne
»vindar: Gallego, en kall och osund nordwest wind, samt Sos
lano, en het sunnanwind frän Afrika, som förswagar bäde
själs- och kroppskrafterne. — Jordmanen, der den icke lider af
wattubrist, är ganska fruktbar. Land.t är rikt pa metaller,
isynnerhet silfwer och guld, sydländsta frukter frodas förträff»
ligt, isynnerhet wid södra kusten, till och med Dadelpalmen.

Inbyggare, Näringar och Handel. Spa»
niorerne äro tröge, men dragte till werksamhet. outtröttlige,
fördragande med liknöjdhet alla beswärlighetey. De utmärka
sig genom en egen slags allwarsamhet och ett grcsvitetistt nä-
sen... De äga mycket nalionalhögmod, och göra sig höga in»
billningar om sitt ursprung. Fordomdags buro derföre alla
manspersoner, till och med bonde» wid plogen, ben Svansta
manteln och swärdet, och uti umgänget iakttogs mänga cere-
monier, men sedan be erhällit Konungar af Franska Konun-
gahuset, hafwa de mycket aflagt sin styfhet, och det Fransta
ltfnadssät... har blifwit allt mera allmänt. Spaniorerne rida
och dansa wäl, och alla äro älskar, af musik. En hwar spe,
lar åtminstone Guitarre eller (.ittra. De hafwa en national-
dans, Fandango, som fordrar mycken skicklighet. Tjurfäkt-
ningar, fordom Spanska folkets högsta national-nöje, äro än,
nu icke afstaffad». Spaniens inbyggares antal stiger till nägot
öfwer ii millioner, af ett högst blandadt ursprung. De här-
stamma dels feän de gamle Iberer (Baskerns, som hafwa ett
eget spräk), dels frän Eantabrerne, samt frän Romare, Gö-
thist.Germanista Folkstammar och Araberne, hwilka efter hwar-
andra intagit landet. — Oaktad. Landets herrliga natur är
åkerbruket i wanhäfd, berglverken nedlagde, endast bostcspsstdt»
seln är drifwen till betydlig höjd. De Spanska faren hafwa
den finaste ull, och hästarne äro äfwen mycket berömde. Sil-
ke erhöll.s i ömnighet i Spaniens södra provinser, men knapt
en fjerdedel deraf förarbetas inom landet. Win har Spanien
af ätstilliga slag i öfwerfiöd. Spanien förser nästan hela nor,
ra Europa med citroner, pomeranser, mandlar, fiton, o. s. sv.
Olja prässas till stor mängd, och utföres till andra länder.
Saltet är äfwen en wigtig handelsartikel. — Fabriker och
manufakturer äro obetydliga, endast sidenfabrikerne äro att
nämna. Nästan as alla öftigt. fabrikswaror ..Utverkas ej till.
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.äckligt till landets behof. Handeln drtfwes mest genom främ.
mande nationer.

Den allmänt herrstande och enda tillåtna Religionen är
den kc.holsta. Spanien är nästan det end>s land, som ännu
sönderstites och utarmas af Munkar ock prestwälde; folket häl»
les i största okunnighet. Presternes och Munkarnes antal sti»
ger till 138,000 personer, och öfwer 3000Kloster finnas derst*.,
des. —Regeringen är monarkist, och Financerne i bedröfligaste
tillständ. Rrigsmakten till lands bestar as omkring 50,000
man. Sjömakten är obetydlig.

Lande ts fördelning. Spanien utgörcs af Ea«
stilianske och Aragoniske Länderne, Navarra och
Baskiske Provincerne, hwilka innefatta 17 Landsta»
per^ dessa äter äro indelade uti 3,*. Provinser.

<sasti lien, bestående af 11 Landstap.r:
1) Konungariket Nya Eastilien, mellersta höglan-

det, i allmänhet statt, lider af torrka, bestar af Departemen»
terna: Madrid, Loledo, Guadalaxara, <suenc^a och La
Mancha. Städer: Madrid, Rikets hufwudstad, omgikwen
af en mur med 15 portar; här märkes det gamla Residens-
slottet Buen Retiro med det stora Biblioteket af 130,000
band; staden har en Bank och 114,000 inw.; Loleoo, Er-
kebistopssäte, med en praktfull götbist Domkyrka, och 25,000
inw.; Lalavera (fältslag »8oy); Alcala med Universitet(stif-
tadt 140.0); ttuen^a; Guadalaxara med berömda klädesfa-
briker; 'villa (Villja) 'viciosa; (fältst. 1710). Ciudad Re-
al; Calatrava; Toboso; samt Kongl. lustslottet Aranjuez.

2) Konungariket Gamla Eastilien, norr om Nya
Castilien, bergigt, ofruktbart, föga odlad., hwarföre inwänarne
äro fattige, utgöres af Departementerne: Burgos, Soria,
Segovia och Åvila; der märkes städer»».: Burgos med Uni-
versitet, en präktig Domkyrka och 11,000 inw., nederlagsplats
för Spanska ullen; Santander, med en god hamn; Soria,
i hwars granstap det, genom sitt tappra förssvar, sä namn-
kunniga Numantia lag; Segovia med en romersk wattuled-
ning, uppförd af Trajanus. samt en stor klädesfabrik; Åvila;
samt Kongl. lustslotten St. Ildefonce, och Gs.o.ial med
ett präktigt kloster, hwarest sinnes ett berömd. Bibliotek, som
ar rikt pa olientalista manuscripter.

3) Konungariket Leon, innefattar större delen af Du-
eros flodområde inom Spanska gränsen; landet är i allmän-
het backigt och anwändes mest till betesmarker, samt bestär <sf
Departementerne: Leon, palencia, H^oro, Zamora, 'Valla-
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dolid ock Salaman.a. Städer: Leon, med 7000 inw.,'
(Valjadolid) med 30.t.0<_) intv.. Universitet (stif-

tadt 1346) med 2000 Studerande; Salaman.a med ett U«
ntversitet (stiftadt 1239 i Palcn.ia, och sedermera httstyttadt).
som begagnas af 2000 Studerande (en gäng war Studenter-
nes antal 16,000), en präktig Domkyrka och 14,000 inwana-
re; 2lstorga; Palencia; Loro; Fasnora, sätet för General-
Capitainen i Gamla Castilien och Leon^ <siudad Rodrigo,
fästning (sältstag 1812).

4) Konungariket Galicien, tvestligaste delen af Spa-
nien, norr om Portugal, bergigt, sädesfattigt, men har för-
träffliga betesmarker. Inbyggarne äro flitigare än i förutnän»-
de Provinser. Städer: förunna, sätet för General-Capitai-
nen i Galtlien, pakelfart till Havanna och Puerto-Rico, med
20,00_, inwänare, en rymlig hamn och betydlig handel, be,
fäst; Ferrol med 20,000 inwsnare, en förträfflig hamn,
Spaniens förnämsta sjöarsenal och steppstvarf; San lago dr
Compostella med 25,01.0 inwänare, Universitet(stiftadc 1531),
präktig Domkyrka, der Spaniens Skyddspatron Apostelen Ja-
cob stall ligga begrafwen, mycket besökt wallfartsort; Orense;

med stor hamn; l.ugo, med warma källor.
s)Furs.end.met.. sturien, ett kustland, norrom

Cantabrista berge»», som här fä namn af Asturista bergen; ett
skönt bergsland, till hwilket Westgötherne, under Pelajo, efter
slaget wid teres de la Frontera, 711, undandrogs sig för A-
raberne, och der lade grund till ett Rike, som sedan tillintet-
gjorde Arabernes herrawälde i Spanien. Städer: Oviedo,
som har Universitet (stiftadt 158a), gewärfabrik och 8000 in-
wänare; Gijon, med god hamn, Westgöthernes älsta huft
wudstad.

6) Cstremadura bestar mest af sandhedar, genomsturne
af Guadiana och Tajo, men för öfrigt wattenfaltige och isyn-
nerhet begagnade till färbete. Städer: Badajoz, wid Gua-
diana, med 150,000 inw. och en gränsfästning mot Portu-
gal; Merida; Alcantara och Olivenza, fästningar. I det-
ta landstap sinnes den märkwärdiga Batuccas-dalen, som
om »vintern blott 4 timmar hrvarje dag upplyses af solen.

7, 8, 9) Andalusien, innefattande Guadalqutvirs flod-
område, ett af Europas fruktbaraste och skönaste landskap.r,
isynnerhet blomstrande under Maurernes eller Arabernes »välde,
som utgörcs af Konungarikena Sevilla, Cordova och laess.
Städer: Sevilla (Sevilja) en «f de störste i Spanien, med
96,0c", inw.. Universitet (stiftadt 1504), stor Domkyrka, en
romerik Amsilea..., tobaks- och sidenfabriker (första Spansta
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Inquisstionsttibunalet upprättades här 1481); Cordova, (i
medeltiden resi.es.se. för de arabist, furstarne) med 35,00a
inw., en markwärdig Domkyrka, samt åtskilligt fabr.; laen.
wid foten af ett marmorberg med 28,000 inw., samt derwid
warande salt- ock blpgrufwor; Xeres de la Frontera, bekant
för sitt förträffliga »vin, (Araberne segrade här 7,1); _.adiz,
anlagd af Phoenicierne, hufwudstapelplatsen för Amerikanska
handel»,, med 70,000 inw., starkt befäst, station för en del af
Flottan, har en ypperlig hamn, som 1829 förklarades för fri»
hamn (markw. belägr. 1610—12, .823); Puerto Real med
förträffligt salt, skepps.ocka och magaziner för flottan; Puerto
de Santa Maria med 12,000 inw. och betydlig handel; La«
rifa, sydligaste staden pa pyrenceista halfön; Algeziras, pa»
ketfart till Ceuta; <sap Lrafalgar (sjösi. 1805). — Pä syd»
östra udden af Andalusien ligger fästningen Gibraltar, s.m
sedan .704 tillhör England, och utstod en markwärdig bel_«
gring 1782.

10) Konungariket Granada, wid södra kusten, emot
Medelhafwet, genomstrukit af AlpuxarrasberKen; Spaniens
fruktbaraste Provins. Detta landskap war det sista, som Ara,
berne innehade i Spanien; deras afkomlingar bo ännu i bergs»
trakters... Städer: Granada med Universitet (stiftad. 1531)
och 67,000 inw.; Malaga, en wigtig handelsstad med 52,000
inwänare.

Staden Antequera, emellan Granada, Sevilla och Co.«
dova, har fabriker för plle° och sidenwafnader, samt 14,000
inwänare.

11) Konungariket Murcia, nordost om Granada,
sträcker sig frän kusten djupare in ät landet, bergigt och min»
dre fruktbart. Stader: ___ur.i_, wid Segurafloden, i«n g_n<
sia bördig trakt, med 35,000 inw., sidenmanufakturer och be»
tydlig handel; Cartagena, en gammal märksvärdig stad, an-
lagd 221 ar före Christi födelse af Eartagtnensarn Hasdrubal,
befäst, station för en del af floitan, med »varf och tyghus, en
af de bästa hamnar wid Medelhafwet, har 30,000 inw. och
drifwer wigtig handel.

Arragonien, bestämde af 4 Landstaper:
12) Konungarike .Arragonien, ett bergigt och tänt»

ligen kallt land, men rikt pä säd c'', »vin; Ebrodalen ar isyn-
nerhet bördig. Städer.- Saragoza, wsd El.ro ien olivstog,
äger ett Universitet (siifradt 1472), 55,000 inwänare, filk fa»
driker 06) betydlig handel (markwärdig genom ett tappett och
förtrvifllidt förswar under belägringcsrne 1808 och 1809); <^ue«sca, »ned Universitet (stiftad, a354).
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II) Fursten döm et Cataloni en, Spaniens nordöstra
hörn, emellan .lrragonien, Ppreneerne och Medelhafwet, upp-
fylld! af Pyreneernes grenar; inbyggarne äro stilige och wäl-
mäende. Städer: Barcelona med 140,000 inwänare, den
betydligaste stad i Riket näst Madrid, wal befäst, har Univer-
sitet, stpckgjuteri, bomulls' och sidenfabriker, god hamn och
widsträckt handel; Barcelonetta med 10,000 inwänare, han-
del och manufakturer; Gerona och Hostalrich, fästningar;
i_erida; Larragona, förnämsta staden i Spanien under Ro-
marnes tid, äger wigtiga sidenmanufakturer och 30,000 inw.;
det bekanta klostret Montserrat, beläget pä ett 4000 fot högt
kalkberg. — — Andorra Dalen, söder om Pyreneerne, med
14,000 inbyggare, utgör en liten Republik, som erkänner Ko,
nttngen af Frankrike för sin skyddsherre.

14) Konungariket Valencia, wid östra kusten, ett
af Europas skönaste och warmaste landstap, hwars kalkgrund,
af konsten wattnad, frambringar de herrligaste skördar, och fruk,
ter. Städer: Valencia, med 80 till 90,000 inwanare, U.
niversitet (stiftad! 1404), wigtiga manufakturer, som spssel,
sätta 22,000 personer, och betydlig handel; Alicante med etr
förträfflig hamn, 20,000 inwanare, drifwer stark handel med
win; Murviedro, bekant i Romerska historien under namn
af Saguntum. — I södra delen af Pcovincen ligger den sto-
ra saltsjön Mata.

15) Konungariket Mallorca (Mallorca), innefat-
tande de Baleariste öarne. Majorca eller Mallorca, som ä«
ger 150,000 inbyggare och en stad benämnd Palma med
30,000 inwänare; Minorca, som har 4',a_.o inbyggare med
staden port Mahon som har en ypperlig hamn, samt fäst«
ningen Ciudadella; och de Pityusista öarne Zvifsa eller I-
vi^a, Forlnentera, m. st., med 17,500 inbyggare; alla be-
tagne i Medelhafwet.

Konungariket Navarra, sydost om Viscaya wid Py.
reneerne, med staden och fästningen pampelona, som har
-4,non inwanare, samt Tudela (fältstag 1808).

Baskiske Prov.nserne, norra kustlandet, narntastPy,
reneerne; dest naturbeskaffenhet lika med sist bestrifne land,
stapS; inbyggarne aro Basker, berömde för deras ."pperket.
Detta landstap innefattar provinserne Guipuzcoa. Alava och
Herrstapet Bistaya. Städer: Bilbåt) (Wilwao) med 14,000
inwanare och liflig handel; _?irtoria, förnämsta staden i pro-
vinsen Alava, med 7000 .n»vanar. (fältfiag _B_3) samt sta-

O
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den och fästningen San Sebastian, som har ll.odo inträ-
nare, god hamn och idkar betydlig handel.

Besittningar i andra Werldsdelar. Spanien
har för detta bland alla Europeiska Stater ägt de största ko-
lonier i de öfriga Werldsdelarne, men sedan numera alla detz
Amerikanska kontinentala besittningar revolterat, endast i Af,
rika, staden och fästningen Ceuta va Barbariska kusten, Ra»
nari-öarne, samt några mindre öar; i Asten, Filippinska ö»
arne; i Australien Ladronerne och Carolinerne, samt i A»
mer.ka, nu mera endast Ruba och Puerto Rico, samt nä'
gra mindre öar.

Portugal.
Gränser och Storlek. Portugal gränsar i norr

och öster till Spanien, samt i söder och wcster till Atlantiska
hafwet, och innehåller i widd omkring yoo quadrat mil.

Berg och N) att en. Portugals naturliga beskaffen-
het ar lika med Spaniens. Landet är ganska bergigt och har
endast i Estremadura och Alemejo några betydligare slätter.
Portugisiska bergen äro fortsättningar af de Spanska, hwslk»
begynna wid Pyreneerne och här sluta wid hafwet. De be-
tydligaste bland dem äro: Serra da Estrella, da Monchique
och da Amarao. — Portugal ar ritare pä watlen än Epa«
men, men alla stora Portugisiska floder komma frän Spaniel»,
och äro redan der anförda. De »vigtigaste äro: Minho, Due-
ro, Gnadianct och Tajo; denna sistnämnda är Portugals
hufwudflod, hwtlken nästan genom hela Rtket är segelbar. In-
ga betydliga Insjöar finnas härst.sdes.

Rli mat och produkter. Klimatet är ganska be»
hagligt och hälsosamt Windcsrne dels frän hafwet dels frän
bergssträckningarne afkyla hettan. Jorden är utmärkt frukt-
bar, och be.lades fierestädes af betydlig», stogar, hwasibl.ind de
af korktrad äro de märkwärdigaste; tusterne äro gansta sistsike.

Inbyggare, Näringar och Handel. Portu-
gisarne skilja sig ej mycket ifsan Epaniore.ne. De blottställa
sig likwäl häld.e för åtta stags olägenheter, än de underkasta
sig något mödos.mt arbete. I allmänhet äro de lägse folk-
kllsfferne af «_od. sinnelag, öppenhjerlige, wi>lige och laltstyrde,
men deremot bestrifwas de högre ständen pa en mindre fördel-
aktig sida. Inbyggarne, sä wäl i Portugal som Spanien, äto
för öfrigt till stcrre delen okunnige och nidstepplige, emedan
ungdomens uppfostran, anförtrodd ät Munkarne, bl», wanwär*'
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dad. Portugiserne älska samma na.ional-nöjen som Spanio-
rerne. Portugal äger emellan Z och 4 millioner inbyggare. —

Åkerbruket är wanliäf.adt, man har derföre derstädes ofta brist
pä spanmal, hwilken, om jorden rätt brukades, kunde finnas
till öfwersiöd. Bergwerksrörelsen drifwes icke, ehuru tillgäng
finnes pä metaller. Boskapsskötseln kunde wara ganska indrag-
tig, men den försummas. De hufwuds_.kligaste handelswaror
äro: win af mänga slag; russin; sydfrukter, såsom citroner,
pomeranser, fikon, mandlar, 0. s. w. olja och salt. -- Fabri,
ter finnas ej tillräckligt för Rikets behof; manufakturwaror
införas frän utrikes orter, och handeln befinner sig till större
delen i andra Nationers händer.

Katolska Religionen ar den allmänt herrstande, och in-
gen annan täles; här sinnes öfwer 500 kloster; munkar och
prester stiga till ett antal af öfwer 2^0,000. — Regeringen
är monarkist, men konstitutionel *). Rrigsmakten, bestar af
20,0c. c> man landttr.ppar och 33,c»_>o man landtmilis; stöttan
utgöres af nägra linjeskepp och fregatter.

bandets indelning. Portugal bestar af 2:ne

hufwuddelar: Egentliga Portugal och Konungariket Algarve.
Egentliga Portugal innefattar följande 5

Provinser:
t) Estremadura, kring Tårflodens utlopp, har betyd-

liga slätter emellan bergsträckningarne, är illa odlad.; trakten
kring Eintra är bekanc för sitt utmärkt sunda klimat. Stä-
der: Lissabon, Rikets hufwudstad, den förnämsta handelssta»
den i Portugal, med 24_»,oc)_» inw., förträfflig hamn, en märk»
»värdig waitenledning. en präktig Dominicaneskyrka och flera
wackra palalser; Setuval eller St. som har _4,Q_>_«
inw., stora satiner i granstapet och drifwcr stark handel med
salt; Santarem, med B_>_»_» inw., befäst; C_uelus, Kongl.
Lustslott.

2) Veira, emellan Estremadura och Dtf... uppfyllde af
berg och »vidsträckta ofruktbara hedar, »ned staden <l.oimbra,
som har _.s,_>_)<_) inwanare och det enda Universitet i Riket.

3) Entré Minho e Duero, belägen emellansioderneaf
dcffa namn, likaledes bergigt men mera fruktbart an Beiraoch
bättre odladt. Städer: porto eller Oporto, en wigtig handels.

**) För narwarande regerar likivät Usurpstorn (ess, som utan
l_gtig rättighet tiUwälladt sig högsta ns.gt.s»), Dc»t» Migssel
enwäldigt.
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stab med 70,000 inw, samt Braga, säte för Rikets Erk««
biskop, med 13,000 inw.

4) Traz oz Montes, likaledes norr om Duero, men
belägit in uti landet, ett bergigt föga fruktbart landskap, som
frambringar Portwinet, med staden Braganza, nu regerande
Konungahusets stamort.

5) Alentejo, är den widsträcktaste af Portugisiska Pro«
vinserne, tämligen fiätt, men illa odlad, hedarne lemna ett
ypperligt bete för faren wintertiden. Här märkes: staden
Evora, Erkebistopssäte, med 12,000 inw.. och Elvas, med
16,00a inwanare, g.wärsfaktori och wigtig fästning; Ourique
(fältstag 1139, da Alfons.Eröfraren segrade öfwer Maurerne).

!___!) Ronunga riket Algarve den minsta och
sydligaste Provinsen, utgör likwäl ett eget Konungarike, af
hwilket Konungen af Portugal förer titel, men har samma
författning, som de öfriga Provinserne. I spetsen för rege-
ringen stär en General-Eapitain. Här märkes fläderns Tavi,
ra, med 9000 inw.; L.agos, med en ypperlig redd, och Fa«
ro, wigtigaste Handelsstaden i Algatve. Cap Vincent (sjö-
siag'l797).

portugisiska Rolonier: Azorista öarne, i At-
lantista Oceanen, y till antalet, hafwa öfwerfiöd af spän,
mal, »vin, lin, m. m. De förnämsta äro: _)Ler.eira, med
hufwudst. Ångra, säte för Guvernören och en Biskop, »ned
15,000 inw. och en ganska säker hamn; 2) San .Nignel
den största, bäst befolkade och odlade, med staden punta del
G >da ; 3) pico med en rykande vulkan. De öfrige äro: S.
Maria, S- Georg, Graciösa, Fayal, Florco och Corvo.

Portugal äger i Asien: Diu och Goa, Macao, och en
del af ön Ttmor; i Afrika; öarne Madera och Porto San,
to, Eap Verds öarne. St. Thomas, Guvernementerne Mo,
zambik och Angola, samt en del af Guinea-kusten, ön Btssao,
m. fl.; i Am.rika en del af Guyana.

Italien.
Gr än so r och Storlek. Halfön Italien, som grän-

sar i norr till Schweitz och Tystland, i öster till Adriatiska
hafwet, i söder och sydwest till Medelhafwet, och i nordwest
till Frankrike, innehåller, med derlill hörande öar, i widd nä-
ra 3o<_o quadn.. mil.

Berg och Nia t ten. Alpcrne utgöra Italiens hela
norra gratts, och frän dem utgår en kedja af berg genom läng-
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den af Italien, som kallas Apenninerne. Twenne eldspru-
tände berg märkas äfwen i detta land, neml. Vesuvius wib
Neapel och 23.tna pä Sicilien. — De förnämsta sioderne
öro: Po (fordom Padus), Tessino, Adige (fordom Achesis)
eller Etsch, Arno samt Tibern. Italien har mänga insjöar/
bland hwilka de största ligga wid Alpernas fot. De förnäm»
sta äro: l!.ago Maggiore, di Como, Gärda och Iseo.

Rlimat och produkter. Klimatet är i allmänhet
ganska behagligt och sundt; »vintern är kort och mild, snö är,
i södra delen af landet, sällsynt, likwäl är klimatet härdare i
granstapet af Alpernes höga snöbeläckta fjällmassor. Södra
delen lider deremot af den brännande Afrikanska winden Si-
rocco. Italien cix utomordentligen fruktbart och behagligt,
hwarföre det blifwH kalladt Europas trägård; det frambringar
af sig sjclf eller n.ed ringa fiölsel, allt hwad mennistan behöf-
wer till sitt uppehälle, sina nöjen och wällefnad; citroner, po-
meranser, granatäpplen, fikon, mandlar och andra ädla frukt-
sorter wäxa här under fri himmel. I bergstraklerne finnas
björnar, wargar, lodjur och stengetter. Italien har inga rika
guld' eller silfwerstrcck, »nen pä några trakter godt jern och
ett stort förräd af alabaster och präktig marmor af alla fär-
ger; den hwita carrartsta marmorn ar isynnerhet förträfflig.

Inbyggare, Näringar och Handel. Italie-
narne hafwa en stark kroppsbyggnad, samt ett muntert och
eldigt lynne. De äro mättliga och nyktra, äregiriga, stvart-
sjuka och hämndgiliga. Deras näringsflit är stor, och man
träffar dem i myckenhet i främmande länder, hwarest de ofta
begynna såsom kringwandrande köpmän, hwilkas hela warula»
ger bestar i en lada med hwarjehanda kram, och sluta säsom
ganska rika Handlande. De hafwa gjort mänga uppfinningar
i handel och konster, hwilka witlna om deras starpsinnighet.
Frän Italien härstamma Lotteriers»?. Sedan Greklands för-
fall har Italien frambragt de största konstnärer i målning,
bildhuggeri, byggningskonst och musik. Ofwer allt finnas spärr
af en langwa.ig odling och en hos folket länge hcrrstande
konstbildning *). Italienarne äro musikälskare; hwar och en

*) Italiens sordne inbyggare, Romarne, ssola alltid förbli.wa
ett af werldens nsär.wardigaste folk. Deras stora politist»
walde innefattade följande tänder:

I) I _-__!. ix, hsv.raf delen kallades: l_.»lli_. <._,_s_*p_-
nn» lom fördelades uti a) I_r_-n.p_-_.n_», norr om flo-
den Po, som sträckte sig anda till I^burni», och _i,p«*.än-
n», söder om Po-fioden, som öfwen innefattade I_itzuri», eller
landet kring B___u» I.i2»stieu» (Genuesista wtlen). b) 11 __ _, ick
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medelmättig Italiensk stad mäste hafwa sitt operahus. De
förnäma älsta pragt, hafwa lysande palats, equtpager, och en

__

__ o? _i _. mellersta delen, c) _. r_. oin IVlngn» södra de-
len. -) Aarne i IVll_re Int.rnum (Medethaflvet).

II) Hi. ?H 1.1 „, som delades i följande provi_ser: « Lo «>

tio», landet kring stöden Lo._s_ (Guadalquivir) anda »ill
stöden _s.na_ (Guadiana , eller tandstaperne Granada, Anda,
lusten och en det as Estremadura. Städer: _._ä._ (Cadix) be«
kant för sin lvsdstrs.cksa handel; lVlnnû i hwars granff.p
Pompeji söner blefwo siagna af Cäsar. b) ___l_-55r.,..0_, det
nuwarande Portugal, med undantag af _Kn»,_*s IVtsnKa e __»>,_.

ro och I'r_'_c»s _v10,.r.5. Städer: otssl^^,o, som lag i granstaptt
af Lilabon; __!,!.!__*.t» (Mer..a) huswu.stad.n i de*ma
provins. I desta landffap bodde Lusitanerne, som under deras
anförare Viriathus stridde sa tappert esssot Romarn.. c) lar-
I_>_on_!!..., bcgscsnsades af Pyreneernc, 'Atlantiska och Medel»
hafwet, samt af __;_*_..__* och l_*_s*r_n.._». Ssader: 3_*g_»l.-
_n,, en af de berömdaste städer i Spanien, med hw.r. er_f«
ring genom Hannibal andra Puniska kriget t«g sin början;
_Vun._i._i_, i^ hist.rien bekant genoin sitt tappra förswar emot
Romarne. Oar kring Spanien aro L°,ls_lr^s (Mallorla, Mi«
norka) och I-it^uz» Clvica och Formentera).

III) t_s_.i.i. i/_ I'_.^_.s/__._'iK__ eller nuwarande Franlri»
ke, sveftra delen af Schweitz^och södra delen af Belgien _ för-
delades af Romarne usi 4 Provinser: «> (3 »11.5» _>lurl>a-
_.eu«»B eller ?rc>vino._ I__n. nnr., kustlandet mellan
Pyresseerne och I-iZUIi» samt luraberge» med städerna 1c,!o5«
som hade ett tempel helgat ät Diana; _vi_*s___._., nära nuwa»
rande Marseille, en urgammal stad, be..nt genom sin .vidsträckt
la handel; _V«zu_ s.xr,_. Aix), i hwars granflap Teuloner^
na blefwo slagna «f Marius; Vienns (Viensse. Allobrogerna.
hufsvudftad, sedan Romerff colouie. i) _. uit2 n i a eller
__._-l__os_i <:_, sydsvestra delen af Frankrike till stöden I.ig'-.
(Loire). Städer: __~r_t_Z»l_ (Bourdeaux Ausonis födelsestad;
__.v_._-i.um (Vourges) och Ler^ov.» (Clermonl?). e)__t»lli_l
1^ u äu .> en«i . eller O_lt i «2 , emellan __i*_._r och 3_-
c**uk.n_. (Seine), dit, efter Augusti lid. westra Helvetien äfwen
läknades, Städer: I_uters_, (Paris); __.u^<_unu_:_ (Lyon) ech
_.!__.

_, starkt befäst; _._._!_.*l._m (Chalons sur W.rne), der
Attila blef slagen af Romarne. <i) _!

_ I,li » Le t i_ » , i»
frön 3.lze-5_>.3 till LK.nuz (Rhen), pa hwars östra sida, eller
i ___rn._l.ie., Roma.ne icke gjorde några waraktiga eröfringar.
Städer.' _s^c?!.ror_»t<_m (Strasburg); l^ev.rorun»
(Tricr); Oos.nin (Cöln); __su^o<.urturus_.(Rheims),
sate för Romerska regeringen öfsver Belgien.

IV) L 1.1 _*>_. 1.1/_ Koi>.^_.x, innefattade egentliaa Eng»
tand* Lr..-__,»»,.«_ L_r!._ln och HiKerni» llrland).
I Lritnnni» l_oln_.nl. märk» wi ___nclinum (Los«don),
redan i Taciti tid en berömd stad; l.t,.r«.cun_ (V.rk. äksven
tssauseislig stad. Lrit»«ni» L»_.i.l»_. » beboddes af C»
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mängd med rika livror försedda betjenter; deras lefnadssätt
är i öfrigt sparsamt. Under den starka hettan tillbringas da-

ledonierna och war äfwensom Hibernia aldrig unberkufwat af
Romarne.

V) Länderne kring I)_vl.v»,v3 (Donau); som woro -)
Llieeri» (Östra Schsueitz) och Vi n <ie Ii cin eller landet
sran __^»<.u, Lrig-ntinu, (Bodeosjön) till Venus (Inn). Stä»
der: Vlnäelicurum (Augsburg); Le^inun» (Regens-
burg); Lrjz«nt.uin wid I_,»cus Lr.z»l,t.n.»z; _:_.np_>6unus__
(Keinpten). l») l>ori.um, innefattade österrike, Steyer-
mark, Kärnthen, en del af Kram och Turolen. Städer: I. o»
_-___, der Romarne ledo ett n.dertag under Pap. Carbo 1.5
f. Chr. f. ; L«j<»ä*_run. (Passau?). c) l*anno n i » , öster
om I*_oricuin, och norr om Lavuz (Sau), swarade emot nedra
Ungern. Slawonien, en del of Krasss och Kroatien; Donau
usgjorde gränsen emot norr för dcsse line landffaper. Stö-
der: Vin_l_._nn_. (Wien), redan i Romarsses lid markwär»,
dig; _l_-.n__ts.ln» bekant genom kriget med Marcomanner-
na. <l) v_ei »> eller Romerffa besittningarne norr om Donau,
sträckte sig i norr till Karpalherne och i öster till Uier»«-
-«u» (Pruth), innefattande Ungern ofwan Donau, Siebenbur-
gen, M-ldau och Walachiet; (nordöstra Europa, som innefatta-
des under benämningen Bi.rm»t_«» _li.ur.pV_., mor för Romar-
ne nästan otänot). «> lVlwziu, Landet söder om Donau, e«
mellan Smarta hafwet. H«snu, (Balkan) till Dri»ns(Drino),
hwars östra del kallades M«c.z,«, interiör (Bulgarien), och den
westra Älu.si» superinr (Servien och Bosnien). Städer:
1_».55iU5, Constantin den Stores födelsestad; l^nureiiusn, der
lustinianus war sddd och I'o.ni, der Ovidius lefde i lands-
flykt. — Hit kunna >vi äfsven räkna: Ilt^-ri», landet emellan
Ilrinus, _>_vu« och _Vt«.r«> sup«.rum lAdriatissa wsken) med
städerna v)-r»«.1..,_.n lDurazzo) hwarifrän man »vanligen for
vfwer till Brundusium; «n Grekiss colonie; west»
ligaste delen kallades !<>durni».

VI) Qi.__.l.l^ war Romarnes namn pä Hellas de Eu,
ropeissa länder der Grekiska språket talades. Dit höra : «)
111-yri» 6r_»._. nuwarande Albanien och l.piru«, jemte
det Hellenlsta ö) (?r»ei» propri», nuwa-
rande G ettand med Pclvponnesus «ch öarne, såsom _.l«.tn (Kan-
dia), l.ut.oel. ( Negropont) ; hafwet svid deh svestra kust kalla-
des IVlare och wid deh östra kust Mars H.geun_ (Ar-
chipelagen). c) IVIa «: «6 oni «» lnuwarande Macedc..len) och
ll) I'l.rlsoi», hwars gränsor svoro H^rnus. ?antus I.xinuB
(Swarta hafwet), LaspKor..» I^Krnosuz, (Constanlinopotitanssa
sundet), I-ropontis (Marmcra sjön). Hellezpnnruz och ___.»

sro H.zeum, innefattade nusvarande Rum Ili eller Romanien.
VII) Asiatiska bes. reningar ne (_.!.._.___ 5) woro:

« med deh mänga Landstaper, som wi fram-
deles fiola anföra; b) Länderne nordost om Kaspiska hafwet,
såsom ärm» ni» (Armenien), ColoKi, (Georgien), __-»
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gen med sömn och wid midnattstiden begynna nöjen, prome»
nåder, spektakler, m. m. Ibland nationalnöjen räknas i de-
ras Kuswudstäder Karnavalen, htvilken bestar i en under flera
weckors tid natt och dag fortsatt masterad. — Inbyggarnes
förnämsta näring är äkcrbruk, som i flera trakter drifwes med
synnerlig omsorg; spanmal. sa wal de hos ost manliga slagen,
som ris och mais, frambringas äfwen till utförsel, winstöl-
seln lemnar flera af de ädlaste winsocter, men beredningen
wärdslösas i allmänhet. Boskapsskötseln är gansta betydlig.
De Neapolitansta hastarne räknas bland de bässa i Europa.
Parmesaner-osien är en allmänt bekant produkt frän trakten
af Lodi. — Landets förnämsta fabriker bestå i sidenmanufak.
turer. För den utländska handeln tillwerkas föga waror. men
deremot införas utländska i stor mängd. Främmande natte,
ner ditföra sjelfwa sina produkter och afhHmta sina behof, sä
att Italiens sjöfart sällan sträcker sig längt utom kusterne,
eller ätminstone sällan utom Medelhafwet. Nägon särdeles
handel drifwes endast i Venedig, Genua och Livorno.

Den herrstande Religionen är den katholsta, som häl
har sitt hufwudsäte, tillika med öfwerflödigt förrad af kloster
och munkar. Dä Italien icke utgör en förenad stat, utan
innehåller flera stater, hwilka icke stä med hwarandra i nägon
förbindelse, är också statsförfattningen olika i dessa särskilda
länder.

I, »ni» (Landet wid Kaspiska hafwet), Ideri» (nuwarande
Imirete), och sträckte lsig sälcdcs Romarn.s besittningar opp
emot _»I_er«one_us I*_.urit.» (Krim), men icke lill 3i.rin_..i»
H?i»tio« (landet norr om Kaukasus) eller (landet norr
om Kasoista hafwel) ; c) 8? ri», ,hwarunder tillika innefat»
tades Palastina, men öster ut i Mesopo»»mi» (nuwarande Al
Dschesirah) egde Romarne icke några »varaktiga besittningar;
<l) Hr» b in, som indelades Uti Hr»!i_» clesert», telsx och
potrlL».

VIII) Afrikanska besittningarne woro: <,) __2-
si-yptus eller landet kring Nilfioden, hsvitket i äldsta tider
«f Romarne räknades till Asien: b) (._*/,.. n» i«:» lusten
wester om Egypten till 8)->til innjnr, innefattar afwen _l_.ib)-»
(Barka) och IVl.rm»rio_s (Tripoti); c) minor
I. pro pr,n ks.sten wester om Cyrenaica till Tusca; <l) I*_ss-
iniäi» nejder kring nuwarande Algier och e) lVlaurit»-
-ni» nuwarande rikena Fez och Marokko; detz westligaste del
lillas _>li.ur_tk.*..k. 'lil.z.rllnl» och den östra eller äldsta Nu-
lniäi*. lVlasir-tnni» (__esi.ro_.sil; t^Ntuli», latsdet sö»
d,r osn tVls_uri'.i.ni_. Det öfriga Afrika benämndes H«_t!_.o»
pi» och war Romarnes kunstap derom i flera delar fullständig
gare an den wi nu ega.
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Landets indelning. Italien bestar af en stor
halfö och flera öar; man indelar landet wanligen i öfra, med-
lersta och nedra Italien.

_H_) öfra Italien*) är af hela landet mest styc-
kade,' hit höra:

I. Konungariket Sardinien, som innehåller
en areal widd af omkring 600 quadrat mil, och har nära
4,i8«,n()0 inbyggare. Konungamakten är inskränkt pä ön
Sardinien genom Riksständer och i Hertigdömet Genua, ge,
nom en detta land bewiljad konstitution. Krigsmagten stiger
till 16,000 man; sjömakten är obetydlig. Sardinika Niket
tsestär af följande provinser:

tt) Hertigdömet Savopen, ett bergland, uppfplldt af
stora skogar, med 500,nn0 inbyggare; de^ natur liknar mera
det närgränsande Schweitz, än det öfrtga Italien. Bostaps-
skötseln är hufwudnäringen. Hufwudstaden är Chambery,
som har fabr. och 12,000 inwänare.

2) Furstendömet Piemont, med Montferrat
och en del af Mapland, öster om Savoyen, med läga-
re berg och mildare klimat samt Urdigare jord än sistnämnde
Provins. Inbpggarnes antal stiger till 2,360,000 och btand
dem äro 2n,oun Waldenser. Här märkes Rikets hufwudstad
Lurin, Konungens residens, med iotj_n«c» intv., Uviversitet
(stiftade 1412), samt siden- och tobaksfabriker; städerne: I-
vrea, _?ercelli, Asti, Coni, fästn. Hit hör äfwen Hertigdö-
met Aosta, med staden af samma namn, Hertigdömet Mont-
ferrat med staden Casale, som har 16,000 inwänare. —

Den hithörande delen af Mayland (öfriga delen tillhör Lotn-
bardist-Venetianska Konungariket) har städerne: Alefsandria.
med 30,000 inw. och Konungariket Sardiniens starkaste fäst-
ning; Tortona; Novara; köpingen Marengo (fältst. 1800).

3) Hertigdömet Genua, ett smalt kustland, med

*-*) Kallades af Romarne _;»!!_» _!is_lpin», emedan delt alste
inbyggare svoro Galler; östligast bodde Veneter, Caisser och
Histrier. Floden r«äuB(Po . delar landet i 2.ne delar : _) 5n t-
lin 1'r»"«p_.cl»nl» den nordtiga ochö)(?»tti» (D i « p »-

ä»n» den sydliga delen Stader i (i»Il.» 'l.l.ns^i.äl.n!,,
Iflluriunriiln förstördas af Hanssibal; I'l_i»>ull, (Pa-

via) svid floden TicissssS der Hassnibal för andra gängen sioz
Romarne. IVlnnt»», i hwars granstap Virgilius svar född;
Veronn, Catulli fädernestad ; ?__t»vium, Livii födelseort. Sta-
der i _i»lt,2 cisp!.äl!n» suoro _K»venn»; Mutinn, bekant ge-
nom belluin I*n_^mn, en Romerst colonie.
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620.000 inbyggare och staden Genua, som har 80.000 intv.,
Universitet (stiftadt 1812), en berömd Bank, den älsta i Cu,
ropa (stiftad 1407), präktiga Palatser, förträfflig hamn och en
frihamn, wigtiga sidenmanufakturer, och tämligen betydlig
handel; hit hör äfwen ön Capraja *).

4) Grefskapet Nizza och Monaco med 204,000
inbyggare, samt städerne t^lizza med 20,000 inw. och fri,
hamn, samt Monaco, hufwudstaden uti det lilla Furstendömet,som stär under Sardinstt bestydd.

5) On Sardinien, fiiljd ifrän ön Corsiea genom ka-
nalen St. Bonifacio, sr bergig; inre landet i brist af wH,
garnastan otillgängligt; jorden är fruktbar, men ligger nä.
stan ouppodlad. Inbyggarne tvoro i älsta tider ansedde för
wildar och äro ännu föga eiviliserade. On innehäller omkring
200 quadrat mil, med nära 500,000 inbyggare, samt styres
af en vise Konung. Sardinien delas uti: «) Capo di <la«
gliari med hufwudst. Cagliari ((.alj^s). som har Universitet
(stiftadt 1764) förträfflig redd och hamn, samt 11,000 inw.
och är hufwudsätet för Sardinfka handeln, b) _.apo di
Safsari, med staden Sassari, som har Universitet (stiftadt
1765) och 19,000 inw. Omkring Sardinien ligga 44 föl
det mesta obebodda öar.

11. L.ombardisk«Venet ianssa Ronunga»
riket, redan beskrtfwit under Österrike. *

IN. Hertigdömet par ma, beläget söder om Po,
sregeradt sedan är 1314 af f d. Franske Kejsaren Napoleons
Gemål, Marie Louise), innehäller en areal widd af omkring
go quadrat mil, med 440,000 inbyggare. Här märkes stä-
derne: parma, Hertiginnans Residens, med Universitet (sttf<
tadt 1423), Bodonis berömda Boktryckeri, den största Thea»
ter i Europa, och 30,000 inw.; piacenza och Guastalla.

IV. Hertigdömet Mod ena, öster om Parma
och söder om Po, innehåller omkring 45 quadrat mil i widd,
med 350,000 inbyggare. Här märkes: residensstaden Modes
na, som har Universitet, präktiga byggnader, samt 23,000
inw. Reggio; Mirandola.

V. Hertigdömet Massa«6arrara, som in»

*) Ltsccas och Genuas emraden kallades fordom ___.uffuri__, som i
norr begra-is-des af floden 1--.6.., och i söder <sf sin»« -.»s»»
_ti«:uB (Geisu.siffa Wik.n . Ssöder: l^enu», ansenlig han-
delsstad ; 1..».?.», e„ Massiliensist colonie, dref betydlig handel
med Carthage.».^,serna.
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nehäller omkring n quadrat mil, med 30,000 inbyggare, samt
residensstaden Massak med 10,000 inw. och staden Carrara,
med de förnämsta marmorbrott i Europa.

V) Medier st a Italien *) innefattar:
I. Hertigdömet L.ucca/ ett bergigt kustland.

') Kallades i älsta tider li4l.ix ?no?»i^» som äfwen inne»
fattade öfra delen af Neapolitansta omrädet, och war dä tör-
dcladt i flera landstaper, såsom: a) ttrtruri», eller fuzci»,
nuwarande Toscana samt Kyrkostaten, norr om Tibern bebodt
af ett gammalt civiliseradt folk. som här stiftat en blomstran»
de stat före Roms uppkomst. med mänga rika städer, bland
hwilka wi endast wilja anmärka följande: ?lsl,oiin (Pistoia),
der Catilina stupade; (Arrezo), urgammal stad, Mä«
lenas föd.iseorc; V^ji, ssm war lika sa maklig som Rom, för»
störd af Camillus: 6«r»?, en af Etruriens älsta och mcst blomi
sirande städer; f«r<izi<» (Perugia), nära t.»ou« fr»3im«»nu«,
der Hannibal stog Romarne. />) t.ur,um, en ursprungligen
obetydlig landsträcka, söder om Tibern, som war bebodd af La-
lincrne, hivilka småningom underkufwade eller undanträngde de
nästgränsaode folksiagen, såsom Volscer, Sabiner, Samniter»
och sedermera blefwo Herrar öfwer större d«len af da bekanta
werlden. Städ.r: Na«,» (Rom), anlagd pa bada sidor om
Tibern, den berömdaste stad i forntiden. Romerska rikets
hufiudstad, samt under Kejsarne hela d<,n da bekanta werldens

; /^llin I^an^o, Roms moderstad, förstörd af Tul»
lus Hoftilius; fulculum, i hwa>s granstap Cicero hade sin
landtgärd! e) Cnmpani», swarande emot nuwarande 'Terr»
6i Qnvoro, berömd för sitt Falernervin. Namnkunnig war
sjön hwars giftiga utdunstningar dödade fåglar, som
flögo deröfwer. Städer: (^»pu», mycket gammal, läflade med
Rom om företrädet; 6umN, bekant genom den Cumaiffa Si-
bylla, som här hade sin grotta; Lnjl», berömt för sina stöna
nejder och warma bad; kutenli (Puzzuolo); tterculanun»
och famp^j,, i granflapet af Porlici, blefwo 79 e. Chr. un»
der ett utbrott af Veiuvius, begrafna under en lavaström; Ko»
I«, der Hannibal föllorade elt slag. <i) tlmdi-i» ellcr lan-
det pä andra sidan Apenmnernr, öster om Toscana, swarande
till en del emot Hertigdömet Urbino i Kyrkostaten, h«de silt
namn af Umbrerne, dct älsta folk man känner uti Ilali<»,s»m
ursprungligen,bebodt större delen deraf, med städerna H,r,mi-
ninm (Rimini , betydlig handelsstad; sen» <^»t!i» (Sini»
gaglia), bctant ge»om lräffningen, som här hölls under andr»
Punilka kriget, emellan Cl Nero och Liv. Salinator a ena,
samt Carlhagen. Gener. Asdrubal a andra sidan; Bnr«in» Plau»
li födelseort, e) ficenri»,, som innefattade östra kusten af
Kyrkostaten söder om Anccna, med städerna äncon», redan i
älsta lider en wigtig handelsstad; It-rnmnn, hwarest Tacilus
war född, och 4äri», Kejsar Hadriani födelseort. /) snmn>»
um, swarande mot nuwarande Abruzzo, med staderna L«n«-
veutum; C»uHiu,n, wid Appista wägen, der Romarne under
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wester om Apenninerne, innehåller nära 9 quadrat mil, med
144,000 inbyggare. Hufwudstaden är med Universi,

tet (stiftadt 2802) och 18,000 inwänare.
11. Storhertigdömet Toscana, likaledes n»e.

sier om Alpenninerne; norra del är i hog grad fruktbar,
kuLlandet'är sumpigt och osundt; uti inre trakterne finnas
landsträckor, som likna stepper. Storhertigdömet innehåller
nära 2«0 quadrat mil, med 1,275,000 inbyggare, och utgör.s
af följande delar: 1) F loren tiska Omräd e t, med hus»
tvud- och residensstaden Florenz, wid Arno-stoden, som har
Universitet (stiftadt 1438) en mängd präktiga kyrkor och palal»
ser, stort galleri af statyer och mätningar, wigtiga fabriker
och 75,n0n inw.; städerne: pistoja, Prato och 2lrrezo (for«
dom Aretium), fabriksstäder och historiskt märkwärdige. 2)
Pi san ska Om rä det, med städerne: pisa,' som har Uni«
versitet (stiftadt 1338), fabr. och 20,000 inw.; H.ivorno,
den wigtigaste handelsstad uti Italien, frihamn, med 50.000
inw. (deribland 18,000 Judar), en nederlagsplats för han-
deln pä Levanten och Medelhafwet. 3) Districtet Si en a,
med staden af samma namn, som har Universitet (stiftadt
1330), och 24,000 inw.; här talas Italienska språket renast
och mest »välljudande. Hit hör äfwen: ön Glba, Napoleons
»vistelseort frän 18»4 till 1815, med 12,000 inw., rik pä
jern; hamnen och fästn. porto Ferrajo samt hamnen pGrto

L.ongone, jemte flera smärre öar, äfwensom Hurstendömet
piomdino, med staden af samma namn.

111. Kyrkostaten, sträcker sig twärs öfwer hela
halfön, och öster om Apenninerne ända till Po, hwars frukt»
bara dal till en del säledes ligger inom desi omräde; behagli»
gast äro Apenninernas dalar, ty kustlandet lider af en qtvaf-
wande hetta och af de förgiftade utdunstningarne frän trästen,
hwaraf de Pontinske äro de bekantaste. Landet innehåller om»
kring 350 quadrat mil_^ med 2,425,000 inbyggare. Pafwen,
som tillika är katholsta kyrkans öfwerhufwud, regerar oinskränkt,
förer en kostsam Hofstat, och fordrar, wid audiencer, knäböj»
ning och toffelkpsining. I Kyrkostaten märkas följande stä-
der: Rom, Päfwens residensstad och Kyrkostatens huswud-
stad, den mest ryktbara och pä konstwerk och ölderdoms-lemnin»
gar rika stad i werlden, med 150,000 inw.; har sinnes St.

anförande af Sp. Psstxmius och T. Veturius blefwo slagnes af
Samniterna och twungna att ga »sssder oket; Lulmo, Ovidii
födelseort; I'<_»».«- (Chieri); I.oin«ntum, der Romarne led»
ett stort nederlag af Gallerna.
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Petri kyrka, en präktig byggnad och den största kyrka man kän-
ner; Vaticanen med förträffliga samlingar af antiquiteter, staty-
er, målningar och konststycken; Universitet (stiftadt »303);
den är sanslingsort för konstnärer frän alla Europas länder,
men har obetydlig industri; nejden är öfwersädd af herrliga
ruiner och rik pä historiska minnen frän fordna Romerska Mo-
narkiens tid. Albano, fordom Alba Longa, Latiernes älsta
hufwudstad, förstörd under Tullus Hostilius; Livoli, en stad
med 18,000 inw. och märkwärdiga romerska fornlemningar;
Viterbo, med warma bad; Civila Dechia (Tschiwita weckja),
befäst sjöstad, der Pafliga flotillen är stationerad, med 12,000
inw.; perugja (Perudschia) i ApenninerneS bergstrakter, med
16,000 in»v. och Universitet (stiftadt 1307); Spoleto; Ler»
racina, sydligaste staden i Kyrkostaten, nära Pontinsta trä-
sken. — Öster om Apenninerne äro belägne: Bologna, med
65 000 inw., näst Rom den wigtigaste stad i Kyrkostaten, i
en ganska fruktbar trakt, med Universitet (stiftadt nSB), un-
der medeltiden det mest berömda i Europa, stort Bibliotek, Er-
kcbistopssäte, sidenfabriker, i granstapet produceras mycken ham,
pa; Ferrara, en af Italiens »vackraste stader, med 27.000
inw.. Universitet (stiftadt 1264) och fästning, som har Öster-
rikisk besättning; Ravenna med 10,000 inw., de siste Romer-
ste Kejsares, sedan Odoacers och Theodoriks residens, den sist»
nämndes präktiga grafwärd sinnes nära staden; Rimini; Ur-
bino; Ancona, frihamn »vid Adriatiska hafwet, med betydlig
handel och 15,000 inw.; Loretto, den mest besökta waltsarts-
ort i Katholsta Christenheten, dit Katholikerne föregifwa, att
Englarne fört Jungfru Marias bontng, Easa Santa kallad;
Forli med »6,000 inw.; tesena; ttommachio, fästn., med
Österrikisk garnizon; Ascoli; Penevento och Pontecorvo
inom Neapolitansta omrädet.

Inom Kyrkostatens område sins den lilla Republiken
San Marino, af inemot en mils storlek med 7000 inbygga-

re, htvilken erkänner Päfwen so»n sin skyddsherre; den enda
d.iwarande stad St. Marino har 6000 inw.

6) Nedra Italien *) innefattar:

*) Kallades i alstz tider (3_.Hi<:^ «xoif__, af detz talrika Greks'»
ffa colouicr, hit hörde Landssapersse: a) I.u«:»nin» med«
lersta deleis af Neapel, hwars märkwärdigaste orter »voro:
I*W3tum (Piesti), i en warm och fuktig nejd wid foten af ber-
get _.Ibur„Us -, _.el_» (Pisciotsc,), en PhocaiU cotoni, Pycya»
aoreerise Pirnienidis och Zenos födelsestad, famt de blomstrande
Grekiske cololu.rne Neiaclea, en coloni frän Tarent och _»>'
daiiz, l.dermera l^ursuni kallad, bekant för sin lyx. i*)
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Ronuttgariket bada Sicilierne. Landetsstorlek utgör något öfwer 900 quadrat mil, och detz folksnängd
stiger till 7 millioner. Allmogen lefwer i fattigdom och för.tryck under Adeln och de Andlige, som äga all jorden. —

Krigsmakten utgör 30,000 man; sjömakten är obetydlig. -_

Konungamakten är ärftlig och inskränkt af ett Parlament, be,
stäende af 100 Ledamöter.

») Ronungariket Neapel, ett utmärkt frukt.bart land, isynnerhet i Vulkanernes granskap, sosn genomstii.,
gräs af Apenninernes mängfaldiga utgreningar, men förödes
ofta af jordbäfningar. Det innefattar hela södra delen afItalien, har i areal widd omkring 720 quadrat mil, med na,
got öfwer 5 millioner inbyggare. Konungariket bestär af fyra
hufwuddelar och dessa innefatta 15 provinser:

l) Terra di Lavoro *), westligaste kustlandet, owanligt
fruktbart, men mycket blottställt för vulkaniska härjningar;
den underjord.sta elden upphettar här mänga grottor och »vat-
tensamlingar. Hufwudstaden är Neapel eller Napoli, denstörsta och rikaste stad i hela Italien, som har 358.000 inw.
(hwaribland 40,000 Lazaroni eller tiggare och 4000 Advok...
ter). Universitet (stiftad! 1224), säker hamn, och betydlig han.del. I granstapet är det eldsprutande berget Vesuvius beli«git, wid hwars fot det berömda winet Lacrimee (_hristi wäxer.Nära Kongl. palatset Portici finnas de är 79 i vulkanistaska begrafne, men nu äter upptäckta städerne Herculanumoch Pompeji. Widare märkas städerne: pozzuoli, med 15,000,nw. efter hwilken Pozzuolanjorden har sitt namn, en jernhal'

Lruttium, det nuwarande K.labrien, benämndt efter dciursnbyggare, de svilde Brsstlierne, men pä k.isterne blomstradetalrika Grekista rolonier, satans: rsncl-iz.» wid ftodcn Achc«ron bebyggd af Platåer,.,, b.kasst i Romarnes krsg med Pyrr-
h"s; Lt.e^iurn (.Reggio; Lncri (Gierace), anlagd af de O-
zotifke Lokrerne; <_.r_son, anlagd af Acheerne. c)
nlssvarassde Apuglia; blassd deh fordssa städer märka .vi:
!'Sln, hetant af Pyrrhi seger öfsver siomarne; med
ett berömt Minervas tempel; <_.»»«», der Romarns ledo detstora nederlaget af Hanssibal 2b f. Chr. f. : Ven.igil», ffaldenHoratii hembs)gd. <i) C»1»K r i »

, den östligaste s.dben afItalien med städerna Lr.il.ans.un., poeten födelseort;Virgitius dog här; Ifurenn.in, en af Italiens förnämsta stä'der anlagd omkring 707 f. Chr. f.; deh mest blomstrande ti!»infaller omkring zyo f. Chr., cfrer krig.t med Pyr,hus rakade
den under Romarnes svalde; LuäiZe, poeten Eunii födelseort.
Inn fattar Provinserne .Neapel, lerra di Lavoro, pri»,

ciparo Cirra och principaro Hltra.
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tig sand, so« blandad med kalk, blir sienhärd; Nola, der be
första klockor blefwo gjutne; Casserta, med det »vackraste Lust-
slott uti Italien; Gaeta med 15.000 inw. och stark fästn.;
Capua, befäst; Salerno, med 10,000 insso., som hade fordom
ett berömdt Universitet, samt staden Avelinc», ryktbar för sina
hasselnötter. W>d kusten äro belägne öarne: Ischia (fordom

med ett högt berg. som är en slocknad vulkan: <l_a«
pri (fordom Caprce) en herrlig dal mellan 2.ne kalkberg, de
förste Romerske Kejsarnes lustställe; och de vulkaniste ponza,
öarne, bland hwilka märkes: Ventotena, en landsförwis,
ningsort, Hfwen i Romarnes tid.

2) A bruzzo *), nordligaste bergstrakten kring Även»
ninernes högsta spetsar, mindre fruktbar, men sundare och li«
der mindre af vulkaner än öfriga Neapel. Städer: «sivits
Chieti (fordo»n Theate), med 13.000 inw.; Sulmona, med
6000 inwänare.

3) Apuglia *^°), sydöstra kuststräckan, hwars yttersta del
lTerra di Otranto) är högst wattufattig, utan källor eller bac-
kar, sä att inbyggarne mäste uppsamla regnwatten i cisterner.
Städer: Foggia, en listig handelsstad med 20.000 inw.; Ba-
rt, handelsstad med t 9,000 inw.; Barletta, med ii.,«uc> inw.
och ett högst wigtigt saltwerk; <sanna en obetydlig stad, men
ryktbar genom Hannibals seger öfwer Romarne; med
20,000 inw., en mängd kloster, spets» och bomullsfabriker, (i
detz granstap talas ännu Grekiska språket utaf efterkommande
af fordna Grekiska kolonister); Laranto med 18,500 inw.,
en fordom ryktbar stad; Brundisi, eller det fordna Vrundu,
stum, nu mera förfallen, med 6000 inw. (i tolfte ärhundradet
med 60,000 inw.); Gallipoli, fästn.

4) Kalabrien '*"'"-') södra udden af Italien. Städer:
Matera med 12,000 inw.; Melfi, fordom Venusia, Horatiifödelsestad; tosenza befäst, med 15,000 inw. och betydlig
handel; Reggso, »vid MMna*sundet; <srotc»ne med ett ka»
stell; Catanzaro med 11,000 inw. och sidenfabriker.

K) konungariket Si. llien 5), som genom

*) Fördelas ut' 3 Provinser: AbruzzH Vltra I, Abruzzo <vll
tra II och Adrsszzo <l.»rra.

*^) Innefattar 4 Provinser: Capitanara, Molise, Terr.l di
Vari och _^erra di Otr<.nto.

***) Innefattar 4 Provinser: Vasilicata, Calabria titra, C»s»
labsia Olrra I och <l..llabria _)ltr.l 11.-j-) I äldre tider kallades ön I'li.._.r.'', af deh 3'sse la.,dsudt>ar,

mncket berömd i gamla Historien. Tidigt anlades här Pdse-
nicssta (Panormus) ,ch Grekiska kolonier. Situlelnc, som gif-
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Messinffa sundet ar siiljdt frän Konungariket Neapel, bestar
af ön Sicilien och några deromkring liggande öar. Desi widd
ör omkring 250 quadrat mil, och folknummern 1,700,000.
On styres af en vice Konung och delas »vanligen i tre delar:
Val di Mazara, Val di Demona och Val di Noto.

1) Val di Mazzara, öns westliga del. Städer: Pa-
lermo, hufwudstaden pä Sicilien och vice Konungens res»,
dens, medelpunkten för Sicilianska industrien, med ett Univer-
sitet (stiftade 1394), god handel och 140,000 inw.; Trapani,
befäst sjöstad med 25,000 inw., god handel och rikt siste;
Girgenti, sjöstad med betydlig sadeshandel, »vidsträckta rui,
ner och 15,000 inw.

2) Val di Demona, öns nordöstra hörn. Stader:
lNessina (fordom Messene), wid sundet af samma namn, fri-
hamn, med silkefabriker samt betydlig sades- och frukthandel
och 45,000 inw., led grufligt af jordbafningen 1783; _.ata-
nia, sjöstad wid foten af Ätna, med Universitet (stiftad! 1445)
och 45,000 inwänare. Ätna, 10,000 fot högt, den största
bland Europas Vulkaner (bland de§ 34 explosioner, som man
antecknat, förtjenar isynnerhet att ihogko»nmas den i aret 1693,
wid hwilken öfwer 90,00» mennistor omkommo).

3) Val di Noto, öns sydöstra hörn. der Papprroret
warer. Stad: Siragossa eller Syrakusa, med 13 000 inw.,
märkwärdiga fornlemningar och det förträffliga Syrakusa-winet.

Wid Sicilien ligga: 1) Norr ut, Lipariska öarne,
t. e. Lipari, Stromboli, Volcano, hwilande pä vulkaner;
2) Wester ut, Mg a disk a öarne, samt 3) Söder ut, ö»
arne Pantelaria och Lampadusa, af hwilka den sist,
nämnda är obebodd.

Oar ne Malta, Gozzo och, Comino, innehålla nära
4 quadrat mil, med 150,000 inbyggare, tillhörde fordom Mal-
theser orden, men nu mera Stora Britannien. Hufwudsta-
den pä Malta ar i!.a Valetta med 50,000 inw., frihamn,
nederlagsplats för Levanlista handeln, och en af de starkaste
fästningar i werlden.

Förenade Staten loniska Oarne, wid kusterne
wst ön namn, insvandrade frän Italien. Bland deh mänga
blomstrande städer märka svs: Mezzeoe, i älsta tider Zaistle
kallad, förrän en koloni afM.ssener undanträngt de äldre Narier»
ne. s^r-x.I.Z» en Ko.in.hiff koloni, sosn i detz snest blcmstrass-
de tiustand ftges hafs ~2nc>,c)(_o inw.; näst Syra-
kufa dess betydligaste stadess; i granssapet af det nuwarande
Girgenti finner man deras betydliga ruiner; Qel», r-n.or-
lliul, Nll Palermo.
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af Albanien, Livabien och Mor.a, innehsller omkring 20 qua-
drat Mil, med 175,000 inwönare, dels Greker, dels Italiena-
re. Den bestar af 7 större öar, och stär under Stor-Britan,
niens beskydd, som har rättighet, att inlägga besättning » fäst,
ningarne, att ställa landets krigsmakt under sina befälhafware:
i militäristt afseende äro ocksä alla hamnarne pä öarne under
Stor-Britannistt befäl. Engelsta besättningen utgör 6400
man. Öarne äro följande: ,) Corfu fordom Corcpra. den
nordligaste af öarne, med staden Eorfu, som har Universitet
(stiftad! 1824), ,6,000 inw, ock är sätet för Senaten; 2)
paxo, den minsta; 3) Santa Maura, fordom Leucadia,
med klippan Kcucathe, Utför hwilken Sappho störtade sig i
hafwetj 4) Cephalonia, fordom Cephallenia, 5) Theaki
fordom Ithaka, en kal klippa som frambringar herrligt win;
.) Zante, fordom Zacynthus, med staden Fante, som har
12,000 inw. och drifwer handel isynnerhet med witt; och 7)
terigo, fordom <)sythera, söder om Morea.

Ryssl an d.
Gr änsor och Storlek. Ryffa Riket, som utbre-

der sig öfwer hela den östra delen af Europa, den norra de-
len af Asien, ända till Nord-Amerikas westra kust, gränsar i
norr till Ishafwet,, jemte desi wikar Hwita yafwet och Obista
wiken; i öster till Östra Oceanen, och Ochotsta hafwet i i söder
till Hög.Asien, Kaspiska hafwet. Kaukasiska landerne, Swarta
hafwet, med deZ wik Azowffa sjön, och Turkiet; i wester till
Österrike, Preussen. Östersjön med Bottnista, Finska och Ri,
gista wikarne, Swerige och Norrige; samt innehåller i areall
widd, öarne oberäknade, omkring 170,000 quadrat mil, hwar-
af det Europeiska Ryssland utgör omkring 44,000 quadrat
mil. Detta ofantliga rike är den största Stat som funnits
pa jorden.

Rlimat och produkter. Klimatet är i ett sä
widt omfattande rike i hög grad olika, dock ju längre man
kommer mot öster desto kallare under samma latitud. I län-
derne kring Ishafwet stelnar allt af köld och flerestädes upvti,
nar aldrig den frusna marken. Jordmanens besta^enhet är
likaledes högst olika. Bördiga nejder omwexla med stora sko-
gar och ode-stepper. Altai och Ural äro isynnerhet malmrika.
Inom Rytzland, isynnerhet Asiatiska delen, finnas wilda far,
asnvr, bufflar, renar samt flera rofojur: björnar, tvargar. hye«
ner, zoblar, hermeliner, swarta räfwar. Uti Ishafwer uppehålla

P
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sig hwita Björnar, Wallrossar, Sjölejon m. fl. Bland best
mänga fisksorter märkas: Beluga och Stören, som fångas
uti södra floderne isynnerhet i Wolga, och Lax i Siberiste
strömmar»»?.

Berg och N) ätten. Rysiland är i allmänhet ett slätt
och jemnt land, likwal löpa atstilliga bergskedjor derigenom,
såsom Ural och Alauniska höjden, jemte flera bergsasar i
Siberien. Wid södra gränsorne omgifsves det af Raukasus
och Altais mänga grenar ock afsättningar. Rysta Riket ar
genomskurit af flera stora strömmar, som sprida sig nästan ät
alla »väderstreck. I det Europeiska Ryssland aro följande hus'
wudfloder isynnerhet markliga, neml.: Nesva och Duna, som
falla i Östersjön; Dnipr, Dnister, Don, som falla iSwar,
ta hafsvet; Wolga och Ural, som falla i Kaspiska hafwet,
samt Dwma och petschora, som falla i Hwita hafwet i wid
gränsen emot Preussen sinnes floden Niemen; emot Turkiet
pruth och Donau floderne, samt Ruban emot Kaukasissa
landerne. I Asisiiska Rysiland äro hufwudfloderne: Obi,
som upptager Irtisch och Tobol; lenisex; Lena, som upp'
tager Altan; Indigi.ka; Rolyma och Anadir, hwslka alla,
utom den sistnälnnde, utfalla uti Ishafwet. Uli Europeiska
Rysiland finnas de fleste insjoarne kring Finsta sviken, samt e<
mellan denna och Hwita hafsvet, nemligen. Ladoga, Onega,
peipus. I!men, Saimen, »n. ft. I de mot södern fallande
strömmars flodområden finnas inga betydliga sjöar. I Asi.,«
tiska Nyhland finnas flera sjöar, isynnerhet wid Altaibcrgens
sidor, hlvaraf Baikal är betydligast.

Inbyggare, Näringar och Handel. Ryssland
är bebodt af snart saodt otaliga nationer. De talrikaste äro
Slawista folken, såsom Ryssar, Polackar, Kosaker, Letter;
Raukasi.ka folk (i instränktcsre mening), sä som Georgier,
Tscherkesser: Tatarilla fol<7, säsom Tatarer, af mangf.sld'ga
grenar, Nogayer, Kirgiser, Turl.omal.er, Vastirer, lakuter och
Tschuwascher; Tschudista folkstag, såsom Finnar, Lappar,
Ehster/ Liewer, Ostiaker, Woguler, Mordwiner, Tunguser,
Samojeder, Tschuktscher, Koriäker, Kamtschadaler, Kuriler;
tNongolista folkstag, såsom egentliga Mongoler, Kalmucker,
Vuriäter, m. fl. Dessutom finnas här bosatte mänga Swen-
siar. Tystar, Fransmän, Engelsmän, o. s. tv., hwilka nästan
alla tala olika språk. Sjelfsva Ryssarne. eller den herr-
stande natione::, aro af härd och stark kroppsbyggnad, werkad
af deras uppfostran, deras lefnadssätt och deras grofwa nä,
ringsmedel; de uthärda mödor och de häftigaste plägor med
känstolöshet. Npföddn barn wanjas »vid hastiga ombyten emel»
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lan den starkaste köld och hetta, en wana som fortsattes un-
der hela lefnaden. Ryssen är höflig och trogen, dock mera
af fruktan än af grundsats. Han är högst okunnig och wid,
stepplig, oaktadt läraktighet Utgör en hufwuddrag i hans ka-

De Tatariske folkstage»», som härstamma frän de inre
och aflägsnare delarne af Ryssland, äro rä och ohöfsade. De
Mongollsta och Tschudista folken hafwa »vi i den Fysista de.
len bestrifwit. Folkmängden i Ryssland stiger till inemot 60
millioner, hwaras 11 millioner räknas pä de Asiatiska länder»
ne. — Inbpggarnes näringsfång är olika som deras ursprung.
Åkerbruket drifwes isynnerhet i medlersta Ryssland och Lifland.
Lin och hampa odlas i flera Rysta provinser; tobak till stor
mängd i Ukrän. Boskapsskötseln är af största »vigt, och män.
ga folkstag pä de stora stepperne lefwa hufwudsakligen deraf,
liksom andre af siste och ,agt. De outtömliga jern* och kop,
pcsrgrufworne i Uralsta bergen, de rika guld- silfwer- och bly-
grufsrorne i Altai bearbetas med drift. Rysslands wigtigaste
expoctsvaror äro säd, talg, lin och hampa, pälswerk, jern,
stogsprodukter m. m. — I de större Rikets stader finnas
hwariehanda fabriker; i trakten omkring Wolga äro isynnerhet
ganska wigtiga manufakturer. — Den isnikes handeln befors
dras mycket af strömsnarne och de stora sjöarne, samt den lät»
ta och längwariga wintertransporten Högst wigtig för Ri-
ket är handeln »ned de Asiatiska provinserne, och genom dem
med de Nomadiska Asiatista folkslagen/ Persien och Kina. dels
till lands med Karavaner, dels till sjös pä Kaspiska hafsvet.

Herrstcsnde Religionen ar den Gr.kista, men i fordne
Swenste och Tyste provinserne bekänna sig större delen af in,
byggarne till den Evangelist-^uthersta läran; för öfrigt finnas
i Ryssland bekännare af nästan alla Religioner; äfwen Mu«
hameoasser och Hedningar. Wetessstaper ock konster uppmun-
tras wal genom för dem gynnande inrättningar, men någon
sjelfständig wetenstaplig litteratur ega Ryssarne icke; ännu fin-
nas der talrika folkstag, som ej kunna läsa eller strifwa. Re-
geringen är oinskränkt monarkisk och ärftlig, med undantag
af Polen, som har konstitution. Krigsmakten till lands ut-
gör omkring öo^ooa man, oberäknade _ _>Q,o_>_»K.saker, Kal,
mucker och Bastirer; sjömakten bestar af 450 segel, deriblani)
omkring s_» lmiestepp, samt för öfrigt mindre krigsskepp.

bandets indelning. Ryssland kan beqsvämligen
indelas i 2,ne huslvuddelar, nemligen. Gnropeissa och 2lsia«
tista Rytzland, och ar för öfrigt deladt uti 54 Guvcrne-
menter.

/^. Europeiska Ryssland innefattar 45 Gu»
vernementer och fördelas uti:
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I. Astsrsjo. Pryvinserne Bottniska och
Finsta wikarne, afträdde af Swerige i frederne ären 1721,

och 1609. Inbyggarne ursprungligen Finnar; större de,
len bekänna sig till Lutherska kyrkan. Här märka wi lands
staperne:

1) Ingermanland, eller Guvernementet St. Peters,
burg, wid innersta delen af Finsta »viken, emellan Ladoga
med dess utlopp Newa, och Peivus med dess utlopp Narowa.
Städer: Sr. Petersburg, rikets nya hufwudstad och Kejsa,
rens residens, anlagd 1703 af Peter _ wid Newas mynning,
har 4n_>,_s_>_s insv., mängfaldiga präktiga palalser och kyrkor,
bland dem Isaakskyrkan, den präktigaste uti Ryssland, Univer,
silet med stort bibliotek, flera kostbara fabriker, nederlagsplats
för Rysslands produkter, den wigtigaste handelsstad i Ryssland.
Petersburg är tillika sätet för Rysta Amiralitetet, som har
stora byggnader, midt emot hwilka sins en colossal staty af
Peter 1 till häst, af ett stort granitblock. Widare är har att
märka: Alexander Newstis kloster, med ett dyrbart biblio-
tek, samt Kejserl. lustslotten: petershof, Oranienbaum,
Zarssoje-Selo med staden Sophia, Gatschina, m. fl. Dess-
utom finnas i detta Guvernement, städerne: <l_ronstadt, pä
en ö. meo 40,000 inw., fieppswarf, dockor och förrådshus
for Orlogsflottan, som här är förlagd; Schlusselburg, med
fästn.. tTarrva belägen pä Esthlandsta stranden af Narowa,
med fästning lfällstag 170.1).

2) Finland, ett af stora skogar, lägre bergsäsar och
mänga insjöar uppfylldt landstap, men bördigt, der klimatet,
som är kallt, ej hindrar jordens odling. Det indelas i flera
smärre, nemligen: Finland, wid södra delen af
Bottniska »rike.»; Österbotten, wid Bottniska »vikens nordliga
del; Tawastland, mellersta delen af landet eller större delen
af Kymene.elfs flodomräde; Savolax och Varelen, landels
östligaste del; Nyland, kustlandet »rid Finsta wiken, »rester
om Kymene-elf, samt Alandj^e öarne, emellan Finland och
Upland. Kusten öflver allt sönderdelad uti mängfaldiga ö-
ar och står. B.and Landets mänga wattudrag märka wi i»
fvnnerhet: Saimen, uti Karelen och Savolax, som genom
Wuoxenelf utfaller i Ladogasjön ; pejäna i Tawasiland, hwars
Utlopp är Kymene-elf, och Nasijärfvi, i norra delen af egent-
liga Finland, med sitt uslopp Kumoelf; widare Uleä- Remi-
och Tornen clfwer, frän sjöarne af samma namn. -*- Stä-
der: Uti Egentliga Finland: Hbo, f. d. Finlands hufwudstad,
med Erkebistopssäte, och Universitet, största staden i Finland,
betydlig handel, men efter Rpsta eröfringen förlades regerin-
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gen till Helsingfors och ester den olyckliga tvädelben 1827, som
förstörde större delen af staden flyttades äfwen Universitetet dit:
Björneborg wid Kumoelf, med tämligen betydlig vicmalie,
handel; Raumo, Tamerfors och Nystad äro smärre städer.
Uci Österbotten: tvasa, »vid Quarken, med betydlig handel
och 2500 inw.; UleZborg wid Ule.elfs utlopp, med 400ainw.
och tämligen listig handel; Rajana »vid Uleäträst; Brahe,
stad. Gamla och iTya Rarleby, lakobsstad och thristi»
na?stad, alla sjöstader wid Bottniska wiken; samt wid denna
wiks nordligaste ända, staden Vornea, belägen i Rysta ande-
len af Westerbotten. Uti Tawastland : Lawastehus, en wac»
ker stad med 1500 inw. Uti Savolax: Ruopio. Uti Kare-
len eller Gamla Finland: wiborg, med handel och 5000
inw.; Fredrikshamn, N)illmanstrand och R.xholm, be,
kanta i Swensta historien. Helsingfors, i Nyland, Finlands
nya hufwudstad, säte för Finska Senaten, och för det frän
Hbo hitflyttade Universitet, med 6000 inw. och förträfflig
hamn; nära densamma är den nästan ointagna fästningen
Sweaborg, belägen pä 7 holmar; Borgo, med Biskopssäte
och Gymnasium; Lowisa och Ekenas obetydliga städer.

3)Esthland, innehällande Guvernementet Rewal, ett
träfffullt och stogrikt kustland, söder om Finska wiken med sta-
den Reval, befäst, säte för en del af Rysta flottan, med
15,000 inw.; hit hör äfwen ön Dag), bebodd till större de,
len af sistare. — Till Guvernementet Riga höra städerne Dor-
pat med Universitet, och pernau, som drifwer spanmalshan,
del, ehuru i Esthland belägne.

4) Li fl and eller större delen af Guvernementet Riga. Stä,
der: Riga, näst Petersburg den »vigt.gaste Rysta handelsstad
wid Östersjön, stark fästning, med 48,000 inw. till största
delen Tystar; wolmcsr (fältstag i2>9);N)enden. Här mär,
kes äfwen fästningen Dunamunde och ön ösel.

11. Stora Rystland, nordligaste och mellersta de-
len af Europeiska Rptzland, utgörande kärnan af Rysta mo,
narkien, hwilken »vi, wid Rytzlands befiri/ning ofwanföre, e-
genteligen fästat otz wid. Stora Ryssland utgöreS af följande
Guvernementer:

1) Moskau, belägit midt i landet med staden Mossan
eller Moffwa, Rikets fordna hufwudstad, i hwars kathedral,
kyrka Kejsarne krönas: efter branden 1812 mera regelbundit
byggd, medelpunkten för hela Rysta landlhandeln, med Uni»
versitet dch 270,000 inw. Widare märkas Städerne: Lroiz,
koi-Serwiew, med det största och präktigaste kloster i Rptz«
land; Mosaisk, (sällstaz 1812).
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2) Twer, med städerne: Twer, som har 20,000 inw.,
Erkebistopssate, och betydliga repstagcrier; TVyschnei.N)olot«
schok, wid en kanal, som sammanbinder Wolga med Öster-
sjöns wattudrag.

3) Smoltznsk, med staden af samma namn, som har
12,000 inw. (fältslag »8l2).

4) Kaluga, med staden Raluga, som har 25,000 inw.
5) Tula, »ned staden Tula, som har stort gewärsfaktori,

och 30.000 inw.
6) Or el med städerne Orel, som har 20,000 inw. och

stark handel, samt Briänst.
7) Kur sk; här märkes staden Rurst, "belägen i en wäl

odlad trakt, med 20,000 inw. och god handel.
8) Woro ne sch med staden N?oronesch, som har »5,000

.nwänare.
9) Tambow, med staden Lambow, som har 15,000 inw.
io) Räzan med staden Pereslarvl-Räzan.
11) Wladimir eller Wolodimir, med staden af sam,

ma namn, Rysta Storfurstarnes älsta residens.
12) Jaros law, med städerne: laroslaw, wid Wolga,

som har stora linncmanufakturer, 24.000 inw. samt betydlig
handel; Rostow, med fästning.

13) Ko st rom a, med staben af samma namn.
14) Nischnei Nowgorod (Nedra Nowgorod), med

staden Nowgorod, som har betydlig handel och en stor ärlig
marknad.

15) Ple sko w eller Pskow, med staden plestow, wid
en sjö af samma namn, som sammanhänger med Peipus.

16) Nowgorod, med staden Nowgorod rvelikii (Sto-
ra Nowgorod) säte för en Erkebiskop, med 11,000 inwänare.

,7) Olonez, kring Onegasjön, med staden Olonez, ock
petrosawadzk med kanongjuteri.

.8) Wo log da, »ned staden N)ologda, som drifwer han-
del med Siberien och Kina; samt staden Utsiuk-weliki.

19) Arch ängel, beläget wid bada sidor af Hwita hafwet
sträckande sig ända till Asiasista gränsen, det widsträcktaste
Guvernemenset i Europeiffa Ryssland, med städerne: Archan,
gel, -vid Dwinas utlopp, älsta handelsstaden i Rptzland, ne«
derlagsplatsen för Siberifia handeln, Erkebistopssäte, m<H
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stcppswarf och .6.000 inw.; Rola, ben nordligaste stabi
Ryssland, med betydliga sistcrier. Hit hör äfwen en del af
Rysta Lappland, ön Nowa Zemla, samt fiera andra öar
lvid kusten.

111. Fordna polska provinser, förwärfwade
gess.om Polens delning 1772, 1793 och 1795, belägna i syd'
w.stra delen af Nysta Monarkien. Till beskaffenhet liknar
landet mest Stora Ryssland. Inbyggarne äro till större delen
Kalholiker, utom i Kurland, der Lutheranerne äro talrikast.
Hit höra Guvernementerne:

1) Mit au eller Herligdömet Kurland och Semgal,
len söder om Dunafiooen med städerne: Mitau, fordna huf-
wudstaden i Herligdömet Kurland, som har 13,000 inw. i
tVindau och Liebau, sjöstäder med handel.

2) Wi te bsk wid Dunas öfre grenar, med städerne: N?i.
tedlk och Polozb', bägge wid Duna, äfwenso»n fästningen
Dunaburg.

3) Mohilew wid Dniperns öfre grenar, med staden Mö»
hilew, wid Dniepern, som har god handel, 16,000 inw.,
samt en Grekisk och en Kacholst Erkebistop.

Anm. De 2:ne sistoasnisde Guvernemenler utgöra Provinsen
Hnuta Ryssland, ftä en del Kartor förenas de med Lilla Ryss-
land, pä andra äter med Lirhauen, som innefattar de följan-
de Guvernementerne.

4) Minsk, med städerne: Minsk, sate bäde för Grekisk
och Katholst Bistop; pinst och Borisow.

5) Wilna, med staden Wilna, som har Universitet, drif,
wer ansenlig handel, och har 25,000 inwanare.

6) Grodno, med Städerne: Grodno wid Niemen, der
fordom Polska Riksdagarne höllos, nu mera listig handels-
ort. Vrzcck, med en berömd ludist högstola.

7) Vi alpstok eller fordna podlakien, med staden Bia.
lystok.

8) Wolpnsk eller Wolhynien med städerne: Zitomir
och Duonö, tämligen betydligt handelsorter.

9) Kamenetz-Podolsky eller fordna podolien, wid
öfra loppet af stöden Bug, med fästn. Rameney »vid Dnie-
stern och Bar samt Largowiy, bekante Confoederationsstäder
(1768 och 2792).

IV. Lilla Rystland eller Ukrän, ett ganska frukt,
bart slättland, söder om iStora Ryssland. Inbyggarns äro
mest Ksoaker. Hit höra följande Guvernemenler:
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i) K iew eller K i ow, med staden Rie«, som är säte f.r
Erkebistop, fordom Storfurstligt residens, har ett berömdt klo-
ster, till hwilket Grekerne göra »vallfarter, och 40,000 inw.

2) Tschernigow, som har städerne LscherNigow, Er»
kebistopssäte, och bada listiga handelsstäder.

3) Pultawa, med staden pultawa, der Swenstarne blef-
wo slagne 1709.

4) Charkow eller Slobodiska Ukrän med staden
Charkow, som har Universitet och i6,n<_o inw.

V. Nyaßytzland eller sydligaste Provinserne kring
Swarta Hafwet till stöden Kuban. Dessa Provinser äro af»
trädde af Turkarne i fredssluten »774, 1791 och 1812. Kli-
matet är här blidare än i det öfriga Ryssland, hwarföre win-
rankan och fiere sydliga wäxter här trifwas. Hit höra Gu,
vernementesne:

1) B essarabien, som har städerne: Rischenew, hus.
wudstaden; Bender, stark fästning »vid Dniestern med 10,000
inw.; Ismail, stark fästning w»d Donau; Akirman med
22,000 inwanare.

2) Cherson, emellan Dniepern och Dniestern, som inne-
fattar städerne: med fästn., steppswarf och 22,000
inlv.; Odessa, den wigtigaste handelsstad i södliga Ryssland, med
36.000 inw., hamn och steppswarf; Otschakow, fästning,
(stormades 1788 af Ryssarne); Nikolaiew, hufsvudort för fiot«
tan uti Swarta hafwet, med 10,000 inw. Hit hörer afwen
landet ledzan, en fruktbar slätt, der betydlig boskapsskötsel
drifwes.

3) lekaterinoslaw, som har städerne: lekaterinos-
law; Azow, med fästn.; »^aganrog, med 6000 inw.; Ma-
rianopel eller Marienpol.

4) Sim fe rop ol eller Halfön Krim eller Taurien,som har städerne: Simferopol, med 20,000 inw., säte för
Tatarerws Mufti; Feodosia eller Rajfa, en fordom r»)ktbar
siad; Baktschisarai, fordom Krimsta Khanens residens; Se,
vastopol, med befäst förträfflig hamn: perekop, fästning.
Halfön Laman, med staden Fanagoria eller Taman, och
Nogaista Steppen.

VI. Ford na Rha nätet Rasan, som ar 1552
förenades med Nysiland, sydost om Stora Ryssland, wid sidor*'
ne af Ural, innefattar Guvernementerne:

1) Wiätka, med staden N?iätVa, som har betydlig han»
del och 10,000 inwanare.
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2) K a san, med staden Rasan, som har Universitet, sto»
ra fabriker, 50,000 inw., stevpswarf och icke obetydlig handel.

3) Simbirsk, med städerne: Simbirst och Stawropol.
4) Pen sa, med staden pensa, som har läderfabriker.
5) Saratow, med städerne Saratow wid Wolga, och

Sarepta en Herrnhutare-koloni.
Till Europeiska Rytzland räknas äfwen: 1) De Don»

fke Ko sak ernes land, af öfwer .500 quadrat mils stor,
lek med 3 till 400,000 Kosakiste inbyggare, af hwilka 40,000
äro wapenföre. Kosakerne (af Kasak d. ä. lätt krigsfolk) be-
känna sig till Grekiska Religionen. De äro alla födde Solda-
ter, betala ingen statt, men äro skyldige till krigstjenst, och
25,000 man mäste alttid wara marschfärdige. I spetsen för
dem stör en Ofwer-Hetman. Deras boningar äro antingen
enstaka hus eller befäste byar (Stanitzer). Lscherkaj., huf,
wudstanitzen, är byggd pä pälar pä en ö, som ofta öfwerswem,
mas af Floden Don. Den är Kosakernes wapenplats och öf-
wer-Hetlnannens residens, samt har 15.000 inw. I anled-
ning af nämnde öfwerfwemningar, har man börjat anlägga
Nowoi.Tscherkast, dit hufwudstanitzen framdeles kommer att
flyttas. — 2) Kosakerne wid Swarta hafwet (de
tschernomori ske) bebo ett sumpigt land af omkring 500
quadratmils storlek och äro 80,000 till antalet. Deras författ-
ning är lika med Donsta Kosakernes.

13. Asiatiska Rytzland, innefattar mer an en
tredjedel af Asien, har öfwer 6 millioner inbyggare, och indelas
uti 9 Guv.rnementer:

1) Guvernementet Astrakan, bestående af Länberne
omkring Kaspiska hafwet och Wolgas nedra lopp, styrdes for-
dom af en egen Khan, men eröfrades af Ryssarne är 1554.
Dessa »vidsträckta länder utgöra nästan en enda ofantlig stepp,
af hwilken Kirgisernes stepp är en fortsättning, men stiljes
derifran af Uralftoden och nordostligare utaf Uralbergen. Ut,
om Tysta kolonister äro alla inbyggarne Nomader, sä wäl af
Tatarist, Finst, som Mongolist härkomst. Här märkes: sta-
den Astrakan, pä en ö i Wolga, som har 38,000 inw. af
allahanda nationer, flera fabriker och »vidsträckt handel; samt
Nralsk, hufwudsätet för de Uralste Kosakeme, med 25,000
jnwänare.

Rau ka sista Länderne kallas med ett gemensamt
namn landstaperne, belägne kring den höga bergsryggen Kau-
kasus, hwars loppar äro betäckte af ewig snö och is. I da-
latne wäxer säd, win och sydftukter; honing sins till särdeles
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ofwcrflöd; winrankan wärer här wild; de förträfflige betes,
markerne äro utmärkt gynnande för boskapsskötseln, som ocksä
är hufwudnaringen. Ingenstädes pä jorden finnes sädan blassd_
ning af allahanda nationer, och sädan spräkförbistring, som pä
Kaukasus. — Kaukasiffa Länderne innefatta Guvernementerne
Georgiewst och Tiflis.

2) Guvernementet Georgiewst med Georgiewst
samt Rislar, Stapelstad för Rysslands handel med Persien.

3) Guvernementet Tiflis (Grusien, Ryska Ge.
orgien), den sydligaste Provins af Ryssland, söder om Kau>
kasista bergen, fordom ett sjelfstandigt rike, som 1785 gaf sig
under Rystt beskydd och 1801 blef införlifwadt med Rysta ri-
ket. Här märkas städer.,^ Tifiis, wid floden Kur, som har
18,000 inwänare och wigtig handel, och 2lkhifsa med 15,000
inwänare. — Till detta Guvernemcnt räknas afwen Imire«
te, jemte Ghuria eller Guriel, Mingrelien och Aw«
c hassa, ett bergigt och sumpigt kustland längs ät Swarta
hassvet, wid södra sidan af Kaukasus, med hufwudorten Nu-
taie. Guvernörens residens. Inbyggarne i dessa Provinser äro
af blandad härkomst, Gsusier, Armenier, Turkosnaner, Nogay»
er, Awchasser »n. fl, samt till sin Religion dels Ehrisina dels
Muhamedaner och Judar. Deras beroende af Ryssland ar till"
en del tsvätpdigt; Asvchasserne äro nästan sjelfständige. Imi«
rete är fasanernes hemland. Vegetationen liknar mest Södra
Europas. — T sch erkessi en, en läng landsträcka, frän
Swarta till Kaspiska hassvet, innefattande högsta trakterne af
Kaukasus, söder om floden Terek och Kuban. Inbyggarne äro
Nomader, dels Tscherkesser, wanligcn Eirkasser kallade, och Os»
seter, samt »sägre Nogayer och Awchasser m. st. Osseterneanses för stamfolket till Asarne, hwilka fordom inwandrade i
norra Europa. Inbyggarns i Tscherkessien lefwa till en del
i beständiga fegder med Rpffsrne, och är» till större delen Mu-
hamedaner. — Daghestan, östra sluttningen af Kaukasi-
ska bergen till kusten af Kaspiska hafwet. Inbyggarne äro här
äfwen af den mest blandade härkomst. I de högre bergstrak-
terne bo de »rilda Lesgierne, efter hwilka höglandet far namn
af Lesgistan. Förnämste staderne äro Larku, wid Kaspiska
hafwet, med io,vno inw., och handel, isynnerhet med salt frän
sal.sjöss Tarkuli; samt Derbent, söder om Tarku, som odlar
win 0^ saffran. —Schir sv a n, söder om Daghestan, kring
floden Kurs nedra lopp. Har märkas städerne: Baku, med
bamn svid Kaspiffa hafwet, betydlig handel och rika Nafca,
källor, ess »vallfartsort för Guebrerne, samt Schamaki wid
foten as Kaukasus.
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Anm. Daghestan och Schirwan afträddes är »Blz till Nyssarne
of Pcrftrne. — Wld sista fredsstsstet aflrödde Persien: Kha«
s,alet iLrisvan pa denna och andra sidan floden Äras, samt
Khanatet Nachstschewa».

4) Guvernementet Orenburg, med staden Oren,
burg, sim har 21,000 inw,, och är en nederlagsplats för
Rysta och Asiatiska waror, samt fästningen Ufa. — Till det-
ta Guvernement räknas äfwen den ofantliga Kirgisiska steppen,
h.rilkcn Ryssarne lillegna sig, men Kirgiscrne betala inga stat-
ter till Nysta kronan, utan Npssarne mäste beständigt med
»vald söka afwärja deras ströfwerier.

5) Guvernementet Perm, hwaraf en del är belägen
pä Europeiska sidan af Uralsta bergen, har städerne: perm,
i hwarS granstap finnas betydliga koppar- och jernbruk; E»
r.ithrinburc;, med fasin., öfwerbergsamlet för alla bergwerk i
Siberien, samt ätstillige fabr.; iTischnei-iTewianff, med
10,000 inw.; Irbiyk eller Irbit, med en stor ärlig marknad.

Sibericn, innefattar hela norra Asien, en ofantlig
landsträcka, större än hela Europa, men har blott 1,600,000
inbyggare, af Tatarist, Tschudist och Mongolisk härkomst.
Vlolt i sydligare dclarne idkas äkerbruk; siste är hufwudnä-
ringen i norra orterne. Pälssverk är Siberiens wigtigaste pro-
dukt, dä man undantager de rika guld- silfwer- och blygruf-
worne i Altaibergen. bandet ar fördelad! i följande Guver-
nemcnter:

6) Guvernementet Tobolsk, westra delen af Siberien
kring floden Obis nedre grenar, och Obista hafswiken. Här
märkes: befästa staden T.o_»olsk, fordom huswudstaden i hela
Siberien, med 17,000 inw., sätet för en Erkebistop. Oinfk,
nu mera sätet för General-Guvernören i General Guvernemen-
tet Westra Siberien; Beresow; Obdorlt, den nordligaste
bebodda ort i detta Guvernement, hwars inbyggare lefsva af
palshandel och wallrossjagt.

7) Guvernementet Tom sk, öster om Obi, med städerne:
Tomfk (svid floden Tom, en af Obis öfre grenar), som drif-
wer karavanhandel och har 10,000 inw.; Barnaul och Ro,

lfwan, hufwudorter Uti bergslager, rika pä ädla metaller.
Anm. Tobolst och Tomss utgöra General-Guvernementet We-

stra Sibcriess, Nkasom lei.iseiss och Irkutst, utgöra General»
Guvernementet östra Sibericn.

8) Guvernementet leniseisk, kring floden leniseis öfre
grenar, hwilken flod nordligare utgör gränsen emot Tomff,
med staden leniseisk, sosn har 4000 inw., handel »ned päls-
werk och den mest besökca marknad i Siberien.
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y) Guvernementet Irkutfk, wid Sajansta bergen, kring

sjön Vaikal, med städerne: Irkutsk, som har 11,000 inw.,
säte för Gencral-Gllvernören, en Grekisk Erke-Vistop. upplags,
ort för Npska-Kinesista handeln. Selinginst, i en bergstrakt,
der rhabarber wäxer, och i hwars granstap finnas saltkällor;
Riachta, befäst, hufwudhandelsplatsen emellan Ryssland och
Kina; Nertschinsk, fästning, gransort mot Kina, med guld,
och silfwerbergwerk, uti hwilka 3000 personer (af bwilka ut-
göra dit förwiste missdädare) arbeta. Hit hör äfwen provi»»-
scn lakutsk, innefattande: 2) Det egentliga lakutsk,
som bebos af lakuter, Tunguser och lukagirer, belägen pa
ömse sidor om Lena och Indigirka floderne, sträckande sig längs
ät norra kusten af Ishafwet, med städerne: lakutsk wid
Lena-floden, som drifwer, betydlig handel med pälswerk och
victualier, samt Olensk, den nordligaste staden i Ryssland, d)
Sjöprovinsen O c hot sk, kustlandet wid Ochotsta hafwet, till
hwslket äfwen Tschuktschernes ödemarker, ända till Behrings-
sundet, räknas; staden Ochotss utgör stapelplats för handeln
pä Kamtschatka. — c) Halfön Ka mtsc halka, som har
ett blidare klimat än de sieste öfrige trakter af Siberien, chsvar-
till stere vulkaner och kustklimatet förmodligen bidraga, likwal
hrifwes nästan icke nägot äkerbruk, och inbpggasne, som blott
äro 4500, lefwa af jagt och siste. Renar och hundar äro de

förnämsta husdjuren. Här märkas: N i schn ii.K amtsc h at-
ka, som driswer nägon handel, och Petropawlowsk med
god hamn.

Till Asiatiska Ryssland höra Oarne: Lenampnn.ngs-
3arne, 100 lillantalet, utan träd och inbyggare; Lächotv-
äre hi pe lagen uti Ishafwet norr om lana floden, öde,
men rika pä hwita bjönar och fossilt elfenben; norr om dessa
har man sett kusterne af ett land, som man kallat Nya Si-
berien: Viölm-' och Kors. öarne, ännu östligare beläg-
ne; samt i östra Oceanen: Aleutiska öarne, (af hwil-
ka de östligaste kallas K a svalan, eller Räf-öarne), en
läng bägformig rad af öar, som sträcka sig ända till halfön
Alaska i Amerika, bergiga med vulkaner, till en del bebodda
af Aleuter, och till en del öde; Ryssarne drifwa här en ej
obetydlig pälshandel; Kur il i ska öarne, en sträcka af öar
frän udden Lopalka till leso, hwaraf de nordligaste tillhöra
Ryssland, likaledes klippiga, uppfyllda af vulkaner och till en
del stogbewäxte; äfwen desse lemna pälswerk.

Pä westra kusten af Amerika har Ryssland äfwenledes
några kolonier.
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Polen.
Gränsor och Storlek. Fordom ett widsträckt och

mäktigt Konungarike, som innefattade äfwen Polska provin»
serne af Rytzland, Gallizien och Pofen., Nuwarande Polen,
gränsar i öster till Rpsiland, i söder till Österrike, samt i we-
ster och nolr till Preussen. Desi areal-innehäll utgör omkring
90a quadrat mil.

Berg och tvätten. Utom Karpatherne, hwaraf en
gren sträcker sig in i södra delen af landet, är det stätt och
tillika uppfplldt af stora skogar och träst. Hufwudftoden är
N?eichseln, som upptager pilika och 25ug. Widare »nä
märkas: N)arta, som faller i Odern, och Niemen, gräns-
flod emot Rphland, som faller i Kurista hafwet. Sjöar sin,
nas inga af betydenhet.

Rlimat och produkter. I nordliga trakterne
är wintern kall, i de sydligare är klimatet deremot blidare,
men winrankan och sydfrukter trifwas icke. Landet är i all-
mänhet fruktbart. Produkterne äro desamma, som uti westra
delarne af Ryssland.

Inbyggare, Näringar och Handel. Allmo-
gen i Polen är fattig och okunnig, samt lefwer i swärt för-
tryck under den talrika Adeln, som sa länge Riket war sjelf-
ständigt, gjorde sig känd genom sin oregerlighet och sin parti-
anda. Polackarne äro ett med Rpssarne nära besiägtadt folk;
i landet finnas äfwen en mängd Judar. Inbyggarnes antal
stiger till 3,800.00», hwaribland finnas 230,000 Judar.
Åkerbruket lemnar den rikaste afkastning; boskaps- och bisköt-
seln är särdeles wigtig. Fabriker finnas nästan inga, hwar-
före handeln drifwes nästan endast med landets rä produkter.

Religionen är den Katholsta. Regeringsformen
är inskränkt u.onarkist; Kejsaren af Rptzland är tillika Konung
af Polen, krigsmakten stiger till omkring 50,000 man,
hwaraf en betydlig del kavalleri.

bandets indelning. Landet är indeladt i 8
Woiwodstaper:

1) Ma so wien, som har staderne: N)arschau, Konun-
garikets hufwudstad, belägen wid floden Weichsel, sätet för
Negeringen, »ned Kongl. Palats, Universitet, 115 adliga Pa-
lalser samt 130,000 inn.., af hwilka 26,000 äro Judar, (fält»
stag »656); i detta Woiwodstap ligger Furstendömet L.owicz,
tillhörigt Storfursten Konstantin.

2) Kali sch, med städerne: Ralisch, befäst, har 800a
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inw. (fältfl. 1706); Czenstochowa (Tschenstochowa), en be-
römd »vallfartsort; Stawkow, med silfwerbergwerk.

3) Ploczk (Plozk), med städerne: ploczk, Biffopssäte;
pultujk. lfältfl. 1703 och 1806); Ostrolenka (fällst. 1807),
i en wild stogstrakt.

4) An gust owo, med staden Augustowo, samt mänga
andra, men sms, städer; Marienpol, Zuwalki.

5) Sandomir, med städerne: Radom, Woiwodens sä-
te, och Sandomir.

6) Lublin, med städerne: Lublin, som har »1,000 inw.,
och betydlig handel; Famosz, stark fästning.

7) Podlachien, med staden Siedlec.
8) Krakau, med staden Rielce, som har bly- jern- och

koppargrufwor i sitt granstap.
Fria Staden Krakau är belägen emellan Österriki-

ska provinsen Galizien, Polen och Preussen, och har 25,800
inwänare, ett Universitet, fabriker och handel. Stadens ge.iet
Utgör, med sjelfwa staden inberäknad, omkring 9 quadrat mil.

Turkiet.
Gransor och Storlek. Turkiet omfattar Euro-

peiska, Asiatiska och Afrikanska provinser. Det Europeiska
Turkiet gränsar i norr till Ryssland och Ungern; i wester till
Dalmatien, Adriatiska hafwet och Medelhafwet; i söder till
Medelhafwet; i öster till Archipelagen, Marsnora.sjön och <^war«
ta hafwet. Det Asia.iska Turkiet gränsar i norr till Smar-
ta hafwet och Kaukasiska länderne; i öster, till Persien; i sö-
der till Persiska w.kcn och Arabien; i wester, till landtungan
nid Suez och Medelhafwet. (Afrikanska andelen af Turkiet
stall särstildt bestrifwas). — Hela Turkista Riket, inberaknadt
de Asiatiska och Afrikanska länderne, utgör inemot 20.000 qua,
drat mil; hwaraf den Asiatiska delen är störst, och ensamt
innehäller i widd omkring 12,000 quadrat mil; den Europei-
ska utgör omkring 4700 quadrat mil.

Berg och tvätten. Landet är mycket bergigt, samt
i några trakter sandigt och trästigt. I Europeiska Turkiet,
som sträcker sig anda opp till Karpatherne, ar berget Balkan
eller Hämus det högsta, hwilk.t grenar sig ät si-^.a sidor; en
af dessa grenar slutar sig intill berget Athos, ett af de mest
b«k.s_.ta berg i werlden; en annan berc,ssträcka afstär den sto-
ra halsön, som kallas Grekland, och bildar der de namnkunni-
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ga bergen Olympus, pindus, Oeta, parnassus och Heli-
con. I det Asiatista Turkiet äro Raukasus och Taurus
med detz grenar Ararat och Libanon de högsta bergen. —>

Hufwudstoden i Europeiska Turkiet ar Donau, som upptager

fioderne Morawa, Aluta, Sire.h och pruth, hwiiken är
gränsflod mot Nysiland; de öfrige strömmarne äro endast kust-
fioder, och bland dem är Mariya, som börjar wid Balkan,
den betydligaste. Hufwudfloderne i Asiatista Turkiet äro:
Euphrat (Frät) och Tigris, hwilka börja uti Armenien,
och efter deras förening kallas Schat al Arab, samt ,utfalla
i den Persista wiken; af insjöar ar N)an, nära östra grän-
sen, störst, och Döda hafwet markwärdigast för wattnets
sälta och swafwelhalt.

Rlimat och produkter. Klimatet är mildt och
behagligt. Macedoniens, laniahs och Livadiens dalar äro,
sä »väl till sitt klimat, som öfriga natur, bland de angenä-
maste nejder i werlden. I anseende till fruktbarheten hörer
Turkiet till de bästa länder i Europa, och har öfwerflöd pä
förträffliga produkter; men under Turkarnes spira är landet
illa odladt och mänga fruktbara trakter ligga öde. Bergen äro
rike pä metaller, men dehe bearbetas icke. De förnämsta
produkterne äro: spanmäl, isynnerhet hwete, räg, ris och hirs,
bostap, win, spdfrutter, olja, bomull och silke.

Inbyggare, Fabriker och Handel. Turkiet
är icke bebodt blott af Turkar, och Turkarne utgöra icke en
gäng den största delen af desi inbyggare. Landet war fordom
i andra Nationers wäld, och dessa äro af Turkarne öfwerwun-
na, men ej fördrifna, och icke ens med dem blandade, utan
hafwa bibehällit sin egendom, sina bruk, sina seder och sin re-
ligion. L.urr'arne äro det sista folk, som ifrän Asien inkom-
mit till Europa, och hafwa äfsven derföre Asiatista seder och
bruk. De äro -också det enda herrstande folk i Europa, som
icke bekänner sig till den Christna läran, utan är Muhameda,
nismen tillgifwet. De äro af samma härkomst som Tatarer-
ne, och kalla sig sj^lfsva, efter en af deras gamla anförare. Ot-
tomaner eller Osmaner. De äro ett stort och starkt folk, som
»vänjer sig att uthärda stora beswär.igheter. Turkarne äro i
allmänhet icke elake, som man wanligen tror, de utmärka sig
genom manlighet, medlidande, redlighet och uppriktighet, äro höf-
lige och ganska måttlige, men äga derjemte stark bözelse for
wrede och hämnd. Hwarken förstand eller skicklighet fallas
dem; men dels of religions-grundsatser, dels af andra fördo-
mar, hafwa de länge förkastat Europeiska Nationernes upp-
finningar och förbättringar; likwäl synes nu regerande Sulta»



240

nen, i wissa delar, wilja omstap.a styrelsen och militären till
Europeisk form. Likasom alla Osterländningar, sitta de med
benen i kors, äta och sofwa pä golfwet, hwilket är belagdt
med mattor och madrasser, äfwensom waggcsrne dermed äro
beklädde (sopha). De äro af allwarsamt lynne, älska, utom
att rida, inga kroppsrörelser, anse dans såsom oanständig för
mankönet, spela deremot gerna schak, äro stora älskare af
blommor och de starkaste tobaksrökare och kaffedrickare i Eu«
ropa. — Turkarne hafwa wäl skolor och ätstillige andre un»
derwisnings-.anstalter, men de hafwa likwäl nästan ingen »ve»
tenstaplig bildning. Uti musik, bpggningskonst och trägårds»
anläggning äro de likwäl icke okunnige, men mälare» bildhug,
gare- och kopparstickar-konsterne äro för dem nästan alldeles
okände. — Grekerne, dessa afkomlingar af de gamle widtbe,
römde Greker, äga den mesta wetenstapliga bildningen och haf-
wa nu i senare lider äfwen wisat, att de icke, i afseende pa

tapperhet i falt, wanstägtats frän sine förfäder, men man be«
flyllar dem annars i allmänhet för falskhet i karakteren. —

Af Slawista stammen finnas flera folk såsom: Serwer, Bos»
niaker, Rroater, m. st., hwilka bekänna sig till Grekiska
kyrkan, och äro flitige jordbrukare. Widare finnas har Alba»
neser eller Arnauter, tValacker, Armenianer, Judar och
Européer af flera nationer. — Uti Asiatiska provinserne finnas
till en del samma folkstag, samt Druser, kringströfwande Ara»
ber och andra nomadista folkstag. Inbyggarnes antal ide Tur-
kista staterne beräknas till 25 millioner, af hwilka »c» millioner
wistas i Europa, »i millioner i Asien och 4 millioner i Afri-
ka', dessa tala mänga olika språk, hwaribland likwäl Turki»
fian, ny Grekiskan och Arabiskan äro mest gängse. — Asiati*'
sta Turkiet har flera och bättre manufakturer än det Europeiska,
isynnerhet tillwerkas mycket siden* och bomulls-tyg, mattor, kam*-
lott, turkiskt garn, godt sassian, och goda metallmaror; farge-
rierne äro äfwen mycket berömde. Handeln sa wäl »ned in**
hemsta som med Arabiska, Persiska och Indiska waror är gan-
ska ansenlig. Warorne föras med Karavaner, hwilka gä frän
ben ena ändan af landet till den andra, ifrän Vursa till To-
cat, öfwer Aleppo och Damaskus till Arabien, samt öfwer
Mosul och Bagdad till Batzra.

Landets Religion ar den Muhamedansta. (af sekten Sun»
na), hwars öfwerhufwud är Mufti; likwäl talas alla andra
Religionsförwandter. — Regeringen ar oinstränkt, despoliff,
och ärftlig pä manliga linien *). Storsultanen eller Storher-

**-) Benämningen porren tillhör egentligen Turkiska hofwel» och
hörl.der sig namnet frän den stora Porten, hwarigenosn »»gän-
gen är till Seraillen, eller Storherrens residenspalalö.
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ren, som äfwen nämnes Osmanernes Kejsare, förenar i sin
Person högsta andliga och werldsliga maklen. Förnämsta Stats-
och Krigsministern är Storviziren. Stäthallacne i provinser»
ne kallas Beglerbegs och Sandschaker, wanligen Paschas kal»
lade; likwäl hafwa i nägra provinser Woiwoderne och Aga,
oberoende af de förra, förwaltningen af de ät dem öfwerlem-
nade omräden. De allmänna stats-angelägenheterne afhandlas
i Divan (Statsräbet). Rrigsmakten bestär till större delen
af kawallerii lanitscharerne, som förr utgjorde betydligare de«
len af Infanteriet, blefwo 1826 afstaffade, hwarefter Sulta»
nen nu söker bilda en Arm_e efter Europeiska krigskonsten.
Sjömakten bestar af omkring 40 större och mindre krigsskepp,
och högste Befälhafwaren öfwer Flottan kallas Kapudan Pascha.

bandets indelning. Europeiska Turkiet med un»
dantag af Lpdlanderne Moldau och Walachiet, indelas i 3
Beglerbegliker, dessa äter Uti ätstillige Paschaliker, och deha
äter i militairistt afseende uti wissa Sandschakstaper, men dä
denna indelning icke träffas pä nägra kartor, upptages här
den äldre Landskaps indelningen:

Uti iTorra delen finnas:
1) Romanien, pä Turkiska Rum II i, fordom Thra»

ci en kallad, eller Landet emellan Smarta hafwet, Marmora»
sjön, Arckipelagen och Balkanbergen. Större delen af landets
floder upptagas af floden Maritza. Här märkas städerne:
Cossstantinopel (Istambul, fordom Byzanthium) Turkista
Rikets hufwudstad, owanligt stor byggd pä 7 kullar i en för«
tjusande trakt, med goo.uoo inwänare, mänga präktiga bygg-
nader, .Seraljen (der Sultanen med detz Ho.stat bo), den
präktiga Sophia Mosteen, siden och bomulls-manufakturer
samt widsträckt handel; i förstaden Pera bo de Europeiste
Ministrarne, i förstaden Galata de Europeiste Köpmännen,
och i förstaden Fanal bo Grekerne. Adrianopel, wid Maritza,
pä en »väl odlad fiätt, med ic»o,oc»o inw., präktiga mosteer,
goda siden- och läderfabriker, mänga färgerier för Turkiskt
garn och kattun, drifwer stark handel, philippopel, nära
Balkanbergen, wid Maritzas öfwersta gren, i en winrik nejd,
med 60,0Q_, inw., och betydlig handel. D.motika, der K.
Earl XII uppehöll sig är 1713 och 1714. Enos, wid
Maritzas utlopp, med 00 hamn. Gallipoli, med .?,<_>o_»
inw., pä landlungan Taurista l^hersonesus, a hwars yttersta
spels 2.ne kasteller. Nya Dardanellerne (midt emot 2:ne ka-
steller, gamla Dardanellerne, pä Asiatista sidan), äro anlagde
till förswarande af inloppet till Marmora»sjin.

Q
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2) Bulgarien, norr om Romanien, eller landet emellan
Balkanbergen och Donau, mot hwilken flod landet slutar, och
smäningom utbreder sig i slätter. Hufwudstaden är Sofia,
säte för Beglerbegen öfwer Rumili, med 50,000 inw., och lift
lig handel. Här märkas äfwen städerne: Silisiria, Nikopoli
och TViddin. alla wid Donau belägne och befäste; Ruscht-
schuck, med 30,000 inw. ock Sistow med 20,000 inw., äf,

wen wid Donau, äro betydlige handels- och fabriksstader;
N?arna, wid Swarta, hafsvet, med god hamn, 16,000 inw.

3) Bosnien, westligaste hörnet af Europeiska Turkiet,
söder om Saufioden, innefattande Egentliga Bosnien, Land,
skåpet Herzegowina, jemte Lurbista andelarne af Rroatien
och Dalmatien. Landet är bergigt och ehuru beläget nära
Adriatiska hafwet, sluttande mot Donau, hwars gren San
upptager landets strömmar, af hwilka Drina och Bosna äro
den betydligaste. Städer: Bosna-Seraj med 60,000 inw.
samt wigtiga stal- och jernfabr.; Lrawnir', fästning.

4) Serwien, e»nellan Bulgarien och Bosnien eller Mo»
rawas flodområde, ett bergigt och ofruktbart landskap, hwars
inbyggare äro ett Slawistt folk, af Grekiska bekännelsen, som,
genom Ryst bemedling, hafwa en egen styrelse, sä att Turkar-
ne blott inssehafwa fästningarne, men ej tillälas bosätta sig i
landet. Här märkas: S.mendria, befäst stad wid Donau,
sate för Serwista Senaten: Belgrad en starkt befäst stad
wid Saus och Donaus förening, med 30,000 inw., medel»
punkten för handeln emellan Ungern och Turkiet (fred 1739) j
Nissa; posorofdscha eller passarowiy (fred 1716).

5) Walachiet, som har titel af Furstendöme, är beläget
norr om Donau, hwilken här framlöper i bagform.g böjning
till Seret-fiodenS inlopp, som med de») arm Putma, utgör
grans mot Moldau. Landet är en widsträckt och ganska frukt-
bar slätt, som likwäl mot Siebenburgsta gränsen småningom
höjer sig och blir mera bergig. Aluta är den mest bekanta af
detz floder, hwilka alla upptagas af Donau. Inbpggarne i
detta Furst.ndöme, liksom i Moldau, äro Grekiske christne, och
skola härstamma frän Romerska kolonister; ocksä har deras
språk ett Latinskt ursprung. Allmogen lefwer i det härdaste
förtryck under Vojarerne, detta landK Adel, och Hospodcsr.n,
som utnämnes af Sultanen, regerar oberoende af Turkarne,
men mäste ärligen betala statt till Turkista Sultanen. Genom
sista Rysta invasionen är delta Furstendäme, liksom Moldau,
nästan förharjadt. Städer: Bucharest, Hospodarens residens,
»ned 42,000 ilnv. och täm.ig handel (fred _8_2); Braila el-
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ler Ibrai. med 30,000 inw.; Giurgewo med 18,000 inw.;
Fokschani.

6) Moldau, norr om Walachiet, med hwilket det i na-
turbeskaffenhet, inbyggare och styrelse öfwerensstänsmer. Landet
öster om Pruth afträddes 1812 till Rpssarne. Städer: Jas-sy, Hospodarens residens, med 20,000 mw., och handelssta»
den Galay wid Donau.

11. Södra Delen eller Grekland, omgifwet af
Adriatiska hafwet, Wgceista hafwet och Dinarista bergen (gre-
nar af Balkan), hwilka utgöra gränsen mot norden. Hit
räknas:

1) Ma cedoni en *) eller nordöstra delen af Grekland,
ett bergigt land, broars sydligaste del slutas uti 3?ne uddar,
emellan Salonichi och Contessa_wiken; hen östligaste af dessa
slutar uti det berömda berget Athos, nu N?)nte Santo kal-
lade, pä hwilket äro flera kloster med 4000 Munkar och män-
ga Eremiter. Landets hufwudflod är Vardari. Stader: Sa»
loniki, säte för en Turkisk Pascha, en ganska betydlig han,
delsstad med flera fabriker, stor Judisk skola, och 70,000
inw.; _?odina, med 12 000 inwänare; Seres i den stöna
Seresdalen, uti hwilken finnas stora bomullsplantager; Feliba,
fordom Philippi.

2) Albanien, pä Turkista Arnaut, innefattar det ford«
na Grekiska Ill)>rien och Epirus **"*), hwilket sistnämnda ut-
gör sydligaste delen af nuwarande Albanien. Hit hör West»

kusten af Grekland, bebodd af ätstilliga folkstammar, af hwil»
ka Montenegrinerne, ett tappert och oberoende bergsfolk, och
de wilda Arnauterne aro mest bekanta. Landet är omwexlan-

*) Det gamla.lVlzeNiioei.z gränsade i öster till floden Btr?nson.
Hufwudjtaden i alsta tiden svar i Philippi tid Täess»
(Vodina); efter Cassanders tid-l.!.»»»!,ni.» (Salonichi), hsvil-
ken uppblomstrade under Romerffa wöldet. Hellenist- Colo»
nier: I-oriäse» anlagd af Corinth, cröfrad afAthen, sederme»
ra, jemte det Alhenicnsiffa ol^ntl,us. af Philip i Macedoni,
en; ?)*änl., der Konung Pers.us blef stagen af Romarne;
I>!_il ppi, märknn rdig ge>!om den drabbning, som har hölls el
mellan Brutus och Cassius a ena somt Triumvirerna ä andr»
sidan 42 f. Chr. Macedoniesss inbyggare synas wäl »varit be-
siagtadc wed Hellenerne, men dcltogo ej i deras csngelagenht-
ter, förr a» Philip lade hela Grekland under sitt svalde.

*) Lrii*.vs räknades för ett Grekiskt land, men ej egentligen ll-
llyrien, hwarmed det af Remarne förenades, Detz mäskwar»
vigaste stader woro: (Arta), Pyrrhi hussvudstad;
Kiooxcsliz; lluäon», det alsta oraklet i Grekland.
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be! uti norra delen idkal betydligt äkerbrnk, och uti södra de»
len boskapsskötsel. Stader: Skutari, befäst, med 12,000
inw.; Durazzo och Dulcigno sma sjöstäder, som idka han»
del och sjöröfweri. Akroceraunista bergen utgöra gränsen
mot Epirus, uti hwilket landskap är belägne städerne: lanina,
säte för en Pascha, med 30,000 inw. öch betydlig handel;
Nonizza, med befäst hamn; Arta, handelsstad; prevesa med
betydliga ruiner af det gamla Nikopolis; alla dessa tre sist»
nämnda städer äro belägne kring Arta-wiken.

3) laniah *), öster om Epirus, frän hwilket det skiljes
genom berget pindus, söder om Macedonien, wid hwars gräns
finnas bergen Olpmpus och Ossa, emellan hwilka fioden Sa-
lambria banat sig wäg uti den stöna Tempe.dalen. Lan-
det är ganska bergigt, men likwäl fruktbart och af förtjusande
fiönhet. Städer: lenischehr eller Larissa, med 20,u00
inw. och fabr., handel, samt Ambelakia, i Tempe»dalen, med
mänga stora färgerier, der berömdt Turkistt garn beredes (ba-
da wid fioden Salambria); pharsala eller T^schatabtcha;
Zituni.

4) Livadien, söder om laniah, och Epirus till Isth»
mus, ett pä nalurstönhtter och historiska minnen rikt land.
Europeiska kulturens wagga, det gamla Hellas l*). Här

**) Fordom 1'»»,,^!.,^, i Mvtherne och Greklands älsta historia
synnerligen märkwardig. keneu, (Sa<ambria) svar deh mörk-
wördigaste fiod, der afwen den sköna dalen Tempe war belä-
gen. Under Trojanffa kriget svar det deladt i ,0 stater, seder-mera i 4 landssap. Deh bekantaste stader woro: 1-1.t1,.», ur»
gammal, Achillis födelseort; (^annuz; I^nrsss» (lenischehr);
I»K»r5«.lu«, i hwars granffap Pompejus blcf slagen af Cäsar
48 f. Chr. ; 7._min, bekant af Lamista kriget, m. fl-

'-'^ Hellenerne woro ett fras» Greklands äldsta inbyggare, Pe,
lasgerne, ssildt folk, som skola inwandrat till Hellas franThes»
lalien, hwilket landskap likwäl sedermera ätersvanns af Petas-gerne. Hellenerne woro fördelade i fyra stammar: Doscs-,
Aeolor, Achcrer och lonier, hwilka sistnämnde bildade ett
mäktigt förbund i mindre Asien. Under Hellas mest blom»
firande period war landet fördeladt i flera sjelfstässdiga stater
och landssnper» nemligeni <») landet emellan
Amoraliska wskcn (n. w. Artasviten) och fioden Achelous(.n. w.
Sionapro) medde namnkunnig» landtuddarne och I^eucns.
Har woro belägna städerne: Hrzos anlagdas
Pelasger, Ltrlsto», I_.es,o__s. b)Hetolin» öster om floden
Achclous anda till Lepusstosviten. Znbyggarne »voro mildare
an de öfrige Hellener. Stader: (.__-*,6_*n (n. w. Galata). c)
!_,««._*_ , wid CorinthiFa wikess. Inbyggarne kallades de O-
zoliste soererne till siillnad frän de twenne andre folkstammar



245

märkas bergen Geta, med det tränga passet Lhermopyls
(blott 12 steg bredt) wid ingängen till Thefsalien, parnassus
och Helicon. Städer: Livadia, fordom Lebadia, wid foten
af Helicon, listigaste staden i Grekland, med 10,000 inw.;
Athiniah eller Setines, pä landels sydöstligaste udde, med
lo,ocio inw. och mänga ruiner; af detz z.ne fordna hamnar
nyttjas nu endast Pirsrer bamnen (Porto Draeo kallad); Mis»
solunghi, befäst, pä landsidan omgifwen af ogenomträngliga
moras, namnkunnig i Grekernes frihetskrig; 2.epanto, en
befäst stad wid Lepanto wiken (sjöslag _571) i Salona, han-
delsstad med 4oou inw.; Lhiwa, fätet för en Grekisk Biskop,
med 6ooc» inw. Mänga af deh historiskt märkwärdiga stäl»
len äro nu obetydliga orter.

6) Morea *) eller sydliga halfön af Grekland, ett likale.

llf lamnsa namn, neml. de OpllNtiffe, sa kallade ester hufsvud»orten Opu,, och de Epicneniidiffe, boende pä berget c.n«-n_i_,
hwilkas land war beläget svid östra kusten och gränsen afThes-sal.en. Ide Ep.cnemsd.ste Locrernes land lag Ilsron^iun,,
landets hnl.vs.ostad. I de Ozoliste l.ocrer,.a« land woro sta-
derne: Hn_pl.i«s2 .Salona) och I.»uz»»l:tu3 (Lepanto). <l) Do-
-si«, en bergdal nästan midt i landet sydsvest om Geta, stam»landet för Borerne, som sedermera blefsvo den herrssande stam-
men i Hellas och pa Peloponne.us. Landet egde fyra stader,
»nen af föga betydenhet, e) ? Koci,, beläget mellan Locris,
Boris och Bäotien, uti hwilket landssap beful.no sig: DelpKi
_C,stri) svid sidan af Parnassus med det berömdaste orakel i

Grekland, samt __._.mia (Zituni), CirrK», midt emot hwilken
lag berömd för sin prustrot. /) Lo-o. i» emellan
I-Kocis och H.ttsc«», sträckande sig lwars öfwer landet frän Co-
lsnshista wiken till Essboeista lundet, utgjorde flera fristaterof hivilka 'rlied» (Thiva), genom Epaminondas, blef den mark-
»vardigaste: I-late.., »vid hwilken Grekerne wunno en afgöran-
de seger öfwer Xerxis ofantliga harar; I^uctr», der Epami-
nondas genom segrcn öfwer Spartanerna upphöjde Thebanern»till det herrstande folket i Hellas; Caron.» wid foten af det
pri>ade berget Uelieon, ber Spartanerna äter ,« ae senarekrossade Dhebes öfwcrmakt: cl.»ron.__ (Skrupi), der Helle»nerssas frihet upphörde genom Philippi, Konungens i Macedo»
nien, seger. 5) Hrrio», innefattande sydligaste udden af Hel-
las med bergen kentelious, berömd af sin marmor, och _.?*-
-m.rtuz af sin honung. Stader: ärken» (Athiniah) en prakt-
full och wcrldsberömd stad, hsvars inbyggare woro de listiga-
ste °ch mest bildade bland Grekerna; __sl_usis (Levsino., bekant
af de Mysterier, som har sirades till minne af Cere«» som först
infört åkerbruket; IVl»r»tIion, der Grekerna, under Miltia-
dcs, segrade öfwer Perserna; älnpece» Voeratis hemsvist.
_») Messri,, pä Isthmus eller Corinthissa landtungan, med
staden IVlogar» (Nisäa), en före Athens wälde blomstrande stad.

*) Morea, hwars äldre «amn ar I*Ll<or<»*ss-lsisv,, w«» i Grek»
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des genom sagan och sängen förewigadt land. Till sin natur
och beskaffenhet hör det ull de mest omwäxlande och lyckligaste

lands lyckliga och blomstrande tidsålder indelad! i 8 landffa-
per: a) Cor.n tKi», ett af d>h minsta områden, innefat-
tande Isthmus, gränsande till Megaris i Hellas. Deh stad
war Lorinrliuz (Cordos), nyckeln till Pelovonssesus, bekant af
sin rikedom, prakt, handel och isswanarnes sinne för konster och
»vette nstaper, wekl.ighet och sedeförderf; förstörd af Romarcn
Mumius 146 f. Chr.; blomstrade äl.r opp under Julius Cä>
sar. Inom deh område firades Isthmiste spelen till Neptuni
öra. /») 3ic)*o« in , ett obetydligt område wid Corinthist<
wiken, beläget emellan Corissthus och Achaja. Hufwudstaden
war sicz-an, en af de älsta i Grekland, helgad ät Cereg;t>i.d-
huggcricrs och malarekonstenS stola. e) innefatta,
de det öfriga nordliga kustland.! af Peloponnesus, deladt i fle-
re stater, hsoilka stutligen grundlade Achäista förbundet. Af
detz städer war I^tree (Patras) och __3,ziuin de bekantaste. <i)

innefattade större delen af det inre laisdet, instängdt
och uppfylldt af höga berg. Arcadierna ansago sig för det al.
sta folk bland Grekerna och deras dalar besöngos saiom de sal-
taste i »verlden. Bland floderne i Peloponnelus, hsvilka nä-
stan alla här ägde sina källor, aro och ät^x de be-
kantaste. Städer: HZore», med ett tempel helgadt ät Pass;
HlannnsS) en af de älsta städer i landet, bekant genom den
seger Epamilsondas svann dfwer Spartanerna; leg.» och Or»
«Kom«.»,us, tsuenne urgainla och betydliga städer;
1i« bebyggd, under Thebanern.s öfiveri^älde, af 40 småstäders
inwänare, men snart förstörd af Spartanerna, e) L, li 5 ,

westligaste udden af Peloponnesus, svest.r om Arcadien, ett herr-
ligt och under alla Hellenernas fejder fridlyst land, uppfylldt
af Gudatempel, hwaribland templet i Ol^mp.», helgadt ät
lupiter, war det heligaste i hela Grekland. Här sirades de
Olympiska spelen. /) Me«seni», sydwestra udden afPelopon»nesus, ett slätt och fruktbart land, som tidigt kom under Spar-
tanernas härda ok, »nen sedan Eoaminondas krossar deras ös«
wersvalde, ätersingo Mrssenierne friheten och byggde staden
Me«sene pa berget l.rl_on»e. Smärre sjöstader »voro
_rissi_., I^^loz (n. »v. Navarino) nu mera förssvunne, samt
lHorol.- (Coross) och 1V1at..0... .Modon). s) I^neon in,
sydostliga halfön af Peleponnesus, uppfi^lld till en del af ber-
gen I's^B«t«2 (Maissa); siattlandet, kring floden inrotas,
»siar förträffliges, odladt och landets fördelaktiga belägenhet
för handel war en källa till detz makt. Inbyggacne »voro kän-
da al deras stränga seder, tapperhet och hårdhet emot nnder-
kufsvade folk, l. ex. Heloterna, insvanarne i en urgammal af
Sparlanerne eröfrad st.d. Hufwudstaden Mar Lpait» Misi-
trai, belägen nästan midt i landet med hamnen (3j*tKium,
svid Eurosc.s utlrpp. /^ böjde sig bagformigt
kring h.fswskess, som af delsamma erhöll namn, och innefattade
således detz nordostliga del. Af alla Greklands landstap anses
detta för det älsta kulturens moderland och hemlandet för detz
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länder i werlden, under en klar och sydlig himmel. Hlga
bergsträckor, hwaraf Maina-bergen äro de bekantaste, ätstil»
jas af otroligt fruktbara dalar. Här märkas städer: Lripo,
lizza, midt i landet belägen, öns hufwudstad med en icke
obetydlig handel, och 12,00» inw.; <sordos pä den smala
landlungan, som förenar Morea och Livadien, med 4000 inw.,
fästn. och handel; Patras, wid inloppet till Lepanto-wiken
»ned 6000 inw. och betydlig handel; Arhos, med 4000 inw.
och goda underwisnings-anstaller; Napoli di Romania, med
6oou inw. fästning och säte för Grekiska regeringen; Coron,
Modon och tTavarino (sjöflag 1827) alla tre sjöstäder med
god hamn och befästa: Misitra med 6000 inw., b ergkastell
och jernfabriker; Napoli di Malvasia, berömd af det goda
Malvasier<winet. Emellan sistnämnde stad och Misitra bo de
krigiske Mainotterna, afkomlingar af de gamle Spartanerne,
hwilkas hufwudort heter Citries.

6) Öar ne i Aege i ska hafwet: a) Ggridos, Negro-
pont, sträcker sig längs efter Livad.ens kust, frän hwilken den
skiljes genom Egribos kanalen, märklvardig af sin oregelbundna
ebb och stod. Landet är bergigt, men fruktbart, har 60,000 in-
byggare, med staden Negropont, som genom en brygga för-
enas med fasta landet, och har »6,c)ou inwänare, fästn. och
hamn. Norr om denna äro belägna de smärre öarne: Scirc»
med en stad af samma namn; Sciato jemte några smärre
öar. d) Archipelagens öar, *-*) af hwilka wi blott anmär-
ka:. Andro, den »vackraste och fruktbaraste med 30,000 inbyg-
gare ;^ino, wal odlad, med betydlig stlke-afwel; Myconi, be,
bodd mest af sjöfolk; Paro, berömd för sin stöna hwita mar-
mor, med mänga fornminnen; Antipavo, med en märkwär-
dig grotta, rik pä stcslaktiler; Naxia, en af de wigtigaste öar
i Archipelagen, med Zn,onn inbyggare, fordom helgad ät Bac-
chus; Santorin, fordom _ll_er2, uppkommen genom ett vul-
kaniskt utbrott, mycket fruktbar, med 18,000 inbyggare, (här
finnes puzzuolanjord); Miio, fordom stelas, en vulkanisk ö.

älsta myther. Stader: (Arhos) med hamnen Nnupl.a;
I_<.rnn, wid hsvilken Hercules dödade Hydran; M^osn», A»
gamemnons säte, s.dcrmera sörstördt af Argos; I_z,s«l2Slrus, ur-

sprungligen en sjelfständig stat, wcster om staden svar ett be-
römd! tempel h.lgadt ät Aescsslapius . 'lroeien, Nermicsne,
sn. fl. I.emek_, der Nenseista spelen sirades.

***) Fordom C^elsä.,. De äldre mest afsvikande namn öro in-
förd!: .»-texten. Berömdast war i forntiden D«ln« (nu Iligi
och öde), enligt Mythen Apollos födelsestad. I.»xo_l, der Ari»
adt>e qwarlemnades as Theseus.
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med 10,000 inbyggare, osundt klimat, mänga warma källor,
och staden af samma namn; Argentiere l(___mols8) märk-
tvärdig af en egen jordart (le.r_. _.___ol»a); Siphanto
(Bipl_nu_) en utmärkt ston ö, med en stad af samma namn;
Serphc» (seripkuz) har 2 magne-tgrufwor; Hydra, en i
frihetskriget märkwärdig ö, wid sydöstra spetsen af Morea, be,

står endast af nägra nakna klippor; den har intet watten
utom i cisterner; li.wäl har den 40,000 inbyggare, hwilka
drifwa en widsträckt handel, äfwen pä Amerika. Deras, lik»
som ön Spezzia's, fordna handelsflolta har i senare aren
lvunnit mången ärofull seger öfwer Turkarne. c) Högst opp
i Wgeiska hafwet äro belägne Sta limens fordom I_em'
no», med en för helig ansedd vulkan, märkwärdig för den ler-
jord som här uppgräfwes (terra Bi^ill_lta); Samothrace,
fordom sate för märkwärdiga Mysterier.

7><_.andia **), af Turkarna Ririd kallad, som har
30,000 inbyggare, är mycket bergig; frän öster till wester
sträcker sig desi hufwudbergskedja psiloriti,, öfwer 7000 fot,
med den märkwärdiga labyrinthen. De westliga bergen pä ön
kallas Sphachia (eller hlvita bergen), emedan de en del af
aret betäckas af snö, och bebos af ett idogt men krigiskt folk,
Sphachioterna. Klimatet är pä laglandet owanligt tempe«
reradt, marken ständigt grön, slätterna fruktbara, och boskap,
tv in, bomull, bomolja dest hufwudprodukter. Städer: Candia,
hufwudstadeß pä ön, med betydliga fästningswerk, wigtiga si-
denfabriker och 15,000 inwänare, samt <sanea, fordom d^-clonia, med 26,000 inw., förnämsta handelsstaden pä ön.

Anm. Den Grekiska Staten, som Sultanen wid freden i Adriano-
pel »829 erkänt såsom oafhangig, emot det att d.ns.nsma
siulle till Porten erlägga ärlig Tribut, stall, enligt de nyaste
underrattelsersse, innefatta Halfön Morea, __iv«dien, ön Ne_
gropon.e och C^claderne. I spetsen för denna Stat stär för
tsälwarande en President, som har »verkställande makten och re-
gerar i samråd med en Senat; lagstiftande makten tillhör Ra»
tionalforsamlingen.

*) Fordom Lporlsäes. De mZrkwärdigaste woro I.°mnos och3an!otl_r_.<.e.
Fordom ciretll. i Mythen och äldre historien berömd. Harva beraet läg (Wlori.i) war lupiters säte. Deh blomstrass,

de period inföll under Mnos, i.no f. Chr. , märkwärdig försina li.gar, sosn lvcro grundade ftre Lycurgi. Dä war Cnns-
«>>« hufwudstad, nu fös störd, »nen Cyäoni» war äldst» stadenpa on.
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Asien,
som ar den största af alla Werldsdelarne, har ock de siesta in»
byggarn.; »nan räknar dem till omkring 400 millioner. Asien
ar det nuwarande menniffostagtets stamort; derifrän hafsva de
folkstammar utgått, som nu bebo jorden. Der blefwo de för.
sta stater grundade, och der lefde och lärde Stiftarne för de
tre kigtigaste he.rs.as_d. Religioner»., Moses, Christus och
Muhamed. Konster och wctenstaper blefwo der ocksä först be,

kante. — I ..siat.rnes eller Osterlänningarnes lynne märke
wi isynnerhet 2.ne böjelser, hwilka i Asien äro nästan all-
mänt hcrrskande, neml. böjelse för prakt och ett oinskränkt
wälde. Den österländska yppigheten och den österländska De,
spotismen hafwa sålunda hos ost blifwit ett ordspräk.

Wi hafwe redan beskrifwit de delar af Asien, som tillhö,
ra Nyland; wi börja med fortsättningen af Turkiet: de öfrige
länderne i Asien äro: Arabien, Persien, Tarariet, Indien,

Rina, lapalt.

I. Turkiet.
(Se Europa p. 238).

i) Anadoli eller Natolien *) fordom Lilla Asien, en
stor halfö, belägen emellan Medelhaswet, Aegeista och Swarta

*) Mindre Asien, hwars gransor i äldre tider olika bestämdes,
ar ett i äldre Historien ryktbart land, berömdt för sin frukt»
barhet, för sitt angenäma klimat och herrliga produkter. Det
»var fordom dcladt i flera maktiga riken, hwilka wi har nedan-
för, ssola uppgifwa. Deh äldste inbyggare, sosn Historien
nämner, su.ro Tcukrer, Mysier, Pelasger och Phrygier. Ti-
digt nedsatte sig har Phoenicista och Grekiffa Kol.nier, hwilk»
sistnämnde woro delade uti _:ne förbund, det Doriska och Ic>«
niska. Samtlige Statcrne ksmmo först under Persifft, seder-
mera under Macedonistt öfsverwälde, men efter Alexanders död
uppblomstrade äter Pontus, Cap-docien, Pergamos och Biths)-
lsien. I sista århundradet före Christi födelse blef Landet en
Romersk Provins till deh det eröfr«dts af Saracener och Tur-
kar. De äldre landjkaperne woro:

I. Wid Aegäiffa Hafwet: o) _VlyBi», nordsvestliga hör-
net emellan Propontis och Aegaissa hafwet. Deh westligaste
ud.e svar landet _.ro_. med berget Ida, s.mt fiodcrne Ska-
mandros och Simoeis; här war ganNa 1?l-oj_ eller Iliun_
delagit. Idet egentliga Mysien märkes floden _sr»ni'_...» be,
kant af Alexanders första seger öfwer Perserne;
_7*_r°l_l_.u., husirudstaden i^ Riket af samma namn, länge
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hafwet; i öster sträcker den sig till floden Frät. Landet ar
uppfy_dt af mänga bergåsar, af hwilka Rarun (fordom Tan»

wetenst^pernes och konsternes säte. Södra kustlandet »var be»
..dt af Aeolier. — b) I_^äi_», i älsta tider talladt IVlwo-
nia, söder oss» Mysia, i nejden of nuwarändc Smyrna. Ly-
diecne woro ett krigiskt folk, berömde för tcchnista uppfinnin»
Zar, men förföll, till svcklighet. Hufwudstadess svar s_lä.._
Croesi residens. Kustlandet kallades _ol*i<_, hufwudorten fde
loniffa förbundet, med mänga blomstrande stader, hwaraf
I-lio_(_*->, Lp1..«1.z, med ett berömdt tempel helgad, ät Dia-
na, Bm)rn» och _V1,1.t«._ öro de mest bekante, c) (_nri.»
Dorernes hufwu.ort, pä mindre Asiens sydsvestligaste udde, du
förnämsta siäd.rne woro: Halicnrnnz.u., med den berömda
Mausoleen, och __nsäuz, berömd för sitt tempel, helgad, ät ben
cmdista Venus, hwars stöna bildstod, förfärdigad af P.axite-
les, i delta tempel svar uppställd.

11. Wid Medelhafwet eller Södra kusten.woro: <i) __.-/.

_li», öster om Caria, med mänga smärre blomstrande städer,
hwaraf _-*«-._-'» svar bekant för sitt orakel, e) I? 2mp _> ***-

lin, hsvartiu äflven i alsta tider I-_ss6ik* eller det inre 1.ö,,i
länder hörde. I de inre bergstrakterne bodde de wilda Isau-
rer, hwilkas hufwudstad I«l_urn först, under en belägring afMa-
c.d.nierne, uppbränd af inwanarne sjelfwe, men derefter a nyo
uppbyggd, sedermera af Romarne blef förstörd. /) (.ilic in,
hela östra kuststräckan, swarande emot nuwarande Itschiil, med
städerne: 3_lt!u«.ie* I_r»el,e__,, svid floden Calichadnus, en for-
dom blomstrande stad; I_.u«, bekant genom Alexanders seger
öfw.r P>.ser,'le, och sedermera (_Nzr._reH, Under
Romerska waldet Ciliciens hufwudstad.

111. Wid norra kusten eller Pontus Su.xinus: F) __>irl,*y-
nin, närmast Propontis och Bo.vhoru. Thracicus. Dch hi«
storistt suärksvärdiga stader woro: _>,i_oä.mi» (Ismid), (_!._!»

ooäon _>li<:_«2 (Isnik), N.._.«!.» ?anti (Eregri).
_,) I-klplllÄ^c-lii», öster om Bithynien, berömdt sä om ett
winrikt land, förnasnsta staden war äinnpo, en Milesiss eolo-
ni och länge wigtigaste handelsstaden »vid Pontus, i) kon-
ru«, öster osn Paphlagonien, sträckte sig i början endast till
landtudden (Cap Vona); men sedan innefattades
derunder hela kuststräckan ända till Colelu. (Georgien). Stä-
der: I'_l>p.2Us (Trapezunr), der de .a.ooo Greker, under 3.e«
nophon, fingo hasivet i sigte; lUsruzuz (Keresun).

IV. Midt i landet woro betagne: _:) r nr)-Fl n, öster om
Lydien, hsvars osnfang olika utsträckts. Uti egentliga Phrygi-
en woro belägna städerne: 1p5,.«_ der Antigonus stupade zn_
f. (syr. ; I__Q_!ic._,, en af de största och rikaste städerna i lan»
d.t, anlagd af Selcucideri.a; _.»1_>«52., rik hondel.siad, bada
förstöide är _>,*; af e» jorddäfning. i) <__ __ 1n ti n, har sitt
na.ssn af Galler, som inwandrade i z'dje arhui.dr.det f. Chr.,
förut räknades det <<ll Ph^yaien. Städer: /_!__)*?_* lZlng.ra);
O _!!!,,>>>., de gan^lc Phry^iika Konungarnes säte. »«) !_)*«'*-*

c,_*__, etl bcrglasid wid Taurus, som af Romarn. b.lral.H-
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rns) är mä..wär.igast. Jorden är fruktbar, men illa odlad
under Turkarnes »välde. Det fördelas i 6 landstap: 2. Ana-
doli uti instranktare mening, innefattande hela nordsvestra och
westra kusten, s.nnt staderne: Sbntari, belägen midc emot
Constancinopel, för hwars förstad den wanligen anses, med
34,000 inro.; här finnas präktiga Turkista grafwar. Issnir
eller Sm^rna, en urgammal' stad, nu den rikaste och wigtiga-
ste handelsstad i Levantcn, med 120,000 inw. Brusfa eller
25»»rsa (fordom I>i*s_i.2). Osmanernas hufwudstad före (_on-
st,.nl.nöpe_s eröfring, med 50,000 insv., betydliga fabriker och
listig Karavanhandel. Angöra, wigtigaste handelstaden inuti
landet, »ned 20 000 inw., bekant af Angoriffa Getterna, som
lemna Kamclgarn (falsstag 1402 mellan Timur och Bajazel).
Raral)sss._r, hwarest »nyckel Opium beredes, med 60,000
isssv. Im.ir', nu en ringa stad, fordom _>.sc__a (kyrkomöte är
325). Ismid (Nicomedia) wid en wik af Marmora-sjön,
med 400c) inw. Rn.ahia, med 50,000 inw., Beglerbegens
öfw.r Anadoli residens. Guselhifsar med 30.000 i»s»v., be,
tydliga fabriker och god handel. Sinub, handelsstad wid
Swarta .hafwet. — d) Raraman, inre höglandet norr om
Taurus; förnämsta staden är Ronia med 30,000 inw. och
ett berömd. Muhl.me._ms_. klaster; i medeltiden säte för seld-
schukiste Sultanerne. — o) Itschiil, söder om Karaman, med
staden Tarsns, som har 30,000 »»»»v.,- en urgammal stad,
Apostelen Pauli födelseort; Adana, med 30,000 inw., säte
för en Paschc». —> rl) Merasch, ett litet landstap, innestangdt
af höga berg och floden Frät; hufwuostaden har samma namn.
— s) Sivas mellan Merasch och Swarta hafwet. Städer:
Sivas, Paschans säte; Tokat, wigtig handelsstad med stora
..pparmanufaklurer och 60,000 inw.; Amasia med 35,c>0N
inw. och förträffeliga winberg. — 5) eller Lra«
pesnnt en kusisträcka, östligast wid Swarta hafwets södra
strand. Städer: Tarabosan eller Trapesunt, belägen mel,
lan 2.ne klippor »vid hafwet med 20,000 inw., i hwars gran-
skat) bien samla honung, som är giftig; Reresun, med god
hamn, handel och 25,000 inw., körsbärens hemland. — Z)
Oarne: Cypern *) är bergig och fruktbar med 120,000

des säson» en del dels af Gal.tsess, dels af Coxpadocien. Sta«
der: Icnn.un. lKonia). n) (_ » p.p<_ <i aoi », höglassdet of'
svan Naisrus emot gra<,se_> of 2trmessien, hwarS westlig.ste del
afwen hit räknades. Stader woro: IVl»__._., Cappadociska
K.s-ssng.rnas säte, som i Kcjs«r Tiberis tid fick namn af c!«_*-
««ree_ aä _Vr^Num, efter laget wid berget _..A_e>_..

*) Under Greklands lyckliga tid.al.er woro också dessa"öar uli
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inw., bland hwilka 40,000 Greker. Förnämsta 'produkterna
äro: bomull, silke och win (Cyperwin). Städer: Nikosia,
hufwudstaden pa ön, med 16,000 inw.; __arnar'a, wid en
stor saltsjö; Famagusta, med herrliga ruiner. — Rhodos
har 30,000 inw. och en stad af samma namn; Maltheser-
riddarnes säte före Turkista eröfringen. — Stanchio, fordom
_^08, liten, men fruktbar. — Samos. — Scio, belägen
midt emot Smprna, med 135,000 inw. samt hufwudstaden
af samma namn, med 20,000 inw. (före förödelsen af Nur,
karne 1822 war in»vanarnes antal 120,000). Metelino, fordom
___.e_1.05, med 40,000 inw., större delen Turkc.:; förnämsta
staden är Castro.

2) Turkomanien "°) wanligen Armenim kallad, inne.
fattar höglandet kring Binghöl och Fräts källor, norr om sjön
Wcm. Dej) älste inbyggare, Armenianerne, äro .ringspri.de
öfwer hela Orienten säsom handlande; Turkomanerne, ett No»
madistt folk, äro nu de talrikaste af inbyggarne. Här mär-
kas Paschalikerne och städerne: Erzerum, pa en höjd af 700»
fot öfwer hafwet, befäst, med 100,000 inw., som drifwa stark
handel pa Buchariet och Persien (eröfrad af Nytzarne 1829);
N)an, wid sjön af samma namn, med 20,000 inw., och
Rars, wid en flod af samma namn, befäst, drifwer handel
pa Persien.

3) Vurdistan ettwildt bergland, emellan floden Ti«
gris, sjön Wan och Persien. Landet är icke ofruktbart, men
inbyggarne, Kurderne, äro ett wildt nomadistt folk, mera vc«

ett blomstrande tillständ, berömda af sina mångfaldiga och
herrliga produkter, samt rikt befolkade. Isynnerhet __yprus
prisades som ett af de lyckligaste länder pa jorden, och derf.re
förlade Mythen dit Veners, hemland. Nära deh högsta bergs»
t.pp Olnmpu. svoro de rika bergwerkeis 11-k-lnazlus, berömde
af sin koppar, i hwilk's granfkap sedermera staden
s^» uppblomstrade. Af de öfriga nära Asialifla kusten liggan-
de öarne svoro följande de märkiuardlgafte: _l_.e«d_»s, bekant
genom Sappho och Alcaus; 3_n_o_, Pythagoras födelseort;
Lus, mätaren Apelles födelseort; I.l.<)äs_3, bekant genom den
stora kolossen, som svar 70 fot hög.

*) H_.i____.iz utgjorde fordom ett sjelfstan.igt rike. Detz äldre
gränsor sträckte sig anda till Kaspissa hafsvet och floden _-*!._..«

(Ni.n). Beis hufwudst.d »var __rt_x_»tu, wid Äraxes, seder»
mera ms.er Tigrasses IsFr^noKerte.

'****') _^z__'_.iH. fordom kalladt. och stamlassdet för Assyrifka monar»
lien, hsvars gransor blifivit. isynnerhet mot söder, längre ut»
-sträckta, ais de uriprussgligen woro. Efter detz sverldskunniga
hufwudstad l_.iniv« sinna< nu endast grusade ruiner wid Mossul.
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nägne för rlfweri, in jordbruk. Hufwudstaden är Schehrsor,
säte för en Turkisk Pascha; för öfrigt märkes staden Arbil,
fordom Arbela, bekant af Aeeranders seger öfwer Darius. Hit
räknas äfwen Kurdista Landstapet Amadia, hwars Furstar
eller Emirer äro oafhängige af Turkarne, betala ingen statt,
men äro likwäl förbundne till Turlist krigstjenst. Flera Kur-
diste stammar lyda under Persien.

4) Al Dschesira *^), landet mellan Frät och Tigris
öfre grenar, omgifwes af Irak* Arab», Kurdistan, Armenien,
Syrien, och Arabien. Norra delen är ett högt och kyligt berg»
land, södra delen bestar af torra brännande sandhedar. In-
bpggarne är Turkomaner, Kurder och Araber. Här märkas
Paschalikerne och städerne: Rara Gmid eller Diarbelir,
wid Tigris, befäst, med 75,000 iMv., betydlig handel och yp-
perliga safftansfabri...; Rakka wid Frät, med ruiner af Ha,
roun al Raschids palats; tNosul wid Tigris, med 60,000
inw., ypperliga mu^linsfabriker och betydlig handel pä Indien,
samt staden Orfa, med 40,000 inw. och wigtiga Sassians,
fabriker.

5) Irar.2lrabi ") utgör sydöstligaste hörnet af Tur-
kista riket, innefattande södra slättlandet omkring floderna Frät
och Tigris, som sträcker sig, efter dessas förening, ända till Pers»»
sta »viken. Klimatet är hett; landet wattnas af flodernas ös,
werswälnningar och anlagd, kanaler. Inbyggarne, till större
delen Araber, utgöra 700,000. Landet fördelas i twenne

Paschaliker: a) Bagdad, med städerna: Bagdad, en wigtig
handelsstad wid Tigris, öfwer hwilken en läng steppsbrpgga
är stagen, med 60,000 inw., Arabiska Kalifernas fordna re,
sidens till best staden 1258 .röstades af Mongolerna; Hillah
wid Frät, i en genom flodens öfwerswämningar otroligt frukt»

*) Fordom lVls_sar_i'_.«i,^, of deh läge emellan I_npl.r_!_es(Frät)
sch ..igr.s. Bland deh marksvärdiga orter i fornsiden, mar:

kos Ns.*i_,i«, Rosnariscs hufsou.fastssing emot Perserna, och L>
a-*..» (Orfa).

*'*') Fordom I.Hiz-ti.oi.iH, hwaraf sydligaste delen eller nusvaran»
de Basra kallades (.rr^lä»,, ett i kulturhistorien mar.war.igt
land. Bada hafwa sedermera blifwic räknade till Mesopota-
mien. landels hufwudstad och länge hela __>..crlan.
dels, pä bagge stränder af Fsat, rik, praktfull me. Veli tem.
pel, hwars storlek ännu kan ses af deh ruiner; Orrllno svar
hufwu.sä.et för Chaldeens Astronomer; Lliluuci» wid Tigris,
_sslc,gd. jemte 8 andra städer af detta namn, af Scleueus Ni»
cator,. en af fordna werldesss största städer, förstörd af __.ra_a-
nus; l.to«ipi,on, anlagd af Macedonierna, sedersnera P.rthi-
sta Konungarncs Residens, förstörd af Htalsferne i Bagdad.
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bar nejd, med 7000 inw. och ruinerne efter Babylon. —- !.)*
Batzra, sydligaste delen kring Schat-al-Arabi, eller de föenade
floderna Tigris och Frät. Hufwudstad.n Basira, belägen i
en Palmskog, har 50,000 inw. och är nederlagsplatsen för
Indiska handeln.

6) Syrien *) eller Soriftan, innefattar hela östra ku-
sten af Medelhafw.t. Deh östliga gräns är Arabiska öknen

*>*) B_*i.i>_ (af Hebreerna __.ram, af Araberna B_l._tn kallad) har
i olika tider hast gansta olika utsträckning, dels inskränktareön den ofwan anragna, dels innefattande, afwess Mesopotami-
en, delar of Assyriers och Cappcsdocien. Ännu mera olika har
deh indelning warit unixr de olika herrskare, som den delat
med mindre Asien Wiglig.st att känna äro de fyra hufwud-
provinserna: a)B*srinprop_-i_»l. ..-perior, idet
närmaste swarande emot nnwa.ande provilisen Haleb, hwars
förnämsta städer woro: _^,>.ic>.».iQ (Antakia) Seleucidernas
fordna säte; Beleu_i_>. wid floden Orontes, nu i ruiner; I__-
nclicsl. (Latakia! ; _^,mes_> med ett solens tempel. i>_ ?Ii __-

nsci», ett smalt kustland nedanom Libanon eller en del afnu-
warande Tarablus och Ak.a, hivars inwanare ofivcrlräffade al»
la gamla wcrldcns folk i handel, sjöfart och slöjder, uppfinna»
re af glas, purpurfärgen, myntprägling, och, om ej uppfinna-
re, åtminstone bland de älste folk, fons nyttjade bokstafsstrift.
Bland deh mänga och rika handelsstad., nämna svi: 3:äan
(Saide), en frän urminnestidcr rik stad; l^rus (Tur); _?._>»

.ninnis -, _^_r« ; I*rip_<!is ; l.nradluz, c) __<___n_^-_*ik,, ut-
gjordes af Ziise stora romantiflt stöna och fruktbara dalar e-
mellan Libanon och Antilibanon, bclägne öster dm Phoenicien.
Städer: Dami-zcus, frän urminnes tider namnkunnig; _.._s_-
polis, soin ägde mänga herrliga tempel, hwass beundranswär»
da ruiner ännu sl)nas. <i) _?__-_-_»,. na, vu Falestin, utgör
södra delen af Syrien pä ömse sidor om floden Jordan: svar
fordom af fin fruktbarhet och förlrussliga odling, redan före
Israeliternas inlrandring, utmark-, försedt med stora och befä-
sta städer. Har grundade ludarsse sin th eocraNfia (det är, af
Gud sjelf styrda)'stat, och indelade landet eller sina 12 stam-
mar. Kusten innehades likwäl af Phoenicicr. Wid christna
tideräkningens början indelades landet uli 2:ne hnfwuddelar,
licml. Landet wester och öster om lord.n med följan.e land»
skaver: ") _>__._«_», nordligaste delen af Palastina, hivars
v,re del i^alil »*_ s„p.?rior mest beboddes of Sy>er och Phoe-
nicscr. och blef under Romarnas tid räknad till Phoenicien,
med städcrne : _!«s_r_l» I^l-slippi k_ller _?««__., by.,gd i gran-
stapet af den förstörda staden !)__,, som svar den ncrdligast.
i luoecss, och K._.nl-. De betydligaste städer i (?_.lile_2 in-
iorior lago svid sidan af det undersköna berget ll.al.oi*, hivar-
af de snärksvördigaste i christna historien äro Naiare.!. (Nast
ra); <__l.>.rn2urn; Knin och _3ell.s._'ä_. i/) B_>n,_r._,
mellersta delen af landet, wester osn Jordan, »ned stadersse:
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och nordligare floden Frät. Landet är uppfyllde af stora längs
ät gående bergsträckor, af hwilka Libanon, ryktbart for sina Le-
drar, och Antilibanon äro de betydligaste. Klimatet är här
tempererade, endast wid gränsorna mot Arabiska öknen, »vid
Döda hafwet och wid Medelhafwets laga kustland brännande.
Inbyggarne äro af den mest olika härkomst: Turkar, Turko-
maner, Kurder, Araber, Maroniter, Greker, Judar, m. fl.;
liksom landet ock ofta ombytt herrstare. Landet är fördeladt i
4 Paschaliter: 2) Haleb eller nordligaste delen, är bergig, men
fruktbar. Städer: Haleb eller Aleppo, en wigtig handels,
stad, frän hwilkcn Karavaner afga till Bagdad, Ba.ra, och
iZonstantinopel; hufwudn.derlagsplats för Persiska, Indiska,
Arabiska och Turkista produkter; före jsrdbafningarne 1L22
och 23 som förstörde twa tredjedelar af densamma, räknade
den 150,000 inw.; Antakia, som har warma bad och drif«
wer silkesafwel. —> b) Tarablus, kustlandet wester om Liba,
non, midt emot Cypern. Städer: Tarablus eller Tr.polis,
starkt befäst, med 16,000 inwänare och god handel. I Liba-
nons höga dalar är Marvniternas, Nafareernas och Ismasli»
ternas hemwist, hwilka hafwa egna religionslaror och blott be-
tala statt till Turkarne, men regeras af sina egna älsta. — c)
Ab'r'a innefattar hela södra kusten af Syrien. Landet ar min-
dre'bergigt och warmare än de öfriga delarne af Syrien; rikt
pä dadelpalmer, indigo och bomull. Städer: Akta eller
St. Jean d'A..e, en befäst sjöstad wid foten af berget Car-
mel, nederlagsplats för Syriens bomull, med 15,000 inw.
Bairnt »ned 24,000 inw., bomullsfabriker och betydlig han-
del, mötesplats för Karavan.rn. till Kairo och Mekka; i nej-
den wäxa förträffliga fikon och pissnger. Zaid eller Sidon,
nu mera en obetydlig ort, mest bebodd af Turkar och Maro-
niter. Baalbek med märkwärdiga ruiner af lupiters och So,
lens tempel. Nasra eller Nazareth med 2000 inw. och ett

3_n.i2ri». wid berget Gasizim, hufwudstad i Konungariket Is-
rael, af Assyriers och ledan af Johannes Hyrcanus i grund
förstörd; _>i____n_ eller __'__.ve_ _>__2po!i«, beläges, emellan ber»
gen Garizim och Ebal. 0) _! uclre e* , sydligast^ delen af Pa-lästina, i* efter om Döda haf,vet, »var mindre fruktbart; men
folkrika., an förutnämnde landstapcr. Städer:
urgammal stad, redan i Abrahams tid berömd, eröl.a. af
Dawid, blef de Judiska Konungarncs och Religionens hufwud-säte med lehovas herrliga tempel; hustru.orten fö. de christnas
heliga histsria, till hwiiken ock stuta sig städers,.: __.s.l»l_!>_»>,
leri_l.o, och ___»_iie». <i) I? er__ n , landet öster om
lorda», öfwei, <_li!es_l kallad.. Et» ofruktbart land, jrsn al,
drig fulllosnligt war under Judarnas svalde,
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kloster med Spanska Munkar. Fur, fordom Lyrus, med Bo_o
in»v. och handel med tobak. Till denna Paschalik hörer äf«
wen distriktet Schuf eller Drusernas land, en krigisk folkstam,
med egna religionsläror, som likwäl mest närma sig till Mu«
hamedanernas; de styras af en egen Furste, Emir kallad. De-
ras land producerar isynnerhet win, olja och siden. — 6) Da-
mas, sydöstra delen af Syrien, ett paradisiskt land, med de
rikaste och heligaste fornminnen. Bland inbyggare äro Ara,
berne talrikast. Städer: Damas eller Damascus, med 200,000
inwanare, en wigtig handels- och manufakturstad; ännu, som
förr, berömd af sine stälarbeten, samlingsort för Pelegrim-
karavanerna till Mekka, hwilka ofta utgöra ett antal af
40,000 personer; den roar fordom Kalifels säte. Soliman
eller Jerusalem med 25,000 inw., belägen pä 4 kullar wid
bäcken Kidron, omgifwen af starka murar; fordom en af Ori-
entens största och skönaste städer, nu förfallen, men förblifwer
alltid i menstlighetens historia den markwardigaste. Bland detz
präktiga byggnader förtjena att märkas: Kalifen Omars Mo-
ské, Armeniska klostret, jemte talrika kloster för alla religions-
bekännare. Hebron, omgifwen af wingardar, förser större de,
len af Syrien och Arabien med glas. Beit el Ham eller
Bethlehem med en ston kyrka; inwänarne tillwerka krucifix
och radband. Rama med »0,000 inw., en under me-
deltiden mycket listig stad. Jassa eller loppe, mest besökt af
Pelegrimcr. Rasse eller Gaza, wid Syriens sydliga gräns,
befäst, har 800a inw. Hamal?, äfwen Epiphania kallad,
med ino,oua is.w., drifwer stark handel med Beduinerne.
Hems, byggd af basalt, med 27,000 inw. Tadmor, belä,
gen i ett sandhaf, »ned beundranssvarda ruiner efter den for,
dom blomstrande staden palmyra, hufwudort för hela Orien-
tens handel, till des) den förstördes as Kejsar Aurelianus är
273 eft. Cl).

11. Arabien *)
omgifwes af Asiatiska Turkiet, Persiska wiken. Röda haf-

***) Hn^s-s/*. indelades af Greker och Romare uti Z:ne delar: a) H-
_-n l_ in p_ tr» _», nordirestra hörnet emeuass Palästissa och
Röda hafwet; hufsvudstoden svar _?_tr_, belägen pä ett högt
berg och detz bekantaste folkl.l-l._s_ei, samt de uti Bibless anför-
de: Amalekiter, Edomiler, Moabster och Midianiter. Wid en
hllfswik lag _^ilnl_, frän hsvars hasssn Salomcs stepp utseg»
lade att hämta Ophir. ö) Hrc.d i l. 6 «««_-. 2 eller Ara-
biffa öknen, och _*)^_r«*l_i_* t.lix, sydliga delen, nuwa-
rande Yesnen. bland hsvilkas inbyggare Sabaersse woro de mäk-
tigaste och rikaste, och staden ..enl.-, en utomordentligt »vig»
lig handelsstad.
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wet och Arabiska wiken, sr wid Suez genom en landtunga
förenad, med Afrika och innehåller omkring 23,000 quadrat
mil. Längs efter westkusten gar en bergsträcka, som i spdwest,
liga delen af landet utbreder sig i mänga grenar. Uti det in,
re höglandet finnas stora sandhedar och ödesträckor; men sydlän-
det och allestädes, hwar wattendrag icke saknas, är landet
otroligt fruktbart. Utom gränsfloden Frät finnas inga betyd'
liga stöder. Regn ar sällsynt. —Hettan ar isynnn.rhet i sand.öknarne ganska stark, der ben farliga winden Samum ofta
bläser. — Landet är rikt pä sällsynta produkter; här sins det
bästa kaffe, en mängd ädla frukter, dadlar, aloe_, myrrha, bom-
ull, perlor, bly och koppar, samt de förträffligaste hästar; äfw.n
finnas lejon, strutsar och, såsom nyttigt husdjur, kamelen Lan-
dets manufakturer äro instränkta inom inbyggarnes behof. Han-
deln drifwes dels genom Karavaner, dels till sjös, och är till
det mesta i Banianernas (Indiska Köpmäns) händer. In-
byggarnes antal räknas till 11 millioner. Den radande Re-
ligionen är den Muhamedansta. wahabiterna utgöra en
egen religionssekt, hwilken uppstod i förra århundradet och för-
nekar Mahomets gudomliga sändning. - Lefnadssättet är oli-
ka: Beduinerne (Öknens Söner) föra ett nomadifft lefnads-
sätt, och äro pä en gäng jägare, herdar och röfware: Fellahs
kallande, som äro åkerbrukare; handwerkare och konstnärer
lefwa i byar och städer. Defse sistnämnde, hwilka man äft
wen kallar Mohrer, hafwa den mesta odlingen, ordentliga un»
derwisningsanstaller och idka wetenstaper. Detzutom finnas
här Judar, Turkar, Armenianer, Turkomaner m. fl. Ara-
berna äro indelade i mänga stammar, som regeras af Schei-
ker och Emirer. Wahabiternas stat är den mäktigaste. Tur-
karne kalla sig herrar öfwer Arabien, men deras inflytande är
ganska obetydligt.

Landet indelas af Arabexne sjelfwe, frän älsta tider, uti
fem Provinser:

I. Hed sc ha s, kustlandet wid ofta delen af Arabiska
wiken, är mest bergigt med nägra fruktbara trakter.* Städer:
Mekka, en stor och skön stad med god handel och _B,ou__
inw., för Muhamedanerne helig och ärligen af tusendtals pe,
legrimer besökt, sätet för den mäktigaste Scherif i denna Pro-
vins; Medina med 6000 inw. och Mahomets präktiga gcaf;
Dschidda med god hamn och nederlagsplats för handeln pä
Indien. Till denna Provins hör äfwen halfön, frän näset
Suez till Bahr-el«Akaba, med bergen: Sinai, pä hwilket ett
Grekiskt, för ganska heligt ansedt, kloster är bpgdt, och Hored,

R
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wid hwllktt ses ruiner af staden lervasch, som i storhet och
prakt öfwcrträffa Palmyras.

11. tTad sch ed, berglandet öster om Hedfchas och
stamlandet för Wahabiterne, hwilkas hufwudstad är Drehjeh,
som 1819 förstördes af Ibrahim Pascha af Egypten.

111. Zemen eller lyckliga Arabien, södra kustlandet
wid Arabista wike»», fördelade emellan flera sjelfständigG Schei-
ker, bland hwilka Kalifen af Vemen är den mäktigaste. Sta-
der: Mokka, wid Bab-el«Mc.ndeb, en wigtig handelsstad,
som drifwer betydlig handel med kasse, gummi och fiafwar;
Szanna med betydlig handel, 20,000 inw.. Kalifens af Ve-
men residens. Hit höra äfwen 2lden, wid sydligaste kusten
och landskapet Hadramaut, som gränsar till den stora öknen.

IV. Lachsa eller Hadsch ar, landet kring Persiska
wiken, rikt pä ris, bomull, dadlar; till större delen under Wa-
habiterneS vfwerwälde. Hufwudorten är L.achsa. Hit höra
äfwen öarne Bahra, med indrägliga perlsisken.

V. Oman, östligaste kusten, söder om sundet Ormus,
ett bergigt, watturikt och fruktbart land, som lemnar dadlar,
koppar och jern. Förnämsta staden är Mastat, med 12,000
inlvänare, nederlagsplats för hela handlen pä Persiska wiken.
Hit räknas äfwen^ön Soko.oral), som framalstrar den bästa
aloe.

111. Persien ')
gränsar i wester till Turkiet, i söder till Persiska wiken oH

*) Persten ar äfwen ett fo.nhsst.r.sst lassd, hsvarföre deh äldre
Geografi torde wara wtgligar. att känssa, ös» deh narwaran.e
indelning. Utom delar af det fordisa _.*-_)-_._. och
innefattar det de fordssa landffaperna: ») (nu I-
rak, och flere), lmellan Kaspiska hafwet, Assyria, Hyrcania och
Ssssiana. Förnämsta staderna svoro de i urminnes tider bygg-
da (-.__ och ...dnt-lnn, först Medisse, sedan Parshiste Konun,

'garnes residens. _?a.tli.» war ursprungligen en sydostlig Me-
diff prcvins, sedass räknad till Hyrcania till detz Arsaces be,
friat den frän Syro-M.cedonissa waldet, da deras uppstod ett
sielfstassdsgt mäktigt rike. bekant af sina strider med Romarne.
Dch hufsvudstad war __e_._s.omp^!on. d) Luziai.-* <KHU«
sistass), söder om Media till Persiska wiken, med staden 3u5»,
nu förwandlad uti grushögar. .) I*esl*si_ (nu Farsi-
stan), nordost om Persiffa wiken, de äldre Parsernas land,
stamlandet för Persiska Monarkien, som innefattade icke blott
nuwarande Persien, och närliggande länder, utan öswen Tur-
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Indiska hafwet, i öster till Indien, i norr till Tatariet, Ka-
spiska hafwet och Kaukasissa landtungan; detz storlek är omkring
24,000 quadrat mil. Den norra och östra delen af jandet
är ganska bergig, och upptages af Hindukosch och Laurus
eller Ararats grenar. Floden Sind utgör gränsen mot In-
dien; de öfrige floderna äro mindre betydliga. Klimatet är
mycket omwäxlande. De höga bergens spetsar äro betäckte
med en beständig snö, och de dem omgifwande trakterne as
landet äro kalla, under det man i de södra kusttrakter»», för-
smäktar af hetta. Luften är sä torr, att frän Maj till No-
wember manad intet regn, ingen dagg faller, inga moln för-
taga solens brännande hetta. Landet hemsökes också af win-
den Samum. Der landet icke lider af waltubrist, säsom pH
de stora stepperne och sandöknarne, är det ganska fruktbart.
Boskapsskötseln är en af landets hufwndnäringar; här finnas
förträffliga hästar och far, kameler och dromedarier; men äf-
wen lejon, tigrar, leoparder och flera andra wilda djur. Per-
stens förnämsta produkter äro för öfrigt: silke, bomull, medi-
cinal waror, win, perlor, koppar, bly och jern. Manufaktu-
rer»», äro betydlig.; här tillwerkas mycket siden' och bomullstyg,
präktiga shawlar, guld, och silfwerlpger, mattor, tapeter, klä-
den och filtar, samt allehanda metallwaror. Med dessa waror
och landets ra produkter drifwes stark handel, dels genom Ka-
ravaner till Turkiet och Indien, dels till sjös pa Kaspiska haf-
wet till Ryssland, och pä det Indiska till Arabien och Euro-
pa. Handeln drifwes isynnerhet af Armenianer,, samt Indi-
ska och Europeiska köpmän. — Perserne räknas ibland Asiens
mest odlade folk, men deras we.enskapl.ga kunskaper äro ej
widstrackta. Pä Astrologien sätta Perserne mycket wärde;
hwarj. förnäm person häller en stjerntpdare. — Inbyggarnes
qntal wet man ej säkert, men det larer wara omkring 29 millioner.
Landet bebos af Perser, Parser, Afgahner, Kurder, Turkoma,
ner, Armenianer, och kusterne af Araber. Största delen af
inbyggarne bekänna sig till den Muhamedansta Religionen;

karnes Asiatiska besittningar och Egypten. Hufwudstaden?_r-
_.pols_ war ganska rik i Alexanders tid. ä) _.r.»ne svar
gemensamma benämningen pä hela östra delen af narwarande
P.rsie», af hwars mänga landssaper wi blott .vilja nämna:
(__rk*.!___*ni__, närmast Persien (nu Kerman); (_>o«_ro.i_>i (nuwa»
rande Beludschistan) med hufwudstaden kura, svid en stor salt-
stepp, bekant af Alexanders falstäg; __rs», öster om I-nr.ln».
«) !_l7r«nni», sydost om Persiska hafwet, hwil.e. likival
till en del, jemte flera provins.., sälom Lozäsan» (Slora Vu»
chariet), Lnoti-inn» inu Balk i Vuchariet), Mnrzinn», m.
fl. som räknades till det fordna Persien, nu utgöra fria Tatariet.
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Guebrerne eller de gamle Parser tillbedja solen', en Religion
stiftad af Zoroaster. Persien, som fordom war ett mäktigt
Konungarike, är nu fördelad, i flera större och mindre stater,
hwilka regeras af Schaker och Khaner. Det innefattar egent-
ligen 3 hufwudstater: Iran, Rabul eller Afghanistan och
Beludschistan.

I. Iran lyder under en Turkomanilk Schack, och be-
star af flera . provinser, hwilkas nuwarande fördelning är min-
dre wigtig att känna. Här märkas följande städer: Leheran,
Schackens winterresidens, med 50,000 inw., samt tapet- och
metallfabr. _ Ispahan, Persiens fordna hufwudstad fhwaraf
nu S äro förstörde), med 100,noo inw^ och stöna minnes-
märken af byggningskonsten; Raschan, en listig stad, med
wigtiga silkemanufakturer samt stere underjordiffa kanaler och ci-
sterner; Hamadan, lEcbatana), en wallfartsort för ludarne
till Esthers graf; Tauris, wigtig handelsstad med 30,000
intv.; Rcescht med be största silkesmanufakturer i Persien och
70,000 inw.; Balfrusch med 20,000 intv.; Astrabad; Rer-
manschah, i persiska andelen af Kurdistan, med wapenfabri-
ker; Schiras, i det gamla Pe-sis, Schackens sommarresidens,
med 30,000 inw. och betydlig handel; (i trakten deromkring
wäxer ypperligt »vin, framwäller den berömda Mumie, en art
bergbalsam, ur en klippa och finnas de präktiga ruinerne af
persepolis); Zezd eller lesd, Forn-Parsernes hufwudort
med 35,000 inw. , sidenfabriker och handel; Rerman eller
Sirdschan, i landskapet af samma namn, med 30,000 inw.,
nederlagsplats för Persiens handel med Bagdad; Gomron el-
ler Bender-Abbässl, den bästa Persiska hamn, wid sundet
Ormus, nederlagsplats för Indiska waror; Tus, en af Per-
serna flitigt besökt wallfartsort. Pä ön cvrmus war i it»
århundradet en blomstrande Portugisisk stad. Staden Abu,
scher, wid Persiska »viken, lyder under en Arabisk Scheik, som
Hr stattsspldig till Iran.

11. Staten Rabul eller Afga hnistan, som sty-
res af en Schack, innefattar stere provinser, belägne i nordö-
stra delen af Persien kring Hindukosch, och bebos isynnerhet
utaf Afgahner, hwarf... större delen af landet ocksä fätt be-
nämningen Afgahnernes af Kandahar land. Har är Rabul
hufwudstad och Schackcns residens med 80,000 inw., en lif-
lig handelsstad. För öfrigt märkes städerne: Randahar,
fastn. , wigtigaste handelsstaden i riket med .00,000 inw.;
Ghasssi, »vallfartsort for Indiffa Muhamedaner; pishaur,
belägen pä en af ficre stöder wattnad och owanligt folkrik slätt.
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otroligt rik pa fruktträd, med 100,000 inw.; Herat, med
100,000 inw., wapen» och tapetfabriker, samt betydlig handel.

Till detta rike höra äfwen landskaperna: 2) Raschmir,
en stor, understött dal pä alla sidor instängd af Hindukosch
och Himalaja, pä en betydlig höjd öfwer hafwet, med den
fruktbaraste jord och en herrlig, ständigt grönskande vegetation,
hwarföre ock Asiaterna kalla det Indiens paradis och Brah.
minerna anse det för ett heligt land. Kaschmirerne drifwa
stark handel med Tibet, Ostindien och Kina. Isynnerhet be-
römde äro deras shawlar. Staden Naschmir har 200,000
inw., stort palats, stöna trägärdar och mycken industri. I
bergstrakterna bo Raferne (Otrogne eller icke Muhamedaner),
ett folk berömdt för sin skönhet och listighet; desi seder likna
Europeernes. — d) Multan, ett Indiskt landskap, wattnadt
af Sind, med staden Multan, som har 30,000 inw. och
wigtiga manufakturer.

NI. B eludschi st an, eller sydöstra delen af Per.
sien, bebos af flera nationer; talrikast Hro Beludscher, ett Ta-
taristt folk, och Hinduer. Regenten är en Khan, hwars »väl-
de är inskränkt af de särstildta stammarnes anförare. Här
märkas städerne: Relät, Khanens residens, med 20,000 inw.;
Hydrabad, med 15,000 inw.; Bela, i bergdalen Luz och
handelsstaden Tatta, Sinds gamla huswudstad, med 20,000
inwänare.

IV.
,
Ta t arie t.

Det fria Tatariet, eller Dschagatai, af Vritterne kalladt
Turkestan, innehåller i wido. omkring 15,000 quadrat mil.
Det gränsar i wester till Kaspiska hafwet, i söder till Persien,
i öster till Kinesiska lp.lande.ne. i norr till Siberien, och är
deladt i mänga oafhängiga stater af olika storlek. Landet är
isynnerhet pä östra sidan ganska bergigt, af de höga fjällryg-
garne Hindukosch, Mustag och Velurtagh; den westra bestar
af omwexlan.e kullar och dalar, och den norra för det mesta
af stora stepper. Landets förnämsta flod är Sir, som faller
i Aralsjön, utom hwilken här finnas flera saltsjöar. Klima-
tet är tempererade och behagligt. — Landets förnämsta pro-
dukter härleda sig frän boskapsskötseln, och bestä i kameler,
hornboskap, far och hästar; jagt är äfwen en allmän närings-
gren. — Af landets inbyggare äro Bucharerne de idogaste,
idka åkerbruk, hafwa betydliga silkes- och bomullsmanufaktu-
rer, och en »vidsträckt handel pä Persien, Indien, Kina och
RpiMnd; för öfrigt tillwerkas i Tatariet filtar, groswa ull-
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och bomullstyger, kamlott och isynnerhet goda .lingor; handel
drifwes dermed pä Rysiland, hwarifran Europeista »varor i
utbyte erhållas. — De öfrige inbyggarne, såsom Usbeker, Tur-
komaner, Kirgiser och Karakalpakerne, äro Nomader. Deras
antal beräknas till omkring 4 millioner. Religionen är den
Muhamedansta.

Tatatiet är fördelad, i följande hufwudd*lar:
1) Chowaresm, som innehäller: 2) Turko maner,

nes eller Truchmenernes land, emellan Kaspiska haf,
wet och sjön Aral, utan städer och Hvar, — en fruktbar och
genom mänga kanaler watlnad Oase/ rundt ikring omgifwen
af ofruktbara stepper. Turkomanerne idka bostapsstötsel såsom
Nomader, hafwa obetydligt äkerbruk, handel och sjöfart pä
sjön Aral, äro böjda för röfwerier och regeras af sina älsta.
— b) Khanalet Kiehwa, under en Khan af Kirgisisk
härkomst, med hufwudst. Riehwa, som har 10,000 inw.,
samt städerne: Urgenz, Gurljan, m. fl. Hit hör ä.wen,
säsom stattstyldigl under Kiehwa, Ronraternes eller Aral»Ta-
tar^rnes land wid Aralsjön och Kiselfloden, med huswudorten
Ronrat.

2) Turkestan (ifrän hwilken provins Turkarne här-
stamma), beherrstas af en Kirgisist Prins. En del af landet
bebos af Karakalpakerne, halfnomader under egna Kahner, samt
en del af Vucharer. Här märkes städerne: T.aschr'en., »vid
Sirfloden, huflvudstaden med 40,000 inw.; samt Taras eller
Lurkestan, en för Muhamedanerne helig stad. Hit hör af,
wen Khanatet Rökan, hwars inbyggare, en Turkisk stam, äro
berömda för sin redlighet.

3) Rirgisernas land sr deladt emellan zne hor-
der, hrvaraf den medlersta och minsta är under Ryskt beskydd,
men den stora är ett sjelfständigt nomadis.. folk.

4) Usbe k.stan, som innefattar södra delen af Ta-
tariet, och fördelas uti stora och lilla Buchariet, hwaraf det
senare stär under Kinesistt bestpdd, det förra är sjelfständigt.
Inbyggarne äro dels Vucharer, med fasta boning.platsar,dels
nomcsdista Usbeker, hivilka alla sta under en Schack, härstam-
mande frän Dschingkis Khan. Bomull och ädla stenar, sä-som Rubiner, Turkoser, äro landets förnämsta produkter.
Städer: Buckara eller Bochara, en widlöftig stad med
60,000 insv. och en högst »vidsträckt handel; Samarkand,
nsed 150,000 insv., U.be.ernas hufwudstad och Stor-Khanens
winterresi.ens, med en berömd Muhamedanst stola och ett
observatorium, samt fle«ra fabriker, liknande en med lysande
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palats beströdd trägård. I best granstap war Tamerlan född
och den blef hufwudstad i desi widsträckta rike. — Landstapet
Balk, eller det sa kallade Södra Buchariet, med staden Balk,
(Bactra) fordom en blomstrande stad, i historien namnkunnig,
lyder nu under Kabulistan i Persien.

V. Indien")
innefattar den delen af södra Asien, som omgifw.S af Kina,
Persien, Indiska Oceanen, saMt Kinesiska sjön. Landet bestar
af tlvenne halföar, belägna pä hwar sin sida om Gangessto»
den och indelas af Europeerne uti Indien pa denna eller
westra sidan om Ganges (Egentliga Hndien), Indien pa
andra eller östra sidan om Ganges (Östra Indien), samt
Oarne.

Egentliga Indien
eller Indien pa westra sidan om Ganges, är
begränsad! i wester af floden Sind eller Indus, som skiljer
det frän Persien, i norr af Himalaya, i öster af Vurrempu-
ter, och i söder af Arabiska och Bengaliska wikarne. Desi
widd utgör omkring 25,000 quadrat mil. Utom Himalaya-
bergen märkas bergen Ghats, som åtfölja westra kusten, ända
till l_.ap Komorin. Deff betydligaste strömmar, utom Sind,
äro: Ganges, en för Hinduerne helig flod, hwars källor äro
belägna pä Himalaya; den utflyter i Bengaliska wiken. Bur-
remputer börjar i Tibet, och förenar sig med GangeS wid
sitt utlopp. I norra delen och inre höglandet är klimatet tem-
pererad!, i det sydliga berett»., ganska hett, men luften swal-
kas af passadwindarne. — Intet land i werlden är rikare pä
kostbara produkter, ty här finnas alla be, som i Fysiska Geo-

*) Indien är det älsta kulturland wi känna, men bes mest blom»
strand,* p.riod synes hafsoa infallit före den historiska tiden.
For Grekerna war Indien icke obekant. Sä wäl detz för»m«sta bergsträckn_ngar: __*k*_-_p_in__u_ (Hindukosch) och Im»u«
lHimalaja och Mustag), som detz betydligare floder: Inäug
(Sind), (3_ns__ , (Dsjumna) m. fl. woro bekante.Hfwen d^a indelades Indien uti Inäi» jnt_*» 8_ «,_« Oesn-
gem. Afwen nämnas flera landskap, säsom halfön /_u_*e«_
Cl,e_*s<)n_sl.z (Malakka); öarne: ?«._,«,_! inlul» (Sumatra),

(Ceylon, samt mänga folkstag, hwilka li.wal äro
foga historistt märkwarbiga. ZLI-ie», hwilket namn man we-
lat tillägga östra Indien, war beläget i 8_!,?..» «,.-**_» Im»-
-um eller östra Hög-Asien. Lin» (Kina) war knapt mer än
till namnet känd.
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grasien blifwit anmärkte, såsom tillhöranb. Södra Asien. Här,
tvärande manufakturer, isynnerhet af siden och bomull, äro
högst wigtiga. Landets rikdom och inbyggarnes idoghet hafwa
gjort detta land frän alsta tider till werldshandelns förnämsta
säte. Den drifwes härifrån bäde till sjös och lands, samt. a?
nu till större delen i Britternas händer; dock hafwa Kineser,
Araber och Indier äfwen deri betydlig andel. — Man rak.
nar inbyggarnes antal till 132 millioner, och äro de mycket
skiljaktigt till härkomst, religion och språk. Landets ursprung-
liga inwänare äro Hinduer, hwilka tala flera språk, bekänna
sig till Brahmareligionen och indelas »vanlig.n i fyra hufwud-
kaster (fyra skarpt ätsiiljda ständ): Brahminer (prester och
.mbetsmän), Tschettrier (krigsmän), tVaischier (landtmän
och herdar, till hwilka Banianer eller köpman höra), och Schu»
tere (handtwerkare). Likwäl utgöra de efter ögonwittnesss in-
tyg ännu flera, sa att t. e. hwarje handtwerk lärer utgöra en
egen kast. Till intet stånd höra de föraktade Risha, som
förrätta ringare sysslor, och Parias, som icke ens tillåtas bo
ibland de öfrige, och äro uteslutne frän alla medborgerliga,
ja snart sagdt alla menskliga rättigheter. Främmande koloni,
ster äro Mongolerne, som här i 16 ärhundradet stiftade ett
mäktigt, nu upplöst rike. Stora Mogol kalladt, och pataner,
ne eller Afghan, rne, bagge Muhamedansta nationer; Dscha,
ter och Seiker. Européer, Perser, Gucbrer, Araber, Arme-
nianer. Judar och Kineser finnas här äfwen. Med Mohrer
förstår man här alla Muhamedaner och med Malabarer alla
inbyggarn, pä halföns södra del.

Efter tre fordom härwarande stora riken har man indelat
Egentliga Indien i tre hufwuddelar: Hindustan wid Indus
vch öfra Ganges, Bengalen wid nedra Ganges, och Der'an
eller sydliga halfön. Landet är nu deladt i mänga stater, men
man kan i en Politisk Geografi lämpligast indela detsamma
i twenne hufwuddelar, _neml. den delen, som tillhör sj.lfstän-
diga Asiatiska Furstar, och den delen, som lyder under Européer.

I. Sjelfstandiga Stater äro:
?) Seikernes Stat, belägen i nordwestra delen af In«

dien, utgör egentligen en konfederation af smä stater, öfwer
hwilka regeringen är öfwerläten ät flera oberoende Furstar,
som kallas Rajahs eller Sirdars, förenade med hwarandra till
gemensamt förswar. Seikerna hafwa en egen Religion, och
tillbedja blott en enda Gud. I religiöst afseende är hufwud,
orten staden Amrsrsir med en odödlighetens brunn, ett stort
tempel, nederlagsplats för Kaschmirsshawlar och saffran. E»
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gentliga hufwu. staben <lr Lahore, nu i aftagande, men har
ändock io_>,_*_,_» insvanare.

2) Nepaul, ctt högland »vid södra sidan af Himalaya,
wid gränsen af Tibet, med nästan Nord.Europeisk natur. Sta-
der: Aatmandl», ien bergdal, Rajahns säte, med 20,000
inwänare.

3) Sin dia, den enda nu mera oberoende Marattstatt.
(Maratterna, ett krigistt folk, woro i förra århundradet de
mäktigaste i Indien och fördelade i flere stater, hwilka hafwa
i senare ären blifwit skattstyldige under Britterna). Städer:
Udschim, landets hufwudstad med 150.000 inw., en för Vrah-
minerne helig stad, som har 84 tempel; Gwalior, en icke
obetydlig befäst stad, belägen pä en klippa.

11. Europeiska Besi t tningarne äro delade
mellan Engelsman, Franssnän, Portugiser och Danstar.

1) Engelsmannens besittningar pa fasta landet tillhöra
egentligen det Engelska Ostindiska Handels..mpagniet, under
Stor-Vritannista regeringens beskydd, och äro dels omedelbart
under det samma lydande, dels Vasall<länder. De innefatta
största delen af Indien, med en folkmängd af »23 millioner,
hwaraf 83 millioner omedelbart lyda under Britterna. En?
gelsta Ostindiska Kompagniet underhäller en armc*e af2oo<_.c.a
man, hwaraf likwäl största delen äro Seapois eller infödde,
pä Europeiskt satt bewapnade och öfsvade, samt under Europeiskt
befäl. Länderne äro fördelade i tre sä kallade Presidentffap:
Kalkutta, Madras och Bombay. Hwart och ett af
dessa sa kallade Presidentstap har en särskild regering med en
Guvernör, lydande under en gemensam General.Guv.rnör.

7^) Preside n tskapet Kalkutta innefattar större
delen af Hindustan, samt en del af Delan. Till Hindustan
höra landstaperne:

.) Bengalen, det östligaste i egentliga Indien, kring Gan»
ges mynningar. Det är ett sumpigt och osundt land, »nen
sannolikt det fruktbaraste i werldcn. Inbyggarnes antal utgör
efwer 25 millioner. Städer: Ralkutta, wid en af Gassges
mynningar, hufwudstaden uti det Brittiska Ostindien och Ge-
neral-Guvernörens residens, wigtigaste handelsstaden i Indien,
med ett för Österländska litteraturen wigtigt boktryckeri och den
största botaniska trägärd i werlden, samt 7 till 800,000 insv.;
Dakka, wid en annan gren af Ganges, med 200,000 issw.,
här tillwerkas de finaste musliner, kattuner och flor. i...»,
schedabad, äfwen wid en af Ganges grenar, med 165,000
inw., mänga fabriker och betydlig handel.
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2) Bahar, afwen ett rikt landst_p, wattnadt af Ganges;
men mindre sumpigt och osundt. Har märkes staden patna,
med 300,000 inw. och wigtig handel, samt bergfästningen Ro»
tas, en af de widsträcktaste i werlden.

3) Allahabad, wester om Vahar, wid Ganges och desi bi»
fiod Dsjumna. Städer: Allahabad, med 20,000 inw. besökt
af talrika pelegrimer, för att bada i den heliga floden. Be-
ttares, hufwudsätet för Indiska wetenskaps-forskningen, med
600,000 inlv., wigtig handel och ypperliga manufakturer, har
sinnes Hinduernes förnämsta Tempel, och ett berömdt Hin«
duiskt Universitet; 100,000 pelegrimer wandra ständigt i an»
däktiga processioner pä desi gator, pannah, med rika dia»
lnantgrufwor.

4) Aud eller ll)ude, af hwilket likwäl blott en del ome-
delbart tillhör Vritterne. — Under Engelskt beskydd stär Ko,
nungarik.t Onde, hwars Sultan Hr af Persisk stam; desi re-
sidens ar L.ucknc»w, som har 300,000 inwänare.

5) Agra, ett rikt landstap, emellan Ganges och Dsjumna,
wid hwilken sistnämnda är belägen staden Agra, som har nu
blott 60,000 inw., men stora ruiner wittna om dest fordna
glans och folkcikhet under Mongoliska »väldets flor.

6) Delhi, med städerne: Delhi, wid Dsjumna, byggd af
den mäktige Kejsaren Dschehan, fordom hufwudstaden i Sto-
ra Mogols rike, med 2 millioner inw., nu till större delen
förstörd; men har ännu 200,000 inw., mänga fabriker samt
präktiga palatscr, bland hwilka märkes det widlöftiga Kejser-
liga palatset, der sista Kejsaren nu strängt bewakas och lef,
wer af Engelsk pension. Rampur, med »00,000 inwänare;
jemte flera stora handelsstäder.

7) Gurwal, en bergdal emellan Himalaya och en af dest
sido-asar, med talrika för Hinduerne heliga orter, såsom Gan-
gutri, »vid källan för westra grenen af Ganges, i en wild öds-
lig fjälltrakt, och Bhadrinath, det rikaste tempel i Indien.

Af Dekan höra till Presidentstapet i Kalkutta .andskaperne.
8) _)rissa, wid Bengaliska »viken, söder om egentliga Ben-

galen. Stader: Ruttak med 100,000 inw., stora bomulls-
fabriker och betydlig handel. Balasore, hwarest förfärdigas
stöna tyger af trärötter. Dschaggrenath, (luggernauth),
med en urgammal svid.berömd Pagod eller tempel, ärligen be,
sökt af 1,200,000 pelegrimer *).

5) De ohyggliga mesnsiffocffren, som har förr skedde, hafiv» af
EssgelLlsi _!'.«,.rsse s senare tider bliswit förbssdsse.
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y) Gnndrvana, hwars större del bestttes af en Maratt'
furste, som är Engelsk Vasall, och residerar i staden Nagpur,
med 80,000 insv. De höga och stogbewäxta bergstrakterna
bebos af wilda röfwarestammar.

10) Engelska andelen af Rhandesch, en del af Holkars (en
Marattfurstes) förra länder. En stor del deraf är bergig och
bebcs af sjelfständiga horder.

ii) 2lurungabad, inre höglandet af öfre Dekan, med staden
p»»hnah, sosn har 150,000 insv. (f. d. en Marattfurstes re,
sidens); samt bergfästningarne l_.oghur och Dowletabad; i
den sistnämndes granskap finnas de beundranswärda i bergen
uthuggne templen »vid Ellora, en by endast bebodd af Brah»
msner *).

12) Bejapur, med staden Dabul, som har hamn och drif-
wer handel med peppar. En del af landet hafwa Engelsmän,
nen förlänt till en ättling af Maratt-rikets stiftare, hwilk.n
residerar i staden Satarah. Största staden inom detz område
är Bejapur, som har 100,000 inwänare.

13) Golkonda eller tTizalns, ett Mongolisk Muhamedansk
Konungs stat, under Engelstt öfwerherrstap, bestar till större
delen af smä ärftlige stattstyldige furstendömen. Här mär-
kes staden Hydrabad, Nizams hufwudstad, med 2<io,nc>o
inw, samt fästningen Golkonda, nederlagsplals för de skö-
naste diamanter.

_l.) Presidentskapet Madras innefattar södra
delen af Dekan, och bland de§ flera landstaper äro följande
märklvärdigast:

1) Rarnatik, wanligen Roromandel kalladt, eller östra
kusten af sydligaste halfön, som är sandig och har ett ganska
hett klimat. Städer: Madras, befäst, med 350,000 inw.
samt betydlig handel och fabriker; _?ellore, hwarest Tippo,
Saybs efterkommande bo, under engelsk bewakning.

2) Cirkars, en smal sandig kuststräcka emellan Karnatik
och Orissa, med staden Masulipatnam, som char 75,000 inw.
och handel med sitz, indigo, 0. s. w. samt god hamn.

3) Mysore, inre höglandet af sydligaste Dekan, i förra

") Det mar.war.igaste af dessa ar Xailn. .Kyhlatz) , 247 En-
gelska fot långt, »Zn fot bredt och »oa fot högt, som hmilarpä Elcphasster, Tigrar och andra djur, sosn aro uthuggna afs.elfwa klippan.
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århundradet en del af Hyber Alis makliga rike. Seriliga,
patnam war Hyder Alis hufwudstad och har nu 32.000 iniv.
— Under engelskt öfwerherrstap står Na.obes» af Mysore, enson af den genom Hyder Ali frän thronen störtade Hinduiske
Rajahn af Mysore. Desi hufwudstad är Mysore, och wigti-
gaste staden är Bangalore med 60,000 inw.

4) Malabar innefattar i »vidsträcktare mening hela sydliga
delen af.westra kusten emellan Gattesbergen och hafwet, hwarest
regntiden infaller under Maj och September mänader, under
hwilken tid wackrast. årstiden är öster om Gattesbergen. I
best mellersta del aro belägne städerna: Ralikut, Provinsens
hufwudstad, fordom en blomstrande handelsstad, men förstörd
1790, har nu blott 24,000 inwänare; Tellitscheri, Brittisk
wapenplats; Rochin, med 30,000 inw. och betydlig handel
med peppar, kryddor och ädla stenar. lemte densamma är
staden Malacheri belägen, hufwudnederlagsplatsen för in. och
utländska handeln.

5) Travankore, sydligaste delen af Malabar, men lyder
under en inländsk Malabarist furste, som är stattstpldig under
England. Detz residens är staden Travant*or. Märkwärdi,
gsste staden är Rulang, frän hwars uppbyggande ar 825 est.
Ehr. de Indiske Ehristn. börja sin tideräkning.

(_) Presidentskapet Bombay är beläget i westra
delen af Indien och innefattar utom nägra smärre landstape..

1) On Bomba? wid kusten af provinsen Aurungabad, med
befästa staden Bomba?, som har 160,000 in»v., högst wig-
tig handel och en af de bästa hamnar i Indien. Nära den
samma, pa öarne Salsette och Elephanta, finnas i klippor
uthuggna pagoder med mänga grottor, hwalf och bildhuggerier,
hwilkas uthuggande nästan synes öfwerstiga menstlig arbets-
förmäga.

2) Halfön Guzurate, med hufwudstaden Surate, som
har 400,000 inw., stark fästning och icke obetydlig handel;
Brotsch med fästn. och fabr.; purbunder, med wigtig han,
del pä Arabien och Persien, samt 75,000 inw. Under Engelskt
beskydd stär Marattfursten Guicowar, hwars residensstad är
Baroda, med 100,000 inw. Inom desi omräde ar belä»
gen Ahmedabad, mcd 120,000 insv., flere fabriker, samt
djurhospitaler, der enligt Hinduernas lära, som icke tillåter nä»
got djur dödas, krokodiler och ohyra underhälles.

z) _Na.V.:h, Maratternas stamland; öfwer en del regerar
en furste af huset Holkar, såsom stattstyldig till Britterna.

4) Aschlm.- eller R^.sbuternas land, hwaraf Engelsmän,
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nerna blott omedelbart äga ett litet distrikt jemte fästningen
Aschmir ; det öfriga beherrsta 7 af Britterne berocride Rajahs.
Westra delen är stätt och till en del öcken, hwilken dock h<^rnägra fruktbara Oaser.

I)) ön teylon (egentligen Singhala) lyder sedan
1815 omedelbart under Engelska kronan och styres af en Gu-
vernör. Frän norr till söder löper genom ön flera samman-
hängande bergsäsar, bland hwilkas spetsar Adams pik är den
högste och för Hinduerna helig/ ärligen besökt af tusentals Pe«
legrimer. Desi produkter äro mängfaldiga, gemensamma med
södra Asiens, den mest egna och wigtigaste är kanel, isynner.
het är den rik pä ädla stenar; de fordom sä indrägtiga perl-
sisten äro nu obetydliga. De stora och täta skogarn, äro upp,
fyllda af wilda djur, hwaribland detz Elcphanter anses för de
ädlaste i Asien. Inbyggarne, som räknas till 1,200,000,

bestå af 2:ne hufwu.folk.* _?edas, som bebo det inre af ön,
och Singaleser. De äro till en del Muhamedaner och Christ-
na; men den älsta Religionen pä ön, till hwilken större delen
bekänna sig, är Buddha, som anses här hafwa sitt hufwud-
säte. Här märkes staden Colombo, Guvernörens säte, med
30,000 inw. och hamnen .Irinkonomale, i hwilken en talrik
flotta wid alla ärstider kan med säkerhet ligga för ankar,
hwarföre här äfwen är hufwudstationen för Engelska fiottorne
i Indien.

2) Frankrike besitter, pä kusten Koromandel, staden pon-
dichery, som är medelpunkten för Fransmännens indiska han»
del, med 25,000 inw., till största delen Malabarer; samt
staden Chandernagore, i Bengalen, nära Kalkutta, och Ma,
he pä Malabar, hwarifran utföres mycken peppar, kardemum-
ma och sandelträd.

z) Portugiserne äga staden Goa, med districtet deromkring,
samt ön Din, äfwensom staden Daman, pä westra kusten af
Hindustan.

4) Danstarnes wigtigaste besittning är befästa staden Lran-
kebar, med 20,000 inw. och liflig handel, samt districtet der,
omkring, tillika med Faktorierne Frederiksnagor eller Seram-
pore (Serampuhr) i Bengalen. ,

Till Egentliga Indien böra äfwen räknas:
2) Lakediviske öarne, under en Muhamedanst Furste, be-

wuxne med kokosskogar.
2) Maledivisse öarne, en Archipelag af flera tusen öar,

under en Muhamedanst Sultan.
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Östra Indien,
eller Indien pa östra sidan om Ganges, om-
gifwes af Hindustan, Kina, Indiska Oceanen och Kinesiska haf-
wet, samt utgör i widd omkring 20,000 quadrat mil. Ifrän Ti»
betsnsta bergen ga flera bergskedjor längs ät genom halfön,
hwaraf den betydligaste fortlöper ända till detz södra spets Eap
Romania. Landet är ömsom fruktbart, ömsom sandigt och
sumpigt, samt uppfylldt med stora skogar. Detz betydligaste floder
äro Irawaddi, Menamkom eller Kambodja och i_.lk.an, hwilka
alla uppspringa i Tibetanska bergen och framströmma i tränga
dalar, hwilka de ärligen öfwerswämma. Produkter»», äro har-
städes de samma som i Hindustan; de »vigtigaste äro ris och
steppswirke, men handeln och manufakturcrne äro här mindre
betydliga; despotismens ok är i detta land sä betungande, att
inga näringar der kunna blomstra. — Inbyggarnes antal sti-
ger till omkring 36 millioner. De tala åtskilliga spräk, hwar-
ibland det Malayista är allmännast, och bekänna sig dels till
den Muhamedansta, dels till Brahma, dels till Vuddha re,
ligionerne, samt äro ganska okunniga och widsteppliga.

Landet indelas i följande 5 riken:
1) Ascham, en bergdal wid foten af Himalaya, ärligen

wattnad af Burrcmputers öfwerswämning. Klimatet är os
sundt. Landet lyder under en oinskränkt regerande Rajah.

2) Birmaniska riket ar det mäktigaste i östra Indien,
under en oinskränkt herrstande Regent som kallas Voa eller
Kejsare. Landet »vattnas af Irawaddi och deh grenar. Här
finnas stora skogar af Tekträd, wäxer det bästa ris och är för
öfrigt tillgäng pä guld, silfwer och ädla stenar. Den herr-
stande stammen äro de krigiske Birmanerne, hwilka dock mest
lefwa af vegetabilier. — Landets hufwuddelar äro:

2) Ava med städerna: Nmmerapura, pä en ö i Ira-
waddi, Boas residens, med 150,000 isnv.; fordna hufwudsta-
den Ava är nu förstörd. Der skötes, med g-räsdomlig dyrkan,
den hsvita Elephanten, som har egen hofstat, hedersgarde och
mänga tjenare.

d) Pegu, fordom ett sjelfständigt rike. Förnämsta staden
ar Ranglln, »vid Irawaddi, en wigtig handelsstad, med 10,000
inw., den enda i Virmanernes land, som det tillätes Euro-
peiska stepp att besöka.

c) Ar ra kan med en befäst stad af samma namn. Ge-
nom freden i Pal<_nagh 1826 blef Konungariket Arrakan, med
detz Nismaniffa provinser, Matadan och Tenass.rim, aftradde
till Engelsmännen.
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6) Kas say, samt delar af Siam, höra äfwen till Vir,
manista riket. I söder sträcker det sig pä half.n Malakka än,
da till ön Selenga, som äfwen derunder indegripes.

Utanför i Indiska wiken äro belägna Andamanerna,
gansta bergiga, warma och osunda öar, bebodda af Papuas:
samt tTikobariske öarne, bewuxne med täta stogar af kokos,
palmträd, brödfruktträd, tekträd, uppfyllda af apor och päfo«
glar, och bebodde af Malaper.

3) Riket Siam. Längst floden Menam är landet tätt
bebodt af en med Kineserne beslägtad folkstam, men utom
denna trakt intages större delen af ödsliga wildmarker. Vege,
tati.nen är yppig, men klimatet i hög grad osund.. Hufwud,
staden är Sy-yo-thiya (Schuthia) pä en stor ö, i Menam,
byggd pä Bamburör, med no,noo inw.; här märkes detz,
utom: Bankok, en betydlig handelsstad. Langs utmed ku,
sterne äro Mergui-öarne belägne, af hwilka den mest bekan-
ta Pulo pinang eller prins N?ales ön, tillhör Engelsmän-
nen, som der anlagt staden Georgetown, med 12,000 inw,,
hufwudpunkten för Malayista handeln.

3) Halfön Ma lapa eller Malakka är bewuxen af nä-
stan ogenomträngliga stogar, fulla af wilda djur och ormar.
Européerna erhälla härifrän isynnerhet tenn, peppar, elfenben
och färgträd. Inbyggarne, som blott räknas till 500,000, äro
af den, efter denna halfö benämnda. Malayista folkstammen.
De lyda under flera furstar, af hwilka Sultanen af lohor
är den mäktigaste. Till Engelsmännen hör befästa staden
Malakka med 12,000 inwanare.

5) Kejsaredömet Anan. eller Vietnam ar ett högst frukt-
bart land, med ett sundt klimat, bebodt af ett äfwen med
Kineserne bestägtadt folk, som bekänner sig till Vuddha's reli-
gion; men Kejsaren och de förnäme till Kongfutse's. Det inne-
fattar provinserne Tunkin, Cochinchina, Chiampa, Kam-
bodja, i_aos och __a_-tho. Stader: Bac Rinh eller Repho,
Tunkins gamla hufwu.stad med 40,000 inw., phuxuan,
med 3^,000 inlv. i provinsen Eochinchina, Kejsarens residens,
och »susvarande hufwudstaden. I Kambodja hecer hufwudst.
l_eweck eller Banibodja, och i Laos Hanniah eller __.c.»sd-
schang. Staden har 180,000 insv. och den bästa
bamn i landet. Öster om detta rike äro para.els-öarms
st..rgärd belägen.

Ostindiske Oarne,
belägne emellan södra Asien och Polynesien, hafwa blifwit af
olika föfsattare hänförde än till den ena, an till den andra af
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dessa werlbsdelar. Inre landet af hwarje ö upptages af höga
berg, hwaraf en del äro vulcaner, andra rika pä metaller,
samt täta skogar af dyrbara trädstag. De äro nästan alla ut-
märkt fruktbara, men lida ofta af jordbafningar. Ehuru un-
der heta zonen belägne> afkples hettan genom passadwindarne
och de höga bergen.

__V) Sunda öar ne.
i) Sumatra, under sjelfwa cequatorn belägen, och stiljd

frän östra Indien genom Malakka^sundet. Längs efter fram-
stryker en bergskedja, hwars högsta spets, Ophir, är 14,000
fot hög. On är ganska fruktbar, rikt bewattnad, och har
mångfaldiga de herrligaste produkter; det finaste guld, öfwer,
stöd af tenn, den bästa kamfert samt mycken peppar och Mu-
skot. — Inbyggarnes antal beräknas till 6 millioner, större
delen Malayer och Muhamedaner. I det inre bergslandet
bor den Negerlika stam, som synes warit dessa öarnas ur-in-
byggare. On är fördelad i flera stater, som styras af egna
till större delen Malayista Sultaner, bland hwilka den, as
Menangkabo, Atschin och palambang, äro de mäktigaste.
Under den sistnämndes walde lyda öarne Bänka och Billiton,
med de rikaste tenngrufw.r i Asien. Här äga Nederländar-
ne den fordna Engelska kolonien Benkulen, pä spdwestra
kusten, med en stad as samma namn.

2) Java, skild ifrån Sumatra genom Straatsunda. On
Upptages till större delen af en frän öster till wester gående
bergskedja, hwars högsta spets ar 12,000 fot. Förnämsta pro-
dukterna äro: kaffe, socker, ris, bomull, indigo, mänga kryd-
dor och Indiska fruktträd. Inbyggarne beräknas till 4^ mil-
lioner. Praktfulla ruiner af urgamla tempel wittna om en för,
swunnen blomstrande period. Större delen af ön tillhör Ne,
derlemdarne, jemte städerne: Båtarna, hufwudstaden för Ne-
derländska besittningarne uti Indien, med 60,000 inw.; Sama-
rang med 30.000 inw. Under 2:ne sjelfständiga Furstar, som
dock stä under Nederländarnes uppsigt, lyder en del af Syd-
kusten jemte städerne: Surakarta, med 100,000 inw. Nord-
ost om Java ligger ön Madura, med öfwer 200,000 inbyggare,
som styres af twenne Sultaner, äfwen beroende af Nederländarne.

3) Vo rn eo. Det inre ar uppfyllde af berg, kusterna la-
ga och sumpiga. Förnämsta produkterna äro: peppar, sägs
och guld. samt en art af swalebo, hwilken »värderas som den
största läckerhet i Kina. Inbyggarnes antal skattas till 3 mil-
lioner. Urinfödingarne äro de negerlika Papuas och Vad«



273

schus eller Djakkas, hwilka lefwa uti bet inre af landet utan
ordentlig styrelse. Kustlandet bebos af Malayer, Kinesare m.
fl., af hwilka Malaperna stiftat flera riken, till en del beroen-
de af Nederländerne, som här hafwa smärre faktorier.

4) Eelebes eller Makas far (Celebes kallas den östra
ock Makassar den westra kusten) med 3 millioner inbyggare,
dels tappre Makafsarer, dels falske men idoge och tilltagsne
Bugineser eller Bonier, dels.wilda Badschus, af hwilka
de steste äro Muhamedaner. On är rik pä ris, kokosnötter,
äfwen guld och diamanter. Des) flera stater äga en aristo,
kratist styrelse. Den förnämsta staden är Makassar, säte för
Nederländska Guvernören öfwer btsittningarne pä ön, med
10,000 inw.

5) De smärre Sunda öarne äro redan uppräknade i
Fysiska delen. — Utom Bali, som bebos af en Hinduisk!
stam, beherrstas de öfrige af Malayer, till en del beroende af
Nederländerne. Pa ön Flores finnas afkomlingar af Portu»
gisare, som nu äro alldeles swarta.

B) Molucterne och Krydd-ö arne, äro delade i
mänga sma stater med egen styrelse, men beroende af Neder-
länderne, som endast tillåta att några fa af dem odlas, för
att ej sätta muskot och kryddneglikor, som hufwudsakligen här-
ifrån erhällas, genom allt för stor tillgäng derp*.., i wanpris.
Wi märka: Amboina, som har förträffliga planteringar af
kryddneglikor och muskotnötter, med hufwndstaden af samma
namn, samt stansen Victoria, och de 10 Banda-öarne, hwil.
kas produkt är mustotträdet; wigtigaste hufwudortm derstädes
är tTassau. On Ternate, har wäl sin egen Sultan, men
Nederländerne äga likwäl staden af samma namn som ön,
och fästningen Oranien. — Bland inbyggarne träffar man
ännu öns älste inbyggare, Haraforas, ett stilla folk, som bo
i träd, drifwa åkerbruk, hafwa ganska långt har, och äro kop->
parfärgade, och Papuer, smarta till färgen.

<_) Filippinska eller Maniliska öarne, hwilka
tillhöra Konungen af Spanien, och utgöra en skargård af om-
kring I2uo mindre öar. Här äro flera Vulkaner, hw.rföre de
ock ofta lida af jordbäfningar. Det owanligt ömniga regn,
som här faller, gör jorden utmärkt fruktbar. Der frambrin-
gas isynnerhet mycket ris, socker, kaffe, muskot, äfwensom
här sinnes rikt förräd pä mineralier. Inbyggarne beräknas
till öfwer 5 millioner, bestäende till största delen af wilde neger,
like Vgalotter, hwita nägot bildade Tagaler, Haraforas, Ma-

S
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layer sch Kinesare, samt Spaniorer, som besitta kusterne. ---

Den wigtigaste bland dessa öar är Manila eller __uzon, med
hufwudstaden Manila, som har ett slags Universitet, drifwer
betydlig handel och har 140,000 inw. Den sydligaste och stör-
sta ön är Magindanao, eller Mindanao. Bland de in-
ländskt Furstarne, hwilka alla erkänna Spaniens öfwerherrstap,
är Sultanen af Magindanao den detyoligste. De sa kallade
Sooloo-öarne, 6n till antalet, lyda en Sultan som äfw.n
ar herre öfwer ön palavan.

VI. K i na
omgifwes af Asiatista Nyland, Stora Oceanen, Indien och
Tatariet, och innehåller öfwer .00,000 quadrat mil i areal
widd. Folkmängden stiger till öfwer 230 millioner och således
är Kina den folkrikastc stat pä jorden; krigsmakten utgör
1,288,000 man, hwaribland 830,00n Infanterister, 240,000
Kawallerister och 58,000 Sjötroppar. Landet bestär af z:ne
hufwuddelar, nemligen det egentliga Rina, samt des) syd-
länder och Skyddsländer.

I. De t egentliga Rina,
omgifwes af Stora Oceanen, östra Indien, Tibet och Tungu-
sien, samt Mongolien, ifrän htvilka sistnämnde det är afstsldt
genom en i äldre tider uppförd ofantlig mur, öfwer 300 mil
läng, hwilken nu mera stall wara förfallen. I norr och we-
ster är landet ganska bergigt af äscsr, som ulga frän Hög-
Asien. Utom bagge hufwudflodern. langtsekian och Hoang-
ho, har landet en mängd floder och sjöar, förenade genom kost-
bara kanaler, af bwilka den Kejserliga är öfwer 300 mil läng,
murad af quader.stenar. lordmänen är fruktbar, isynnerhet
i mellersta delen af landet. I intet land är äkerbruket mera
blomstrande eller aktadt än i Kina. Kejsaren sjelf plöjer är-
ligen en jordlott och jordbrukarne utgöra ett af de mest ansed-
da ständen. Landets förnämsta produkter äro the, silke, bom-
ull, ris, indigo, flere kostbara trädslag. - Kinesarnes manu«
fakiurer och handel äro i högsta flor. De tillwerka polcellaine,
lakerade waror, f.srgor, sidentyg, katlun och muslin i mycken-
het och af utmärkt godhet. Deras färgerier, målningar och
sina trädsnitt äro förträffligt arbetade, men efter smaklösa teck-
ningar. De äga gafwan, att i alldrahogsta grad härma och
göra efter de arbeten man tillsänder dem. Handeln inom lan-
det är befordrad genom de mänga inbördes sammanbundne ka-
nalerne, ock den utländska handeln till lands och sjös ar wig-
tig. De sjöfarande Europeiska nation.rne fä endast besöka sta-



275

ben Kanton. Rpssarne emottaga de Kinesiska warorne wid
Nysta gränsen. — Kina är en ärftlig Monarki, under en
Stor-Rhan; den wi kalle Kejsare. Regeringsformen är i
högsta grad despotist, och Kejsarens makt är oinskränkt. M.ananser honom upphöjd öfwcr alla andra jordiska makter, och
han kallar sig derföre Himmelens Son. Den regerande fa-
miljen härstammar frän Mandschu-Tunguserne, HPilka besegrat
Kinesiska Nationen, men med hwilka Kinesarne sedermera för»
enat sig. Alla högre och lägre embetsman, 9600 till antalet,
nämnas af Europeerne med det allmänna namnet Mandariner
och delas i flera klasser. — De allmännaste Religionerne i
Kina äro K.ngfutse's de förnämares, F6s (Buddhas) de lägre
folkklassernas, och desi gren (den Lamaistn) hofwets religion.
Utom dessa tälas Judar och Muhamedaner med offentlig reli-
gions-öfning, och under mänga inskränkningar, Christna missio-
närer. Kineser»., hafwa sitt eget enstafwiga spräk och sin egen
hieroglpsista skrift; ehuru de tidigare än andra nationer upp»
hunnit en hög grad af odling, hafwa de likwäl derwid stannat
och ej gjort nägra widare upptäckter i wetenstaper och konster,
oakadt de »vi ht icke hafwa brist va stolor och underwisnings-
anstalter.

Landet är indelt i 17 provinser *), hwilka f.rwaltas af
Guvernörer. Rikets hufwudstad och Kejsarens residens är pe»
king, belägen wid norra gränsen i Provinsen Petscheli, med
1,500,000 inwänare, mänga präktiga palatser, samt boktrycks
rier (hwilka här woro kända längt förr än i Europa).
Staden Nankin, söder om Peking, fordom Kejsarens rest»
dens, med en million inw., det 100 alnar höga porcellains»
tornet, mänga manufakturer och stark handel. Sutscheu, i
en ston trakt wid sjön Taj och Kejserliga kanalen, med en
million inw., berömda manufakturer, stark handel, samt säte
för Kinas berömdaste lärde ock rikaste köpmän. Suangtsch.u,
med 200,000 inw.; driswer handel med fruntimmer. Häng-
tcheu-su, med en million inw., hwaribland 60.000 siden»
arbetare; för deh romantiska belägenhet kallas den af Kine-
sarne jordiska paradiset. Ranton, spdwest om Nankin, med
500,000 inw., hwaraf 40,000 bo pä bätar i den wid staden
belägna floden Pekiang; detta är den wigtigaste staden för
Kinesistä handeln, och den enda, som af Européer far besökas.

*) Kustprovinser: ,) Petscheli, 2) R.angnan, 3) Tschekian,
4) Fukten, 5) Schantong, 6) O_uantong; Gränsprovinser:
7. Schanfi, 8) Schensi, 9) Sze.schnen, 10) Kunnan, >_)

G-uansi; Inre Provinser: ~) Hsinan, 13) R.ia,»ysi, ,4) Hu«
tallg, lZ) Rn...sch.ou, 16) Honan, l?) Ransu.
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I försts-derne hafwa Europeerne faktorier, men sina waror
måste de lasta af skeppen 2 mil utan för staden wid den lilla
ön sVampo. Den frän fasta landet genom en, nu till hälf-
ten förfallen mur, stiljda halfön Macao, med stad och hamn
af samma namn med 30,000 inw., tillhörer Portugisarne,
under Kinesiskt wälde, hwarföre ärligen 100,000 dukater måste
betalas. Fokan, blott en by, men som har en million inw.
samt siden- och metallfabriker, Nw-tschang.fu, wid langtse-
kiang, med 600,000 inw., den wigtigaste staden för inre han,
deln. Ninfo, hamn för handeln med Japan. R.ngtes.hing
med en million inw. och de ypperste porcellainsfabrikcr i riket.
Dessutom mänga städer med 100,000 inw. och derutöswer.

11. sydländerna, innefattande Östra Hög-Asien l

i) __.il la Buchariet (Östra Dschagatai, Lurfan),
stiljes i wester genom Mustag ifrån stora Buchariet och är i
norr och söder genom höga bergskedjor stiljd ifrän Songariet
och Tibet, i öster stiljes det frän Mongoliet, genom sandöknen
Robi eller Schas.hin, som innefattar en stor del af landet,
hwilket likwal har nägra fruktbärande trakter. Bland desi
floder är Markand, som utfaller i sjön Lop, den betydligaste.
Det är ett af de högsta länder i werlden och har derföre ett
ganska kallt klimat. Inbyggarne äro dels Muhamedansta
Bucharer, dels Lamaista Ka.mucker, hlvilka äro nomader.
Manufakturer och handel finnas i några städer, bland hwilka
de betydligaste äro: Turfan, residens för en Kahn, af Dschingis-
Kahns siägt. Markand med 80,000 inw., en wigtig manu-
faktur- och handelsstad, medelpunkten för handeln emellan
norra Asien, stora Buchariet, Indien och Kina. Raschgar,
fordom hufwudstaden i ett eget mäktigt rike, med .5,000
inwanare.

2) Mongolien ar fördeladt i flera af hwarandraoaf-
hängsga stammar, regerade af Khaner, som äro skattskyldiga
under Kina. Höglandet är uppfylld, af stora och ofruktbara
hedar, samt omfattar äfwen en del af öknen Robi. Här
hafwa de flesta Siberiens floder sina källor, såsom Ir-
tisch, hwilken flyter genom sjön L satsan; Obi; lenisejai
Selenga; samt de mot östra Oceanen flytande Amnr och
Hohangho. De öfrige floderna äro blott stepp-floder eller upp-
tagas de af stepp,sjö_r, af hwilka Balkasch, Rokonor sch
l_op äro de bekantaste. Landet har synnerligt öfwerflöd pä
»vilda djur; usom flere mindre bekanta finnas mänga husdjur,
såsom hastar, åsnor, kameler, far, (Argali) m< fl., härstädes wilda.
Fa trakter äro fruktbara, luften kall i produkterne äro säledes
ej mänga. Landet är likwäl icke utan manufakturer och han-
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del. Har tillwerkas wapen, läder och ylletyg; äfwen papp..,
siden och bomullstyg. Handeln bestar i byte med Ryssar och
Bucharer. Karavaner gä ända till Astrakan och Tobolst. —

Inbyggarns äro Mongoler, en stor folkstam, hwilken delat sig
i tivenne hufwudstammar, egentlige Mongoler och Ralmuc-
ker. De äro allesamman Nomader, anhängare af den Lamai-
sia religionen, och hafwa sä mycken odling, som deras religion
och lefnadssätt tilläter. Landet indelas i fyra provinser: 2)
Soangariet, Soangarernes land, norr om lilla Buchariet, är
ganska bergigt, med befasta staden Ilan, säte för en Kinesisk
Stathällare. — b) Rhoschot, emellan lilla Buchariet, Ti-
bet och det egentliga Kina, är äfwen ganska bergigt, dock mest
uppfylld! af hedar, med sjön Roko, hwaraf landet fatt sitt
namn. Hit räknas äfwen Sifanernao land, i hwilket den
äkta Rhabarbern wäxer. —c) Ralkas Mongolien, wid norra
gränse»», Dschingis Khans stamland, men desi hufwudstad Rar-
korum är nu förswunnen. Städer: Kure (Urga), säte för
en Kinesisk vice Konung, och Maimatschin, wid Siberista
gränsen, flitigt besökt af Rysta handlande. — 6) Scharra
Mongolien wid Kinesiska muren, hwaruti Kinesiska Mo-
narkens sommar-residens Dschehol är beläget.

3) T. ungusien eller Mands.huriet, innefattar
landet kring floden Amur, är omedelbart lydande under Kine»
sista Monarkien, omgifwet af Mongolien, Siberien, Japanska
hafwet och Korea. Landet är bergigt, mindre ödsligt och ofrukt-
bart än Mongolien. Östra delen är betäckt af skogar. Tun-
guserne dela sig i mänga stammar, af hwilka Mandschu.Tun-guserne (Kinas eröfrare), bekänna sig till Lamaista religionen,
och äro dels herdar och fiskare, dels åkerbrukare. Hela landet
delas i trcnne Ståthållare, omen, hwilkas förnämsta städer äro:
Ririn Ma.s__ho.ong, vice Konungens residens i provinsen Ki«
rin; Tsttsikar, norr om Kirin, hufwudst. i provinsen af sam-
ma namn, en förwisningso.t för Kinesare. UlussN-Mudam,
Kinesersses mest nordliga gränsfästning mot Siberien. — Till
Tungusi.n hör äfwen den stora halfön Sachalin-Ula eller
-^schocka, wid floden Amurs utlopp, och landstapet Leao.
tong. Kejserliga familjens arslland, med staden Mukden
eller Schinjang.

111. Skydds-länder.
1) Halfön 2.. o rea, hwaraf likwäl nägon liten del stall

wara afhangig utaf Kejsaren af Japan. Genom provinsen
Leaotong samsnanbindes den med det egentliga Kina. Landet
är bergigt, isynnerhet norra delen, der lusten ocksä är kall och
jorden ofruktbar. Den södra delen, som har mildare klimat.
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sr mycket fruktbar och wäl oblad, samt framalstrar flera pro-
dukter. Här tillwerkas förträffligt papper af bomull, sasM
mänga siags tyg af hampa och bomull, men silket förstä in-
byggarne ej att förarbeta, hwarföre ock hela deras produkt der-
as sändes ra till Kina. Handeln drifwes endast med Kina
och Japan j med Europa tillätes alls ingen förbindelse. — In-
byggarns öro, likasom i egentliga Kina, en blandning af Ki-
neser och Mandschu-Tunguser. Deras språk stall wara olikt
Kinesiskan, men de öfwerensstämma med Kineserne i religion
och bildning. Korea är en oinskränkt ärftlig Monarki, hwars
Regent likwäl af Kejsaren i Kina erhäller fullmakt säsom Ko-
nung, mäste hylla honom och till honom betala statt. Hela
landet är Konungens egendom, och alla inbyggarnes besittnin-
gar äro län af honoM, högst pä lifstiden. Rikets hufwudstad
och Konungens residens heter Ringhitao.

2) L. ber eller höglandet norr om Himalaja wid grän-
sen af Indien och landstapet Nepaul, är den högsta bergsstätt
i Asien och har de högsta bergstoppar pä jorden, betäckta med
ewig snö och is. Här finnas sjöarna Lerkiri och landro,
här uppspringa Indiens betydligaste floder, säsom Ganges, Bur-
remputer och Irawaddi. Utom guld och andra mineralier, äro
de§ mest egna produkter Jack eller grymt.xar, htvars swansar
brukas som plumager, sinullige far och en art getter, som lem-
na ull till de finaste shawlar. Manufakturerne äro ej till-
.äcklig, till inbyggarnes behof, men landets egna produkter
förorsaka litwal, att en icke obetydlig handel kan drifwas med
Kineser, Bucharer och Kalmucker. Tibetanerne äro till större
delen Nomader, tala ett eget spräk, och hafwa en egen weten-
fiaplig bildning. Landet regeras af 2:ne Lamar, Dalai-Lama
och Vogdo Lama, som hos sig förena högsta andliga och
werldMigll makten och anses för Gudar, som antagit menstlig
gestalt. Städer: Lassa wid Burremputer, säte för Dalai-
Lama, en Kinesist vice Konung, har Kinesisk garnizon, drifwer
betydlig karavanhandel. I detz granstap är beläget klostret
Putala, och ett flott, som innehäller fyra wäningar med
10000 rum. Tissulumbu, Bogdo.Lamas residens.

3) B utan eller Langustan, söder om Tibet och Hi-
malaja, lyder äfwen under en andlig beherrstare Dharma-
l_ama, under Kinesistt öfwerwälde. Förnämsta staden ar:
Tassisudon.

4) l_ikejo-ö arne, till antalet z6, äro gansta frukt,
bare, bebodde af ett gästfritt och muntert folk, som idkar äker-
bruk, siste, samt handel pä Kina och Japan. De hafwa ät,
stillige manufakturer, och regeras af en utaf Kinesiska riket be-



279

roende Arfkonung. Pä hufwudön. Stora Likejo, sinnes huf,
wudstaden Ringtschin. Madschi Rosin,a«öar»e äro Likeji-
ste Konungen underdänige.

VII. Japan
den mest östliga Staten i gamla werlden, innehäller i widd
4 till snc>l) quadrat mil, och bestär af en mängd öar, med
branta berg, hwars spetsar äro betäckte med en ewig snö. Kus
sterne äro äfwen omgifne med otillgängliga klippor och wat,
tesshwirstar, sjelfwa öarne äro steniga och af naturen föga
fruktbara; sommarhettan är häftig, »vinterkölden stark och
langwarig. Här inträffa ofta häftiga regn, owäder, stormar
och jordbäfningar. Landet är med otrolig flit odladt ända
opp pä bergens branter. Här framalstras, jemte ris, hwarje.
hända sorter spanmal och frukter, silke och guld, äfwen den bä-
sta koppar man känner; likaledes sinnes harstädes utmärkt god
poreellains-lera. lapanesarne öfwertraffa Kineserne i mänga
konstarbeten. De liltwe.ka stöna silke- och bomullstyger, por-
cellain, lakerade waror, wackra arbeten af stäl och andra me-
talliste kompositioner. Utländska handelen, endast tilläten för
Kin.sa.e och Holländare, är underkastad mänga inskränkningar
och derföre obetydlig, deremot är den inre handlen ganska listig.
lapanesarne sielfwe fa endast handla pä Kina och Korea, och
äro wid dödsstraff förbudne att besöka främmande länder. —

Inbyggarn., hwilkas antal högst olika uppgifwes, wanligen 20
till In millioner, af Mong.iist och Malayist börd, äro i kon-
ster och »vetenskaper öfwer de flesta Asiater i hafwa boktrycke-
rier och skolor. Utom Kinesiska strifttecknen hafwa de äfwen
en egen bokstafsskrift. Huflvudreligionen ar den Budhistista
med talrika prester och kloster; landets älsta religion är Sin-
to, hwars öfsverhufwud ar Dairi eller den andliga Kejsaren,
som fordom äfwen förenade den werldsliga makten, hwilken NU

utöfwas af Rudo eller den werldslige regenten. Christna ta-
las icke. Negeringen är i högsta grad despotist och uppdra-
gen ät flere smä Furstar, som bero af Rudo Soma's (Kejsa,
rens) oinstränkta t>rrawälde, hwilkens namn liksom Dairis, i
hela landet anses som den största statshemlighet; först efter
desi död far man weta desi namn. Thronföljden, äfwensom
alla offentliga embeten, äro ärftliga. Lagarne äro högst
stränga; de steste förbrytelser straffas med döden. Krigsmakten
stiger till omkring s_>o,uuo man.

De hufwudsakligaste öarne äro:
1) Niphon eller Nipon, den största af alla och mest



280

fruktbara, med undantag af nordwcstra kusten. Städer: led.
do eller Gdo, werldsliga Kejsarens residens, som har öfsver en
million inwsnare, hwa.ibland mänga konstnärer, handtwer.are
och köpmän; samt Miako eller Rio, Dairis residens med
6o_»,_>o_» inwänare.

2) Kiusju eller Ximo, med halldelsstaden Nangasaki,
ten enda ort, der Nederländare (som hafwa sin nederlags-
Plats pä den lilla, med staden genom en bro förenade ön De-
sima) och Kinesarne tillätas drifwa handel med Japan.sarne.

3) Xi ko k o eller Si k of.
Hfwen tillhöra ön lefso, med staden Matsmai, och en del

af Kuriliste öarne Japan. Inbyggarne pä dem. som af la-panesarne kallas 2linus, sro Ichtyophager, hwalfistfängare och
jägare, samt hafwa sin egen Arffurste under Japanskt öfwer-
herrstap. Pä födliga delen af halfön Korea, äfwen som pä halfön
Sachalin eller Tschoka hafwa lapaneserne nägra besittningar.

Afrika,
som utgör en stor halfö, endast genom en smal landtunga
(Suez) sammanhängande med Asien, äger omkring 100 mil-
lioner inbyggare eller något decöfwer, och indelas uti Norra,
Medlerstft och Södra Afr.ko,

Norra Afrika
innefattar Egypten, Berberiet, med Fez och Marotto, saml
Biledulgerid, Sahara, samt närbelägne Oar.

I. Egypten "°)

gränsar i öster till Asien, samt till Arabiska hafswiken, i fö-

*/ Egypten ar bland de nsarkwardigaste land Historien har att
omtala. Har finnas ald.rdomslemningar, bäde stan afiagsna»
re tider äss urkund.rne med wihhet kunna bestämma, och ifrån
stssare tider, hsvilka wittssa osn den höga odlissg Egyptierns
under flera tidehwarf ägt. Redan innan historien uppdrager sin
förlat suar Egypten ett blomstrande organiserad, rike, under
sjlsfstan.iga Kossungar, fullt af tesnpcl, stöder och mysterier,
hsvilka önnu i ruiner, genom sin storlek och mängd, svacka den
resandes förmaning. Ju laogr. man framtränger inåt landet
längs at Nilen, desto talrikare och i ädlare stil utförde är»
fornminnena, hwilket tillsammanlagt med fiere andra stal ut»
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der till Nubien, i wester till den stora sandöknen och Barka,
och i norr till Medelhafwet. Det utgöres hufwudsakligen af

wisar att det alsta kulturfolket hit nedsvandrat frän Ethiopien
och Nubien, mä hända, ursprungligen frän Indien. Till de
-stal man redan ssppgif.vit, för dess ölsta Egyptiska kullurens
härstammande ifrån Indien, såsom indelningen i 5 kast.r, hwar-
of Pressernas, Mysteriernas wärdares, svar den förnämsta, kan
man tillägga alt flera af Egyptierna för heliga ansedda max»
ters fädernesland är Indien och att mänga, som i des) forntid
der odlades, t. c. I.elus__dsuln «r,e._sa_um, tillika med my-
therna borcdödt.. Under den egentligen historista tiden har
Egypten delar Österländernas politiska öde; un.erlades först
Persiskt, sedan Macedoniflt wälde, hsväreftcr riket sösosn sjclf»
ständigt äter blomstrade opp under Ptolomeerna, erdfc.des se-
dan af Romare, Araber och Turkar. Detz i forntiden bekan-
taste städer woro:

a) Uti I) el t» eller Nedre E^plen, i hsvars westra del
woro belägna: ____<~.15» alsta stapelplatsen och hasnnen i Egyp-
ten; Ni^opoli., benämnd och förstönad af Kejsar Augustas,
till minne af d^ öfwer Antonius härstädcs nunna seger; __~»

rc'**>ol>L, berömd för LatonaS stora tempel; __loi._.n_z*l.iz, med
ett ganssa besökt tempel, helgadt ät Venus, och _V___r__.i_ svid
sjön af samma namn, som nu ör uttorkad. I medlersta de-
len: !.»__<:l-i'.ss, markwardig såsom Grekernas alsta handels-
plats i Egypten; B_*i., fordom hufsvudstad i Nedra Egypten,
berömd för sitt ät Minerna helgade tempel; Bur<,, med .alo-
uas tempel och orakel; Lu.iriz, med ett stort Isis sempel,
och I'_l_is eller _>oan, der Moses svisade Pharao sina under.
I östra delen: l-slu.iuns, stark fästning, ofta belagrad af Per-serna: L!il._>stUs, med ett orakcltempel at Gudinnan af sam-
ma namn (Diana); H.liop.li*; eller Gn, med ett berömdt,
2t solen helgadt tempel, Mystcricrnes hufwudsate, der Piato
studerat; I_.i_rap._i_, svid spetsen af Arabiska iv'ken, nedcr-
lagsplalsen för handeln pä Indien; __r*sinoe eller <_I_.p_.ris,
belägen wid kungskanalen, genom hwilken, under Ptolosss,, ernås
tid, en gren as Nilen förenades med rd.a hassvet.

_») Uti I-ep.anami. eller Nledlerfta U.g-?pten, wsrs
städerna: _vl_mnl,is eller i Bibeln Nopf, ess i forntiden o-
fantligt stor stad', Forn-Egyptijke Konungars residens. Nord-
west om fia..n »voro de tre största pyramiderna, sannolikt
grafwar f.r Egyptiske konungarna iamc för oxen Apis, som
dyrkades Uti Memphis; !_.__.leopals. och (_roco_._l<_z)olis be»
kante, den förre för sin dyrkan af Ichneumon och den senare af
krokodilen. I g_...stapet af den sistnämnde lag sjön Ivl___*!z,
hsvars gräfniug fordrat otroligt arbete och ar nu betydligcn
förminskad; samt ____>)-rin.li_n, etc sammanhängande palats,
med oräkneliga ruin och irrgängar, deraf nu intet spärr;
-plirnÄirupulis, der man dyrkade en hwit ko; och __^»s)pc>lis,
der man dyrkade den hundhufwade __nul_i.; Le__>, urgamsnal
stad med elt berömdt orakel. Pä densam»z»as ruiner uppbygg-
de Kejsar Hadrianus _^ntinc>?ots«.
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Nilens n-dra flod-omrade, hwilken flyter frän söder till norr
i en 2 till 3 mil bred dal pä bagge sidor omgifwen af höga
bergstrackor Inemot hafwet delar den sig i flera grenar, och
bildar det sumpiga men fruktbara Delta. Pä östra sidan om
dalen bestar landet af klippor ända till Arabista wiken; pa
den westra af hedar, sä att allenast dalen och Delta kunna
odlas. Jordmanen är sandig, men göres fruktbar genom
Nilens ärliga ofwerswämning, ifrän medlet af Augusti till flu-
tet af Oktober manad, hwilken förorsakas af ett periodiskt regn,
som faller omkring Nilens ursprung i de Abyssinsta bergen.
Genon» kanaler, gräfne frän urminnes tider, kringsprid.s wattnet,
och gödes jorden. Man har ock i alsta tider gräft en stor
sjö, Moeris, för att upptaga Nilens flodwatten under öfwer-
swämningarne och sedan leda det öfwer landet, som den torra
årstiden är alldeles förbränd, och sönderspricker i rutor. I
ofta delen af landet faller föga eller intet regn. Luften är
ganska upphettad och osund, de heta winoarne ej sällsynta;
här finnas mänga blinda, och man anser Egypten för pestens
fädernesland. — Nildalen är otroligt fruktbar; jorden lemnar
de rikaste skördar af spanmäl och ris, en myckenhet lin, bomull,
silke, sockerrör, fastor, indigo, saffran, m. m. Bland detz naiur,
produkter bör-a »vi afwen märka krokodilen, ichneumon, flodhästen,
ibis, samt de i Afrika allmänna rofojur: lejon, tigrar, hpener,
m. st. samt lotusblomman, en art Neckros, som wärer i Ni-
len. Har finnas wäl linne- sidens och bomulls-manufakturer,
men af de förträffliga rudim.steri.rne tillwerkas blott grofwa
tyger; salsniaks-fabrikerne äro berömde. Handeln är ganska
ansenlig. Hela flottor segla ärligen med spanmäl till Eonstan-
tinopel. Emellan Egypten, Etiopien, Syrien och Arabien gä
ärligen stora karavaner. — Inwanarn.s antal räknas till om»

e) 1° !.«!,_> 5 5 eller cöfre lLg^ptes., i hwars westra del
war belägen- Ten.--'!-.. (Den.era), bekant af sina krokodil-jä-
gare; der sinnes ännu ett temligen bibehållit tempel, hsvarcst
man upptäckt tre Zodiaker eller djurkretsar, hsvaraf den stör-
ste nu försvaras i Paris. Pä östra sidan: Cop.o, en gam-
mal Egypsist stad, st.pel.rt för karavanhandeln pa röda haf-
wet; Tl.el.e__, i Viblen No, en af fcrnwcrldens berömdastestäder, Egyptens alsta hufwudstad, rik pä tempel, palalser och
stöder, hw_.af Mesnnons är den bekantaste; I_-.op>*'l,. Esne)
der fiffen Latos dyrkades. Wid Arabista wiken war förssäm-
st-- st.den B»* <-_*!_,(:?, en sviglig handelsstad. — Landet Go-
,'es», som i Bil-el!! omtalas, läter sig swarligen bestämdt ut-
staka. Sinn.llkt war det beläget i bergstrakterna öster om
H.liop.lis, ett land passande för Nomader.
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kring 3 millioner *). Ropter aro landets älsie inbyggare, men
nu fissnas der »nyckel Araber, Turkar och Européer. Den
licrrstande Religionen ar den Muhanseossnska i likwäl talas sä

»val (.hristna sosn Judar. Egyplen är en Turkisk provins,
uss.er ess Paschas eller vi.e Konungs regering; i öfra Egypten
sinnes likwäl älsklige Arabiske Scheiker, som äro alldeles
oashängige.

Landet indelas uti: _-_.) Ned ra Egypten eller Vah-
ri, (som till större delen bestar af de öar, hwilka bildas af
Nilen wid detz utlopp), med städerne: Alexandria, grundlagd
pä Aleranders den stores befallning, blef sedermera Pt.olomeer.
nas residens, länge den stönaste och rikaste stad i Österlän,
den, wtltensiapernas säte, hwars folkmängd uppstattades ända
till B_»u,o< o. har nu knapt _s,c>_>o inw. och aftagande han,
del: i best granska? sinnes Pompeji kolonn, samt mänga
lemningar efter stadens fordna prakt under de Ptolomeista re-
geuterna. Raschid eller Rosette, som har i4,c__>o inw., ät-
stillige fabr., stapelort för alla waror, som transporteras upp
ät Nilen. Damiat eller Damiette, med lo.uoo inw. och
betydlig handel med kaffö och ris. Abuktr, fästn., märksvar,
dig genom sjöstaget den i Augusti 2798.

B) Medlerst a Egypten eller Wostani, med sta-
den Rairo eller Rahira, den största staden i Afrika och hus,
wudst. i Egypten, med 3<_.o,_,_,_> inw.,, medelpunkten för han,
dels» emellan Turkiet, Norra Afrika, Medelhafwet,
Arabien, Indien och Abpssinien; desi hamn heter __>ulak.
Staden Gizeh (Dschiseh), hwarwid sinnes lemningarn. efter
Memphis, Katakomberne (underjordista milslanga grafwar
med mumier eller balsamerade lik), den stora Sphinx (en stor
bildstod uthuggen af klippan hwarpa den hwilar) och de sverlds-
bekante Ppramiderne. Suez, wid Arabiska wiken, med ha»nn
och fieppshwarf.

(_) Ofr a Egypten eller Said, med städerne: Gir-
ge (Dschirdshe) fölnämsta staden med 30,00c» inw.; Siut,
samlingsplats för karavaners»? till Senna.sr, i detz granstap
sinnes markwäcdiga underjordiska grottor; Dendera »vid Niles»,
midt emot hsvilken den listiga handelsstaden Renne är belä,
gen, »vid hsvilken finnas fö.wänan.e ruiner efter det urgamla,
werldsb.römda _!_hebe. Wester osn Thebe finnas uti en bergs-
sträcka mänga stora rum uthuggna, uppfpllda med mumier.

*) Turkista andelen _f Nubien inberäknad , uppgifwes folk,
mängden i OsmanerneS Afrikassst» besittningar »vanligen till
4 millioner.
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Thebes fordna begrafningsplats. Wid Assuan, fordom Sye,
ne, Nilens sista katarakt, ligger den romantiska Nilön Gle-
phantine, uppfylld af älderdomsminnen.

11. Berberiet *)

innefattar hela den wester om Egypten liggande norra kusten
af Afrika, och har fatt namnet Berberiet efter sina älsta in»
»vanare Berberne. Landet, som har en omwexlanoe natur och
ett »varmt, men sundt klimat, bestar af fyra Stater, nemli-
Zen: Tripoli, Tunis, Algier, samt Riket Fez och Marok.
ko. De tre förstnämnde af dessa äro Skpddsländer under
Turkista riket, militäristt aristokratiffa stater, der högsta mak,
ten tillhör det högre krigsbefälet, som utgör en Divan, och i
spetsen för hwilken stär ett waldt öfwerhufwud, i Algier och
Tripolis under namn af De)?, och i Tunis under namn af
Be)>. De erkänna Portens öfwerherrstap, och äro i krigsti-
der förbundne till biträde med krigsskepp, för öfrigt äro de
sina egne herrar. I anseende till deras sjökrig med de Euro»
peiska staterne., hwarigcnom isynnerhet Medelhafshandeln oroas,
kallar »nan dem i Europa för fjöröfware, och köper fred af
dem genom erlaggande af ärlig statt. Deras kaperier ste, li-
kasom bland Europeerne, af enstildta personer, med regerin-
gens tillåtelse. — De förenade Rikena Fez och Marokko ut,
göra en ärftlig alldeles oinskränkt monarki, hwars regent, här-
stammande frän Muhamed, fö »er titel af Sultan. — In«
byggarn, äro Maurer (Arabernes afkomlingar), Berber, Tur-
kar, Negrer och Judar. Landets Religion är den Muhame-
danska, men afwen andra religionsbekännare talas. Har sin,
nas ätstillige manufakturer, och handeln är icke obetydlig;
Europeerne hämta härifrån lifsmedel, wax, russin, hudar och
ull. Inbyggarnes egen sjöfart är likwal icke af betydenhet;
ivigtigare är deremot karavanhandeln till det inre af Afrika,
och längs efter kusten ända till Mekka.

__V) Tripoli inn. fattar hela kuststräckan frän Egyp-
ten till Tunis. Den ar af sjöfarande fruktad för sina sand-
bankar, bränningar och häftiga »vindar. Landet är isynnerhet
rikt pä dadlar och oliver. Imvänarne utgöra omkring 2 mil-
lioner. Negeringen förwaltas af en Dep, alltid en Turk,

*) Fö.st i Carthaginenfiffa och Rosssersia tiden upptrader detta
land i historien och synes da först erhållit kultur. Deh mark-
niardigaste stcid !va.* ll»'.'.!''*^',, i nejden as Tunis belägen,
före des: förstorande af Rom.rne en af werld^ns ivigtigaste
handel.städer. — Landet, indelning under Romarnes tid är
förut upl>gifl..n.
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hwars Divan bestär af Turkista pfsicerare. Här märkes huf-
wudstaden Lripoli, Depens residens, »ned 20,0»» insv., befäst
stött och hamn, och en nära staden belaaen triumfbåge för
Markus Aurelius; fastn. Mesurate. Wid Lebeda finnas
stora, till en del wäl behällna, ruiner efter den fordna Phoe-
nicista staden __.__p.»B inagna. — Landstapet Fezzan eller
Fessan med 100,000 inbyggare, under en Sultan, som res»,
derar i staden Mursuk, är stattstpldigt under Tripoli. Un»
der Tripolitanskt öfwerwälde lyder aftven provinsen Barka,
ett till största delen öde, illa odladt och föga befolkade land,
hwars inbyggare äro strätröfware; afwensom stera mindre statt,
skyldige stater. Uti den lilla lrepubliken Schivahs område
finnas ruiner efter det fordna lupiler Ammons tempel.

B) Tunis, utgör en liten landsträcka kring Cap Von,som i söder är dels bergig, dels steppland, men i wester och
wid .ustern. ganska fruktbar Det har emellan 2 och 3 mil-
lioner inbyggare, för det mesta Beduin-Araber. Staten rege-
ras af en Bey, som sr af Maurifl härkomst. Här märkes:
hufwudst. Tunis, belägen wid en saltsjö, som står i förening
med hafwet, med 150,000 inwanare, samt den befästa ham-
nen Soelet ta ; handelsstaden Rairwan, med den heligaste
Mostee i Norra Afrika, och fästn. Biserta. Nuinerne efter
Rartago och Utica äro äfwen har belägne.

(.') Algier, emellan Tunis och Marokko, ett berg-
fullt och sadesrikt land. Inbpggarnes antal larer stiga till 2
2 3 millioner. I spetsen för Regeringen står en Dey (alltid
en Turk), hwilken wäljes pä lifstiden af Divanen, som utgö-
res af Turkista officerare. Algier är den mäktigast, af de
tre Nöfwarstaterne, och delas i tre delar: Titter)?, den me.ler-
sta ; Ronstantine den östliga och tl?ascara den westliga delen,
hwilka hwardera styras af en Bey. Här märkes hufwudsta-
den Algier wid en wik af Medelhafwet, med en säker och
befäst hamn samt 80,000 inwanare.: städerne: Aonsian-
tine, med 30,000 inw.; Mascara, med 24,000 inw.;
Oran (ar 179» friwilligt afträdd ät Algier af Spanien) med
12,000 inwänare, samt befästa hamnen Masalquivir.

Kejsaredömet Fez och Marokko, som utgör nordwestli,
gaste delen af Afrika, wid de högsta Atlasbergen, har ganst,.
fruktbara och angenäma dalar, rikt wattnad. af flo-der. Lan-
dels wigtigaste produkter äro koppar, jern, mandel och sydfruk.
ter. Inbpggarnes antal stiger till »0 millioner. Landet stp,
res af en Sultan, som regerar despotistc; l.sndtmakt.n ucgör
36,000 man, och sjömakten bestar af omkring 10 fregatter
och fiera smärre farlpg. Kejsaredömet indelas i 4 d.lar:
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i) Riket Fez, med hufwudstad af samma namn, som är medel,
punkten för rikets handel/ har 100,000 inw., ett af de ri-
kaste diblioteker i Afrika, samt wigtiga manufakturer. Sta-
der: Mekines, Sultans residens en del af äret, med talrika
Mosteer; Sala eller Sale en kand hamn; Larasch eller G-
laraisch, med fästn. och betydlig handel pä Europa, Tetuan
med fästn., 20,000 inw.. och hamnen Martin; Tanger,
säte för Europeista Konsulerne. — 2) Riket Marokko, med
hufwudstad af samma namn, som har 30,000 inwänare och
ar Sultanens wanliga residens, belägen wid Atlasbergen samt
omgifwen med palmskogar ; Sultanens palats utgör en egen
siad för sig sjelf och är nära en hals mil i omkrets. Här
märkes äfwen staden Suira eller Mogador. — 3) Riket
Sus, med hufwudstaden Larudant. — 4) Riket Lafilet,
uti hwars stad af samma namn de ät Nigritien tagande Ka»
rcsvanerne församlas.

Till Spani.rerne hör den midt emot Gibraltar belägna
fästningen Ceuta, som är en landförwisnings ort.

Anm. Landskapet Biledulg.rld (Belad.al-
Dscherid, Dadellandet), söder om Atlasbergen, frän Sus an»
da till Tripoli, är till större delen en ofruktbar sandöken, som
blott här ock der har att framwisa nägra gröna och fruktba-
ra ställen (Oaser *), kring de frän Atlasbergen nedströmman»
de floder, hwilka snart bortssna i sanden. Inbyggarne, (Ber»
ber. Araber, Negrer) äro till största delen Muhamedaner, lef»
wa dels som nomader, dels bosatta och idka handel. Märk»
wardigast äro de Muhamedansta Mofselemis, som drifsva a»
kerbruk och handel, och hwilkas Furste rcsiderar i Illerik. De
särstilde delarne äro antingen beroende af Marokko, Algier
och Tunis, eller oberoende, t. e. Gademes, med hufwudstad
af samma namn.

111. Sa.hara eller Stora Öknen
är en torr, sandig, till en del med kiselstenar och till en del
med flygsand betäckt omätlig landsträcka, emellan Atlantiska
hafwet, Berberiet, Nigritien och Senegam.ien. Här finnas
inga strömmar eller sjöar, pä flere ar regnar bär icke, hwar.
före hettan är odräglig; här ar stamlandet för winden Sa-
mum. Inga träd eller buskar betäcka jorden. Har och der
finner man likwäl kring källdrag fruktbara platsar, bewäxte
med några palmer och saltplantor, som tjena dromedaren till
föda. Inbyggarns äro ganska fä och spridda, dels Araber,

*) Af det K.p.iska .val)., som betyder ett bebodt ställe.



287

dels Berber, dels Negrer; de äro Muhamedaner, indelade i
fiera folkstammar, af hwilka hwar och en rader öfwer wiffa
betesplatser, och styres af ett eget öfwerhufwud. Landet delas
i sex hufwudöknar eller distriktcr, blisnd hwilka den största,
Zanhaga eller Azanaga, innefattar bergsuddarne Bojador
och Hwita berget (Eap Blanc), som utgöra norra gränsen för
stafhandeln och Europeernes kolonier i Afrika. Här ar ham,
nen portendik, port d'Add)7 eller Hikura med Arguinsta
wiken, och ön Arguin, hwilka Frankrike tillegnar sig. Ostli-
gaste delen till Egyptens gräns far namn af Libyska öknen.

Till Norra Afrika höra: Kanarie-öarne, fordom
fa kallade Lyckliga öarne, af hwilka en del tillhöraSpa,
nien och en del Portugal. — i) De Spanske eller egent-
lige Kan ari, öarne äro 12 till antalet, af hwilka 7 äro
obebodd.. De hafwa sundt klimat, stark hetta, till en del hö.
ga, med stog bewurna berg, pä hwilka produceras win och en
mängd frukter. Inbyggarne, till antalet 180,000, äro af
spanfit och norrmannistt ursprung och ifrige katholiker. De
förnämsta öarne äro: a) Ranaria, »ned 50,000 inbyggare och
hufwudstaden Palma, som har 9000 inw. — b) L.eneriffa,
med staden St. Cruz, medelpunkten för handeln emellan Ka«
narista öarne samt Europa och Amerika, som har 9000 inw..
Guvernörens residens; samt det höga berget pico, fordom en
vulkan; — c) Ferro, hwarigenom man brukar draga den för-
sta meridianen. —

- 2) Bland Portugisiska öarne aro Ma«
deira och Porto Santo de förnämste. Madeira har ett
lyckligt klimat, njuter en beständig wär, ar ganska fruktbar,
men föga odlad. Hufwudprodukten är win. Inbyggarne, som
utgöra omkring 100,000 personer, äro Portugiser, Mulatter
och Negrer. Hufwudstaden är Funchal, Stäthällarens resi-
dens, med 20,000 inwanare, och en god hamn, som ofta be-
sökes af sjöfarande under resor till Ost» och Westindien. —*
De obebodde Salvages öarne tillhöra äfwen Portugal.

Medlersta Afrika
innefattar Länderne Nubien, Abyssmien, kusterne Adel och
Ajan, Nigritien eller Sudan, Senegambien och Ofra
Guinea med närliggande öar.

l. Nu bi en *),som gränsar i norr till Egypten, i svester till Nigrnien, i sö-
Bland fordna städar i hetta land märka wi endgst IVlerus, be»

lagen svit* Bat..-el-Azs-e., fordom icke blott en _f de »vigt!g_st.handelsstader, utan cck hufwudsätet för de pr.st.cl.llier, sssnutgått till Egypten.
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der till Abyssinien och i öster till Arabiska wiken, är ett ber-
gigt och klippfullt land. Nilen, som här har stora »vattenfall,
flyter igenom landet och upptager der en betydlig stod Bahr-
el-Abiad (den hwita stöden), hwilken kommer ifrän Manber-
gen. Landet förbränn.s af hettan, lider mycket af Samum,
är wid floderna ganska fruktbart, men, der watten icke sinnes,
en torr sandöken. Här erhälles guldsand, elfenben, sockerrör,
tobak, förträfflig boskap, n». m. Inbyggarns äro egentligen
Nubier, en egen folkstam, samt Negrer och Araber, hwilka ä-
ro nästan alla Muhamedaner, mest åkerbrukare; men äro för
öfrigt ganska rä och okunnige. Landets förnämsta delar äro:
i) Lurkista Nubien eller nordligaste delen och kusten Abex,
lydande under Ståthållaren i Egypten, med stader».. Suakem
och Arkiko wid Arabiska wiken. — 2) Riket Dongala, nä-
stan midt i landet, under en Arfkonung, som ar stattstpldig
under Konungen af Sennaar, med staden Dongala. — 3)
Riket Sennaar, wid gränsen af Abyssinien, 4000 fot öfwer
hafwet, är wäl befolkad., lydande under flera furstar och en
Muhamedanst Arf Konung. Staden Sennaar, har 80,000
inwänare, och betydlig handel.

11. Ha be sch eller Abessinien
gränsar i norr till Nubien, i öster till Arabiska wiken, och i
söder till kusters». Adel och Ajan, samt i wester till okända
länder. Största delen af detta högland, kring Nilens källor,
är bergigt, och flera bergspetsar äro betackta med ewig snö.
Klimatet ar ganska omwäxlande. Ifrån April till September
faller nästan oupphörligen starka regnskurar. Har framalstras
en mängd förträffliga produkter, såsom: fp anmäl, win, kaffe,
socker, bomull, lin, ebenholtz, guld och andra mineralier. In-
byggarnes antal skattas till 4 millioner. De .ges.ttiga Abys»
sinierna äro en med Araberna bcstägtad folkstam och lacobi»
tiska Christna. Aethiopista språket delar sig i 2me munarter:
Gheeziska, som är bokspråket, nu nästan utdödt, och Amha-
rijra, som är hofspräket. Utom dessa finnas här Araber,
som äro Muhamedaner, och Gallas, en wild föga kand folk-
stam frän det inre Afrika, hwilka äro Fetischdyrkar.» Konst,
fliten är obetydlig och byteshandeln icke mycket wigtig. Landet
bestar af flera Stater, hwilka fordom erkände en öfsverherre,
_^egus kallad. Gallas, ett mäktigt folkstag, som förr woro
Negus underdänige, hafwa nu lillwällat sig makten, och in-
kräktat en stor del af landet. Riket Tigro intager medlersta
delen af landet. Uti detta sinnes staden Axum med stora
ruiner efter den fordom blomstrande staden Auxume. Riket
Amhara eller westra delen, kring sjön Tzanc», är eröfradt af
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Gallas, tillika med staden Gondar, den betydligaste i landet,
med 50,000 inwanare. Murd Azimais rike innefattar de
fodra provinserne Gfat och Schoa; och östra delen utgores
utaf kusten Habesch. En del af det inre landet, äfwenson.
kusterne, äro bebodde af flera wilda folkstammar.

111. Adel och Ajan:
Adel, ett sandigt, föga bebobt kustland, ifrän sundet Bab-el-
m.ndeb titt udden Gardafui, utgör en egen oafhängig stat^
under en Arabist Furste, som benämnes Iman. Ajan, ifrän
udden Gardafui ända till linien, är afwen ett torrt, ofrukt»
bart, föga befolkad, land, bebodt af Muhamedansta Araber
och Negrer, och delad, i ätstillige smä stater. Auxa ar huf«
wudstaden i Adel, och Brava i Ajan.

IV. Nigritien eller Sudan:
sä kallas hela det okända, inre landet emellan Ajan, A.pssmi-
en, Nubien, Sahara, Senegambien och Guinea. Landet .al<
las Nigritien efter floden Niger, som löper östligt, och förlo-»
rar sig i det inre landet, och af Araberne Sudan, eller de
swartas land. Norra delen af landet bestar af stora flätter
och sal.dh.da.. i öster är det wattnadt af Gazellflodeni södr»
delen är bergig, stogbewuren och rik pä watten. Landet har
äfwen flera betydliga öknar, ett hemwist för mänga wilda
djur. Bland deh waxter förtjena isynnerhet att märkas Boa»
bad, det största träd i werlden, gummi- och pnlmlräd. Kli-
matet är tropiskt, med endast 2:ne årstider, den torra och den
regniga. Under 30 ärs tid hafwa Europeerne sökt till att fs_
kûnedom af denna del utaf Afrika, men först i senare tider
hafwa Engelsmännen Denham, Clapperton och Laing, fastän
meb förlust af lifwet, skaffat nägon upplysning om delta land»
Här drifwes handel isynnerhet med guld och fiafwar. Landet
hör till de bast befolkade delar af Afrika, är tvä. odladt och
bebos af Negrer, hwilka dels ärv hedningar, dels Muhameda»
ner samt af Araber. Folket är fördelad, i flera stammar och
smä stater af åtskillig form. Gallas innehafwa en stor del
af Nigritien, och ströfwa kring hela trakten emellan Abpsstn-
sta bergen och Lupata. — De betydligaste riten härskades öro

_

1) Bornu, i nordöstra delen, hrvars inbrggare äro mera
odlade än öfriga Negrer. Regenten kallas Sultan, och är af
Maurist härkomst. Hufwudstaden är Birnie, belägen wib
den stora sjön Tsad, som har 30,000 inwanare, och drifwer
en liflig karavanhandel med Fezzan, Tunis och Tripoli. Hit
hör Gebietet tvangara, ett guldrikt land. -^ 2) Söder om

T
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Bornu bor ett mäktigt Mauristt folk, Fellat..ne, hwilkas Re.
gent kallas Bello och utmärker sig genom mycken civilisation.
Han residerar i Sakkatu. Här märkes dessutom Ranc», «n
wigtig handelsstad med 40,000 inwanare, sch Raschna, äf«
wenledes stor och ansenlig. -— 3. __ ombuk tu en af de största
Negerstater i Sudan, »nen af Europeerne föga känd. Den
är belägen pä bägge sidorne om Nigerfloden, i westliga delen
af Sudan, är mycket fruktbar och folkrik och regeras af en
Negerfurste, som bekänner sig till Islam och tillika stall be-
herrsta Vambarra. Tombuktu, hufwudstaden, belägen en half
mil frän Nigerfloden, är en wigtig handelsstad, med 100,000
.nwänare, som besökes af talrika karavaner frän ätstilliga or-
ter i Afrika. — 4) Bambarra, en ansenlig Negerstat uti
det westliga Sudan, som lyder under Tombuktu. Sego öt
derstädes hufwudstaden, belägen pä bägge sidor om Nigerflo-
den, med 30,000 inwänare. Genne tDschenni) pä en ö uti
Nigerfloden. — 5) Darfur eller Fur, i östliga delen af
Sudan, wid gränsen af Nubien, ett temligen odladt land,
hwars Muhamedanste inbyggare äfwen drifwa en icke obetyd-
lig handel isynnerhet pä Egypten. De regeras despotistt af en
Sultan, som tillika är den förste köpman i landet. Förnäm-
sta staden är Robbeh.

V. Senegambien
har sitt namn af de stora fioderne Senegal och Gambia,
tvid hwilka det är beläget, och gränsar i norr till Sahara, i
öster till Nigritien och i söder till Guinea. Ifrån det senare
åtskiljes det af den höga bergskedjan Sierra __.ec»na och den
derifrän kommande floden af samma namn. Bergen gä st
norr i en h_lf.ir.el omkring landet, af hwilket den östra delen
är föga kand. Kusterne äro läge och slätte, gansta fruktbare
wid fioderne, men eljest sandige och öde; hettan är gansta stark
och ofta rasa här sydostliga orkaner, som älföljas af en för-
färlig äska (tornados). Här produceras ris, peppar, bomull,
indsgo, ebenholtz, gummi, guld, koppar, elfenben, m. m. Han-
deln härmed drifwes af Engelsmän, Fransmän, Holländare,
Danskar och Nordamerikanare. Inbpggarnes antal kan icke
bestämmas, likwäl är det icke obetydligt. De äro delS bofa-
ste Negrer, dels Mohrer, hwilka äro Muhamedaner och bo i
tält. Tillbe förra höra Mandingoerne, och laloferne; till
de senare Fulierne, som äro samma folk med Fellaterna. Des-
sa folkstammar äro fördelade i mänga fma stater, af hwilka
de märkwär.igaste äro: 1) Fu liernes land pä bada sidor
om Senegal, fördelad, i flera stater, hwilkas öfwerhufwud är
Ramba, en Muhamedanst Ofwersteprest, som residerar i Gu-
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mel eller Agnam. 2) lalofernes land, emellan Se,
negal och Gambia, hwilket delas uti 4 districter: a) Bur,
lalof med hufwudstaden Hikarkor, der stora lalof residerar;
b) Hoval, som beherrstas af en sä kallad Brak eller Kung;
t) Rajor, hwars Regent förer titel af Damel, och d) Boal,
hwars Regent kallas Tin. I)Mandingoernas land,
wid Gambiastodenj landet är deladt emellan flera Furstar.
De wigtigaste Staterne öro: Galam, h»vilken drifwer betydlig
handel; Bambuk, rikt pH guld; Bondu; Salum eller Bur,
sali; Barra; ).any, tvulli samt Bisagos öarne, en sam,
ling af i6öar wid mynningen af Rio Grande.

Europeerne hafwa här och ber nägra distrikter af kuster,
ne: 1) Engelsmännen: in James, nägra mil frän Gam-
bias mynning; ön Bulam, med säker och rymlig hamn:
Sierra Leona kompagniets etablifsement pä fasta landet i
provinsen Stora Bulam, med staden Fre.town och hamnen
Georgsbay; staden Ringston; Negerkolonien Leicester. —»

2) Fransmännen äga ön Senegal, med fastn. Louis; in
Goree med en stad af samma namn. — 3) Portugiserne
hafwa staden Cachao eller Cachen, wid floden St. Domin-»
go, sätet för en Portugisisk Guvernör, med 15,000 inwänare.
VI. Afra Guinea eller det egentliga Guinea

sträcker sig frän berget Sierra Leona till udden Lopez Gon-
salvo, emellan Nigritien och Etiopiska hafswik.n. Det inre
af detta land, som höjer, sig mot Kongobergen, Hr nästan all<
deles obekant, men kusten är fiätt och bördig och har förträff,
liga hamnar. Landet är rikligen försedt med mänga stags
produkter. Inwänarne äro hedniske Negrer, af mänga stam,
mar, hwilka äro hwarandra mycket olika i språk, odling, ka,
rakler och seder, men hafwa alla mycket förtroende för hereri.
De idka mest äkerbruk, och afyttra till Europeerne guld, el,
fenben och stafwar, waror, som de hämta frän det inre af
landet. Landet är földeladt i en myckenhet sma monarkist»
och republikansta stater, der mennistolif och mennistors wäl-
färd föga aktas. Den fördelas i fem distrikter: l) Sierra
Leona distriktet, frän Eap Verga ända till floden Mesurado
eller St. Paul, jemte flera öar, t. e. Los Idolos. med En,
gelsta faktorier, och Leopardön. — 2) Kusten Malaghetta
eller pepparkusten, frän floden Sierra Leona till Palm-ud,
den, har sitt namn af Malaghetta eller Paradiskorn, som här
erhällas. Det inre af landet är Europeerne alldeles obekant.
— * 3) Land eller Elfenbenskusten ända till udden Tres
Puntas. — Hwardera af dessa 3*«e distrikter är deladt i
mänga endast till namnet kända Negerstater. Pä denna kust
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hafwa Danfiae, Holländare och Engelsmän nägra etabllsse"
menter. — 4) Guldkusten till floden Volta, wid hwars myn-
ning sinnes en Archipelag af mer än 100 öar. Mäktigaste
staten pä denna kust är Ashantee, med en million inbyggare
och ls<_.,oo_> krigsmän. Landet styres af en Arf-Konung,
dock äro desi bröder eller systersöner närmast i arffö ljden, Wid
Konungens begrafning blir hela detz betjening stagtad. Hwar*»
je stor stad lemnar 100, och mindre 10 mennistor till denna
blodiga fest. — 5) Slafkusten till udden Lopez Gynsalvo,
n»ed rikena a) Dahome, hwars regent, som anses för en
Gud, är den störste despot i werlden. Mennistooffer äro all»
männa, mord ett Konungens tidsfördrif, och dest palats prydt
med hufwudstälar. Bland detz armee finnas äfwen exercera-
de qwinnor med en General, officerare och musikanter af de-
ras kön. Hufwudstaden är Abomeh; förnämsta handelssta-
den Avane. Wid staden Savi är ett mycket besökt tempel,
hwarest man förwarar och tillbeder en stor orm lDabbop),
som uppassas af prester och 40 jungfrur. Detta rike är nu
eröfradt af Ashanteerne. — b) Ajos, under en mäktig Ko-
nung; inbpggarne k.igiska, hafwa stora hjordar och drifwa wid-
sträckt handel. — c)Benin, en mäktig Negerstal, med 100,000
krigare. Ingen af undersatarne wägar nalkas Konungen.
Alla swara arbeten måste förrättas af qwinkönet. Hufwud_
staden heter Benin. Detta rike är nu äfwen underkufwadt
af Ashanteerne. — d) Mahiernes Land är delad, i flerasmä Fristater.

Pä Guldkusten äga Europeerne nägra dist.ikt.r, nemli«
gen: 1) Engelsmännen: Cabo Corso eller Cap Coast, huf«
wudfastn. pä denna kust, säte för en Guvernör och hufwud-
platsen för härwarande Engelska handeln, jemte flera stansar.
— 2) Nederländarne: fästn. Elmina eller St. George
della Mina, säte för General-Guvernören, jemte flera andra
stanfar. — 3) Fransmännen: Fort Fran^ois, m. fl. — 4)
Danstarne: fästn. Christiansborg, prindsensteen, Rong-
sieen och Augustenborg. —g) Portugisarne: kastellet Glue-
gueh (Glegoa).

Emellan Eap Formoso och Cap Lopez ligga i sydwest de
fyra Guinea, arne. af hwilka Fernando del po, prinsön
och Annabon tillhöra Spanien, och St. Thomas Portugal.
Alla producera de en myckenhet socker och ädla frukter.

De till denna del af Afrika hörande Gröna Uddens*
eller _iapv._.iske öarne, till antalet 10, som tillhöra Portu-
gal, aro ganska bergiga och föga odlade. De frambringa lik-
wäl salt, socker, bomull, indigo, m. m. InbpggarneS antal
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stiger till 36,000; be äro afkomlingar af Européer meb Afri,
kaner, en gansta ful, negerlik, trög och okunnig menniskorace.
De förnämste öarne äro: St. lago med staden Ribeira
graNde och hamnen Pra/a, der Ostindiefarare pläga intaga
proviant; samt .n Fuego, med en vulkan och staden St.
PlMp.

Utanför. Cap Gardafui ligger in Sskotora, som lem-
nar ben bästa Aloe.

Södra Afrika
bestar af Nedra Guinea eller )cvestra Rustländerne; Etio-
pien eller det inre Landet; Östra Rustländerne; Rap
eller Södra »ustlandet.

I. Nedra Guinea,
äfwen kusten Rongo kalladt, sträcker sig ifrän Cap Lopez
ända till Cap Negro. — Den ..riga delen af westra kusten,
ända till Kap, upptages af den sä kallade Odekusten, hwilke»
antingen är öde eller okänd, emedan Europeerne der ej drifwa
någon handel. — Norr om utloppet af ben genom landet lö-
pande floden Fair, som anses för sjön Aquilundas utlopp,
sr stranden läg och höjer sig smäningom, med beständigt grön-
skande skogar, ängar och odlade fält; den södra sidan är der-
emot hög och brant, med sandiga men dock fruktbara slätter.
Samma produkter äro här som i öfra Guinea. Inwänarne
äro bosatte Negrer af mängfaldiga stammar, till större delen
Fetisch dprkare. Landet är deladt i mänga större och mindre
monarkista stater. Portugiserne hafwa bemäktigat sig hela
landets handel och underlagt sig de flesta Negerstaterne. Ne-
dra Guinea bestar af ätstillige riken, hwaraf de märkwärdiga-
ste sro: 1) Loango, med hufwudorten Loango eller Buali,
den oinstränkta herrstande Wal-Konungens residens, samt ri-

ket Angop, med hamnen Gebinde eller Rabenda, der stark
stafhandel drifwes. — 2) Rakongo, med hufwudorten Rin-
gela och den af Européer besökta hamnen Malimba. — 3)
Rongo, hwilket lemnar silfwer och koppar, med den Portu-
gisiska staden St. Salvador eller Rongo, som har 40,000
inwanare, samt pemba med 10,000 inwänare. Flera af
landets inbyggare äro omwända till christendomen. —» 4) An-
gola, med Portugisiska staden St. Paolo de Loanda, som
ar fätet för Portugisiste vice Konungen och har 18,000 m»
wanare. — 5) Benguela, meb den Portugisiska staden St.
Philip de Benguela, säte för en Portugisist Guvernör.
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11. Etiopien,
eller det inre landet af Södra Afrika, är ost nästan alldeles
obekant. Den yttersta punkten i inre af Södra Afrika,
dit Européer hittills kunnat framtränga, är Beetjuanernes
eller Booshooanas land, hwilkas hufwudstad Litäku l,l_ee_
tako), belägen i en mycket fruktbar trakt, nyligen blifwit för-
störd i ett borgerligt krig. — Inbyggarn, uti Etiopien äro
Negrer, hedningar, krigista, grymma och kringstr..fwande. De
dela sig i tre hufwudfolk: Shaggas, som innehafwa den we-
stra delen af landet, frän Cap Negro till Manbergen, det
grymmaste bland alla folk, hwilkas »vällust är förtärande af
mennisko.ött och mennistoblod, hwilka icke ens uppföda sina
barn, utan bibehållas genom röfwade barn frän andra stam-
mar. Det mäktigaste af b.ras riken är Anziko. Gallas,
som innehafwa östra delen af landet, äro äfwen ett gryrnt
folk; och Rafferne (d. ä. otrogne, hwil.et namn Muhameda»
nerne gifwa alla dem, som ej bekänna sig till deras religion),
som hafwa sina boningsplatser i den södra delen af landet.
Dessa alla äro äter fördelade i mängfaldiga stammar, under
särstildta anförare. Kafferns öro mindre wilda, drifwa bo-
skapsskötsel och nägot äkerbruk. Mellan de bagge förstnämn,
de folkstagen stall ett förbund wara upprättad., hwars hus»
wudföremäl är att hindra Christen domens utbredande.

11!. Ottra Rustländerne
af södra Afrika, innefattar Zanguebar, Mozambik, Sena
och Natal. Dessa länder hafwa ett lagt läge, och äro der-
före blottställde för hafrrets öfwerswämningar. Klisnatet är
gansta hett och fuktigt, och, liksom i de öfrige af Afrikas
kustländer under heta zonen, för Européer högst osundt. Här
produceras mais, ris, bomull, socker, guld, ambra, o. s. w.
Inbyggarne Hro dels Kaffer (mest Hedningar), dels Muha-
medanska Araber. Portugiserne, af hwilka de fieste Regenter,
ne i landet äro beroende, hafwa längs ät kusten strödda be»
sittningar.

i) Kusten Zanguebar, (hwilket namn man ofta tillägger
hela östra kusten), sträcker sig frän Cap Delgado till kusten
Ajan, och är pä westra sidan omgifwen af en stor bergskedja.
Landet är deladt i mänga sma stater: Melinda, med en stad
af samma namn och den betydliga handelsstaden Mombaza,
bebodd af Araber; <l).uiloa, hufwudsätet för stafhandeln pa
denna kust, m. fl.

2) Kusten Mozambib', frän Cap Delgado till floden Kua-
man, ar äfwen fördelad, i mänga smä stater. Hit räknas äf«
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wen ön Mozambik, som tillhör Portugiserne, och hwilken är
en hufwud«o.t för Portugista handeln i de omkringliggande
farwattnen, med staden af samma namn, som har en ypperlig
hamn och _2,oc»Q inwanare.

3) Kusten Sena eller Sofala, s.än Kuama.floden till
Helge Ands.floden, innefattar riket Monomötapa eller Mo-
karanga, pä bägge sidor om bergsträckningen Lupata, med
den Portugisiska staden och fästn. Sena, wid floden Zambese»
Sofala med staden af samma namn, der en af Porlugisern.
afhängig Konung residerar.

4) Kusten Natal eller _3.ago<_, som ock sä kallas Lerra dos
Fumos, söder om Helge Ands-floden, ända till Kap eller
Hottentotlslandet, är öde och föga bekant.

IV. Rap eller Södra Rustlandet
utgör södra hörnet nf Afrika, ganska bergigt och klippigt, samt
mycket omwexlande, både i anseende till klimat och jordman.
Landet lider i allmänhet af wattubrist, har mänga stora hög-
stätter, bland hwilka Rarroo äro de bekantaste, bewaxta mest
af saftiga wäxter och större delen af aret förlor.kade. Landets
älste inwanare äro Hottentott.r, fredlige hedniske nomader, de-
lade i mänga stammar. Boschies-männerne, ett wildt, trolöst
folk, ströfwa i det inre af landet och lefwa mest af rof eller
af de stora swärmar flygande gräshoppor, hwilka här äro en lands-
plåga. Da Holländarn, sedermera togo Kap i besittning, dit-
fändes en mängd nederländske kolonister, som sysselsatte sig
med boskapsskötsel, åkerbruk och winplantering. Dessa koloni-
ster fortsätta ännu, sedan landet kommit under Engelskt wäl-
l>e, samma yrken, och exportera betydligt af landets produkter.
Inbyggarnes antal stiger till omkring i__.,ooc_, hwaribland
4_»<_soo hwita. Här sinnes endast en stad Rapstaden. med

_._>,_><_-o inw., kastell, steppswarf, utgörande hwilopunkten fot
de sjöfarande pä den stora resan emellan Europa och Indien.
Omkring staden ligga de höga bergen, kallade Tafel-Lejon- och
Djefwulsberget. Constantia är en landtgärd, der det beröm»
da Constanlia-winet wäxer.

Södra Afrikas Oar ligga till en del i det Indi-
sta, till en del i det Etiopista hafwet.

1) I Indista Oceanen: 2) Madagascar, den största Afri-
kansta ön, stiljd ifrån fasta landet genom Mozambiksta ka-
nalen, har omkring 4 millioner inbyggare och innefattar 12 af
hwarandra oberoende Stater, ön är genomsturen af en hög
bergskedja med en mängd sma floder, har en ganska bördig
jordmän och stort öswerflöd pä lissmedel, bäde af djur» och
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lväxtri..., bomull, indigo, peppar, silke, metaller och ädla sie,
»»ar. Inbyggarns äro Negrer, men uppblandade af Araber
och Malaper, allesamman hedningar, idka åkerbruk, ätstillige
hanbtwerk och handel pä fasta landet. Deras regenters makt
är inskränkt af aristokrati. Européerna hafwa inga besittnin-
gar pä ön. — b) Romoriske öarne, 4 till antalet, mellan
norra spetsen af Madagascar och fasta landet, äro fruktbara,
bebodda af Muhamedansta Araber och hedniske Negrer, under
en egen regent, som residerar pä den förnämsta ön Anjouan
eller Hinzuan, den Ostindiefararne wanligttvis besöka under
sina resor. — cs) Amiranterne eller Amiralitets-öarne och
N?ahe- eller Sechelles-öarne ligga bredwid hwarandra; de
förre räknas till Portugisiska besittningar»..; pä de sistnämnde
hafwa Engelsmännerne anlagt ett nybygge till odling af mu-
skot och krpddnegliketräd. — 6) Mastarenerne, bestä af öar-
_?e Isle Bourbon eller Reunion, som tillhör Frankrike, och
tNoriy-on eller Isle de France, som tillhör England. Dessa
vars gemensamma produkter äro: kaffe, socker, indigo, muskot,
krpdoneglikor, tobak och bomull. Pä den förstnämnda, som
är fruktbarast, sinnes omkring »00,000 inbyggare, samt stä-
derne St. Denis och St. Paul; pH den sistnämnda, som
ligger mycket blottställd för stormar, men som producerar en
mängd kryddor, finnes äfwen omkring 100,000 inbyggare,
samt orterne porr l_o«is, port Bourbon och den nya sta-
den Vourg-Mahe.

2) I Etiopiska hafwet, eller wid westra kusten af Södra
Afrika ligga: __) ön St. Helena, en klippa i hafwet, till-
hörig Engelska Ostindista Kompagniet, nyttjas säsom en för,
friffnings ort för deras skepp, ehuru den icke en gäng kan lem-
na tillräckliga förråder för öns egne inbyggare; den har emed-
lertid blifwit märkwärdig säsom f. d. Franske Kejsaren Na-
poleons fängelse» och döds,ort; b) Ascension, äfwen en Eng-
land tillhörig o, nordwest om St. Helena, lika bergig och
ofruktbar som ben, men ägande en gansta god hamn; c) Tri»
stan d'A.unha, sydwest frän Kap, sä rikt uppfylld af foglar,
att ma» ofta mäsie med kappar bana sig wag bland dem.

Norra Amerika *),
som genom Panamanäset sammanhänger med Södra Amerika,

*) Ehuru Grönland, och måhända andra delar af Norra Ameri-
ka, uti Tionde århundradet blefw. upptäckte af Islassdare, och
man aftven trott sig stnna spärr af Phoenicifla kolome^ (?)
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bebos af omkring 25 Millioner inbyggare. Ur.inoyggarne haf-
wa nästan ösweraUt af Europeerne blifwit fördrifna till det
inre af landet, och pa mänga ställen har Europeerne alldeles
utrotat dem. De frän Europeerne härstammande inbyggarn,
likna Europeerne i spräk, religion, odling och seder. Rreo-
ler kallas de af landets inbyggare, som i Amerika äro födde
af Europeiska föräldrar, och Mestizer de, som hafwa en Eu-
ropé till far och en Amerikanska till mor. Genom de frän
Afrika, såsom flafwar hitförde Negrer, hwilka räknas till
flera millioner uti Norra och Södra Amerika, bar landet af-
wen fatt en betydlig tillökning uti folkmängd. Barn af Euro-
péer och Negrer kallas Mulatter och af Indianer och Negrin-
nor Zamdos.

Norra Amerika kan indelas i följande 7 hufwuddelar,
nemligen: .) Elkimaländerne; 2) Fria Indianernes län-
der; Z) Engelska besittningarne; 4) Förenade Nordmeri-
canska Staterne; 5) Mexicos Förenade Stater; b) För»
enade Staterne af Central Amerika eller Guatemala;
7) N?esti,.dien.

I. Eskimalander
kalla wi de delar af Norra Amerika, hwilkas ur-inbyggare äro
Estimäer. Dessa länder utgöra norra delen af östra kusten,
och äro belägne kring Hudsons och Baffins wikarne, samt de
okände kusterne emot Ishafwet. De hafwa alla ett ganska
kallt klimat och en ofruktbar jordman med höga kala eller snö-
täckta berg. Produkter»», äro pelswerk, fisk, labradorsten och
några mineralier. Hwalfiskfängsten wid kusterne är betydlig.
Eskimåer»., äro ett ohyfsadt och osnyggt folk, smä till »växten,
till större delen hedningar, nomader eller fiskare. De äro utan
ordentlig regering, men oberoende af Europeerne, som tillegna
sig kusterne, der de anlagt kolonier. De hit hörande länder äro.

1) Grönland, en stor halfö, eller sannolikare en ö, be-

uti Guatemala, nemligen den ,789 ur jorden uppgraf-,_ ur»
nsinnes staden Hss.hsser«pallan. sa ar likwäl den odödlige Co,
Issnsbus att anse för egentlige upptäckaren af Amerika, ar -492.
Sitt namn erhöll den dock af Floresstinarn Amerigo Ve.puc.i.
Tidigt nedsatte sig, uti de bördigaste trakterne, Eur opeiste ko-
lonister, och landet eröfrades för Europeiska regeringarnes räk-
ning. Und.r senare hälften af ssstförflutna sekel afssuddade sig
först Norra Amerikas förenade Stater Englands ö.sc-..wal. _ ;

och under det närsvarand. hafioa alla Spassiorerises och Portu»gisernes besittningar pä fasta landet förklarat sig oberoende
af Moderlandet.
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lägen öster om Bafsinsbay. Till sin norra gräns är ben all-
deles okänd och den östra kusten, som är den äldst bekanta, och
af Norrfka nybyggare befolkade, har sedermera i 400 ar wa-
rit nästan otillgänglig, i anseende till isberg; men pä sydwe,
sira sidan finnas några Danska kolonier. Landet är ganska
bergigt, med ett kallt klimat; men har flera heta källor och
slocknade vulkaner. Vegetationen är i dalarne icke fattig; men
träd blifwa här endast dwerglika buskar. Skälar äro desi wig-
tigaste Produkt. Ur-infödingarne äro Eskimåer, som äro obe,
roende af Danska regeringen, för hwars besittning Grönland
anses. »— Till denna trakt af Amerika räknas äfwen Spits.
bergen; höga klippor belägna längst uppe i norra Oceanen
emellan Europa och Amerika. De äro öde och besökas endast
af. Hwalsistfängare.

2) Polar-Länderna nordwest om Bafsinsbay, upptäck-
ta i senaste aren af Engelsmannen Parrp, sammanhänga san-
nolikt med Grönland, äro ännu föga tände, och bebodde af
smutsigt kopparfargade Estimäer, hwilka kläda sig med skal-
hudar och lefwa af sist, stälar och sjöfogl.ir, hsrilka senare
förtäras ra. Landet närmast Bafsinsbay bar blifwit kallcsdt
Norra Dervon och skiljes genom Barrowsundet frän Prins
Williams land.

3) Prins Williams land är beläget emellan Hud-
sonsbay och Baffsnsbay, bestäende af twenne stora halföar, med
flera stora hafswikar och öar, hwars kuster ännu äro obekan-
ta. Landet är nästan öde; dock finnas nagre spridde Esti-
mäer. I Bafsinsbay sinnes en stor ö, lames.ö, hwars stor-
lek och belägenhet är ganska osäker.

4) Nya Wales kallas länderna belägna wester om Hud-
sonsbay; de äro ganska ödslige och ofruktbare, men i södra de-
larne skogbewuxne. Utom Estimäer finnas här äfwen några
Indianer. Pa kusterna har Engelska Hudsons.ap-kompagniet
några handelsplatser.

5) Labrador eller Nya Britannien, en ganska stor
halfö emellan Atlantiska hafwet. Hudsonssund och Hudsons-
tviken, i söder sammanhängande med Kanada; ett rysligt wildt
och kallt land. Eskimåerna bebo dels det inre höglandet och
lefwa af renar, dels kusterne och lefwa af siste; i ewig fejd
med dessa lefwa några Indianska stammar. Handlen tillhör
uteslutande Engelska Hudsonsbay-sällskapet.

11. Fria Indian er nes länder
Utgöras af större delen utaf det inre Nord Amerika, hela nord-
westra kusten frän Ishafwet till Oregan i de förenade Staterne.
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De äro foga kände af Européer, hwilka endast pä kusterna haf<
w_ några nybyggen och handels-nederlag. Dessa länders stor-
lek kan i anseende till de obestämde gransorne och okände ku-
sterne af Ishafwet icke bestämde uppgifwas. Landet är upp-
fylld, af berg (hwaraf en stor bergskedja, känd under namn af
klippiga bergesi, sträcker sig längs hela landet), sjöar och
moräs. Af sjöar märkas isynnerhet N?innipeg, Arathapes-

kow och Slafsjön, hwilka bäda sistnämnda falla uti Ishafwet,
genom Makkenzie-fioden. Denna och Roppargruf* stödens
längre i öster belägna »npnning äro de enda punkter man kän-
ner af norra kusten, hwilken är begrafwen under snö och is.
Den är ofruktbar, skoglös och obebodd; pä klipporne wära öm«
nigt stere läsarter, som tjena menniskor till föda. Emot söder
blir klimatet mildare, jordmänen bördigare, landet betackt af
stora skogar, uppfyllda, af wilda djur, säsom uroxar, elgar, re«
nar, hjortar, björnar, leoparder, wargar, o. s. w. Pels-
wer. är förnämsta handels-artikeln. Inbyggarne äro hednin-
gar, _ill större delen jägare och fiskare, fördelade i en mängd
stammar, utan att wara förenade till nägra stater eller riken.
De bekantaste Indianske folkstammar äro: Roppar-Indian.r,
i hwilkas land sinnes rikt förräd pä gediegen koppar, hwilken
de första att smida; Chippeways, med en beundranswärd
uppöfwad luktorgan. Irokeserna hafwa anlagt stolor och
antagit till en del Europeiska seder. Stader finnas likwäl
inga och fä bebyggde orter.

Pä kusten, hwars norra del Rpssarne tillegna sig,
märkas: l) Rysta besittningarne pä halfön Alaschka, ön
Rodjak, med stansen St. Paul, samt en liten stad af sam-
ma namn, som har god hamn; och 2) Engelska handels-
platsnrne wid Nutka och Konung Georgs sund.

111. Engelska besitrningarne
gränsa i norr till Hudsons wik och Eskimå-länders.?, i öster

till Atlantiska hafwet, i »rester till de fria Indianernes om,
rade, i söder till Förenade Staterne. Dest förnämsta delar
äro: 1) Guvernementet Newfoundland (Njufundloend) eller
Lerreneuve, ett bergigt och wildt landt med mänga träff,
hwil.et icke är särdeles fruktbart, men wid hwars kuster äro
stora sandbankar, pä hwilka en otrolig mängd kabeljo och an-
dra sorter stor sist fångas af Engelsmän och Fransmän. Hus-
wudst. är St. Johns, Guvernörens säte, med ___,<_>_»_* insv.
och förnämsta nederlagsplatsen för sisterierne. Nära här in»
wid ligga Franska öarne St. Pierre och Miquelon.

2) och 3) Guvernementern. Nya Skottland och Nya
Brunswig (Acadia). Nva Skottland är en halfö, omgif.
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tven af hafswiken St. Lorenz, Atlantista hafwct och Fulidy,
wiken, samt, genom en smal landtunga, förenad med Nya
Brunswig; hwilket sistnämnda land genom St. Lorenzflo,
den är stildt frän Kanada, och genom stöden Croix frän de
Förenade Staterne. Här finnas stora stogar med en mängd
tvilda djur, hwilkas stinn begagnas till pelswerk; landet produ-
cerar mais, spanmäl, lin, hampa; äfwen finnes tillgäng pä
jern, stenkol samt sist. Inbyggarne, omkring 200,000 till
antalet, äro dels infödingar, dels Engelsmän och Tyskar.
Halifax, är hufwudsi. i Nya Skottland, samt säte för Gu-
vernören med 20,000 inw. och god hamn; hufwudstaden i
Nya Brunswig. är Frederiktown, der Guvernören ock har
sitt residens. On Cap Breton, med ansenliga stogar och
kabeljo» siste.ier, samt hufwudstaden Sidney, och Prins
Eduards ö eller St. John med huswudorten tharlot»
tetown, utgöra egna Guvernementer.

4) O.uebek eller Brittista Ranada, (deladt uti
Guvernementer, Nedra Ranada eller O.uebek, och Ofra
Ranada eller Zork) emellan St. Lorenz floden och Eskimå»
ländc-rne, har ett härdt klimat, mänga berg, stora stogar och
temligen fruktbar jordmän. Dr fyra stora sjöarne: Tracy
(Ofta Sjön), Hnron, Erie och Ontario äro till en det be»
lägne inom landet; här ligger äfsven det stora wattenfallet
Niagara. Inbyggarnes antal stiger till 900 000, af hwilka
största delen äro infödingar, Cbippawaps och Irokeser, samt
Fransman. Landets hufwudsakligaste produkter äro pelswerk
och träwaror, äfwen spanmäl och lin. Hufwudst. i Nedra
Kanada är _).u.bek, med 20.000 inw., förträfflig hamn, ar-
senal, sätet för General-Guvernören och Guvernören. Detz»
utom äro att märka staderne: Zork, sätet för Guvernören of»
wer Ofta Kanada, med 4000 inw.; Lrois Revieres; Mont-
real med 25,000 inwänare, stapelstad för handeln med
pelswerk. *

Vermudas-öarne, belägne i Atlantiska Oceanen, till
antalet 350, af hwilka de fieste äro sma, ofruktbara och obe-
bodda, utgöra ett eget Guvernement, men lyda under General-
Guvernören i Kanada. Klimatet är likwal ganska sundt och
mildare än uti nptznämnda landskap, s_ att här wära flera
sydfrukter och en art af En, Eeder kallad, som lemnar för-
träffligt steppswirke. Den största ön är Bermuda; pä ön
St. Georg, med en stad af samma namn, resi.erar Gu-
vernören.
IV. Förenade Nordamerikanska Staterne
äro omgifne af Mexiko, Indiant.nes länder. Engelska besitt-
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ningarne. Atlantiska hafwtt och MeMänsta wiken; i senare
Zren hafwagränforne blifwit utsträckte ända till Stilla haf,
wet. -*- Wid kusterne är landet statt, men de inre delarne
genomskäras af betydliga bergsträckor, Aleghanyasen, de Apa-
lachista och de Bla bergen, och deras andlösa utgreningar.
I norra delarne af landet ar klimatet kallt/ men blir emot
söder warmare, äfwenftm wester om Apalachista bergen, un-

der samma latitud. Knapt nägonstädes känner man hastigare
och häftigare omwexlingar i wäderleken än härstädes, frän yt-
terlig hetta till ytterlig köld. Det regnar här dubbelt fa mpc,
ket, som i Europa. De förnämsta floderna äro: Missistppi
med Ohio och Missuri, Connecticut, Hudson och N^orth,
stöden, Delaware, Susquehannah, potowmak, Savan-
nah och Maryfioden. Wid gränsen af Kanada finnas sjö-
arne : Michigan, öfra»Sjön eller Tracy, Huronssön, E-
rie, Ontario samt Champlain och Oneidcl. Landets bör,
dighet är ganska omwexlande; bördigast äro de sä kallade Sa-
vanner (stora lägland längs floderna, som af dessa öfwer,
swämmas) wid Missisippi och desi tillflöden; äfrven finnas
sandsträckor och en stor saltstepp wid en gren af Arkanzas.
Förnämsta produkterna äro spanmäl till öfwerflöd, isynnerhet
hwete, mais och ris, mycken frukt, lin och hampa; samt i
de sydligare staterne: socker, tobak, indigo, bomull och silke.
Landets stora skogar bestä as talrika och högsiammiga trädstag.
Boskapsskötseln drifwes med framgäng; wildz sinnes i ömnig-
het och wattnen äro fiskrika. Ur bergen hämtas jern, kop-
par, marmor och andra mineralier. — Handel och manufak-
turer tilltaga beständigt, likwäl hindras fab-zike.ne mycket ge,
nom de höga arbetslön, rne, förorsakade af lättheten att erhål-
la och föda sig utaf landleg.ndomar. Handeln ar blomstran-
de. Till wetenstapernes befordran finnas älstilliga Universite-
ter och andra läroanstalter, inrättade pä Engelskt satt. Des-
se stater bilda en demokratisk fristat, der högsta makten hwilar
hos Generalkongressen, som bestär af Presidenten, Senalen
eller Ofwerhuset och Representanternes ka»nmare eller Under-
huset. Presidenten har rättighet att göra nad, förer högsta
befälet öfwer krigsmakten, utnämner alla statens embetsmän,
har uppsigt öfwer kollegierne, samt i allmänhet hela den werk-
ställande makten; till biträde har han att sjelf »välja sig en
konselj. Inbyggarnes antal stiger till 13 millioner, hwilka
bestå dels af infödde, dels utaf Européer, af olika nationer,
spräk, religion, odling och seder, isynnerhet Engelsman, Ty»
fkar och Nederlandare. Alla. bosatte medborgare nzuta lika
fri- och rättigheter, och här finnas inga priviligierade stånd
eller religioner; en fullkomlig religionsfrihet tillates. ReZu»
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liera krigsmakten stiger till 6000 man; men landtmilisen, af
hwilken större delen är bewäpnad, stiger till en million. Sjö.
makten utgöres af li Linieskepp, 9 Fregatter och öswer ioo
mindre krigsskepp.

Som folkmängden i Nord-Amerikanska staterne är be»
ständigt i största tilltagande, och Republikernes antal ökas,
allt som de provinser »vinna lillwärt utaf inbyggare, hwilka i
konfederationen blifwit upptagne, sa är icke heller bestämd, af
huru mänga mindre Republiker den förenade Fristaten stall
bestä, hwarföre också icke sällan förändringar inträffa i afse,
ende pä nya Republiker, hwilka den allmänna gemensamma
styrelsen underordnas. Enligt senaste underrättelser woro de
konfedererade Republikerne 25 till antalet, samt nagre särstil»
de landstaper, hwilka, dä de erhällit en folkmängd af 6_>,_>_._'
personer, komma att bilda egna stater. De äro:

I nordöstra delen af landet:
1) New-Hampshire är uppfylldt af berg, sjöar och

stora skogar, men har ock fruktbara dalar och sn:ä slätter. De
hwita bergen och desi grenar upptaga medlersta delen af lan,
det, och norra delen är ännu en fullkomlig wildmark. Huf,
wudstaden är Concord, men förnämsta staden är portsmouth,
med 7000 inwänare och en ypperlig hamn.

2) Maine, omgifwit af Kanada och New-Hanipshire,
till större delen ouppodladt. Förnämsta stad»., är portland,
med 9000 inwänare samt god och »Vidsträckt handel.

3) 35 ermont, uppfylld! af de gröna bergen, en fortsätt-
ning af Albanykedjan. Landet är föga uppodlad! och har huf-
wudstaden Montpelier.

4) Massachusetts, ett omwexlande land wid Apalachi-
ska bergen, med städerne: Boston, den tredje i ordningen af
Förenade Staternas städer, som har 6_,,_>_>(, inwänare, god
och befastad hamn, mänga fabriker och betydlig handel. Sa,
lem med iz.oon inwänare och widsträckt handel. Cambrjd»
ge, med ett Universitet.

I) Rh ode-I sl a nd, bestående af zme större öar och
twenne kuststräckor af fasta landet; ar statt och utgöres helt
och hållit af uppswämmadc land. On Rhode prisas för sitt
sunda klimat och bcsckes derföre af mänga sjuklingar. New«
port är här hufwudstaden, men förnämsta staden är provi«
dence med i«,c»oo inwanare. Universitet, betydlig handel och
mångfaldiga fabriker.
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6) Connecticut, bestar af trenne fruktbara balar, mätt-
nad, af floder. Hufwudstaden är Newhawen.

7) New-V ork, emellan sjöarna Erie, Ontario och Chim-
plain, har betydligt äkerbruk och flera fabriker, och ar näst
Virginien den folkrikaste staten. Stader: hufwudstaden Alba»
ny »ned ,5,000 inw. samt Nerv Zork med »70,000 inw.>
Universitet, flera wetenskapliga inrättningar, förnämsta han-
delsstaden i Förenade Staterna. Hit hör äfwen ön j_ong,
Island.

8) New-V er sep, emellan hafwet och Deleva re.-sto den.
Hufwudstaden är Lrenton, wid Delevare»floden.

y) Pen sylva nien, bildar en regulier parallelogram,
hwars sydöstra del bestär af uppswammadt land, medlersta de,
len är bergig, och den westra ett fruktbart högland wid Ohios
källor. Städer: philadelphia wid Delavare-fioden, en af de
wigtigaste handelsstaderna i Förenade Staterna, till är 1800
Kongressens säte, med 160,000 inw.. Universitet, national,
bank och mänga fabriker, pittsburg med 8000 inw. samt
betydlig handel pä de inre provinserna.

10) Delavare, spdwest om floden af samma namn;
nordligare delen är ett högland, kusten flack, och uppfpld af
saltträst. Hufwudstaden är Dower.

11) Maryland, belägit omkring Chesapeak-wiken, mel»
staden Baltimore, som har 70,000 inw., god hamn och
högst wigtig handel.

Columbia, ett distrikt som icke är införlifwadt med
nägon stat, utan omedelbart lyder under Kongretz.n, »ned sta-
den Washington, wid floden Potowmak, Förenade Staternas
hufwudstad, fäte för General»Kongressen, Presidenten och hög-
sta domstolarne, med 14,000 inw., stor och ödslig.

IL) Uti sydöstra delen af landet:
12) Virginien; folkrikaste staten i Unionen, med öfwer

en million inbyggare, sträcker sig frän Chesapeak-wiken anda
till floden Ohio. Midt i landet framstryka de bla bergen, men
Ohio-slätten äfwensom kusten, som bestar af uppswämmadt land,
är ganska fruktbar; bekant ar detz tobak. Wid södra gränsen
är en stor sumpig wildmark, (Dismal Swamp), ett tillhall
för Björnar, Wargar, Tigrar och förlupna Negerslafw,,..
Hufwudstaden är Richmond, wid den segelbara lamcs floden,
med .5,000 inw., ock en marmorstod öfwer Washington.

13) Norra Carolina, äfwen i inre delen af denna stat
utbreda sig grenar af Apalachiska bergen. Wid kusten, som är
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siätt land sinnes likaledes ett stort moras (Aligator Swamp)
uppfylld! af Aligatorer (en art Krokodiler); hufwudstaden är
Raleigh.

14) Södra Carolina till sin natur likt norra Carolina.
Förnämsta staden är Charlestown, med 25,000 inw., och
betydlig handel.

15) Georgien, wid kusten, omgifwen af en sträcka smH
3ar; klimatet är hett, gynnande för odligen af bomull, ris
och indigo. Hufwudstaden Milledgeville. Savannah, wig-
tig handelstad.

Söder om Georgien utskjuter halfön Florida, som i
senare aren blifwit afträdd af Spanien till Förenade Stater,
na. Den styres som distrikt, och bildar ännu icke en egen
stat. Östra Florida, eller sjelfwa halfön, är ofruktbar och
sandig; Westra Florida, eller kustlandet till Perdido-wi,
ten, är uppfylld af mänga träst, bewäxta med Cypresser. Bä-
da frambringa Westindista produkter. Här märkes St. Au-
gustina, i Östra Florida, och i Westra Florida pensa.ola,
med en förträfflig hamn.

16) Alabama, en widsträckt och fruktbar högstätt wid
stöden af samma namn, tillika innefattande westligast. delen
af Florida med hufwudstaden «_.aharvba. Stora distrikter här,
af äro åtskilligt Indianstammar förbehallne.

(!) Uti medlersta delen af landet, innefattande till större
delen Missisippis flod»omräde:

Öster om Missisippi äro belägne:
17) Ohio, som gränsar i norr till sjön Erie och i söder till

stöden Ohio, hwilken bagformigt kringflyter denna stat. Den ar
en högstätt, full af skogar, som först i senare ären wid floder-
na blifwit upröjda. Klimatet är det angenämaste och mest
tempererade i hela unionen. Colnmbus är hufwudstaden,
men förnämsta staden är Cilicinati, med 17,000 inwänare.

18) Indiana, en widsträckt högslätt, wester om staten
Ohio, emellan sjön Michigan och floden Ohio, till en del än-
nu en wildmark, men jorden är fruktbar. Hufwudstaden är
Corydon.

iy) Michigan, norr om Indiana, pä ömse sidor om
sjön Michigan och i öster gransande till sjöarne Huron och E»
rie, bewäxl med stora skogar, ouppodlade, till större delen be-
bodde af Indianstammar, med hwilka drifwcs liftig pelshandel.
Detroit är hufwudstaden.

20) Illinois, emellan floden Illinois och Ohio, wester
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om Indiana, äfwen en fruktbar högslätt, men blott fä ställen
i best tjocka skogar äro upprödjade; Vandalia kallas hufwud-
staden.

2/) Kentucky, emellan floden Ohio och Missisippi samt
Vlrginien, ett fruktbart omrvexlande landstap. Frankford är
huftvudstaden, men förnänista staden är Lexington, med ett
af de siästa Universiteter i Un»'onen.

22), Te nnessee, emellan Norra Caroliya ych Missisippi-
floden, ett stönt och fruktbart landskap frän yorr till söder ge,
uomsLurit af Cumberlands-bergen. Hät märkes Murfreesbo,
rough hufwudstaden, och losephstadt, anlagd af loseph Bo-
naparte,f. d. Konung i Spanien.

23) Missisippi, emellan Missisippi-stoden och Alabama,
wid hwars grans Allegahanp-äsen sänker sig till läga kullar,
med hufwudstaden Monticello.

Wester om Missisippi äro belägne:
24) Louisiana, en widsträckt ganska fruktbar statt, kring

Missisippis mynningar, hwilken flod ärligen öfwerswämmar
en stor del af landet, som frambringar ris, socker och bomull.
Hufwudstaden ar New-Orleans, pä östra stranden af Mis»
sisippi- floden, med 40,000 inw., nederlagsplats för handeln pör
Missisippi, har widsträckt utrikes handel.

Norr om detta är beläget distriktet Arkanzas, en H3g«
stätt, ännu föga odlad och till större delen bebodd af Indianer.

25) Mis sur i, wid floden Missuris förening med Missisip,
pi, en widsträckt gräsbewäxt högslätt, som likwäl i söder upp,
tages af Ozlirkbergen. Landet är glest bebodt, fattigt pä skog,
men har outtömmcliga stenkolslager. Här märkes hufwudsta,
den lefferffoi. och handelsstaden St. ll.ouis. Wid staden
Gen.wiewe finnas rika blpgrufwor. Z norr och wester finns
det omätliga Missuri distriktet, som sträcker sig ända
till klippiga bergen, en kal högslätt, som ännu endast bebos af
Indianer, med hwilka drifweS en listig handel med pelswerk.

D) Wester om klippiga bergen:
Hela landsträckan mellan klippiga bergen sch Stilla haf,

wet, utgöres af distriktet Ore g an, ett omwerlande landstap,
som ännu bebos nästan endast af Indianer, bland hwilka de
fiathufwade ärv de markwardigaste. De Hro dels jägare dels
fiskare.

V. Republiken Mexiko
gränsar i nordost till Nord-Amerikanska Fristattrnt, i wester

U
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och söder till Stilla hafwet. i öster till Mexikanska wiken, och
sammanhänger i sydost med Fristaten Guatemala. Andesber-
gen genomlöpa hela landet frän sydost till nordwest i större de,
len af landet utgöres af en ofantlig högstätt, B_>oo fot öfwer
hafwet, som sänker sig mot norden. De högsta bergspetsarn.
finnas wid gränsen af CentralAmerika, af hwilka Popocate-
petl är nära 18,000 fot högt; äfwen finnas flera vulkaner.
Klimatet är, i anseende till landets olika högd öfwcr hafwet,
omwexlande; uti höglandet är det tempererad!; kustlandet äter
är ganska hett och har en förpestad luft hwarföre gula febern
här gör förfärliga härjningar. Produkter finnas här af mang,
faldiga stag, t. ex. guld, silfwer, jern, en mängd färgstofter,
tobak, gummi, kina, kakao (som ingår såsom en hufwudbe»
stand.del uti chocolade), jemte en mängd andra ekonomiska och
medi.inal-wäxter. Folkmängden stiger till öfwer 7 millioner,
bland hwilka flera civiliserade Indianer, som styras af sina egna
Kaziker; andra af dessa ströfwa ännu omkring i de norra
inre »vildmarkerna. Fabriker och Industri äco obetydliga.
Landets Religion är den katholffa, till hwilken också en stor
del af Indianerne bekänna sig; i spetsen för andliga styrelsen
står Erkebiffopen af Mexiko och 8 Biskopar; Presterskapet sti,
ger till omkring »4,»va personer. Landets konstitution är en
eftcrhärmning af den Nord-Amerikanska. Republiken är inde,
lad uti »9 Unionsstater *), men da dessa stater äro mindre
bekante, anse wi ej Nödigt bestrifwa hwarje särskild., utan bibe-
hålla den äldre indelningen i Gamla och Nya Mexiko.

1) Gamla Mexiko **), med städerna: Mexiko, huf«
***) Cohahllila, amalllipas, Vera Cruz, Tadasco, Vucaran,

Chiapa, Oajaca, puebla de los An..elos. Mexiko, Me_
choacan, Jalioco, Sonora och Cioaloa, Chihuahua, Dn<
rango. Nva Leon, Zaca.e.as, San s.uis poröst, Gnana--
juaro, O.neretaro famt _:ne tillkomne Provinser: Sanra F6
och Rallfornien.

Före Spaniorernas cröfring af landet (-.519) »var delftlnma fyr-
delad, uii ftrra stater, hwaraf Aztekernas rike sMonr.znma),
samt rikenen T.z.11.0 och Mechoacan »voro de betydligaste.
Inbyggarne hade hunnit »ill en icke obetydlig grad. af kultur,
hade bygdt stora stader, hade inrättat gudstjenst, ägde, astro-
nomista kunst_per och idfade åkerbruk. Azlekerna synes frän
Norden l,_dw!_m.ra. till Mexikos dal. W>d floden Gila finnerman ruiner efter en gammal Äztekist stad, som intar en betyd»
ling landsträcka, i hwars midt höjer sig lemningarn. efter ett
betydligt^flolt, omgifwet af en med torn försedd mur- Flera-
siades, såsom wid Cholula, i staten Oaxaca, sinnes icke blott
lemningar af forn-mexikansta fastnit.g..v.rk och watlulcdningar,
utan äfwen Konungagrafwar, som hafwa likhet med Cgyp*
tista pyramiderna och hwilkas ziraler forlitnas med de Gre-
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wudstaben i Republiken, som har _70,<»,_- mwänare. Uni-
versitet, en mängd praktfulla kyrkor och kloster, ätflillige. in,
rättningar för wetenskaper och konster, fabriker, samt är me,
delpunkten för kommunikationen emellan Amerika, Ostindien
och Europa; Acapulco, wid Stilla hafwet, med 400a inw,,
ppperlig hamn, litadell och handel; Cl.ueretaro, i det inre
höglandet med 35,000 inw. och fabriker; puebla de los
Angelos, pä högstätten, älsta Europeista staden i Amerika,
med 50,000 inw., och med de enda glasbruk i landet; 'Vera
Cruz, derifran Mexikos rikdomar utskeppades till gamla werl,
den, nu i aftagande, mid 16,000 inw., Mr landsteg MexikoS
eröftare, Cortes, 1519). Oaxaca en'wä-l byggd stad med
20,000 inw.; Valladolid de Meckoacan, i det inre hög,
landet, med 17,000 inw.; Guadalaxara. med 70,000 inw.
och Universitet; Guanaxuato, med 32,000 znw., i en nb
bergslag; San l_uis potosi med 15,n00,inw., i hwars gran,
stap finnas rika silfwergrufwor; Duran^o/ med 12,000 inw.;
Za.atecas, med 2b,000 inw., wigtiga guld-och silfwetberg,
werk, samt betydlig handel. Pä halfön Zucatan, hwars för-
nämsta produkt är mahogeny och kampecheträd, ligga städertte
Merida och St. Francisco; här hafwa Engelsmännen ett
etablissement, med rättighet att fälla mahogeNy. och kampecheträd.

2) Nya M exiko, hwilket till en stor del äro ouppodladt.
Städer: Chihuachua, med i1,60y inw. och betydliga silf-
wergrufwor; Santa Fe, wid stöden Rio del^ Norte*; Culjcr-
can, med lo,olio inw.; Cinaloa. med 9,500 inw. Hit hör
afwen halfön Ralissrnien uppfylld af en kat bergssträcka och
i södern nästan förbränd; regn är högst sällsynt. Längre mot
norden blir landet fruktbarare, uti hwilket Mexikanerne endast
äga några missioner af Munkar och<. militärposter wid haf«
wet; der märkes San Carlos de tNonterey, en liten stad.
säte för en Kommendant, och San Francesco, Mexikan.rnes
nordligaste besittning i Amerika.
VI. Republiken Guatemala eller Förenade
Staterna af <lentral»Am erika (fordna Spän,

sta General Rapitanatet Guatemala),
gränsande i norr till Mexiko, och i sydost tilt Columbien.

kiske och alste Romerske. I granffapet af staden Tezcuco. fin-
nas flera fornminnen och ett berg som fordom wa.it b.tackt
med tempel, pal.lser och grottor, hwilta hänwisa till ett folk,
som längt före Amerikas upptäckande, hunnit en hög grad af
bildning, och hwars religion, seder, kladedragt och byggnads-
konst återkallar minnet af de äldre Egyptier. Landet war un-
der Spanskt wälde kallad, vice Konungariket n^a Spanien,
till _3,1, dä det förklarade sig sje.Eländigt.
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Landet upptages till större delen af Andes-bergen med mänga
Vulkaner. I detz södra del sinnes pä knapt 4 mils afständ
frän Stilla hafwet sjön Nicaragua, som utfaller i Honduras,
Wiken. Jorden är ganska fruktbar både pä den inre högslät-
ten och de laga kuststräckorna. Produkterna äro de samma
som i södra Mexiko; isynnerhet är detz Mahogeny berömd..
Inbyggarnes antal stiger till omkring 1,200,000. Landets för-
fattlnng liknar Nord-Amerikansta Staternas, men katholska
religionen är här den herrstande '*'). De§ förnämsta städer äro:
Nya Guatemala, Republikens hufwudstad, fäte för Kon-
gressen, med 4_.<_.00 inw.. Universitet ock flera fabriker;
Ciudad Real, som drifwer en betydlig handel; Chiapa, en
siad bebodd af Indianer, som äro skicklige handtwerkare och
drifwa betydlig handel; 2.eon, hufwudstaden i provinsen Ni'
earagua, som ör synnerligen rik pä indigo, kakao och gummi.

VII. westinden,
hwarunder förstas de öar, som äro belägne utanför Mexikan,
sta hafswiken, emellan Florida och Södra Amerika. De äro
till större delen belägne i heta zonen, men afkylas af den stän-
diga östanwinden,hwarföre de hafwa ett behagligt klimat;
de'a ro gansta fruktbara och wäl odlade. Der produceras en
stor mängd socket, kaffe, bomull, tobak, ingefära, peppar, ko-
kosnötter, kakao, kanel, sago, ris, maps, yams, maniock. in-
digo> fiera färg' och medicinal wäxter; äfwen erhalles guld,
silfwer, koppar, salt, m. m. Handeln pä Westindien med ko-
lonial waror, är, jemte den Dstlndiska, den betydligaste i hela
werlden.- Dessa öar tillhöra stera af Europas handlande na-
tioner, men »vi indela dem, efter deras belägenhet/ i 3 sam-
lingar, af öar, nemligen de Lukayiste, Antilliske och Rarat-
biste öarne.

1) Vabama eller Lukayiske öarne, genom Vahama,
kanalen fiilde frän fasta landet, äro under Engelskt öfwerwäl-
de, belägne dels inom dels Utom norra wandkretsen, och sträc-
ka sig längs efter kusten af Florida och Kuba inemot St. Do-
mingo. Man bar räknat öfwer 20a, af hwilka blott 7 äro
bebodde och de .frige för det mesta nakna klippor. De haf«
wa fatt sitt namn efter den största ön bland dem: __nkaya.
Inbygga.nes antal stiger till 11,000. De wigtigaste bland
dessa öar äro: providence, med hamnen Fort Nassau, sate

-*) Ul,io„sst_terne äro? Guatemala, San Salvador, Nicara,
g»la, Costarica och Hondnras.
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för Guvernören; Bahama, obebodd; Gunnahani »ller St.
Salvador, det första land, som Eolumbus upptäckte.

2) Antillerne wisa mänga spärr efter vulkaniska förö-
delser, och hafwa en gansta het, fuktig och osund luft, hwil,
ken likwäl ar mycket gynnande för jordens fruktbarhet. De
odlas liksom trägårdar, för Europeernes rakning, af Negerstaf-
war. De stora Antillerne kallas de fyra öarne: Kuba, Ja»
maica, Haiti eller St. Domingo, och Portoriko. i) Ruda,
den största bland Westindiska öarne,, genomskuren af en hög
bergskedja. On tillhör Spanien, utgör ett General'Kapten»
stap, och har 700,000 inbyggare, med hufwudst. Havana,
som är General-Kaptenens residens, medelpunkten för Spansta
Amerikanska handeln, har nära 130,00c, inw-. Universitet,
ypperlig hamn, der öfwer 1000 skepp kunna llgga i säkerhet,
samt wigtiga Tobaksmanufakturer. — 2) lamaika, den wig,
tigaste bland de Engelske öarne, genomskuren af en med stän,
digt grönskande skog betäckt bergssträcka, är wäl odlad, men
har osund luft. Inbpggarnes antal stiger till öfwer 390,000,
hwaribland 350,000 Negrer. lamaika är delad, i 3 Coun-
tics (Surry, Midlesex och Cornwall); här märkes städerne:
St. lago de la Dega eller Spanish.Lown, med 550c»
inw. och säte för Guvernören, samt Rmgston, med 33,000
inw., och hamnen port Royal. Hit höra ock de Ra »ma-
niska öarne.— 3) Haiti eller St. Domingo, äfwen kallad Hi«
spaniola, öster om Kuba och lamaika, anses för den frukt,
baraste ön i Westindien. Den är bergig och har en mängd
stöder, af hwilka fiera äro segelbara. On har alla Westindiska
produkter i största ömnighet och tämligen sundt klimat. In,
byggarncs antal stiger till nära en million, största delen Negrer
och Mulatter hwilka revolterat, och upprättat sin egen stat,
med en Statsförfattning, liknande den Nord-Amerikanska.
Här märkes städerne: port au prince. Presidentens residens,
med en god hamn och 20 t»U 30,000 inw.; Cap Haytien
med betydlig handel och 12,000 inw.; St. Domingo, befäst,
den första af Européerna anlagda stad i nya werlden, har
20,000 inw. 4) portoriko, öster om St. Domingo, en
Spansk ö, utgörande ett General Kaptenskap, med »36,000
inbyggare, gansta fruktbar och behaglig; här märkes staden
San Juan de puertorico, med 30,000 inwana.e och god
hamn.

3) De smä Antillerne eller Karaibiska öarne,
fä kallade efter dessa öars älste, nu mera nästan utrotade in-
byggare, Karaiberne. Alla äro smä, och ofta blottställde för
häftige orkaner. Hit höra: 1) Virginiste eller Jungfru-
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öarne, omkring 6_» till antalet. Tre af dem tillhöra Danne»
mark, nemligen St. Thomas, med 8000 inbyggare, hwar,
ibland 5000 Negerflafwar; St. Troix, med 32,000 inbygga,
re, deribland 28,000 Negrer; och St. Jean, med 5000 in«
byggare, bwaribland 3000 Negerstafwar; dessa öar aro »väl
odlade. Engelsmännen tillhöra Spanish-Lown eller "vir-
gin-Gorda, Tortola och Anegada. Spaniorerne tillhörapassage, och Ormöarne. -— 2) St. Eust.che, med dertill
hörande ön Saba, en Nederländsk ö, som drifwer stark smpg-
handel, har 2200 inbyggare. — 3) St. Martin, tillhörig Ne-
derländerne, med 4000 inbyggare. — 4) Angnilla och Ber,
buda, med _ono inbyggare, Engelst besittning. — 5) St.
Bgrthelemy, med 8000 inw. och staden Gustavia, tillhörig
Swerige. — 6) St. Chriftoph eller St. Ritts, Engelsk be.
sittning med 32,000 inbyggare, hwaribland 30,00» Negelslaf,
lvar. »- 7 och 8) Newis och Montferrar, Eng.lste öar,
N»ed 27,000 inbyggare. — 9) Antigua, tillhörig England,
med 40,000 inbyggare, deribland 31,000 Negrer, samt staden
lohno.own. — 10) Guadeloupe, den största Franska ö
bland Anlillerne, med 1,0,000 inbyggare, samt hufwudst.
Baste Terre; under Guvernören pä Guadeloupe sta afwen ö,
arne Destderade, Marie-galanre och L..s Saintes. -- 11)
Dominique eller Dominica, är ganffa bergig, med 27,000
inbyggare och hufwudst. Rosseau; tillhör England. — 12)
Martinique, som tillhör Frankrike, har flera kägelformiga
kalkberg, och 98,000 inbyggare, hwaribland 88,000 Negrer,
och hufwudstaden St. Pierre med 30,000 inw. - 13) St.
__.u.ie. en Engelsk ö, med 25,000 inbyggare, samt hufwudst.
Carenage med port tastri.s, en förträfflig och säker hamn.
— 14 och 16) St. Vincent; Barbados; Grenada med
GrenadiUerne; Engelska besittningar, med öfwer 140,000
inbyggare; Guvernören öfwer dessa öar bor i hufwudstaden pä
Barbados; Bridge-Town. — 17) Ta da go, en Engelsk be-
sittning, med 15,000 inbyggare. — 18) Trinidad, med 48,000
inbyggare, deribland 25,000 stafwar; tillhör Engelsmännen.
— 19) Margarita, med 17,000 inbyggare, samt åtskillig,
smä kringliggande .öar; tillhör Republiken (.olumbia i Södra
Amerika. — 20) On Curassao, med nära 14,000 inbyggare,
tillhör Nederländerne, tillika med de smä öarne Amba, Aves
och Bonaire (Buon-Apres).

Södra Amerika
sammanbindes genom Cordillele.na med Norra Amerika. Nämn,
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de berggördel/ som stföljer hela best westra kust, synes bestcl
af tre paralelt löpande kedjor, hwaraf den me.l.rsta är den
högsta, sins emellan förbundne af sidoasar, emellan hwilka aro
förfärligt djupa bergs.lyfter. Denna Werldsdcl innehåller föl»
jande länder: i) Republiken _solu,ndia; 2) Republiken Pe-
ru ;3) Republiken Bolivia; 4) Republiken Chile; 5) Pa-
raguay; 6) Förenade Staterne wid la Platå; 7) Kejsardö-
met Brasilien; 8) Franska, Nederländska och Engelska besitt-
ningarne uti Guayana; 9) Patagonien; 10) Fria India,
nernes Land.

I. Republiken Columbia *),

som innefattar Terra Firma, samt en del af Guyana och
Peru, gränsar i söder till Peru och Brasilien, i sydost till En-
gelska 06) Franska Guyana, och är för öfrigt omgifwet af
Stilla och Karaibista hafwet, med undantag af Panama-
näset, som sammanhänger med Central Amerikas förenade
Stater. Andesbergen, som sträcka sig genom hela westra de«
len af landet, uppnå i Quito deras största höjd, nemligen uti

bergstopparne Chimborazo, pichinga, m. fl., hwilka, fastän
i heta zonen belägne, betäckas af en ewig snö; bland deh man»
ga vulkaner är Cotopaxi den fruktanswärdaste och pr.nadil-
la den märkwärdigaste, emedan den uppkastar ur sina under-
jordiska hålor en egen fiskart. Landets hufwudfiod, Orinoko,
hwars lopp bildar en spiral, är genom en gren förenad med
Rio Negro, som faller i Amazonfiod.n. Sistnämnde flod
berör endast landets sydwestra gräns, men mänga af desi till-
flöden hafwa har sina källor. Magdalenastoden flyter emel-
lan Andesbtrgens klyftor och utfaller i Karaibista hafwet. -***

Bland landets sjöar böra »vi nämna sjön Maracaibo, som
sammanhänger med Vcnezuelawiken, och parime, hwilken
sannolikt icke är annat än en stor savann, som under regnti-
den öfwerswämmas. Kring Orinoko 0. fi. st. finnas stora

Denna Fcistat jemte alla de följande layderne af denna Werlds-
dcl, med undantagande af Brasilien och Guyana, hafwa dels
intill de senare aren wa.it, dels blifwit ansedde för Spanska
Besittningar. Dess. woro indelade uti z:ne vice Konungariken,
»lenKig.n: Nva Granada, Peru och Rio de la plara, samt
2,:ne Gen.ral-Kapitanaler: Cara.cas ell»r Venezuela och Chlle.
Ar »8«l förklarade Nya Granada och Caracas sig oafhöngige
af moderlandet, och efter 8 ars strid, under Bolivars anföran-
de, förenade bagge Republiker», sig fd. '7 Dec. »B'9) under
namnet Columbia; 18>6 frigjorde sig Platå Provincerne; 18.8
l^hile: »82! fördreflvos Spaniorerne ur Nedra och _B's ur
Ofra Peru, sä att Spanien nu mera tcke äger nHg.a besitt-
ningar pä Amerikas fasta land.
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Savanner (här Pampas kallade) af flera tusende quadratmils
lvidd, som flera månader om ciret bilda stora insjöar. — Kli»
matet är tropistt, med 2-ne årstider, den heta och regntiden,
hwilken sistnämnda, i några trakter, fortfar inemot io mana,
der. Wid kusterne är under torra årstiden hettan förfärlig,
sa att sjelflva Krokodilen och Boasormen försmäkla, men pa
högstätterne tempererad; uti Quitos dalar herrstar en bestän-
dig roar. lordbäfningar och orkaner äro gansta »vanliga, och
åtföljas wanligen af stora förödelser. Bland de otaliga pro-
dukter, som delta fruktbara land, beläget under gansta olika
luftstreck frän snögränsen till hafsptan, frambringar, märkas:
platina, guld, silfwer, ädla stenar, kakao, vanille, cochmille,
kaffe, socker, indigo, ris, quassia, kinabark, m. fl. Pä hög-
slätterna trifwas de flesta Europeiska naturalster. Bland desi
otaliga bjur nämna wi kondoren, wampy.en m. fl. Inbyg-
garnes antal stiger till 2,38_»,n0c», dels Européer, dels Kreo»
ler, Mestitzer, en del Negrer och en half million Indianer,
hwilka sistnämnde äro de talrikaste och till största delen frie.
Fabrikerna äro gansta obetydliga, men bergwe.ken och planla-
gerna lemna de wigligaste handelsartiklar och boskapsskötseln
är högt drifwen. Religionen är den kcttholsta, regeringsfor-
men demokratisk, såsom i de öfrige Amerikanske Fristaterne,
men landet bestär af en enda och ej flera förenade stater.
Krigsmakten stiger till 25,a_,_> man; sjömakten är ännu obe*»
tydlig, men i tillwäxt. Landet indelas uti 12 Departemen-
tet *), som innefatta 37 Provinser. Städer: Bogota, pä
en högslätt öfwer 86c»o fot öfwer hafwet, fordom hufwudsta,
den i Nya Granada, och nägon tid sätet för republikanska re-
geringen ****), med Universitet och 30.000 inw. ; popaxan,
belägen i en fiön dal af Andesbergen, wid foten af en vul-
tan. Med 20,0_>0 inw.; _).uito, belägen nästan midt under
.quatorn, wid foten af berget Pichincha, i en herrlig dal,
8772 fot öfwer hafwet, med 70,000 inw. ***); Loxa, nära

*) Istmo, Magdalena, Sulia, Venezuela, Maturin, Gri,
noco, __>o-.aca, Cundinamarca, Cauca, Ecuador, Gua-sa^quil, Asiua'?.

Regeringen residerar för narwarande i Ocana (Okanja) och
skall sedan förflyttas till Staden Bolivar, som likwal förstslall uppbyggas.

"') Z delina nejd öro afiven Coropaxi och fiera vulkaner belcigne.
lordbafninaar gansta wanlige och wäldsamme. Hr 1733 steg
eldstoden af Cotopaxi 2862 fot hö>*t öfwer kratern. 1763 för-
mörkade den uppkastade askan luften sa, alt man måste wan-
dra med lycktor pa l_u!_ dagen. En af de fölfarligaste dag..

detla land war d. 4 Febr. 1797. En landsträcka af Jo mils
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Quito, men mer än 2000 fot lägre belägen, kring hwil.en
den bästa Kina wäxer; <suen^a med 20,000 inw.; Guaya-
qilil, nära wiken af samma namn, med 24,000 inw. medel»
punkten för handeln med Peru och bergländerne; Caraccas,
pä trenne sidor omgifwit af berg, af hwilket det ena är Bc»nc.
fot högt med 31,000 inw, och hamnen __a G»,)>ara; pu«
ertc» clladello (Kavelljo' wigtig handelsplats och Spaniorer-
nes första (1497) och sista besittning (1825) i Columbia, med
7000 inw.; llumana, med 18,000 inw. och god hamn *);

Maracaibo, »vid sjön af samma namn, med 20,000 inw.
och god hamn; Carthagena, pä en ö wid Magdalenastodens
Utlopp, med 18,000 inw. och förträfflig hamn; Panama, pä
sydliga sioan af landtungan Darien, med 25,000 inw. (Ame-
rikansk Kongresi 1825). Till Republiken Columbia höra ön
Margarita m. fi. smärre öar i West-Indien, samt Gallopa-
gosöarne i Stilla Hafwet, omkring 200 till antalet, obebodda,
men märkwärdigg för ett eget slägte af stöldpaddor, hwilka
öro ganska stora och lemna en närande och walsmakande föda.

11. Republiken Peru **)

gränsar i norr till Columbien, i öster till Brasilien, i söder
till Platå provinserna och i west.r till Stilla hafwet. Andes»
bergen, som åtfölja hela westra kusten, fördelar landet uti tren»
ne delar. Kuststräckan är brännande het, och en sandig slätt,
men i wissa trakter genom den ömniga daggen gansta frukt-
bar, fastän regn är högst sällsynt. Emellan Andernas tredub-
bla berggördel äro otaliga fruktbara och behagliga dalar och
högstätter, bland hwilka senare Caxamarca ligger öfwer 12,000
fot öfwer hafwet. Klimatet är här kallare, luften nästan
ständigt töcknig och mänga är är solen i 0 mänadcr inswept
uti tjock dimma. Mot öster sänker sig bergshögden till yt-

langd och .o »nils bredd gungade i wagor, mänga stader styr-
lade tillsammans, och 4»,__c> mennistor förlorade pä nägra se»kunder lifwet.

-°) Byn la Conception di Uruana, wid kusterna af Cumana
och Caraccas, är bebodd af jordatande Ottalnaker. Denna jord
ar en sort fet lera, färgad med något jern.xyd. Samma fod»ömne stall med begärlighel begagnas af inwanarne pä ätstilli-ga ställen i Guinea, lav., Nya K'ledonien och Peru.

****) De rcvolutionaira rörelser som ar _Bli yttrade sig uti all»
Svd-Amerikansta Provi>,serne hade i början ingen framgång i
P^'ru, hwars vice Konung »ill och med förmådde att för nä»
g.n tid dampa upproret i nya Granada och Chile; men iss2i
inträngde den chilesiste Fältherren St, Martin uti Peru, för-dref Rojallsterne, hwarelte. Perus oafhangigher procla,..erades.
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terst fruktbara flstter, bland hwilka ben wibsträcktaste är pam-
pa, del Sacramento, wid floden Nca)>ale, hwilken, jemte
tNaranon, är landets hufwudflod och omgifwes af ogenom-
trängliga stogar. Wid södra gränsen är sjön Liticaca belä-
gen. Produkterna äro nästan desamma som i Columbia,
dock har landet mindre förräd af skog. Egna djur för denna
nejd äro Lama (en art kamel) och Vicunna (kameffäret, Med
fin rödbrun ull, liknande geten). Desi rikdom af ädla meta!»
ler sr »versdskunnig, fast grufwornas läge i höga fjälltrakter,
ökar swärigheten af deras bearbetning. Inbyggarnes antal sti»
ger till 1,700,000. hwaribland en stor del äro ömmande In»
dianer. Utom dessa finnas tallika wilda stammar, bland hwil»

ka äfwen afkomlingar af fordna Peruaner, som flyktat undan
Spanska tyranniet till Andijka bergen, och bilda der en sjels,
ständig krigisk stad, under en ättling af Inkas stam. Religio-
nen är den katholska och regeringsformen är demokratisk. Re-
publiken är indelad i 7 Provinser *). Städer: ___ima, belä»
gen i en angenäm nejd, regeringens säte, med 73.000 inw..
Universitet (stiftadt i551) och stark handel; desi hamn är Cal,
lao, Spaniorernes sista besittning i Peru; Lrujillo, med rui-
ner af palatser och wattuledningar frän Inkas herrawalde.
Cuzco, wid en af Pilco-Mayos grenar, med 26,000 inw.,
Perus fordna hufwudstad. Inkas residens, med mänga min-
nesmärken af fästningar m. m. frän denna tid. Arequipa,
belägen i en romantisk dal, men lider ofta af j.rdbä.nlugar,
med 25,000 inw., hufwu.nederlagsplats för Europeiff-Ame»
rikanska »varor. Guanca Veli.a, den högst belägna stad pä
jorden, öfwer 12,000 fot öfwer hafwet, i en bergslag, rik pä
qwicksilfwer, silfwer och guld.

111. Republiken Bolivia **),

det gamla Ofta Peru, belägen sydost frän Peru och norr om
La Platå Staterne och Paraguay, till beskaffenheten lika med
Republiken Peru. Inbyggarnes antal stiger till omkring 1
million, hwaraf 400,000 äro Indianer. I spetsen för Sta»
ten stär en President, som har werkställande makten; den lag-
stiftande tillhör Kongressen. Republiken indeles uti 5 Depar-

*) Lima-, Cuzco, Ar.q.liua, A<fac»lcho, _.r»»jillc- (Truqhillj.)
Gnancavelica och

**) Bolivia är ten ynasta af _smerikanssa Staterne. Den hör»
de fordom »ill vice Konungariket Buenos-Avres, men efter sla-
get n>id Ayacucho förklarade den sig för oafhängig, och kallade
sig Donvar, hlviltet namn k1.......0.n förändrade till Bolivia.
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tementer *). Städer: Sucre (fordom la Platå) Kongos»
fens och Regeringens säte, med 26,000 inw.; potos» med
stora silfwergrufwor och 18000 inw.; __.a Paz, med 20,000
inwänare.

IV. Republiken Chile (Tschile),
en läng och smal kuststräcka, som gränsar i norr till öknen
Ara.ama, hwilken utgör gränsen emot Peru, i öster till Rio
Platås förenade Stater, i sydost till Patagonien och i wester
till södra Oceanen. Andesbergen, som ätfölja hela östra gran-
sen, uppnå här en högd af 18 till 19,000 fot, och äro öf-
werallt med snö betäckte, men wid deras fot är landet i all-
mänhet fruktbart, med undantag af den nordligaste delen wid
öknen Atacama. Landet har endast kustfloder, som i norra de»
len äro ytterst wattufaltiga, i anseende till regns sällsynthet,
men söder om floden Biobio faller ömnigare regn. Klimatet
i låglandet är ganffa angenämt och sundt, med en ljufiig
wärwärma under hela äret, endast i bergstrakterna känner
man winler; ftän .»väder är man här fri. Landets produk»
ter äro ädla metaller, koppar, ädla stenar. Europeiska sädesslag,
win, samt afkastningen af boskapsskötseln. Inbpggarnes an-
tal stiger till 900,000, till större delen omwände Indianer.
Uti detta antal inbegripas icke de »vilda Indianerne, bland
hwilka de krigiska Arau.anerna, som besitta södra delen af
landet, äro de bekantaste. Religion och regeringssätt äro lika
med de öfrige Syd Amerikanska republikernas. Republiken är
indelad uti 8 Departement... Städer: St. lago de *4_hile,
republikens hufwudstad, med 46,000 inw., samt befästa han»,
nen Nalparaiso, omgifwen af höga klippor, wigligaste stapel,
platsen i landet, med 15,000 inw.; Konception, med _z,00a
inw.; Valdivia, med en af de bästa hamnar »vid Amerikas
westkust. - Hit höra äfwen öarne: Juan Fernande), twa
obebodda öar i Stilla Hafwet, hwilkas egentliga namn är Ma-
satierra och Masafuero, med ett skönt klimat, den först-
nämnda af dem är en förwi.ningsort för stalsfängar ; det war
här som den beryktade Nobinson Crusoe, hwars rätta namn
war Alexander Selkirk, blef för wisad olydnad ör 1705 land,
satt och uppehöll sig i 4 är. Chonos Arch.pelag... , en
samling större och mindre öar och klippmassor (den största är
<shiloe, med 30,000 inbyggare), bewäx.e med cppre»). och
fruktlrän.

V. Paraguay,
omgifwet af Bolivia, Brasilien och den Argentinska Republi»

"I CbÄquisa.a, poröst, La PaZ, <_)ruro, Cochabamda/San,
ra <sr.»z de la Sierra.
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ken, frän hwilken ben Ikiljes genom Floben Parana, med om,
kring 500,000 inbyggare, till större delen Indianer och Cres-
ler> som af Jesuiter blifwit omwänoa till Christendom och
styras efter hiecarchijke principer. Regeringen har bibehällit
alla onera som tryckte landet under Spanska öfw.rwald.t; all
handel är regeringens monopolium, och civila emdelsmänner
erhålla ingen lon> fs att sinancerne mäste blomstra, helst lan-
det i anseende till desi läge icke behöft deltaga i frihetsstriden.
All förbindelse med den öfriga werlden är inbyggar»»e forbu»
den. I spetsen för styrelfen stär luris Doctorn Francia.
Flere oroligheter hafwa,oagtadt all Oprclsens warsamhet, ut,
brutit i landet för att winna liberalare stprelseprinciper. Lan»
det är indeladt i 6 Departementer Huswudstaden är A»
suncion, med 8000 inwanare.

VI. ArgeNiinska Republiken
eller

De förenade Staterne wid 6. a p lata,
Utgöres af det fordna La Platå och Brunos Ayrcs, och om-
gifwes af Chile, Peru, Brasilien, Atlantiska hafwet och Pa-
tagonien. Detz, westra och norra del är. bergig, uppfylld af
Cordillerernas spetsar, hwilka öfwerallt äro med snö betäckla.
Södra delen mgöres af oöfwerstädliga ställer (Pampas kalla-
de), med »vidsträckta ödemarker, mänga torra, fast med skog
betäckta sandsträckor, äfwensom mänga salt och salpet.rtack.a
fällt, pa hwilka jorden efter regn färgas fullkomligt hwit af
salpeter, liksom alla källor och floder äro salthaltiga. Landets
hufwudflod är platå strömmen, som uppkommer af floderna
Paranas och Paraguays förening, hwilka bäda upprinna i
Brasilien; nära utloppet förenar sig Nraguay med Plata-
sirffmmen. Klimatet är pä slätterna hett, eljest är luften
tempererad, fuktig, fastän himlen nästan alltid är klar. Alla
årstider är man blottställd för swära owader. Södra Ameri-
kas rikdom af metaller, tillhör äfwen detta land. Bland dctz
öfriga Produkter märkas isynnerhet afkastningen af landets o-
räkneliga hjordar, samt mänga landet egna wäxter och djur-
stag. Inbyggarnes antal stiger till något öfwer -600,000. I
det inre af landet lefwa omkring 30 särstildta stammar af
Indianer, öfwer 700,000 till antalet. Religionen är den ka-
tholska. Regeringsformen är bildad i öflverensstämmelse med
de öfrige Amerikanske ftistaterne. Unionen bestar af 15 Sta-

*) Assun.ion, Concepcio», Santiago, Villa»ica.Curnglla-
' ra'*? .ch _^a»:dclaria.
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ter *) Städer: Buenos Ayres, söder om Plataströmryen, re-
publikens hufwudstad, med 6o,c»oo inw., drifwer betydlig han.
del. St. Sacramento, midt emot Buenos Apres pä norra
sidan af La Platafloden, bebodd af rika Köpmän. Monte
Video, med 15,000 inw.; Santa F6, Kongressens säte, med
15,0a» inwänare, listig handel för landets produkter, belägen
i Banda Oriental.

VII. Rejsardömet Bra silien
ytgör östra delen af Södra Amerika, och en tredjedel yf-denyH.
Werldsdel. Det gränsar i norr till Guayana och Columhia,
i.w/ster till Peru och Platå Provinser...', samt är sör öfrigt
omgifwet af Atlantiska hafwet. .Brasilien innefattar således,
utom det egentliga Brasilien, hela Amazonlandet, samt delar
af Paraguay, Peru och sydöstra Guyana, eyligt den begräns-
ning-, som i Fysiska Geografien är uppgifiven. Brasilien är
ett högt liggande land, längs kusterne åtföljes det af en hög
bergskedja (Brasilianska åsen) och mänga bergssträckningar
korsa hwarandra i det inre af landet, af. hwilka den, som skil-
jer Amazonfloden och Paraguayfloden (Lhiquitos åsen) är den
märkwärdlgaste. Hufwudftoden är Maranon eller Amazon,
fioden, hwilken upptager de högst betydliga bifloder»». Rio
allegro pä norra, samt Madeira och Ring», pä södra sidan,
jemte en mängd andra. Tocantin utfaller i Maran.ns myn,
ning, och i södra delen af landet upprinner den betydliga pa».'
ranasioden. Landets norra del, omkring Maranon, är en
Aor fkogbewuxen statt, hwilken under de periodiska öfwerswam-,
ningarne nästan ll.nar en öppen sjö. I Brasiliens westliga
del finnas stora sandstätter,' som äro ganska ofruktbare. In,
till,Brasilien gränsa.de wilda landsträckorne Möxos och Chi-
gllitos, htvilkas sydöstra gräns är det i Brasilien belägna o-
fantliga trästet _kara)?es. Det inre af landet är föga kandt,
uppfyllde af ogenomtränglige skogar; blott stranderne äro 00,

lade. Pä wilda djur och. fåglar med de mest prålande färgor
är öfwerflöd. I anseende till produkterne är Brasilien ett
af de rikaste land pä jorden; der framalstras guld, stlfwer,
koppar, jern, bly, tenn, qwicksilfwer, de w.ickraste diamanter
och ädla stenar, socker, kasse, kakao, .tobak, åtskilligt medl.i!.al<-
waror, fargstofter, bomull, cochenille, »n. m. Pä kusterne »d-
-kas en riktande hwalsistfängst. Folkmängden räknas till 4

*) Bll.enos A^rss eller Argentina; Sanra F.; Entré Rios i
Corrienres; Salra; Tncllmän; Sattriago; Cordova; <_as
Mislon.s: Menvoza; San Inan; Rioja; Laram.nca;
Montevldeo; Banda Oriental.
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millioner, hwaraf Européer, isynnerhet Portugisare, och nä-
ra 2 millioner Negrer, samt de öfrige Mestizer och Indianer.
Katholffa Religionen är den herrffande. Regeringen är kon-
stitutionel och ärftlig. Landet är indelad, i _8 provinser,
de mest betydande bland staderne öro: Rio Janeiro eller San
Sebastian, Brasiliens hufwudstad och Kejsarens residens, med
210,000 inwänare. Universitet, sjöarsenal, en af de bästa ham-
nar i werlden, och högst wigtig handel; para med 26,000
inwänare; San __uis med 25,000 inwänare; Bahia eller
St. Salvador, till »77» Brasiliens hufwudstad, med öfwer
100,000 inwänare, fästn., hamn, steppshwarf och betydlig
handel; porto Sbguro, med ypperlig hamn; pernambu.o
(FernambUco) med 26,000 inwänare och »vidsträckt handel;
St. paulo, med 45,000 inwänare, medelpunkten för Brasi-
lianska b.rgwerkin; 'villa Impcriale del Oiro preto, förr<
ut kallad Villa Ricca, rik pä guld och diamanter; Villa Bel-
la, med 25,000 inwänare ock gul.grufwor. Rio grande el-
ler St. Pedro, som har »00,000 inwänare och drifwer han-
del med hudar och kött. — Wid floden Igitouhouha sinnes
den största Diaman.grufwan i Brasilien, Mandanga, som
sysselsätter öfwer 1000 Negrer.

Vill. Guyana (se sidan .n2),
ar ett af de warmaste, osundaste, men tillika fruktbaraste af
Amerikanske länderne. Kusterne äro läge och blottställde
för öfwerswämningar. Här framalstras socker, kaffe, kakao,
bomull, tobak, kanel, peppar och krpddneglikor m. m. Landet
är fördeladt uti.' 1) Franjla Besittningar»., ((.ayenne) när-
mast Brasiliansta gränsen, emellan floderne Oyapock och Ma-
roni. med »6,000 inbyggare. Förnämsta orten är befastad,
staden , som har god hamn och är en bekant för-
wisningsort. — _:) vcederlandste Besittmngarne (Suri-
nam), uti medlersta delen af landet, en otroligt fruktbar statt
kring floden Surinam, som frambringar alla tropiska produk-
ter af utwald godhet. Inbyggarnes antal stiger till 57<00ci.
Förnämsta orten är Paramaribo, en befäst stad och Guver-
nörens säte, med 17,000 inwänare. — 3) Engelsta Besitt-
..ingarne, nordwest om Nederländska besittningar»»., till hwil-
ka de ock hörde före 1804, och afträddes först uti freden »814.
Här märkas kolonierne Berbi.e, Ess.qll.bo och Demerary.
Folkmängden stiger till 147.000, af hwilka 100,000 äro staftwar; i bergstrakter»», finnas 10,000 Maron Negrer (förrym»
de stafwar), som bildat en egen fiist.n — — Det öfriga af
Guyana lyder under Brasilien och Columbia och är i b.skris»
ningen öfwer dessa länder upptaget.
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IX. Patagonien eller Mage.ha en s (Maqhellians)
Land,

sydligaste delen af denna werldsdel, endast i norr sammanyän,
gande med Plata-Staterne och i nordwest med Chile; en land-
sträcka af i2,u00 quadrat mil. Landet är genomsturjt af
flera bergsäsar, hwars hufwudstam Andesbergen äro. Wid ö,

strå kusten finnas stora torra sandhedar och i det inre mänga
tnoras. Luften ät fuktig och starp; kusterne Merändels in-
swepte i töcken, der förfärliga orkaner rasa. Hela landet sak»
nar skog, utom wid gränsen ät Chile, men är uppfylldt af
otaliga djur, säsom wilda. och tama hästar, Guanakos, Tapir,
laguar, samt mänga andra för ost ykända djurstag. Inbyg»
garne äro alla wilda Indianer af 2:ne hufwudstammar: Mo,
luches (Molutsches), krigare, och puelches eller patago»iier,
af reslig wär. och stark mustulös kroppsbyggnad, som lefwa
of jagt och till en del af äkerbruk. ****>*>

— Till Patagonien
hör äfwen: Gldslandet, stiljdt frän Patagonien genorn Ma,
Mänska sundet, utgöres af »t stora och mer än 20 smä i«
ar, hwilka äro föga fruktbara. Den norra sidan wid sundet
är öde och ryslig, betackt med snö, äfwen i dalarne. Östrasidan är mildare, har gräs, träd och nägra fruktbara dalar,
likwäl midt under sommarn ganska start köld om nätterne.
Här bo peschherahernö (hwilket ord betyder wanner, och af
dessa öboer ständigt upprepas), och här nära intill ligger det
sä kallade Staat.nla.ld.t (frän Eldslandet ätskildt genom Le
Maires sund), en o der Engelsmännen hafwa en n.ederlags«
plats för hwalsiskfängst. Pä ön l'Hermite är den sedligaste
spetsen af Amerika, <tap Horn. — I trakten omkring Cap
Horn äro de af Krusenstern upptäckte Orlowsöarne belägne,
hwilka af inbpggarne, som hafwa mycken likhet med Eldslands»
boerne, kallas Mani T,oualin. — F alklandsöarne
eller Maloninerne, midt emot Magellansta sundets östra
öppning, bestå af 2me stora öar, med flera smärre, hwilka
ligga deromkring. De hafwa gräs och kryddor, men inga
trän,, fyrfotade djur eller menniflor; deremot en oräknelig
n»ängd gäff, ankor, m. fl. sjöfäglar, och rikt siste pä kuster»,..
Argentinska Republiken har är 1829 tagit dessa öar i besitt-
ning.

X. Fria Indianerneo __.and.

Fria Indianer bebo stora sträckor uti det inre af Landet.
Man räknar deras antal till 100,000, största delen Nomader.
De sysselsätta sig med jagt och siste, och regeras af Raz.r.r,
hwilkas makt är ganska inskränkt. En del af dessa Indianer
hafwa lätit sig döpa; de fteste äro Fetisch-tillbedjare; några
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äro mennistoätare. De betydligaste af dessa Indianstammar
öro: Karaib.rne, »vid Orinokofloden; Otomakerne, bekanta för
deras jordspisning; Arowakerne, Guarounoerne och Amagua-
erne i Guyana; Abiponerne längs ät Parana i förenade Sta-
terne, af hwilka en del antagit Christendomcn; Araucanerne
i Chile, som utgöra en fri Stat under 4 Styresman eller
Tokis; Topinamberne i Brasilien, ett talrikt folk, som stall
wara deladt i 70 stammar, det wilhaste och mest krigiska af
alla Indianer.

Australien eller Polynesien
är den sist upptäckta och minst kända af alla Werldsdelarne.
Man känner hittills nästan endast kusterne och om mänga öar
endast deras läge. Inbyggarne i denna werldsdel räknas till
nära z millioner, och bestå af 2 hufwudklasser.- Malaycr, af
hwilka en del till färg, kroppsbildning och seder närma sig
till Européer, och Papuas, en negerlik folkstam, med swart
färg och krusigt har, men till sin benbyggnad hafwa de med
negrer ingen närmare likhet. Dessa bada hufwudstammar haf«
«a blifwit med hwarandra blandade, fä att en mängd varic»,
tioner derigenom uppställ. Dessa folkstag sta pä olika grader
af kultur, frän det räaste naturtillstånd (Papuas), till en »c,
ke obetydlig grad af bildning (Malayerne). Att tatuera sig,
eller att i huden läta inbränna åtskilliga figurer, är nästan en
allmän sed pä Söderhafsöarne.

Wi hafwa öfwe. denna werldsdel föga att tillägga till
det i Fysiska delen af denna Geograf» redan anförda.

I. tTya Holland eller Nli »naro a, innehåller om-
kring 70,000 quadrat mil, hwaraf likwal inre delen är nästan
alldeles okänd. Urinbyggarne, af den negerlika folkstammen,
äro bland de mest raa och wilda Nationer, och sta i Natur-
anlag wida efter inbyggarne pä Söderhafsöarne. De äga in-
ga fasta boningsplatsar, gä nakne, och lefwa mest utaf sil?,
men en del förtara äfwen mennistokött. (Landets olika delar
och produkter äro redan upptagne i den Fysiska Geografien).
— I nya Syd-Wallis och i Dicmens land hafwa Engels-
männen anlagt kolonier för brottslingar. Af de der anlagd,
städer mä.k.. : Sidneytown, med 14.000 inwanare, skolor,
och den förträffliga hamnen port Jackson.

11. Nya Guinea, näst Borneo och Madagascar
ten största ö pä jorden, med ön Papua eller papuslaudet
i nordwest, och östocken Louisiada i sydost, sann flera smärre
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Kar bersmkring. Inwllnarne hsrstsbes Heo bels papuer, foW
bebo kust«ne, dels Haraforas, som bo inne i landet och dels
Badschus, kringwandrande fiskare, alla gansta krigiste, hwilka
icke gerna tillstå frsmlingar att landstiga ps sina kuster, hwar,
före man ockss om dessa öar icke har särdeles kännedom. De
förnämsta närliggande öar sro; Amiralitets öarne, Nx<s
23ritannien och Nya Irland, hwilka sro bewsrte med kok-
kostrsd, palmtrid, pifang, brödträd. Inbpggarne sro miss.
trogne och förrsdiste (Papuer), af gulaktig färg med läng.
swart här. Salomonsöarne, Kfwen Nya Georgien kalla,
de, efter största ön med detta namn, sro klippiga, men hafwa
stöna dalar och mänga »st odlade trakttr; produkterne sro de,
samme, som pH de föregående; inbpggarne sro dels swa_te,
dels kopparfsrgade, af stark byggnad och styras under en de«
spotist Regent i de sro icke utan konstfiit och handel.

111. Nya Zeelands öarne, twsnne stora öar,
ätfliljde genom <sooks sund, med höga fnö- och stogbftsckta
berg, af hwilka Pic Egmont sr öswer 14,000 fot högt. In»
byggarnes antal stiger till 150,000; de sro Hf gulbrun färg
med swarta har, krigiste, samt lefwa lyest af sist och hund,
kött, men förtära sfwen sina fiagne stender. Msrkwärdigt sr
att dessa wilda Nationer bland sig sfwen ega Adel, liksom
deras stamförwandter Malaperne.

IV. De strödde öarne sro snart sagt otaliga.
Mänga hafwa icke ens erhsllit namn.

_^_.) De norr om Aequatorn belsgne: Pelew»sarne, <l.a,
rolinerne och pescadorerne, anses för Spanske, men sro icke

besittning tagne, och föga ksnde. De sro höglsndta. stog,
betvuxna, angenäma och fruktbara. Inbpggarne, som sro
Malaper, sts under egna Konungar och bestrifwas af nyaste
sjöfarande som wilda sjöröfware. - iNarianerne eller 6.a«
dronerne sro vulkaniska, tempererade,^ hafwa öfwerssöd p3
hornbostap och flera tropista wsxter deras slste bebpggare sro
nästan utrotade. De nuwarande härstamma frän Mexieo och
Filippinerne, tala spanfla och sro christne. De tillhöra Spa-
nien. — Mulgraves öarne, talrika, men fma och lsglsndta,
bebos af kopparfsrgade starka och wsl bildade inbyggare, som
gä nästan nakne. — Sandwichs öarne äro en Archipelag
af '3 öar, hwilka, utom höga klippor och kor allbankar, inne»
hälla ett förträffligt fruktbart land. som sr wsl odladt, lik-
som inbpggarne redan före omgsnget med Europeerne woro de
mest bildade af stilla hafwets öboar, och hade upphunnit en
hög grad af konstfärdighet. De bilda nu en handlande Stat,
och besöka med egna stepp Kina och Amerika. Inbpggarnes

W
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antal stiger till 150,000. Konungen har en liten flotta och
soldater exer.erade ps Europeiskt wis. Här förfärdigas män-
ga tyger af pappersmullbärsträdets bast med smakfulla tecknin,
gar, förträffliga mattor, som i waraklighet, finhet och elegans
ifwerträffa alla andra. I senare aren hafwa öboerne äfwen
börjat antaga Ehristendom. Största ön är Owaihi, med
85'000 inbyggare, hwilken har flera höga bergspetsar, hwaraf
den högsta sr öfwer 14,000 fot. Pä tVoahu har Konun,
gen sitt residens.

___») De söder om Aequatorn belägne.- Drottning Charlot»
tas öar, bergiga,, rika pä kokosträd, brödfrukt och sago, samt
wäl befolkade. Öboerne äro starkt byggda, hafwa krusigt
här, och äro ganska krigiska. — Emellan dessa och Nya Ka,
ledonien ligga Nya Hebriderne, hwilka äro fruktbare, stog,
bewäxte och wäl odlade. Inbyggarne lefwa till större delen
af vegetabilier. men förtära öfwen menniskokött. — Nya Ra-
ledonien är omgifwen af korallklippor, och bestar uf ofrukt-
bara kullar samt sumpiga slätter. Inbyggarne hafwa ett frän
de öfrige öboerne stildt spräk, och anwända mera omsorg pä
sin klädsel. — Fidij öarne är en samling af flera ögrupper,
belägne öster om Nya Hebriderna, bebodde af negerlike inbyg»
gare, som hafwa plantager, och utmärka sig genom sina konst-
rikt bearbetade fartyg, wapen och kläder. De äro wildc. kri--
gare och en sträck för de nästgränsande öboerne. — N)än-
staps-öarne, eller ock, efter den största ön, Tonga-öarne kal>
lade, innestutne af korallbankar, sakna friskt watten, men äro
fruktbare och wäl odlade. Inbyggarne äro ljusbrune med en
öppen och blid karakler, samt högre kultur än de fteste näst-
gransande öboer. Likwäl äro menniskooffer här wanliga, och
tillfängatagne fiender uppätas. De hafwa prester, dyrka flera
gudar och tro pä själens odödlighet. — Seglare-, eller Skep,
pare-öarne sro vulkanista, omgifne af korallklippor, och behag,
lige. Inbyggarne sro af en stor och skön wärt, men deras
blick utwisar wrede, wildhet och mordbegär; oemotständelig är
för dem lusten att stjäla. — Sallffaps öarne äro de mest
bekante bland Söderhafwets öar, de hafwa ett högt läge, an,
gcnämt klimat, och äro omgifne af korallklippor. Brödfrukt-
trädet är här i hög grad bördigt. Inbyggarne är ett godstn-
nadt gästfritt och wälbildadt folk, nästan hwita till färgen.
De förfärdiga allehanda tyg af pappcrsmullbärsträdet, älska
musik och dans och hafwa i senare aren blifwit omwände till
Eh.ist.ndomen; mänga hafwa lärt att läsa och strifwa. —

De l_aga Oarne bestä af korallklippor, öfwerswämmas till
större delen under fiodtiden, och inbyggarns lefwa till det me,
stt, af siste.— Marquesas öarne äro mera wattusattige, men
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för Zfrigt lika be förut bestrifne, äfwen i anseende till sina
inbyggare, fastän desse ega »nindre bildning än inbyggarne pä
Sällskaps öarne. — påsköns inbyggare utmärka sig genom
sin laga wäxt och stora öron. De föra ett uselt lif, bo till
en del i jordkulor och dricka sjelfwa hafswattnet.

(.) De i Indiska Oceanen belagne öarne Amsterdam, Rer-
guelens Land m. fl. äro obebodde. Kusterna hwimla af stäl-»
hundar, hwalsistar och sjöfägel.

V. Södra polaröarne. Södra Georgien, en
samling af klippor, som midt i sommaren nästan till hafs,
ytan äro begrafna i snö och is; man har der blott funnit
twenne fullkomliga wärtarter. Men ännu sydligare har man
nyligen upptäckt flera landsträckor f. e. tTya Sydshetland,
en grupp af 12 öar och otaliga klippor, der, wid vegetativ,
nens yttersta gräns, blott nägra Lafwar äterstä pä de fläckar,som blottas frän det sekelsgamla isswallet j fastän stenkols-
lager och fossila ben af fullkomligare djur, nya Siberi-
ens, »vittna om en lyckligare werldsalder. Ännu ödsligare är
Sandwichsland.t, som bestär af 5 större och flera smärre
öar, der endast nakna klippor, utan all vegetation, uppskjuta
ur den ewiga is- och snöstorpan; endast hwolar och sjöfåglar
bebo dess., rysliga trakter, ständigt inswepta i tjockt töcken.
Det upplyses likwäl i nattens mörker af det flammande S?d,
stem-r, som, under tusendfaldiga rörliga skepnader, bryter sig
i alla rcgnbogens skönaste färgor och äterspeglas _f den ewiga
is, hwilken betäcker, mera än nordpolens, en omätlig sträcka
kring Södra polen. ——
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Bisagos.öarne 291.
Biscaya . . 209.
Biserta . . 285.
Björneborg . 229.
Björn-öarne .

236.
Blankenburg . ,8».
Bleking .

. ,44-
Blighs-öar. . i«s.
Blois . . . 2c>i.

Boal . . . 291.
Bodensjön . . ?6.
Bodö . . . '53.
Bogota. . . 3i3.
Bohus Län . i44-
Boizenburg , 17^.
Bolivia . . 3i4
Bolmen, Sjö »45.
Bolmsö . . i45.
Bologna » . 221.
Bombay . . 268.
Bonaire . .

3,«.
Bondu ... 291.
St. Bonifacio 2,8.
Bonn .

-
. >85

Bordeaux . . 202.
Borg ... '56.
Borgo . . . 229.
Borgholm . .

Borisow .
. 231.

Borneo . . 272.
Bornholm .

. '55.
Bornu , . . 289.
Boras . . . '45.
Bostaven, O . '"?-

Bcsna .
.

. 242.
Vosna Serai. 242.
Bosnien . . 242.
Boston .

. . 3«2.
Boltnista wiken 7».
Boulogne . . »99
Bourbon Vendöe 201.

Bourg>Mahs 296.
Bourg . . . 202.

Bourges . . 201.

Bourgogne. . »98.
Bozen . . . '89.
Brabant . . '67.
Braga . . . 212.

Braganza .
.

212.

Brahestad . . 229.
Braila. . . 242.

Sida.
Manbenbneg. 184.
Brasiliansta An»

derne . , » »ni.

Brasilien . . 3,7.
Braunau . . '88.
Brava . .289.
Bravo, Flod . 97-
Brazza . . . 192-
Bred» . . . '»67.
Breisach . . 167.
Bremen . . 181.
Bremelvlrde . 176-
Brescia . . 192»
Breslau . . 184.
Brest . . . 2oi.

Bretagne . . 198.
Briancon . . 2«3.
Brighthon. . 161.
Bridge Town . 3io.
Brieg . . . »84.
St. Brieux . 201.

Bristol. . . 161.
Bristol-wiken . 9^
Brixen . . . »89.
Brianst . . 23c>.
Brody . . . 190-
Bromberg . » 184.
Brotsch . . 268.
Bruchftl . . 177-
Brägge . . 168.
Brundusium . 223.
Brunn . . . 189.
Brunnen . . i^-
Brunswig . . 180.
Brussa .

. . 25i.
Brässel . .

. »67.
Brzeck . .

- 23i.
Bräwiken . . '44-
Buali . . . 293.
Buchara .

. 262.
Bucharest . . 242.
Buchariet, Lilla 276.
Buckefjorden . '50.
Buckeburg, . 180.
Buckingham . 462.
Budweis . . 189.
Buenos Ayres
Bug, Flod . 76, 287.
Bukowina . . '9«.
Bulak .

. . 283.
Bulan», O > . 291.
Bulgarien. . 242.
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Sida.
Burrem puter . 263.
Vurgcs. . . 206.
Bur.lalof . . 291.
Buro .... 82.
Barsali. . . 29,.
Bulan . . . 278.
Bur chude,. . 176.
Byrons, Q . '06.
Bästad . .

. '4?-
Böhmen . . 189.
Böhmerwald . '70.

C.
Cabo Corso - 292.
Cachao .

, . 291.
Cadiz . . . 208.
C^LN .

, . 20N.
Cagliari . . 2,8.
Cahauba . . 3«4.
Cahors . . . 2«3.
Calais . . . '99-
Calatrava . . 206.
Calix Elf . . i49-
Callao . . . 3>4.Calmar . ~

. i45.
Cambray . . 200.
Cambridge 162, 3«2.
Calnpo Formio '93.Candia .

. . 248.
C>nea . >. . 248.
Can»ä . . . 223.
Cantabrista ber»

gen . . . 2c»4-
Canterbury .

. 161.
Cap Aiguillls . 89.
— St. Antonia i««.
— del Arni , 73.
-» Augustin . 100.
»» Vajador . 89.
— Basaro . . 73.
-^- Blanco. . 89.
— Von . . 89.
-— Vrctton . 3oc>.
-^ Caloch . . 94>
-» Coast . . 292.
— C.d. . . 94.
— Comori» . Bc>.
— Corrienteö. 83.
— Creux . . 73.
— Deliv^rance i«4.
— San Diego lou.

Sida.
Cap Deseado . ioa.
— Farevell . 94-
-— Finisterre . ?3.
— Formosa . 89.
— Fransisco . 'v».
— Frio . . 10".
— Gibraltar . 73.
— Gracias°a,

Dios -
. 95.

— Gardafui . 89.
— de la Hague ?3.
— Haytien . 3»9.

<— Horn .
. '00.

—> HudjangTa»
na . . . 80.

— Kamschatstoi 81.
— Kantin . . Bg.
— Lizard . . 7^-
— Lookout . 94-
-— Lopatka . . 8,.
— Lopez Gonsal-

vo . . . 89.
— Lorenzo . 'uo.
— Lucas . . 95.
— S:;a Maria ,o».

— Matapan . 73-
-— Negro .

. 89.
— del Norte 10a.
— d'Orange '«"-

-— Ortegal. . 73.
— Palmas. . 89.
— Raz . . . 94-
-— Raz»al Ghad 8».
— Rasat . . 89.
— Rocca Sintra ?3.
— Romania . 81.
— St. Roque .

'«».

— Sandy . ,<>4-
Serrat . . 89.

— Severe . .
8,.

— Sparlivento ?3.
__ Siadt . . ?3-
-— Trafalgar 2^B.
__ T.es Puntas 89.
— Tschelatstoi-

nos ...81.
— de la Vela '»<,.

— Verd . . 89.
— Sc Vincent 73.
— V rgines . io«-
-— des Voltas 83.
— Wilson . 104.

Si di.
Cap York . . i«4
Capo d'lstria. »89
Capoverdiste öar-

ne .
.

. 292,
Capraja .

. 217,
Capri . . . 223,
Capua . . .

223,
Carcassonne .

2c>3,
Caieaage . .

3,0,
Carlberg . . '4'
Carlisle . . '63
Carlowitz .

. 192
Carlshamn. . '4?
Carlskrona . . '4?'
Carlsruhe . . '??>

Carlstad . . '4^
Carlstadt . . '9',

Carlsten .
. '46.

CarlsthÄlerbad '80
Carolinerne .

32i,
Carrara . . 219,
CarracaS .

.

Carthagena 208, 3,3
Casalc . . . 217,
Casano . . . '9-l
Caserta . . . 223,
Cassel . .

- '7?'
Csstiglione . . '92
Castiiien Gamla 2«6,

— Nya . 2«6,
Castro . . .

252.
Calalonien . . 209,
Catmia ... 224,
Catanzaro . . 223,
Cataro .

.
. '9^

Caxamarca . .
3,3

Caycnne .
. 3,8

Celebes . .273.
Cephalouia . .

225
Ceram . . . 82
Cerigo .

.
.

2i5,
Cesena . . . 221,

Cette .
. . 2c>3.

Ceuta ...286
Cevennerne 74, »97,
Ceylon . . . 269.
ChalonsurMarnc2uc»,
Chambery . < 2,7.
Champagne . »96.
Chandernagor. 269,
Charkow .

. 232,
Charleroi . . 168,
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Sida.
Charlestown . 3«4>
Chariorlenlund '55.
Charlottes ö» . 9^'-
Charlottas Har 322.
Charloltetown 3c><,.
Charlres . . '99-
Chatam . . ,61.
Cvaumont . . 2uc>.

Chelsea . .
. ,6<,.

Chemnitz . . 175.
Cherburg .

. 20».

Cherso .
. . 189.

Checson .
. 232.

Chesapeakbay . 94-
Chester . . . 162.
Chewiotshill . 157.
Chlampa .

. 27,.
Chiaoa . .

. 308.
Chichester .

. ,6>.
Chihuahua. . 3«7.
Chile . . . 3i5.
Chiloe .

. . 3,5.
Chimborazo . ic»,.

Chiquitos-asen 3oc».
Chonos Archipela»

gen . . . 3,5.
Chovaresm . 262.
Chcebel lablonnoiB3.
Christiania .

. ,52.
Christiania fjor»

den .
. ,

,sc».
Christianopel . '47-
Cyristiansborg 292.
Ch.istiansf.ldt '56.
Chciftiansand - '52.
Christianstad . '4?-
Christiansund .

'53.
Christians O. . »55.
Christinehamn '43.
Cyrist,nestad . 229.
St. Chcistoph 3,u.
Chur . . , 196.
Cimbrilshamn »47-
Cinaloa . . 307.
Cincinati . . 3c>4-
Cirkars . . 267.
Cirknitzer, Sjö '88.
Citri.s . . . 247.Eiudad Real 206, 3uB.
Ciudad Rodcigo 207.
Ciudadclla .

. 209.
Civila Chieti . 223.

Sida.
Civila Vechia 22,.

Clermont . . 201.
Cleve .

. . iB5.
St. Cloud <

. ,99.
Coblcnz . .

,85.
Cochinchina . 271.
Coervorden . 169.
Coimbra » . 211.
Colberg . . 184.
Colchester .

. i6c>.
Colmar .

» . 2«o.
Colorado... 98.
Columbia 303, 3n.
Columbo .

. 269.
Columbus . . 3a4.
Comachio . . 221.
Comino . . 224.
Como .

. . 192
Compiegne . I^9.
Conception . 3,5.
Concord .

» 302.
Coni .

. . 217.
Connaugth . ,65.
Connecticut . 303.
Connecticut,Flod 3u,.
Constantia . » 295.
C^nstantinopel 241.
Constantz . . 177,
Coots sund . ios.
Curb«ch . . . 18,.
Cocdillererna . ioo.
Cordova .

. 208.
Curdos .

.
. 247.

Corfu . . . 225.
Cork .... .65.
Cornwall

. .
162.

Coron »
. . 247

Corsica .
. . 2c>3.

Cortryk
. .

,68.
Corunna . . 207.
Corvo . »

.
212,

Corydon . . 3o^,
Cosenza . . . 22.3.
Costnltz . . . 177.
Colonaxi ic»i, 3n.
Crefeld .

. .
,85.

Cremona . . 192.
St. Croir . . 3io
Cronstadt . . 228,
Crotone. » . 223.
St. Cruz .

. 287.
CuencH . 2c>6, 3i3.

Sida.
Culiacan . . 207.
Cuim . . . iB3.
Cumana . .

3,3.

Cumbcrland . 162.
Cumbre de Mul-

hacen . . 2»4.
Curajsao . .

3,0..
Curzola .

. 192.
Cuzco . . . 3,4.
Cypern . .

.
25,.

Czenstschowa . 238.
Czernowitz . . 190.
Cöln . . . iB5.
Cöslin . .

. 1»^.
Cöthen . . . 179.

3.
Dabul . . . 267.Dadel-landet . 2^6.
Daghestan .

. 23 j.
Dagö . . . 229.Dahome . . 292.Daika . . .

Dalarne . . ,52.
Dal-(slfwen . 137.Dalsland . . ,44.
Dalmanen . < 192.
Dalmatista b.r-

ge» ... 73.Daman . . 269.Damas . . 255.
Damielte . . 283.
Dampier Sun-

det .
. . ios.

Dam^icrs öar . ias.
Daxmark . . ,s^.
Dannemora . ,42.
Danzig . . . i33.
Dardaaellerna . 72.Dacmstadt . . 17,8.
Dauphins . . 198.
Davalagiri . 84.
Davis Sund . 9^.
Debreczin . . 19,.
Dekau . . . 264.De lavar e . . 3c,3.
Delevare, Flod . 3oi.
Delft . . . 169.
Dcifzyl . .169.
Delhi . . . 266.
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Sida.
Delmenhorst . i8«.
Dembea . . 89.
Demerary .

. 3,8.
Demmin . . 184.
Demotica . . 24».
Dendera .

. 283.
Dennewitz . . »84.
St. Deius '99,296
Deptford . . '61.
Derbent . . »34-
Derby . . . '62.
Desirade . . 3,0.
DessaU . . . i?9-
Detmold . . 'Bn.
Detroit . . 304.
Deventer .

. '69.
Devonshire . 16 >.

Dholagie . . 84.
Diarbekr . . 253.
Dibbie, Sjö . 89.
Dlepholz . . »?5.
Dieppe . . . »99-
Digne . . . 203.
Dijon .

. . 20,.

Dillenburg . . iSc».
Dinant . . '69.
Diu .

. . 269.
Dnieper, Flod

76, 226.
Dniester . . »26.
Dobberan . . '78-
St. Domingo . 5^9.
Dominique .

. 3,».
Don. Flod . 76, 226.
Donau . . 76,
Donaukretsen . '76-
Donauwerth . '74
Dongola . . 288.
Doornick . » 168.
Dorchester . . '6i.
Dortrecht . . '69-
Norpat . . 229.
Dorseishire . . '6,.
Dortmund. . »85.
Donay . . '

2<,c>.

Domer .
'6,, 3c>3.

Dowletabad . 267.
Dowrefjall .

. '50.
Draguignan . 2<>3.
Drammen . . is^.
Drau, Flod 76, 19,,.

Drehieh . . . 228.

Sida.
Drenthe . . 169.
Dresden . . '7^-
Drina . . . 242.
Drogheda . . '65.
Drottningholm '42-
Dlchagatai . 261.
Dschaggrenath. 266.
Dschehol . . 277.
Dschidda . . 4^7-
Dsjumma . . 266.
Dublin . . . '65.
Dubno . .

. 231.
Duderstadt . . 176.
Duna, Flod 77 226.
Dunamände . 229,
Dänkirchen . . »"«-

Dässeldorf . . '85.
Duero, Flod . 204.
Dulcigno . . 244.
Dundee . » . '64-
Durangs » . 3«7
Dnrlach . < '77-
Dwina, Flod 76, 226.
Döda hafwet . 86.

E.
Eahinomauve . '«5.
Ebro. Flod . 204.
Edinbutg .

. '64.
Edo . . . 280.
Efat . . . 289.
Gger . . . '89.
Egmontsberg . '»7
EgmontS-ö .

'"6.
Egriboi . 72, 247.
Egypten .

. 28a.
Medlersta . 283.
Ofra . . 283.

Ehrenbrictstein »85.
Eichstädt . . '74-
Eider, Flod . '54-
Eidfjord . . >50.
Gidswold . . '52.
Gimbeck .

. '76-
Eimeo . . . 107-
Eilenach . . '79-
Gisleben . . '85.
Ekathrinburg . 235.
CkeuäS .

.
. 229.

Eksjö . . . »45'

Sida.
Elba . . . 220.
Elben, Flod 76, ,54.
Elb?rfeld .

. '85.
Elbing < . . ,83.
Gldslandet . 319.
Elephanta . . 268.
Elephantine . 2^4-
Cleuthera . . 96.
Ettdal. . . . '43.
Elfenbenskusten 291.
Elnina .

. 292.
Elsas . . . 198.
Elva< ... 212.

Ellora . . . 267.
Ellwangen . . 176.
Emden . .

. '76.
Enaraträst . 76.
Ängelholm . i47-
England . . 160.
Enköping . . 142»
Snos . . . 24,.
En< .

.
.

'88.
Ens Flod . . 76.
Entré Minho e

Duero . . 211.
EperieS . . 191.
Gpernay » . 200.
Epinal . . . 2«o.

Erfurt . . , 185.
Eriesjön . 95, 3ac».
Erlangen . . 174.
Erlau . . . '9'-
Grtholmarne . >55.
Erzerum , . 252.
Grzgebirge . . i?o.
Escorial . . 206.
Gslingen . . 176.
Estilstuna . . ,42.
Effimölönderna 297.
Essequebo . . 3»8.
Esser .

. . 16a.
Ehlingen . . '88.
Esthland . . 229.
Estremadura . 2»7»
Eszea . .

. '9'-
St. Gtienne < 202.
Etiopien . . 294.
Etiopiste öarne 9«>
Euripus . . . 77-
Europa ... 7"-
St. Euftache . 3iu.
Eutin . . . »8u-
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Sida.
Evora . . . 212.
Evreux . . . '99-
Exeter . . »6».

F-
Fochingen . . 180.
Falkenberg . . 146.
Falklands öar . 3,9.
Falköping . . i45.
Falmouth , . 162.
Falster . . i55.
Falsterbo . . '46.
Falun .

.
. »43.

Famagusta « »52,
Fannö . . . »56.
Farellon .

. i«6.
Fars . . . 212.

Farsunb . . »52.
Fayal . . . 212.
Fe lida . . . 243.
Feltre . . . 193.Femern . . i56.
Ferbellin . . 184.
Fernando del

Po . » . 292.Ferrar» . . 221.
Ferro » .

. 287.
Ferrol « .

. 207.Fez . . . 285.
Fezzan . . . 285.
Fichtelgebirge . 17a,
Fidij-öarne . 322.
Filippinste öar,

ne . .
. . 273.

Fialand . . 228.
Finmarken .

. i53.
Finsta wiken . 71.Finspång . . 144.
Fiume .

. . 191.Flandern . 168, 198.
Fleckefjord . . i52.
Flensborg . » i56.
Fleurus .

. . ,63.
Florenz » . . 22a.
FloreS . . 82,273.
Florida. ö»stra 3«4_

— Westra 3«4.Foggia . . . 223.
Foir . .

. 202.
Fokan . .

. 276Fokschani .
. 243.

Sida.
Follviig . . . »51.
Fontainebleau . '99-
Forli . . . 22».

Formentera . 209.
Formos» . . 82.
Formosa, Flod 91.
Fort Francis 292.
Fort Nassau .

3<,8.

Fosen . . . '53.
Francisco, Flod
Franche Comts »98-
St. Francisco .

Franklord . .
3u5.

Frankfurt am
Mayn . . lBi.

— an der Öder 184.
Frankrike . . »96-
Franfia Bugten ?«-

Frät, Flod . 85.
Frauenfelt. . »96-
Fredensborg . '55.
Fcederieia . . »56.
Frederiktown . 3«o.
Frebriksberg . '55.
Fredriksborg . »55.
Fredrikshall . »52.
Fredrikshamn. 229.
Fredriksstad . »52.
Fredrikssten . '52.
Fredritswärn . 152.
Fretown .

. 291.
Freiburg . . '77-
Freisingen . . '74-
Freyberg .

. '?5-
Freyburg . . »96-
Friedland . . '83.
Fciesland . . '69.
Fudsiamma . 84.
Fuegoön . . 293.
Fuhrt . . . '74-
FutaSwiken . 94-
Fukien . . . 275.
FulierneS land 29c
Fulda . . . '?8.
Funchal . . 287.
Fundybay . . 94-
Fur ... . 29,,.
Fyen .

. . "5.
Färön . . . »47-
Famundsiön .

'50.
Farcöarue . . '56.
För .... 156.

Sida-
Förenade Nord»

amerikansta
Staterne . 3<x>.

G.
Gadamas . . 286.
Gaeta . . . 223.
Gagra . . . 85.
Galam . .

. 291.
Galatz . . . 243.
Galicien . . 207.
Galizien . . 189.
Galway . . i65.
St. Gallen . ,96.
Gallipoli . 223, 24».Gallopagos öar 3i3.
Gambia, Flod 91,

29».
Ganges, Flod 85, 263.
Gangutri . . 266.
Gap

. . . 2<»3.
Garonne . . 197.
Gatschin» . . 228.
Gallan ... 83.
Gaz» . . . 256.
Gevinde . . 293.Gefte .

. . ,48.
Geldern . . 168.
Genevieve . . 3u5.
Genf . . . 196.Geneversjöll . 164.
Genne .

. . 29^.Gcnt .
. . 168.

Genua . . » 207.
Genuesifla wiken 71.St. Georg . 212.
St. Georg dell»

Mina . . 282.
Georgs ö . . 290.Georgien .

. 3<>4.
Gcorgsboy .

. 291.Georgelown . 271.
Georgiewst . 2^4.
Gera . » » iBn.
Gerona » . . 209.Gestrlkland . 143.
Ghasni .

. 260.
Ghais Berg .

Gibraltar .
. 2<.>B.

Gibraltarssund 7'..
Giessen . . ~ 178.
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Sida.
Gijon » . . 207.
Gilolo . . . 82.
Girge .

. '. 283.
Girgentt .

. 2^4.
Givet . . . 200.

Giurgewo . . 243.
Gizch . . . 283.
Glan . . . '44^
Glarus . . 196.
Glasgow .

. »64-
Glatz . . . ,84.
Glocester . . '62.
Glommen, Flod iso.
Gluegueh . . 292.
Gluckltadt . . '56.
Glansande Ber«

gen . . . 97-
Gnesen . . . 184,
Goa . . . 269.
Godavery. Flod 85.
Goda HoppS-Ud«

den ... 89.
Goeletta . .

285.
Goes . . . '69.
Golkonda -

. 267.
Gomron » . 26^.
Gondar . .

- 289.
Goree . . .291.
Gostar . . . 176.
Golha .

.
. '79

St. Gotthard . ?3,
,93.

Gottorp »
. '56.

Gottland . . '44-
Gozzo . . . 22/j.
Graciös^ . . 212.
G-ampianberg . 157.
Granada . . 208.
Gran Sasso . ?5.
Graubänden » 196.
Gra»esand »

.
'6,.

Grecnock . . 164.
Greenwich . . 161.
Gre>fswa!d . . '84-
Greitz . . .

'Bc>.

Grckista Bergen 74.
Grenada » . 3,0.
Grenadillerne .

3,0.
Grclina . . . '45-
G.'e,oble . -^ 202.

G.i^sdolM . ,42-
Gcodno » . 23i.

Sida.
Gressa . . . '92-
Groh Glogau . '84.
Groh Wardein '9'-
Gröna UddenS

öar . . . 292.
Gröningen . . ,69.
Grönland .

. 297,
Guadalaxara . 206,

307.
Gudalquivir . 204.
Gu^deloupe . 3iu.
Guadiaua, Flod 21,4.
Guahan . . i«6.
Guanahani . 309.
GuanaxuatO . 3^7.
Guanca Belica 3i4.
Guastalla . . 218.
Guatemala . 3^7-
Guayaquil . .

3,3.
La Guayra . 3i3.
Gueret . . . 2u,.

Guernsey
.

. '65.
Guicovar . . 268.
Guienne . . 198-
Guinea .

.
. 291.

Guipuzcoa . . 209.
Guldbrandsdalen »s>.
Guldkusten .

. 292.
Guledalen . . '53.
Gulö . . . '53.
Gumel . . 290-,.
Gumbinnen . '83.
Gundwana . . 267.
Gucljan . . 262.
Guriel . . . 234.
Gurval .

.
266.

Guselhissar. . 25i.
Gustavia . . 3iu.
Guitrow . . '?8-
Gusum ...'44
Guyana . .

3,8.

Guzuratte . . 268.
Gwalior . . 265.
Görz . .

. '89-
Götha Canal . '37.
Göiha Glf . . '36.
Gölheborg . . '4<'.
Göttingen . . '75-

H-
Haag .

. . '68.

Sida.
Harlem . . »66.
Habesch . . . 288.
Habsburg . . 196-
Hadeland .

.
'si.

Hadramaut .
2,58.

Hadschar . . 253.
Haga ... '4'-
Hama . . . 256.
Haimburg . . '33^
Haiti . . . 3>,9.
Halberstadt . '85.
Haleb . .

. 255.
Halifar . '63, 3c>o.
Halmstad .

. ,46.
Hall . . . '76.
Halland . '44.
Hallandsås . '46.
Halle . . . ,85.
Haliingdalen . ,si.
Hamadan .

. 26<i.
Hamah . . 256.
Hamburg . . ,81.
HamelN - . 175.
Hamm .

. . '85.
Hammerfest . '53.
Hampshire . . 161.
Hamptoncourt >6c>.

fu 275.
Hanau . .

. 178.
H,,niah . . >. 27,.
Hanoixr . . '75.
Haparanda . '49-
Harburg . . 176.
Hardangerfjord ,50.
Harderwyk . '68.
Hactford . . 162.
Harg . . . '42.
H^rwich .

. ,6n.
Harzbergen . 170.
Hav»na . . .

3u<).
H«vre de Grace ,99-
Hebriderna . '64.
Hebron .

.
. 256.

Hechingen . . 181.
Hecla . . 7', »57.
Hed.marken . 'si.
Hedemora . . '43.
Hedschas . . 257.
Heidelberg . . 177.
Heilbronn . . 176.
St. Helena . 296.
Helicon . . . 2>5.
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Sida.
Hellesponten . 72.
Helgeands land »«6.
Helgoland . . '65.
Helmstedt .

. lso.
Helsingborg . '46.
Helsingfors . 229.
Heisingland . i43.
Helsingör . . i55.
Hems ... 256.
Hennegau . » 168.
Herat » . » 261.
Herjedalen »

. 148.
Hcrmanstadt . 191.
L'Hermite . . 3,9.
Hernösand .

. 148.
Herrnhut .

. ,75.
Herzfeld . .

. 178.
Herzegowina . 242.
Herzogenbusch. ,67.
Hessen . . . 177.
Hessen Darm^

stadt .
. . 178.

— Homburg. 178.
Hjelmaren . . i36.
Hieriste öarne. 72.
Hikarkor . . 291.
Hikura . . . 287.
Hildburghausen 179.
Hildesheim. . 175.
Hlllah . . . 253.
Himalaya ~ . 83.
Hindukosch . 83, 259.
Hindustan . . 264.
Hindö . . . ,53.
Hinzuan . . 296.
Hjo ....»45.
Hirschberg .

. 184.
Hirschdolm . i55.
Hisingen .

. 146.
Hispaniola . . 3c>9.
Hoanghy, Flod 84.
Hoanghy, Haf . Bu.
Hcchheim . . 180.
Hohenlinden . 174.
Hohenzollern . 181.
Holmstcand . i52.
Holstein .

. i56.
Holum . .

. 157.
Holland . . . 168.
Homburg von der

Höhe. . . 178.

Sida.
Honan .

. . 275.
Honduraöwiken 94-
Horeb -

. - 257.
Hornavan . . i36.
Hostalrich . . 209.
Hoval . > . 291.
Hoya . . . 175.
Hudikswall. - '48
Hudson. Flod. 3oi.
Hudsons sund . 94-
Hudsons.wiken . 94-
Huefca . . . 208.
Hukang . . . 275.
Hull - . .

. '63.
Humber .

. i5B.
Hunan . . . 275.
Hundsräck .

. 182.
Huntington . '62.
Huronsjön 95,30c».
Hwen . . i47-
Hwita bergen . 97.
Hwita hafwet . 7,.
Hydra . . . 248.
Hydrabad . .

261.
Höganaö . . '46.

I-
Jassa .

. , . 256.
St. lago . . 293.
St. lago de Chi-

le . ... 3,5.
di Compo»

stella . . . 207.
— de la Ve,
gg . . . 3c>9-

Igik, Flod .
. 76.

lakobstad .
. 229.

lakulst . . 236.
laloffernes land 291.
Jamaica .

. 3ul).
James ö 291, 298.
lamesbay . . 94
lana, Flod . . 84.
landro . . 278
langtsekiang . 84.
laniah . , . 244.
lanina . .

. 244.
lankowitz - . 189.

V

Sida.
Japan

.
. . 279.

larlsberg . . i52.
laroslaw .

. 23».
lasmund . . 184.
lassy . .

. 243.
lawa .

. . 272.laxtkretsen - 176.
Iberista bergen 204.
Idria . .

. 188.
Jean ... 208.
St. Jean .

. 3io.
St. Jean d'A,

cre - . , 255.
leddern .

. ,52.
leddo . . . 280.
ledzan . . . 232.
lessersson . . 3u5.
letatarinostaw 232.
lemapes . . 168.
lemtland . . 148.
lena .

.
. 179.lenischer - . 244.leniseya, Flod 84,

226.
lenisevss . . 235.
lerrasch . . 258.
Jersey . . . i65.
Jerusalem .

. 256.
lesd ....260.
lesso .

. . 280.
Iglau ... 189.
St. Ildefonso 2«6.
Illerik .

.

. 286.
Illinois . . 304.
Illyrien . . 188.
Ilmen . . 75, 226.
Ilän . .

. 277.
Imirete .

. 234.
Inagua ...96.
Indals-Elfwen 137.Inderö . .

. i53.
Indiana .

. 304.
Indien . . . 263.
Indigirka. 84, 226.
Indus . . . 85.
Ingermanland 228.
Ingolstadt . . 174.
Inn, Flod .

. 76.Insbruck . . I^9.
Invernetz . . 16^.
lohannisbetg . 280.
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Gtba.
St. Iol>n« - - 299-
lohnötown -

3i„.
lonista öarne 229.
loliba, Flod . 9'-
Jordan, Flod - 83.
losephstadt. - 3u5.
Ipswich . -
Irak Arabi - 253.
Iran - - 260.
I^awaddi, Flod 270.
Irbitz . . - 235.
Ilkutst . . . 2,36.

Irland - - 164.
Irlandsta Sjön /?'-

Irlisch -
. .

226.

Isefjorb . - '54-
Iser, Flod 76, '73-
Iserlohn . - '85.

Ischia - - - 222.
Ishafwet -

- 7l-
Iskap ....95.
Island . - - '5?-
Isle de Bour»

bon . . . 296.
Isle de France 198,

296.
Ismail , . .

232.

Ismid . . . 25i.
Isnil . . - 25i.
Ispahan . . 260.
Italien . . . 212.

Itschil . . .
25,.

Juan Fernandez 3i5.
Juan de Puerto

Rico .
. . 3»9.

lulich . . . '85.
lurabergen 7^, '97-
lutcrbock . . '84-
lutland . . '53.
Iv^a . . . 209.
Ivre» . . . 2,7.
lägerspriS. . i55.
Jönköping . . '45-

K.
Kabenda » »

Kabul . . . 26a.
Kafsa .

-
. 232.

Kajana. . . 229.

Sida.
K«lmaniste lar<

ne ... . 309.
Kajor . .

- 291.
Kairo . . . 283.
Kairvan . . 285.
Kakoogo . . 293.
Kalabrien .

- 223.
Kalifornia .

. 307.
Kaliforniska wi.

ken . . . . 94-
Kalifch . . . 237.
Kalikut . . . 268.
Kalkulta . . 265.
Kalkas Mongoli»

en . . . 277.
Kaluga . . . 23c».
Kallundborg « »55.
Kama, Flod . 76.
Kambodja . , 271.
Kamenez . . 23i.
Kamlschatka . 236.
Kaml chatka haf-

wet ... .Ba.
Kanalen» . . 7'-
Kanaria . . 287.
Kanarie-öarne 287.
Kandahar . . 26c
Kano .

. . 29a.
Kanton .

. . 275.
Kansu . . . 275.
Kap .... 295.
Karaibista hafwet 99-
Karaibista öarne 95-
Karahissar . . 25i.
Karakurrum . 83.
Karamal» . . 2,5,.
Karelen . . 228.
Karleby, Gam-

la .. . 229.
— Nya 229.

Karlsbad . . '89.
Karlsburg .

. '9'-
Karnatik . . 267.
Karpaterne . . 74
Karventariffa wi-

ken .. . 'c>4-
Karroo. .

. 295.
Kars . . . 252.
Karthagena . 3i3.
Karun .

. . 25i.
Karybdis... 77-
Kasan . . . 233.

Sida.
Kaschan . . '9'.
Kaschmi» . . 26,.
Kaschgar . . 276.
Kaschna. . . 290.
Kassay . . . 271.
K^spista hafwet 71.
Katmandu. . 265.
Kattegat. . . 7'-
Kaukasien . . 233.
Kauka,Us . . 239.
Kavolan öarne 236.
Kelat . . . 261.
Kempten . . »74»
Kendal . . . »63.
Kenne . . » 283.
Kensington. . 160.
Kent . .

. l6i.
Kentucky . . 305.
Keresun .

. 25i.
Kerguelens land 323.
Kerman . . 260.
Kermanschah . 260.
Kew .... 16».
Kerholm . . 229.
Key .

. . . l«5.
Khandesch . . 267.
Kiangnan . » 275.
Kiangsi . . . 275.
Kiehva .

. . 262.
Kiel .... '56.
Kielce . . . 238.
Kilkenny . . '65.
Kina . .

. 274.
Ki»esista Sjön,

östra .
. . 80.

Kinesiska Sjön,
westra . .80.

Kinghitao . . 278.
Kingela . . 293.
Kingston . 291,309.
Kingtesching < 276.
Kinglsching . 279.
Kinnekulle . . '36.
Kinsale. . . '65.
Ki>,zigkrelsen . '77-
Kio . . .

.
28c,.

Kiow ... 232.
Kirgilernas land 262.
Kirin.Ula-Cho-

tong . . . 277.
Klschinew .

- 232.
Kisel Ermak, Flod 85.
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Sida.

Kiölar . . . 234.
Kistna, Flod . 85.
St. KittS . .

3,0.
Kjus,u . .

. 28a.
Kiackta .

. . 236.
Klagenfurt. . »88.
Klausenburg . '9l-
Klippiga bergen 299.
Kobbeh . . . 290.
Kobi . . . 276.
Koburg . . »79.
Kochin . . . 268.
Kodjak . .

. 299.
K°kan »

. . 262
Koko . .

. 277.
Kokonor . . 276.
Kola .

. . 23i.
Kolding .

. '56.
Koleroon, Flod 85.
Kolgow ... 72-
Kolyma

. .
226.

Kolnvan . . 235.
Kollin . . . 189.
Komoriste öarne 296.
Komorn . » '9'-
Kongelf . . '46-
Kongo .

. » 293.
Kongobergen . 9«-
Kongsbacka . »46-
Kongsberg. . »52.
Kongsten .

- 292.
Kongswinger . '52.
Koma .

. . 25i.
Konrat . . , 262.
Konstantin, . 280.
Konung GeorgS

öar - . . 107.
Koppargruf-fio»

den » . » 98-
Korea - .

.
277.

Koreansta sjön 8c».
Koromandel . 267.
Korsöalne. . 236.
Korsör . . . '55
Koschot . . . 277.
Koset . . . '34-
Kostroma . . 23a.
Kovyma , . 84-
Kravla . . 75, 157.Kragerö . . '52.
Krain . . . 188.
Krakau. . . 238.

Sida.
Kremnltz « . '9"-
Krim . . . 232.
Krimsta Sundet 72.
Kroatien . . 19'.
Kroneborg . . i55.
Kronstadt . . 191.
Krydd-öarne . 82,

273
Kuama, Flod . 9,-
Kub, . . . 309.
Kuban, Flod . 226.
Kufstein . . 189.
Kulang . . 268.
Kulm . « . »89.
Kullaberg . . '36.
Kunnersdorf . 184.
Kuopio . . . 229.
Kur, Flod . . 85.
Kure . .

. 277.
Kurdiftan . . 252.
Kurilifie barne 236.
Kurlan . . . 23i.
Kurst . . « 23<i.
Kustrin . . . 184.
Kutahia . . 25i.
Kutaie . . . 234.
Kultak . . . 266.
Kyrkostaten . 220.

Kallands ö . '45-
Karnlhen . . '88.
Kölen . . . i36.
Königsberg . iB3.
Königslutler . 'Bc>.
Königsstein . ,75.
Köpenhamn . '55.
Köping . . . »42-

L.
Labrador . . 298.
Lachsa . . . 258
Lac-tho .

.
. 271.

Ladoga . 75, 226.
Ladronerne . . 32i.
Lagan, Flod . '46
Lago dl Como 2i3.
— di Gärda 2,3.
— d'lseo . .

2,3.
— Maggiore 2,3.
Lago» . . . 295.

Sida-
Lagos . . . 212.

Laholm . . »46-
Lahore, .

. . 265.
Latediviste öarne

269.
Lampedus» . . 224.
öancastershire . 162.
Landau . . . '74-
-landscrona . »46.
sandschang .

. 271.
landsberg . . »34.
Landsend » . ?3.
landshut . . '74-
Langeland . » »55.
Langenlalza . »85.
Languedoc . » »98.
Laos ...» 271.
Laon . . . »99»
Lappland . . »48-
Larasch . . » 286.
Larnaka . . .

25,.

Lassa . . . 278.
Lauenburg . , '56.
Lauffen . . 77, '96.
Laurwig , . '52.
Lausanne . . »96.
Laval . . . 20a.
La Valetta . 224.
Larenburg . . '88.
Laybach . ,

'83.
Lebeda . . . 285.
Leaotong . . 277.
Lecce .

. . 223.
Lech, Flod . 76/ '66.
Leckb . . . '45-
Leeds . . '63.
Leicester . 162, ,91.
Leinster .

. »65.
Leipzig . . . 17^-
beipzigerkretsen l?^.
Leilh . . . »64
Lemansjön . , 76.
Lemberg . . '9"-
Lemgo . . . 180.
Lena, Flod 84, 226.
Leoben . . . »83.
Leon . . 207, 3c>B.
Leopard-ln . . 291.
Lepanto . . 245.
Lerida . . . 209.
Lesgistan . . 234.
Lesin» ... »32»
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Sida.

Lehö . -. . '55.
Leszno . . . '84-
Leuwarden. . '69-
L.verpool . . '63.
Leweck . . . 271.
Lexington . . 305.
Leyden . . . 169.
Libanon .

. 255.
Lichtenstein . 'Bi.
Lidköping . . »45-
Libyska öknen 92.
Liebau . .. . 23i.
Liegnitz . . . 184.
Liffland . . 229.
Lifflandsta wi-

ken - .. . ?'-

Likcjo-larne . 278.
Lilla Vält-. . 72-
Lille . . . '99-
Lima . . < 3i4.
Limburg . ,68, ,85.

Limerlck .

.
i65.

Limfjorden.
. '54.

Lim o ges . . 2ui.

Lincoln . . . ,62.
Linde ~

< . '43-
Linderödsasen . '46-
Lindesnas . » ?3.
Lingen ... '76.
Linköping -. . '44-
Linz . . . . '88.
Lion .... 198.
Lipari . . . 224.
Lipariffe öarne 224.
Lippe Detmold 180.
Lissa . . ~ 192.
Lissabon . . 211.

Lister ..
»

. ,52.
Letäku ... 294.
Ljungan, Flod 137.
Ljusne, Flod . '37.
Livadien .

. 244.
Livadia . . . 24».
Livorno . . » 220.
St. Loo . < 2uo.
Loango . .

. 293.
Lobenstein . . ,Bu.
Lodi .... ,92
Lofoten. .

» »53.
Loghur . .

. 267.
Loire Flod 76, ,97.
Lombot . .

. 82.

Sida.
London. ...» 160.
Lomnitz . . . 7.5.
Londondery » '65.
Long Island . 3u3.
Lons le. Saul-

nicr . . .
21,2.

Lop, Sjö .
. 276.

St. Lorenz,
Flod ...97-

St. Lörenz-wi-
ken .... 94-

Loretto . . .
22,.

Los Idolos , 291.
Lothringen. . 198.
Lougen . . . iso.
St. Louis . . 3u5.
Louis . . . 291.
Louisiada öar . 320.
Louisiana . » 305.
Louwen . . . ,sc>.
Lowicz . . . 237.
Lowisa »

.
. 229.

Lowositz. . ~ 189.
Lora . . . 3,2.
Lublin . . . 233.
Lucayiste öarne 96,

3«8.
Lucca . . . 22c».
Lucern . . . 19.5.
St. Lucie .

. 3>o.
Lucknow . . 266.
Ludwigsburg . 176.
Lugo ....207.
Lukaya .

. . 3«8.
Lukian, Flod . 27c,.
Luleä . .

. 148.
Luleä Elf .

. ,37.
Luleä Lappmark ,49-
Lund . » . 146.
Luneville .

. 193.
Lupatabergen . 93,
Luremburg . . 169.
Luzon . . . 274.
Lubeck . . 181.
Läneburg . . 176.
Luneville . » 200.
Luttich . . . 168.
Lutzcn .

. » 184.
Lyon . . . 202.

Lvonsta Bugten 7».
Laga öarne . 322.
Laland . . . i55.

Sida.
Lächow Archipe-

lag . .
. 236.

Löbau < . . 175.
Löfsta .

. , . ,/,2.
Löwen . . . 167.

M.
Maas, Flod 76, 166.
Mastricht . . ,68.
Macao . . . 276.Macassar Sund Bu.
Macedonien . 243.
Mac-Kenzies, Flod

96, 299.
Ma^on . .

. 2.2.
Madagascar . 295.
Madeira . . 287.
Madras . .

. 267.
Madrid, . . 2>^6.
Madschi.Kosima-

öarne .
.

. 279.Madura . . 272.
Magdalena-slo»

den . .
. 102.

Mogdeburg. . »85.
Maghelaens

land . .
. 3,9.

Maghelaensta sun-
det »

. . IQO.
Magerö . . i53.
Maglndanao.» 274.
Mahe .

. . 269.
Mahe öar . . 296.
Maimalschin . 277.
Mainabergen . 247.
Maine . . . 302.
Mainz . .

. 178.
Makassar .

. 273.Maladar . . 268.
Malabriga . . 106.
Malacheri . . 268.
Maladetta .

. 75.
Malaga

» . . 208.
Malaghetta » 291.
Malatka . . 271.
Malakka.-Sun,

det .
. . . 80.

Malchin . .

Malediviste öar 269.
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Sida.
Milimba . . 293.
Malicollo . . '«6.
Malmaison . '99-
Malmköping . '42-
Malmö . . '46-
St. Malö .

. 2ua.
Malorka . 72, 209.
Malströmmen . 77,

153.
Malouinerne ! 3,9.
Malta . . . 224.
Malvah .

. 268.
Man .

.
. i63.

La Mancha . 2«6.
Mandanga . > 3,3.
Le Mans »

. 200.

Manchest.r . . ,63.
Mandal .

. ,52.
Mandingoernes land

291.
Mandschuriet . 277.
Manheim . . 177.
Manila .

. . 274.
Mani Toualin 3,9.
Maniliste öarne 273.
Manlua . . ,92.
Maracaibo .

.
3,3.

Maracaibo sjön 3n.
Maranon, Flod 3i4-
Maravi . . . 89.
Marburz . . 178.
Marengo . . 217.
Margaretha . 3ic».
St Maria . 212.
Marianerne . 32i.
Mariboe . . i55.
Mariefred . . '42.
Mariegalante

.
3,n.

Marienburg . iB3.
Marienpol

. 232»38,
Marienwerder . '83.
Mariestad . . ,45.
Marignano . 192.
St. Marino . 221.

Mariza, Flod 239.
Marmorasjön . 7'.
Marmora, ö . 81.
Marokko . . 28.5.
Maroni .

. 3,8.
Maros, Flod . 191.
Marquesas-öar 322.
Marjeille .

. 203.

Sida.
Marstrand . . '46-
Martin . . 286.
St. Martin . 3ia.
Martinique .

3,a.

Maryftoden .
3oi.

Maryland .
. 3c>3.

Masafuero . . 3,5.
Masalquivir . 285.
Mastara . . 285.
Mastarenerne, dar

296.
Mastat . . . 258.
Masovien . . 237.
Massa . . . 2'9-
Massachusetts . 302.
Masaliera . . 3,5.
Mawlipatnam 267.
Mata . . . 209.
Mataban . . 27a.
Matera .

. . 223.
Matsmai . . 280.
Mayland . . ,92-
Mayn. Flod . 76.
Mecheln .

. 169.
Mecklenburg Schwe-

rin .
. . »78-

Mecklenburg Stre»
litz ... 178-

Medelhafwet . 7'-
Medelpad . . »48-
Medina .

. 257.
Meiningen. . '79-
Meissen .

.
. i?5.

Meitznerkretsen '7-5.
Mekines . . 286.
Mekka ... 257.
Meleda . .

. 192.
Melsi . . . 223.
Melind» . . 294.
Melun . . . 199.
Memel . .

.
,83.

Memel, Flod . 182.
Memmingen . 174.
Menankom Flod 85,

Menan ... 85.
Mende . . . 2u3.
Meppen . . 176.
Merasch . . 25,.
Mercia . . . 162.
Mergentheim » 176.
Mergui, öar . 271.

Sida.
Merida . 207,3c»7.
Merim . . . '«».

Merseburg. . '84.
Messina .

. 224.
Messinsta sun,

det . . . 72.
Mesurado, Flod 92.
Mesucate . . 285.
Metelino . 81,252.
Metz . . - 2c>«.

Mexicansta wi«
ken . . . . 94-

Mexico . . . 3c>6.
Mezieres . . 200.

Miako . . . 28c
Michigan ... 95,

3c>4.
Michigan, Flod 3oi.
Middelburg . 169.
Midd.lfart . . '55.
Middelser .

. '6n.
St. Miguel .

2,2.

Milano . . 192.
Milford . .

,63.
Milo . . . 247.
Milledgeville . 3c>4.
Mindanao . . 274.
Minden . . iB5.
Mingrelien . 234.
Minho. Flod . 2c>s.
Minorca . . 209.
Minst . . . 23i.
Miquelon . . 299.
Mirandola .

.
2,8.

Misura . . . 247.
Mlssisippi, .. . 3n5.
Missisippi, Flod 97,

Missolonghi . 245.
Misluri .

. 305.
Mlssuri, Flod . 9?,

Mistissiny.sjön . 95.
Milau . . . 23i.
Mlösen . . . isn.
Modena . . 218.
Modon . .

. 247.
Mogador .

. 286. »

Mshacz .
. 191.

Mohilew . . 23i.
Mokaranga

. 295.
Motta .

. . 258.
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Sida.

Molbau . » 243.
Molde . . . »53.
Moluckiste öar-

ne ... . 27H.
Mombaza . . 294.
Monaco . . 218.
Mongolien « 276.
Monmouthshire »62.
Monomotapa . 295.
MonS .

. . »68.
Montauban . 2«3.
Montblanc . '9^
Montbrison . 202.

Mont de Mar«
san . . . 202.

Monte Rotondo ?5.
Monlevideo . 317.
Moutferrat . . »>7,

3,a.
Monticello. , 2»5.
Montpellier .

203,

Montperdu . » 76,
'97-

Montreal . . 3ov.
Mont Ros» . . 7b.
Monlserrat . 209.
Morava, Flod . 76,

»39.
Morea . . 245.
Moriz-ön . . 296.
Morlair » » 2«i.

Mors .
.

. »55.
Mosaist . . 229.
Mosel, Flod . 76.
Mostau . . . 229.
Moy .... »52.
Mossul . . 253.
Motala . - . »44-
Motalaström . »37.
Moulins » . 201.
Mounstet . . '65.
Mozambik . . 294
Muhr, Flod .

. 76,
,90.

Mukden . . 277.
Mulgraves öar 32,.
Mulcan. . . 261.
Muhldorf . . »74-
Muhlhausen . '85.
Munchen . . '7^-
Munfter . . »85.

Sida.
Mänden . . ,76.
Munkatsch . . '9'»
Murcia . . . 208.
Murfrecsbo»

rou^h . . 3»5.
Muisuk . . . 285.
MurttN .

. 196-
Wurtnersjön . »94-
Mucviedro . . 209.
Muschedabad .

265.
Mustag ... 83.
Myconi. . » 247-
Mysore . . , 267.
Manbergen . . 9"-
Mähren . . '89.
Mälaren. . . ?5,

136.
Möckeln. . . »45-
Möen . . . '55.
Möllen. . . »55.

N.
Nadsched - - 258.
Nagpur . . 267.
Ramur. . . '69.
Nancy . . . »««-

Nangasaki . . 28».
Naukin . . . 275.
Nantes .

. . 2^l.

Napoli di Mal»
vasi« . . . 247.

Napoli di Roma-
nia . . . 247.

Narva .
-

. 228.
Nastow. . . »55.
Rassau ... '80.
Natalkusten . 295.
Natolien .

. 249.
Natuna öar. . 82.
Naumburg . '85.
Navarmo .

. 245.
Navarra . . 209.
Naxia . . . 247.
Nazareth . . 255.
Neapel . . . 222.
Neckar, Flod . 76.
N-ckarkretftn . '77-
Ncdenas .

. '52.
Ned«rland . . »66.

Sida.
Nederrhen . . »85.
Nedra Guinea 293.

— Italien 221.
»» Kanada 3ou.
— Telemar-

ken . . 152.
— Ungern 190.
— Egypten «83.

Neerwinden . '68.
Nelsons stod . 98.
Nepaul . . 265.
Nerbudda, Flod 35.
Nerite . . . '4'-
Neschin .

.
. 232.

Nerlschinst. . 236.
Nerve . . » 166.
Neslwed . . '55.
Neu Branden»

burg . . . ,79-
Neu.nburg. . 196.
Neuendurger-

sjön . . . '94-
Ncufchatel . »96-
Neu«Siedler»

Gee .
. . 190.

Neusohl . . . 190.
Ncustadt . . 188.
Neustrelitz . . »79-
Revers . . . 201.
Neva .

. 77, 226.
Ncvis . . . 3iu.
N>w-Aberdeen »6H.
NewCastle . i63.
New Foundland 299.
New-Hampshire 3«2.
Newhaven . . 3u3.
Newmarket . '62.
New-OrleanS . 805.
Newport . . 3«2.
New»Versey . 3c>3.
New-York .

. 303.
Niagara . . 3c>c>.
Nicaragua . . 3uB.
Nidelfwen . 'sa.
Niemen .

. .
226,

Niger, Flod. . 9>>
Nigritien . . 289.
Nltaraguasjön . 95.
Nitobariste öar-

ne .. . . 271.
Nitopoli . . 242.
Nikosi» . . 252.
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Sid».
Nikolajew . . 2.32.
Nil, Flod . . 9'-
Ninfo . . . 276.
Niort . . . 201.
Niphon . . . 279.
Nischnei.Newi»

anst .
. . 235.

Nischnei-Now»
gorod . . 23».

Nischnei Kamt»
schatk» . . 236.

Nismes . . 203.
Nissa . . . 242.
Nissan, Flod . »46.
Nizams . . . 267.
Nizz» . . . 218.
Nol» . . . 223.
Nora . . . i43.
Nordborg . . »56.
Nordfjord . » '53.
Nordhausen . »85.
Nordhordlan . »53.
Nordkap . , . 73.
Nordkyn... 73.
Nordlanden . »53.
Nordmöer » , »53.
Nordsjön . . 71.
Nordstrand. . »56.
Norfolk . . . »62.
Norfolk-ön . . ,06.
Normondie . 198.
Norra Amerika 296.

— Brabant 167.
— Carolina 303.
— Dewon . 298.
— Oceanen 7,.

Norrbotten . »48.
Nortige . . ,sa.
Norrköping . ,44
Norrland . . 147.
Norrtelje . . 142.
Northampton. 162.
North, Flod . 3oi.
Northumber-

land . . » 162.
Norwich . . 162.
Nothingham . »62.
Novara .

. 2,7.
Nova Zeml» . 71.
Nowgsrod. . 2.30.
Nubien . . . 287.Närnberg . . 175.

Sida.
Nukian, Flod . 84.
Nummedale» . »53.
Nya Amsterdam 323.
— Britannien 32,.
— Brunswig 299.
— Georgien 32,.
— Guatemala 3aB.

Guinea . 32«.
— Hanover . >u5.
— Hebriderna 322.
— Holland . ,"4,

32c».
— Irland . 321.
— Kaledonien 32».
" Mexico . 3c>7.
— Siberien . 236.
-- Skottland 299.
-- Sydshet-

land » . 323.
— Wales . 298.
" Zeelands-

öarne . »
3,1.

Nyborg . . . >55.
Nyeköbing .

. »55.
Nyland . . . 228.
Nymwegen .

,68.
Nystad . . . i55.
Näsiiarfvi . . 228.
Nördlingen . 174.

O.
Oaraca... 3«7»
Obdorst . . 235.
Oderhcssen . . 177.
Oberyssel . . 169.
Obi, Flod . . 84,

226.
Ocho^tst .

. . 236.
Ochotsta hafwet Ba.
Odense . . . '55.
Öder, Flod . . 76,

182.
Odessa . . . 232.
Oedenburg. . '9'-
Oeta . . . 245.
Ölen .

.
. 19a.

Offenbach .
. »78.

Off^nburg . . »77-
Ohio . . . 3»4.

Sib«.
Ohio, Flod. . 97,

3oi.
Ohivaroa . . 107.
Oka. Flod . . 76.
Oldenburg. . iBa.
OldeSloe .

. »56.
Olenst . . . »36.
Oleron . . . 20,.

Oliva . . . iB3.
Oliven?» . . 207.
Olmutz . . . 189.
Olonez . . . 23».
Olympus . . 244.
Oman . . . 258.
Omberget . . i44-
St. Omer. . 199.
Omst « . . 235.
Onega . . .

. 75,
226.

Oneida . . . 3oi.
Ontario siön .

, 95,
3uo.

Ophie.... 84,
272.

Oporto. . . 2ii.
Oppeln. . , 184.
Opsto ... »52.
Oran . . . 285.
Orange, Flod . 92.
Oranien . . 273.
Oranienbaum 228.
Oregan .

. 305.
Orel . .

. 23a.
Orenburg . . 235.
Orense . .

» 207.
Ors» . . . 253.
L'Orient . . 201.
Orinoko, Flod »02.
Orissa . . . 266.
Ortney öarne . 164.
Orleans . . '98,

201.
Orlows öar . 3,9.
Ormöarne . » 3,a.
Ormus . . . 260.
Ormussundet . 8».
Orsova . . . 192.
Orust . . . ,46.
Osero .

. . 169.
Osnabruck . . '76.
Ossa . . . 2^4.
Ostangeln . . »62.
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Sida.
Ostcap . »

'

Ostende . . . »68.

Osterode . . »76.
Ost>Preussen . »83.
Ostrolenka. . 238.
Otahciti . . '"7-
Otteran . .

. »sa.
Olschakow . . 232.
Oude .

- . 266.
Oudenarde ~ » »68.
DUessant, O . 7^-
Ourique . . 212.

Ouse, Flod . »^B.
Oviedo . . . 207.
Ovaihi .

. . 322.
Orford . . . »62.
Oyapock, Flod 318.

P-
Paderborn .

. '85.
Padua .

. . »92.
Paisley ... »64,
Palavan . . 274.
Palencia . . 207.
Palermo . , . 224.
Palma . ~ . 209,

287.
Palmyra . . 256,
Pampa del Sa-

cramento . 3iH-
Pampelona . 209.
Panama . . . 3i3.
Panamawiken . 94-
Pannah .

. 266.
Pantclaria. . 224.
Papenburg . '76-
Papua .

. . 320.
Para .. , . .

3,8.

Paracels-öarne 271.
ParassUÄY . . 3,5.
Paraguay, Flod '"'-

Paramaribo . 3iB.
Parana, Flod »02.

Parchim ~ . 178.
P>,rimc, Sjö .

Paris . . . '98-
Pärm a

. . .
2,8,

Parnassus .
. 245.

Paro . . . 2^7.

Sida.
Pasewalk . . »34-
Passau .

. . »?4-
Patagonien .

3,9.
Patna .

.
. 266.

Patras . . . 2^7.
Pau . . . 202.

St. Paul . . 296.
St. Paulo de Lo-

anda ... 293.
St. Paulo . 3iB.
Pavia . . . '92.
Paro . . . 225.
La Paz . .

. 3i5.
St. Pedro de Rio

Grande . . 3 »8.
Pegu .

.
. 27a.

Pejpus ... 75,
226.

Pejane>sjön . . ?5,
223.

Peking . . . 275,
Pelew-öarne . 321.
Pellworm -

. »56.
P.mba . . . 293.
Pembroke . . '63.
P.nsa . . . 233
Pensacola . . 3n4-
Pensylvanien . 3«3.
Pepparkusten . 291.
Perekop ...232.
Peresiawl Räzan

23a.
Perigueux. . 202.

Perm . . . 235.
Pernambuco . 3,8
Pernau . . 229.
Pcrpignan . . 2u3.
Persicn . . 258.
Persiska wiken . Ba.
Perth . .

. '64-
Peru . . .

3,3.

Peruqia .
. 221.

Pestadoreene . 321.

Pesth . . . »9«.
St. Petersburg 228.
Petcrshof . . 228.
Peterwardein . 192-
Petropawlowst 236.
Petrosawadzk . 23a.
Petscheli, . .275.
Pctschora, Flod .

76,
226.

Sid».
Psinzkretsen . 177.
Pforzheim . . »77.
Philadelphia . 3a3.
St. Philip . 293.
Si Philip de

Benguela . 293.
Philippeville . 169.
Philippinste öar 82.
Philippopel . 241.
Philipsburg i. 177.
Philipsstad . »43-
Phuxuan . . 27».
Piacenza » . 218.
Picardie . . 198.
Pic-Egmont, . 32i.
Pichinga ~ . 3n.
Pico, ö . . . 212.

Pico de Oriza-
va .... 97.

Pico de Teide . 91.
Piemont . . 217.
Sl. Pierre . . 299,

3,0.
Pilcomayo,

Filld . . . 'N2.

Pilika, Flod . 237.
PillaU . . . 18a.
Pilsen . . . 189.
Pindus .

.
. 244.

Pinst . . . 23i.
Piombino . . 220.

Pirna . , . '75.
Pisa .... 220.

Pishaur . . 26a.
Pistoja .

.
. 22a.

Pileä . . . '49-
Pileä Lapp»

mark . . . '4:>
Pitlsburg . . 3u3.
Pittcairns . . '07.
Pityusista öar-

ne . . .
. 209.

Plataströmmen »«2.

Plätten ... ?5.
Planen . . . 175.
Plestow .

.
23a.

Plozck .
.

. 233.
Plumouth .

.
,6,.

Po, Flod .
. 2,3.

Podlachien . . 238.
Poglizza . . ,92-
Poitiers . .

2^,.
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Sida.
Polen . . . 237.
Polozk > . .

23,.
Polynesien. .

'»3,

Pommern .
- 184.

Pondichery . . 269.
Ponlecorvo . 221.

Ponza öar . . 223.
Popayan . . 3i2.
Popocatepetl . 3a6.
Port d'Addy . 287.
— Bourbon . 296.
— Custries .

3,a.
— Jackson . 32a.
— Louis . . 296.
— Mahon < 209.
— au Prince Z«9-
-— Royol. . c>o9-
Portendik .

. 287.
Portici . . 222.

Portland . . . '6i,
3a2.

Portorico . . 309.
— Ferrajo . 22a.
— Longone . 22a.
— Santo . . 287.
— Seguro . 3iB.
Portsmouth . . 161,

3a2.
Portugal . . 21a.

Posega . . . 19 <-

Posen . .
. '84.

Posorofdscha . 242.
Potusi . . . 3,5.
Potowmak,

Flod . . . 3ai.
Potsdam . . ,84.
Pozzuoli . . 222.
Prag . . . '89.
Praja . . . 293.
Prato . . . 22a.

Preqel, Flod . 182.
. . 19a.

Preusisch Ey'
lau . . . ,83.

Preussen . . 182.
Prevesa . . 244.
PrindsenNeen . 292.
PrinS Eduards ö3aa.
Prinsen af Wales

öar ... 95.

Sida.
Prins Williams

land .
. . 298.

Prins Wilhelms
öar . .

. 106-7.Prinsön . . 292.
Privas .

. . 2a3.
Provontiden . 71.
Provence . . 198.
Providence. . 3«2,

308.
Pruth, Flod . . 76,

226.
Psiloritbergen . 248.
Puebl» de IoS Ange-

los . . . 307.
Puerto de S:ta Ma-

ria . .
» 208.

Puerto Cabello 3>3.
Puerto Real . 208.
Puhnah . . . 267.
Pulo Pinang . 271.
Pultava . . 232.
Pultust . . 238.
Punta del Ga,

da . . .
2,2.

Purbunder . 268.
Putala . .

. 278.
Le Puy . . . 203.
Pyrenéerna . . 7^,

2»4.
Pyrmont . . »Bi.
Pästön . .

- 323.

Q.
Quangton . . 275.
Quansi . . 275.
Quebcck . . 3oa.
Quedlinburg . »85.
Quelus . . . 211.

Queretaro < . 307.
Quiberon . . 201.
Quiloa . . . 294.
Quimper . . 2ai.

Quito . . . 312.

R.
Raab . . . »9»-

-3

Sida.
Raab, Flod . 19a.
Radom . .

- 238.
Ragusa . . . 192.
Rakka . . . 253.
Raleigh .

'. 3»4.
Rama . . . 256.
Rampur . . 266.
RamSgate . . 161.
Randers .

. »56.
Ranfjorden .

. »se».
Rangun . » 27a.
Raschid . . . 233.
Rastadt . . . 177.Rauböjdela»

get . .
. »52.

Raumo .
. . 229.

Rävens» . . 221,
Razeburg . . i56.
Recrealion . . 107.
Regentkrelsen . 174.
Regensburg . 174.
Neggio .

.
. 2,8,

223.
Rcichenbach . 184.
Reikiawik . < 157.
Rendsborg . . i56.
Rennes . . . 20a.

Revulsewiken . 94.Rescht' . . . 26a.
RlMlion .

. 296.
ReuK . . .' iBa.
Reutlingen . 176.
Reval .

.
. 229.Rezatkretsen . 174.

Rheims . . 2aa.
Rhen. . .

. 76,
171.

Rhode Island 3a2.
Rhodez . . . 203.
Rhodus . . 232.

Rhone, Flod .
. 76,

»97-
Ribe . . . i56.
Ribeir» gran»

de ... . 293.
Richmond . . 303.
Niesengebir-

g« . . . . 170.
Riga .

.
. 229.

Rimini . . . 221.

Ringerige .
. »si.



342
Sida.

Ringkiöbing»
fjord . . . >54-

Ringsjön . . »46-
Ringsted . . '55.
Rio Grande . 3,8.
Rio del Nor,

te .... 98.
Rio laneir» .

3,8.

Rio Negr» . .
»«»-

Rochcfort .
. 2ai.

Rcchelle . . . 2<>i.

Rochester . . '61.
Rocroy . . .

200.

Rodonda . . 96.
Roermonde . '68.
Rom . . . 22a.

Romanien. . 24».
Romeleklint . »46-
Romeriger-

ne .
.

. »si—-2.
Romsdalen. . »52.
Romsdalsfjor»

den . . . »sc>.
Romö . . . »56.
Ronneby .

. »47-
Rosette . . . 233.
Rosbach . . »85.
Rostild .

. . »55.
Rosseau .

. . 3ic>.
Rostock . . . »78-
Rosiow . . 23a.
Rotas . . . 266.
Rotterdam . . '69-
Rottweil .

. »?6.
Rouen . . . »99-
Rovereds . . '89-
Rovigno . . '89-
Rovigo . . »93-
Roxen ... '44-
Rudköbing . .

»-".

Rudolstadt . .
»80.

Rulschuck .
- 242.

Rutland . . »62.
Rugen . . - '84.
Räaenwalde . »84-
Russel . .

. 2«a.

Rvfolke . . »22.

Rytzland, Guropeista
225.

— Asiatissa . 233.
Räföarne .

. 236.
Razan . .

» 230.

Sida.
Rida hafwet . Ba.
Rönne . .

. »55.
Röras . . . »53.

S.
Saalfeld . . »7^-
Saarbruck .

- '86.
SaarlouiS .

» '86
Saba - .

. 3io.
Sachalin Ula . 277.
Sachsen . . »74-
Sachsen Altenburg

»79-
-— Koburg Go»

tha . .
. '79-

-— L.uenburg . '56.
— Koburg Mei»

nungen Hild-
burghausen »79-

-— Weimar . '79-
St. Sacramen»

to ... . 317.
Sahara .

. . 286.
Said .

. . 283.
Saigun .

. 271.
Saimen, Sjö - 75,

226.
Saintes . .

2ai.

Les Saintes .
3,».

Sakkalu .
. 29a.

Sala . .
. »42-

Salamanca . 207.
Salambri» .

. 244-
Salawatly . . »c>s.
S«le . . .

286.
Salem . .

. 3a2.
Salerno . . 223.
Salisbury . . '61.
Salomons öar-

ne .

. » » 321.
Salona . . 245.
Saloniki .

. 243.
Salsette .

. 268.
Salum - . . 291.
Salvages öar . 287.
St Salvador . 293.
Saltzburg . . '88.
Samarang . 272.
Samarkand . 262.

Sida.
Samos . . 2.52.
Samothrace . 2^B.
Samsö . . . ,54.
San Carlos de Mon-

terey .
.

. 3,7.
San Francisco 307.
San Louis Potosi

3«7>
San Luis . . 3,3.
San Sebastian 21a.

Sandomir . . 238.
Sandwichs öar 32i.
Sandwichs land 323.
Sandwichs sund 94.
Sanla F6. . 3«7,

317.
Santa Mau-

ra . . . 225.
Santarem . . 211.

Saon, Flod . . ?6,
'97-

Saragoza .

. 208.
Sara<ow . . 233.
Sardinien .

- 218.
Sirepta . . 233.
Sark . . . '65.
S>ssari .

. 2,8.
Sacarah . . 267.
Sau, Flod .

. 76,
19a.

Savannah . . 304>
Savannah, Flod 3»,.
Savi . . . 292.
Savoyen . . 217.
Sawolax . . 228.
Sarköbing .

. i55.
Schasshausen . 196.
Schagerak . . 7»-
Schamaki .

. 234.
Schamo .

.

. 85.
Schansi .

. . 2)5.
Scharra Mongolien

277.
Schangton . . 273.
Schauenburg Lippe

18a.
Schat,al-Arabi 25'».
Schelde, Flod . »66.
Schemnitz .

. '9^-
Schen si . . 275.
Schersor . . 253.
Schinjang . . 277.
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Sida.
Schiras . . 26a.
Schirwan .

. 234.
Schiwas . .

2«5.
Schlesien . . '84-
Schleitz . .

. l"'
Schleswig . .

»56.
Schlussiburg . 228.
Schmalkal»

den .
< . »78.

Schoa . .
. 289.

Schoutens ö . »«5.
Schouwen .

. »69-
Schuf ... 256.
Schumalari . 84.
Schwabach .

. '?4-
Schwartzivald . '7"-
Schwartzwalderkret-scn -

.
. »76-

Schweidnitz . »84-
Schwcitz .

. 193.
Schweinfurt . '74-
Schwerin . » »78-
Schönbrunn . '88.
Sciato . . . 247.
Scillv öar . . »62.
Scio . . . 252.
Sciro . . . 247.
Sechelles öar . 296.
Sedan . - . 2aa.

Sego . .
. 29a.

Segowia . . 2^6.
Se^urabergen . 204.
Seikecncs Stat 264.
Seine, Flod . . 77/

'97-
Seland . . . »54-
Sclenga . . 276.
Selenginst . . 226.
Selters .

. . 'Ba.
Semendria . 242.
Semgallen .

. 23i.
Semlin . . . 192.
Sempach . . 195.
Sena . . . 295.
Senegal, Flod . 91,

29a.
Senegal ö . . 291.
Senegambien . 29a.
S njen . . . i53.
S>nna«r . . 288.
Serampore . 269.
ScreS . . . 243.

Sida.
Seringapat,

nam . . . 268.
Serpho . . . 248.
Serra da Ama-

ro .
. 210.

— da Estcel»
l, . . 210.

— da Mon«
chique . 21a.

Servien . . 242.
Setuval . . 211.
Sewastopol « 232.
Seweberget. . 74,

136.
Scuern, Flod . 97,

158.
Sevilla . . 207.
Sevres . . . '99-
Shannon < . »58.
Sheffjeld . . '63.
Shellands öar 164.
Sheernetz . . 161.
Shrewsbury . 162.
Shrop .

»
. »62.

Siam . . . 271.
Siamsta wi,

ten .... Ba.
Siberien . . 235.

— Nya.
. 82,

236.
Sicilien . . 223.
Sidney . .

. 3aa.
Sidney Town .

320.
Sidon . . . 255.
Siebenburgen . '9'-
Siedlec . . 238.
Siena . . . 220.

Sierra Leona Bergen
29a.

— Leona>Kusten
29».

— Morena . 204.
— Nevada . 204.
SifanerneS land 277.
Sigmaringen .

181.
Sigtuna .

. 142-
Sitof . . . 280.
Siljan .

. . >36.
Silistria . . 242.
Simbirst .

. 233.
Simferopol . 232.
Sinai . . . 257.

Sida.
Sind, Flod. . 85,

2fi3.
Sindia . . . 265.
Sinub . . .

25,.
Siphanto . . 2^3.
Sir, Flod . . 85,

26,.
Sireth, Flod . 76,

239.
Sirdschan . . 260.
Sistow .

. . 242.
Sitten . . . »96-
Siwas . . .

25,.
Skagen ... 73,

i55.
Skagcrn, Sjö . »45.
Skalholt . . »5?-
Skanör . . < »46-
Skara . . . »45-
Skeen . . . »52.
Skellefteä-elf . 137.
Skenninge . . »44-
Skeppare-öar-

ne . . . . 322.
Skottland .

- »63.
Stutari . . 244.
Skäne . . - '^>4-
Sköfde .

. . »45.
Sköldpaddön . i«6.
Slafkusten . 292.
Slafflodcn .

. 98.
Slafsjön . . . 95,

299-
Slagelse . . »55.
Slawonien . . »9»-
Slatbacken .

. »44-
Smaalenen . »52.
Smolenst . . 23a.
Smvrna . .

25,.
Smäland .

. '44.
Snäsen . . . »5».
Snöhattan . . 7^
Soangariet . 277.
Sofal» . . . 295.
Sofia . . . 242.
Sogd, Flod . . 85.
Sogn . . . »53.
Sokotor» . .

253,
293.

Solothurn. . 196-
Somen . . . »4i»
Vommersetshire »6l-
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Sida.
SonderShau-sen . . . 18a.
Sooloo-öarne . 274.
Soria . . . 206.
Southampton

. 161.
Soutwark . . 161.
Spaa . . . ,68.
Spalatrs . . 192.
Spondau . . '84.
Spanien . . 204.
Spansta Sjön . 71.
Spanish Town 299.
Spencerwik . i«4.
Spcicr

. . . 174.
Spezzia . .

. 2/,8.'
Sphachia-ber-

gen . . . 248.
Spithead . . ,6,.
Spitsbergen . 92,

298.
Spoleto . . 221.
Staatenland . 3,9.
Stablo . . . ,68.
Stade . . . 176.
Stafford .

. 162.
Stalimene . . 248
Stanchio . . 25,.
StansVorland 95.
Stanz . . . 196.
Stargard < . 184.
Startcnburg . ,78.
Stawangcr . ,52.
Stawanger-

fjord . . . 15a.
Stawkow . . 237.
Stawropol .

. 233.
Stege . . , ,55
Steier .

.
. 188.

Stettin ... 184.
Steyermark

. 188.
Stilla hafwet 79-82.
Stockholm. . 14».
Stolberg .

. ,85.
Stolpe . . 184.
Stora Vritannicn

och Irland . ,57.
Stora Balt. . 72.Storfjorden < ,sa.
Storsjön.

. . 75,
,36.

Straot Sunda Ba.
Stralsund .

. 184.

Sida.
Straöbnrg . . 2«a.
Straubing. . 174.
Strengnas. . »42-
Strinden . . '53.
Slromboli . . 7"',

22^.
Strömsholm . '43.
Slrömsholms Ca^

nal . . . »37.
Strömstad .

. '46-
Studbetöbing . »55.
Stuhlwciscn»

burg .
. . '9'-

Stuttgard . . »76.
Städja» . . '36.
Stöidalen .

. »53.
Suakem .

- 288.
Sucre . . ,

3,5.
Sudan .

.
. 289.

Sudetista ber-
gen . . . 182.

Suez .
. . 28.3.

Sussolk . . . 162.
Suria .

. . 286.
Sulite!ma .

.
,36.

Sulmon» . . 22.3.
Sumatra . . 272.
Sumbava .

.
82.

Sunda öar . 272-3.
Sundfjord . .

,53.
Sundhordlän ,52 3.
Sundswall - . i43.
Surakarta . . 272.
Surate .

.
. 268.

Surinam . . 3,8.
Surrey. . . 161.
Sus .... 286.
Susquehannah 3»,.
Sussex . . . 161.
Sutscheu . . 275.
Swansea < . i63.
Slvarta ber,

gen . . . . 9a.
Smarta haf-

wet .
. -71.

Sweaborg . 229.
Swendborg . ,55.
Swerige . . i36.
Sylt .

. . ,56.
Syltoppen . . ,36.
Gyrakusa . . 224.
Syrien

. . 254.

Sida.
Sy»yo thiya . 271.
Szanna . .

2,58.
Szegdin . ,91.
Szelschuen .

. 275.
Salbodalen . »53.
Sällstaps-öar»

ne .
.

. 322.
Säther .

. . »43-
Söderhamn . »48.
Söderköping . ,44-
Södermanland ,4>-
Gödertelje. . 142.
Södcrlclje Ca-

nal . . . »37.
Söderåsen . . »46-
Södra Afrika . 293.

— Ameri-
ka . .

3,0.
— Brabant ,<^.
— Caroli-

na . . 3a.j.
—- Georgi-

en .
. 323.

— Thule . 107.
Sölwitsborg < ,47.
Sönderborg .

,s(i.

T.
Tabago . . .

3,a.
Tabergct .

- ,36.
Tadmor . . 256.
Tafelberget. . 9».
Tafilet . . . 286.
Taganrog .

. 232.
Tajo, Flod . . 76,

204.
Taiwan . . . 82.
Talawcra . . 2«6.
Taman .

. .
2)2.

Tambon . . 2.!c>.
Tana-elfwen .

,50.
Tanafjorden .

'sc>>
Tamerfors. . 229-
Tanger . . < 2A6.
Tangustan . . 278.
Tanna, ö .

. i«6.
Tarablus .

. 255.
Tarabosan .

. 25i.
Taranto .

. 223.
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Sida.
Taras ... 262.
Tarbes . . .

202.

Tara^witz .
. 23,.

Tarifa .
.

. 208.
Tarku . . . 234.
Tarnopol .

. »9"-
Tarragona. . 209.
Tarfus . . .

2,11.

Tarudant . . 286.
Taschkent . .

262.

Tassisudon .
. 278.

Tarariet .
. 261.

Tatla . . . 261.
.

. . 26a.
Tavay'poe!iammo

i«5.
Tawastehus . ' 229.
Tawastland . 228.
Tavira . , . . 212.

Teheran . . 260.
Tcllelscheri . . 288.
TcM.swar . . 191.
Tempedalen . 244»
Tenasserim . 270.
Teneriffa . . 287.
Tenesse .

.
. 3a5.

Terc.ira . . 212.
Tcrek . ~ .

. 85.
Tcrkiri ... 81,

278,
Ternate . . 273.
Terracina . . 22,.

Terra di Lavo-
ro . . . 222.

— des Fu,
mos . . 295.

Terreneuve . . 299.
Teschcn . . . 189.
TeMn . . . 196,
Tessino, Flod .

2,3.
Tctuan . . . 286.
Tercl ...168.
ThameS, Flod . 77,

i5B.
Theaki . . . 22.5.
Thebe . . . 28.3.
Theisse, Flod . 76.

19a.Theresiopol
. 19a.Thermopylä
. 245.

Thionville . . 200.

Th>v» .
. . 245.

Sida.
St. Thomas .

3,0.

Thorn . . . »83.
Thurgau . . »96-
Thuringerwald »70.
Tiber, Flod . 2,3.
Tibet .

.
. 278.

Tiftis . . < 234.
Tigris, Flod . 85.
Tigre . .

. 288.
Nilsit .

. . ,83.
Timor < . . 82.
Timorlaut . . »05.
Tino . . . 247.
Tissulumbu . 278.
Tilicaca.siön » 100,

3,4.
Tittery. . . 285.
Tivoli .

. . 221.
Tjörn . . . i46-
Tobol, Flod 84, 226.
Tobolst .

.
. 235.

Toboso . . . 206.
Tocanline . . ,ui,

3,7.
Tokat . . . 25,.
Tokay . . . 191.
Toledo .

.
. 206.

TombuktU . . 290.
Tomst .

. . 235,
Tonga-öarne . 322.
Tonkinsta wi-

ken .
. . . Ba.

Torgau . . iB5.
Tornen . . 229.
Torneä Lapp-

mark . . . i49-
Toro . . . 207.
Torcessundet 104.
Torshälla . . ,42.
Tortola . .

3,a.
Tortona . . 217.
Toscan» » . 22a.
Toten . . .

i,5.
Toulon . . . 2a3.
Toulouse . . 2«2.
Tours . . . 2u,.

Tracien. . . 241.
Tracista Bospho,

ren . . . . Bn.
Tvacy .... 95,

3ac>.
Trankcbar .

. 269.

Sida.
Trapesunt . . 251.
Trapani . . 224.
Trawnik . . 242.
Travancore . 268.
Trawc, Flod . '54-
Trawemunde . »Bi.
Träs- os-Mon-

teS . . . 212.

Treisamkretsen »77.
Trelleborg . . 146.
Trent, Flod . »58.
Trenton. . . 3u3.
Trewiso. . . »92.
Trianon .

. 199»
Trident < . . »89.
Trier . . . »86.
Triest . . . '88.
Trinidad . . 3,a.
Trinkonomale. 269.
Tripoli < .

. 284.
Tripolizza . . 247.
Tristan d'Acun«

ha . .
. 296.

Trois Reviercs 3ao.
Troizkoi Serwi»

ew ...229.Trollhättan . . 77. '
Tcollhätte-Ca»

nal . . . 137.
Trcmsö . . i53.
Trondhjem . i53.
Trondhjems-

fjord ... 15a.
Troppau . . 189.
Trosa ... 142.
Troyes

. . . 20a.
Truiillo .

. 3<4.Tryssel-elfwen >sa.
Tsailsan . . . 8,.
Tiaad, Sjö . 89.
Tlana ... 89.
Tschalabtka . 244.
Tschekiang .

. 275.
Tscherkast . . 233.
Dcherkasslen . 234.
Tschernigow . 232.
Tschocka . . 277.
Tsilsikar . . 277.
Tudela .

. . 2ng..
Tub in gen , . ,76.
Tula .... 23a.
Tulle . . . ua3.
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Sida<
Tungusien . . 277.
Tunis . . . 285.
Tunkin . . . 271.
Turfan . . . 276.
Turin . . . 2,7.
Turkestan . . 262.
Turkiet Europei-

sta . . 238.
— Asiatiska 2^9.

Turkomanien . 252.
Tus . . .

- 26a.
Twer . . . 23a.
Tyriljorden . »5«.
Tyrolen .

. »89.
Tyrolsta bergen ?3-
Tyrus .

. . 256.
Tvstland .

. '7"-
Tdndern . . ''6.
Tinsberg .

. »52.
Töplitz . .

. »89-

U.
Ucayale . . .

»"»-

Udden, Sjö . »45-
Uddewalla . » »46-
Udine . .

. »9^
Ud chim . .

. 265.
Ufa . . . » 235.
Ukrön .

. . 23i.
Uleäborg . . 229
Ulieta .

. . »«7-
Ulimaroa -

- »«5,
32a.

Ulm .... »76-
Ulojärvi .

. . ?5-
Ulricehamn . »46-
Ulriksdal . . »42.
Ulster .

. . '65.
Ulussu Mudam 277.
Umeå .

.
- »49-

Umeå Elf . . »3?.
Umeå Lapp-

mark .
.

. »49-
Umerapura . 27a.
Unden .

-

. »45
Ungern - -

. »9"
Unt.rwalden . »96-
Upland - - . »4»-
Upsala -

- . »42-

Sida.
Uraguay . . 3,6.
Ural, Flod . . 76,

226.
Uralst . .

. 233.
Uralsta bergen - 74,

226.
Urbino . . . 221.
Urgenz . . . 262.
Url . .

. . »95-
Usedom ... '84-
Utzbekistan . . 262.
Ustsjuk-veliki < 23a.
Ulrecht . .

- '69
Utö . .

-
. »42-

V.
Valengin . . 'Z6.
Val di Demo»

na .
. 224.

— di Mazza-
ra .

. 224.
— di Noto . 224.

Valders. .
.

'5»-
Valdivia . . 3,5.

Valcno-Y . . 2ai.

Valence. .
- 2«3.

Valencia . . 209
La Valetta . . 224.
Valladolid <

. 207.
Valladolid de Me-

choachan . . 307.
Valparaiso .

3,5.
Vancouvers ö> . g5-
Vandalia . . 3a5.
Van Diemens

land - . . ">5.
Vanncs .

-
. 20a.

Vardari .
. 243.

Vcht, Flod . »66.
Veglia -

- . »89-
Vellore - . . 267.
Vnedig- > . '92.
Venezuela . . 3,1.
Venloo - - > '68.
Ventona - . . 223.
Vera Cruz . . 307.
Verc.lli . - . 217.
Vcrden . . . »78-
Verdun . . . 200.

Sida.
Vermont .

. 3«2.
Verona ... 192.
Versailles . . »99-
Verviers - . - '68.
Vesoul . . . 202.

Vesuvius - - . 222.

Vicenza . . . »92.
Vierwaldstädter-

sjön ....»94-
Vietnam . . 271.
Vigo ....207.
Villa bella . . 3,8.
— Imperiale del

Oiro Preto 3,8.
— viciosa . . 2«6.

San Vincent . . 90.
St. Vincent . 3,a.
V<rgin Gorda . 3>o.
Virginien . . . 3a3.
Virginiste öar-

ne .... 309.
Vitcrbo . .

. 221.

Villoria .
. . 209.

Vliessingen. . 169.
Vodina .

. . 2^3.
Vogeserne . . '97-
Volcano . . . 22^.
Volta, Flod . - 92-
Vonizza - . . 244.
Vos - - -

. »53.

W.
Waadt - - - »96-
Waal. Flod . 166.
Wadstena - . »44-
Wagram .

. . »88.
Walchern- - . 169.
Waldeck - - - 'Ba.
Wales - -

- »63.
Walesbergen . »57.
Wallachiet . . 242.
Wallis - - - 196.
Wampo - - - 276.
Wan .....252.
Wan, Sjö . .81.
Wangara . - - 289.
Wa„ös - - - '45-
Warasdein . . »9»-
Warberg . . . »46.
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Sida.
Wardöehus. . ,53.

Warna . - . 242.
Warschau - . . 237.
Warta, Flod. . 76,

237.
Wasa ....229.
Washington. . 303.
Waterford . . »65.
Waterloo .

. »68.
Waygeuw . . »05.
Waygatssun»

det .... 72.
Waxholm . . »42.
Wedcwäg '.

. '43-
Weichsel . . . ?6,

182.
Weichselmun-

de . . .
. »83.

Weilburg . . 18',.
W>imar . .

. »79»
Weisbaden . . , '80.
Weissenburg . . »9'-
Wnden . . . 229.
Wenern.... 7.5,

136.
Wenersborg . . '45-
Wecmland . . '4'-
Wertheim - - »77-
Wesel ....iB5.
Weser, Flod . 17».
Wefterbotten . ,43.
W.stergöthland »44-
Westerwik . . »45-
Westeras . . »42-
Westfjorden .

.
,su.

Westindien . . 308.
Westmanland . »4'»
Westphalen . . iB5.
West-Preussen. . »83.
Westsex . . . 161.
Wettern . . . »36.
Wetzlar . . . '85.
Wexiö ....»45.
Whitehaven .

. '63.
Wlborg . . . '55.

229.
Widdin . .

. 242.
Wieliczka . . ,90.
Wien ....,87.
Wight ....,6,.
Wiken, Sjö - . ,45.
Wilhelmshöhe . 177.

Sida.
Willmanstranb 229.
Wilna - . . 23,.

Wiltshire . - »6».
Wlmmerby - > »45.
Winchester . .

'6,.

W:ndau - - - 2,3>.
Windsor . - - »6i.
Winnipegsjön . 95,

299.
Wisby.... '47-
Wisingsö - - » '45-
Wistan, Flod . »46-
Wismar - . . 178.
Witepst . .

.
»3,».

Witgenstcin . . »85.
Wittenberg. . »85.
Wittstock . . . '84-
Wiatka . . . 2.32.
Wladimir . . 2ia.
Woahu . - . 322.
Wolfenbuttel . 18a.
Wolga, Flod - 76,

226.
Wolgast . . . i3'>.
Wollin . . - 184.
Woumar .

. 229.
Wologda . .

. 23u.
Woolwich - - . 161.
Wolwerhamp-

ton ... 162.
Wolynst .

. . 231.
Wombsiön . . »46.
Worccster . . 162.
Wordingborg . i55.
Wormcn, Flod iso.
Worms - . . 178.
Woronesch . . 230.
Wostani . . . 233.
Wulli ....291.
Wurtemberg . 176.
Wurtzburg . . . 174.
Wu.tschang-

fu - . . . 276.
Wyschnei Wolot-

schock , , . 23«.
Wanstaps-öar,

ne . . . . 322.

X.
Xarayes . . . 3,7.

Sida.
Xereö de la Frön.

tera . . . 208.
Xikoko ....28a.
3>mo ....28a.
Hlngu ....3,7.

V-
Y 16K
Yangtscheu . . 275.
Aap . . . . ios.
Varmouth . . 162.
Uany ....291.
St. Übes . . .2,1.

Parland . . . 276.
Yemen - . . 258.
Yerken, Flod - - 85.
Yezd ....26a.
York ....162,

Yrks, O - - 107.
Vpern ....168.
Yssel, Flod .

. 166.
Ystad ....146.
Yucatan .

. . 307.
Vuma .... 96.
Yunnan .

.
. 275.

Zaardam . . 168.
Zacatecas .

. 3«7»
Zaid ....255.
Zaire, Flod . . 92,

293.
Zambeze, Flod. 91.
Zamora . . . 207.
Zamosz . . . 238.
Zahanga . > . 287.
Zanguebar .

. 294.
Sante ....225.
Zara ...192.
Zarstoje Helo . 228.
Zeeland . . . 169.
Zelle ... 176.
Zentha . . . 290-2.
Zieriksee . . . 269.
Zitomir . . . 23r»
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Sida.
Zituni . - . 2^4.
Zittau ....175.
Znaym ....»89.
Zorndorf . . - »84.
Zug - - - . »96-
Zugersjön . . »94-
Zuid Bevelaud - »69.
Zur ....256.
Zurich .... 195.
Zurichersjön . . »94-
Zutphcn . . . 168.
Zuwalki . . . 233.
Zuydersee . . . 166.
Zweibröcken. . 17-1.
Zwickau - .

. 175.
Zwoll ....169.

Hb0.... 228.
Hland . . 72, 228.

Sida.
Ålborg . . . i55.
Amal . . . ,45.
Ångermanland »48-
Älressutan . . '36.
Ärhus . . . »56.
Hsele Lappmark »49-
Hsnen. Slö . '45-
Htividaberg . »44-

K-
Ädelfors . . »45.
Htna .

. ?5, 224.
Atran ... »46-

O.
Ofra Egypten 283.

Sida.
öfra Guinea .

— Italien . 2,7.
— Kanada . 3uo.
— Nellcmar-

ken . . '52.
— Ungern . »9'«

Qland . .
. 'Il-

Örebro . . . '43-
Öresund . . . 72.
Orkedalen . . »53.
ösel .... 229.
Österbotten . . 228.
österdalen . . »si.
Ostergöthland . »44-
Östersjön . . 7'-
Österrike .

.
,«6.

Öster Risö . . 'sz.
Östersund . . '43.
Osthammar . »42.


