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I. Arbetets plan.

Vid undervisningen i Geografin kommer allt
derpå an, att höja föreställningen af så-
väl jorden i sin helhet som dess delar
sä mycket som möjligt till åskådning,
ty endast genom åskådning kan en full-
ständig bild vinnas. Men fullständigbeten
af en geografisk bild beror förnemligast af fem
hufvudstycken eller momenter, nemligen:

1) Figuration och configuration,
eller Kämbilden och dess fördelning,

2) Elevation, •

&) Vegetation,
4) Animalisation,
5) Popnlation.

Ingen geografisk bild kan kallas fullständig,
der något af dessa momenter felas. De atlas
och kartor, vi hittils ägt} afse emellertid endast
begge de första, d. ä. framställa endast det rent
topiska, eller geografiska i inskränktare mening.
Den nya Atlas är ämnad, att förena de fem
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nämnda momenterna till en enda bild och så-
lunda uppfylla rummet med lif. Den dervid
nyttjade plan är följande: hvarje karta i den
nya ''Skolatlas'* — ty endast för skolor och
deras behof är den beräknad! — framstäl-
ler bilden af en verldsdel eller ett land, skarpt
och klart teknad till sina konturer och gränsor.
Vid det grafiska utförandet af bilden har syn-
nerlig omsorg blifvit egnad åt en noggrann, med
möjligaste lätthet för ögat märkbar framställ-
ning af bergshöjder — elevation — och det
deraf beroende flodgebitet; ty de bestämma ka-
rakteren såväl hos det hela, som dess enskilta
delar. Endast de nödvändigaste namn ha blif-
vit upptagna, med noga afseende uppå, hvad
skolan kan fordra och bearbeta. Sparsamhet är
här den ledande grundsatsen; ty endast kar-
tor, som synas tomma, inpregla sig fast
och säkert i minnet. Men en bredare rand,
som omger hvarje Karta, leder i en arabeskar-
tad, äfven den estetiska känslan anslående om-
klädnad, till verklig åskådning de enskiltheter,
som uti ifrågavarande verldsdel eller land före-
finnas, vare sig att de framstå i egendomliga
former ur växt- och djurriket, eller menni-
skornas klädedrägter, kultursgrad och
historiska utveckling. Likväl har man vid
vejrldsdelarna, såsom de större hela, företrä-
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desvis haft afseende på det naturhistori-
ska, på formen och dess mångfald, då deremot
tid enskilta länder, förnemligast de Europeiska,
det cthuografiska och historiska elementet är
det herrskande; eller med andra ord: vid verlds-
delarna framträder öfverv ägande den lägre
naturen och dess form i sin helhet; vid
enskilta länder deremot menniskan och hen-
nes historia. Ty der menniskan uppnått en
högre kultursgrad, träder den lägre naturen,
som lyftat henne till sin höjd, tillbaka, dess
ursprungligen skarpa prcgel utplånas, eller blir
bestämd och förändrad genom menniskans flit
och behof, i det hon nu på samma sätt bestäm-
mer naturen, som naturen förut bestämt hen-
ne. — Vidare skall genom dessa teckningar i
kanterna föreningen af den geografiska
undervisningen med naturhistorien och
historien äfven för det yttre ögat synas nöd-
vändig. Men för att uppnå detta, gjorde ej tec-
ken och hieroglyfiska bilder, såsom man redan
förut försökt, tillfyllest; tvertom måste äfven
här,, likasom vid kartorna, den möjligaste stör-
sta riktighet och sanning i teckningen af en-
skilta föremål eftersträfvas,, emedan endast det
sanna är i stånd att nära och tillfredsställa sjä-
len. Har härigenom tillika estetiska ändamål
vunnits och skönhetssinnet blifvit tillfredsstäldt,
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så ligger deruti ett nytt bevis, huru nära na-
tursanning och skönhet i högsta betydelse ärc
beslägtade med hvarandra.

Allt är uteslutet ifrån pranen för "Skolatlas''
som befunnits fremmande för skolans ändamål*
eller på annan väg, än genom bruket af hand-
kartor, måste vinnas: vi mena globläran, hvil~
ken öfverlemnas åt väggkartor, såframt de, jem«
te det aldrig nog behjertade bruket af sjelfva,
globen, kunna finnas nödiga.

Vidare innefattar den nya skolatlas särskiita
kartor öfver de sex verldsdelarne — i det Ame-<
rika blifvit ansedd och betraktas såsom tvenne
— och endast Europas hufvudländer, i en na-
turenlig sammanställning af det, som hör till'
samman, mestendels efter alldeles nya utkast
och teckningar, så att det hela är inskränkt till
följande blad och framställningar:
1) Europa;
2) Asien;
3) Afrika;
4) Nordamerika med Nordpolarländerna och

Westindien;
5) Sydamerika med Sydpolarländerna;
6) Oceanien, eller samtliga ögrupperna i Indi-

ska hafvet;
7) De Tyska Förbundsstaterne jemte Polen;
8) Frankrike och Belgien;
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9) De Brittiska Öama och Holland;
10) Scandinavien och deRyska Östersjöländerna;
11) Pyreneiska Hallon, eller Spanien och Por-

tugal;
12) Alpiska Halfon, eller Italien och Schweitz;
13) Balkan-halfön, eller Ungern, Europeiska

Turkiet och Grekeland;

Af särskilt anledning ha härtill kommit:
14) Karta öfver konungariket Saxen, och
15) Den Preussiska monarkin.

Förläggaren har anförtrott det techniska ut-
förandet af det hela åt utmärkt skickliga hän-
der, och på ett tacknemligt sätt, genom ett högst
billigt pris, medverkat till utspridaudet och be-
gagnandet häraf.
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11. Närmare utveckling af
planen.

Geografin är en associerande vetenskap
— säger Herbart uti sina Utkast till pedagogi-
ska föreläsningar *) — och bör begagna tillfäl-
let att åstadkomma samband emellan mångahan-
da kunskaper, hvilka ej böra stå söndrade för
sig; så är hon ej allenast historiens ena öga,
utan äfven naturkunnfghetens. Förutan henne
fattas hos historiska företeelser ställen och af-
stånd, hos naturprodukterna hemlandet, i den
populära astronomin hela tillämpningen, hos
den geometriska fantasin en af dess vigiigaste
drifTjedrar."'

Sanningen af detta uttryck, som tillhör en
af de största tänkare i vår tid, hvilken äfven
pedagogiken och methodiken har att tacka för
månget väsentligt bidrag till den för dem nöd-
vändiga, filosofiska underbyggnad, — insåg ut-
gifvaren af den "Nya Skolatlas" ifrån det för-
sta ögonblick, han tog den geografiska under-
visningen, sådan den i Lärdoms- och Folksko-
lor meddelas, i ett nogare öfvervägande, och en
Ritters, Gutsmuths', Zeunes, BerghausV

') Göttingen 1836.
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v .
Raumers, Schachts, Roons och Frö-

bels förträffliga verk kommo honom att kasta
en djupare blick i Geografins väsea i hennes
rätta, vidtomfattande betydelse. Men vid anord-
ningen af denna undervisning i skolorna, hvil-
Jcas ledning var och ännu är honom anförtrodd,
sig han sig förgäfves om efter läroböcker, i

hvilka ide'en om det ofvanuttalade sambandet
emellan geografi, historie och naturkunnighet,
i likhet med de mathematiska vetenskaperna,
skulle funnits fullföljd och framställd, för att
på denna väg höja ungdomens föreställning till
en sinnligt förståndig uppfattning och åskådning,
gamt göra en fullständig, klar bild af hela jor-
den, likasom af de särskilta delarne af dess
yta, möjlig. Väl funnos många, till en del gan-
ska förtjenstfulla och förträffliga skolatlas, men
de tjente hittils endast för geografins närmaste
behof, tagen i sin beqväma, inskränktare bety-
delse, eller slöto sig strängt till det, hvad enligt
Bitter förstås med den rena (strängt vetenskap-
liga) geografin, obekymrade om, att hos skol-
gossen söka föråskådliga något mer, än endast
geometriska och astronomiska förhållanden. Det
topiska var deras enda och högsta mål; alla öf-
riga elementer uti en fulNtändig, geografisk
biid, såsom vegetation, animalisation och popu*
lotion, ensågo de oförenliga med sitt ändamål,
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och öfverläto dem att ersättas genom lärarens
ord och föredrag, hvilken åter enligt böjelse
och godtfinnande, likasom efter måttet af sina
.kunskaper och de hjelpkällor, som > ifrån andra
håll stodo honom till buds, än mer än mindre
fullständigt och tillfredsställande framställde dem
för lärjungarne. En påminnelse fanns i dem in-
genstädes förhanden, ehuru till och "med några
läroböcker förklarade dem för onskansvärda och
nödvändiga, hvarföre isynnerhet den naturhi-
storiska delen af den geografiska undervisnin-
gen — Växt- och Djurgeograli, samt läran om
ett lands produkter — till och med af bättre
lärare behandlades på det torraste och ytliga-
ste sätt.

Den "Nya Skolatlas" ma derföre vara en så-

dan påminnelse, att så förena och framställa
nufvudmomenterna i en fullständig geografisk
bild, nemligén: figuration och configuration,
elevation jemte flodgebitet, vegetation, enimali-
sation och population, — att de såsom ett helt på
en sinnlig väg ledas till andelig åskådning hos
lärjungen; ty hvarken bergsklintarne på vår pla-
net, eller det jordlager, som omger den, eller
de ådror af lefvande vatten, som genomström-
mö den, gifva allena för sig åt jordytan dess
fulla betydelse; det a* lorst det organiska
lif, som utvecklar och gestaltar sig på den,



13

hvilket fulländar dess väsen, och gör betraktan-
det och forskningen deraf allmänt lockande och
nyttig. Derföre behöfver också ett sådant för-
sök, som det, hvilket utgifvaren af den ifråga-
varande Atlas vågat, föga någon ursäkt, förnäm-
ligast sedan v. Humboldt — åt hvilken veten-
skapens genius redan vid hans födelse gaf en
Alexanders namn och rum i andens verld —

Schouw, Decandolle, Link och senast
Meyer, tillvägabragt och uppställt e« växtgeo*
grafi; sedan de första antydningarna till en ve-
tenskaplig indelning af djuren på jordytan blif-
vit gifna, och de förtjenstfulla grundarne och
befordrarne af den nya geografin uttalat och
visat nödvändigheten af dess förbindelse med
menniskoslägtets politiska och kulturhistoria.
Ty då vetenskapen framskrider, måste skolan
följa med, likasom planeten sin sol; om derfö-
re vetenskapen förklarar ett lands Flora och
Fauna för väsentliga kännetecken på dess ka-
rakter; om hon visar en verldsdel lika bestämdt
utmärka sig genom sina växter och djur, som
genom sin gestalt och höjd, hvårföre skulle
också icke skolan göra det? -— Vill vetenska-
pen ej längre tåla en söndring ef historien och
geografin, hvårföre skulle också icke skolan ef-
tersträfva ett närmare samband emellan dem? —

1*
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Utgifvaren har försökt detta, och på det
sätt, att uti kantteckningarna af en verldsdels^
karta (bl. I—6) den naturhistoriska prin-
cipen, vid betraktandet «f den fasta ytan och
dess gestalt., blifvit -egnad en vfvervagande upp-»
märksamhet, på det genom :fulFfölj«ntte <a'f *Hen-
samma säkra elementer kunne 'vinnas för "den
fysiska geografin i inskränktare mening;
deremot har man vid de öfriga bladen, hvilka
afbilda Europas hufvudländer, eftersträfvat och
försökt historiens förbindelse med geo-
grafin, emedan jorden, först såsom skådeplats
för det menskliga Tärandet och ,dess kultur,
får sin fulla betydelse och sanna värde. Der
framträda således naturverk i sina mångfaldi-
ga former, så vidt de karakterisera*vefKlsdelen;
här deremot menniskoverk, "i, «den mon ett
lands och folks andéliga lif synes afspegla sig
i dem; men i begge fall, såväl vid verldsdelar-
na som de särskilta länderna, endast så till vi-
da, som det synts förenligt med kartans tyd-
lighet och de rent geografiska ändamålen med
undervisningen. Derföre ha i kanterna af verlds-
delskartorna endast de växter och djur blif-
vit upptagna, hvilka för hvar och en af dem
äro helt och hållet eller företrädesvis egna, och
genom sin form eller teknologiska och i öfrigt
vigtiga betydelse till den grad karakterisera
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verldsdelen, att deras namn synes likasom af-
tryckta och inskrifna hos dem. Teckningarna
gielfva äro så mycket som möjligt naturenliga
och förfärdigade efter de bästa förebilder, på
det endast sanning må. bibringas lärjungens fö-
reställning,, ty endast det sanna närer och bil-
dar själen. För öfrigt skall den sakkunniga lä-

raren» sjelf fatt kunna- profva,, huru mycket af
det, som finnes anfördt,, egnar sig för skolans
ändamål, och. bearbeta det efter sina behof. På
indelningen, af växter och djur efter särskilts
longituds- och latitudsgrader kunde af förhan-
denvarande grunder icke alltid göras ett strängt
afseende; indelningen efter elevationsgrader»
hvilken Ritgen och Willbrand på ett så snill-
rikt satt framställt,- måste- ätet- alldeles lem nas
ur sigte, så vigtig den äfven må synas for ve-
tenskapen sjelf. — Att växter och djur synrs
om hvarandra har skett, för att så mycket me-
ra närma bilden, till naturen,, hvilket säkert ej
skall tadlas; ett afsöndrande till hvart och ett
för sig skulle endast skadat här, der allt är
beräknadt på ett totalintryck.

Att till bild och rum försöka en framställ-
ning af det ofvanantydda sambandet emellan
historien och geografin låg oss så mycket
närmare, som redan för längre tid tillbaka dug-
liga och ansedda pedagoger och skollärare, äf-



16

vensom upplysta vederbörande, insett nödvän-
digheten af en förmedling emellan de särskilta
kunskapsgrenarne och förenkling i undervisnin-
gen, samt von Zachariä, Blancs, Schachts,
Volgers, Andrées och fiere andras förträffli-
ga läroböcker redan antydt och till en del no-
ga förestakat den dervid begagnade vägen. "Re-
dan vid den första undervisningen uppstår hos
lifliga lärjungar — såsom Herbart, den skarp-
sinnige och erfarne läraren, rätt anmärker —•
den frågan: huru såg det väl ut förut i detta
land? och det hör till en rigtig uppfattning af
en geografisk bild, att ha ett klart medvetande
deraf, att städer och andra menniskorerk icke
äro lika gamla, som berg, floder och sjöar. Der-
före är det nödigt, att bifoga något om landets
fordomtima tillstånd. Dervid bör likväl en ut-
förligt berättande stil heldre undvikas än an-
vändas; föreställningen om den hviiande jorden
bör endast derigenom göras mera liflig, att man
blott vidrör förändringarna och företeelserna i
en förfluten tid, och böra notiserna vara så kor-
ta som möjligt. Men hvilken form för fram-
ställningen vore åskådligare än bilden? Hvil-
ken enklare, än namnet? Hvilken bestämdare
än ett tal? — Beträffande menniskobilderne,
hvilka uti kautteckningarna till andra afdelnin-
gen öfvervägande framstå, yttrade redan F. A.
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Wolf, hvilken ingen torde kunqa förebrå lust
till lekverk och snack: — "Man borde i histo-
rien gifva skolgossarne i händer porträtter af
berömda män, och derjemte i korthet förtälja
för dem det vigtigaste ef deras lefnadshändel-
ser; detta skulle hjelpa mera, än all annan ap-
parat, som de lärda af profession pläga slä-
pa tillsamman.'1 Ja, han går än längre, i det
han säger: "Om en skollärare, som nödtorftigt
kunue teckna och måla, skulle göra sig en mängd
kontrabandsansigten (? 1), men fulla af uttryck,
och sade åt skolgossarne: Detta är Moses, det-
ta Cyrus o. s. v., så vore det väl ingen pia
fraus, men likväl en fraus utilis, och såsom
skolrektor skulle jag ej tadla det, utan ställa
mig godtroget framför barnen, lik en annan skol-
gosse." — Må man åtminstone försöka, huru-
vida sanningen af den store skollärarens påstå-
ende låter besanna sig på de efter goda före-
bilder aftecknade bilderne i Skolatlas, genom
hvilka de store män, som gjort epoker i de
Europeiska staternas och folkens historia, äfven
föras inför lärjungens sinnliga öga. —

Jemte dem erinra enskilta namn i Lakonisk
korthet om andra män, som engång gåfvo sin
tid och sitt folk dess prägel, och föreställde
höjdpunkterne i mensklighetens historia, fsre
sig i politik eller kultur.
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De företeelser, hvilka uppfyllt rummet med

verklig handling, betecknas — analogt med de
geografiska tecknen för städer — af de torra
talen; ty det historiska factum är ju endast
begripligt och fullkomligt klart fattligt i den
ordning, som det följer på ett annat; derföre-
har man äfven längesedan, och med fullt skäl,,
kallat kronologin historiens ena öga, och betek-
nat geografin såsom det andra. Må man låta
de hegge ögonen stå här jemte hvaraudrfc äf-
ven till rummet, om också endast till lättnad
för skolgossen. Enligt Fredrik Schuberts för-
träffliga uttryck, hänger ju den lefvande blic-
ken i tiden noga tillsamman med blicken i det
geografiska rummet, den kronologiska åskåd-
ningsförmågan med den geografiska, så att beg-
ge samtidigt kunna utbildas, emedan den sinn-
ligt andliga åskådningen af jordrymden* hvilken
är förbunden med ett tydligt medvetande af nä-
ra och fjerran, äfven kan .använda» såsom ett
förträffligt medel till väckande af den rent and-
liga tids-åskådningen, emedan begreppet af nä-
ra och fjerran är nära beslägtadt med det af
förut och senare."

De öfriga betydande eleménterna i kantteck-
ningarne af Europas särskiltß länder göra åskåd-
liga dels de i så många hänseenden vigtiga
xapnen, dels karakteristiska landsprodukter
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ue växt- och djurriket, dels nationaldräg-
ter och seder,, och slutligen egenheter i
byggnadskonsten. Ty ibland alla mennisko-
verk äro skapelserna* af denna sköna konst de
nienskligaste, hvarfore de företrädesvis synas
egnade till en, bildlig framställning af särskilta
kultursepoker. Ja, byggnadskonsten är på
konstens område,, hvad växtformen är
på den organiska,, och kristallformen
på den oorganiska naturen» gebit, så att
en karaktärsteckning af länder och folk efter
deras byggnadssätt for ingen del borde räknas
Jill skämt och drömmerier; ty endast menniskan
bygger på frihetens- gebit,, olika efter böjelse
och behof, under det bien, och allt hvad öfrigt
i den lägre, djuriska naturen bygger, sedan år-
tusenden grunda och fullända sina bon på sam-
ma sätt, och palmträdet ännu i dag, likasom
for årtusenden sedan, bildar sig efter samma
oföränderliga lagar. — Det obetydliga har man
på det sorgfälligaste öfver allt undvikit, och så
mycket mera begagnat hvarje tillfälle att hos
lärjungen bilda sinne för det symboliska och
betydande r hvilket med så mycket större nit
bör behjertas, ju mera vi böra önska, att men-
niskan i allt skulle söka och finna någon bety-
delse, äfven i det lif- och förnuftslösa, emedan
först derigenom det döda får lif och naturen



20

själ. Att för öfrigt äfven härvid skolans be-
hof noga varit i ögnasigte, och allt öfverflödigt
blifvit undviket, skola billiga och sakkunniga
domare lätt finna, och dermed ursäkta bristen
på särskilta antydningar och hänvisningar till
enskilta biländers historia, såsom t ex. Skott-
lands, Belgiens, Polens o. s. v.

Må nu insigtsfulla och billiga domare afgö-
ra, huruvida detta första försök att — enligt
den berömde MÖnnichs uttryck —"förse geo-
grafin", för att motsvara skolans behof, "med
kött och blod", är lyckadt, eller åtminstone bör
anses såsom ett framsteg i methodiken. Att
den ej helt och hållet förfelat sitt ändamål vå-
gar författaren sluta af det gynnande omdöme,
hans arbete vid sitt första uppträdande rönt
såväl hos höga vederbörande, som kompetenta
män nära och fjerran. Med stolthet nämner
han ibland dem Alex. von Humbold, bvilken
äfven för det obetydligaste har ett skarpt öga,
och ett uppmuntrande ord för hvarje redligt
sträfvande; vidare Herbart, Pölitz, Brzo-
ska, Zeune, Hofrådet Rjeichenbach, B or-
mann, Prof. Becher, Director Blochmann,
O. Schulz och andra. Att deras omdömen af
författaren emottogos med skyldig tacksamhet,
må förbättringarna i denna andra upplaga fak-
tiskt bevisaj huru långt han det oaktadt ännu
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är ifrån jatt ha förverkligat den ide'e, som lig-
ger till grund för planen, kan ingen annan dju-
pare och tydligare känna, än han sjelf. Har
det endast lyckats honom att med sitt arbete
bidraga till befordrande och lättande af under-
visningen i skolorna, genom det organiska för-
knippandet af beslägtade lärostycken, hvarige-
iiom hvart och ett för sig får ett större värde,
så skall han anse sig rikligen belönad för all
använd möda; ty vår anspråksfulla tid gör det
för insigtsfulla lärare och uppfostrare allt me-
ra till pligt att tänka på enhet i det mång-
falldiga.

Synes detta företag ej helt och hållet oför-
tjent af bifall, så tillhör en stor del af förtjen-
sten de skickliga konstnärer, hvilka biträdt ut-
gifvaren i framställandet af hans idée: isynner-
het den insigtsfulla Herr Muhlert, som ef-
tecknat kartorna, vidare läraren i teckningskon-
sten vid härvaranderealskola, Herr F. H. Brauer,
hvilken med säker takt företog sig det tech-
niska anordnandet af kantbilderna, och lika än-
damålsenligt som smakfullt utförde det, samt
slutligen Herr Leutemann, hvilken stuckit
kartorna, och uti noggrannhet, situationernas
klarhet och skriftens tydlighet på det lilla ut-
rymmet tillvägabragt någonting verkligen ut-
märkt.
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Må således denna nya "Skolatlas" för an-

dra gången gå ut i den- vida skolverlden, ett
försök — ty mera vilt" den ej vara — att gö-
ra betydelsen af geografin, såsom en associe-
rande vetenskap, mera och mera gällande,.,
och derigenom förenkla och lätta undervisnin-
gen i allmänhet.
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111. Vinkar vid begag-
nandet.

Utgifvaren af den nya skolatlas följer en-

dast många till honom influtna uppmaningar, i
det han bifogar andra upplagan deraf några vin-
kar angående dess begagnande. Är han dervid
kortare och mera aforistisk» .än många kanske
väntat och önskat, må man -urskulda honom
med den höga tanke, han gjort sig om lärarnes
värde och bildning, som arbeta vid de anstal-
ter, för hvilka skolatlas är bestämd; för dem
måste och skola -endast antydningar vara nog,
emedan de, vana vid att tänka -sjelfva och icke
obekanta med föremålen, lätt skola veta att ta-
ga derur det, som för dem är nödigt. Likväl
torde tvenne frågor fordra svar: 1) når, och
med hvilka lärjungar bor skolatlas be-
gagnas? 2) hu r u skall läraren begag-
na ocli bearbeta den?

Beträffande den första frågan erinrar utgif-
varen om, hvad han redan uti nästföregåenda
kapitel antydt, att det för ingen del varit hans
mening, att arbetet skulle begagnas redan vid
den första elementarundervisningen eller första
kursen af geografin; tvertozn förutsätter han en
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sträng elementarisk underbyggnad. Såsom det
hufvudsakliga&te elementet dervid Bnser han
lärjungens bildning genom åskådning.
— Med egna ögon må lärjungen skåda föremå-
len. Kännedom om hembygden ger härtill
en enkel, näraliggande anledning, i det den på
engång erbjuder ett lefvande, alla momenter af
en geografisk bild innefattande helt. Här bör
ännu ingenting i bilder förmedla framställnin-
gen: under vandringar i nejden må barnet lära
sig känna berg, dal, flod och sjö, stad och by;
sålunda bli bekant med blomsterfeltet, som Ska-
parens hand utbredt öfver den, och med mäng-
den af de djur, som ofvan, uppå och under
jorden röra sig i brokigt hvimrael. På feltet,
likasom i staden, må det skåda idoga menni-
skors verksamhet, och lära ana den lag och
ordning, som skyddar och befäster deras hän-
ders verk. Men hvad lärjungen insamlat i na-
turen, det må skolan bearbeta, hvars ändamål
det är att göra det sinnligt varseblefna till an-
delig egendom: den skall upprepa, fullkomna,
förbinda de intryck, hvilka naturåskådningen
sjelf framkallat. Men för att i sin ordning och
säkert kunna verkställa detta, må hon begagna
bilden, en stor väggkarta öfver hembyggden,
hvilken ej borde felßs i någon skola, men va-
ra helt annorlunda beskaffad, än de väggkartor,
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hvilka den senare undervisningen gjort nödiga;
ty den bör mera likna en målning än en topo-
grafisk plan, om den på ett ändamålsenligt sätt
skall tjena till ett barns första geografiska åskåd-
ningar, och på det enskilta måste i den i sam-
ma mon fästas mera afseende, som det är ka-
rakteristiskt och betydande för det hela. Först
ur en sådan bild må småningom den första land-
karta, i ordets vanliga förstånd, utveckla sig, på
hvilken tecknet eller ordet företräder bildens
ställe. Med betraktandet och uppfattningen der-
af må den första, förberedande kursen i geogra-
fin slutas, och en annan vidtaga, hvilken för
lärjungen framställer jorden såsom ett helt.
Detta steg är fullkomligt enligt med naturen,
och grundadt i själens fordringar; ty det en-
skilta kan först i och genom det hela vinna sin
fulla betydelse. På denna ståndpunkt må glo-
ben vara och förblifva den enda hjelpreda,
hvilken, om möjligt, i sjelfva skolrummet upp-
ställes till lärjungarnes fortfarande beskådande,
och ej brukas endast undantagsvis — såsom ty
värr' ofta fallet är! —- i ställe för de ända-
målslösa och svårtbegripliga planigloberna. Ju
enklare jordbilden uppfattas och framställer, si
mycket lättare och säkrare skall den inprägla
sig S lärjungens själ, och förbereda den frßm-

2
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tida utbildningen af mathematiska geografin. Har
nu lärjungen klart och tydligt uppfattat det he-
la såsom sådant och i sina delar, så kan man
föra honom till betraktandet af de särskilta huf-
Fuddelarne sjelfva. Här vidtager bruket
af Atlas; men icke så mycket i sjelfva sko-
lan, som icke mera till upprepande af, hvad
der med tillhjelp af ändamålsenliga väggkartor
blifvit lärdt och inhemtadt; ty endast undantags-
Tis kan bruket af mindre kartor å lärjungens
sida, under sjelfva undervisningen, tillåtas, t.
ex. vid det första inträdet till en verldsdel el-
ler ett land, då läraren och lärjungen gerna må
betrakta bilden i dess helhet och alla dess för-
hållanden, på samma sätt, som en resande vid
inträdet i nya länder. Derpå skall väggkartan
förena allas uppmärksamhet, på det småningom
en rent geografisk bild skall vinnas, hvar-
på allt hufvudsakligen beror.

För pfrigt tänker sig utgifvaren gossar och
flickor af och utöfver elfva år sysselsatta med
skolatlas; att tidigare begagna den, kunde en-
dast i det fall vara rådligt, om man funne for
godt att låta den allmänna geografin föregås af
en kura i fäderneslandets geografi.
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Huru atlas bör brukas, kan egentligen icke
läras; utvecklingen af planen dervid må här
o-älla såsom rättesnöre. Den skall medverka att
undantränga en slentrian af döda ord och tal,
som så länge fläckat vetenskapen, och i ställe
för kalla och bristfälliga skildringar sätta mål-
ningar, hvilka genom färgernas friskhet och
glans, genom trohet och mångfald, icke mindre
fängsla ögat än själen. Men likasom i måleriet
hvarje skola har sin egendomliga karakter, hvil-
ken äfven en oinvigd snart igenkänner, utan
att likväl kunna göra de åtskiljande känneteck-
nen klara för sig» likaså bör på en karta öfver
ett enskilt land eller verldsdel den egendomli-
ga karakteren vara så aftryckt, att den beskå-
dande omedvetet känner sig gripen deraf. För-
medlingen sker genom ordet, språket, hvilket
först ger färg, om det är lefvande och bildrikt,
icke blott docerande, utan skildrande d. ä. må-
lande. Lik en förklarande ledsagare i ett gal-
lerie af målningar, måste vid de landsbilder,
som Atlas framställer, den vetenskapligt bildade
läraren vara verksam att genom undervisning
och upplysningar leda lärjungen till en djupare
käiinedoitt af dem. Må han äfven nu, såsom
vetenskapen fbrdrar,. närmast och mest afse den
rena geografiska bilden — gestalten, delar, grän-
sor, höjd, vattengebit och klimatsförhållanden;
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till fullkomnande af sin bild skall han äfven
skildra det lif, som utvecklar sig i rummet, så
väl i växt- som djur- och menniskoverlden. Men.
likaså litet som han, uti geografi i inskränktare
maning, genom ordet allena kan uppnå sitt än-
damål, utan nödgas låta bilden *— vi mena de
vanliga kartorna — framträda, för att sålunda
lätta uppfattandet och komma minnet till bjelp
med eftertanken, i det han liktidigt på tvemie
vägar, genom ögat och örat,, förmedlar dessa
själens egenskaper: så kem äfven» vid uppkal-
landet af de öfriga momenterne i en fullstän-
dig geografisk bild, åskådningen icke undvaras.
Men hvar funnes väl det, som skall framställas,
på ett ändattoålsenligare sätt sammanstäldt, än
der naturen sjelf gifvit det sin plats, för att
vittna om dess krafters verksamhet och dess
evigt gällande lagar? Eller äro kanske Ameri-
kas Cacte'er -och Maguolier, dess Tapir och gen-
gångare mindre betydande i denna verldsdels
bild, än dess landtuddar, floder och sjöar? —

Kan ett lands bild kallas fullständig, om ej tiU
lika det lif antydes, som der utvecklat sjg ocfe
småningom upphöjt det ifrån råhetens tillstånd
ifll en högre kultur, hvars välsigiielserika hand
spridt ljus i skogarna, uttorkat moras och byggt
Späder för menniskor, der förut ödemarkens djur
tade sina tillhåll? — Nej! Först sedan lå>jun-
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gen tänker sig en verldsdel, ett land i den ge-
stalt, indelning och elevation, som de elemen-
lära krafterna gifvit det, sedan han lärt känna
Hess vattenådror i deras mångfaldiga sliugriu-
gar, sedan han kan föreställa sig de växter,
djur och menniskor, som tillkomma det, i före-
ning med vatten och fast land: först då kan
sägas och påstås, att han har en klar och full-
ständig bild af detsamma.

Men för att uppnå detta, skall i sanning ej
blotta benämningen på de i Atlas afbiidade och
antydda föremålen ur naturens och mensklighe-
tens lif göra tillfyllest; teckningarna skola fast
mer då först uppfylla sitt ändamål, om läraren
förstår att lika lefvande, klart och sannt skil-
dra med ord, och förbinda det enskilta till en
hel målning, som konstnären techniskt försökt
det. Medel dcrtill ger såväl vår nya, rikhalti-
ga resebeskrifuingslitteratur, som "das Ausland"
och andra tidskrifter i samma riktning — åt
hvarje flitig lärare i rikligt mått förhanden. Men
de, som ej ha tid och lägenhet till egna samlin-
gar af de sagda materialerna, kunna ur Blancs,
Cannabichs och Berghaus' förträffliga"hjelp-
redor få tillräckligt ämne, allenast håg och lust
finns att bearbeta det

Önskningsvärdt vore vid bruket af skolatlas
att nu och då behandla dess särskilt» delar
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vexelvis öfvervägande jemte hvarandra: d.
ä. mnu skulle den ena gången gå utom det to-
pi\ska och bestämma de öfriga momenterue ur
växt-, djur- och menniskoverlden; en annan
gång skulle man låta anvisa- det lefvande och
skedda sitt ställe i rummet, på det växelförhål-
landet måtte rätt klart framstå för lärjungens
medvetande. Ett exempel skall ge nödig tyd-
lighet åt denna vink! Sedan läraren tror sig
hos lärjungarna hafva bibragt en fullständig
bild af Saxen, må han ännu engång ur minnet
med dem genomvandra dess fruktbara felt, dess
berg och dalar, dess näringsrika städer och byar,
och låta öfver allt nämna och utpeka för sig,
hvad till ställets karakteristik hör, detta må be-
stå i egna naturprodukter, i vedermälen af den
menskliga fliten, eller i betydande företeelser,
som gjort orten ryktbar och vigtig. Eu annan
gång må han gå en motsatt väg och låta upp-
söka ortsförhåilanderna för de namn och tal,
och öfriga elementer, som i kantteckningarna
förefinnas, såsom städer och borgar, der Fur-
star bott» och der de äro begrafna, hvar Gel-
lert var född och hvar han fefde, hvar Luther
predikade o. s. v. På detta sätt skall det hela
snart utbilda sig till en lefvande ta fl a, och blif-
va skolgossens andliga egendom, hvarigenom al-
lena det slutliga målet för undervisningen upp-
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nås. *— Hvad fernissa är för en målning, hvar-
med en förståndig konstnär senast öfverstryker
den, sedan det hela är väl torrt och färgerna
sinsemellan behöj-igen stadgat sig, detta vare
en poetisk skildring- för den geografiska bilden,
såsom utgifvareu önskade, att denna atlas bief-
ve öfverlemnad åt hans lärjungar, — antingen
denna skildring vidrör naturen, eller nationalka-
rakteren, eller enskilta händelser i historien; ty
först — för att anföra ett exempel — sedan
den Tyska gossen eller ynglingen Järt känna
sitt lands och sitt folks betydelse, såsom en
kunnig lärare för honom framställer den, skall
han förstå en Körners, en Uh tands- patrio-
tiska sånger, — skall han fatta Arndts sköna
sång: "Hvad är vårt Tyska fosterland", och så-
lunda med lätthet fullkomna den bild, som hvi-
lar i hans själ. Det är utan tvifvel nyttigt för
vår ungdom, att poesins friska, kraftiga lifsluft
flägtur i skolornas lärosalar, på det ej den en-
dast groft materiel» rigtningen å den ena, och
ett för högt uppskattande af det döda vetandet
å den andra sidan, må förlama själslyftningen,
hvilken Gud förlänat till flygt öfver det -trivia-
la och hvardagliga hän mot idealernas evigt
ljusa och glada land.
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IV. Förklaring öfver Kantteck-
ningarna.

1) Europa.
Kantteckningarna till denna verldsdel inne-

hålla, utom några lätt igenkänneliga, Södern för-
nämligast tillkommande, alster, såsom: Vinran-
kan (Vitis vinifera L.), *) Myrten (Myrtus
communis L ), Blåklinten (Centaurea Cyanus L-.),
Salvian (Salvia officinalts L.), sädesslag, såsom
Hvete (Triticum L.), Råg (Secele L.), Korn
(Hordeum L), Hafra (Avena L.), o. s. v. —

följande för den egna och karakteristiska pro-
dukter:

A. Växter.
Granatträdet (Punica Granatum. L.) (3)
Olivträdet (Olea Europaea. L.) (6)
Pinien (Pinus Pinea. L.) (7)
Humlan (Humulus Lupulus. L.) (17)
Cypressen (Cupressus sempervirens. L.) (19)
Kaprisbusken (Capparis spinosa. L.) (21)
Lagern (Lauras nobilis. L.) (23)
Murgrönan (Hedera Helix. L.) (25)

*) Vetenskapliga namnen på växter och djur, hvilka
jemte de populära här blifvit införda» ehura de i
originalet saknas, öro benaget meddelade af en
sakkunnig nan.
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B. Djur.
a) Däggande djur.

Hamstern ell. åkerråttan(Cricetus vulgaris. L.) (1)
Rådjuret (Cervus Capreolus. L.) (2)
Vilda katten (Felis Catus ferus. L.) (5)
Stengeteu (Capra Rupicapra. L.) (9)
Sjusofvaren (Myoxus Glis. L.) (10)
Lodjuret (Felis Lynx. L.) (11)
Näbbmusen (Sorex. L.) (14)
Vildoxen, Bison (Bos Urus. Gm.) (15)
Vargen (Canis Lupns. L.) (20)
Stenbocken (Capra Ibex. L.) (24)
Murmeldjuret (Arctomys Mamotta. L.) (26)

b) Foglar.
Trappen (Olis tärda. L.) (4)
Horn-Ufven, Berg-Ufven (Strix Bubo. L.) (S)
llvita Svan (Cygnus Musicus Beck. L,) (12)
Näktergalen (Sylvia Luscinia. L.) (16)
Eidern (Anas mollissima. L.) (18)
Skäggade Gamen (Gypaetus barbatus. Storr.) (22)

c) ArafiLier.
Flod-Sköldpaddans (Emys europcca Schn.) (13)

C» Menniskau af Kaukasiska racen.

2) Asien.
Uti kantteckningarna till denna v erldsdel har

man företrädesvis haft afseende på fasta lan-
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dets produkter. Såsom isynnerhet karakteristi
ska må här nämnas t

A. Växter.
Rhabarber (Rheum* L-)? Cl)
Kurbis (Cucurbita Pepot. L.) och Melon (Cucu-

mis Melo. L.) (2>
Théebusken (Thea ckinensis. L.) (4)
Ginseng (Ginsingia. Dec.) (5)
Lotos (Nymphasa Lotus. L.) (8)
Kaffeträdet (Cofféa arabica. L.) (10)
Särskilta Palmer (Areca och Corypka. L.) (12

och 26)

Kamferträdet (Laurus Camforä. L.) (14)
Kanelträdet (Lauras Cinnamomum. L) (16)
Mangustan ell. Gummigutt-trädet(Garcinia Cam-

bogia. L.) (18)
Pepparbusken (Piper. L.) (20)
Nepentbes (Nepenthes. L.) (23)
Banianträdet (Rhizophora Mangle. L.) (25)
Aprikosträdet (Prunus Armeniaca. L ) (29)
Ingefäran (lingiber officinale. Gärtu.) (31)
Dragantträdet (Astragalus gummifer. Lat.) (32)
Lärkträdet (Pinus Larix. L.) (34)

B. Djur.
a) Diiggande djur.

Tigern (Felis Tigris. L.) (6)
Zobeln (Mustela Zibellina. Pall.) (7)
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JVluskusdjuret (Mosehus moachiferus. L.) (11)
Elefanten (Elephas indicus. L.) (15)
Markatta (Semnopithecuspruinosus. Desm.) (19).
Zebu ell. Puckeloxen (Bos Taurus indicus. Buff.)

(21)
Dscbiggatai (Equus Hemionus. Pall.) (28)
Kamelen (Camelus bactrianus. L.) (33)

b) Foglar.
Gänga (Pterocles. Tem.) (3)
Tuppen (Gallus Bankiva. Tern) (9)
Påfogeln (Pavo cristatus. L.) (13)
Adjutanten ell. Marabustorken (Ciconia Marabu.

Tem.) (24)
Hornskatan (Buceros. L.) (30)
Fasanen (Phasianus. Cuv.) (35)

c) Amfibier.
Gavfalen ell. Ganges-Krokodilen (Crocodilus gan-

geticus. Br.) (17)
Glasögouormen (Naja tripudians. Merr.) (22)

C. Menniskan — af Mon-
goliska stammen (ofvan), och af Malaji-
ska stammen på fasta landet (nedan).

3) A fr i c a.

Af de här befintliga produkterna äro isyn-
nerhet att märkas:

A. Vigtcfr
Asblomman ell. Stapelien (Stopdia. L.) (2)
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Dadelpalmen (Phcenix dactylifera. L.) (4)
Proteer (Protea. L.) (5 och 6)
Pappersplantan (Cyperus Papyrus. L.) (8)
Solfjäder-Palmen (Borassusftabelliformis. L.) (9)
Klubbhirs (Panicum turgidum. Forsk.) (10)
Fikonträdet (Ficus. L.) (12)
Ris (Oryza sativa. L.) (15)
Ananas (Bromelia Ananas. L.) (19)
Pisang (Musa Paradisiaca. L.) (22)
Ljung (Erica. L.) (23)
Cocospalmen (Cocos nucifera. L.) (25)

och slutligen den märkvärdiga
Arachis hypogaea L., som bildar sina frön tfn-

der jorden. (27)

B. Djur.
a) Däggande djur.

Lejonet (Felis Leo.) (3)
Antilopen (/intilope. L) (7)
Flodhästen (Hippopotamus amphibius. L.) (11)
Giraffen (Camelopardalis Girafa. L.) (21)
Dromedarien (Camelus DromedariusH L.) (26)
Fennek (Canis Zerda. Gm.) (28)

b) Foglar.
Strutsen (Struthio Camelus. L.) (1)
Orm-Falken ell. Secreteraren (Gypogeranus Ser*

pentarius. Illig.) (13)
Ibig (Ibis religiösa. Cäv.) (17)
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Långstjertad Trast (Turdus. L.) (18)
Hägern (Ardea. L.) (24)

c) Amfibier.
Nil-Krokodilen (Crocodilus vulgaris. Geoff.) (16)

C. Menniskan af Negersiammen.

4) Nordamerika.
Genom kantteckningarna till denna verisdel

har man tillika velat åskådliggöra den lag, enligt
hvilken allt organiskt lif upp emot polerna bå-
de till mängd och fulikomiighet aftager, dels
ännu synes i enkla och outbildade gestalter,
och omsider upphör i en evig is, under det
att lifvet ner emot aequatorn utvecklar sig och
spirar fram i en mer och mer tilltagande yp-
pighet, mångfald, färgprakt och fulikomiighet.
Utom de för Nordamerika företrädesvis egna
parasollväxter, Astrar och solrosor, förtjena föl-
jande skolans' uppmärksamhet:

A. Växter.
Tångarter och Hafsgräs (Sargassum. Ag. med

flere slägten.) (2. 4. 37)
Parbladiga Cypressen (Cupressus disticka. L.) (5)
Flugfängaren (Dionasa Muscipula. L.) (10)
Clarkia (Clarkia pulchella. Pursh.) (11)
Yakka (Yucca gloriosa* L.) (13)

2*
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Magnolia (Magnolia grandiflora. L) (15)
Cactus (Cactus. L.) (16)
Tulpanträdet (Liriodendron Tulipifera. L.) (18)
Stor Aloe (Agave americana. L.) (22)
Rudbeckia. L. (25)
Dodecatfteon (Dodecatheon Meadia. L.) (29)]
Färgeken (Quercus tinctoria. Willd.) (31)
Weyrauths-Furan (Pinus Strobus. L.) (33)
Coptis trifolia. Salisb. -(35)

B. Djur.
a) Däggande djur.

Skälen (Phoca. L.) (1)
Amerikanska björnen (Ursus americanus. Gm,)

(6)
Amerikanska haren (Lepus americanusr Gm.) (8)
Bäfvern (Castor Fiber. L.) (9)
Flygande Ekorren (Pteromys volucella. L.) (14)
Kanadiska hjorten (Cervus canadensis. Gm.) (17)
Cuguaren, Amerikas LejonC-FpJis concolor. L.) (23)
Schnbben (Procyon Lotor. Storr.) (30)
Randiga Ekorren (Tamtas striatus. 11l ig.) (32)
Muskusoxen (Bos maschatus. Gm.) (34)

b) Foglar.

Garfogeln (Alca impennis* L.) (3)
Kalkonen (Meleagris Gallopavo. L) (12)
Dubbelvingade Qften (fetra& Cupido. Gm.) (2£|
Flytt-duftan (Columba migratoria. L.) (27)
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Cornmendör-skatan (Corcus Gubernator. L.) (28)
Tofs-skraken (Mergus cucullatus. Wils.) (36)

c) Amfibier.
Axolotl (Siredon mexicanus. Wagl.) (19)
Skallerormen (Crotalus. L.) (20)
Sköldpaddan (Testudo. L.) (21)

C. Bröstbilden af en Nord-
amerikansk höfding, såsom den röda men-
niskostammens i denna verldsdel repre
sentant.

5) Sydamerika.
Utom de för denna verldsdel förnemligast

egna Lianer och Klängväxter, äro vid förklarin-
gen af kantteckningarna att märkas:

A. Växter»
Bomullsträdet (Bombax. L) (1)
Pisang (Musa paradisiaca. L.) (4)
pereskia. Plum. (6)
Drakträdet (Draccena Draco. L.) (8. 26)
Jraukaria. Juss. (12)
Ormbunkar. (16)
Trädlika gräs och ärter af Bambus (Bambasa.

L.) (19. 22)
Palmer (Iriartea och Mauritia. L.) (24. .29)
Vanillen (Epidendron Vanilla, L) (33)
Melonträdet (Carica Papaya. L.) (35)
Kakaoträdet (Theobroma Cacao. L.) (38)
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B. Djur.
a) Däggande djur.

Myrbjörnen (Myrmecophaga jubata. L.) (3)
Sengångarn (Bradypus tridactylus. L.) (5)
Bältan (Dasypus tricinctus. L.) (13)
Lama (Auchenia Liarna. Illig.) (14)
Vampyren (Phyllostoma. Geoff.) (18)
Skrikar-Apan (Mycetes Seniculus. Illig.) (20)
Marsvinet (Capia Aperea. Pa-W.) (21)
Tapiren (Tapirus americanus. L.) (23)
Tajassu (Dkotyles. Cuv.) (3b)

b) Foglar.

Kamischi (Palamedea cornuta. L.) (2)
Klipphöns (Pipra Rupicola. L.) (7)
Sasa eller Hoatzin (Opisthocomus cristatus. Hoff«

mgg) (10)
Tukanen (Ramphastus. L ) (27)
Condorn (Sarcoramphus Gryphus. Dum.) (30)
Ara fPsittacus. L.) (32)
Kolibri (Trochilus. L.) (34)
Jabiru (Mycleria americana. L.) (37)

c) Amfibier.
Leguan (lguana. Cuv.) (11)
Horngrodan (Råna cornuta. Seba.) (15)
Boa, jätteormen (Boa Constrictor. L.) (28)

d) lasekter.
Ljktbäraren (Fulgora Laternaria. L.) (9)
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C. Bilden af en Maxur un a-
Indianare, med sin nationala ansigts-
prydnad, visar de ostliga kustboernas
egenheter.

G) Oceanien.
Kantteckningarna till denna verldsdel inne-

hålla tillika måuga, den Ostindiska archipelageu
ejrna former.

A. Växter.
Kryddneglikträdet (Caryophyllus aromaticus. L)

(1)
Jätteblomman (Rafflesia. R. Br.) (2)
Brödträdet (Artocarpus incisits. L.) (4)
NyHolländska Mahoganyträdet (Eucalyptus.

L'Herit.) (10)
Banksia. L. fil. (13)
Acacia (Acacia aphylla. Tournef.) (17)
Kardemumma (Alpinia Cardamomum. Roxb.) (19)
Fräkenträdet (Casuarina. L.) (23)
Cajeputträdet (Melaleuca. L.) (25)
Trädlika owtibunkar (Cyathea. Sm.) (28)
Ilafscocos (Lodoicea. Comm.) (29)
Muskotträdet (Myristica moschata. L.) (32. 35)
Nya Hollands Sockerrör (Saccharum irritans.

R. Br.) (34)
Benzoeträdet (Styrax Eenzoin. Dryd.) (36)
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B. Djur.
a) Däggande djur.

Känguruh (Halmaturus giganteus. Illig.) (3)
Orang Utang (Simia Satyrus. L.) (5)
Flygande Maki (Galeopithecus volans. Pall.) (6)
Wombat (Phascolomys ursinus. Geoff.) (14)
Sjöelefanten (Macrorhinus proboscideus. Cuv.)

(18)
Dingo (Canis familiaris Dingo. Sli.) (22)
Näbbdjuret (Ornithorhynchus paradoxus. Blum.)

(24)
Hjortsvinet (Sus Babirussa. Buff.) (26)
Kahau eller Långnäsade Apan (Simia Nasica.

Schreb.) (37)
Kuskus (Phalangista maculata. Tem.) (38)

b) Foglar.
Paradisfogeln (Paradisea. L ) (7)
Argusfasanen (Phasianus Argus. L) (9)
Papegojan (Psittacus. L.) (11)
Casuaren ell. Emeu (Casuarius Nova: Ilollan-

dice. Lath.) (16)
Megapodius. Less. (27)
Cecadu (Psittacus. L.) (30)
Lyrbäraren (Maenura Lyra*. Vieill.) (31)
Salanganen (Hirundo esctdenta. L) (33)
Muskotdufvan (Columba muscadivora. Tem.) (35)

c) Amfibier.
Pythonormen (Coluber. L.) (15)
Långsvansad Ödla (Agarna. Daud.) (20)



43

C. Men ni sk an i Oceanien:
En Malayer från ön Timor (ofvan), och
en tatuerad Ny-Seeländare (nedan).

7) De Tyska Förbundsstaterna jemte
Polen..

Kantteckningarna angå endast Tyskland, så-
dant det fordom, såsom ett enda Tyskt rike, i
spetsen för hvilket Kejsaren stod, utgjorde,
men nu, såsom en Förbundstat, utgör hjertat i
Enropas statskropp. Tiden för dess lefnads-
blomma, £ politiskt och. nationelt hänseende,
infaller under medeltiden; konst och vetenskap,
som uppspirade och» slogo rötter der,, hafva in-
virat sig^ och blomstra I nyare tiden. Grund-
dragen i den Tyska nationalkarakterenr en in-
nerlig fromhet, en manlig verksamhet, —

rikets grundpelare! —- allvarlig vetenskap
och glad konst — antydas genom de fyra fi-
gurerna, som intaga) rummet omkring och un-
der den Tyska eken, vårt fäderneslands sköna-
ste symbol. Emellan dem varsnar blicken öf-
ver allt bebodda felt, betande hjordar, brusan-
de strömmar och gamla borgar, i det Steph ans-
kyrkan (till venster) skalr erinra om den, mot
himmelen sträfvande, Tyska byggnadskonsten,
som företrädesvis i det heligas tjenst får sin
fulla betydelse och storhet. Den enkla bygg-
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nåden till venster föreställer rådhuset (der Rö-
mer) i Frankfurt am Maiu, ett ställer der så
många ädla Tyska Kejsare — de flesta ibland
dera —• slöto förbund med det rättrådiga Tyska
folket. De sex ibland dem, om hvilka bröst*
bilderne i kanterne "ferinra, beteckna tillikahuf-
vudepocherne i det Tyska rikets historia: åtfer-
upprättaren af den Romerska Kejsarevärdighe-
ten Carl den Store (l), Slavemas besegrare
och grundläggaren till så många städerHenrik
I. (2), den käcke Saliern Conrad 11. (3), d^n
högsinte Hohenst&ufen Fredrik 1. (4), åter-
ställaren af det Tyska riket, Rudolf af Habs-
burg (5), och slutligen det tusenåriga rikets
sista Furste, den ädle Kejsar Frans 11. (6),
som nedlade kronan (1806), såsnart den blef
berÖfvad sin ursprungliga värdighet och hög-
het, och hvilken vi hafva att tacka, att åtmin-
stone det "hpliga" Tyska rikets namn blef
utan smälek bibehållet. Hvad. Tyskland derige-
nom förlorade i enhet, det må enigheten emel-
lan de talrika medlemmarna i dess stora famil-
jer söka ersätta; ty endast enighet skaffar makt!
Måtte hvarje Tysk gosse och yngling lära sig
detta ur sitt fäderneslands historia; då blir Tysk-
land äradt, starkt och fritt. Talen bilda bygg-
nadsvirket för den Tyska historien i efseende
å politik och kultur.
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9. Efter Cristi födelse: Herman nedgör Va-
ri legioner.

375. Folkvandringarna, Germaniska folkslags
tillströmmande emot det Romerska riket.

496. Östgöternas (Theo dorik) och Franker-
nas (Chlodvvig) rike.

800. Carl den Store, krönt Romersk kejsare*
843. Frankiska rikets delning genom fördraget

i Verdun.
955. Otto I. slår Ungrarne för alltid tillbaka

i slaget på Lechfeliet. t

1138. Conrad 111. ef Hohenstaufen, Henrik
den Stolte, hertig af Saxen och Baiern;
Welfer och Guibelliner.

£241. Hanseförbundet instiftas.
1308. Schweizerförbundet Henrik VII. af Lu-

xemburg.
1356. Gyllene Bullan.
1415. Hussiterkriget.
1495. Landsfreden. Näfrätteijs slut.
1517. Reformation.
1555. Religionsfreden i Augsburg.
1648. Westphaliska freden.
1701. Spanska successionskriget.
1745. Frans I. af Toscana, Maria Teresias

gemål.
1763. Freden i Hubertsburg.
1792. Det första förbundet emot Frankrike.
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1804. Frans 11. arfkejsare af Österrike.
1806. Rheinförbundet. Upplösning af det Ty-

ska riket. Frans 11. efsäger sig den Ty-*
ska kejsarevärdigheten den 6 Augusti.

1813. Tyskland uppreser sig emot det Franska
enväldet.

1815. Tyska förbundsacten,. afslutad i Wien
den 8 Juni..

1830. Constitutionela rörelser
De sex vapnen föreställa Tysklands hufv uel-

stater: Kejsaredömet Österrike, Konungariket
Preussen —- två örnar i.' väisignelserik enig-
het på den åldrigaTyska ekens föryngrade topp!
— Konungarikena Baiern och Wurteraberg
(till venster), Saxen och Han ov er (till höger).

De namn, som fylla äretaflorna, tillkänuagif»
va stjernorna af första ordningen på den Tyska
nationens himmel i vetenskap och konst, en klar
och allvarlig anmaning till läraren att icke sö-
ka vart fäderneslands betydelse endast i dess
välsignade geografiska läge och fysiska beskaf-
fenhet, eller i dess politiska ställning, utan
framför allt i den oäudliga rikedomen på ut-
märkta snillen och ädla, stora män, genom hvil-
kaä närvaro och verksamhet små byar och sto-
ra städer vunno betydelse och glans, samt lan-
det fått bekräftelse uppå att vara en plantskola
för den sanna bildningen. Taflan of»au till ven-
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jtter nämner fem ädla stamfur st ar; taflan till
höger några betydande statsmän sedan den
Westphaliska freden; en annan nämner krigs-
hjeltar, som med svärdet i hand försvarat Ty-
ska folkets ära och frihet, ifrån Fröns berg
till furstarne Schwarzenberg och Blucher,
segraren» vid Leipzig, och ibland dem har äfven
den ädle konungen af Polen, Sobieski, och prin-
sen af Savoyen, Eugene, vunnit en hedersplats,
emedan de tjenat den Tyska saken. Efter dem
nämner en annan tafl a Tysklands sångarbjeltar,
dess skalder, ifrån den fromma Otfried till
Göthe och Sch ill er. För den Tyska veten-
skapen var ej en tafl a tillräcklig att engång
upptaga de utmärktaste, hvilka ifrån den mång-
sidigt bildade, långt fram om sin tid gående
Albertus M. (omkring 1250), till de ännu lef-
vande A. v, Humboldt, Carl v. Ritter — dana-
ren af den geografiska vetenskapen — och brö-
derne Gr i mm, som gjort sig isynnerhet för-
tjente af det Tyskß språkef och utbildningen af
dess lagar, — De som utmärkt sig på de skö-
na, bildande konsternas gebit, vare sig i måle-
ri* skulptur eller musik, nämnas i en sjunde
tafla, der Erwin von Steinbach, uppbygga-
ren af domkyrkan i Strasburg, står främst, och
den genialiska Beethoven slutar raden. På
sista taflan ha de mäus namn fått sin plats,
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hvilka utmärkt sig antingen genom a) upp-
täckter, såsom Guttenberg, Guerike, Sen-
nefelder och Frauenhofer, eller genom b)
stora handelsföretag, såsom de ädla Fug.
ger, medeltidens Rothschildar, eller också c)
såsom menniskovänner, såsom:
A. H. Franke, den fromme grundläggaren af

Barnhuset i Halle;
den sannt ädle Friherre v. Rochow, som ge-

nom inrättandet af byaskolor förbättrade
folkundervisningen på landet;

Heinicke i Leipzig, den första lärare i Tysk-
land för döfstumma;

A. Zeune i Berlin, grundläggaren af den för-
sta anstalt i Tyskland för blinda, och

«

den ädle, vidtbekante Pestalozzi, outtröttlig
i sin kärlek till menskligheten.

Anmärkning. Antalet af namnen må den
kunnige läraren här, lika-
som vid de Bndra taflorna,
öka eller förminska, enligt
sitt bepröfvande och lärjun-{
garnas bildning. Utgifvarens
subjectiva åsigter skola ej
vara bindande för någon
annan.
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g) Frankrike med Belgien.
Kantteckningarna sluta sig endast till Frank-

rike. Frukt, viurankor (Vitis vinifera L.), oli-
ver (Olea europcea L) och lager (Lauras no-
bilis L.) utgöra såsom landsprodukter hufvud-
sakligast förbindningarne uti arabeskerna. De
begge företrädesvis framstickande figurerna uti
de senare: Peter af Amiens (1090) och
Jeanne d'Arc eller den Orleanska flickan
(1429) — antyda de begge stora krigsepocher-
na i Frankrikes historia: de religiösa korstågen,
och'den långvariga kampen för nationalära och
oafhängighet. — Åtta bröstbilder föråakådli-
ga för lärjungarne grundläggarne och de för-
nämsta furstarne af de fem dynastier, hvilka
sedan 10 århundraden innehaft den Franska
thronen, uemligen:
1) Hugo Capet, ÖS7.
2) Ludvig IX, den Helige, 1226.
3) Philip VI. af Valois, 1328.
4) Den ridderlige Frans I. af samma hus, 1515.
5) Henrik IV. af Bourbon, 1589.
6) Ludvig XIV., 1643.
7) Napoleon Bonaparte, Frankrikes Kejsare, 1804-
-8) Ludvig Philip af Orleans, Fransmännens Ko-

nung „ 1839.
3
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Det af troféer omgifna vapnet föreställer
endast C har t an, frihetsbrefvet af 1830.

Såsom minnesmärken af den kyrkliga och
nationala byggnadskonsten finnas i arabeskerna
kyrkan Notre Dame och triumfbågen i Pa-
ris aftecknade.

De män, hvilkas namn här, omslutna af
ärans lagrar, funnit sin plats jemte konun-
garna , bilda Frankrikes sanna hederslegion,
antingen såsom hjeltar på slagfeltet, såsom:
Du Guesclin, Bayard, och andra, hvilka
nämnas i den ne dra taflan; eller i Konungens
råd och Deputeradekammaren såsom Statsmän,'
bland hvilka Cardinal Richelieu och Maza-
rin, de insigtsfulla finansministrarne Colbert
och Necker, den talentfulle Mirabeau, den
trigserfarne Carnot, den fine Talleyrand,
den kraftfulle talaren,-Foy, den redlige, svär-
mande Chateaubriand, den firade Lafayet-
te, den ädle, klarsynte Casimir Perier; de
såsom historieskrifvare utmärkte G-uizot och
Thiers; eller på vetenskapens vida felt, så-
som: Descartes (Cartesius), Bossvet,
Montesquieu, Voltaire, Rovisseau, La-
peyrouse, Buffon, Laplace, Monge, brö-
derna Cuvier, Lacr-oix, Chaptal och Biot;
eller i skaldekonstens lagerlunller, der: Rabe-
lais, Corneille, Möliére, Racine, Boileau
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och många andra efter dem vunnit ett odödligt
rykte; eller i de techniska och bildande kon-
sterna, såsom: Claude Lorain, David, Ver-
net —en hel familj af konstnärer! — och
Desnoyers; eller i befordrande af nyttig nä-
ringsflit, såsom: Montgolfier, Didot, Bre-
guet, Jacqoard och- Ternaux; eller omsider
i äkta Christlig menniskokärlek, såsom den from-
me Fenelon, den ädle Hauy, den första lä-
rare för blinda, — den älskvärda L'Epée, lä-
rare för döfstumma, och den menniskoälskande
Monthyon. De representera — om man un-
dantager några få — Frankrike, som af hela
Europa aktas, men icke fruktas.

De tal, hvilka till sin betydelse ej redan
blifvit förklarade, antyda följande företeelser:
1572. Parisiska brölloppet
1685. Edictet i Nantes opphäfves.
1789. Franska revolutionens början.
1814. Den äldreBourbonska dynastins återkomst.
1830. Den andra (Juli-)revolntionen.

9) De Brittiska Öarna och^lolland.
Dessa begge riken äro att förliknas vid tven-

ve friare till samma brud; bruden är Nordsjön
och det af dess besittning beroende herraväldet
till sjöss.
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A. Stora Britannien och Irland.
De dertill hörande kantteckningarna fylla de

tre öfra sidorna. Den England egna krappväx-
ten (Rubia tinctorum) utgör hufvudtråden i
arabeskerna, hvilken, motsvarande sjelfva fol-
kets karakter, blifvit bibehållen helt enkel, och
företrädesvis upptagit inom sig emblemer af
handel och sjöfart. Emellan dem antyda nio
bröstbilder hufvudmomenterne i Englands och
Stor-Britanniens regenthistoria:
1) Egbert den Store, förenar heptarkin, 827.
2) Alfred den Store, omkring 888.
3) Wilhelm Eröfraren, 1066.
4) Henrik VII Tudor, som slutar striden e-

mellan den hvita och röda rosen, 1485.
s)'Jakob I. af det olyckliga Stuartska huset,

1603.
6) Republikens Protector, Oliwer Cromwell,

1649.
7) Maria och Wilhelm 111. af Oranien, 1689,

och
8) Den första konung ef huset Hauovcr, Gorg

1., 1714.
Årtalen äro endast fyllnader i de genom

bröstbilderna tillräckligt antydda epocher och
vigtigaste företeelser i Engelska historien.

1215. Magna charta, Engelska folkets stora
frihetsbref, aftungas Konung Johan.
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1313. Den Svarte Prinsen segrar vid Crecy.
1535. Henrik Vill gör sig, genom en reform i

deu Engelska kvrkan, oafhängig af Rom.
1652. Navigationsacten.
1770. Förlusten af de Nordamerikanska kolo-

nierna.
Det förenade konungarikets vapen, likväl

utan det tills 1837 deruti befintliga Hanovcrs.
. Ångfartyget och angvagnen skola erin-

ra om Englands ©fvervigt i allt hvad Mekani-
ken beträffar, eburu äran af det första ångfar-
tygs uppfinning af nyare construction tillhör
Anglo-Amerikanaren Ful ton.

Tvenne äretaflor nämna af de flera Ii undra-
de, hvilka vore värda att såsom hedersmän,
hvarpå England aldrig lidit brist, blifva i bag-
komne, endast de utmärktaste, nemligen: a)
Statsmän: Pitt den Äldre (Lord Chatam)
och den Yngre, den ädle Burke, den kraft-
fulle Fox och den genialiske Canning; b)
Feltherrar: hjeltarne Malborough, Nelson
och Wellington; c) De store Sjöfararne
och utvidgarne af den geografiska vetenskapen:
Cabot, Drake, Cook och Banks; d) Lärda
och Philosopher: Baco den Äldre och Yn-
gre, Wicliffe, Englands Luther, den store
mathematikern och physikern Newton, filoso-
fen Lo ek c, och historieskrivaren Hume; e)
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Skalder: Ossian, de Skottska högländernas
bard, Shakespeare, den oöfverträfflige, den
Sublime Milton, den snillrike satyrikernSwift,
Lord Byron, den mest glänsande meteor på
den nyare Engelska poesins himmel; f) Bildan-,
de konstnärer: Sir Thom. Wren, uppbyggaren
af S.t Paulskyrkan, den snillrike upptäckaren,
technaren och målaren Hogarth, och den sto-
re skådespelaren Garrik; g) Befordrare af
industri och näringar: Arkwright, upp-
finnaren till spinnmaschinen, Sir Humphry
Davy, den store kemisten ech uppfinnaren af
säkerhetslampan, Anglo-Amerikanaren Perkins,
uppfinnaren till ångkanonerna o. s. v.; h) Men-
niskoväuner, hvilkas minne ej blott England,
utan hela den civiliserade verlden välsignar:
Jenner, uppfinnaren af ympningen med ko-
koppor, Grefve Rumford, hvilken Nordameri-
ka och Tyskland göra England stridig, de fat-
tigas fader! — den förträfflige Howard, som
besökte fångar och bemödade sig att afhjelpa
deras elände, ända till uppoffrandet af sitt eget
lif, och slutligen den sannt christligt sinnade
Wilberforce, negerslafvarnes outtröttlige ta-
leman. — Detta är, enligt skaldens ord,

"den krönta ö,
Ett majestätets land, krigsgudens thron,
Det andra Eden, halfva paradiset,
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pen borg, naturen byggde åt sig sjelf,
Att trettsa lastens smitta, krigets våld,
Ett folk så segerrikt, en verld för sig,
En perla, fattad uti silfverhafvet,
Som henne tjenar till en ringmur, till
En fästningsgraf, att husets ro försvara
Mot afunden af mindre sälla länder;
Ja, detta England, fullt af fröjd och frid^
Som födt och fostrat upp så många kungar,
Till ätten fruktade, till börden ädla,
Så vidt från hemmet kända genom bragder
För Kristenhet och äkta riddarära;
Ja, detta dyra själars dyra land,
Dyrt för sin ryktbarhet i hela verlden/' —

(Shakespeare, Richard 11. Act 11. 2.)

B. Holland eller Konungariket Nederland.
Maria et eoelum naturaque rerum

Obstiteti obstantes hi domuere deos.
Hvad menniskan förmår, till och med utan

att vara understödd af naturen, utan tvertom i
en beständig strid med dess krafter,, det har
Holland visat, och förgäfves söka vi på något
annat håll ett dylikt vedermäle af den menskli-
ga viljans kraft oeh verksamhet, Venedig kan-
ske undantaget. Men derfore räknas äfven det-
ta lilla land till de stora makterna i mensklig-
hetens och vetenskapernas historia, och står
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förmedlande emellan det befryndade Tyskland
det stolta Frankrike och det afundsjuka Eng-
land, vid mynningarna afßhein, Maas och
Schelde, och har ända till senaste tider, ome-
delbart jemteEngland, med ära tagit del i verlds-
handeln. Bröstbilderna af den högsinte Wil-
helm af Oranien (a) och den tappre amiral
Ruyter (b) erinra om glansperioderne i dess
politiska lif, äfvensom de begge årtalen

1579 och 1814,
beteckna de begge epocherna af först tillkäm-
pad och senare återvunnen oafhängighet; ty
endast i sjelfständigheten och friheten
har Holland sin fulla betydelse. Åtta namn re-
presentera hundrade af de stora män, som lef-
vat ibland detta ädla och aktningsvärda folk,
nemligen: Hugo de Groot (Grotius), folkrät-
tens frimodiga grundare, den skarpsinnige filo-
sofen Spinoza, den flitige naturforskaren C am-
per, den lärde och snillrike filologen Ruhn-
ken, de snillrike skalderne Cats ochVondel;
uppfinnarne till oljemålningen, Hubert och Jo-
han von Eyk, och slutligen Paul Rembrandt,
mästare i teckningskonsten, och att I ljus och
skugga på papperet och duken på ett förtrol-
lande sätt träffa sanningen. Hvart och ett af
dessa namn erinra om många samtida, hvar för
sitt yrke sträfvande män.
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Naturprodukterne i arabeskerna antyda bo-
skapsskötsel, linskötsel, trägårdssköt-
gel (lökväxter, Seliaceae); men öfver det hela
utbreder handeln sitt rika ymnighetshcrn.

Torgen hvimla af folk och kranen med liflig-
het röres;

Sorlet af sällsamma språk örat med undran
slår an;

Skördar af jorden den idoge köpman i ladorna
samlar:

Hvad åt den glödande sol alstras på Africas
jord,

Allt hvad Arabien kokar och yttersta Thule be-
reder,

HÖgt Amalthea har fyllt hornet med muntran-
de gods.

Der åt förtjensten alstras af lyckan gudomliga
foster,

Närda vid fribetens bröst konsterna växa med
fröjd;

Härmande lifvet förnöjer den snillrike Konstnär
vårt oga:

Danad af mejseln till lifs, talar den kännan-
de sten.

Scbiller.
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10) Skandinavien och de Ryska Öster-
sjöländerna.

Den geografiska kartan framställer till åskåd-
ning såväl bäckenet, som kusterna af Östersjön,
och de floder, som falla i den.

A. Skandinavien.
De härtill hörande arabeskerna på nedre si-

dan bildas af Granar (Pinus Abies. L.), Tallar
(Pinus sylveslris. L.) och Björkar (Betala alba.
L.), såsom de öfvervägaude trädarterna. Emel-
lan dem synas Falken (Falco. L.), Eidern
(Anas mollissima. L.), Renen (Cervus Taran-
dus. L) och Filfrassen eller Jerfven (Gu^
lo borealis. Storr.), såsom karakteristiska högre
djurarter på halföu.

Sex bröstbilder beteckna lika många perio-
der uti de tre nordiska rikenas regenthistoria:
a) Margareta den Store, som förenade alla
tre kronorna på sitt hufvud; c*) Christian I.
af Danmark, stamfader för den Oidenburgska
dynastin på Danska tronen; b) den ridderliga
frihetshjelten Gustaf Wasa; d) den ädle Gu-

*) Omkastniggen af bokstäfverne b och c hår, lika-
som framdeles, i kapitlet om Balkan -Ilalfön, af
siffrorna 3, 4 och 5, i ordningen af växter och djur,
har skett till följe af tryckfel såväl i origlnalaf-
handlingen som på sjelfva kartan.
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staf 11. AdoJf; e) den äfventyrliga Carl XII.;
f) den förståndige och vise Carl Johan, grun-
dare af en ny dynasti.

Vapen: till höger det Danska, till venster
det Svens k t-Norsk a.

Af Skandinaviens förtjenstfulla män nämner
taflan (ofvan till venster) endast några få: den
kloke Canslcrn Oxenstjerna, den tappre hjel-
ten Torstenson, den ädle statsmannen Bern-
storff; vidare samlaren af den gamla Eddan,
Snorre Sturleson, den store Astronomen
Tycho Brahe, den lärde Samuel Pufen-
dorf (född i Saxen), den gåtfulle Bndcskådaren
Immanuel Svedenborg, den skarpsinnige
systematikern i naturhistorien Carl v. Linné,
skaparen af den vetenskapliga kemin Scheele
jemte sin stora efterföljare Berzelius, och
upptäckaren af electromagnetismen Oerstedt;
derpå nordens herrliga sångare: Atterbom,
Tegnér, Baggesen, Oehlenschläger, den
muntre, quicke Komediförfattaren Holberg;
den* förträfflige historieskrivaren Gej er, och
slutligen den genialiske bildhuggaren Thor-
waldsen.

Talen gifva hufvudledtråden till de tre ri-
kenas historia:
1015. Knut den Store, den första Christna

konung.
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1251. Stockholms grundläggning.
1397. Kalmare-Unionen.
1448. Christian I. af Oldenburg.
1524. Kalmar-Unionen upphäf\es.
1660. Freden i Oliva.
1721. Freden i Nystad.
ISO9. Gustaf Adolfs afsättning.
1814. Sveriges och Noriges förening.
1818. Carl XIV. Johan (Bernadotte).

B. Ryska Östersjöländerna. *)

De dertill hörande kantteckningarna fylla bla-
dets öfra del. Fördelningen bildas till höger
genom det kejserliga Ryska vapnet, till
venster genom en Grekisk-Rysk kyrka, i det
dem egna byggnadssättet. Förbindningen i ara-
beskerna utgöres hufv udsakligen af björkar (Be-
tnla alba. L.)> såsom förnemligast tillhörande
den höga norden. Ibland karakteristiska djur
finnas El gen (Cervus Alces* L.) och Orren
(Tetrao tetrix. L.) En grupp Ryssar och
uar visa nationaldrägterna.

Hufvudmomenterna i Rysslands regenthisto-
ria bilda följande bröstbilder: 1) Wladimir
den Store, den första Christna herrskare; 2)

*) Kartorna öfver Enropa och Asien innehålla det nö-
digaste af detta stora rikes öfriga delar.
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Tzar Peter den Store, grundläggaren afRyss-
lands storhet och makt i Europa; 3) Cathari-
na 11., en furstinna med manlig själ, och slut-
ligen 4) det ädla brödraparet, den milde Ale-
xander I. och den kraftfulle Nicolai 1., beg-
ge öfverensstämmande i sina oaflåtliga sträfvan-
den att göra Ryssland stort och lyckligt genom
religiositet, rättvisa och en sann, folkets och
tidens behofver motsvarande bildning.

Namnteckningen {ofvan till höger) nämner
1) de män, genom hvilka Ryssland tillkämpat
sig sin ställning i Europeiska Statsförbundet:
Turkarnes besegrare, Furst Pol-emkin och Furst
Diebitsch Sabalkanski, Napoleons besegra-
re, Kutusoff Smolenski, den djerfve Suwa-
roff Italiensk!, och eröfraren af Eriwan och
Warschaw, Furst Paskewitsch Eriwanski;
till dem sluta sig den utmärkte sjöfararen
Krusenstern; 2) de första Christna lärarne
och grundarne af kyrkospråket, Methodius
och Cyrillus (i 7:de århundradet), Ryska fol-
kets begge storahistorieskrifvare^ Nestor (omkr.
1100) och Kar a msin <i 1826)j 3) National-
skalderne Lomonosoff, Kryloff, Derscha-
win, Alex. Pijsqhkin (t 1837) och 4) Thron-
följarens mångsidigt bildade lärare Schukow-
ski, hvilken pedagogik och poesi görs hvarau-
nan stridig. S*
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ll)Pyreneiska Halfön.
Kantteckningarna till denna karta innehålla

a) af halföns naturalster de för den egna
sydfrukter: Granater (Punica Granatum. L.),
och företrädesvis vinrankor (Vitis vinifera.
L.); på begge sidorna om vapnet: Lakrisroten
(Glycyrrhiza glabra. L.); vidare hufvudet af en
merino (Ovis Aries. L» hispanicus.) o«h en häst
(Equuß Caballus. L.), för att antyda <3essa Tig-
tiga grenar .af den Spanska boslcapsafveln; b)
nationaldrägter, musik (guitarre) och dana
(castagnetter); c) antydning af den egendom-
liga Mohriska byggnadskonsten (hvalfbågar i form
af en hästsko), d) Vapen: det Spanska (till
höger), det Portugisiska (till venster). ~»

Bröstbilderna till höger föreställa: Cid (El
Campeador) 1 12:te seklet: 1) Ferdinand
den Katholske och Isabella -af Castilien
(1492), 2) Carl 1., såsom Romersk Kejsare kal-
lad den Femte, 3) Philipp V., grundaren
af den Bourbonska dynastin på Spanska thronen;
vidare 4} Christoplier ColumVus, upptäc-
karen *), och 5) Ferdinand Cortez, eröfra»
ren af den nya Térlden Kr Spaniens beherrskare.

Namnen tifi' htfger tillkannagifva några ef
SpanieiW Gränder i vetenskap och konst se-
*) Hans. grafslrift är: A Castilla y Arragon otro thun-

do dia Colon.
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dan det 16 århundradet: i spetsen står Carls
store minister, Cardinal Ximenes, Erkebiskop
af Toledo; de fem följande beteckna de olika
rigtningarne i den Spanska litteraturen: roman
(Cervantes), drama (Calderon i 16:de och
Mor ati n i 18:de århundradet), historie (Her-
rera) och fabel (Yriarte). — Murillos och
Velasquez erinra om den Spanska målaresko-
lans herrlighet och storhet i 16 och 17 århun-
dradet. Den ädle Benedictinermunken Pedro
Ponce de Leon,, uppfinnaren af undervisnin-
gen för döfstumma, slutar raden.

Bilderna och. namnen till venster angå Por-
tugal. De visa a) Dom Alfonso, den förste
konung i Portugal, b) Dom Emanuel den
Store, och. c} Dom Juan IV. af BrBganza,
stamfader for dynastin af detta namn; vidare
d) den djerfve Vasco de Garna, upptäckaren
af sjövägen till Ostindien, och e) Alboqner-
que, grundaren af Portugals makt derstädes.

Namnen angifva Portugals store sjöfarare
Diaz, Magellan, Cabral; dess största skald
Cam o ens, dess bästa historieskrifvare de Bar-
ros, och dess mest upplysta statsman Pombal.

Talen åter, fördelade på samma sUtt till hö-
ger och venster, beteckna hufvudepocherna och
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de vigtigaste företeelser i begge rikens histo-
ria, sedan deras sjelfstäudiga politiska existens;

A. Spanien.
712 (eIL 711). Slaget vid Xeres de la Frontera.

1479. Castiliens och Arragoniens förening.
1492. Eröfringen af Granada. Amerika.
1516. Carl I.
1580. Portugals eröfring.
1588. Den oöfvervinnerliga Armadan.
1700. Successionskriget,
1713. Freden i Utrecht.
1808—14. Frihetskriget emot Fransoserne.
1820—23. Constitutionela strider.
1832. Constitution,

B. Portugal.
1135. Alfons L
1383. Johan I.
1418—52. Henrik Sjöfararens upptäckter,
1486. Upptäckten af Goda-Hopps-Udden.
1495. Portugals blomstringstidv
1500. Brasilien.
1640. Återbefrielse från Spanien.
1755. Jordbäfning i Lissabon.
1807. Frihetskrig emot Frankrike.
lS2lr Utomordentliga Cortes. Dom Pedro.
1826. Donn^ Maria. Constitution.
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12) Alpiska Halfön: Italien *)

Kantteckningarna ha företrädesvis afseende
på Italien, såsom kulturens moderland. De tre
bufvudepocherne af denna senare betecknas af
tre minnesmärken i byggnadskonsten, nemligen:
Pantheon, representerande den gamlaRomerska,
S:t*Markuskyrkan i Venedig, medeltidens, och
$:t Peterskyrkan, den nyare tidens kultur.

Konst och vetenskap äga sina representanter i
1) Dante Aligbieri, den djupsinnige filoso-

fen, vetenskapsmannen och skalden;
2) Rafael, den oöfverträffiiga mästaren i må-

larekonsten ;

3) Michel Angelo Buo nar oti, den storar-
tade tecknaren, bildhuggaren och byggmä-^
staren;

4) Galil e o Galile i, hvilken bestämde lagar-
na för rörelsen i v erldsalltet.

Till deras bilder sluta sig följande utmärk-
ta-namn: de lärde språkforskarne och boktryc-
karne Aldus och Paulus Manutius (Ma-
nucci), den statskloke Macchjavelli, den

*) Jemför Guthes sång: "Kennst du das Land" etc. F5 r
Srenska litteraturens vänner torde det
vara*mera välkommet att'bli hänvisade
till t. ex. K. A. Nicanders Hesperider: Af-
skedet till Italien.
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frimodige historieskrivaren Sarpi, den flitige
historiska samlaren Muratori, fysikerne Tor-
ricelli, Galvani och Volta, den smakfulle
och sinnrike archeologen Visconti, upptäcka-
ren af planeten Ceres Piazzi, den skarpsin-
nige vedersakaren af dödsstraff Beccaria. "Vi-
dare de odödliga skaldenamnen? Petrarca,
Bocaccio, Ariosto, Tasso, Metastasfo,
Alfieri, Monti, och den ännu lefvande, ädle
Grefve Manzoni; målarne Fiesole, Leonar-
do da Vinci, Correggio, Tizian, Sale
Rosa, de tre Caracci; byggmästarne Bra-
mante och Palladio; bildhuggarue Bernini
och Canova; kopparstickarne Raph. Morghen
och Longhi; tonsättarne Pålestrina och Per-
golese.

Öfvergången ifrån konst och vetenskap till
politik och statshistorie må förmedlas genom
de ädle Cosmo och Lorenzo Medici, de
djerfve Condottieri? Visconti och Sforza,
och de ryktbare Dogerffe af Genua och Venedig,
Andrea Doria och Enrico Dandolo. — Om
förbindelsen emellan staten och kyrkan erinra
de stora kyrkofädernes namn i öfre kanten.

Af vapnen befinnes det Påfliga öfverst, hvar-
till den samtida Påfvens familjevapen bör fo-
gas; — till höger Konungariket De begge Si-
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ciliernas, — och till venster Sardiniens
vapen.

Af naturalster ha följande blifvit använda
uti arabeskerna t

A» Växter*
a) Oliven (Olea europaea. L.).
b) Aloe (Aloe vulgaris. Cand.),
c) Cactus (Cactus. L.}.
d) Ris (Oryza sativa* L.).
e) Pinien (Pinus pinea. L.).
f) Mulbärsträdet (Moras alba. L.).
g) Kaprisbusken (Gapparis spinosa. L.) och Vin-

rankan (Vitis vinifera^ L.).

B. Djur.
Scorpionen (Scorpio europaeus. "L.J ?

f
Wakteln (Perdix Coturnix. Lath.) )

Murmelåjuret(Arcfomysalpinus. Gm.) 7 »

Mufflon (Ovis musimoru Pall.) 5
Nationaldrägter: den manliga och quinliga.
Talen erinra om följande händelser:

754. f. Chr. Roms* grundläggning.
266. :=: Största delen af Italien under Ro-

merska väldet.
395. eft. Chr. Italien medelpunkt for detVestra

> Romerska riket.
476. = Rugier i Italien.
493—554* =5 Östgöthiska riket
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568. eft. Chr. Longobarderne.
774. = Carl den Store
961. = Otto den Store; närmare förbin-

delse med Tyskland*
1073. =2 Gregorius VII.; Normannerna {

Italien.
1162. =3 Hohenstauferne. Fredrik I. förstör

Mailand.
1268. =: Conradins död. Anjou.
1282. =r Sicilianska aftonsången-.
1305—78. = Pafvarne i Avignon.
1505. =2 Neapel kommer under Spanien.
1627. == Mantuanska söecessionskriget.
1675. = Victor Amadeus af Savoyen*
1735. = Begge Sicilierna komma under

Spanien.
1797» = Cisalpinska republiken. Freden i

Campo Formio.
1805. == Konungariket Italien förenas med

Frankrike.
1806. =? Neapel under Joseph Napoleon.
1815. == Bourbonernes återkomst tillNeapel.

13) Balkan-Halfön: Ungern, Turkiet och
Grekeland.

Kantteckningarna angå allenast de trenne sist-
nämnda länderna, eller det område, hvörs besitt-
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ning Öster- och Ve9tcrlandet, barbariet och ci-
vilisationen, ännu göra hvarannan stridig, och
der Islams bleka halfmåne fortfar att stå jem-
te Christendomens klara sol och dess heliga
symbol, korset.

Landets kulturepocher antydas genom tven-
ne minnesmärken i byggnadskonstens 1) Par-
thenon (ofvan) i sina ruiner, erinrande om
Hellas och Athen, om hvilka fordom skalden
sjöng:

Likasom blommorna jorden och stjernor den
ändlösa himmeln

Pryda, sä pryder Athen Hellas, och Hellas
vår jord.

2) den till en Moschée förvandlade Sophia-
kyrkan I Constantiuopel.

Af halföns naturalster innehålla arabeskerna:
A. Djur.

1) Sångsvanen (Cygnus musicus. Bechst.).
2) Flamingo (Phoenicopterus ruber. L.).
4> Wallachiskt får (Ovis Aries. L. strepsiceros).
5) Pelikan (Pelicanus onocrotalus. L.).

B. Växter
3) Bomullsväxten (Gossypium herbaceum, L.).
6) Cistusväxten (Cistus. L.).
7) Narcissen (Narcissus. L.).



70
8) Dragantträdet (Astragalus. L.).
9) Mastixbusken (Pistacia Lenliscus. L).

Turkiska och Grekiska, manliga och
quinliga dräkter.

Vapen; Tugra, Sultans namnteckning, som
företräder Turkiska rikets vapen (ofvan till ven-
ster); det Grekiska vapne.t jemte Baierska
familjevapnet (ofvan till höger).

Halföns politiska historia är antydd genom
bröstbilder A) Turkar; a) Muhamed 11. Con-
stantinopels eröfrare; b) Soliman 11., Christen-
hetens skräck; c) Mahmud, som upplöste Ja-
nitscharcorpsen, sitt folks reformator. B) Gre-
ker: d) Constantin Dragoses, den sista
Grekiska kejsaren; e) Otto af Baiern, konung
af Grekeland, sitt i frihet försatta folks hopp;
f) Alexander Ypsilanti, det unga Hellas'
hjeltemodiga, men olyckliga, uppman are till strid
för friheten. Jemte dem erinra namnen Mu-
hamed Kiuprili och Mustafa Bairaktar
om Turkiska vapnens hjeltebragder, uuder det
namnen Marko Bozaris och Miaulis påmin-
na om det till frihet vaknade Grekiska folkets
skönaste hjeltedater.

Deu Turkiska litteraturen hör ännu ej till
skolans gebit; derföre må det vara nog att, på
foten af en Turkisk grafvård, i ställe för de sju
den Turkiska skaldekonstens hufvudmän, ha
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nämnt en enda af deras största lyriska skalder,
Bak i (i 5 århundradet). Om vetenskapens och
konstens återvaknande ibland Grekerne, —« ty
den gamla litteraturen och konsten ligger utom
vår plan — må man erinras genom namnen:
Emanuel Chrysoloras och de begge Lasca-
ris (Constantin och Johannes omkring 1500),
och för den nyaste tiden; Rhigas, Nygreker-
nes Tyrtaeus, och den lärde, patriotiske Korais.

Talen bilda ledtråden för begge rikens hi-
storia.

A) Till Grekiska historien:
888. f. Chr. Lykurgos.
444. = Perikles,

338. = Macedoniska verldsmonarchin.
146. = Romerska ofverväldet.
395. eft-Chr. Grekiska kejsaredömet.
555. ~ Justinianus.
867. = Macedonisk kejsare.

1057. = Comneniska ätten på thronen.
1204—61. =2 Latinska kejsaredömet.
1821. = Ypsilantis uppror.
1827. = Slaget; vid Navarino.
1832. =f Otto, konung.

B) Till Turkiska historien:
622. Hedschra.

1289. Osmani&a rikets grundläggning.
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1360. Eröfringen af Adrianopel.
1453. Eröfringen af Constantinopel.
1571. Slaget vid Lepaiito.
1683. Wiens belägring.
1699. Freden i Carlovitz.
1826. Janitscharernes tillintefgörelse.
1529. Freden i Adrianopel.

14) Konungariket Saxen.

Hufvudmomenterna i Konungariket Saxens
politiska historie äro närmast antydda genom
fyra bröstbilder: 1) Conrad den Store, den
förste Markgrefve af Meissen, härstammande
ifrån den vidtfrägdade Gréfve v. Wettin (He-
ros heroum pater), såsom föreståndare af
Markgrefskapet; 2) Fredrik den Vise, Kur-
furste af den Ernestinska, och 3) Moritz,
den förste Kurfurste af den Albertinskä li-
nien; 4) den nu regerande Konungen, omgifven
af en constitutionel monarchis sinnebilder. Vid
hans sida glänsa hans vördnadsvärda kungliga
föregångares namn» omslutna af stjernkransar,
likasom minnestaflorna vid de begge Kurfurstar-
nes sida erinra om det Saxiska husets furstli-
ga anseende i aflägsnare tider. Jemte och of-
van om dem erinra särskilta årtal om de ilgti-'
gaste händelserna i Saxens historia. -,



73

922. Meissens grundläggning.
1147. Markgreflig värdighet vinnes.
1247. Timringen förvärfvas.
1409. Universitetets i Leipzig grundläggning.
1423. Kurfurstevärdighet förvärfvas.
1455. Kunz von Kaufungen bortröfvar Kurfur-

sten Fredrik den Mildes söner, prinsarne
Ernst och Albert.

1485, Fördelning i Ernestinska och Alber-
tinska linien.

1547. Erhåller Albertinska linien Kurvärdigheten.
1575. Voigtländska kretsen förvärfvas.
1635. Lausitz förvärfvas.
1648. Westphaliska freden.
1697. Polska kronan förvärfvas.
1763. Freden i Hubertsburg.
1806. Konungavärdigheten förvärfvas.
1815. Landets delning.
1831. Constitutionen eller förbundets förnyande

emellan Konung och folk, grundadt på öm-
sesidigt förtroende.
"Förtroende väcker förtroende."

De fyra hufvudmomenterne i Saxiska folkets
kulturhistoria äro a) Vetenskapen, som lugn
och allvarsam på religiositetens väg forskar ef-
ter sanning, till fäderneslandets och mensk-
lighetens nytta och fromma, till befästande af

4
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bandet emellan trtmen och folket, till Guds ära
och upprättande af hans rike på jorden. Luther,
det mäktiga verktyget i Guds hand, hvilken
Saxens Furstar ärade och beskyddade, hvilken
med ord och gerning tjente sanningen, — han
må representera vetenskapen! — b) Konsten,
den evigt glada och mensklighetens likväl så
sediga vän, utgör den andra ljuspunkten i Sa-
xens kulturhistoria. Hon har redan sedan år-
hundraden smyckat landet med skönhet i resi-
denset och provinserne. Johan Fredrik den
Ädelmodiges trogne vän» Lucas Eranach
(I 1553), erinrar derom. — c) Hvad den mil-
de Försynen redan i födseln förlänat Saxen så-
som en förborgad skatt, har genom bergsbruket,
som fliten drifvit och Gud välsignat, blifvit
frambragt i dager. Derigenom har ett fromt,
arbetsamt och förnöjdt folk bildadts, som bebor
sina berg, ivickas skatter det oförtrutet, sedan
1000 år, utbyter emof fördelar för det allmänna.
1179. Grundläggningen af staden Freiberg.
1765. Gruudlsfggnyigen af. bergsacBdemin der-

städes* i

Agricola, i 16 århundradet, den förste
grundaren af det vetenskapliga bergsväsehdet.

Werijer (f> 1817), &n skarpsinnig systema->
Jtiker i den.nyare mineralogin*

d) Saxens industri intager en hög plats i
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Europas Kulturhistoria; dess första rörelse var
att förlikuas vid en späd planta: förfärdigandet
af den fina, ur sländan framlockade spetsväfna-
den; knypplandet var det första konstrika arbe-
te i denna väg och Barbara Uthmann (i 16
århundradet) dess lärarinna. Men den lilla plan-
tan har utvecklat sig till ett träd med tusen
grenar och mångfaldiga frukter; idoghetens stilla
kammare har under lagens skydd, genom spe-
kulanternas insigter och ifver, genom arbetar-
nes trohet och flit, utvidgat sig till fabriker.

Dessutom finnes i arabeskerne antydda:
den förädlade fårskötseln,
vin- och sädesodling,
biskötsel (fornemligast i Lausitz).

Namnteckningarna å ömse sidor uti arabe*
skerne nämna endast några få ibland landets
hedersmän af alla stånd, såsom:
Paul Gerhard, den af sann tro lifvade för-

fattaren till psalmen; "Befall i Herrans
händer'*,

den ädle Ch. Fiirchtegott Gellert, som lär-
de icke mindre genom sina skrifter än ge-
nom sitt lefverne,

de inspirerade predikanterne
Reinhardt i Dresden (t 1812),
"Tzschirner i Leipzig (i IS2S),
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och förbättraren af Saxiska skolväsendet

Dinter (t i Kö nigsberg 1827),
t. Leibnitz, född i Leipzig, och
Lessing, född i Camenz, nästforflutna se-

klets skarpsinnigaste tänkare.
Landtraannen Pahlitzsch, som först upptäck-

te den återkommande Halleyska kometen år
1757,

C. A. Ernesti, den skarpsinnige tolkaren af
Romerska antiquiteterna, och

Felix Weisse (t 1804), den Tyske barnvännen.
Löttcher, upptäckaren af det Meissiska por-

cellinet (i första hälften af 18 seklet),
Breitkopf, uppfinnaren af nottryckeriet och

den Tyska typografins förbättrare,
C. G. Be ek er, den menniskoälskande Fabriks-

ägaren i Chemnitz (t 1820),
Carl Tauchnitz (t 1836), införaren af ste-

reotyptrycket i Saxen,
Silbermann, skicklig orgelbyggare (i första

hälften af 18 seklet),

Sebastian Bach, den berömde Kantorn i Tho-
maskyrkan i Leipzig (1T..)

RaphÅel Mengs, Saxens största målare i för-
ra årh. (född i Aussig), och

Oeser, målare och bildhuggare på samma tid.
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För och jemte andra befordrade desse ve-
tenskap, skön konst eller näringsflit i Saxen,
oss och efterkommande slägter till tacksam ef-
terrättelse; ty blott den är värd ädla anor och
stora förebilder, hvilken likasom de har både
vilja och mod att begagna hvarje tillfälle, att
genom goda geruingar bevisa sin kärlek och tro
till konung och fädernesland.

15) Den Preussiska Monarkin.
Preussen har att, näst Gud, tacka sig sjelf

och sin verksamhet allena för sia betjdelse:
det har velat, derföre är det. Det har
nödgats kämpa sig till sin ställning i ordnin-
gen af de Europeiska staterna; i striden har
det växt och stadgat sig.

Hufvudmomenterne i denna kamp antydas
af fyra krigare:
a) en Tysk riddare i sin ordensdrägt,
b) en krigare från den Store Kurfurstens

tider (17:de årh.),
c) en grenadier ifrån sjuåriga kriget, och
d) en man af landtvärnet 1813.

Ledtråden uti historien och regentlängden
bilda bröstbilderna af:
Fredrik af Hohenzollern (1),
Den store Kurfursten Fredrik Wilhelm 11688

(2),
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Fredrik 1., Konung af Preussen 1701 (3),
Fredrik Wilhelm 1., 1713 (4),
Fredrik 11., 1740 (5),
Fredrik Wilhelm 11., 1786 (6),
Fredrik Wilhelm 111., 1797 (7).

Jemte dem ha de mäns bröstbilder fått sin
plats, hvilka stridt under afgörande tider, och
fört hären fram till strid och seger:
Ziethen, (S) hjelten i sjuåriga kriget,
Bluchcr v. WaTilstatt, (9) "Marskalk Framåt",

under pröfnings- och segeråren 1813 och 14.
Hvad Preussen tillkämpat sig på slagfältet,

har det användt på kulturens och intelligensens
område; derföre beteckna minnesmärken af kon-
sten epocherna uti dess politiska upphöjelse:
1) Slottet Marienburg (ofvan till venster),
2) Domkyrkan i Cöln, till och med ofullän-

dad ett jätteverk af tron och konsten (of-
van till höger),

3) Slottet Sans Souci, segertroféen efter sju-
åriga krigets slut och Fredrik den Endes
storartade mausolée (nedan till venster), och

1) Museum, ett monument af den fred, som
konungens och folkets fasta vilja och för-i
sakandc hängifvelse tillkämpat sig och bi-
behållit ostörd (nedan till höger).

Preussiska monarkins statsvapen intager



midten af den nedra sidan. Den svarta och
röda Örnorden.

Namnet Louise erinrar om denna ädla, hög-
tänkta, Tyska furstinna, hvilken i lifvet ut-
gjorde sin kungliga Gemåls sällhet, tronens prjd-
nad och folkets vällust, men efter sin död, i
den heliga kampen för fäderneslandets frihet,
blef en lösen vid straffandet till det högsta än-
damålet, hvars uppnående hon sjelf icke mera
fick se. Hon dog den 19 Juli 1810. Framför
hennes marmorbild, som den tacksamma konsten
förfärdigat, sjöng Theodor Körner de dagar,
som närmast föregingo Preussens befrielse:

Du sofver lungt! De stilla dragen gifva
Ännu din lefnads sköna drömmar åter;
Blott slummern der en skugga märka låter,
Och helig frid ditt öga än tycks lifva.

Så sof i ro! tills brödrafolken hunnit,
När stridens vårdkas synts på bergen låga,
Med Gud försonta ut med härsmakt tåga,
Och, offrande sitt lif, det högsta vunnit.

Hårdt pröfvar Gud, men vilf oss ej förderfva!
I striden skola vi vårt väl förvärfva,
Och våra söner af oss frihet årfva.

När frihetens och hämndens dagar stunda, '
Hör då ditt folk: Furstinna, mer ej blunda!
Men som en Engel Tysklands välfärd grunda!
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Men äfven redan förut pryddes Preussens
furstestol af en Louise, den store Kurfur-
stens första gemål, och författarinna till psal-
men: "Jesus är min tillförsigt"; — så att Preus-
sen i detta namn synes välsignadt framför mån-
ga andra folk.

Förbindningen uti arabeskerne sker genom
den Tyska eken (Quercus Robur. L.) och vin-
rank or (Vitis vinifera. L), jemte välsignade
frukter af åkerbruk och trägårdsskötsel,
hvilka landet till största delen har att tacka
för sitt välstånd.

De närmaste omgifningarne af de begge sto-
ra minnestaflorna äro emblemer af krigisk ära:
ty här finnas de mäns namn upptecknade, som
på slagfeltet eller i kabinettet grundat, försva-
rat och befäst Preussens magt:

Derflinger, den store Kurfurstens käcke
feltherre,

Leopold af Dessau,
Schwerin \

Se idli t z 1 Fredrik II:s käcke vapenbrö-
Keith f der,
WinterfeldJ

vid hvilkas sida,'såsom visa statsmän, stodo:
v. Dohm, och
Friherre t. Furstenberg.
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Öfvergången ifrån den äldre till den nyare
tiden bildar:

Den krigserfarne Grefve Kalkreuth (i 1806).
Ibland nyaste tidens hjeltar må framför an-

dra nämnas:
v. Scharnhorst,
v. Gneisenau,
Kleist v. Nollendorf,
Biilow v. Dennewitz, och
Tauenzien v. Wittenberg.

Hvad de tillkämpat sig, derom gjorde sig
diplomaterne i konungens kabinett och råd sä-
kra, såsom:

Frih. v. Stein,
Furst Hardenberg, och
Ancillon (t 1838).

Af eklöf omkransade finnas de utmärkta per-
soners namn, hvilka för och jemte andra bidra-
git vid Preussens straffande, att genom intelli-
genz och moralisk kraft grunda och befästa sin
nugt. Planen till höger nämner: Kleist) hvil-
ket namn på engång erinrar om tvenne skalder,
— Gleim, författare till en Preussisk grena-
diers Såuger under sjuåriga kriget; Mendel-
sohn, en skarpsinnig tänkare och ädel menui-
ska; Kant, den nyare filosofins far; Bode,
astronom, som skref Fredrik den Andres ära
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med stjernor på himmelen (Stjernbilden Hono-
res Frederici); Fredrik A. Wolf, prceceptor
Germania?; Schleiermacher, den inspirera-
de kämpen för sanning och ljus; Moritz Arndt,
skald; Niebuhr, den rastlöse forskaren på
gamla historiens gebit; bröderne v. Humboldt,
hvilka i sina 'klara själar afspegla vetenskapens
hela gebit. Huru många skulle vi ej ännu bö-
ra nämna, för att låta hvar och en af de ännu
lefvande rättvisa vederfaras! — Läraren må er-
sätta här, hvad plan och utrymme hindrat att
på bladet upptaga. Många bland dem ha redan
blifvit nämnda vid Tyskland. Planen till ven-
ster nämner 1) Mcnnisko- och fosterlands-
vänner: Ang. Herm. Franke (s. Tyskland);
Wadzeck, stiftare af en anstalt för fader-och
moderlösa barn; den patriotiska borgaren i Col-
berg Nettelbeck — och den först nyligen af-
ledne Gutzkovvsky, som testamenterade sina
skatter åt sitt fäderneslands fattiga; 2) några
konstnärer: Schluter, fader för bildhujrga-

' CD

rekonsten i Prenssen; Kapellmästaren Himmel;
den genialiske byggmästaren Schinkel; —

Rauch, mästaren till Drottning Louises oöf-
verträffliga monument i Cbarlottenburg, till Lu-
thers statue i Wittenberg, Eluchers bildstod i
Berlin m. m.; Sch ado vv, .fader och son — den
förre bildhuggare, den senare målare — och
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slutligen den firade tonsättaren Meierbeer,
kompositör till Hugenotterna m. m.

De tal, som finnas omedelbart emellan ekens
grenar, erinra om följande historiska händelser:
1157. Markgrefskapet Brandenburg, Albrecht

Björnen.
1324. Bäierska Markgrefvar.
1373. Markgrefvar af huset Luxemburg.
1415. Huset Hohenzollern belänadt med Kur-

värdighet.
1525. Albrecht af Brandenburg. Upphäfvandet

af Tyska orden.
1539. Reformationens införande. Joachim 11.
1618. Preussen förenadt med Brandenburg. Jo-

han Sigismund.
1657. Souveränitet iPreussen. Fördraget iWelau»
1675. Slaget vid Fehrbellin.
1701. Preussen Konungarike,
1763. Freden i Hubertsburg.
1807. Freden i Tilsit.
1808. Statsordningen.
1813. Preussens upphöjelse.
1815. Freden i Wien.
1828. Tullföreningen.
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V. Bi!ia ii g.
Till följe af flerfaldiga förfrågningar finner

sig utgifvaren föranlåten att bifoga en uppgift
på några verk, hvilka jemte de ss. 10, 11 et 16
omnämnde författares läroböcker, likasom bvar-
je godt kompendium eller ledtråd, med nytta
kunna begagnas till lifvande af den geografiska
undervisningen och isynnerhet till befordrande
af åskådlighet, enligt den för Skolatlas till grund
liggande ideen. Likväl vill man ej geuom den-
na rekommendation ha trädt värdet af någon
icke nämnd bok på det ringaste for när.
A. v. Humboldt, Ansichten der Natur, mit

wissenschaftliche Erläuterung. 2 Aufl. 1826.
Stuttg., b. Cotta. 2 Bde. Ett mästerverk!

Berghaus allgemeine Länder- und Völkerkun-
de. Stuttg. b. Hoffmann. (bis jetzt 3 Bde.
und des 4. Bds. 1. Abth.) Tredje delen in-
nehåller ett förträffligt sammandrag af den
Fysiska Geografin, som till alla delar motsva-
rar skolans fordringar.

Berghaus Annalen der Erd-, Völker undStaa-
tenkunde. Sedan 1834, och är att anses så-
som en fortsättning till den af

Hoffmann och Berghaus utgifna tidskriften
f'Hertha 1825—29", och innehåller, likasom
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-alla arbeten af denne insiktsfulle och flitige
utgifvare> ett rikt förråd af förträffliga ämnen
till vidare bearbetning och begagnande. Det
samma gäller om

Berghaus geograph. Almanack. Seit 1837.
Stuttg., Hoffmannsche Verlagsbuchh.

Sommer's Taschenbuch &ur Verbreitung geo-
graph. Kenntnisse. Prag, Calve'sche Buchh.
En samtidig fortsättning af den förtjenstfulla
ZimmermanskB: Taschenbuch der Reisen.

Wiedemann und Hauff, Reise- und Länder»
beschreibungen. Stuttg. und Tubingen, b. Cotta.
Seit 1835. En ganska skattbar samling, af
hvilken tills nu 17 häften utkommit.

Berghaus Cabinetsbibliothek der neuestenßei-
sen unct Forschungen im Gebiete der Länder-,
VöHer- und Staatenkunde. Berlin, b. Reimer.

Friedenberg, Journal fur die neuesten Land-
und Seereisen, und das lnteressanteste a. d.
Länder- und Völkerkunde. MitAbb. und Char-
ten. Berl.r b. Eichler. Neue Folge seit 1837.

Blanc Handbuch des Wissenswurdigsten a. d.
Natur und' Geschichte der Er de und ihrer
Bewohner. 3 Aufl. 1836 ff. Halle, bey
Schwetschke. 3 Bde. 8>

4*
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Cannabich, Hulfsbuch beim Vnterrichte in der

Geographie f. Lehrer. 3 Bde, 8. Eisleben,
b. Reichardt. 1835—38,

Hoffmann, die Er de und ikre Bewohner. 5
Aufl. 1838.

Malv en, Bildermagasin f. allgemeitie WelU
Jcunde. Mit viélen (sehr schönen) Stahlstichen.
Pesth f b. Hartleben.

Pöppig, Malerischer Atlas. (Auch unter dem
Titel: Landschaftliche Ansickten und erläu-
terjide Darstéllungen a. d. Gebiete der Erd-
kunde.) Mit 18 (schönen) Stahlstichen. Pesth,
und Lps.j Hartleben's Verlags-Cbmtoir.

Richter, die Wasserwelt. Nebst einen Atlas.
Dresden, b. Arnold. 1836.

Löwenberg, das Meer und die merkwurdig-
sten Seereisen unsrer Zeit. Berl., b. Amelang.
1837. 8. Mit Kpf.

Schouw, Europa. Ein Naturgemälde. A. d.
Du nischen ilbersetzt. Kiel. 1833. 8.

Mendelssohn, das germanische Europa. Zur
geschichtlichen Erdkunde. gr. 8. 1836. Berl.r
b. Duncker u. H. En bok af utmärkt förtjenst
och värd att recommenderas.

v. HCff, Deutschland nach 8. naturlichen Be-
schaffenheit und 8. fruheren und jefyigenpo-
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Ut. Verhaltnissen gesckildert. Gotha, bey
Perthes. 1838.

Kroger, Deutschlands Ehrentempel, Altona, b.
Hammerich. 1833.

Wagner, poetische Geschichte des deutschen
Volkes. 2 Aufl. 1837. Varmstadt, b. Leske.



Tryckfel:
S. 32 r. 10 oppfr. »tår Secele läa Secale
—33— 13 — — Mamotta. — Marmotta.
— 34—6 nerfr. — Lat. — Lab.
—52 — 7 — — Gorg — Georg
—55— 10 —

— obstitet — obstitit
— 57 — 3 uppfr. — Seliaceat — Liliaceae
— 66—7 — — ödödl —

— odödl — .

—69 — 5 nerfr. — Pelicanua — Peleeanus
—74— 12 —

— 84-13 —

frambragt — frambragdt
rbissenschaftliehe las wissen-

schaftl.
Här och der har, vid de apeciela namnen på djur

och växter, förvexling af *ter och liten begynnelse-
bokstaf ägt ram.










