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särsllttllrens Förord.

Det kan wäl icke nekas, att geografin är ett läroämne,
fom bör föredragas i wära folkskolor, emedan den gifwer
tillfälle att wifa och förklara fä mycket. Jag wet ganfka
wäl, att mänga lärare finnas, fom alldeles ej wilja att
någon lärobok skall begagnas i folkskolorna, i det enligt
deras äsigt tårtan är tillräcklig, eller ocksä wilja de blott
hafwa en bot med en namnförteckning. Jag kan icke dela
en sådan äsigt; ty jag tror, att boken är ett ypperligt stöd
för minnet, — att den underlättar arbetet för läraren, fä
att han icke behöfwer repetera fä ofta och fäledes derigenom
far tid till annat; — att den befordrar barnets fjelfwerl-
samhet, och — slutligen, att den för barnen utgör en nyttig
läfeöfning. — Genom att wänoa mig till flere framstående
folkfkolelärare har jag fatt en mängd notiser, och resultatet
häraf föreligger i denna lilla bot. Jag hoppas, att den
emottages med samma wälwilja, med hwilten mina öfriga
geografiska läromedel blifwit emottagna. Skulle det fynas,
att boken innehäller för litet för öfwerfta klasfen i folk-
skolorna, fä tror jag mig, med stöd af flere framstående
folkftolelärares utlåtande, kunna föreflä införandet af en
annan bland mina läroböcker, N:o 4. Slutligen far jag
nämna, att den olika stilen är begagnad för att antyda,
hwad fom skall läsas under de olika lärokurserna, nämligen
det med „latinsk" stil tryckta under den högre kursen.



Till ofwanstäende ord, hwilka ockfa furmos i den första
upplagan, har jag endast att bifoga en tacksägelse till de
mänga lärare, hwilta infört boken wid sin underwisning.
Jag önskar blott, att de framdeles matte wara nöjda dermed.

Januari 1870.
Cd. Erslev.

I denna bok äro alla höjder angifna i paris er-fot; en fädan
ar nära en tiondedel längre än en finsk fot.

Milen är, der icke annat uttryckligen namnes, den geografiska,
af hwilka en är ungefär 7 werst.

Graderna äro utmärkta genom tecknet ".



linledning.
Allt, hvad Gud har skapat, betecknas med ordet

verlden. Nan inser lätt, att verlden måste vara ofant-
ligt stor, när man betänker de oändligt stora afståndeu
mellan himlakropparne i verldsrymden (solen med pla-
neterna oeb kometerna, och dessutom fixstjernorua).

synes oss väl vara stor, men i jemtorelse med
verldsrymden är den icke större än en droppe i jem-
förelse med bafvet.

borden är »-nnd som en apelsin, oeb den afbildas
derföre dast på en F.oi>,- särskilda delar af jorden af-
bildas på -.a.*.o7*. På kartan ligger _Vo^.- öfverst och
Kods/* nederst, l^este»* till venster och 6sie/* till höger.

Pör vårt öga tyokss dst, som om solen rörde sig,
i det den går upp i Ö. och går ned iV. I l?e»--cliF/.s.6n
står dock solen stilla, bvaremot det är jorden, som
hvälfver sig omkring sig sjelf.

borden har, likasom ett rullande klot, en d«bbsl
Den rör sig _»m/_n'nF solen oeb behöfver dertill

365 dygn oeb nästan 6 timmar. Vn sådan tidrymd
kallas ett a,-, och följden af denna rörelse äro årsti-
derna (vår, sommar, höst och vinter), borden hvälfver
sig tillika om/.^inF sig s/el/ och behöfver dertill 24 tim-
mar eller ett dygn. Pöljdeu af denna rörelse äro daF
00/. na...

Den linie, omkring hvilken jorden hvälfver sig,
kallas hordens cl_ce,. Ändpnnkterne af axeln kallas po-
ie^ nämligen nordpol oeb sydpol.

Det är af stor vigt, t. ex. för sjöfarare, att kunna
bestämma en orts läge. Det är derföre nödvändigt,
att detta läge är sålunda beteeknadt på en glob eller
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en karta, att man deraf kan beräkna, hvar orten lig-
ger på sjelfva jorden. Detta sker genom att draga
linier på kartan i två riktningar.

Lika långt från båda polerna tänker man sig der-
före dragen en krets (cirkel) rundtomkring jorden;
den kallas lime eller e^alo^ oeb delar jorden i tvenne
lika stora delar, del noz-T-a och det söd/*a /.al/h-otet. Nmellan
eoyatorn och polerna tänker man sig dragna flere
andra kretsar i lika riktning med ekvatorn; dessa kal-
las b^6_~de.7*/..a!r. De vigtigaste af dem äro /-/-ä/itans oeb
s.enbool-ens vänd^ets, hvaraf den förra ligger 350 mil
N. och den sednare lika långt S. om eovatorn, — vi-
dåre den no,*/*c_ oeb den södl-a /)0.~.7*6-sen, hvaraf den norra
ligger 350 mil från nordpolen oeb den södra 350 mil
från Sydpolen.

Man tänker sig vidare andz-a kretsar dragna från
båda polerna genom ekvatorn. Dessa kallas iniddaFH.
linie/* eller me^idiane^ emedan alla de punkter, som ligga
på samma meridian, hafva middag på samma tid.
Man kan naturligtvis draga så många meridianer,
som man vill.

Hela jordens omkrets är vid ekvatorn 5,400 mil.
På kartan delar man ekvatorn genom meridianer i 360
delar eller Fz-ade»-.

Man antager den meridian, som går öfver ön Perro,
såsom den första oeb räknar derifrån de andra mot
Ö. oeb V. borden delas sålunda i det östz-a oeb det
ves.s*__ _-_-l/?..0-e.. sjöfolken antaga dock meridianen ge-
nom Greenwieb (grinitsj) i Nngland såsom den första.

På en glob eller på en karta äro således bredd-
cirklar oeb meridianer betecknade, oeb med deras till-
bjelp kan man noga beteekua, hvarest en ort ligger
på kartan. Derefter beräknar man, hvar den ligger
på sjelfva jorden.
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Land och Watten.
Tre fjerdedelar af jordens yta äro betäckta med det salta

wattnet (hafwet), och endast en fjerdedel ligger sä högt,
att den bildar land.

Landet utgöres af en otalig mängd större och mindre
delar, hwilka alla äro kringflutna af hafwet. De största af
desfa delar kallas faftland.

Ett mindre stycke land, hwilket pä alla sidor är omgifwet af wat-
ten, kallas en ö. Ett stycke land, hwilket pä tre sidor är kringflutet af
watten, kallas en halfö, och en fmal halfö kallas en udde (landtunga,
kap). Ett fmalt stycke land, hwilket förenar twä länder, kallas ett näs.

Det finnes 3 faftland.
1. Gamla werlden ligger pä östra halfklotet. Den

indelas i 3 werldsdelar, nämligen Europa, Afien och
Afrika. Europa fammanhänger med Asien pä en läng
sträckning; men Afrika är endast förenadt med Asien genom
det smala näset wid Sues.

2. Nya werlden eller Amerika ligger pä westra
halfklotet. Den kallas Nya werlden, emedan den först är
1492 upptäcktes af den store sjöfararen Columbus. Ame-

rika är den fjerde werldsdelen och indelas i Nord-
amerika och Sydamerika, hwilka äro förenade genom
Mellerfta Amerika. Mellersta Amerikas smalaste del
kallas Panamå-näset.

3. Australlandet eller Nya Holland ligger pä
östra halfklotet och. är det minsta fastland. Den stora mängd
öar, som ligger ö. om detsamma, bildar tillsammans med
fastlandet den femte werldsdelen eller Australien.

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

Hafwet bildar en sammanhängande wattenmassa, hwaraf
ingen del är alldeles fkild frän det öfriga.
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Ett stillastående watten, hwilket är stildt frän hafwet, kallas en
infjö. Ett watten, hwilket Munda Mr in i landet, att det pä tre
sidor är omgifwet af land, kallas en bug t (wit, fjord). Ett fmalt wat-
ten, hwilket förenar twä större watten, kallas ett sund (kanal).

Hafwet indelas i 5 hufwuddelar, hwilka kallas werlds-
haf eller oceaner.

1. Södra Ishafwet ligger omkring fydpolen.
2. Stora oceanen, ocksä.kallad Stilla hafwet

eller Söderhafwet, har mot Ö. Amerika och mot W.
Asien och Australlandet.

3. Indiska hafwet har mot A. Australlandet, mot
N. Asien och mot W. Afrika.

4. Atlantiska hafwet har mot Ö. Europa och
Afrika och mot W. Amerika.

5. Norra Ishafwet ligger omkring nordpolen.
Hartan visar, att <3ö<_>_. -.s/ia/vet utan afbrott går

öfver i stora oceanen, Indiska oeb Atlantiska hafven
oeb icke bar land såsom gräns. — _Vo-*?*a /s^a/vei går
dels utan afbrott öfver i det Atlantiska bafvet oeb är
dels förenadt med detsamma genom Bafflusviken. Det
är förenadt med stora oceanen endast genom Beriugs-
sundet. Norra Isbafvets landgränser bildas afEuropa,
Asien och Nordamerika. — Hiv^a oceanen är det största
af alla baf.

G u V o p a.
(180,000 qwadratmil med 300 millioner inwänare.)

Gränser: fe kartan.
Gaktadt Europa är den nästminsta af de fem

verldsdelarue, är det långt vigtigare än de andra. Eu-
ropa bar nämligen en mycket gynsam /m-m, i det baf-
vet på många ställen skär in i landet. Då der således
icke finnas stora oeb otillgängliga landmassor, kan
man med lätthet komma till de särskilda delarna.
Detta underlättar handeln oeb all annan samfärdsel.
Europa har tillika ett gynsamt i«F6 på jorden, i det
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största delen ligger inom den tempererade zonen. *^)
Väderleken bela året igenom (^.ima.e.^), som bar så
stort inflytande på menniskors oeb växters utveckling,
är derföre hvarken för kall eller för varm, bvarkeu
för torr eller tor fuktig. Europa bar visserligen icke
ett så varmt klimat, som är nödvändigt till att ut-
veckla de jättestora träd, bvilka finnas i beta zonen;
men hettan är då icke heller så tryekaude, att den
hindrar menuiskau i att tänka oeb arbeta. Härvid
må man ibågkomma, att invånarnes lycka isynnerhet
stöder sig derpå, att /.^iendomsn är utbredd nästan
öfverallt i Europa. Bäraf kommer det också, att in-
vånarne i Europa hafva den mesta upplysning oeb
bildning på hela jorden.

Den största landmassan i Europa är Östeuropa
(Ryssland). Härifrän utgä twä halföar, nämligen Nord-
europa (Finland, en liten del af Ryssland, Swerge och
Norge) och Mellersta Europa. Mellersta Europa ut-
sänder mot S. Sydeuropa, hwilket omfattar tre halföar,
nämligen den Pyreneifka (Spanien och Portugal), den
Italienska och den Turkisk-Grekiska halfön.

Hafwet. Norra Ishafwet bildar Hwita haf-
wet mellan Ryfsland och Lappland. — Atlantifka haf-
wet bildar en stor mängd delar: Westerhafwet eller
Nordsjön är öppet mot N.; mot SW. förena fundet
wid Calais (kala) och Kanalen det äter med Atlan-

*••) _^.I_M. Nkter Klimatet Kan inan inäel» Hor-len i 5 soneT*
eller bM.»., nämligen 1 __et, 2 tempereracle <_<-!_ 2 Kalla, ven
/._,a zonen liFFer pg, daäa Bicl«r om ekvatorn intill vänclkret-
-Barne; ntankör clenna liFFer mot _>l. clen no^a .-M^ei-ei-aele oeli
mot 8. clen _ä-_-a teln/ie^e^ack, livilka na till volkretBärne. I^ran
polkretBarne äncla till ytterst i 1., oen i 8. BträoKa si^ <ie tva
/.».il. zonerna. — I _*e.a zonen racler en BtarK värme, Bom näBtan
är clen.amma dela aret igenom, oe__ der äro tva arBticler. ven
ena är reFuticlen, äa cler claFliFen kalla BtarKa reZ*nBknrar, oeli
clen anclra är en torr ti<-, cla <ter allcleleB intet re^n kaller. I
äe -emps^eraiis zonerna kramkallar äen olika värmen äe lyra
välkänäa argtiäerna. I cle /ca.-» zonerna äro äter tva arBtiäel,
nämligen en Kort Bommar oeli en lan^ oell mveket Kall vinter.
— _^t ett l»nä8tieläFSnliet i en ak _l«88a zoner Kan inan cloek
ioke nö^aKtiFt deräkna cleBB Klimat. Härom mera kramcleleB.
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tiska hafwet. Frän Nordfjön leder Skagerrak mot Ö.
till Kattegat, hwilket genom Örefund, Stora Vält
och Lilla Balt är förenadt med Östersjön. Östersjön bil-
dar Bottniska wiken. Finska wiken och Riga-wi-
ken. — Mellan Frankrike och Spanien ligger Spanska
sjön eller Biscaya-hafwet. — Sydligare leder sun-
det wid Gibraltar (sjibraltår) in i Medelhafwet,
hwilket är den största af alla hafsarmar. Mindre delar af
Medelhafwet äro Adriatifka hafwet inwid Italien och
det Grekifka öhafwet eller Arkipelagen. Härifrän
leda fundet wid Dardanellerna, Marmarahaf-
wet och fundet wid Konftantinopel in i Swarta
hafwet.

Öar. Mot N. ligga Nowaja Semljå, Spets-
bergen längt ut i hafwet och Lofotens-öar; längt ut
i hafwet mot NW. ligga Färöarne och Island; mot
W. ligga de Britifka öarne (England, Skotland och
Ireland); mellan Kattegat och Östersjön ligga de Danska
öarne, och i fjelfwa Östersjön Öland, Gotland, Ä-
land, Dagö och Ösel. — I Medelhafwet ligga Corsica,
Sardinien, Sicilien, Cypern och mänga mindre öar
i det Grekifka öhafwet.

Guropas stater.
1. Ryssland är hela Östeuropa. Dessutom äro Fin-

land och Polen dermed förenade.
2. Swerge och Norge omfatta Skandinawifka halfön.
3. Danmark omfattar norra delen af halfön Jylland

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

utgöres af en mängd länder. Det wigtigaste landet är
Preussen,., hwilket omfattar största delen af Nordtyfkland.

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

13. Italien omfattar Italienfka halfön.
14. Turkiet och 15. Grekland omfatta Turkisk-Gre-

kiska halfön.

Östeuropa.
R. Ryska riket.

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

Ryska riket omfattar icke blott östra hälften af
Europa, utan ock norra tredjedelen af Asien (^ibiT-ie*.
m. m.). Det är till vidden det största riket på jorden
oeb omfattar en sjettedel af allt fastland eller inemot
400,000 Kvadratmil. Detta ofantliga rike är dock glest
befolkadt, oeb Bibirieu, hvilket bildar den största de-
len af riket, bar knappt 5 millioner invånare. Bela
riket bar 80 mill. mv. — Bysslands magt. har blifvit
grundlagd af Beter den store oeb bar etterbaud blit-
vit utvidgad af honom och hans efterträdare, i det de
bafva torvärfvat sig länder från Bverge, Boleu, lur-
kiet oeb asiatiska folk.

Rikets europeiska del bestar af kejfaredömet Ryss-
land och storfurstendömet Finland. Det först-
nämnda innefattar tillika besittningarna i Asien..

Kejsaredömet Ryssland.
(92,000 qw. mil med 67 mill. inw.)

Gränser: se kartan.

Pä gränsen mot Asien ligga de guldrika Urålbergen
mot Ö. och det snöbetäckta Kaukasus mot S.; pä den
lilla halfön Krim, fom ligger i Swarta hafwet, framstryka
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finnes i ymnigbet dersammastädes oeb i steppsjöarne.
I stepperna vittrar det ofta ur jorden i sådan mängd,
att marken tyckes vara betäckt med snö. — /-.dns-T-m
är litlig i midten af landet och Bysslands vigtigaste
fabriksstad är Moskva. Af de ryska fabriksvarorna
äro juftlädretoeb repslageriarbetena berömda. — ___ands.?.
befordras genom segelbara floder, kanaler, jernvägar
oeb en mängd årsmarknader, (..enom kanaler för-
bindas alla de omgifvande fyra bafven. Den förnämsta
vattenvägen för Bysslands inre handel är Wolga. Eran

kan man på 3 kanalvägar komma till Newa
oeb Östersjön, t. ex. genom Ma^ia/.anaie-., som förenar
en biflod (Bjeksna) med en i Ouega utrinnande
flod (^Vytegra). Bland de öfriga kanalerna är den
vigtigaste __.adoFa-Ka-.a-e»-, utmed södra stranden af sjön
Badoga, på hvilken seglingen är farlig. På jernväg
kan man nu komma från 8:t Petersburg till Bvarta
hafvet samt från 'Wolga till vestra gränsen. De vig-
tigaste handelsstäderna äro 8:t Petersburg, Biga, Odessa,
Moskva oeb Nisjnij-Növgorod.

Byssland bebos af inånFa olika folk. De flesta in-
våuarne tillhöra den s-ams/ca stammen. Till denna
hör bufvudfolket _fi«/ssa?-n6, mest boende i mellersta de-
len, samt PoiaeKa^e i vestra delen. Af öfriga folk-
slagen äro de talrikaste: tlere _?ms/_a folkstammar i N.,
__.e,ie^ -__-t/-_.-,6-* oeb /-.da/* i V., -.'aiaz-e/* i 80.
finnas isynnerhet vid Östersjön och i 8.

Nästan byarenda rsliFionLdskännelsefinnes utißyss-
land. Den allmännaste religionen är den grekiska be-
känneisen, bvilken är antagen afByssarne. Polaekarne
äro katoliker, Tyskarne och en del Einnar äro luthe-
raner. Tatarerne äro muhammedaner. — Eolkets «j.zo-
.^»..nF är ännu på en låg ståndpunkt, så att de flesta
bönderne bvarken kunna läsa eller skrifva. Anda till
för en kort tid sedan voro bönderne ii/eFna, men Kej-
sar Alexander II har uppbäft lifegenskapeu.

-__sj»arsn_l ina^t är oinskränkt.
Med afseende pä förwllltningen är Ryssland indelad,

i guwernementer.
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Med affeende pä landets historie indelas Ryfsland i 7
hufwuddelar: Österfjöprominferna (Ingermanland,
Estland, Lifland, Kurland), S't o r-Ryfsland, Lill-Ryfs-
land, West-Ryssland,Polen,Syd-Nyssland och
Öst-Ryssland.

De största städerna äro S:t Petersburg med 700,000
och Mostwa med 400,000 inw.

I östersjoprowinserna ligga: S:t Petersburg, Kron-
stadt och Narwa uti Ingermanland, Rev al uti Estland,
Riga och Dorpat i Lifland samt Mitau i Kurland. —

Öar: Dagö och Ösel.
S:t Petersburg, rikets hufwudstad, är en af Europas prakt-

fullaste städer med breda gator och storartade byggnader, säsom Isaa.s-"
kyrkan och Winterpalatset. Minneswärdar: Peter den Stores bildstod
och Alexanders-kolonnen. Pä sjösidan förfwaras staden genom den starka
fästningen Kronstadt, som ligger pä en ö i Fmsta wiken och är Ryss-
lands wigtigaste krigshamn. — Narwa är kändt genom Carl XII:s
seger 1700. — Riga är en stor handelsstad med 100,000 inw. — och
Dorpat är kändt genom sitt uniwersitet.

I Stor-Ryssland ligga Archångelsk, Nowgorod,
Mostwa, Nisjnij-Nowgorod och Tula. — Ö:Nö-
waja Semljå.

Archångelsk är en handelsstad. — Nowgorod war rikets
första hufwudstad. — Mostwa är rikets andra hufwudstad och ut-
märker sig genom sina mänga kyrkor, hwiltas förgylda kupoler och torn
bilda likasom en hel skog. — I Nisjnij-Nowgorod, som ligger wid
Okas utflöde i Wolga, hällas ärligen stora marknader, till hwilka flere
hundratusen menniskor komma tillsammans frän bäde Europa och Asien.
— Tula har metallfabriker.

I M-Ryssland ligga Kijef och Poltåwa.
Kijef war ocksä en tid rikets hufwudstad. — Polt_.wa är kändt

genom Carl XII:s nederlag 1709.

I West-Ryssland är Wilno största staden.
I Polen är Warschau hufwudstad och har 250,000

inwänare.
I Syd-Ryssland ligga wid Swarta hafwet Odessa

och Sewastopol.
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Odessa är en stor handelsstad med 100,000 inw. — Sewa-
stopol ligger pä Krim och är kändt genom Orientaliska kriget.

Wid Don bo de Dons.a Ko-sakerna.
I Öst-Ryssland ligga Kasån, Saråtof och Astra-

ehan.
Kasan och Saratof idka handel med säd. — Astraehan

idkar Me.

Storfurstendömet Finland,
Suomi, Suomenmaa.

(6,800 qw. mil med I^/4 mill. inw.)
Gränser: se kartan.

Vinland är beläget mellan 60 oeb 70*- n. br. samt
mellan 38 oeb 50" 0. 1. Btörsta längden utgör 108
önska mil, trÄn N. (vid till -?anFö-.dd (Hanko-
uiemi), sydligaste spetsen. I Ö. oeb V. utgör största
utsträckningen 67 t. mil.

Finland är uppfnldt af berg, af hwilka dock intet är
särdeles högt. Den högsta bergstoppen, Peldoiwi, i lan-
dets nordligaste del, är endast 2,000 fot hög.*) Höjd-
sträckningarne i landets norra del hafwa en höjd af 1,000
fot och derutöfwer. De fänta sig söderut till 3 a 400 fot
samt innefluta och genomdraga ett högland, hwilket upptager
största delen af landet. Detta högland fänker sig smäningom
mot kusten i W., som i allmänhet är lag och flack. Här
sinnes landets största slätt, wid Bottniska witens mellersta
del. Mot S. stupa höjderna brant i hafwet och bilda en
mängd uddar. Utanför fodra kusten ligga otaliga klippöar
eller skär. Om ocksä hafwet utanför är upprördt, är watt-
net temligen lugnt innanför öarne, i de säkallade skär-
gärdarne. Största skärgärden är Hlands stärgärd
(Ahwenanmaa), wid inloppet till Bottniska witen. Pä
westra kusten förekommer stärgärd endast här och der, säsom
i Bottniska witens smalaste del Q war ten (Meren turttu).

*) Hafwets yta iir sä jemn, att den anses wara lika öfwerallt,
och när man omtalar ett bergs höjd, menar man dermed, huru högt
det ligger öfwer hafwet.
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Finlands förnämsta höjdsträckning kallas Maanselkä.
Den sträcker sig frän norsta bergen mot Ö., först längs
gränsen mot Norge och sedan genom finska Lappland till
ryska gränsen. Här böjer den sig mot S. och bildar delwis
gränsen, tills den böjer sig mot SO. mät Ryssland.

Frän Maanselkä gä twä hufwudäsar twiirsigenom lan-
det ända till Bottniska wiken: 1. Suomenfeltä, fom
stiljer Österbotten frän Karelen, Sawolats, Tawastland och
Satatunda. 2. Salpausfelkä, fom först gar genom Ka-
relen och sedan gar nära gränsen mellan Sawolats, Ta-
wastland och Satatunda i N. samt Karelen, Nyland och
Egentliga Finland i S.

De twä sistnämnda äsarne äro förenade genom 4 kor-
tare äfar, nämligen Karjalanfeltä, Sawonfeltä,
Hämeenselkä och Satatunnanseltä.

Frän Salpausfelkä sträcker sig ät SW. Lohjanseltä
ända till landets sydligaste spets Hangöudd (Hantoniemi),
ät SO. Äyräpäänselkä in i Ingermanland.

Frän Maanselkä sträcker sig ät S. Ounasseltä längs
Muonio och Torne-elf ända till Bottnifta wiken, ät SW.
Kainunseltä ända till Suomenfeltä.

Pä sjöar och floder är Finland mycket ritt. Det kallas
derföre med rätta „de tufen fjöars land". Särdeles rit pä
fjöar är den del af landet, fom ligger mellan Suomenfeltä
och Salpausfelkä. Den liknar „ett med öar fullströdt haf"
och kallas af utlänningar den Finska fjöp lat än. Här
finnas otaliga fjöar, förenade genom fund och strömmar.

Höglandets wattendrag förena sig strätwis till nägra
fä utlopp, hwilka derföre bilda landets wattenritaste floder.
Laglandets watten astedes genom en mängd mindre floder.
I följd af landets ojemnhet och stengrund äro wattendra-
gen strida samt uppfylda af forfar och wattenfall.

Genom de nämnda höjdsträckningarna uppstä fem huf-
wudwattenomrsden.

1. Norra området med En aretrast (Inarijärwi),som utfaller genom Patsjoti, och med Tana-elf (Teno-
joti), fom är gränsflod mot Norge. Bada floderna utfalla
utom landets griinfer famt i witar af Norra Ishafwet.

2. Nordweftra området med utlopp i Bottnifta witens
norra del: Torne-elf (Tornionjoti), fom jemte sin biflod
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i landets nordliga oeb östliga delar. L_alk bräunes
mycket i Nyland oeb V^entliga Vinland, -allmännaste
stenarteu är granit. — Ind-.st_*in kyller icke bebokvet.
ve tlesta kabrikerna Unnas i södra delen oeb köruämsta
kabriksstaden är l^ammertors. Bkeppsbyggeri bedrikves
mycket oeb isyunerbet i Österbotten. I södra Öster-
dotten är allmogen särdeles bändig i allebanda slöjder.
I trakten ak ___bo oeb Ljörneborg välvas mycket bomulls-
tyger, i trakten al Nystad oeb Raumo tillverkas myc-
ket träkärl. — ven inre nands/n är löga litlig, men den
utländska bandeln oeb fraktfarten äro ganska litliga.
_?ör att befordra bandeln bar man grält Hclim«-/.an--l.
som leder frän Minska viken (^iborg) till Baima, s3,
att lartyg kunna komma frän bakvet till Baima oeb
dess tilltlödeu. «/e--nväFt.-' äro avlagda liKn Ilelsiugkors
till lavastebus samt till oeb 8:t Petersburg,
ve körnämsta baudelsstäderua äro Helsiugkors,

Ljörueborg oeb Illeöborg.
Invånarns äro till största delen _^,nna_*, med bvilka

,-_<-Ma»*n6 äro beslägtade. Kvens/car Unnas pä H.laud
samt i södra Nyland oeb södra Österbotten, Kl/ssa-*
oeb -fh/sKaT* tiunas mest i läu. Unnas
spridda i bela landet, latast bekolkad är sydvestra
delen.

I-oliFionon är den .«.i/.e^a. liyssarne oeb en mindre
del tinnar i landets östligaste delar bekänna den gre-
kisk katolska läran. Mr den lärda biidnmFs-, Unnas
1 universitet i Helsingfors oeb eu mängd andra skolor.
Lland allmogen är läskuunigbeten ganska allmän. l?ör
bildandet ak folkskolelärare öunes ett seminarium i

Vinland utgör en oskiljaktig del al det liyska
riket, byars kejsare är s.o»-/~1.»*5.6 iiii Nen?iu-
land bar sina egna lagar oeb en frän den ryska skild
förvaltning. Verkningen sänder sina ombud till iamdt-
d_lF<_---.6 ock i spetsen för förvaltningen st__ en Fens-*.-.-
Flwe-Tlöf* oeb /ce/se^iiFi. senaten. I_änen styras ak

Vinland bar i tlere ärbuudradeu vai-it körenadt med
6verge oeb är sedan är 1809 körenadt med -Kyssland.
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Finland indelas för förwaltningen i 8 län: 1. Ny-
lands, 2. Abo och Björneborgs, 3. Tawaftehus,
4. Wiborgs, 5. S:t Michels, 6. Kuopio, 7. Wafa
famt 8. Uleäborgs och Kaj an a.

Det minsta, men tätast befolkade bland länen är
Nylands län (200 yv. mil), störst, men glesast betol-
kadt är Hleåborgs län (3,000 o,v. mil).

I historiskt hänseende indelas Finland i 9 landskap,
nämligen: Egentliga Finland (Warsinais Suomi),
Åland (Ahwenanmaa), Satatunda (Satakunta), Ny-
land (Uusimaa), Tawastlan.d (Häme), Karelen (Kar-
jala), Sawolaks (Sawo), Österbotten (Pohjanmaa)
och Lappland (Lappi).

Eör laFskipningens vårdande tinnas i Åbo,
>Vasa och

Vården om rsliFion är anförtrodd åt eT-Keb.s/.H.em i
Abo samt åt bis/co/ia^ne i Borgå ocb Luopio.

De flesta städerna ligga wid kusten. Störst äro Hel-
singfors med 30,000, Hbo med 20,000, Wiborg med 12,000
famt Tammerfors, Björneborg och Meäborg hwardera med
7,000 inw.

Nylands län
ligger längs_Finska wiken, frän Hangöudd i W. till Kym-
mene-elf i O. Alla länets städer ligga wid kuften, näm-
ligen H e lsingfors (Helsinki) med fästningen Sweaborg
(Wiapori), Borga (Porwoo), Lowifa (Lowiifa) och Eke-
näs (Tammisaari).

Helsingfors, beläget pll en halfö, är Finlands hufwudstad och
till en del utmärkt wiil bygdt. Har twä förträffliga hamnar och med
affeende pä införseln den största handelsrörelsen i landet. Pä sjösidan
förswaras staden genom den starka fästningen Sweaborg, som ligger
pä Wargstären. —Borga har god handelsrörelse. — Ekeniis är kändt
genom sin hwassbuk.

Abo och Björneborgs län
utgöres af landets sydwestra del och Ålands skärgärd. Pä
fastlandet ligga wid kusten städerna Abo (Turku), Nä-
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dendal (Naantali), Nyftad (Uusikaupunk^i), Raumo
(Rauma) och Björneborg (Pori). Pa Åland ligger
Mariehamn (Maarianhamina).

3lbo är landets äldsta stad och en af dess wigtigaste handels- och
fabriksstäder. Af stadens byggnader märkes den gamla domkyrkan.
Wid Aura-äns mynning ligger Abo slott, det äldsta i landet. —

Nadendal är en ringa stad, bekant för sin yllestickning. — Nystad
och Raumo idka handel med träkärl. — Björneborg utför mycket
plantor och bräder samt idkar stark sjöfart och skeppsbyggen.

Köpingar äro Salo, wid en wik af Östersjön, och Ikalis, wid
Kyrösjiirwi.

Tawastehus län
ligger W. om Päijäne och, likasom S.t Michels och Kuopio
län, i det inre landet. Har städerna Tawastehus (Hä-
meenlinna) och Tammerfors (Tampere).

Inwid Tawastehus ligger slottet Kronoborg eller Tamaste-
Il o rg, det nästäldfta i landet. — Tammerfors ligger i en natur-
skön nejd mellan Msijiirwi och Pyhäjärwi. Har en stor bomullsfabrik
m. st. fabriker och är jemte Kuopio inre landets största stad.

4. Wiborgs län
utgör landets fydöstra del. Wid Finska wiken ligga Wi-
borg (Wiipuri) och Fredrikshamn (Hamina), wid
Saimll Willmanstrand (Lapveenranta), wid Ladoga
K eks Holm (Käkifalmi) och Sordawala (Sortawala).

Wiborg ligger wid Saima-kanals mynning och har derföre af
alla landets städer den största utförsel af träwaror. Staden har ruiner
af ett slott och är befäst. — I Fredrikshamn är landets kadetskola.
— Keksholm och Sordawala idka handel pä S:t Petersburg.

Öar. I Finska wiken Högland (Suursaari); — iLadoga Wa-
lamo och Ko.new.ts (Kononsaari), begge med grekiska kloster.

5. S.t Michels län
ligger mellan Päijäne och Oriwesi. Det är uppfvldt af
fjöar, hwilka intaga mer än hälften af ytan. Städerna
äro alla ringa: S:t Michel (Mikkeli) wid Saima, —
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Nyflott (Sawonlinna) mellan Enonwesi och Pihlajawesi,
— samt Heinola wid Inränkö-ström.

Mellan Pihlajawesi och Puruwesi ligger i en nawrskön nejd den
långsmala ön Pungaharju.

Kuopio län.
frän Keitele i W. till ryska gränsen i 0., har städerna
Kuopio och loensuu.

Kuopio, i ett wackert läge wid Kallllwesi, har 5,000 inw. och
är likasom Äbo och Borga biskopssäte. — loensuu, wid Pielis-elf, är
en ringa stad med god handel.

Köpingar: Warkaus, wid Enonwesi, med en mekanisk werk-
stlld; — och Idensalmi (lisalmi), N. om Kuopio.

Kända frän 1808 ars krig äro Toiwala, nära Kuopio, och
Idensalmi med Wirta-bro.

V. Wasa län

sträcker sig frän Bottnista wikens mellersta del till Keitele
och Päijäne. Wid lusten ligga Kristinestad (Ristiina),
Kas kö (Kaskinen), Nikolai st ad eller Wasa (Waasa),
Ny-Karleby (Uusi Kaarlepyy, loensuu), Jakobst ad (Pie-
tarsaari) ochGamla-Karleby (Kokkola). I det inre landet
ligger Iywäskylä, wid Päijiines norra ända.

Största staden är Wasa med 4,000 inw. Är säte för en hofriitt
likasom Abo och Wiborg, samt idkar betydlig handel likasom Kristinestad.
— Kaskö, ringa stad med förträfflig hamn, idkar strömmingsfiske. —

Iywäskylä har ett folkstolefeminarium.
I Österbotten äro flere orter kända frän 1808 ars krig, säsom

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

Uleäborgs och Kajana län
är det nordligaste af länen. Wid kusten ligga Brahestad
<Raahe), Uleaborg (Oulu), Kemi och Tornen (Tornio).
I det inre landet ligger Kaj ana (Kajaani).

Bra hestad har af alla landets städer den största handelsflottan.
— Uleaborg har af alla landets städer den största utförsel af tjära.
— De öfriga städerna äro obetydliga.
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N. om Torneä ligger berget Aawasaksa, hwilket midsommar-
tiden besökes af dem, som wilja se midnattssolen.

Länets nordligaste del, finska Lappland, indelas i Lapp-
marker.

3. Swerge och Norge.
Gränser: se kartan.

Dessa lände.r omfatta Skandinawifka halfön, hwilken
sträcker sig frän Östersjön upp till Norra Ishafwet.

Hafwet Mr öfwerallt in med djupa fjordar, och utan-
för kusterna ligga tufentals klippöar eller skär. De största
ljarne äro Lofoten i Norera Ishafwet utanför Westfjorden,
Oland och Gotland i Östersjön. — De wigtigaste fjor-
darne pä Norges kust äro Kristianiafjord, Trond-
hjemsfjord och Westfjord.

Skandinawifka halfön indelas i en nordlig och en
fydlig del; mellan dem är en bred sänkning, hwari sjöarne
Wenern, Wettern och Mälaren ligga.

Landet N. om de stora sjöarne är bergland.
Frän N. till S. sträcker sig en bergmassa. Kölen, hwilken
i N. bildar gränsen mellan Swerge och Norge. I Norge
utbreder den sig mot SW. under namn afDovrefjeldoch
Langfjeld, och nar till westkusten, der den stupar brant
i Atlantifka hafwet. Af de mänga uddarne ma märkas:
Nordkap, Norges och hela Europas nordligaste punkt, och
Lindesnäs, Norges sydligaste punkt.

Lergmassorna resa sig så bögt, att stora sträck-
ningar äro betäckta med evig snö; de bögsta bergs-
topparne tinnas på ___angljeld ocb nå en höjd akB,(XX)
fot. — I Bverge sluttar bergmassan småningom ned
mot Lottniska viken och de stora sjöarne. I det nord-
liga Överge äro bergen låga ocb bilda Nacka berg-
slätter, kallade

Hela berglandet är rikt på sjöar ocb -löder,
cls^nc. eller ei/vcl^c. äro föga segelbars, ty de bilda en
mängd vaiisn/ai. eller /oT-sa/*.
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Floder. I Swerge rinna gränsfloden Torne-elf,
Dal-elfwen och Göta-elf (stad: Göteborg). Göta-elf af-
leder fjön Wenern och bildar Trollhätte-wattenfallen,
hwilka jemte Imatra äro de största i Europa. — Norges
wigtigaste flod är Glo mm en.

Landet S. om de stora sjöarne har några klipp-
fulla trakter. Sydligaste delen, Skåne, är en flätt.

Xlimatst på hallön är i löljd af dennas stora ut-
sträckning mycket olika iN. oeb 6. Men det är också
olika i Norge och Bverge. Mi?-FS erbåller nämligen
en stor mängd värme genom (Folkströmmen ocb har
ett baksklimat. Då den varma sjölukten plötsligen ak-
kyles genom att stöta mot de kalla bergen, är lukten
mycket tuktig. I Lergen regnar det tre till fyra gån-
ger så mycket som bos oss. — I >31-6?-F6, hvilket genom
den stora kjällmassan skiljes kran Atlantiska bakvet,
närmar klimatet sig mera ett kastlandsklimat.

Hallons invånare äro Ht-ens/ca,* och M^män. bvilka
äro beslägtade med Danskarne ocb Isländarne. Dessa
lolk kallas alla H/.a-wckT.awsi* ocb deras språk likna bvar-
andra mycket. I balköns nordliga delar finnes ett
mindre antal I/aMa?- ocb -.-.nnt-,*, bvilka nära sig ak
fiske ocb renskötsel.

NsliFionen är den lutherska och /oi/c-lpp^zmn^en
allmän.

Konungarikena Överge ocb Norge hakva en ge-
lnensam konnnF. Norge bar i tlere årl-undradcn varit
körenadt med Danmark; men då det blek skildt derifrån
1814, ingick det en törening med Bverge, dock så-
lunda, att det är oakhängigt ak Bverge ocb styres ekter
sin egen grundlag.

Swerge.
(8,000 qw. mil med 4 mill. inw.)

Gränser: se kartan.
___,k nt.r_NFg.n_s är -.'.eT-b^u/.e. den vigtigaste. De

bördigaste delarne ak landet äro Bkåne oeb slätterna
kring de stora sjöarne. De ökriga delarne bakva san-



22

dig och stenbunden jordmån. I N. är åkerbrnket
osäkert i anseende till ofta inträffande nattfroster. —

Näst åkerbruket är bergsbruks. Sverges vigtigaste nä-
ring. ~lvärsölv6r mellersta Sverge sträcker sig ett
bälte, som är rikt på metaller, såsom koppar ocb
framkör allt jern. En köljd bäraf är, att metallvaru-
industrin drikves starkt.

Eör att befordra bandeln bar man anlagt en sjö-
handelsväg tvärsigenom landet. Eran Östersjön leder
nämligen 6.ö.a/c_ln«. genom, Vettern till Venern ocb
sedan leder ?>0../-Ä--e-~__.-.--.«--'_'/- lörbi vattenfallen i (_söta-
elf. — J^-mväFa^ leda från Stockholm till (Göteborg,
Malmö ocb llere andra städer.

Swerge indelas i 3 delar, nämligen Swealand i
midten. Götaland i S. och Norrland i N. Dessa
hufwuddelar indelas äter i landfkav och för förwaltningen
i län.

I Swealand ligga Stockholm, Upsala, Falun
och Gefle.

Stockholm är Swerges hufwudstad och har 130,000 inw. Sta-
den har ett utmärkt wackert läge wid Mälarens utlopp i Östersjön. —

Upsala, i Upland, har ett universitet och en berömd domkyrka. —

Falun, i Dalarne, har en stor koppargrufwa. — Gefle är en han-
delsstad.

I Götaland ligga Norrköping, Kalmar och Karls-
krona i 0., Malmö och Lund i Skåne famt Göte-
borg i NW.

Norrköping, i Östergötland, är en ansenlig fabriksstad. — Kal-
mar, i Smaland, har ett slott, der Kalmarunionen stiftades 1397. —

Karlskrona är Swerges krigshamn. — Malmö, som ligger wid
Öresund och wid jernwägen, utför Skänes säd. — Lund har likasom
Upsala en berömd domkyrka och ett universitet. — Göteborg, i We-
stergötland, är en rik handelsstad och Swerges andra stad med 50,000
inwänare.

I Norrland ligga pä kusten flere mindre städer, säsom
Sundswall och Umeä.
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Norge.
(6,000 qw. mil med 1,700,000 inw.)

Gränser: se kartan.

Genom bergen indelas Norge i 3 hufwuddelar,
nämligen det Söndenfjeldfke, det Westenfjeldfke och det Nor-
denfjeldfke.

__^f näringarne är a/ceT-bT-n/ce. af mindre vigt, emedan
Norge är ett bergland, oeb årligen inlöres mycket
spanmål. — Deremot gifva s/_oFsl>7-u/_ i S. ocb/ske längs
hela vestra kusten stora inkomster, ärligen samlas
ökver 25,000 menniskor vid Lofoten för att fånga sill
ocb torsk. En mängd fisk utföres till Spanien ocb
andra katolska länder, der man under lastan äter fisk.
— I det Nordeufjeldske Norge infinna sig älven om
våren en tallös mängd e/cle--'/^.^ ocb andra sjöfåglar,
bvilkas värde isynnerbet består i dunet, som tages ur
boet. — Hjö/tn-lew är i Norge synnerligen betydande,
oeb Norrmännen äro kända på l_ela jorden såsom ett
ypperligt sjöfolk.

Norges största städer äro Kristiania med 70,000
och Bergen med 30,000 inw.

I det Söndenfjeldfke ligger wid kusten K ristia ni a.
Kristiania är Norges hufwud- och universitetsstad.
I det Westenfjeldfke och Nordenfjeldfke ligga längs

kusten: Stawanger, Bergen, Trondh^em och Ham-
merfest.

Stawanger och Bergen äro hufwudorterne för fiskhandeln. —

Trondhjem har en af Nordens största och äldsta domkyrkor. — Ham-
merfest är jordens nordligaste stad.

3. Konungariket Danmark
(700 qw. mil med 1 V 2mill. inw.)

Gränser: se kartan.

omfattar Danfka öarne och den nordliga delen af halfön
Jylland.
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Lill Danmark bör kör närvarande endast den nord-
liga delen af baltön fylland eller det egentliga
sedan den öfriga delen, sissmF och 1864 blitvit
förenad med freussen.

Af de Datifkll öarne ligger Bornholm ute i Öster-
sjön. Mellan Östersjön och Kattegat ligga Själland,
Falster, Laaland (laland), Fyen och Langeland.

Danmark är ett lågland.
fyllands östra kust och alla öar, med undantag

ak det bergiga Bornbolm, äro fruktbara samt bär ocb
der beväxta med små skogar af bok ocb ek. Nidt
igenom baltön går en sandås med många hedar, nord-
ligast slutande i udden F/caFe/.. Vid den långgrunda
vestkusten ligger en smal rad af „___litter" eller duner,
d. a. sandmassor, uppkastade al balvet. tvärsigenom
bela halfön går __.im^o»*c.6/..

Nimatst är mildt, så att sunden sällan tillfrysa.
De vigtigaste nårinFarne äro och bosZ-aps-

s/cöisei. Emedan landet är omgilvet ak balvet, äro sjö-
/a^i ocb /.am-ie, vidsträckta. hemvägar finnas rätt
mycket.

NsliFionen är den lutberska. I biiclm-.Z' stå Dan-
skarne mycket bögt.

Danmarks enda stora stad är hufwudstaden Kjöb en-
hav n (Köpenhamn) med 180,000 inw.

K'öbenhavn ligger pä Själland wid Öresund och är i följd
af sitt läge en listig sjöhandelsstad, ty Öresund ar likasom sunden wid
Calais, Gibraltar och Konstantinopel en af werldshandelns portar,
hwilken ärligen genomfeglas af omkring 20,000 fartyg. I Kjöbenhavn
finnes rikets universitet.

Bland landets öfriga städer märkas: Helsingör pä
Själland, Odenfe pä Fyen och Aarhuus (är) i Jylland.

Helsingör ligger wid smalaste delen af Öresund. — Odense
är Danmarks andra stad med 18,000 inw. — Aarhuus är Jyllands
wigtigaste handelsstad.

Danmarks biländer i Europa äro Färöarne och
Island.
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Fiiröarne äro höga och kala klippor. — Island (1850 qw.
mil med endast 60,000 inw.) har höga, snötäckta fjäll samt mänga
vulkaner eller eldsprutande berg, säsom Hekla, och heta källor, säsom
Geysir, hwilken kan uppkasta en tjock wattensträle af 100—200fots höjd.

Eäröarne och södra Island uppvärmas af Oolk-
strömmen ocb balva derföre en mild vinter. ~på Eär-
öarne kan endast korn odlas, men på Island mognar
säden icke, emedan sommaren är kylig och fuktig.
I töljd ak denna kuktigbet är gräsväxten på dessa öar
ymnig ocb derköre idkas der en ypperlig kårskötsel.
Denna jemte fiske ocb kågelkångst („6jderkåglar", „kå-
gelberg") är Eäröingarnes ocb Isländarnes vigtigaste
näring. Båsom bränsle begagnas på Island drikved.

Mellersta Europa
omfattar alla länder frän Polen i O. till Atlantiska hafwet
i W.; frän Östersjön och Nordfjön i N. till Pyrenéerna,
Medelhafwet och Alperna i S. — De riken, hwilka ligga
i. Mellersta Europa, äro faledes: Danmark, Tyskland,
Ofterrike-Ungarn, Schweiz, Holland eller Ne-
derländerna, Belgien och Frankrike.

Mellersta Europas kuster äro laga; men ju längre man
kommer mät mot midten, ju mera höjer sig landet, tills
man när Mellersta Europas berg. Dessa äro genom större
och mindre slätter skilda frän Alperna, hwilka äro Europas
högsta berg. Man kan således i Mellersta Europa efter
höjden urskilja tre afdelningar, nämligen låglandet.
Mellersta Europas berg och Alperna.

1. _Vel-«-sia Zu^op-ls inF-ane. är tlackt, ocb skogar,
mossar ocb kruktbara landsträckor finnas om hvar-
andra. Rysslands norra landtrygg kortsättes mot V.
längs Östersjöns kust ända in i fylland, ocb fyllands
hedar fortsättas mot 8. i Hannover. De danska „Klit-
ter" fortsättas under namn at c.-.ne-' längs Nordsjön
ända in i Holland ocb Belgien, dels på öar ocb dels
på kasta landet. Dessa öar, kallade de -p^issis/ca. bakva
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uppkommit genom ödeläggande stormnoder, bvilka
bakva sköljt in ökver landet. Innankor dunerna finnes
ett bräm al utomordentligt fruktbar jordmån, kallad.
mc.7*s/_.

(Månen ocb solen halva en stark dragningskraft,
bvilken i de större Kalven framkallar en omvexling
ak hög- ocb lågvatten, det såkallade iicivat-net. Hög-
vattnet kallas Foci ocb lågvattnet ebb. Under omkring
6 timmar är det Nod, ocb under omkring 6 timmar
ebb. Olikheten mellan vattnets böjd kan i det stora
bakvet nå 30, 50, ja 100 tot; vid fyllands vestra kust
är den 10 tot).

Innankor de Eriesiska öarna är vattnet temligen
lugnt, ocb under Nödtiden tor Noden en mängd Nu ler-
jord med sig. Denna oyarstadnar, när vattnet åter
drager sig tillbaka, ocb ekterband uppkommer sålunda
land. Invånarne söka nu att genom dammar skydda
ett sådant land mot bakvets ökversvämningar. Dam-
marne böjas ekterband till starka ocb höga vallar.
Emedan marskerna äro bildade ak den feta leran ocb
mycket fruktbara, egna de sig ypperligt för boskaps-
skötsel.

2. ___.e--s-*s.-. F-^oMs be^F bilda en stor båge från
Medelbakvet till inemot Bvarta bakvet. De utgöra 3
akdelningar, nämligen ISg/^a.-K-'--^ i V., Mei.e^s.c. _f^s/--
--<_,-(-« be/*F i midten ocb ___a7*M.e-*-la i O.

I Ilögfrankrike Unnas t^svsnT-S^.^ bvilka skiljas
kran Alperna genom _-_-.o-.e--.i_.en. — Bland Mellersta
Europas berg märkas i V. »/l-^abe^en (sjyra), bvilka
skiljas kran Alperna genom den KtH«-ei.iF/c__ ~_0L5.a_.6-.,'
I^oAe«67*7._. och 480/,u)a-'-2u?.».c.) mellan bvilka
ligger. I N. tinnes //-.^-bel-ge., bvars högsta spets
kallas Noc/csbeTl. I midten kramstryka bergskedjor,
bvilka dels skiljas från Alperna genom den _s^6~.-_

ocb dels omsluta öö^mens ie?***tls«iil-,c- (Sude-
terna, Er_-gebirge ocb Böbmerwald). — I Ö. bilda
/)a.s7'/.i. en båge utanför den stora l/nFeT-s^c, .-iä-is...

3. bilda likaledes en båge, men den är
vida kortare, i det den endast når från Medelbakvet i
V. till Adriatiska nakvet i Ö. De äro bögst i midten,
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ocb den bögsta spetsen är M.n.b-_.?.<. (mångblang), 14,800
kot. Namnet betyder det hvita berget, emedan Mont-
blanc, likasom kör okrig. många sndra bergstoppar i
Alperna, är bvitt ak isfält (kallade »(-.letscber") med
eviF snö.

Eör samfärdseln är det gynsamt, att på Alperna
finnas många -Ä-././.-/-A»/* eller M_*s, genom bvilka man
kan komma från Mellersta Europa till Italien. Dessa
pass äro icke allenast gjorda tillgängliga för totgån-
gare, utan med stor möda ocb omkostnad äro de om-
danade till törträkNiga landsvägar. Eör brautbetens
skull gå dessa i många vändningar oeb äro på många
ställen inbuggna i klippväggarna; ötver Noder ocb af-
grunder äro broar anlagda, t. ex. Djetvulsbron.

När värmen om våren ocb sommaren smälter snön
på bergen, nedstörta otta snömassor eller ._.«?i-.e^ ocb
för att skydda resande, bar man på många ställen
byggt täckta vägar. De nedstörtande lavinerna glida
då ned ötver taket, utan att göra skada. Henon- 3
pass gå jernvägar, ocb nyligen bar man sprängt en
underjordisk väg (en tunnel) genom ett berg, hvilket
är inemot två mil bredt. (^enom denna tunnel går
jernvägen kran Erankrike till Itslien.

Floder. Genom det Mellersta Europas lågland rin-
ner en mängd floder, hwilka alla, med undantag af Rhen,
upprinna pä Mellersta Europas berg. Desfa floders lopp
wifar tydligt, att Mellersta Europa sluttar mot hafwet i
N. och W.

Till Ofterfjön rinna Weichfel (städer: Warschau och
Danzig) och Öder (städer: Breslau och Stettin).

Till Nordfjön rinna Elbe (städer: Dresden och Ham-
burg), Wefer (stad: Bremen), Rhen (städer: Strassburg och Köln),
Ma as (stad: Rotterdam) och Schelde (stad: Antwerpen), hwilka
tre sistnämnda förena sig wid utloppet.

Till Kanalen rinner Seine (fän) (Mer: Paris, Rouen
(ru_mg) och Le Havre (löawr)).

Till Atlantifka hafwet rinna Loire (lä»r) (stad:
Nantes (nangt)) och Garonne (stad: Bordeaux (bärdä)).
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Men (Bbein) upprinner på S:t Oottbard, dvilket
är ett ak bukvudbergen på Alperna. Den rinner mot
N. genom Bchwei_: ocb strömmar genom Bodensjön åt
V. ända till staden Basel. På sin väg genom Scbweiz
är den icke segelbar; ty dess lopp är alltför stridt,
emedan den är inklämd mellan klippor. Eran Basel
Nyter den genom den stora Bbendalen (städer: Basel,
Strassbnrg ocb Mainz) ocb vid norra ändan ak denna
dal upptager den _^ain kran Ö. — Bedan den vid Köln
inkommit i låglandet, blir den en bred, jemnt Nytande
ström, bvilken är segelbar kör mycket stora skepp.
I Holland förenar den sig med _~4_.a« ocb Kc/.s-t-e, ocb
dessa Noder bilda nu ett stort cie,.^ som utgöres at en
mängd öar. — Bhen är ak stor vigt icke allenast kör
Holland ocb Belgien, bvilka ligga vid deltat. Dagligen
färdas på den många segel- ocb ångfartyg, som löra
resande ocb varor till och från den inre delen ak Mel-
lersta Europa. Man kan härak inse, burn vigtiga No-
derna äro kör samfärdseln. Eörnt, då man icke hade
jernvägar, var deras vigt visserligen större än nu;
men Noderna bekaras dock ännu ganska mycket, emedan
seglatsen på dem är långt billigare än tarden på jern-
vägarna. Eärden nedför Noderna går naturligtvis lät-
tast, ocb de begagnas derköre mycket till
ak okautliga massor timmer kran de inre skogrika trak-
terna till kusterna.

Wattnet frän fydsidan af Mellersta Europas berg och
frän nordsidan af Alperna strömmar ned at slätterna mellan
dessa berg och bildar Rhen mot N>, Rhöne mot W. och
Donau mot Ö.

Till Medelhafwet rinner Rhöne, hwilken likafom
Rhen kommer frän S:t Gotthard och strömmar ät W. ge-
nom Genever-sjön. Wid Lyon wänder den sig mot S.
(städer: Geneve (sjenew) och Lyon (liäng)).

Till Swarta hafwet rinner Donau, hwilken är
400 mil. läng och Europas näst-största stod. Den rinner
först ät Ö. genom Österrike; i Ungarn..wänder den sig mot
S. och i Turkiet rinner den äter mot Ö. (städer: Wien, Buda
och Pest).
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Klimat. Mellersta Europas lågland bar ett baks-
klimat till köljd ak batvets närbet; men ju längre msn
kommer in i landet mot Ö., dessmera går det öfver i
ett kastlandsklimat. I Ungarn regnar det sålunda en-
dast bälkten så mycket som bos oss. — Man skulle
tro, att i Mellersta Europa värmen mycket tilltager
åt 8.; detta är dock icke kallet, emedan Mellersta Eu-
ropa småningom böjer sig mot 8. 1y ju nögre en
ort ligger öfver baksytan, ju kallare är den. På de
noga Alperna äro många Kvadratmil täckta af emF snö.
— lAäHiveMen är också temligen densamma; dock
visar sig någon olikbet. I norra delen bakas, likasom
bos oss, det mesta brödet af råg. I Erankrike ocb
det sydliga Mellersta Europa utgör deremot bvetet
brödfödan („kranskt bröd"). Vinrankan, bvilken i norra
delen endast under varma somrar bär söta drukvor, är
mycket vigtig i de sistnämnda landsträckorna, ocb
Erankrike är det land på jorden, som framalstrar det
mesta ocb bästa vinet. I Vinländerna säljes vinet för
ringa pris ocb drickes likaså mycket som öl bos oss;
bränvinet känner man deremot icke.

NsliFionsn i Mellersta Europa är i N. /^o.6s.<?-.--s/-,
i 8. ocb V. /-t-io-s/-. I Nordtyskland finnas nästan en-
dast lutberaner ocb i Holland endast reformerta. Den
reformerta lär_>n bar också spridt sig inom en del af
Bcb^vei__. I Österrike-Hngarn, Belgien ocb Erankrike
Nnnas deremot katoliker.

-_~olknpply»ningen är till en del beroende ak reli-
gionen. I de katolska länderna är folket i allmänbet
mindre upplyst.

4. Kejsaredömet Tyskland.
(10,000 qw. mil med 40 mill. inw.)

Gränser: se kartan.

I börfan af vårt årbnndrade både den franska kej-
såren Napoleon I underkutvat en stor del ak Europa.
Utom Erankrike beberrskade ban Bpanien, Italien,
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Belgien, Holland ocb vestra Tyskland. De europeiska
fnrstarne körenade sig nu kör att störta bans välde,
bvilket också lyckades. De sammanträdde derekter
till en i kör att ordna Europas stats-
körbållanden. Här bildades ak några ocb trettio stater
det 2^s~-c. /S_*b-m<i6., byars sykth det var, att de ömse-
sidigt skulle bjelpa hvarandra. Till att leda de ge-
mensamma angelägenbeterna inrättades körbnnds-kör-
samlingen i Erankturt am Main, till bvilken de tyska
staterna sände sina ombud. Mellan de två.nägtigaste
staterna i förbundet, konungariket Preussen och kej-
saredömet Österrike, berrskade emellertid akundsjuka,
bvilken ändteligen köranledde ett krig 1866. Preussen
segrade i kampen. Österrike måste utträda ur kör-
bundet ocb detta upplöstes. Preussen intog Nere kör-
bundsstater ocb körskaffade sig ökvervälde ökver de
andra. Mellan Nordtysklands stater npprättades nu
ett förbund, det såkallade M?-cl.l/s~c<? /ö>b«.ncis_, under
Preussens ledning. Till detta törbund slöto sig under
Tysklands sista krig mot Erankrike äfven de sydtyska
staterna.

Man kan indela Tyskland i tw« afdelninglll, nämligen
Nordtyftland och Sydtyfkland. Granfen mellan dem
är Mainfloden.

Tyskarne äro i många akseenden ett framstående
tolk. Den tyska industrin är en ak de körsta på jor-
den ocb täNar med den engelska ocb kranska. I~olk-
upplysningen är så allmänt utbredd, att endast kå län-
der deruti stå bögre.

Nordtystland omfattar 21 stater. Hufwudmagten är
konungariket Preusfen. Bland de öfriga staterna
märkas konungariket Sachsen, de sachsiska her-
tigdömena, storhertigdömena Mecklenburg och
Oldenburg och de 3 fria ftäderna Lubect, Ham-
burg och Bremen.

Sydtyskland omfattar konungarikena Aaiern och
Wurttemberg, ftorhertigdömena Baden och Hes-
fen och riksländerna Elfafs och Lothringen.
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Elsass ocb I_otbringen bar Tyskland under sista
kriget erökrat ak Erankrike. Dessa landskap äro stälda
under Tyska kejsarens regering såsom omedelbara
riksland.

De tysta staterna äro förenade till ett rike, talladt Tyfka
riket. Konungen af Preussen är rikets kejsare.

Konungariket Preussen
(6,400 qw. mil med 24 mill. inw.)

utgör twä tredjedelar af Tyfkland och omfattar största delen
af Nordtyskland. Genom Mecklenburg och de fachsifka her-
tigdömena är det indeladt i en östlig och en westlig del.

Ifrån ett litet rike bar konnngariket Preussen un-
der loppet af endast balftannat årbundrade utvecklat
sig till en af Europas „stormagter'A Bland de preus-
siska konungarne må Fredrik II nämnas såsom den,
bvilken isynnerhet torskakfade sitt rike anseende. Preus-
sen bar också merendels bakt en kraktkull styrelse ocb
en talrik, välrustad krigsbär, bvartill kommer, att
bildningen i landet står mycket bögt. I början om-
fattade det endast kurknrstendömet Brandenburg. Ekter-
band bar det i Ö. körvärkvat Pommei*n ocb landskapet
Preussen vid Östersjön, Posen invid Polen, Scblesien
ocb Bacbsen 18. IV. bar det körvärkvat Hessen,
Bhenprovinsen ocb ~Vestkalei_, Hannover vid Nordsjön
och slutligen I_auenburg, Holstein ocb Slesvig mellan
Östersjön ocb Nordsjön.

I östra delen äro de wigtigaste städerna wid Östersjön:
Königsberg, Danzig och Stettin.
De idka alla wigtig handel med säd och äro tillika starka fäst-

ningar för att förswara sjögränsen.

I det inre landet ligga:
Berlin, Potsdam, Magdeburg, Wittenberg

och Breslau.
Berlin är Preussens hufwudstad och har 700,0>X) inw. Älr icke

nägon gammal stad och utmärker sig derföre genom sina raka och breda
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gator och mänga praktbyggnader. — Potsdam är kändt genom sina
kungliga slott. — Magdeburg är en stark fästning. — Wittenberg
är kändt genom Luther. — Breslau är Preussens näst-största stad
med 150,000 inw.

I westra delen ligga:
Frankfurt am Main, Köln, Elberfeld och Han-

nover.
Frankfurt am Main är en rik handelsstad. — Köln har en

domkyrka, hwilken är den största och praktfullaste i Tyskland. I denna
stad tillwerkas det kända ~Eau de Cologne" (a dö kälänj). — Elber-
feld är Tysklands förnämsta fabriksstad.

I N. ligga Kiel och Altona i Holstein samt Flens-
borg i Sleswig.

Kiel är Preussens wigtigaste krigshamn. — Altona ligger in-
wid Hamburg och är likasom Flensborg en listig handelsstad.

I konungariket Sachsen ligga Dresden och Leipzig.
Dresden är hufwudstaden och har en namnkunnig samling af

mätningar. — Leipzig är medelpunkt för tysta bokhandeln och derifrän
utsändas böcker till alla länder.

Af de 3 frill städerna ligger Hamburg i närheten af Elbes
breda mynningswik och stär således i nära förbindelse med werldshafwet;
pä Elbe och pä jernwiigar sänder det waror till det inre Tystland. Det
är derföre den wigtigaste handelsstaden pä Europas fastland och har
200,000 inw. — Bremen ligger wid Wefer och Lübeck nära Östersjön.

I Baiern (1,400 qw. mil med 5 mill. inw.) ligga
städerna München och Nürnberg.

München är hufwudstaden. Är Tysklands wigtigaste konststad
och innehåller dyrbara konstsamlingar, hwilka äro uppstiilda i praktfulla
byggnader. I München brygges och drickes i mängd »baierstt öl". —

Nürnberg har mänga slags fabriker. Här tillwerkas bland annat
en mängd lekfllker.

I Wiirttemberg är Stuttgart hufwudstaden.
I Hessen ligger den starta fästningen Mainz.
I Elsass ligger Strassburg wid Rhen.
Domkyrkan i denna stad har det högsta tornet pä jorden, näm-

ligen 490 fot.
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fäderneslandet. Genom eudrägt och landets bergiga
beskaffenhet bakva de kunnat motstå de försök, bvilka
andra länder gjort att kukva dem.

Bcbwei__ är en fristat (republik) ocl, består af 25
fristater, bvilka kallas /-am-one/*. Otver dem alla står
körbundsförsamlingen i Bern, med en förman (presi-
dent) i spetsen.

Al nåringarne är bos/capss/cö-sei/. den vigtigaste.
Dnder den varma årstiden betar boskapen på bergen,
der de kryddaktiga fjällörterna gifva mjölken både
fetma ocb välsmak. „Bcb*vv6iz6rost6n" är derköre så
ypperlig. — Nn egen inkomstkälla är landets nai-l-*-
-s/cö/Hs-. Man finner i Bcbwei__ boga, snöbetäckta berg
med „(^.l6tscher" ocb brusande vattenfall o. s. v.,
men också lätt tillgängliga bergstrakter ocb dalar;
många menniskor resa derföre i detta land eller uppe-
hålla sig der om sommaren. Detta skaffar naturligt-
vis landet en betydlig inkomst. — Man kunde tro,
att mycket bergsbruk idkas i alplandet 6cb>v6iz; men
det är icke så, emedan Alperna innebålla endast lå
metaller.

Floderna, af hwilka de wigtigaste äro Rhen och
Rhöne, hafwa icke nägot stort inflytande pä landets han-
del, emedan deras lopp genom berglandet är stridt, och de
säledes icke äro segelbara.

De wigtigaste kantonerna hafwa hnfwudstiider af
famma namn och äro: Geneve (sjenöv) eller Gens, Bern,
Zürich och Bafel.

Städerna äro icke mycket stora; Geneve och Basel,
hwilka äro de största, hafwa enhwar 40,000 inw.

7. Konungariket Holland eller
Nederländerna

(650 qw. mil med 3 V. mill. inw.)
Gränser: se kartan.

Oaktadt Holland är ett litet land ocb invånamo
äro låtaliga, batva Bolländarne genom sin duglighet
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såsom /.ant-S-sn-än ocb torvärfvat stora rike-
domar. I lång tid voro de jordens första handelsfolk.
Bolland Kar torvärfvat vidsträckta /.oionie^ i de fram-
mande verldsdelarne, t. ex. de Indiska öarne, bvar-
ifrån de kå dyrbara varor, såsom krydder ocb kaffe.
— Då det låglända Bolland (»Nederländerna") genom-
strömmas ak Bben, Maas ocb Scbelde, bvilka vid sitt
utlopp bilda en mängd öar, måste Bolländarne genom
dammar skydda sig mot både batvets ocb Nodernas
ökversvämningar. borden är fruktbar; ty innankor dam-
marne finnas vidsträckta marsklander, der bos/capen be-
tar på de keta ängarna. Tillverkningen ak smör ocb
ost är mycket stor oeb lönar sig väl. Bolländarne
äro tillika kända genom sin trädgårdsodling. I nej-
den ak Baarlem ser man sålunda bela landsträckor
med blomsterlök (hyacinter, tulpaner o. s. v.).

De wigtigaste städerna äro Amsterdam, Haag och
Rotterdam.

En egenhet hos de flesta holländska städerna är, att ds äro ge-
nomskurna af kanaler, med trädplanterade gator pä bada sidor. —

Amsterdam är hufwudstaden med 250,000 inw. I närheten ligger
den lilla staden Zaandam (sandam), pä hwars steppswarf Peter den
Store arbetade säsom timmerman, för att lära sig steppsbyggeri. — I
Haag bor konungen. — Rotterdam är en ansenlig handelsstad.

8. Konungariket Belgien.
(550 qw. mil med 5 mill. inw.)

Gränser: se kartan.

Detta land blek på kongressen i körenadt
med Bolland, men afföll 1830 och bildar sedan denna
tid ett sjelkständigt konungarike.

Belgien är ett iay-unci likasom Bolland ocb genom-
tlytes ak Hlaas och HoZ-sicle. Nndast i 80. tinnas låga
berg, nvilka äro ak stor vigt kör landets industri, ty
de innebålla rika jern- ocb stenkolsgrutvor. Industrin
är derföre på en mycket bog ståndpunkt. Mr ötrigt
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bar Belgien drikvit det lika långt som Bolland i åker»
bruk ocb tråägåräsoälinF. vet är också nödvändigt
kör invånarne att arbeta mycket. Belgien är nämligen
ett ak de tätast bekolkade länderna i Furopa, med
9,000 menniskor på Kvadratmilen. (Finland bar 250
menniskor på Kvadratmilen.)

De wigtigaste städerna äro Brusfel, Antwerpen,
Gent och Liege (liesj) eller Luttich.

Vrussel är hufwudstaden med 300,000 inw. — Antwerpen
är Belgiens förnämsta handelsstad och fästning. — Liege tillwerkar
wapen i ofantlig mängd.

9. Frankrike.
(9,500 qw. mil med 36 mill. inw.)

Gränser: se kartan.

Detta land bar ett mycket gynsamt .»Fe/ ty det
gränsar både till Medelbakvet, hvars kustländer stå
öppna kör det, ocb till Atlantiska bakvet, hvilket kör
det öppnar tillträde till den ötriga verlden. Tillika
är det skildt kran det ökriga Furopa genom verkliga
naturgränser, såsom Pyrenéerna, Alperna,
och Vogeserna, utan att dessa dock bindra förbindelsen
med kastlandet. — Frankrike bar vidare ett gynsamt
/--imat ocb bar en jordmån, som egnar sig kör tlere
slags odling. Den inbringande vinodlingen bar alla-
redan omtalats. Mot 8., isynnerhet i Bbone dalen, äro
en mängd mullbärsträd planterade, bvilkas blad tjena
till töda kör s-i/eesma--'.^. Frankrike, jemte Kina ocb
Italien, torser nämligen bela jorden med sidenvaror.

Den norra och den westra delen äro en fortsättning
af Mellersta Europas lågland, mot Ö. finnas berg, näm-
ligen Högfrankrike (Cevennerna), Vogeferna, lurabergen och
Alperna. I S. fkilja Pyrenéerna Frankrike frän Spanien.

Floderna äro Maas, Schelde och Rhen, — Seine,
Loire och Garonne, — Rhone. De äro alla fegel-
bara och befordra förbindelfen mellan det inre landet och
hafwet.
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Frankrikes handel befordras tillika genom många
jernvägar; den är i följd bärat mycket litlig ocb öt-
verträffas endast ak Fnglands. — Vsrgsdrukst är icke
betydande, men der erhållas dock stenkol, bvilka komma
Franklikes industri tillgodo. — Industrin är en ak de
vigtigaste på jorden. De kranska kabriksvarorna äro
kända kör sin smakkullbet, oeb bäruti ökverträtfa de
alla andra länders alster.

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

Tyskland den franska kejsaren Napoleon 111 koll i
fångenskap, blek Frankrike republik. Napoleon bibe-
boll sig vid styrelsen i mer än 20 år, ehuru Frans-
männen äro svåra att styra på grund ak sitt litliga ocb
ombytliga lynne.

Af städerna har Paris 2 mill., Lyon och Marseille
hafwa hwarje 300,000 inw.

I NW. wid kusten ligga Calais (kala). Le Havre
(lö awr), Rouen (nckng) och Cherbourg (sjärbur).

Calais är öfwerfartsort till England. — Cherbourg har en
ypperlig krigshamn.

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

der i trakten.

Wid Medelhafwet ligga Marseille och Toulon
<tuläng).

Marseille drifwer handel pä Alsjir, som ligger i Afrika och hör
till Frankrike.

I det inre landet ligga Paris, Versailles och
Lyon.

Paris är Frankrikes hufwudstad. Staden ligger pä bada sidor
om Seine och är en af jordens praktfullaste städer. En mängd resande
besöker ärligen denna stad, för att se dess glans och deltaga i dess nö-
jen. Bland dess byggnader märkas slotten Louvre (luvr) och Tuile-
rierna (twilörierna) samt Notre Dame-kyrkan och Inwalidhotellet med
Napoleon I:s graf. Stadens fordna fästningsmurar äro omdanade till
breda gator med trädplanteringar och kallas Boulevarder. Till stadens
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förswar äro en mängd sorter byggda utanför densamma. — Ver-
sailles har ett praktfullt flott och en werldsberömd park. — Lyon,
wid Rhones och Saones förening, har Europas största sidenfabriker.

Till Frankrike hör ön Corfica i Medelhafwet. Dess
hufwudstad är Aja cc. o (ajatsjo), der Napoleon I föddes.

RO. De Britiska öarne
(5,700 qw. mil med 30 mill. inw.)

Gränser: se kartan.
utgöras af 2 stora öar, nämligen Storbritannien och
Ireland. Storbritannien är indeladt i England, Skot-
land och Wales, hwilka förut woro farftilda riten.

Fngland är lågland; Wales är ett bergland; Bkot-
land ntgöres af två delar, nämligen låglandet i 8. och
Bögländerna i N. Btorbritannien böjer sig alltså mot
V. ocb mot N. Ireland är i allmänhet lågt.

Lsrgen i 6torbritannien äro icke mycket böga.,
men de äro rika på nMiFa -ni-le^a-ie'-*/ det engelska
folkets välstånd stöder sig också derpå. Ak metaller
vinnas och ienn/ men dessa metaller öfverträtlas
i värde af sie-i/coie/.. I Fngland finnas så stora sten-
kolslager, att man årligen vinner stenkol för 600 mil-
lioner mark eller mycket mera än annorstädes. Fn
del sändes till andra länder, men det mesta förbrukas
i sjeltva landet. Oenom denna rikedom på kol drilves
en utomordentlig mängd fabriker, ocb det finnes der-
före i Btorbritannien en ofantlig industri. Båsom de
vigtigaste fabriksvaror kunna nämnas bomullsvaror
ocb metallvaror (t. ex. verktyg, busgeråd, kanoner
ocb jernskepp). I stenkolstrakterna, isynnerbet i det
mellersta och nordliga Fngland, ligger den ena fabriks»
staden invid den andra, och landet omkring dessa är
fullströdt med fabriker. Öfverallt bör man larmet af
maskinerna, ocb från de många skorstenarna, bvilka
äro så höga som de högsta torn, uppstiger kolröken
ocb betäcker omgitmngarna med det svarta kolstoftet.



39

De engelska fabriksvarorna, hvilka utmärka sig genom
godbet ocb ett billigt pris, nyttjas i alla trakter på
jorden, såväl långt i Afrika ocb Asien, som af Fski-
mån ocb Söderbafsbon.

Hafwet bildar djupa bugter pä de Britifka öarne. I
Ö. bildar Nordsjön Themsbugten, Humber och Forth-
bugten, i hwilka floderna Themsen <stad: London), Hum-
ber (stad: Hull) och Forth utfalla. Frän W. intränger
Briftoltanalen, fom upptager floden Sewern. Mellan
Storbritannien och Ireland bildar Atlantiska hafwet det
Irifka hafwet, i hwiltet floden Clyde (kleid) utfaller.

Storbritannien bar en A/wsan. bs-äFen/iei mellan At-
lantiska balvet och Nordsjön; likaså vigtigt är det,
att tloderna, eburu de icke äro långa, äro så djupa,
att stora skepp kunna segla långt upptör dem. Bärpå
grundar sig den britiska handeln. Det bar aldrig kun-
nits en stat, byars bandel bar kunnat jemföras med
Btorbritanniens. Fn ofantlig bandelstlotta hemwr va-
ror till Fngland, antingen tär att användas derstädes
eller för att utföras i törädladt skick. Bå tre dsgar
omsätta de Britiska öarne mera varor med utlandet,
än Finland på ett belt år. Fn jernvägskarta ö^ver
Fngland visar, att der gå jernvägar till bvarje någor-
lunda vigtig stad, ocb isynnerhet till bvarje sjöstad.
Det följer ak sig sjelkt, att krigstlottan också måste
vara stor, lör att i kall at krig kunna betrygga ban-
deln. _-_rigsllottan är den största, som något land egt,
ocb intet sparas att för densamma tillgodogöra nya
upptinningar („pa__sarskepp").

Fmedan de Britiska öarne ligga vid ett vestligt
baf ocb äro om^ikna af vatten, balva de vida mera
ett hafsklimat än något annat land i Furop_>. Som-
maren är icke synnerligen varm; men vintern är der-
emot så mild, att frosten endast varar några dagar.
Begn ocb stark dimma ärv allmänna, och på många
ställen regngr det 5 gånger så mycket som bos oss.
— Växterna äro desamma som i Mellersta Furopa;
men den fuktiga väderleken gör, att gräsväxten är
mycket frodig. (Gräsplanerna i våra trädgårdar äro
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också ett engelskt mod. Klimatet är gynsamt tor
landtbrukst, likväl införes en mängd liksmedel, emedan
landet är starkt befolkad..

Beknadskostnaden i Btorbritannien är ganska dyr.
Bandet är välmående, men rikedomen är mycket olika
kördelt; en del ak befolkningen bar otantliga inkom-
ster, men många äro ytterst tattiga. Dyrbeten medkör
kör de tattiga, att det icke är nog, att de kullvuxna
arbeta; också barnen sändas kran den spädaste ålder
till tabrikerna. I köljd bärak står folkupplysningen
mycket lågt, ocb en stor del ak invånarne bar aldrig
besökt en skola.

De Britiska öarne bilda ett konungarike. Konun-
gens (drottningens) makt är inskränkt genom en tör-
samling, bvilken kallas /x-^-t-men, ocb är indelad i ett
ötverbus och ett underbus.

I England ligga i Ö.:
London, Hull och Newcaftle (njukasl).

London är Englands hufwudstad och jordens största stad. Denna
.jättestad" har 3^2 mill. inw. eller dubbelt sa mycket som hela Finland.
Dess gynsamma belägenhet pä bada sidor om den djupa och breda Thems-
stoNn har gjort det till jordens största handelsstad. Skeppen ligga dels
i Themsen och dels i dockor eller gräfda hamnar, hwilka äro sa inrät-
tade, att Themswattnet under flodtiden inströmmar. Under floden finnas
2 tunnel'ar, och öfwer densamma leder en mängd broar, pä hwilka rö-
relsen är ofantlig. Fem jernwiigar gä midt in i staden och sätta den
i förbindelse med det öfriga England.

I S. ligga Portsmouth (portsmud) och Plymouth
(plimmud).

Dessa städer ligga wid Kanalen och hafwa rymliga hamnar för
den britista krigsflottan.

I W. ligga Briftol och Liwerpool (liwerpul).

I det inre landet ligga Birmingham (binmnghäm),
Sheffield (fjeffild), Manchester (mansjäster) och mänga
andra fabriksstäder.

I Skotland ligger hufwudstaden Edinburgh i O.
och Glasgow (glasgo) i W.
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I Ireland ligger hufwudstaden Dublin.
Alla dessa städer äro mycket folkrika och hafwa minst 100,000 inw.
Oaktadt det Britiska riket icke är så stort som

Vinland, berrskar det dock ökver trånunande länder,
bvilka tillsammans omfatta 200,000 o,v. mil ocb således
äro större än Buropa. Bngelsmännen ega i Buropa
den starka kastningen 6.ibi-*_.--a-* vid inloppet till __ledel-
bakvet och Na-ta midt i Nedelbakvet. Deras vigtigaste
besittningar ligga i de ökriga verldsdelarne. De ega
sålunda H.a/)._.-._-6. på skrikas södra ända, hela
-anc-S-, den nordliga delen af M^-ia-ms»-./^ ocb slutligen
det rika och vidsträckta -l^-ämz-e I^clie... Bördelame af
dessa besittningar äro mycket stora. De britiska skep-
pen hemföra icke allenast varor, hvilka säljas till
andra länder i det skick, bvari de mottagas; utan de
bemtora också råämnen till fabrikerna. ___n stor del
at de förädlade fabriksvarorna går tillbaka till besitt-
ningarna.

Sydeuropa
omfattar tre halföar, nämligen den Pyreneifka, den Ita-
lienska och den Turkisk-Grekiska.

Ni-natet i Bydeuropa är mycket varmare än i
det ölriga Buropa, emedan man närmar sig beta __onen.
V__xt_riket är i följd häraf olikt vårt lands. Växter,
bvilka vi endast batva i drikbus eller i rum, tritvas i
det lria. Bgendomligt är det också, att många träd
icke fälla lötvet, utan alltid äro gröna, såsom lagern,
oliven, citron- ocb apelsinträdet, ak bvilka de två sist-
nämnda bära Bvete är brödfödan.

Pyreneiska halfön
Gränser: se kartan.

har fått sitt namn af bergskedjan Pyrenéerna, hwilka bilda
gränsen mot Frankrike.
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Halfön omfattar twä riken, nämligen konungariket
Spanien (9,000 qw. mil med 16 mill. inw.) och konun-
gariket Portugal (1,700 qw. mil med 4 mill. inw.)

pyreneiska balton är ett bergland, hvilket bildas
at en högslätt, som ligger omkring 2,000 tot ötver
hafvet. ___limatst är mycket torrt, och i följd bäral
stAr åkerbruket lAgt. _?ör bos-_a/.ss/.öise. är landet mera
lämpligt, och det spanska tAret, merinost-iret, bar frän
gammal tid vgrit ryktbart kör sin tina ull. Mr han-
dsln hakva floderna ringa betydenbet, dä de, likasom
lloderna i Bebwei2, bakva ett stridt lopp.

Af floderna rinner Ebro ät SO. till Medelhafwet;
Tajo (tako) (stad: Oporto) och flere andra rinna ät W. till
Atlantifta hafwet.

Oaktadt ballön är rik pä metaller, bedrilves bergs-
bruk endast obetydligt. K«.t fas i mängd, det säkallade
„Bant ?bes saltet", bvaraf en del köres till Vinland.

sa,, vinnes pÄ Åtskilliga sätt. I tlere bergstrakter
uppgrätves det likasom metall („bergsalt"). I 6yd-
ryssland, der horden innebaler mycket salt, töra tio-
derna saltdelar ut i saltsjöarna. ()m sommaren, när
solvärmen uttorkar vattnet, avarblitver saltet, vetta
naturens förfaringssätt bar man elterbärmat i Portugal.
Nan leder nämligen det salta batsvattnet in pÄ tlaeka
ställen; genom solvärmen aldunstar vattnet och man
uppsamlar nu saltet, som blifvit o.var („bakssalt").
__lan vinner ocksA salt pZ, ett tredje sätt, nämligen ur
saltkällor (^l_uneburgersalt").

Hallons invånare, BpanM*erne och _?ortugiserne,
äro med bvarandra nära beslägtade. Veras sprilk
likna bvarandra mycket och st__ nära lranskan ocb
italienskan. — Veras religion är den katolska, och i
löljd bäral är upplysningen försummad.

RR. Konungariket Spanien
var fordom ett af de mägtigaste riken i Nuropa oob
både ofantliga besittningar i de öfriga verldsdelarne.
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_?r3.n Bpanien dkog nämligen den store sjöfararen (.0-
lumbus ut och upptäckte Amerika. Ekterband lörlo-
rades de upptäckta länderna ocb Bpanien är kraftlöst
i köljd ak dålig styrelse ocb tbronstridigheter.

Af städerna ligger Madrid i midten; Granada och
Sewilla (sewilja) sydligare; Cadix, Malaga och Bar-
celonu wid hafwet.

Madrid är hufwudstaden och har V 2mill. inw. — Granada
och Sewilla ligga i Spaniens skönaste och derföre mest prisade del.
— De öfriga städerna äro wigtiga handelsstäder.

Gibraltar är en mycket stark bergfästning wid inloppet till Me-
delhafwet; det tillhör Engelsmännen.

R3. Konungariket Portugal
var fordom ocksL. ett mägtigt rike genom sina be-
sittningar i andra verldsdelar. vet egde de Indiska
öarna ocb Lrasilien. Nu är det utan betydenbet af
samma orsak som Bpanien.

Af städerna äro endast twä wigtiga, nämligen Lis-
sabon och Öporto.

Lissabon är hufwudstaden och har 300,000 inw. — O porto
är kändt genom sitt win, „portwinet".

Italienska halfön
omfattar konungariket Italien (5,000 qw. mil med
26 mill. inw.). I Medelhafwet ligga flere öar, fäfomSicilien, Sardinien, Corsi.a och Malta.

Gränser: se kartan.

Italienska halsön begränsas i N. af Alperna. Frän
deras början wid Medelhafwet utgär en bergskedja, Apen-
ninerna, hwilken löper genom hela Italien och fortfättes
pä Sicilien. En egendomlighet hos denna bergskedja är,
att der finnas eldfprutande berg, fäfom Vefuvius
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i Syditalien och Etna pä Sicilien. — Pä bada sidor
om bergskedjan ligga lagländer; det största lagland är den
stora slätt, som begränsas af Alperna och Apenninerna.
Den kallas Poflätten, emedan den genomströmmas af
Italiens wigtigaste flod Po (stad: Turin), hwilken upprinner
pä de westliga Alperna och flyter ät A. ut i Adriatiska
hafwet. En annan, dock mindre flod är Ti ber (stad: Rom).

I Obristi tid beberrskade de romerska kejsarne
nästan bela den da kända verlden. Under medeltiden,
dä päkvarne utsträckte sin myndighet ölver bela kri-
stenbeten, var Horn äter bela ___uropas medelpunkt.
Mterband aktog denna magt ocb Italien sönderföll i
mindre stater, ak bvilka llere stodo under klämmande
herravälde. I den nyaste tiden egde sålunda Öster-
rike en del ak .-forditalien. I mänga är bar derköre
varit oro i landet. l?ör en kort tid sedan lyckades
det Italienarne att bekria Italien kran det klämmande
herraväldet ocb att till ett rike körena nästan hela
landet. _?äkven, som ända till kör en kort tid sedan
var i besittning ak den sä kallade kyrkostaten eller
mellersta Italien, har kör närvarande endast den myn-
dighet, som tillkommer bonom med atseende pä re-
ligionen.

Italien bebos ak ett enda tolk, Italienarne. Veras
»pråk Kärstammar frän latinet eller det tordna romerska
språket. _?rän latinet bärstamma dessutom franskan,
spanskan ocb portugisiskan.

t-t^ringarno äro nästan alla löga utvecklade. Nme-
dan landet i ärbundraden bar varit underkntvadt ocb
sönderstyckadt, bar det uppstått stilleständ i allting.
Bjelkva folket är begäkvadt, men körsokkadt ocb lättje-
kullt; Norditalienarne äro dock driftiga. — ven vig-
tigaste näring är si./c650_..i/.Le»., i det Italien är det land
i Vuropa, hvilket lramalstrar det mesta silket. ?ä
_?oslätten planteras oeksä mullbärsträd pä äkrarne ocb
längs vägarne; emellan dessa träd slingra sig vin-
rankor.

Nunatet pä Italienska halkön är skönare ocb be-
hagligare än pä de andra sydeuropeiska balköarna.



45

Oäsnart man kommit ötver alperna ocb ned i Nord-
Italien, märker man skilnaden pä klimatet i Nellersta
ocb Bydeuropa. I Norditalien är dock vinter med
frost och snö; men längre ned, t. ex. i Horn, fryser
det endast sällan, ocb faller der snö, blir den endast
liggande fä timmar; redan i januari utspricka rosor
ocb violer. I Byditalien fryser det icke, utom pä de
högre bergen. Ilos oss faller regn under bvilken ärs-
tid som helst, men i Italien regnar det endast om
vintern.

R3 Konungariket Italien
omfattar hela Italienska halfön jemte öarne Sicilien och
Sardinien. Corsica tillhör Frankrike.

De wigtigaste städerna äro:
I Norditalien Genova (sjenova). Turin, Milano

och Venezia.
Genova (eller Genua) har ett skönt läge wid wiken af samma

namn och war under medeltiden hufwudstad i en mägtig fristat. —

Milano, hwilket ligger i landskapet Lombardiet, har en praktfull dom-
kyrka af hwit marmor. — Venezia (eller Venedig) ligger wid Adria-
tiska hafwet. Det är bygdt pä öar ide fäkallade „lagunerna" och är
genomfluret af kanaler. Desfa tjena fäsom gator, sålunda att man
färdas i tältbätar, kallade „ gondoler". Venezia war hufwudstad i en
mägtig fristat, hwilken förwiirfwade rikedomar genom handel pä Medel-
hafsländerna och Indien. Ännu ser man qwarlefworna af denna rike-
dom i en mängd praktfulla palatser och kyrkor. Allt är dock förfallet,
ty handeln har aftynat.

I mellersta Italien ligga Firenze, Livorno och Rom.
Firenze (eller Floröns) är rikt pä konstsamlingar. — Livorno

ligger wid Medelhafwet och är en handelsstad. — Rom är Italiens
hufwudstad. Af gamla tidens storhet finnes en mängd ruiner, säsom
triumfbågar och obelisker. Den största ruinen är Coliseo, en teater,
hwilken kunde rymma 100,000 äskädare och af Romarn, begagnades
till fiiktarespel och djurstrider. — Af nyare byggnader märkas Peters-
kyrkan, jordens största kyrka, och Vatikanen, jordens största slott.
Vatikanen är päfwens residens. Rom har en mängd konstsamlingar;
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mätare, bildhuggare och andra konstnärer resa ocksä frän alla häll till
denna märkliga stad.

I Syditalien ligger Neapel.
Neapel är Italiens största stad och har V 2mill. inw. Det

tigger wid den stöna neapolitanska wiken och i närheten af Vesuvius.
I_iKasnm vid de tlesta eldsprutande derg (vulka-

ner) förtlyta mänga är mellan l^esumi -.-b^o-i, eduru
en rökpelare ständigt uppstiger ur öppningen (Kratern).
När ett utbrott närmar sig, dör man initrän berget ett
duller likasom tordön; de smälta massorna (lavan) i
det inre döja sig efterdand oed omsider tlyta de öfver
Kraterns rand. lAiKasom en trögt rinnande tlod tlyter
lavan nedät dergets sida oed ödelägger allt pä sin väg.
Samtidigt utkastar Kratern glödande stenar oed aska.
Vet märkligaste utdrottet af Vesuvius skedde är 79

OKristi födelse. I_avan 00K askregnet öfverdöhde
städerna oed _~-_6--el-.i--.-lm. länder det sist-

förtlutna ärdundradet uppgräfde man dessa städer oed
man dar dervid lärt Känna mycket om den gamla
tiden.

Vuropa dar eldsprutande derg endast pä Island
oed uti Italien. Amerika oed Asien Katvä deremot
längt flere. rlundtomkring Btora oceanen är en rad
Yl vulkaner, KvilKen gar längs dela vestkusten ak Ame-
rika oed fortsattes i Asien. I_ängs östkusten af Asien
gar den ned till den Indiska ötloeken. Nnsamt pä ön
)ava (dsjava) tiunas 50 vulkaner.

Pä Sicilien ligga Messina och Palermo.
Mes sina idkar stark handel med sydfrukter (»Messinafrukt").

Turkisk-Grekiska halfön
omfattar twä stater, nämligen Turkiet (10,000 qw. mil
med 17 mill. inw.) och konungariket Grekland (950
qw. mil med 1 mill. inw.).

Gränser: se kartan.

Denna halfö har mänga berg. I NW. framstryka
bergskedjor, hwilka äro en fortsättnmg af Alperna. Frän
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dem utgär mot Ö. Balkan till Smarta hafwet, och mot
S. de Grekifka bergen, hwilka gä ända till halföns
södra spets. — Mellan Alperna, Balkan och Karpaterna
ligger den stora Donaudalen.

Den wigtigaste floden ar Donau. Den genomrinner
Donaudalen frän W. till Ö. och upptager en del bifloder
frän de omgifwande bergen.

R4 Turkiet
styres enwäldigt (despotiskt) af storsultanen, hwars första
minister tallas storwesir; de förnämsta embetsmännen
kallas pafjaer. Turtifta eller Osmaniska riket omfattar
tillita stora delar af Asien och Afrika.

I^urkarue äro ett asiatiskt tolk, KvilKet dar an-
tagit _U,./.t*-mm6_.s religion. Under medeltiden intogo de
Xonstantinopel oed genom sina anfall pä de Kring-
liggande Kristna länderna voro de under tlere dundrade
är en skräck för Nuropa. lurkarnes magt dar elter-
dand altagit oed tlere delar af landet dakva allaredan
lösryckt sig. 6.--e/-._.nc. är ett sjeltständigt Konungarike,
oed _-i_lN--i?-i6?. oed _1i0,..6»-e^7*o äro nästan oaf-
däugiga. — ~l~urkar-_e i det VuropeisKa Turkiet utgöra
endast 1 million; de ötriga folken äro H-avs-- oed 6.^6-

- mänga goda egenskaper oed äro
isyuuerdet Kända för sin orddälligdet. Käruti bilda de
en motsats till t_.rekerna. stz^rslssn i landet är mycket
svag (^den sjuke mannen"); eduru de Kristna äro lyra
gänger talrikare än mudammedauerne, förtrycktes de
mycket. ve Kristna i Turkiet döra, likasom i Kyss-
land, till den gl*eicis~._l /ct/-*/<:c.n, oed patriarken i lion-
stantinopel stär i spetsen för dem.

Af staderna ligger Konftantinopel wid fundet afsamma namn, Saloniki wid Arkipelagen, Adrianopel,
Belgrad och Bukuresjt i N.

Konftantinopel iir hufwudstaden och har 1 mill. inw.; det
kallades fordom Byzantium, och Nordboern, kallade det Miklagärd. Sul-
tanens slott kallas Seraljen. Sofiamoskön war fordom en kristen
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kyrka. — Belgrad ligger i Serbien wid Donau och Vukuresjt i
Rumänien.

Kreta eller K andiaär den wigtigaste bland de öar,
hwilka höra till Europeiska Turkiet.

RH. Konungariket Grekland
är ett af de minsta konungariken i Europa.

vet grekiska lolkst Kärstammar frän de i gamla
tiden sä namnkunniga (grekerna, vet är föga upplyst.
— fordom var (Grekland väl odladt ock dergen voro
betäckta med skogar, men dessa Kalva under tidernas
lopp dlilvit nedduggna, oed Klimats, är i löl^d Käraf
torrt, är löga utveekladt, oed den enda
utlörsvarau äro Korinter. — Lill dandel äro (-lrekerna
mycket skickliga, oed dandeln i Kela VuropeisKa l^ir-
Kiet är i deras Känder. Veras land är likasom Vng-
land, vanmark oed Norge omgilvet ak dafvet oed Kar
derföre betydlig s/ö/a,*-. ven lilla staden Hermupolis
eger en Kandelstlotta, som är mycket större än t. ex.
L-öpeuKamns.

Hufwudstad är Athen. — Pä ön Syra ligger Her
mupolis.

Asien.
(800,000 qw. mil med 700 mill. inw.)

Gränser: se kartan.

Asien är den största at verldsdelarna. vet dar
oeksä tlere invänare, än nägon af de andra; men det
är längtikrän sä starkt detolkadt som Nuropa.

Xlimatst är mycket olika, emedan Asien sträcker
sig kran ekvatorn till Norra Isdatvet oed säledes ligger
inom tre -.oner.
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Hafvet. Norra Isdalvet är tilllruse. nästan dela
aret oed dar derlöre endast ringa vigt lör sjölarten. —

6enom LerinZlss-tnde, är det förenad, med -3.0»*« oceanen.
I_ängs Asiens ostkust sträcker sig en örad, dvilken
bildar tlere mindre dal, säsom Oe^ots/ca /ia/vet, ./apans/ca

oed _-_.nesis/.cl /.a/vs.. Incii«/.a _.a/de. bihlar _3sng.a-
-..«/.« vi/csn, I^ersis/ca vi/cen oed Koda /»a/vet.

Naltoar. I Ö. _?ain.s/a.~._-, i6. __lo^i7*s Indien, I^-äfNT-e
Indien oed _4^abie», — oed i V. Mindre _4sie».

öar. Uti öraden längs östkusten äro ./apans/ca
öa^ns de vigtigaste. Mellan stora oceanen oed Indiska
Kalvet ligger den Indis/ca öloe/csn, dvilken omfattar _^i-
liMine^na, -~_loi_-c/ce.*na oed de 4 stora näm-
ligen öo^nso, Oeiebes, _/ava oed 4_»«-ma./*a.

Man indelar Asien i följande delar:
1. KMsiand, KvilKet omfattar Vibirien,

~luran oed XauKasien.
2. _48iatis/._l
3. _4ra_*ie».
4. _?e-*sien.
5. Indien, KvilKet indelas i Främre Indien, Rortre

Indien ock Indiska ötloeken.
6. Nnesiz/ca »-i/cet.
7. «/_lP_lN.
Asien delas i tvä stora dulvuddelar genom en

dugtad dergskedja, som löper trän Ö. till V.
Xörra delen, dvilken omfattar det mesta af det

Asiatiska Ryssland, är ett .aF-and, dvilket liknar det
Europeiska Ryssland. I_ängs Norra Isdalvet finnas
nämligen tilllrusna träsk, sydligareKomma skogar oed
åkerland, oed IXiran utgöres al stepper. Klimatet är
dock ännu Kallare än i det Europeiska Ryssland.
Märkligt är det, att l^uran, der tvä stora insjöar lin-
nas. nämligen _6__.s/)is/.t- Ka/vet oed till en del
ligger lägre än verldsdalvets yta. ve största tlodema
äro Öb/. /enisej oed I-sna, dvilka utlalla i Isdalvet.

södra dslsn dildar ett olantligt -.öFianci.
/ <). c/ cietia ligger _?inssis/.c, --./.ei, dvilket

nästan öfverallt omgilves al berg. _?ä sydsidan sträe-
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Ker sig _?i*naia/'a, jordens väldigaste bergskedja: högsta
dergspetsen, H_o_,n- i-.ve.-ez-, är 27,000 lot eller ölver
en mil dog. Vid kinesiska dalvet ligger det särdeles
lruktdara H_ins«is/ca ia^-anc-s,.

I ~^. a/ /-öF-anclei ligga Persien, Aradieu, Asiatiska
Turkiet oed LauKasien.

I s. a/ /.ö^iancle. ligga Främre Indien, dvars norra
del är ett lruktdart lågland, oed Lortre Indien, dvil-
Ket är upplyldt al derg.

ve vigtigaste Äoderna äro pä Asiatiska Ryss-
lands gräns mot Kina, -?oanF/.o oed «/anF.se/.'anF i Kina,
Oan^es oed Ind«_s i Främre Indien oed S_l/>ai,
oed i Asiatiska Turkiet.

Flere trakter al den södra dulvuddelen äro öknar,
oed de odlingsdara trakterna äro endast smä i lör-
dällande till Asiens stora vidd.

K. Asiatiska Styssland.
(275,000 qw. mil med 11 mill. inw.)

Gränser: se kartan.
Ryssarue dalva elterdand lörvärlvat dessa ofantliga

landsträckor frän andra folk; i den nyaste tiden dalva
de intagit Turan.

Bidirio__ Kar oaktadt sin stora vidd Knappt sä mänga
invänare som Lelgien. I_andets rikedom destär i ädla
metaller, säsom guld oed sillver, samt pelsdjur, säsom
sodlar, dermeliner oed isynnerdet ekorrar. Inlödin-
garne äro al mänga olika stammar oed lelva al do-
skapsskötsel, fiske oed jagt. Utom dessa infödingar
oed äkerdrukande Ryssar finnas i Bidirien landslör-
vista, KvilKa äro ardetstAngar. — /3._ic.s?*-.a äro smä:
-s^oböis/c i V., /?*/.«.«/. i närdeteu al den stora sjön Rai-

Kal, oed M/coiäje/s/. vid Amurs utlopp.
lu_-__n dedos dels al nomader, KvilKa lelva i filt-

tält ock draga omkring med sina olantliga hjordar al
lär, dästar oed Kameler, dels al äkerdrukare. — Här



51

finnes i 8. den ansenliga staden T^-sj/cen. med 80,000
mv., i Turkestan.

XanKa-den genomskäres al bergskedjan KauKasus,
dvilken gar lrän kaspiska dalvet till Bvårta dalvet.
Infödingarne äro af mänga olika stammar. — Btörsta
staden är Mis med 100,000 mv.

H. Asiatiska Turkiet.
vä Mudammed dade stittat sin religion, sökte dan

att med vald utbreda densamma, oed det lyckades do-
nom att torena dela Aradien till ett rike. Mudammeds
efterträdare, Kaliferne, underkufvade de tillgräusande
länderna oed intogo tillika Nordafrika. Öfverallt pä-
tvungo de invänarne den mudammedanska religionen,
ve gingo derelter ökver till 6panien oed stiftade der
ett moriskt rike med (Granada säsom dutvudstad. vetta
rike egde deständ ända till medeltidens slut, dä Mo-
rerne dlelvo tordrifna frän Bpanien. Bjellva Kalifatet
sönderföll etterdand i tlere mindre riken, oed det vig-
tigaste mudammedanska riket är nu Turkiet.

Asiatiska Turkiet omfattar landskapen Mncl^e -_lsien,
-.l^nenisn, A_e_*tiL*o-a?7-.en, 6«/l*ien oed Palssiina.

Illindre Agien dar staden Kmz^na, dvilken ligger
vid det OreKisKa ödalvet oed är den vigtigaste sjö-
dandelsstadeu i I_evanten (d. a.: de östra MedelKal-
sländerna).

I Annenisn reser sig derget der Noaeds
ark landade.

_-_-SBopo.k.u_ien är landskapet mellan floderna -_?«/.*-..
oed _s.F«s. vetta land var i gamla tiden sätet kör tvä
mägtiga riken: det RadylouisKa oed det AssyrisKa oed
var dä väl odladt. Nu är det nästan öde; om forn-
tidens därligdet vittna endast de ofantliga dögar al
jord oed murverk, KvilKa äro lemniugar af städei*na
Mnive oed öabt/ion. — Vigtigaste staden är nu Laddad,
Kalifatets fordna dutvudstad.

syrieu dar städerna _?aleb oed Oan-as/c«s. I Va-
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maskus samlas ärligen den Karavanen" af mu-
dammedanska pilgrimer, dvilka draga till Mekka.

?l_ls»tiQl. eller </u_.ea Kallas ak de Kristna det „de-
liga landet", emedan OKristus löddes oed verkade der.
vet är derköre ett märkligt land. Längs Kusten ligger
Fenieien i N. oed Filisteernes land i 8. vet inre al
landet genomskäres trän N. till 8. ak lägre derg, I<i-
banon oed Midt emellan dem sträcker sig
en daMra med °/o-*dan/lotien. Nordan geuomrinnerkörst
den vackra sötvattensjön Oenesa^e. oed utfaller sedan i
saltsjön Oöda /.a/vst. venna daMra är det djupaste
ak alla länder pä jorden, i det Genesaret ligger 600
oed vöda dalvet 1,200 fot lägre än datvets yta. TraK-
ten omkring vöda dalvet är oeksä märklig genom sin
vulkaniska beskaffenket, oed där lago 6odom oed
Gomorra.

Palestina var i gamla tiden särdeles väl odlad.,
men nu är allting lörsummadt; pä mänga ställen,
KvilKa törut voro lruktdara, finnas nu endast öknar
oed stepper. — Invänarne äro till största delen Arader.
Turkarne pläga mycket de O Kristna oed judar, KvilKa
der finnas. — staderna äro endast smä, ock Jerusalem,
dvilket i gamla tiden Kade tlere Kundratuseu invänare.
Kar nu endast 15,000.

/e^usaiem ligger pä en Kögslätt, KvilKeu pä tre si-
dor är omgitven at djupa Klyttor. Btaden är lör oss
Kristna den minnesrikaste stad pä jorden. Templet
ock alla de praktfulla byggnaderna lrän lorntiden äro
väl tillintetgjorda; men ölverallt trallar man namn oed
ställen, dvilka påminna om den deliga skrilts derät-
telser. I den „Keliga gralveus Kyrka" samlas päsk-
tiden en mängd Kristna pilgrimer, till oed med lrän
atlägsna länder. — leke längt lrän Jerusalem ligger
öeiis^em, der frälsaren löddes.

3. Arabien
är mycket torrt oed utgöres till största delen al öknar.
Endast i BY. ligger en välodlad landsträcka, der Katte-
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trädet är mycket spridt. (Kaffe odlas nu pä mänga
andra ställen i deta Lönen, säsom i Rrasilien oed pä
Java.) — Invänarne äro SedmneT oed Kalla sig sjellva
»öknens barn", ve draga omkring i landet fiän den
ena betesmarken till den andra med sina Kameler oed
sina lä, men utmärkta dästar. ve säkallade »lulldlods-
dästarue" därstamma lrän de aradiska.

I Arabien ligga mudammedanernas deliga stader
H_e/_Ka oed Medina. I Mekka löddes Mudammed, oed
till det dervarande »deliga duset" vandra ärligen mänga
tusende mudammedaner.

4. Persien
dar tlere stora städer, säsom /smakan oed

H. Indien
är i mänga alseeudeu olantligt rikt. Al mineralier
finnas guld oed diamanter; växtriket gilver dyrdara
träslag oed Krydder; djurriket gilver ellenden, silke
o. s. v. vet är derlöre intet under, att lrämmande
folkslag dalva sökt intaga det. Allaredan i gamla ti-
der uppnåddes det al grekiska Konungen Alexander
den 6tore, dä dan pä det namnkunniga »Alexanders-
taget" Kulvade dela Vestasien. I de nyare tiderna in-
togo Portugiserne, Holländame oed sist Engelsmännen
stora delar deral. Portugiserne dalva endast litet qvar.
Holländame ega ännu stora delar al den Indiska öfloe-
Ken. Men Engelsmännen ega det mesta al Främre
Indien oed stora delar al Rortre Indien, vet var törst
ett sällskap al engelska Köpmän, det enFelB/.ios.indis/.a
Kompanis., som med list oed vald Kulvade Främre In-
dien oed drog olantliga fördelar deral. För en Kort
tid sedan utbröt ett uppror, KvilKet dämpades med till-
hjelp ak engelska styrelsen, ock Kompaniet nödgades
dä att akstä sitt Kerravälde ökver landet till britiska
Kronan.
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främre Indien» norra del genomströmmas ak 6.an-
Fes i Ö. oed Indus i V. oed är ett mycket kruktbart land.

Invänarne, dvilka Kallas ___i-.dl.e7*, dakva läugt köre
Odristi födelse dalt en dög grad ak Kultur, oed pä
deras äldsta språk, sans/c^'., tinnes en mängd ypperliga
skrikter. — Hinduerne dakva den b^amans/ca
genom dvilken folket är indeladt i 4 skarpt åtskilda
Kaster. ve Hinduer, KvilKa sta sä lagt, att de icke
Köra till nägon at Kasterna, Kallas Pa-*«as oed töraktas
djupt at de andra.

Indien är starkt befolkadt, oed der finnas mänga
städer, dvilka dakva tlere dundratusende invänare.

Längs Ganges ligga _-_a-/c«-,a, _3ena7*es oed vid en
ditlod DMi/ pä östkusten ligger Uad^as oed pä vest-
Kusten Lombal/.

Till Främre Indien dör den rika ön _.«/ion, skild
frän fasta landet genom ett sund, der perlor fiskas.

I Vortre Indien finnas tlere stater. Engelsmännen
ega dl. a. Maia/c/ca, som är en vigtig dandelsplats.

ven Indiska önooken eges till största delen al
iäncla^ne. Filippinerna äro dock spanska. Frän Mo-
luekerna Kommer en mängd Krydder, säsom Krydd-
nejlikor ock muskotnötter, oed dessa öar Kallas der-
tore oeksä Kryddöarne. ven vigtigaste staden är La-
tama pä

O. Kinesiska riket
(200,000 qw. mil med 400 mill. inw.)

omfattar tlere länder, ak dvilka de vigtigaste äro det
sg*en..iaa ___,«« oed det utomordentligt döga berglandet
-sibet. vet är det näststörsta riket pä jorden oed det
folkrikas.e bland alla; det dar oeksä tlere invänare än
dela Europa oed Kvar tredje menniska pä jorden är
en Kines, ven stora folkmängden unnes endast i det
egentliga Kina, der dock utrymme oed löda ej räcka
till ät de mänga menniskorna. Invänarne dräpa olta
sina barn för att slippa löda dem, oed mänga tusende
do pä skepp oed pä timmertlottar, dvilka ligga pä
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noderna. Kineserne äro lör ölrigt gula till lärgen oed
dalva sned. stälda ögon.

vet egentliga Kina genomströmmas al de tvä stora
noderna -3oanF/.o oed «/anF.se/.ianF. vet är ett al de
lruktdaraste länderna pä jorden, oed de tlitiga Kine-
serne odla det som en trädgärd; de vigtigaste odlings-
växterna äro »-is oed i/ie. Bärdeles nyttig är sii/ce.-
m»s/.en, oed dällten al allt silke anses vara Kinesisk
(se Frankrike oed Italien). — _fnd_ls.,'.n stär i mänga
alseeuden sä dögt, att Europeerne icke Kunna mäta
sig deruti; porslinet, sidentygerna oed de lackerade
varorna äro dättre än Europeernes. Kineserne dalva
oeksä gjort mänga uppnnningar löre Europeerne, sä-
som Kompassen, porslinet oed doktryekerikonsten. ve
dalva emellertid förblitvit stillastäende, medan Euro-
peerne gatt liamät; nu sta Europeerne oeksä längt
dögre än Kineserne.

I läng tid utestängde regeringen Europeerne lrän
landet; men tor fä är sedan dalva Engelsmännen oed
Fransmännen tvungit den Kinesiska regeringen att öppna
riket lör främmande.

vet egentliga Kina dar en mängd stora städer»
säsom -kanton, -V_mF-.inF oed Pe/cmF, KvilKa endvar Kafva
I—21—2 mill. mv.

-A-nion var i läng tid den enda damn, till dvilken
Europeerne fingo Komma; i dess närdet ligger ön
FonF/conF, som tilldör Engelsmännen. — Pe/cinF är duf-
vndstaden oed Kejsarens residens.

ve öfriga delarns ak Kina dedos isynnerdet ak
nomader, KvilKa endast räkna nägra lä mill.

7. Japan
destär af idel öar. Likasom Lina dar «lapan länge
varit tillslutet lör Europeerne.. oed endast Holläudarne
fingo desöka en enda damn. Under de sista aren
dalva Europeerne dock tvungit att öppna
nägra damvar. Hulvudstaden Jedo dar 1 mill. mv.
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Asien bebos al mänga olika tolKslaF. I N. bo
I/onFo.e.-ne, till hvilka KalmyKeme, Kirgiseruo oed Ki-
neserue döra. I BY. finnas isynnerdet Turkar
o. s. v. I Främre Indien bo -Nnd-le,-, i Rortre Indien
oed pä den Indiska ötloeken bo Mlia/e»-.

NeliFionen är oeksä mycket olika i Asien. I
Sibirien finnas mänga deduingar; i det sydvestra Asien
äro invänarne mudammedaner. Hinduerue dylla bra-
manska läran, dvaremot det ölriga Indiens invänare
oed Kineserne äro buddaister.

Afrika.
(530,000 qw. mil med 50—300 mill. inw.)

Gränser: se kartan.
Afrikas lonu alviker lrän de ölriga verldsdelarnes.

ver äro mycket lä daltöar oed vikar, oed ingenstädes
skär datvet djupt in i landet. — Afrikas Klimat är
varmare än de andra verldsdelarnes. vet ligger näm-
ligen till största delen i Keta xonen, oed endast mindre
delar sträcka sig in i den norra oed södra tempere
rade 2onen. I mänga trakter kaller sä godt som intet
regn. Följden ak vattenbristen är, att der finnas okant-
liga öknar.

Man Känner mycket litet det »»--e Till sjös
Kan man icke Komma längt in i landet, emedan der
äro endast K. datsvikar; de länga vägarne till lands
göra det svart tor resande att nä det inre, oed Kli-
matet är antingen för tönt eller sä osundt, att det
framkallar dödande febrar. Härtill Kommer ännu, att
invänarne äro vilda oed barbariska, dvartore det är
farligt att resa bland dem. vet är oeksä törst i den
nyare tiden, som man dar tÄtt upplysningar om det
inre; den engelska missionären Livingstone dar gjort
sig namnkunnig genom sina resor i SydatriKa.
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Man indelar Afrika i följande delar:
1. _V.'iände*-na, dvilka omfatta Egypten, Nudien

oed Adessinien. 2. öe^be^iet, dvilket omfattar Tripoli,
Tunis, Algier (alsjir) oed MaroKKo. 3. /3a/.a^a. 4. /3«-
-dan. 5. <3eneFa.nb.sn. 6. 6.«.inea (ginea). 7. _3^da/l^i/ca,
dvaratKaplandet är den vigtigaste delen.

XordläriKas Kustrand är bergig. Hlot I^., i Ma-
roKKo, finnas de döga __ltlasbe-*Fen.

Norclati^Kas söd^a de. utgöres af öknen Kanada,
dvilken dar en storlek af 100,000 qv. mil eller dällten
sä mycket som Europa. Ofantliga sträckor ak Badara
utgöras ak sand eller öde stenslätter, oed en resa ge-
nom öknen skulle vara otänkbar, om der icke turmos
vattenrika tläekar, de säkallade Oasez-na. vessa äro ak
mycket olika storlek, i det nägra endast innedälla en
brunn oed nägra dadelpalmer, medan andra dakva en
utsträckning af mänga qvadratmil oed omfatta Köpin-
gar, äkrar oed skogar. Lyckligtvis finnas der mänga
oaser, oed de resande följa de säkallade Karavanvä-
garne, KvilKa gä frän den ena oasen till den andra.
Endast dromedaren, dvilken Kan utdärda törst i tlere
dagar oed läter sig nöja med att äta taggiga växter,
gör det möjligt att resa genom öknen; den Kallas der-
före oeksä med rätta »öknens skepp". När en Ka-
ravan Kommer till en oas, finner den der vatten, säd
oed dadlar oed Kvilar etter de stora mödorna.

/ 6. ligga Nilländerna, bland dvilka Adessinien
är ett bögt dergland; Nudien oed Egypten batva en-
dast lägre derg, oed mellan dem rinner den märkliga
MPoden. Först i den nyaste tiden dar man Mt Kun-
skåp om Nilens Källor. Hutvudtloden dar sin upp-
rinnelse K*än flere stora sjöar, KvilKa ligga djupt inne
i AtriKa, oed pä sin väg upptager den flere stora tio-
der trän Adessinien. Men under sitt lopp genom Nu-
bien oed Egypten dar den inga ditloder oed ökes ej
Keller genom regn. vessa länder äro nämligen regn-
lösa. Vid sitt utlopp i Medeldatvet Kar den under ti-
dernas lopp danat ett stort marskland, det säkallade
.vei-a, KvilKet allaredan i gamla tiden var namnkunnigt
kör sin truktbarket (»Gösen"). Denna rruktdarket tram-
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bringas genom Nilens ärliga ö/KeT-sl-ämmnFa^. När näm-
ligen värmen under den heta ärstiden smälter snön pä
Abessiniens derg oed när det starka »sommarregnet"
faller vid ölra Nilen, uppsväller tloden, strömmar ötver
sina dräddar oed förvandlar Egypten till en sötvattensjö.
Endast dammarne oed de dögre liggande delarne sättas
icke under vatten. Mot slutet at aret taller vattnet,
oed den af tloden elterlemnade dyn göder jcndeu.

I Hollsrsta Afrika rinna floderna HeneFai, 6?ambia
oed den stora _V.Fe^/,oden. /3«cian är, sävidt vi Känna
det, ett lagt oed fruktbart land.

ilydafrika dar berg längs Kanten. I det inre finnas
bäde öknar oed fruktdara trakter.

__)/_i-*?-./.e. i Afrika atviker till en del frän de ötriga
verldsdelarnes, oed en mängd af de största djuren dar
der sitt dem. Uti ölre Nilen finnas Krokodiler oed
tloddästar, och när vintern fördrifver flyttMglarna frän
de nordliga trakterna, draga stora massor af dem till
nedre Nilens trakter. I Sadara finnas strutsen oed
zedra. vet är dock isyunerdet i BydalriKa, som de
stora djuren finnas i mängd. Här lefva elefanter, nos-
dörniugar oed giraffer; djordar af strimmade dästar
oed olika slags antiloper jagas af lejon, oed elter sin
död tjena de till löda ät dyänor oed sjakaler.

Invånarns i Afrika äro läugtilrän sä talrika som
i Asien. Man Känner icke noga deras antal, dvilket
uppskattas till emellan 50 oed 300 mill. I dela Nord-
alrika finnas i Mellersta oed SydalriKa deremot
_VeF7*e--. Negrerne äro svarta; de dafva Krusigt där
oed tjocka läppar. I Sydafrika finnas _?oti6nic»t.e»-, dvil-
Kas Kär bildar tolvor. — Alla Arader äro mudamme-
daner; men de flesta Negrer äro dedningkdr.

K. Nilländerna.
NFyxtsn (10,000 qv. mil med 5 mill. mv.) är väl

ett lydland under Turkiet, men styres al en »vice-
Konnng", dvilken nästan är oatdängig. Invänarne
därstamma lrän gamla tidens Egypter. Om dessas
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högre kultur vittna ännu en mängd minnesmärken,
säsom tempel, obelisker oed de olantliga pyramiderna,
dvilka användes till gralkamrar ät de egyptiska Ko-
nungarne. ve gamle Egypterne vördade nämligen
sina döda Kögt oed dalsamerade dem; man tiuner oeksä
ännu i Egypten en mängd lik, de säkallade mumierna.
— Egypten dar under de sednare ärtiondena degynt
att gä lramät, oed den märkliga >3t-esKana-sn Kommer
att dalva stort inflytande pä dess utveekliug oed dandel.
Denna Kanal lorenar Medeldalvet med Röda dalvet
oed gör sjövägen till Indien, dvilken eljest gar nedanom
AlriKa, längt Kortare.

Af städerna ligger .4ie_oand,^» vid Medeldatvet oed
,_i_al>o vid dörjan at deltalandet. Alexandria anlades
at Alexander den Store. Kairo är Egyptens dutvud-
stad; det dar 300,000 mv. oed är Afrikas största stad.

Xndien oed Abessinien dafVa inga större städer.

3. Berberiet.
I flere ärdundraden voro Tripoli, Tunis, Algier

oed MaroKKo /-ö/va^estate?*, dvilka icke allenast rölvade
pä dalvet, utan oeksä gjorde rölvartäg längs Medel-
Kalvets Kuster oed bortförde menniskor oed gods. ve
europeiska magierna lunno sig deri oed betalade till-
oedmed en ärlig skatt tor att skydda sina skepp. Om-
sider gjorde Frankrike är 1830 slut pä detta ofog ge-
nom att intaga Algier. vetta land dlel säledes fransk
egendom; men Frankrike mäste i mänga är föra Krig
med de Kringboende Arabstammarna, förrän dessa ville
underkasta sig det franska derraväldet. Fransmännen
Kalva demödat sig att derstädes utbreda den europeiska
Kulturen.

Lripoli lyder under en turkisk pasja.
Inni» är oatdängigt oed dar staden I^nis, dvilken

är Afrikas näststörsta stad.
___Igier har staden _4,F,6^.
Klarolc-lo behenskas af en sultan. Uufvudstaden

är I-aT-o/.Ko.
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3. Sahar»
bar endast fA invänare. ve lelva säsom nomader eller
genom plundring al Karavaner.

4. Sud»n
är väl belolkadt. Vigtigaste staden är T-mbu/ctu vid gran-
sen al öknen. Flere Karavauvägar leda till denna stad.

H. Senegambien
bar tätt sitt namn al floderna Senegal ocb Gambia.
Här finnes 6.»**öna udden.

O. Guinea
ligger nästan under eqvatorn oeb bar längs Kusten ett
mycket osund. Klimat.

7. Sydafrika.
Xaplandot är den sydligaste delen deral oeb slutar

i 6.oda ii-opps-udde*-. vet eges al Engelsmännen.
Nästan pä samma tid som Oolumbus alseglade

__rän Spanien, sökte Portugiserne att finna en sjöväg
nedanom Afrika till det rika Indien. Elter tlere försök
lyckades det. Holländame följde sedan samma väg
oeb gjorde sig till berrar öfver Kaplaudet; senare
togo Engelsmännen det.

Öar.
Z.i _?e_ena eges oeksä al Engelsmännen. Här

dog Napoleon I 1821; elter att dalva törlorat slaget
vid mäste dan ölverlemua sig ät Engels-
männen, dvilka i 6 är döllo donom läugen pä denna o.
— HladeiT-a eges al Portugiserne oed är Kändt genom
sin vinodling. — H/adaFas/ca_- ligger uti Indiska dalvet.
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Amerika
omfattar _Vo.*dame_-i/.a, 350,000 qv. mil, och sydamen/ca,
320,000 qv. mil; de äro förenade genom M.le?s.a
--i/ca, hvars smalaste del Kallas Panama-nässt.

Gränser: fe kartan.
Xl__m_.tot är mycket olika, emedan Amerika sträc-

Ker sig genom alla zoner, med undantag ak den södra
Kalla.

llafvot. _Vo^a /s~,a/ve. är genom Damssund oeb
__icl^Tnsl)i/cen körenadt med _4.ian.is/ca /.a/vet. Mellan Nord»
ocb Sydamerika bildar Atlantiska bakvet Me/ieo-m/cen.
Genom _U_Fa./.aenssun<_6. (galjangs) är Atlantiska bakvet
körenadt med <3to?-a oceanen. Denna bildar Oaii/o»-nisKa
vi/cen.

llalföar. Nordamerika bar flere stora Källoar, sä-
som I.abf-ado/', ock Oaii/o^nien. — Sydamerika
Kar inga Kalköar ock liknar Kari AkriKa.

öar. Ytterst i N. ligger en mängd öar, bland
KvilKa 6i>ön.and är den vigtigaste. I Atlantiska bakvet
ligger Aew Mellan Nord- ocb Sydamerika
ligger den stora ötloekeu l^_s..ndisn, bvilken utgöres af
de 4 /3io»*a (lj), nämligen Ouba, Jamaica, Aaiii
oeb PusT-io Kieo, samt en mängd smä öar, bvilka Kallas
de Hma -<4n....e»-na. Vid södra ändan af Sydamerika
ligger Mdsiandei, byars södra spets är ___ap _?00/*n.

Man indelar Amerika i följande delar:
1. 6.l*öniand. 2. __i>iiis/_a M)»-dame^i~ca. 3. ve _Vo7*d-

amez-i/cans/ca //-isiaie»*na. 4. Fristateu Hle/ieo. 5.
bvilket omkattar flere kristater. 6. ve <3«/d-

-amef-i/cans/ca/--*isiate»*na. 7.kejsaredömet <87*asiii'en. 8. Land-
skåpet 6.1«/ana. 9. Landskapet PataFonien. 10. lAesi-
indien.

Längs hela Amerikas vestkust kräv Kap Hooru till
Norra Isbatvet sträcker sig en bergmassa, bvilken Kallas

ve äro längre än uägou annan bergskedja
pä jorden oeb äro Kögst i Sydamerika; de äro dock
icke sä böga som Himålaja. Andesbergen äro rika
pä ädla metaller, säsom i Perii ocb Mejieo, der silfver
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finnes, ocb i Oalitoruien, der mycket guld finnes. Om
vulkaner se Italien.

I BydameriKa ligga utom Andesdergen stora derg-
länder mot Ö., säsom __l/-asiiiens /iöFland. Mellan Andes-
bergen oed de andra dergländeina ligga 3 stora .aF.ände»».
Hvarje at dessa genomströmmas at en otantlig flod.
Pampas ligga i S. oed genomströmmas af Piata^oden,-
/-»e/vas, d. v. s. skogarne, ligga i midten oed genom-
strömmas af amason/loden, dvilken är jordens största
flod; -5,-anos (Ija) ligga i N. ock genomströmmas ak
_^inoeo/,oden. — Pampas oed Llanos äro grässlätter,
Selvas deremot äro betäckta med jordens största sko-
gar, de säkallade urskogarne.

En ltl-s/coF liknar alldeles icke vara skogar. Hos
oss bestä skogarne ak ka trädslag, ocb dessa uppnä
icke nägon betydlig böjd. Men urskogarne iunedälla
flere dundrade slags träd, dvilka tillika äro sä döga,
Att vara största träd Kunna finna skygd under deras
Kronor. Bland träden märkas isynuerdet
bvilka med rätta Kallas »växternas furstar", ve balva
i allmänbet en smärt, ofta ända till 100 alnar dög
stam utan grenar ocb böja sig ökver de andra träden;
frän toppen utgär en väldig Krona at stora blad. Mänga
at urskogens träd äro rika pä blommor med starka,
lysande färger, oed mellan träden slingra sig sä stora
massor at slingerväxter, att man icke Kan genomtränga
skogen. Sädana urskogar finnas endast i deta __onen,
der lruktdardeten defordras genom den starka värmen
oed de ymniga regnskurarna.

I IlordamsriKa finnes utom Andesdergen en lag
bergmassa i Ö. Mellan denna oed Andesbergen är ett
ofantligt läglaud, genom dvilket den stora Mssissippi-Fo-
den rinner. — Nordligare, mellan tristatema oed det Bri-
tiska Nordamerika, ligga de Oanadis/ca sjöa^ne, dland
dvilka 6/>e sjön är den största, vessa sjöar bilda den
största sötvatteumassan pä jorden, oed deras atlopp
är 6_i I_a«o*ence^oden (läreus). Mellan tvä at sj öarne
ligger MaFa^as (uejagara) vatten/ai., dvilket Kar 40 gän-
ger mera vatten än Trolldättan oed är det största pä
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jorden. — Nordligaste delen at Nordamerika utgöres
at i«Fa .sa/cie^, uppfylda med sjöar och floder.

Gamla tidens tolk visste icke, att Amerika fanns
till. ven törsta uMtäe/iisn a/ -_lme-*i/ca skedde genom
Nordbor. Omkring är 1000 Kommo de till Grönland,
oed Leit den Lycklige landade Kort deretter pä öst-
sidan at Nordamerika oed Kallade denna del at lan-
det »Vinland det gode". Denna upptäckt diet emellertid
glömd, oed nästan lem ärdundraden elter Leils upp-
täckt Kom t^oitlmblls 1492 till Vestindieu. Nu följde
den ena upptäcktsresan pä den andra. Hpan/o^eT-ns
drogo längre mot V. till fastlandet oed intogo Mejico,
Mellersta Amerika oed de nuvarande fristaterna i Syd-
amerika, der spanskan derköre nu är det allmänna
spräket. __i?nFe.smännsn Kommo till östsidan ak Nord-
amerika oed utdredde sig derikrän längre mät landet.
I de Nordamerikanska fristaterna talas derföre mest
engelska. Po^t«F-se-*ns landstego i Brasilien, KvilKet
dervid Kom i deras ego. Intill utgången af det 18:de
ärkuudradet var Amerika dederrskadt af Europeerne.
Först lössleto de Nordamerikanska fristaterna sig frän
England; derefter förlorade Spanien oed Portugal sina
besittningar. Bada fastländerna äro nu till största delen
oafdäugiga, oed Europeernes vigtigaste desittningar
ligga i Vestindien.

ve «7*sp»*ttNF-lFa invånarns Köra till tvä raeer, näm-
ligen EsKimäerne i N. ock Indianerue i det öfriga lan-
det. -L.s/cimae^e äro ett jägare- ock fiskarefolk. In-
diane^ns äro Koppgrfärgade (»rödskinn"). — Utom de
invandrade ___^o/*s6s-ne finnas i flere trakter -VeF^e^,
dvilka dlikvit ditsläpade frän Afrika. I länga tider
dakva Negrerue lekvat som slafvar oed ofta dlilvit
grymt dedandlade; men nu äro de nästan alla fria.

ve flesta invänarne i Amerika äro /.T-is-na. Alla
religioussekter äro der spridda, oed den märkligaste
äro Mo^mone^ne, dvilka dafva nedsatt sig i det vestliga
Nordamerika vid den <3io^a Ka-isjön.
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Nordamerika.
K. Grönland

bebos al EsKimäer oed räknas till vanmark. Kli-
matet är i dög grad Kallt, emedan Kalla dalsströmmar
löra stora ismassor lrän Isdalvet till Kusterna. Invä-
narne äro Kristna.

3. Britiska Nordamerika
upptager en mycket stor yta, men största delen är
odebodd ock endast al vigt lör pelsdjurens skull. Syd-
ligaste delen Kallas <7anada ock är mycket fruktbar.
— Vid Ano i^oundiand ligger den stora banken, der en
ofantlig mängd torsk längas.

3. Nordamerikanska Fristaterna
(170,000 qw. mil med 40 mill. inw.)

eller förenta staterna är nu den vigtigaste staten uti
Nya Verlden. ve dalva nästan en lika stor yta som
Kela Europa, men folkmängden är icke större än
Tysklands, ven tilltager emellertid mycket starkt,
emedan en mängd menniskor dit utvandrar lrän Enropa.

Allt går framåt i de Förenta staterna. Veras in-
dtlsi^i ölverträffar Europas med alseeude pä maskiner
(t. ex. symaskinen). lemnar de for indu-
strin nödvändiga stenkolen, KvilKa Kär finnas i vida
större mängd än uti England. Ett nordamerikanskt
lysämue, KvilKet vunnit stor spridning, är dergoljan
(petroleum), oed i Oaliloruien fäs mycket guld. »/o^d-
<./*«-. oed bos/capss/cöisei äro liknledes vigtiga, ock der
uttores mycket säd, domull oed Kött till Europa. Aan-
de. oed sjö/af-t uppnä nästan Englands oed Mississippi
delares af flere äuglartyg, än uägou annan flod pä
jorden, Kalva en större utsträckning än
Kela Europas, ock man Kar nyligen förenat öst- ock
vestkusten med en jernväg, som gar lrän Nev< 'KorK
till San Francisco.
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Bela landet är indeladt i omkring 40
Ötver dem alla sta Fenss-a-/-ONF-*sssen i oed
/.T-esidenten. För nägra är sedan uppstod der ett in-
dördes Krig mellan de nordliga oed sydliga staterna,
isynnerdet emedan nordstaterna ville uppdäkva slaf-
veriet. Sydstaterna förlorade, oed slafvarne dafva dlit-
vit fi-ia.

Ak städerna ligga i Ö. bos.on, Aew l^o^/c (nju),
P^iiadeip/^ia oed ls~as~.inF.on (väsjington). — vessa städer
äro mycket folkrika. -Ve«i l'o.-/c dar 1 mill. mv. oed
är Amerikas vigtigaste dandelsstad. dar
endast 100,000 mv., men är dutvudstadeu.

I det inre landet ligger t_~/.ioaFo (tsji), dvilken dril-
ver den största spanmälsdandel pä jorden. Vid Mis-
sissippis utlopp ligger _Vev* o_-.eans.

Ytterst i V. ligger Kan _~~V__.-o.seo i det guldrika
Oalitornieu. Likasom flere af Nordamerikas städer
Kar den uppblomstrat inom Kort tid. vä man dade
upptäckt guldet, tillströmmade mänga tusende men-
niskor.

4. Mejico.
Största staden är Kulvudstaden Mejioo.

H Mellersta Amerika
Kar inga större städer. Öfver Panamauäset gar en
jernväg, oed inan dar länge tänkt pä att grätva en
Kanal genom näset. Pä detta sätt skulle sjövägen lrän
det östra till det vestra Amerika mycket alkortas.

Sydamerika.
«s De Sydamerikanska Fristaterna
tilldörde likasom Mejieo oed Mellersta Amerika Spanien.
Vid detrielsen delade de sig i tlere stater, men oaktad.
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sedan denna tid ett dalft ärdundrade förflutit, lida de
af ständiga oroligdeter.

liland dessa fristater märkas i V. Ae-ladö-*- med
Kutvudstaden Hnito (Kito), som ligger under eovatorn
pä en dögslätt, pä dvilken en evig var derrskar; der-
näst PsT-it med rika siltvergrutvor oed (tsjile) med
sjödandelsstaden lAai/ia^aiso. — I Ö. ligger vid Platå-
floden staden ö-lenos _4«/^es, som utför en mängd Kött
oed Kudar af de förvildade boskapsdjordarna, dvilka
lefva pä Pampas.

7. Kejsaredömet Brasilien.
(150,000 qw. mil med 12 mill. inw.)

vetta vidsträckta land är mycket rikt pä natur-
alster, men dar endast lä inbyggare, oed endast Kusten
är odlad. Lland märkas Kaffe oed diamanter.

Vigtigaste staden är dufvudstadenKio «/anei-*o (dsjane-
iro), som är Sydamerikas största stad med 400,000 mv.

8. Guyana
är fruktbart oed Koloniserad! af Européer.

V. Patagonien
är ofruktbart ock glest detolkadt.

RO. Westindien
är af mycken vigt, emedan öarne dalva ett ypperligt
Klimat oed äro mycket dördiga. P^odu/cterna äro tobak,
socker ock Kaffe.

Öarne egas at flere europeiska stater. Af de stora
Antillerna eger Spanien <?«ba ock P«e-*.O /..«o ock En-
gelsmännen Jamaica,* endast är oakkängigt. Pä
Ouda ligger l/abana (davana), som är Kändt genom
sina cigarrer. — Al de iimå Antillerna ega Engels-
männen de llesta.
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Australien
omfattar tvä dnfvnddelar, nämligen eller
Hh/a i/oiiand, dvilket ligger mellan Stora oceanen oed
Indiska dalvet, samt _4_.5.---.-öa^n6, KvilKa ligga i Stora
oceanen.

K. Australlandet
Kar likasom AlliKa ock Sydamerika endast ka vikar
ock Kalföar. — vet ligger i den Keta ock den södra
tempererade __onen, men Kar ett temligeu io,-^i /cii?nai.
I följd Kärak är växtligketen icke rik. Skogsträden
likna icke de öfriga verldsdelarnes; de Kafva nämligen
styfva dlad, KvilKa äro stälda pä Kant, sä att i de
australiska skogarne icke tinnes samma djupa skugga
som i vara skogar. IH-l_*-*i/ce. liknar icke Keller de of-
riga verldsdelarnes. Ak däggdjur funuos fordom inga
andra än pungdjur, säsom de Koppande Kängurus.
Men nu Kalva Europeerne infört sina dusdjur, KvilKa
trifvas ypperligt, oed tärskötseln är isynnerdet mycket
vigtig.

ve ursprungliga invånarne äro ett slags Negrer,
men utträngas af de invandrade Europeerne. Hela
det stora landet (140,000 oy. mil) Kar endast IV. mill.
mv. eller mindre än Finland. Engelsmännen ega Au-
strallaudet.

ve vigtigaste städerna äro Kidne«/ (sidui) ock H/e~-
boln-ne (börn). ven sistnämnda Kar likasom San Frän-
eisco inom Kort tid uppvuxit till en stor stad, emedan
i dess omgifuingar rika guldlager blifvit upptäckta.

3. Australöarne.
ve största af dem ligga nära Australlandet. TVls-

mania eller l^an Diemens .and ligger 8. om fastlandet,
_Yl/a __~eeiand Ö. oed _V«/a l3_linea N. om detsamma, ve
öar, dvilka ligga längre ut i Stora oceanen, äro smä,
men mänga tusende till antalet. Llaud dem märkas
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/Bä-.s/ca/)s-o<_-*ne oed ytterst i NO. Kand-
«iie_is-0a»-ne (säudvitsj).

ve tlesta af dessa öar utgöras af /co^ai^e/. vessa
uppkomma genom de märkliga Koralldjuren, dvilka
bygga trän den djupa bottnen ända till vattenytan.
Etterdand uppkommer en ö, oed denna får sina första
växter genom krön, KvilKa dittoras af käglar, eller ge-
nom palmer, dvilka uppspira ur ak Kafvet uppkastade
Kokosnötter.

Invånarns utgöra endast 1 mill. Mänga af dem
dakva antagit europeiska seder ock Kristendomen.

Flere bland öarne egas ak e-l^opeis/.a s-ate/-. Kand-
wicHs'öa.--'6 styras ak en oafnängig Konung, ock invä-
narne Kalva antagit europeisk Kultur. Pä dessa öar
dödades den namnkunnige engelska sjöfararen 000/c,
dvilken Kar gjort sig törtjent genom sina upptäckter i
Australien.


