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FÖRETAL.

■i-ftt nytt försök har alltid sina svårigheter, och
den som insett vigten af en Lärobok för Ungdom,
skall visserligen icke förundra sig, om förf. af en
sådan uppträder med tvekan och farhåga om fram-
gång uti sitt företag. Emellertid öfverlemnas an-
dra delen af denna Läse- och Lärobok nu åt all-
mänheten, med det hopp, att den ej skall vara si-
na föregångare helt och hållet ovärdig. Man har
här till en del följt samma plan, 'som i ett äldre
mycket begagnadt arbete, på det att ej en alltför
stor olikhet med det häfdvunna måtte nedsätta
värdet af det nya.

Uti den historiska delen af denna Lärobok,
är tiden då händelserna inträffat, genom årtal of-
tare bestämd, än man vanligen finner det i under-
visningsskrifter. Afsigten dermed har icke varit,
att hvarje lärjunge, af hvad ålder och förstånds-
förmåga han än må vara, skall tvingas att genast
lära dem utantill. Man har trott sig böra låta så-
dant bero af lärarens omdöme för hvarje serskildt
fall, och derföre inom parentheser inneslutit de
flesta årtal. — En lika pröfning har författaren
tillförsett sig i afseende å de Latinska ortbenäm-
ningarne inpm den geografiska delen, der de äro
upptagne mera till en hjelpreda än till utanläsning.

Uti Naturalhistoriens olika grenar har förf.
till det mesta följt Linnéessystem, såsom det en-



klaste, och för nybegynnare lätt fattligaste, ehuru
det numera ej fullkomligen motsvarar den stånd-
punkt-vetenskapen i sednare tider upphunnit.

Vid utarbetandet af Allmänna Språkläran och.
Logiken, har utrymmet nödsakat förf. till den hög-
sta möjliga korthet, hvarföre utkastet till dessa
tvenne läror bör betraktas såsom en ledtråd för
lärarens undervisning, och ej som en utvecklad
framställning af dem.
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ALLMÄN HISTORIA.

Gamla Historien.

Första Tidsrymden.
{Intill Cyrus, SSo ar f. CJirist. Föd.).

-Dunkla sagor och galnia urkunder berätta oss, att län'
derna omkring Euphrat voro de första boningsplatsef
for menniskorna. Sedan dessa redan betydligen förökat
sig, har en stor naturbrytning inträffat, åtföljd af en
nästan allmän öfversvtimning. De fleste äldre folk-
slags fornsägner hafva derom bibehållit ett mer eller
mindre oredigt minne. Den starka floden fördränkte
största delen af jordens inbyggare, och enligt de ur-
åldrigaste skriftliga häfder vi äga, räddade sig endast
åtta personer, neml. Noach, och hans tre söner Sem,
Kham och Japhet, jemte deras hustrur. Ifrån dem här-*
stammar jordens nya befolkning. —- Emellan Verldens
skapelse och denna så kallade Syndaflod, plägar
räkna i656 år, samt intill ChrisiiFödelse ungefär 4000
år (enl. andra 3g83 år).

Menniskornas äldsta ordnade lefnadssätt var det
kringvandrande herdelifvet. Under mellersta Asiens
milda luftstreck och på Mesopotamiens gräsrika slät-*
ter, ströfvade de omkring med sina hjordar, samt lefde
med dem och af dem. Babylonien, sedan benämdt Kal~
dea, omtalas såsom den ort, der menniskorna först valt
sig fasta boningar; kort derefter nedsatte de sig äfven
i Assyrien. Sålunda uppstodo här de äldsta oss bekan-

Larobok för Ungdom,



Allmän Historia.
la riken, detBabyloniska och Assyriska. Deras histo-
ria är dock ganska fabelaktig och osäker.

1. Babylonien och Assyrien.
Babyloniska riket berättas vara stiftad» af JVimrod,

Kliams soneson, hvilken skall hafva grundlagt hufvudsta-
d«n Babylon, vid Euphrat, i grannskapet af nu varan-
de staden Helle. Denna stat blef tidigt underkufvad
af Assyrierna.

Assyrien, det nuvarande Kurdistan, anses hafva
erhållit sitt namn af sin grundläggare och första ko-
nnng Assur, Sems son. En efterföljande regent, JVi-
nus, efter uppgift, mer än ioo år före Abraham, anla-
de hufvudstaden JVinive, i den trakt der Mosul nu är
beläget, samt inkräktade Babylonien, Armenien, Medi-
en och Baktrien. Under ett fälttåg emot detta sista
land, förmådde han eröfra dess hufvudstad endast
genom det verksamma 1och rådfulla biträde han erhöll
af en sin fältherres gemål. Konungen gifte sig derföre
med henne, och hon var den sedermera så ryktbara
Serniramis. Det berättas att Ninus en gång beviljat
henne ett fem dagars oinskränkt välde i riket, hvaraf
hon begagnade sig att först döda sin gemål. Derpå ef-
terträdde hon honom i styrelsen, förde flera lyckliga
krig och förskönade Babylon. Redan med hennes son
Ninyas, hvilken hon gifvit en veklig uppfostran, på det
att han skulle sakna kraft att rycka väldet ifrån sin mo-
der, började riket att förfalla, samt försvagades ständigt
under de 3o efterföljande konungarne, emedan dessa al-
la öfverlemnade sig åt det i hvarje mäglig Österländsk
stat hos regenterna alltid snart inrotade bruket, att lef-
va i overksamhet instängde med sina qvinnor, och anför-
tro landets styrelse åt höfdingar. Emot den sista ko-
nungen, Sardanapalus, af Grekerna kallad Tonoskon-
koleros, gjorde dessa uppror, då han, efter ett fåfängt
försvar, innebiände sig med sina skatter och hustrur (om-
kring 900 år f. Chr. födelse). — De sammansvurna
höfdingarne delade hans länder i tre riken: det Nya,
Assyriska, Ifya Babyloniska och Mediska.
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2. Nya Assyriska Riket.
Ehuru den store Assyriska monarkien blifvit upp-

löst, var den nya staten ändock ganska miigtig, samt
bibehöll sitt inflytande öfver de tvenne afskilda länder-
na. Under Phul (77} f. Chr.) gjordes nya eröfringar;
dennes efterträdare Tiglath Pileser intog Syrien; och
Salmanassar (intill 720 f. Chr.) var dess mäktigaste regent.
Han forstörde Israelitiska riket, undcrkufvade Phceni-
cien och trängde fram ända in i Egypten och Ethio-
pien; men Sanherib, som ville eröfra Egypten och Ju-
dceen, led elt stort nederlag vid belägringen af Jeru-
salem, der hans talrika här omkom på en enda natt
af okänd orsak. Under hans son Asserhaddon (intill 680
f. Chr.) tilltog riket åter i magt och styrka; men derefter
försvagades Assyriska staten småningom, samt upplöstes
under Sarahs regering, genom Ninives intagande af
Mediska konungen Cyaxares, i förening med Nabopo~
lassar från Babylon (606 f. Chr.).

3. Nya Babyloniska Riket.
Dess första regent var IVabonassar, ehuru under

Assyriskt öfverherrskap. Under JVabopolassars anfö-
rande eröfrades Babylonien (omkr. 630 f. Chr.) af JW-
deerna, äfven benämde Kephener, ett krigiskt och bil—
dadt noniadiskt bergfolk från Kaukasus, samt upphöj-
des till en sjelfständig stat, hviiken blef befriad frän
Assyriens öfvervälde och erhöll utvidgade gräusor. Hans
son JVebukadnezar bragte riket till höjden af sin magt,
intog Syrien och Phoenicien, förstörde Judiska riket ochJerusalem, samt ströfvade uti Egypten och Libyen.
Babylon blef utvidgadt och förskönad!; om dess vidd
och prakt berättas otroliga saker. Till omkretsen ut-
gjorde denna stad ungefär 6 Sv. mil (hvaraf dockf en stor
del upptogs af trädgårdar), bygd i en liksidig fyrkant,
med 5o gator som afskuro hvarandra vinkelrätt. Mu-
rarne voro 200alnar höga och 5o alnar i tjocklek, försedde
med aso torn och 100 kopparportar. Bryggan öfver
Euphrat, de gyldene bildstoderna, Beli tempel, hvilket
utgjorde åtta våningar och var omkring 125 steg högt,
samt de hängande trädgårdarne (uppbygde på höga
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hralfbågar, ofvanpa hvilka man iippfoi t jord ocli plan-
terat trnd), m. ni. omtalas såsom bygnads-konstens un-
derverk.

I allmänhet skildras Babylonien såsom utmärkt
framför det.endast krigiska Assyrien, genom, den högre
odling dess medborgare innehade. Babylonien utsträck-
te sig emellan Euphrat, Tigris och Persiska viken. Den
iorstnämde floden öfversvämmade hela slättlandet en
■viss tid alla år, och snart lärde man sig alt med ka-
naler afleda och fördela vattnet. I detta ändamål blef
en ofantlig sjö gräfd invid Babylon, dit det öfverflödi-
ga vattnet affördes, och efter flodtidens slut spriddesöf-
ver de torra fälten. Den mörka och molnfria natten
Jockade till iakttagandet af stjernorna, deras ställning och
lopp, och man finner i Kaldeen icke obetydliga fram-
steg gjorda i astronomien. Man hade uppfunnit solvi-
sare, delade dygnet i a gångor 13 timmar; o. s. v.
Äfven förstod man att väfva tyger, gjuta metaller, be-
arbeta ädla stenar, o. ni. d. Babyloniernas handel ocb
karavantåg voro vidt utbredda. Presterna, hos dem be-
nämde Kaldeer (emedan de hörde till den invandrade,
mera bildade folkstammen), äfven kallade Magier, ut-
gjorde en ifrån det öfriga folket skildkast, och voro tillika
deras lärde, stjerntydare, läkare och Jagtolkare. Ko-
nungen var oinskränkt och styrde riket genom höfdingar.

Efter Nthukadnczars död förföll riket, och dess
sista konung Nabonidus eller Darius Medus, hvilken
förban t sig med Krcesus i Lvdien emot Cyrus, blef
slagen, och Babylon underlagdt Persien (536 f. Chr.).

4. Mediska Riket.
Det grundlades af sin höfding Arbaces, hvilken

stod i spetsen för upproret emot Sardanapalus; men
det råkade åter snart, underAssyriensöfverherrskap. Dc-
joces (700 f. Chr.) befriade Medien från d.etta beroen-
de, införde en konungastyrelse, och genom honom er-
höll riket fasthet och kraft. Han bygde hufvudstaden.
Ekbatana, omgifven med sju murar, den ena högre än
den andra, och hvarje af olika färg, den innersta for-
gyld och dernäst en försilfrad. — De efterföljande ko-
nungarne gjorde vidsträckta eröfringar. Phraortes (om-
kring 650 f. Clu.) intog Persien och en stor del af
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JHindrc Asien; men stupade under sitt försök alt Lufva
Assyricn. Hans son Cjraxares ville hämnas sin fars
nederlag; men då inföllo Skytherna i hans stater och det
lyckades honom först efter ätta och tjugu års oafbrut-
na strider att förjaga dem. Nu angrep och förstörde
han Ninive, i förening med den Babyloniska konungen
Nabopolassar. Äfven skall han halva underkufvat Bak-
lricn. Under hans efterträdare Aslyaeps blef riket in-
kräktadt utaf Perserna, anförde af Cyrus.

Mederna voro vilda krigare, utmärkta såsom skick-
liga ryttare och bågskyttar. Sina förbund beseglade de
med blod, prässadt utur tummen. Liken efter aflidne
menniskor utkastades för hundar och vilda djur. Meder-
na dyrkade stjernorna, likasom Babylonierna; prester-
na kallades äfven här Magier, och sysselsatte sig fram-
för allt med dröm- och stjerntyderi.

5. Indien och Kina.
Dessa länders äldsta historia är foga kand, och eha-

ru invånarne sjelfva uppgifva sina stater såsom stiftade
redan för många tusende, ända till millioner år, bevi-
sar just denna förmenta höga ålderdom blott huru osä-
ker och otillförlitlig beräkningen är. I alla händelser
blir det dock otvifvelaktigt, att dessa orter redan från
urgamla tider varit bebodde, att de i ålder täfla med,
om ej öfverga hittills omtalade riken, samt att en forn-
tida, inhemsk bildning hos dem ägt rum, hvilkcn kan-
ske öfverträffat alla andra länders. Från Indien för-
modar man att odling och många kunskaper, genom
handelsgemenskap och utvandringar, spridt sig till an-
dra folkslag i Asien och östra Afrika, inom hvilkcn.
sednare verldsdel den antages hafva meddelat sig först
åt Ethiopierna och derifrån till Egypten. Åtminstone
finner man der spår af Indiska religionsläror och stats-
inrättningar, utspridde, i större eller mindre grad, hos
nästan alla d,en gamla tidens nationer. — Folket var
uti Indien deladt i. fyra kaster, hvilket bibehållit s%till våra dagar. En sträng despotism, ledd af piester-
Da, sammanhöll det hela.

Kina har redan i årtusenden varit bekant med upp-
finningar, de der först i sednare tider blifvit kända uti
Europa (såsom boktryckeri-koiisteu, kompassen, krutet,
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m. m.); men dess invånare, fortryckte under en slnfvisk
imdergifvenhet och en dyster vidskepelse, hnfva stadnat
vid don punkt af odling deras urfäder en g&ng hunnit.
Numera utveckla de blott den fordom vunna kunska-
pen till en allt högre skicklighet, hvilken röjer sig isyn-
nerhet uti ett konstrikt utarbetande af småaktiga saker.— Kina erhöll uti Konfucius eller Kon-fu-Ue (550 f.
Chr.) en religions-stiftare och statslärare, som gaf riket
ett förändmdt skick. Alla de många nationer söm un-
dt-rkufvat Kinesiska landet, hafva småningom antagit
dess seder och forstelnat i dess dödande former.

6. Egypten.
Detta rike är ett bland de äldsta på jorden, och

täflar i ålder med Assyrien och Babylonien. Landet har
först blifvit befolkadt af Khams ättlingar, och skall efter
en af dem (enligt sägen, hans son) hafva erhållit namnet
Mizraim, hvarunder detär kändt i Bibeln. Af inbyggarne
sjelfva, kallades det Kham ellerKhamia. Såsomrikets stif-
tare och förste konung uppgifves Menes (2200 f. Chr.}.,
och dess tvenne hufvudstädei- voro Thebe och Memphis.
Konungames gemensamma namn var Pharao. De mest
berömda bland dem äio: Mceris , som lät gräfva den stora
sjön, hvilken bär hans namn; Osymandias, den der an-
lade det första bibliothek, och hvarpå han satte inskrif-
ten: <!yalens Läkedom; samt Sesostris, en ryktbar här-
förare, hvilken skall hafva utsträckt sina krigståg ända
till Indien. Öfvermodig genom sina segrar, lät han
draga sig af fyra fängne konungar, dem han spände
for sin vagn. En af dem såg sig ofta om, under det
han drog honom, och tillfrågad om orsaken härtill, sa-
de han sig, vid åsyn af det kringrullande hjulet, be-
trakta lyckans ombytlighet. Sesostris återgaf då ko-
nungarne sin frihet. — Under tidernas följd styckadel
riket sedan emellan tolf regenter, bekanta under namn
af Dodekarker, öfver hvilka Psammitikus slutligen be-
höll öfverhanden, och blef ensam konung (670 f. Chr.).
Sagan berättar härom, att ett afgudasvar hade förut-
sagt, att den af de tolf konungarne skulle besegra de
öfriga, som i templet drack ur kopparkäril. Vid en
offerfest hade presterna glömt att framställa tillräckligt
antal guldkäril, då Psammitikus aftog sin hjelm, liit
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dcri gjuta vin och drack derutur. Pä det att oraklet
ej skulle gå i fullbordan, förenade sig de andra ko-
nungarne och fördrefvo honom; men han återvände
sedermera och öfvervann dem genom biträde af Greki-
ska legosoldater. — Bland de efterföljande regenterna
beinark.es Ifeko, hvilken lät kringsegla Afrika,och för-
sökte att, medelst en kanal, sammanbinda Boda och
Medelhafvet, samt gjorde eröfringar i Asien ända till
Euphrat, men blef der slagen af Nabopolassar, och in-
ledde riket i utländska krig, hvilka slutligen verkade
dess undergång. — Psammenit blef Egyptens sista ko-
nung. Han förlorade slaget vid Pelusium emot Perser-
na, som dcrefter eröfrade hela landet (524 £ Cbr.).

Jnvånarne voro här delade i sju klasser, eller
så kallade Kaster, nemligen Prester, Krigare, Åker-
brukare och Handtverkare, m. fl., hvars medlemmar ej
fingo gifta sig utom kasten, och voro vid lifsstrafF för-
budna att uppfostra sina barn i annat än sitt eget lef-
nadsyrke. Prcsterna voro tillika landets lärde och ve-
tenskapsmän, och emedan de ensamme befunnos i be-
sittning af alla kunskaper, höllo de icke allenast folket
i ett strängt beroende; men utöfvade äfven på konun-
gen ett så starkt inflytande, att de, genom honom, vo-
ro de herrskande i landet. Vid hans död hölls öfver
hans lefriad af denna kast en domstol, hvilkens utslag
afg jorde huruvida han skulle erhålla en hedrande be-
grafning. Egyptiernas lynne var dystert och tungt, och
nästan fremmande for lifvets gladare njutningar. Mot
utländningar hyste invånarne ett afgjordt misstroende,
och ett bestämdt forakt for det kringvandrande herdelif-
vet. Men redan i urgamla tider ägde de en hög grad
af bildning, kommen till dem troligen från Ethiopien,
och ännu bevittnad af de qvarstående lernningarne ef-
ter deras bygnadskonst, pyramiderna, obeliskerna, la-
byrinthen och katakomberna. Egyptierna hade ock en
egen skrifkonst, dcri tanken uttrycktes genom vissa sin-
nebilder, kallade Hieroglyfer, af hvilka man ännu ser
prof på alla gamla monumentet' i landet. De trodde
på en själavandring, eller att aflidne menniskors själar
flyttade in i djur, i fall de döda fingo förruttna. Der-
fure balsamerade de sina lik, och förvarade dem så-
lunda i katakomberna, deras underjordiska begrafnings-
platser. Med helig vördnad betraktades flera för dem
nyttiga djur, såsom hundar, kattor, ni. ti. hvilkaskröp-
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par Sfren bnlsamerndes; men framfor alla andra dyrkade»
den svarta oxen Apis, en sinnebild af åkerbruket. Folkets
religion var i hufvudsaken en djurdyrkan. Bruket af
hästar är urgammalt uti Egypten. Landet var genom-?
gräfvit af kanaler, for att afleda och sedan åter förde-»
Ja vattnet, hvilket genom Nilens stigande öfversväruuiar
fälten, I denna afsigt gräfdes äfven sjön Mocris.

7. Phœnicierna och Karthago.
Fhoenicierna, ett med Kanaaniter, m. fl. beslägtndt

folk, namnkunnigt i gamla historien för sina upptäck-
ter, sin näringsflit och sin vidsträckta handel, skola försf
halva bodt vid Röda Hafvet, hvarifrån de, redan i äld-r
sta tider, flyttade till Medelhafvet, och befolkade den
smala landsträckan emellan nämde haf och berget Lw
banon. Utmed Röda Hafvet stodo de i förbindelse med
Indien finda till Ceilon, och ifrån Medelhafvet besökte
de England och Östersjön. ' Landvägen tågade deras
handels-karavaner till Babylon, Indien, Libyen, ro. fl. o.
De inhemska varorna bestodo af granlåts- och konst-»
saker, ull- och linnetyger, glas- och metalls-arbeten,
jn. m. hvarförutan de kringförde äfven fremmande pro-
dukter, såsom kryddor, rökelse, elfenben, ädla stenar,
Suld, tenn, jern, bernsten, o. s. v. Man tillskrifter dem

ere vigtiga uppfinningar och upptäckter, såsom bok-
stafsskriften (hvars upphofsman sagan benämner Taaut
eller Tott), glas, purpurfärgen, segel, bergsbruk, myn-»
tade penningar, ni. ni. — Följande händelser berättas
hafva föranled t upptäckten af purpur och glas. En
hund hade bitit i en purpursnäcka, och då man med
ett kläde aftorkade nosen, färgades det deraf rö'dt. Phoe-r
niciska köpmän landade, under en sjöresa, på en sand-r
betäckt lust, och lade några stycken salpetter under
sin kittel deri de kokade sin mat. Genom hettan sam-t
mansraälte salpettern med kiseln, och deraf uppstod
glas. — Deras mägligaste städer voro Sidon och Ty->
rus, hvars konung Hiram stod i förbund med David
och Salonio. Det gamla Tyrus intogs och förstördes
af Ifebukadnezar (572 f. Ghr.), efter en trettonårig be-r
lagring. Under denna tid hade ett nytt Tyrus upp-t
*tått på en ö utanför det förenämde, hvilket sedan af*
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yen blef en ganska mägtig stad; men förstördes af Ale-
xander den Store.

Utmed kusterna och på öarne i Medelhafvet, in-
om Asien, Afrika och Spanien, hade Phnenicierna an-
lagt elt stort antal kolonier, bland livilka Karlhago
sedan blef den märkvärdigaste. Dess anläggande be-
rättar sagan på följande sätt. Pygmalion, konung i
Tyrus, mördade sin svåger Siclueus, for att utkomma
hans rikedomar. Men dennes hustruDido (eller Elisa),
Pygmalions syster, flydde med alla sin mans skatter och
ett antal missnöjde Tyrier till Mauritacien i Afrika.
Här fick hon af konung Hjarbas köpa ett så stort
område, som hon kunde intaga med en oxhud. Då
sönderskar Dido en sådan i ganska smala rimsor, och
omgaf sålunda ett betydligt stycke land, hvarpå Kar-
thago anlades (omkring 880 år f. Chr. föd.). — Denna
stad blef snart genom sjn handel ganska mägtig, gjor-
de vidsträckta eröfringar i Afrika och Emtopa, samt an-
lade talrika kolonier, bland andra Cadiz i Spanien, m.
fl. —Karthaginensiska historien, så vidt den blifvit känd,
Sammansmältor sedermera med Hornarenas.

8. Judiska Staten.
Abraham, en rik och mägtig man, var slatnförste

för en kringvandrande talrik slägt uti Mesopotamien
(3000 f. Ch.). Derifrån flyttade han till Kanaans land,
och nämdes Hebrtf, emedan han dit anländt från an-
dra sidan af floden Euphrat. Från honom härstammar
det Judiska folket. Hans son var Isaak. Dennes
son Jakob hade tolf söner, och en af dem Josef, hvil-
ken af sina bröder såldes som slaf, bragte sig seder-
mera upp till en ansedd man uti Egypten. Vid en
stark hungersnöd ditkallade han hela sin slägt; men då
den hirstädes, under 430 års vistande, blifvit så talrik,
alt landets konungar började frukta detta nomadiserande
folk, sökte man att qväfva dess tillväxt genombesvärliga
arbeten, och slutligen genom alla goss-barns mördan-
de. Ur denna så kallade Egyptiska Träldotn räddades
Israels barn, såsom de benämde sig, af sin landsman
Moses.

Efter uttåget ulur Egypten , qrarstadnade Moses
med dem länge i de Arabiska öknarne. Han insug rig-.
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tigt att ett folk , hvilket i en följd af Ar lefrat un-
der fremmande förtryck, och för öfrigt aldrig yttrat
något egentligen krigiskt sinne, ej kunde Bga den tap-
perhet och det mod att trotsa döden, som fordrades af
eröfrare. Han fann således nödvändigheten att genom
ett vistande i öknarne omskapa folkets lynne, och skaf-
fa det förtroende för sig sjelf och sin egen styrka.
Snart bevisade sig ock vigten af dessa åtgärder; ty det
förvekligade slagtet knorrade vid minsta besvärlighe-
ter, och bragtes i uppror vid hvarje uppkommen, för
dem i det rika Egypten okänd brist. Moses såg sig nöd-
sakad att flere gångor straffa de uppstudsiga, samt att ut-
rota hela familjer. Under sådana bemödanden, och
blottstäld för stora faror bland den halsstarriga mäng-
den , tillbragte han med Israeliterna 4» år under stän-
diga kringvandringar i Arabiska ödemarkerna, och be-
gagnade denna tid att stadga sitt folks religions-läror,
dess tro på en enda Gud; att införa lagar, på berget
Sinai listade i tvenne stentaflor; att antaga ett ordnadt
samhalls-skick; m. m. Och då nu ganska få af dem
som utgått ur Egypten, återstodo bland folket, samt en
ny, härdad stam hade uppvuxit i öknen, började Mo-
ses inöfva densamma i krigiska bragder, genom smärre
anfall på de Kanaaneiska folken. Slutligen lyckades
han att inkräkta hela landet öster om Jordan. Vid
sin död, 120 år gammal, öfverlemnade han högsta
magten åt Josua, hvilken intog Palaestina, utrotade
med eld och svärd de fleste af dess gamla invånare,
och skiftade landet i tolf delar, emellan de 12 Israels
slägter. Hvar och en af dessa bildade ett afskildt helt,
hvilket, på patriarkaliskt sätt, styrdes af sina äldsta och
stamförstar. Sin allmänna föreningspunkt ägde de ien
gemensam Jehova-dyrkan, vid Förbundsens Ark, samt i
sina tre stora national högtider, och genom den, inom
48 städer, öfverhela området utbredda stammen Levi,
från hvilken presterna togos. Dessa, och isynnerhet
öfverste-presten, hade mycket inflytande på den inre sty-
relsen. — Men snart och ofta blefvo Israeliterna anfitllne
af kringboende Kanaaneiska folkslag, hvilka sköflade
och misshandlade den illa sammanhållna staten.
Under sådana förtryckets tider uppstodo flera utmärkta
män, hvilka satte sig i spetsen för sina medborgare,
och befriade dem från det fremmande öfverväldet. Des-
sa national-hjellar erhöllo namn af Domare} och deras
inflytande fortfor afven i fredstider, då de skipade lag



och rätt i Inndet. Domareoas styrelse-period (en tid
af omkring 4°° är), utgjorde Israelitiska statens hjelte-
alder. Den första bland dem var Athniel; of de öfri-
ge har Jephta blifvit bekant derigenom att han offra-
de sin egen dotter, i anledning af ett obetänksamt löf-
te att offra den första som mötte honom vid återkom-
sten frän ett lyckligt fälttåg; Simson är ryktbar for
sin styrka, och Samuel, tillika öfverste-prest, var dan
sista bland de Israelitiska Domarena.

Folket, som på alla sidor och oafbrutet förtryck-
tes af fiender,' fordrade en regent, hvilken skulle före-
na och sammanhålla statens krafter. Samuel vägrade
länge att utnämna en sådan; men nödgad utsåg han
deitili Saul, en man af ringa härkomst. Denne för-
de flere lyckliga krig mot rikets grannar; men stupade
slutligen i ett fältslag emot Philisteerna. — Redan i
hans lifstid hade Samuel till konung utkoratoch smort
David (af Juda stam), hvilken nedgjort resen Goliath.
David (ioso f. Chr.) bragte Judiska riket till höjden
af magt och anseende, kufvade alla kringliggande folk-
slag, och förde sina segrande vapen ända till Euphrat— Honom efterträdde hans son Salomo, ryktbar i forn-
tiden för sin vishet, och for uppbyggandet afdet ytterst
praktfulla templet i Jerusalem, dit national helgedomen,
Forbundsens Ark, blef inflyttad. Pä sin ålderdom för-
föll Saloino, lik andra Orientens konungar, i den dju-
paste veklighet, älskade ett lysande lefnadssätt och höll
ett stort antal utländska qviunor, hvilka slutligen for-
ledde honom att alFalla från Jehovas rena dyrkan, och
knäböja för afgudar.

För att bekosta en praktfull hofhållning, hade Sa-
lomo med dryga skatter betungat sina undersåter, och
då desse, vid hans död, fordrade en minskning häri,
blefvo de af hans son Rehabeam med hårdhet afviste.
Detta förmådde tio Israels slSgter att sondia sig från
Rehabeam, och att välja Jerobeam till sin konung (975 f.
Chr.). Endast stammarne Juda och Benjamin qvarstadnade
vid Davids ätt, och emellan de begge staterna uppstod
det bittraste hat, hvilket ofta föranledde blodiga krig.
De uppkomna rikena benämdes Juda och Israel.

Jerobeam, valde Samaria till sin hufvudstad, och
för att afhulla sitt folk från national gudstjensten i Je-
hovas tempel uti Jerusalem , emedan han af besöken
derstädes fruktade ett återfall till Juda, uppbygde

IIGamla Historien.



12 Allmän Historia.
han trennc afgudahus, i Itethcl och Dan. Haas efter?trädare voro Sfven afgudadyrkare, hvaraf uppkommo
täta oroligheter, hvilka försvagade staten, tills den full-
komligt upplöstes af Salmanassar, som bortförde Is-
raels sista konung IJosca fången till Assyrien, och
ditflyttade största delen af invanarne (omkring 722 f. Chr.).

Judiska riket bibehöll sig nära i4o är längre. Me-
ra enigt inom sig och fortröstande på den högsta Gu-
den som folket dyrkade, försvarade det sig med fram-
gång under många skiften. Flera goda konungar bi-
drogo till statens inre kraft. Konung Hiskias regerade
i Judxen, da Sanherib från Assyrien förlorade sin hSr,
aBsooo man stark, vid belägringen af Jerusalem. Men
riket råkade dock snart i beroende af Assyrien, och då
konung 'Manasse sökte afskudda det fremmande oket,
blef han sjelf, jemte ett stort antal Judar, fangen bort-
förd, och folkets öde ännu mera tryckande. Slutligen
forbant sig dess siste regent Zedckias med Egypten,
emot den mägtige Nebukadnezar, hvilken anföll Judxen ,
Intog Jerusalem, uppbrände staden och Salomos präk-
tiga teropelbygnad, samt afiorde invänarne tili sitt land
(588 f. Ghr.). Denna flyttning benämnes i Judarnes
historiska skrifter, den Babyloniska Fångenskapen.

Efter 70 ån landsflykt erhöllo Judarofl Cyri tillä-
telse att återvända till sitt land, samt att der ånyo upp-
bygga staden och tcinplel.

9. Grekland.
Detta land har varit bebodt sedan äldsta tider, och

alltid sönderdelad! i smärre stater. Inflyttningar sked-
de dit från Mindre Asien, Phocnicien och Egypten. J'e-
lasgerna omtalas såsom de äldsta invånarne (1800 f.
Chr.), och dessa förträngdes af Deukalion, med en an-
nan stam, hvilken, efter dennes son Hellen, erhöll
namnet Hellener.

Ifrån folkets sago-ålder omnämnas flera vidlfiäg-
dade hjeltar, såsom Theseus, bröderna Kastor och Pol-
luXj samt framfor allt Herkules. Sednare slägter be-
traktade dem såsom halfgudar, och inväfde deras öden,
ända från födseln, uti vidunderliga dikter; ty de hade
genom mod och styrka gjort sina samlida vigliga tjen-
6ter. De utrotade vilda djur, hvilka uti ännu glest be-
bodda orter äro så talrika, föiiöljdej stråUviVarc och
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ransman, samt befriade folket från Öfvervåld och
förtryck.

Till Grekernas gamla bjeltesagor höra följande be-
rättelser. — Konung Minos på Kreta, hvars son blif-
rit bland Athenienserna ihjälslagen, hade tvungit dessa
scdnare att, i försoning, Ärligen betala sig sju unga gos-
sar och lika mänga flickor. Dessa blefvo, efter upp-
gift, instängde i Labyrinthen (en ofantligt stor och! så
konstigt inrättad bygnad, att de inneslutne härifrån ej
kunde finna utgången), der de tjente oxen Minotaurus
till föda. Thescus erbjöd sig att befria sina landsmän
från denna nesliga skatt, och seglade med de utsedda
offren till Kreta. Konung Minos hade en dotter vid
namn Ariadne, hvars kärlek Thescus viste att tillvinna
sig, och af henne lärde han, att genom förgiftade ka-
kor döda Minotaurus, och att sedan, medelst en tråd,
hvilken han vid nedstigandet fästat vid ingången, åter
leta sig ut från labyrinthens irrgångar. Derefter flyd-
de Tlieseus tillika med Ariadne. — Herkules var forn-
tidens namnkunnigaste hjelte. Redan i sin vagga qväfde
lian, med sina små händer, tvenne ormar dem en fiendt-
ligt sinnad gudinna skickat att förgöra honom. Sagan
vet omtala tolf hans ryktbara storverk. Han dödade
det Nemeiska lejonet: detta kunde af inga vapen ska-
das, hvarföre han nedslog detsamma med sin klubba
och qväfde det mellan sina armar, samt bar sedan all-
tid dess hud och klubban, såsom segertecken; han ned-
gjorde den Lernxiska hydran, hvilken hade 5o hufvu-
den, af sådan egenskap, att då ett afhöggs, uppsköt
ett annat i stället: hans brorson Jolaus svedde de af-
huggna halsarne, hvarigenotn de hindrades att återväxa;
han fångade lefvande ett stort vildsvin i Arkadien, och en
vild oxe på Kreta; rensade Angiae stall; dödade jättar
och röfvare; m. fl.

TvenneGrekernaskrigståghafvaerhållit myckenrykt-
barhet Det Argonautiska Sjötåget (1260 f. Chr.) företogs
under Jasons befäl till Kolchis vid Svarta hafvet,för att
bortröfva det gyllene vädurs-skinnet ( förmodeligen rika
skatter), hvilketder, enligt fabeln, förvarades af en eld-
sprutande drake. Resan skedde med skeppet Argo,
livaraf tåget fick sitt namn, och foretaget lyckades ge-
nom biträde af konungens dotter Medea, hvilken ock
flydde hemifrån med Jason. — Prins Paris från Trö-
ja (Uium), beläget i Mindre Asitsn, invid berget Ida,
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hade bortröfvat I.ncedxmoniska konungen JUenefai ge-
mål, den sköna Helena. För att hämnas denna skymf,
anföllo Grekerna nämde stad, under Agamemnons an-
förande. Efter tio års belägring intogs densamma ge-
nom krigslist, medelst den så kallade Trojanske träd-
hiisten, hvilken var så stor, att Trojanerna, for att fldenna, såsom man inbillade dem, vigtiga helgedom in i
sin stad,'voro nödsakade att nedrifva en del af mu-
ren. Här inträngde Grekerna om natten, och förstör-
de staden (1180 f. Chr.). I Trojanska kriget utmärkte
sig bland Grekerna framfor allt Achilles, och bland
Trojanerna Hektor.

Greklands namnkunnigaste stater voro Athen, Spar-
ta och Thebe. .

Athen grundlades af Cekrops från Egypten (ungefär
i550 f. Chr.), erhöll af Theseus (iaso f. Clir.) en me-
ra ordnad författning, och regerades omkring 49° år af
konungar, intill Kodrus. I ell krig med Lacedaemoni-
erna, hade oraklet förutsagt, att det folkel skulle blif-
va segrande, hvars konung sjelfvilligt uppoffrade sitt
lif för fäderneslandet. Kodrus smög sig då förklädd in i
fiendernas läger, och började derstädes en träta, under
hvilken han blef ihjelslagen. Då han döende upptäck-
te sig, flydde Lacedaemonierna. Det Atheniensiska fol-
ket ansåg ingen numera värdig att bära namnet Ko-
nung, utan kallade sina styresmän Arkonter (furstar).
En af dem, Solon, gaf staten visa lagar (600 f. Chr.),
hvilkas vård anförtroddes åt den för sin stränga rättvi-
sa berömde domstolen Areopagerij som hade sina sam-
manträden i mörkret, för att ej genom de tvistandes
åsyn bevekas att öfverskrida lagens föreskrifter.

Ifrån Mindre Asien ankom Pelops med en koloni
till Grekland (omkr. i350 f. Chr.), och efter honom erhöll
lialfon Peloponnesus sitt namn (förut kallad Aegialea).
Af dess många stater blef:

Sparta eller Lacedwmon mägtigast, anlagdt af Le-
lexifrån Egypten (isoo f. Chr.). Det styrdes af tvenne ko-
nungar på en gång. En bland dessa var Lykurgus (845 f.
Chr.), som blefstatens lagstiftare. Hans högsta syftemål
var att göra folket fullkomligen krigiskt; hvarfore han an-
hefalte måttlighet, lydnad samt förakt för rikedom och
prakt. Uti en stark och härdad kropp bor en kraft-
full själ: derföre infördes kroppsöfningar, i hvilka både
gossar och flickor deltogo, ochhvarmed ungdomen till-
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bragte sin mesta tid. All egendom tillhörde staten, och
barnen uppfostrades på det allmännas bekostnad, skil-
des vid sju års ålder från sina föräldrar, och sattes un-
der offentliga embetsmäns värd. De unga skulle tiga i
äldres närvaro, intill dess man tillsporde dem; de van-
des att uthärda hunger och törst; man öfvade dem att
fördraga plågor af alla slag, utan att klaga: ett yt-
tradt tecken till smärta medförde offentlig vanära. Al-
la åto vid ett gemensamt bord, då ingen enskildt hade
någon egen tillhörighet Penningarne voro af jera, for
att icke reta fikenhet och guldtörst. Konster och ve-
tenskaper bannlystes, emedan de förvekligade sjä-
len. Uti striden skulle Spartanerna segra eller dö: flyk-
tingar voro ärelösa. — Genom sådana lagar och före-
skrifter blef Sparta en fullkomlig krigare-stat, ehuru all-
tid under ett visst råhets tillstånd, otillgänglig för hvar-
je högre odling.

Thebe stiftades (omkr. isoo f. Chr.) af Kadmut,
hvilken ankom från Phoenicien, och derifrån medförde
skrifkonsten till Grekland. Det regerades i början
af konungar; men blef sedan republik. — Om j4m~
phion, en af dess forntida män, berättar folksagan, att
han med trollkraften af sin sång, lockade stenarne att
röra sig, och sålunda uppbygde Thebes murar; hvil-
ket häntyder på det inflytande han, genom sång och
strängaspel, utöfvade på sina medborgare.

Det stora antalet af Greklands öfriga småstater,
såsom Argos, Mycene, Sicyon, Elis, m. fl. höjde sig
aldrig till det anseende som dessa ofvannämde, utan
förblefvo nästan oafbrutet i ett större eller mindre be-
roende af desamma.

En föreningspunkt för medborgarne af de olika
länderna i Grekland, blefvo deras National samman-
komster, samt Amphiktyonernas domstol och de heliga
Oraklen, hvilka alla voro gemensamma för hela Grekiska
folket. De först omtalade, vanligast kände under namn
af de Heliga Spelen, höllos, efter olika år» förlopp, på
fyra skilda ställen, samt benämdes de Olympiska, Py-
thiska, Isthmiska och Nemeiska. Emedan de här före-
fallande öfningarne voro helgade åt någon viss gudom-
lighet, ansågos dessa folksammankoiuster såsom heliga;
der hvilade, äfven under påstående krig, alla fiendtlig-heter, och det ansågs som elt brott mot gudomen att
störa lugnet på dessa fridlysta ställen. Dit samlade sig
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hela Grekiskft folket, här kände det sig såsom blott ett,
förenadt att söka den högsta ryktbarhet i Jifvet. D<?
namnkunnigaste bland alla voro dock de Olympiska,
Spelen,,hvilka hvart fjerde år firades vid staden Olym->
pia i landskapet Elis. Der täflades i kroppsöfningar af
alla slag, segervinnaren kröntes med lagerkransar, och
lians namn utropades inför hela det närvarande Greki-
ska folket. Återkommen till sitt land, emottogs han
som en segrare, hvars ära återföll på hans medborga-
re. Åfven Greklands skalder och historieskrifvare bru-
kade under sednare tider vid dessa national samman-
komster uppläsa sina skrifter, for att vinna folkets bi-
fall, och de mest utmärkta konstnärer utstälde der si-
na arbeten till allmänt åskådande. De Olympiska spe-
len togo sin början 776 år f. Chr. och Grekerna be-
stämde sedermera efter dem sin tiderakning.

För att slita de emellan Greklands småstater upp-
komna tvistigheter, samt for att öfverlägga om det ge-
mensamma bästa, sammanträdde vissa ombud i Delphi
eller Thermopylee. De benämdes Ampliiktyoncrnas
församling eller domstol.

Den tredje för Grekerna gemensamma föreningspunk-
ten, voro de för alla stammar lika heliga så kallade
Oraklen, hvilka gåfvo svar om gudames vilja, och för-
utsade staters och menniskors öden. Ryktbarast bJand
dessa var det i Delphi, vid foten af berget Parnassus,
samt dernäst det i Dodona, helgadt åt Jupiter, och
grundadt af en Egyptisk prestkoloni, redan i de gam-
la Pelasgernas tider.

10. Rom.
Såsom Italiens äldste bebyggare omtalas Siculer,

TJmbrer, Ausonier, Latiner och Etrusker,' m. fl. Des-
sa sistnämde, troligen ett Celtiskt folk, inkomna öfver
Alperna, blefvo kufvade af Tyrrhenierna, frånLydien,
hvarföre de ock erhålla dessa sednares namn, och vo-
ro i gamla tider ett bildadt folk, af hvilka Romarena
snart lånade sin odling och sina flesta statsinrättningar.
Landets mägtigaste riken voro Hetrurien och Latiuni ;
men äfven om deras öden känner man endast orediga
dikter. I den sednare berättas Latmus hafva regerat,

då
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ds\ /Encas anlände dit, tillika med en hop andra Tro-
janer, efter förstöringen af deras fädernestad. Hans
son Ascanius bygde staden Alba Longa. En af dess
konungar, JVumitor, blef, af sin broder Amulius, stör-
tad från thronen, samt bans dotter Rliea Sylvia insatt
till prestinna i Veslas tempel. Men hon bröt det här-
vid ovilkorliga kyskhets-löftet, och födde, efler sagan,
med krigsguden Mars, tvilling-sönerna Romulvs och
Remus. Dessa lät Aniulius kasta i Tibeifloden; men
de flöto i land, der, enligt folkdikten, en varginna gaf
dem di, innan de upplogos af en herde, som uppfo-
strade dem. Komne till manliga år fördrefvo de Anm-
lius från thronen, dit de åter uppsatte sin morfader
JVumitor; samt bygde en stad på det ställe invid Ti-
bern, hvarest de förut uppflutit. Denna stad blef det
sedan så ryktbara Rom, anlagdt 754 år för Chr. födelse.

Oenighet om högsta väldet uppstod snart emellan
bröderna. Romulvs mördade sin broder Rennis , och
blef sålunda ensam konung i det efter honom benäm-
da Rom. För att erhålla inbyggare i den nya staden,
lemnade han skydd åt alla ditkommande flyktingar
och förbrytare; men desse fattades hustrur, och för att
afhjelpa denna brist, begagnade han följande utväg. Han
lät kungöra det han ernade hålla stora täflingsspel och
kampalekar, samt inbjöd kringliggande folkslag till att
åskåda dem. Då täflingarne skulle börja, framrusade
Romarena pa ett gifvet tecken, och bortförde alla dit
anlända fremmande qvinnor. Denna våldsgerning har
fått namn af Sabinskornas bortröfvande; emedan de
fleste voro af denna stam. Ett krig var genast följdan
af delta rån; med vexlande lycka på begge sidor ha-
de man redan stridt en tid, och då Romare och Sabi-
ner-nu stodo midt emot hvarandra, färdige att i en af-
görande slagtning helt och hållet förstöra det eva afde fiendtliga folken, kastade sig de bortröfvade Sabin-
skorna emellan härarne, och medlade fred emellan si-
na män och sina anforvandter. Sabinerna flyttade tillRom,
och bebygde en serskildt del deraf. — Romulvs ordnade
derefter sin nya stat och stadgade dess inre författning,
samt inrättade till sitt biträde en Senat af de äldste i
laudet. Han förde flera lyckliga krig; men herrskade
hårdfoch våldsamt såsom regent, och hans hastiga för-
svinnande ger anledning att förmoda, det han blifvit

Lärobok för Ungdom.
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mördad, ehuru man utspridde att han var lefvande
upptagen till gtidarne. Han dyrkades derföre under
namn af Quirinus.

Rom styrdes iss år af konungar, hvilka blefvo
sju till antalet, de flesta tappre samt stridslystne, och
riket utmärkte sig ifrån början som enkrigarestat. Lik-
väl var Romuli närmaste efterträdare, Numa Pompili-
us, en fredälskande regent, hvilken grundlade Roms re-
ligiösa författning och stiftade dess äldsta lagar. Det
nya samhället hade behof af lugn för alt stadga sig,
och Numas fredliga regering gaf åt detsamma inre fast-
het och kraft. — Under Tullus Hostilius uppstod krig
med Alba Longa. Man öfverenskom att slita tvistighe-
terna, genom envig emellan tre å hvardera sidan utval-
de kämpar. Romrarne utsedde dertill tre bröder af ät-
ten Horatius , och Albanerna trenne Curiatier, äfven
bröder, samt anförvandter till de foregående. Striden
började: redan hade tvenne af de förre stupat; men
alla Curiatierna voro illa sårade. Den återstående Ro-
maren tog till flykten, och när de förföljande Curiati-
erna, under jagandet, aflägsnade sig ifrån hvarandra,
nedgjorde Horatiern den ena af dem efter den andra.
Alba Longa blefnu beroende af Rom, samt, under snart
ånyo uppkomna misshälligheter, i ett nytt krig alldeles
förstördt. Folket flyttades till sistnämde stad. — An-\
cus Martius, den förres dotterson och efterträdare förde
flere lyckliga krig med nästgränsande stammar, inflyttade
ett antal Latiner till Rom, och satte det i förbindelse med
hafvet, genom anläggandet af staden och hamnen Ostice,
vid Tiberns utlopp. — Tarquinius , son till en Korin-
tliisk köpman Deinaratus (hvilken nedsatt sig uti Etru-
riska staden Tarquinii), hade flyttat till Rom, der han
slutligen blef konung, med binamnet Priscus. Han öf-
vervann Latinerna, grundade capitolium (borgen iRom),
bygde de stora vattuledningarne (kloakerna) under sta-
den , anlade Circus Maximus, för de offentliga spelen,
och det sedan så ryktbara Forum (torget), samt inför-
de flera Hetruriska seder och bruk. — Servius Tulli-
us, som var son till en krigsfången qvinna af ädel börd,
blef uppfostrad med Tarquinii barn, och sedan gift
med hans dotter. Efter flera ärofulla krig , fäste han
sin uppmärksamhet på rikets inre behof, och gaf sta-
ten dess egentliga författning. — Tarqvinius Superbus,
en soneson till den förre Tarqvinius, uppäggades af
sin maka, dolter till Servius Tullius, att mörda sin
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svärfader, hvarigenom han erhöll thronen; men han
blef den siste konungen i Rom. Hans son Sexlus ha-
de våldfört Collatini mala Lucretia , hvilken, för den-
na vanära, mördade sig sjelf, nch döende uppmanade
sina anförvand ter till hämnd. Tarqvinierna förjagades
(sog f. Ghr.), och regeringen öfverlemnades åt tvenne
Konsuler, hvilka ombyttes hvarje år. Brutits, som fram-
för andra bidragit till sina medborgares frihet, samt
Collatinus, blefvo de förste konsuler. I fall några for
staten högst vådliga omständigheter inträffade, kunde
senaten utnämna en Dictator med oinskränkt raagt.
Den första var Lartius (497 f- Chr.).

Andra Tidsrymden.
{Frän Cyrus till Vestra Romerska rikets Fall).

4j6 är e/t. Chr.

1. Persien.
Detta rike innefattade, under höjden af sin magt,

alla länder från Indus till Libyen, samt ifrån Persiska
viken och Ethiopien intill Svarta Hafvet, och uti Eu-
ropa en kort tid äfven Macedonien och Thracien. Dess
stiftare var Cyrus. Om alla utmärkte mäns födehe och
öden veta de gamla sagorna att berätta något under-
bart. Rörande Cyrus förtälja de, att konung Astyages
i Medien uti en dröm sett ett träd uppskjuta ur sin
dotter Mandanes sköte, hvilket snart växte så stort,
att hela Asien deraf beskuggades. Oroad häraf tillkal-
lade han sina spåmän och tecknatydare, som förklara-
de att hans dotter skulle föda en son, den der skulle
underkufva hela Asien. Då Astyages eget rike härige-
nom äfven måste gå förloradt, ville han förekomma
spådomens fullbordan, och bortgifte sin dotter med en
obemärkt Persisk höfding Kambyses , af Akaemenider-
nas ädla slägt. Af detta äktenskap föddes Cyrus, hvil-
ken med Perserna, ett kraftfullt och krigiskt bergfolk,
sedan stötte sin morfar från thronen, samt underkuf-
vade dessutom Assyrien, Babylonien och hela Mindre
Asien.— Konungen i Lydien, den genom sina omätliga
>'ikedomar bekante Kroesus, bleftillfångatageo, och, ef-
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ter tidens sed, dömd att lefvande brännas. På bålet
utropade han högt flera gångor namnet Solon, och,
tillspord af Cyrus om betydelsen häraf, berättade han
huru denne Grekiske vise besökt honörn, och huru han
härvid uppvisat for honom alla sina rikedomar, med
tillfrågan: hvem han ansåg vara den lyckligaste menni-
ska? Solon hade du i första rummet nämt en Athe-
niensisk medborgare Tellus, utmärkt genom sin dygd
och hvilken dött vid fäderneslandets försvar emot öf-
verlägsna fiender. Sedan tvenne bröder, Kleobis och
Biton, hvilka, da dragarne uteblifvit, hvarmed deras
mor, en Junos prestiuna, skulle fara till olferhögtiden,
sjelfva spände sig för vagnen och framdrngo henne till
stället, och då hon af gudarne bad om en belöning for
dem, fann hon dem döde i templet. Krcesus hade då
frågat Solon, i livilket rum bland de lycklige han vil-
le ställa honom, då denne sednare svarat, att man ic-
ke borde prisa nägon menniska lycklig, Jurr än efter
dess död. Gyrus, trälFad af denna erinran, befriade
Krcesus från bålet, och behandlade honom med
aktning. — Under ett af sina många krig stupade Cy-
rus emot Skythernas drottning Tomyris, hvilken lät
afhugga hans hufvud och stoppa det i en säck, fyld
med blod, under yttrande, alt han nu kunde mätta
sig med det, hvarpå han aldrig kunnat blifva mättad.

Hans blodtörstiga och grymma son och efterträdare
Kambyses, mördade sin broder Smerdes. Karabyses intog
Egypten; men gjorde ett olyckligt tåg till det inre Afrika,
der största delen af hans här förgicks i öknarne. Vid
återkomsten till Egypten erfor han, att Magierna
tillstält ett uppror i Persien, och utropat en föregif-
ven Smerdes till konung. Då Kambyses skulle sti-
ga till häst för att nu aftåga till Persien och kufva
upproret, föll han af hästen och dödade sig på sitt
eget svärd. — Den af Magierna på thronen uppsatte fal-
ske Smerdes, livars rätta namn var Oropastes, blefröjd
genom sina, for något brott, afskurne öron, och snart
störtad; hvarefter inre oroligheter en tid skakade sta-
ten, till dess de emot Smerdes sammansvnine utnämde
Darius Hystaspis till konung, emedan lians liäst gnäg-
gade först på valfältet, hvilket var det, emellan dem
som täflade om thronen, öfveienskomna sättet att välja
en ny regent. — Babylon gjorde uppror, och redan
hade Darius i tvenne år förgäfves belägrat den starkt
befäste staden, du en Tid namn Zopyrus erbjöd sig att
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medverka till dess kufvande. Han afskar sig dä läp-
par, näsa och öron, samt iqstälde sig hos Babylonier-
na, för Jivilka han föregaf sig vara sålunda stympad
af Darius. Hans yttrade hat emot denne skaffade ho-
nom (ortroende och slutligen befäl öfver trupper, och
efter några, med Darius aftalade, lyckliga utfall, lem-
nadc inan honom högsta befälet i staden. Nu blef det
honom lätt att öppna portame för Darius. — Den-
ne jemle hans efterträdare Xerxesj förde olyckliga krig
emot Grekerna. Snart började det mägtiga Persiska ri-
ket att förfalla; konungarne öfverlemnade sig åt väl-
lust och veklighet, satraperna (höfdingarne i provin-
serna) gjorde täta uppror, Grekerna flyttade kriget till
sjelfva Asien, och slutligen blef riket intaget utaf Ale-
xander den Store. Dess sista konung var Darius
Kodomannus.

Persien erhöll sitt namn af landskapet Persis, hvar-
ifrån rikets herrskande inbyggare härstammade. Cy-
rus hade af de kufvade Medierna lånat deras religions
och stats-inrättningar, hvarfore ock prestkasten, Magier-
na , qvarstod äfven i Perser-riket. Darius Hystaspis
delade landet i Satrapier (ståthållare-dömen), samt ord-
nade dess inre författning. Konungarne vistades, ef-
ter olika årstider, vexelvis i de tre hufvudstäderna Su-
sa, Ekbatana och Babylon, och det stolta Persepolis
eller Pasargada var konungames begrafningsort.

2. Grekland.
Grekerna hade biträdt sinalandsmän, hvilka i Min-

dre Asien sökt afskudda sig det Persiska öfverväldet.
Darius Ilystaspist som ville bestraffa dem derföre samt
tillika utvidga sitt välde, tågade med en talrik krigs-
här till Grekland. Obehindradt kom han till fältet Ma~
rathon nära Athen; men der blef hans 100,000 man
starka här slagen af 10,000 till det mesta Athenienser,
under Miltiades anförande (4go f. Chr.). Darius dog un-
der nya rustningar emot Grekerna. — Hans efterträda-
re Xerxes fortsatte kriget, och samlade den största här
historien vet omtala. Inberäknade slalvar, inarketen-
tare, kockar, tjvinnor, m. m. uppgifves den till 5,000,000
menniskor. Sm,ärre floder uttorkades genom vattenåt-
gången ut denna folkhop, och hela strider blefvo utfntti-
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ga, af en enda måltid de gåfvo densamma der den fram-
tågade. En flotta af 2000 skepp Åtföljde hären. Med
en liten Grekisk trupp stod Spartas konung Leonidat
vid det trånga passet Thermopylte. ankommen
dit, lät afTordra honom hans vapen; han gaf till svai':
"Kom och tag dem 1." Genom en utskickad erbjöds ho-
nom rika skänker, i fall hnn ville öfvergå till Xerxcs.
Leonidas svarade: "En Spartan säljer icke ära och
frihet/" Då man berättade att fienden vore så talrik,
att dess pilar skymde solen, gemnälte han: "Så myc-
ket bättre, då strida vi i skugga." Förgäfves anföllo
honom Perserna; 20,000 man stupade utan framgång,
till dess en förrädare, vid namn Epialtcs, visat dem
en omväg för att kringgå Leonidas. Då lian erfor det-
ta, hemsände han de öfriga Grekerna, och stadnadeen-
sam qvar med tre hundra Spartaner och några hundrade
frivilliga Thesbier. Derpå höll han med dem en hög-
tidlig måltid, och uppmuntrade dem härtill med föl-
jande tal: "Äten, i morgon äta vi hos Pluto/" När
natten inbröt, anföllo de Persernas läger, nedgjorde ett
stort antal af dem, stupade sjelfva intill sista man,
och Leonidas återfanns under en hop fallne fiender, död
af matthet, utan något erhållit sår. Kort derefter blef
Xerxes flotta slagen af Grekerna under Themistokles,
vid Salamis (480 f. Chr.), och hans landthär följande
året vid Plattea, under Pausanias och Aristides. —Sedan denna tid voro Grekerna fria för Persernas an-
fall; tvertom förflyttade de kriget inom dessa sednares
eget område.

Men kort derpå upptände den jenina och outsläck-
liga afund, som oafbrutet beherrslade Greklands fri-
stater, ett krig emellan de mäktigaste bland dem,
Athen och Sparta, hvilket snart delade Grekland i tven-
ne stridande partier. Det sålunda uppkomna Pelopon-
nesiska kriget (431 f. Chr.) fortsattes i 27 ur, och med
framgång af Athenienserna, så länge den både såsom
hjelte och befordrare af vetenskaper och konster ut-
märkte Perikles anförde dem. Men en, såsom följd
af kriget, uppkommen pestartad sjukdom bortryckte
honom, och sedan Athenienser-na fördrifvit den utmärk-
te, men lättsinnige fältherren Alciliades, blefvo de si-
na fiender underlägsna, och förlorade slutligen hela sin
flotta, genomanförames sorg löshet och oskicklighet, uti
slaget vid floden /Egos i Thracien. Omedelbart härpå
intogs Athen (404 f. Chr.), der Spartanerna insatte Tret-\
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tio så kallade Tyranner (envåldsregenter), hvilka i dc-
i.is namn styrde och fortryckte staten. Efter åtta
månader befriades Athen åter af Thrasybulus, eliiini
del aldrig mera återvann sin förra magt och inre kraft.

Spartanerna fortforo likväl att hafva öfverväldet
och stå i spetsen för hela Grekland, och icke nöjde att
låta endast sina stamförvandtcr känna tyngden af sin
tryckande magt, och den hårda gissel hvarmed de al-
lestädes inverkade, ville de utsträcka sitt inflytande nf-
ven till Asien. Här hade Grekerna redan ofta förut
anfallit Persiska riket, och slutligen sände Lacedasmo-
nicrna hjelptrupper åt den yngre Cyrus, uti upp-
ror emot hans broder Artaxerxes Ålncmon. Men Cy-
rus blef slagen vid Kunaxa (4oi f. Chr.), och nu gjor-
de Atheniensern Xenophon, med 10,000 Greker, det
ryktbara och lyckligt utförda återtåget från Tigris, midt
igenom fiendens land samt öfver Hellesponten till Thra-
cien. Spartanerna, sedermera slagne af dennes lands-
man Konorij hvilken sedan nederlaget vid jEgos, tjen-
te bland Perserna, slöto, genom sitt sändebud Antalci-
dfis, med dem den så kallade Antalcidiska freden (387
f. Chr.), och kort derefter blef Spartas förhatliga öf-
vervälde krossadt af Thebanerna under Epaminondas.
Denne slog Lacedaemonierna första gången vid Leuktra
(371 f. Chr.), och den andra vid Mantinta, nio år sed-
-11:11 c Här träffades Epaminondas af ett spjut i sidan;
men då han fann att han skulle dö så snart udden ut-
drogs, lät han spjutet sitta qvar i såret, till dess han
bjef underrättad att Thebanerna segrat. Nu utryckte
han det med de orden: "Jag har lefvat nog; ty Jag
dör oö/vcrvunnen !" och afsomnadc genast. — Men ge-
nom alla dessa inbördes stridigheter och fejder, hade
Grekerna så utmattat sig sjelfva , att de blefvo ett lätt
rof för en illslug och tilltagsen granne, hvilken länge
afvaktat ett gynnande tillfälle att underkufva dem, och
derföre i hemlighet underhållit deras inre tvistigheter.

3. Macedonien och dess Eröfringar.
I norr om Grekland hade en dittills obemärkt stat

småningom bragt sig upp till magt och styrka. Mace-
donien, grundlagdt af Karanus (omkr. 800 f. Chr.), er-
höll uti Philip en tapper, förslagen och listig konung.
Han hade i sin ungdom varit lemnad till gisslan åt
Thebantrna, der han, hos Epaniinondas, uppfattade
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Grekernas leder, inrättningar och krigskonst. Sedan
Grekerna nu tillräckligen hunnit försvagas, innästlade
han sig, såsom skiljedomare, småningom i deras ange»
lägenheter, och genom vald, list och bestickningar skaf-
fade han sig öfverväldet i Grekland. Han hade till
ordspråk: "att ingen stad vore ointaglig, dit blott en
åsna lustail med guld kunde inkomma." Delta bestäm-
de äfven hans handlingssätt. Otålige öfver de utländ-
ska fjettrarne, förenade sig dock slutligen emot honom
Athen och Thebe till öppet försvar; men de blefvo
slagne vid Chceronea (338 f. Chr.), och hela Grekland full-
komligen underkufvadt. Derefter rustade sig Philip, att,
i spetsen för Grekerna, angripa Persien, för att hämnas
fordna anfall; men blef härunder mördad (336 f. Chr.).

Hans son, den tjuguåriga Alexander, hvilken se-
dan erhöll tillnamnet den Store, emottog nu riket
Redan som barn beklagade han sig gråtande, att han
ännu icke eröfrat en enda af de oräkneliga verldar, som
stodo att kufva; hans fader inkräktade allt och lem-
nade ingenting öfrigt åt honom. Vid Philips död re-
ste sig Grekerna; men Alexander tvang dem snart till lyd-
nad. Straxt derpå aflågade han med en obetydlig krigshär
till Asien (334 *"• Chr.), och firade först, vid det ford-
na Tröja, en sorgefest tillAchilles ära, innan han ryck-
te längre in i Persiska staten. Darius Codontannus ut-
skickade emot honom ofantliga härar, och befalte sina
satraper att gripa den Macedoniske ynglingen, aga ho-
nom med ris, och fängslad i guldbojor framhafva
honom för hans thron. Men Alexander slog Perserna
vid floden Granikus i Mysien, och intog hela Mindre
Asien. Uti Phrygiens hufvudslad, Gordium, fanns i
templet en vagn hvars tistel var fästad med en så
konstigt sammansatt knut (känd under namn af den
Gordiska), att denna befunnits fullkomligen oupplöslig.
Ett gammalt gudasvar hade förklarat, att den som kun-
de lösa denna knut, skulle blifva herrskare öfver hela
Asien. Alexander betraktade knuten ett ögonblick,
bvarefter han utdrog sitt svärd och afhögg densamma.
Gudasvaret besannades; ty sedan han ånyo slagit Da-
rius vid staden Issus i Cilicien (333 f. Chr.), fortsatte
lian sina eröfringar till Syrien och Phoenicien, der han,
efter en lång belägring, förstörde Tyrus. Derefter in-
kräktade han Egypten. Härifrån aftågade han till det
i Libyska sandöknen belägnc Jupiter Ammons tempel,
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lät der af presterna hälsa sig såsom en son af Jupiter
och en bJifvande herrskare öfver jordens alla folkslag.
Återkommen till Egypten anlade han, invid Milen, en
står!, den han, efter sitt namn, kallade AleXandria,
tågade derifrån tillbaka till Asien, och slog Darius for tre-
dje gången, vid Gaugamela, nära staden Arbela i As-
syrien (33i f. Chr.), hvarefter den olyckliga Perser-
konungen blef mördad afen förrädisk befälliafvare Nes-
ius. Hela Persien öfverlemnade sig nu åt Alexander,
och den fordom så blygsamma eröfraren började blif-
va öfvermodig vid denna höjd af ära och magt. Asia-
ternas vekliga seder funno småningom behag for ho-
nom, och han tillbragte tiden med frosseri och dryc-
kenskap. Under svindeln af en vällustig måltid, lät
han af en Grekisk älskarinna förmå sig att uppbränna
de fordna Persiska konungames gamla och herrliga pa-
lats i Persppolis. Likväl fortsatte han ännu sina eröf-
riiigar, och framträngde ända till Indus. På andra si-
dan om denna flod mötte honom sa många krigiska
stammar, att soldaterna, förskräckte öfver det motstånd
de redan erfarit, nödgade Alexander alt återvända. Ef-
ter uthärdade otaliga mödor, ankom han till Baby-
lon, det han beslöt alt göra till hufvudstad för sina
ofantliga länder, samt att upprätta ett Europeiskt like uti
Asien, emedan han till ett folk viile sammansmälta
Greker och Asiater; men han dog derstädes, år 324 £
Chr. 3a ur gammal, genom följderna af sitt nu mera
högst utsvarvande lefnadssätt. Han begrofs i den af ho-
nom uppbygda staden Alexandria.

Vid sin död efterlcuinade Alexander endast en
omyndig son, och förordnade icke annat om det omät-
liga rikets styrelse, än att "den väldigaste" skulle blif-
va hans efterträdare. Härigenom slod faltet öppet for
härjande strider om det stora rofvet. Fem af Alexan-
ders förnämsta befalhafvare stälde sig i spetsen for livar
sin här, hela Alexanders ätt blef, under krigsbullrens
fortgång, mördad af Kassandir, Antipaters son, och
fem nya konungar uppstodo: den nyssnämde Kassan-
der i Macedonien, Lysimachus i Thracien, Antigonus
biträdd af sin son , den tappre Demetrius Poliorcetes,
i Mindre Asien, Seleukus i Syrien och Ptolomceus uti
Egypten. Men emot Antigouus ocli hans son förena-
ds sig Kassander, Ptolomaeus, Lysimachus och Seleukus,
och de två sistnämde slogo d«m vid Ipsus i Phrygien
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(3oi f. Cbr.); Autigonus sjelf stupade och hans rikt
upplöstes. Lysimachus utsträckte nu sitt välde äfvei
till Mindre Asien; men blef slutligen af Seleukus öf-
vervunnen och dödad vid Kurupedion i Phrygien (281
f. Chr.). Sålunda sammansmälte, efter en lång följd
af förödande krig och oroligheter, dessa riken till tre
stater, hvilka bibehållit ett något varaktigare namn uti
historien.

I. Macedonien, dit äfven Grekland hörde, grund-
lagdt af Kassandcr. Ifrån hans ätt öfvergick det (är
266 f. Chr.) lill Antigonus Gonatas (son till Dcmetri-
iis Poliorcetes), hviikens efterkommande bibehöllo sig
oafbrutet p"i den Macedoniska thronen, intill likets upp-
lösning. — Under de fortfarande bullien hade äfven
svärmar af Gallier bidragit alt öka förvirringen. Sö-
kande nya boningsplatser gjorde de härjande ströftåg]
först till Italien, och flera stammar nedsatte sig derstä-
des; men da Rnmarena hindrade dera att vidare utbre-
da sig, infollo de i Thracien (27g f. Chr.). Följande
år återkommo de i oräkneliga skaror, intogo och sköf-
lade Macedonien och Thcssalien , samt inträngde slutli-
gen i Grekland, der de dock blefvo slagne och nästan
helt och hållet nedgjorde. Ett antal af dem drogo sig
till Mindre Asien, och bibehöllo sig länge under nam-
net Galater. — Macedonien vann snart nya krafter,
och styrdes af egna konungar, under många vexlande
skiften. Men Roms grannskap och tilltagande storhet,
började att blifva besvärlig äfven for detta like, och
då Philip II ingick förbund med Hannibal, inveckla-
des han i krig med Romarena och blef slagen vid Ky-
noskephalcc (17g f. Chr.), och måste sluta en neslig fred.
lians son PersciiSj råkade i krig med Rom, blef
slagen och tillfångatagen vid Pydna, och Macedonien
förenadt med Romerska staten (168 f. Chr.).

11. Syrien, stiftades af Seleukus med tillnamnet
JVikator (eröfraren), hvars ätt behöll riket öfver två
och ett hälft århundrade. Sedan den Asiatiska Antigo-
nus stupat vid Ipsus, blef Seleukus herre öfver
hela Asien, från Indus intill Hellesponten, och då
han slagit och dödat Lysimachus, förenade han med
sitt rike, för en kortare tid, äfven Macedonien och
Thracien. Bland hans efterträdare blef Antiochus den
Store ryktbar och mägtig; men han råkade i strid med
Romarena, uppäggad af Hannibal., ock då han icke
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följde dennes råd att angripa dem uti Italien, blef han
sjelf anfallen inom sitt eget rike, samt af Scipio Afri-
canus i grund slagen vid Magntsia (190 f. Chr.), och
var tvungen att till dem afträda flera länder. Syriska
riket var sålunda förkrossad!, och kuude sedermera ic-
ke repa sig. — Antiochus Epiphanes, son till den för-
utnämde, anföll Egypten och belägrade Alexandria;
men nödgades af Romarena till återtåg. Nu ville han
släcka sin förbittring deröfver uppå Judarne; angrep
dem, men led nya nederlag. — Den sista konungen
Tigranes blef öfvervunnen af Romarena, och Syrien
forvandladt till en Romersk provins (64 f- Chr.).

111. Egypten tillföll Ptolomteus Soter, en son till
Lagus, eller kanske rättare Philip i Macedonien. Han
var den ädlaste och förträffligaste af de konungar
som bildade sig riken af Alexanders eröfringar, och
blef stamfader for en berömd konunga-ätt, hvars alla
medlemmar kallade sig efter honom Ptolomteus. Han
lade Phocnicien, Palaestina, Cypern och Libyen under
sin spira, älskade vetenskaperna och fäste hela sin upp-
märksamhet på deras flor, samt på upphjelpandet af
konstfliten, och isynnerhet sträfvade han att utföra
Alexanders plan, att göra Alexandria till en förenings-
punkt för handeln emellan Europa och Asien. — Hans
son och efterträdare Ptolomteus Philadelphus var en ännu
större befordrare afkonster och vetenskaper. Hufvudsta-
den Alexandria, mångfaldigt förskönad, blef nu säte för
voldshandeln och tidens uppblomstrande kunskaper. Han
anlade ett bibliothek, som uppgifves innan kort hafva
uppgått till 700,000 volumer, samt inrättade det rykt-
bara Museum, der ett stort antal lärde underhöllos af
konungen, och kunde ostörde öfverlemna sig åt veten-
skaper och vitterhet. Redan under hans regering la-
des grund till det närmare förhållande emellan Rom
och Egypten, hvilket derefter blef så förderfligt för den-
na sednare stat. — Ptolomceus Evergetes (till år 221
f. Chr.) den föregåendes son, eröfrade Syrien intill Eu-
phrat, de fleste af Mindre Asiens kustländer, samt i
Afrika, Abyssinien och Sennaar. — Med dessa tre för-
träffliga regenter upphörde Egyptens lyckliga tider.
Redan Ptolomceus Philopator (till år 204), som efter-
trädde Evergetes, var en vällustig tyrann och snart van-
slägtades regenterna alltmera, Romarena, alltid benäg-
ne att, i herrsklysten afsigt, inblanda sig i andra länders
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angelägenheter, innästlade sig äfven här, och drottning
Cleopatra, den sista af Plolomaeiska ätten, tog lifvet af
sig, derigenom att hon lät en orm slinga .sig i bröstet,
för att ej blifva lefvande fången af Oclavms. Egypten
förenades med Romerska området (3i f. Chr.).

I de kringliggande staternas öden och hvälfningar
fortfor Grekland att vara indraget. Det lyckades väj
dem att göra sig oberoende af Macedonien; men Grek-
Jands storhet ocli lysande tider voro oåterkalteligen för-
svunna. Till sjelfsländighetens försvar bildades tvenne
förbund, det Aetoli.tka (284 f. Chr.) i nordvestra delen af
Jandet, och det Achceiska (280 f. Chr.) på Pelopoiwiesus,
hvarmed äfven Athen och Korinth voro förenade. Härige-
nom blefvo Grekerna tillräckligt starke att skydda sitt
oberoende emot utländska magtcr; men inbördes krig
försvagade deras krafter, och Romrarne inmängde sig
äfven här, och dä desse anföllo Philip i Macedonien,
höllo de det Achieiska förbundet i overksamhet, ge-
nom utropandet af Greklands återslälda frihet. Delta
gyckelspel slutade dermed att Grekland blef en provins
under Rom.

Utaf Alexanders eröfringar bildade sig, framförallt
vid det Syriska rikets tilltagande svaghet, flera smärre
stater., hvilka blifvit bekanta i historien, liland dessa
voro: Pergarnu.i, i Mysien uti Mindre Asien;, Pontus;
Parthien, stiftadt af Arsaces [iso f. Chr.), hvilket al-
drig kunde kufvas af Romarena, samt, under höjden
af sin magi, innefattade alla länder emellan Euphrat
och Indus; m. fl. De hafva blifvit kände genom sina
förhållanden och strider med Romarena.

4. Judiska Staten.
Anförde af' Zerubabel , en furste af Davids ätt, ha-

de Judarne återkommit från Babylon till sitteget land,
och der uppbygt templet och staden Jerusalem. De
fortfora emellertid att stå under Persernas öfverherr-
skap; men behandlades ganska skonsamt. Vid Persi-
ska rikets fall förenades Judasen med Alexander den
Stores öfriga länder, och efter hans död var det länge
ett tvistämne emellan Egypten och Syrien. Antiochus
den Store eröfrade Palaestina från Ptolomaeerna, och
gaf invånarne stora friheter. Men af hans son Antio-
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chus Epiphanes rönte de ett motsatt bemötande. Han
förtryckte dem och sökte att med tvang utrota deras
faders tro. Men väldet verkade motstånd och utveck-
Inde en ovanlig kraft hos folket. Ett stort antal per-
joner dogo martyrdöden for sin tioslära, och slutligen
reste sig Judarne, anförde utaf Makkabceerna. Tre
bröder af denna lijelteall, Judas, Jonathan och Simon,
stälde sig efter hvarandra i spetsen för sina lands-
män och slogo Syrierna, samt tillkämpade sig ett slags
oberoende, stadgadt genom förbund med Romarena.
Den sislnämdes soneson Judas Aristobulua antog ko-
nunganamn (ios f. Chr.), och riket började tilltaga i
magt och anseende; men inre oroligheter störtade det
åter snart, samt lemnade deras bundsförvandter tillfäl-
le ett inmänga sig i landets angelägenheter'. Under ett
brödrnkrig inkallades Pompejus till skiljedomare, och
lian förvandlade Jtidxcn till en Romersk provins (63
f. Chr.). Rnmarne styrde det nu genom ståthållare;
men tills.itto tillika konungar affremmande stam, bland
livilka Ilerodcs den Store, en Edomit, blef ryktbarast.
Under hans regeringstid föddes verldens Frälsare.

Jiidiirne hade länije med otaliijliet fordragit Roms
öfvervälde, och missnöjet utbröt slutligen i cll allmänt
uppror, livaraf följden Jjlef Jerusalems intagande och
förstöring af Tilus, 70 Ar efter Chr. födelse. Invånar-
ne blefvo förskingrade och hafva till vAr tid bibehål-
lit sig, ehuru förströdde i alla länder.

5. Romerska Riket.
Koniingarnes föYdrifvande frun Rom var ulfoljdt

af inre oroligheter och utländska krig. Tarqvinierna
hade bland andni, förmatt den Etruskiska fursten Por-
senna att angripa Romarenu; han slog jdem och var
nära att tillika ined de flyende intränga É staden. Ho-
ratius Cocles räddade då sitt fäderneslam£ Ensam för-
svarade han bron öfver Tibern emot de påträngande
fienderna, tills densamma hann upprifvas bakom ho-
nom , då han störtade sig i strömmen och frälste sig
Renom simmande. Porsenna började derefter belägra
Rom, och ansatte det så hårdt, att invånarne snart
Jblefvo bragte till det yttersta. Då beslöt en Romersk
yngling, Mucius att befria sitt fädernesland,
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genom Porsennas undanrödjande. Han inträngde, för-klädd, i fiendens'läger; men genomborrade af misstagPorsennas skattmästare, emedan lian var mera lysande
klädd än konungen. Då denne nu med hotelse om de
grymmaste plågor, befälte Sccevola att upptäcka sinamedbrottslige, trädde han till en närstående offereld,
samt uppbrände der frivilligt sin högra hand, for attVisa huru litet plågor verkade på honom. Af beun-
dran öfver ett sådant hjeltemod, skänkte Porsenna ho-
nom lifvet; hvaremot Scaevola sade sig af tacksamhet
vilja underrätta konungen, att 300 Romerska ynglin-
gar, alla af lika sinnelag och djerfhet som han, sam-
mansvurit sig emot konungens lif, och att han, såsomden ringaste bland dem, först angripit honom. Por-
senDa förskräckt öfver denna dikt, slöt fred med Ro-
marena och aftågade.

Det Romerska folket förtrycktes af Patricierna
(Roms adel), i hvilkas händer alla högre embeten be-
funno sig. Dessutom led det genom de hårda lagarne
emot skuldsatte, enligt hvilka borgenären kunde med
de grymmaste kroppstraff belägga gäldenären, samt,
enligt sednare stadgar, sönderhugga och skifta kroppen
emellan de olika fordrings-ägarne. Emedan de fleste
rikedpmar befunno sig i patriciernas händer, blef det-
ta ett medel till nya förtryck. Häraf voro oafbrutna
inre buller och uppror en naturlig följd, och folket
{Plebejcrna) nekade flera gångoratt göra krigstjenst, i-
synnerhet som detta skedde utan sold, och ökade me-
nighetens skulder. Ofta hjelptc sig då senalen genom
tillsättande af en diktator, hvilken, såsom enväldig un-
der sin styrelsetid, beherrskude staten fullkomligen
egenmägtigt; men slutligen gjorde det oupphörligen för-
trampade folket ett nytt och alfvarsamt uppror, uttå-
gade ur Rom, samt återvände icke förr, än det erhöll
sina skulder efterskänkte, och till sitt skydd egna em-
betsmän, kallade Tribuni Plebis (4g3 f. Chr.). — Co~
riolanus (så benämd emedan han intagit staden Co-
rioli), ej» öfvermodig patricier, hvilken förtryckte ple-
bejerna, blef af dem fördrifven från Rom, och förena-
de sig med Volskerna samt belägrade staden, den han
hotade med fullkomlig undergång. Förvirringen och
nöden hade i Rom stigit till sin höjd, och alla bemed-
lingar till försoning voro fruktlösa. Då utgingo hans
gamla moder Feturia och hans maka folumnia, med
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hans smä barn på armen, åtföljde af Boms ädlaste
qvinnor, och förmådde honom med böner och tårar
att upphäfva belägringen. Han blef dödad af de så-
lunda bedragne Volskerna (4% f. Chr.).

Efter långvariga tvister och stridigheter, hade folks-
tribunerna slutligen bragt det derhän, att patricierna
måste lemna sitt bifall till införande af nya lagar, li-
ka förbindande för hvarje stånd i republiken. För det-
ta ändamål skickades tre sändebud till Grekland, att
hopsamla Solons och andra lagstiftares stadgar, och
efter deras återkomst, upphäfdes för ett år alla hittills
varande embetsmäns myndighet, och en styrelse afTio-
män (Decemvirer) tillsattes, hvilken med oinskränkt
magt beherrskade staten och utarbetade nya lagar.
Dessa utkommo ock, inristade i tolf tajlor (450 f.
Chr.); men decemvirerna nedlade nu ej sin värdighet,
utan viste att, under flerehanda förevändningar bibe-
hålla den, och utöfvadc ett hårdt förtryck emot fol-
ket. Slutligen sökte Appius Claudius, en af dem, att,
genom falska vittnen, såsom slafvinna tillegna sig en
Romersk borgare Virginii dotter Virginia, till hvil-
ken han fattat oloflig karlek. Då tyranniet var nära
att segra öfver rättvisan, mördade Virginius sin dot-
ter i hela folkets åsyn; ett uppror utbröt, Appius blef
dödad och decemvirernas välde störtadt.

Catnillus hade, efter en tioårig belägring, kufvat
staden Veji, Roms gamla och envisa motståndare.
Det oaktadt blef han, under uppkomna inre stridighe-
ter, förvist sitt fädernesland. Emellertid anfölls Rom
af Gallerna anförde utaf Brennus, hvilka intogo och
lurbrände staden, samt belägrade Capitolinm. Under
en mörk natt sökte Gallerna att oförmärkt uppklättra
på dess brantaste och derföre minst bevakade sida;
vakterna voro insomnade och redan hade en Gallier
lmnnit upp på muren, då ett antal åt Juno helgade
gäss började kackla vid det uppkomna bullret, och
väckte den vaksamme Manlivs, sedan häraf benämd
CapitolinuSj och Gallerna blefvo tillbakadrifna. Lik-väl nödsakades Romarena att köpa dem till aftåg. Man
höll redan på att väga det guld, som skulle utgöra
priset derföre; men då Brennus begagnade falska vig-
ter, uppstod oenighet, hvarvid han kastade sitt svärd
på vågskålen, med antydan att detta skulle slita alla
tvistighetcr emellan segraren och de öfvervunne. I det-
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Ii ögonblick anlände Camillus, med en härsk.irn Ro.
mare: Gallorna blefvo slagne och Rom frälst (38g f.Clir.).

Striden emellan palricier och plebejer fortfor
emellertid oafbrulet i Rom; men emedan de sednärtredan höjt sig till stora rikedomar och mycket infly-
tande, började palricierna småningom att gifta sig med
deras döttrar och låta af dem adoptera sig. Slutligen,
och efter mycket buller, samt ett häftigt motstånd af
patricierna, genomdrefs (366 f. Chr.) det redan för-
ut fattndc beslutet., att den ena konsuln alltid finge va-
ra plebej, hvilket sedan utsträcktes till andra öfverhets-
cmbelen.

En förliärjande pest hade länge ödelagt Rom, och
nu inträffade äfven en iordbäfning, som på sjelfva
torget, samlingsplatsen for de allmänna angelägen-heterna, qvarlemnade en bred och djup remna, livar-
ur förgiftiga ångor utgingo, och hvilken, enligt berät-
telse, icke kunde igenfyllas. Det rådfrågade oraklet
svarade, att hålet skulle åter tillsluta sig, i fall en med-
borgare sjelfvilligt störtade sig deruti. Då anmälde sighärtill en Romersk yngling, M. Curtius, klädde sig i
lysande rustning och kläder, såsom till en höglid, ochred, på en skönt utsmyckad häst, i sporrstreck ned i
öppningen, hvilken, enligt fabeln, genast slöt sig igen
öfver honom (362 f. Chr.).

Med Samniteina, ett stridbart och frihets-älskan-
de bergfolk invid Appenninernn, utbröt ett krig (343
f. Chr.), det längsta och farligaste Röinarne hittills
utkämpat. Krigslyckan var omvexlande. Romerska
hären, anförd af begge konsulerna, var en gång redan
fullkomligen instängd inom bergpassen vid Caudiura
(3ai f. Chr.), och skulle här hafva förgåtts af törst,hunger och svärdsegg, om ej Samniteina ädelmodigt in-
gått fred med sina förödmjukade fiender. Men Ro-
merska senaten, sällan aktande tro och aftal, då egen-
nyttan bjöd annat, förklarade freden olaglig, samt öf-
versände de begge konsulerna till Samniteina, i fall de
ville straffa dem för sina handlingar. Samniterna för-
smådde denna låga hämnd; men kriget utbröt ånyo,
och fortsattes, med fa afbrolt, till dess Samniterna vo-
ro fullkomligt underkufvade (289 f. Chr.).

Under tiden voro Romarn» invecklade uti hård-
nackade och farliga krig äfven med sina bnndsför-

vandter
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vandter Latinerna, vane vid Romersk krigskonst och
krigstukt. Afgudasvaret hade förkunnat, att den af de
stridande skulle segra , hvars anförare frivilligt offrade
sig åt döden. Redan veko Romarena, då deras konsul
Decius Jät inviga sig åt de underjordiske gudarne, kläd-
de sig i högtidsdrägt, rusade in ibland fienderna och
föll for tusende hugg. Romarena eldade af denna sjelf-
uppoffring och oraklets svar, anföllo fienderna ånyo
och segrade (340 f. Chr.).

Genom Samniternas kufvande hade Romarena blif-
vit grannar med den rika staden Tarentum i södra Ita-
lien. Afundsjuka och grannhat föranledde stridigheter,
och Rom begagnade första tillfallet att angripa sin med-
täflare. Det hårdt ansatte Tarentum kallade nu till sitt
biträde Pyrrhus, en orolig och på äfventyr begifven
konung uti Epirus, hvilken var öfvad i Alexander den
Stores fältherre skola. Genom sin krigskonst och sina
elefanter hade han i början mycken framgång, slog sina
fiender och syntes hota Rom med undergång; men
det räddades. Pyrrhus blef öfvervunnen och förjagad
(274 f. Chr.), och hela nedra Italien kort derefter
eröfradt

De vigtigaste och farligaste krig Romarena förde,
voro dock de Puniska. — Karthago hade stigit till den
höjd af rikedom och raagt, att det blef en hotande
granne för den herrsklystne Romare-staten. Utom sina
besittningar inom Afrika, hade Karthaginenserna gjort
eröfringar i Spanien och på öarne kring Italien. Här
fördes af dem långvariga krig, med omvexlande lyc-
ka , intill dess Romarena dit blefvo inkallade till bi-
stånd emot dem. Begärligt emottogo dessa ett tillfälle
att bekämpa en för sin eröfringslust så farlig fiende;
de öfvergingo med en här till Sicilien , och nu utbröt
det första Puniska kriget (264 f. Chr.). De sjövande
Karthaginenserna segrade väl i början med sina flottor;
men blefvo sedan öfvervunne af konsuln Duilius, och
kriget flyttades till Afrika. Redan hade Roms härar fram-
trängt 2 mil nära Karthago, då de blefvo slagne med
biträde af Grekiska hjelptrupper, anförde af Lacedae-
moniern Xanthippus, hvarvid Romerska konsuln Regu-
lus vardt fangen. Kriget återflyttades till Sicilien och
fördes härstädes i fem år med omvexlande lycka, till
dess Hasdrubal besegrades af Metellus. Efter åtta åts
ytterligare strider, slöts kriget med Karthaginensernas

Lärobok for Ungdom.
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förjagande från Sicilien (a4> f- Chr.). — Men dessa
samtnde nya krafter under freden, samt utbredde
sitt vilde uti Spanien. Deras fältherre Hamilkar,
hvilken gjort dessa eröfringar, insåg lätt att Rom skul-
le blifva Karthagos farligaste granne, och fann att en-
dast ett outsläckligt nationalhat hos hans folk, såsom
sragare, kunde förskaffa det en inre styrka och ett
ttKTgtigt förenande band, emot den oemotståndligt ho-
tande öfvermagten. Derföre tog han en gång sin nio-
åriga son Hannibal med sig, och lät honom, vid gu-
dames altare, svära en oförsonlig fiendskap emot hela
Romerska namnet. Hamilk»r hade stupat, och hansmag; Hasdrubal, efter honom anförare för hären i Spa-
nien-, var mördad, då den tjuguårige Hannibal utro-
pades af soldaterna i Spanien till befälhafvare samt bör-
jade belSgra Saguntum. Invånarne begärde Romarne*
biträde, och dessa voro genast beredvillige dertill.

Det andra Puniska kriget utbröt (218 f. Chr.),
och. Hannibal aftågade skyndsamt frän Spanien öfver
Pyrenéerna. Medelst fördrag och svärdsägg banade
han sig väg genom Galliens krigiska folkslag, samt
framträngde sedan, under otaliga mödor, öfver de
otillgängliga Alperna, och stod med sin här helt oför-
tnodadt i öfra Italien. Här slog han Romarena vid
floderna Ticinus och Tnebia , samt vid sjön Trasime-
nus, och slutligen i den förhäxande slagtningen vid
Cannce (216 f. Chr.). Redan hotades Rom med un-
dergång; men Hannibal försummade ögonblicket. Vid
denna tidpunkt af yttersta fara för staten, utnämde Ro-
marena den varsamme Fabius Maximus till diktator.
Med största försigtighet undvek han alla större fältslag,
och försvagade oafbrutet sin fiende i smärre strider.
Detta förskaffade honom, af sina i början härmed miss-
nöjde landsmän, namnet Cunctator (sölaren); men hans
klokhet räddade fäderneslandet. Hannibal, försvagad
genom sina många segrar, ocL lernnad utan under-
stöd af sina afundsjuka landsmän, befann sig uti en
brydsam ställning midt uti fiendens område, der han,
genom sin lysande fältherre förmåga bibehållit sig i sex-
ton år, nästan utan all förstärkning från hemlandet,
och blef slutligen återkallad till Afrika, sedan Scipio
Africanus den 'Äldre dit öfvergått med en Romersk krigs-
här. Hannibal besegrades afhonom vid Zama, och Kar-
thaginenseina erhöllo en neslig fred emot oerhörda upp-
offringar (201 f. Chr.). De nödgades afträda alla sina
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besittningar utom Afrika, samt uppbränna sin flotta på
io skepp när. Hannilal, som var nära att af sina be-
tryckta medborgare utlernnas åt Romarne, flydde till
Antiochus i Syrien, och uppviglade honom till krig
emot dem; men då han härvid illa följde Hanni-
bals kloka rådslag, blef han öfvervunnen, och denne,
öfverallt förföljd af Romarne, intog slutligen gift, for
att icke falla i deras våld.

Femtio är hade freden varat, och Karthaginenserna,
genom handel och näringsflit, åter småningom bragt sig
till magt och rikedom; men tillika retat.Romarenas
hersklystna afundsjuka. I förlitande på sin öfvermagt, an-
follo de sina svagare medtäflare, och de om fred bönfallan-
de Karthaginenserna, anbefalltes att afleverera sina va-
pen och anförtro sig åt Roms ädelmod. Karthaginen-
serna lydde, och nu tillsades de afvapnade, att lemna
sin stad och flytta inåt landet, mjnst två mil iMn
hafskusten. Det låga bedrägeriet väckte en vildsinnt för-
tviflan; folket beslöt att försvara sig i det yttersta, och.
då det var beröfvadt sina vapen började man smida
nya. I brist på jern .begagnade man dertill guld och
silfver, fruntimren afklippte sitt hår till bågstrengar,
och hus blefvo nedrifna, för att af balkarne bygga,
skepp. I fyra år einotstodo Karthaginenserna sina fien-
ders öfvermagt och slogo dem flera gångor, till dess
Scipio Africanus den Yngre blef Romarenas anförare.
Han intog slutligen Karthago, hviiket nedbrändes och
jemnades med jorden, 146 år f. dir. födelse. I sjutton
dagar brann staden, och den ädle Scipio skall med tå-
i-ar hafva åskådat förstöringen, anande att hämdens dag
skulle hinna äfven Rom. Karthagos område förenades
med Romarenas besittningar, under namn af provin-
sen Afrika.

Under dessa krig utbreddes Romarenas välde till
Spanien, Macedonien, Illyrien och Grekland, hviiket
till en del redan förut är omtaladt. Korinth förstör-
des slutligen af Mummius} samma år som Karthago.
Men nu hotade häftiga inre si åkningar det stolta Rom.
Det ständigt förtryckta folket sökte bryta de bojor,
hvarmed landets rika och adel hollo dem kufvade. Den
fattige var slaf under den förmögne, 'ganoni sina skul-
der. Äldre lagar, som skulle afhjelpa det .onda, hade
fallit i förgätenhet. Då stälde sig tvenne frihetsälskan-
de och af det varmaste hit för fäderneslandet lifvade
ynglingar af ädel börd, Tiberius och Cajus Gracehus,
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efter hvarandra, i spetsen för folket; och nu uppstodo
de sä kallade Gracchiska oroligheterna. Man yrkade
förnyandet af en äldre författning om jordens jemnare
delning emellan medborgarne; men efter många stridig-
heter och buller, föJlo begge bröderna (ur i3i och
121 f. Chr.), ett mål för de rikas och adelns förföljelser.

Nya krig sy-sselsatte folket. Den svekfulla Jiigur-
tha i Nuroidien, hade genom list och mord blifvit be-
herrskare öfver hela detta rike. Romarena, som här
utöfvade ett slags skyddsvälde, anföllo honom. Länge
forsvarade han sig med lycka emot dem, genom svek och
bestickningar, både inom Senaten ocli bland anförar-
ne; men slutligen besegrades han af Metcllus, samt ef-
ter honom af Marius (ilr 106 f. Chr.). — Men en större
fara hotade Italien. Tvennc Germaniska stammar, Cim-
brer och Teuloner, framträngde dit, icke blott såsom
krigare, utan som vandrande folkslag (år io3 f. Chr.).
Deras otaliga hopar tycktes vilja öfversvämma landet;
de slogo efter hvarandra fem Romerska härar, men
blefvo slutligen öfvervunna och alldeles utrotade af
nyssnämdc Marius (år 102 och 101 f. Chr.). — Nu
uppstod kriget med bundsforvandtcrna. Delande Roms
bördor och faror, fordrade de Italienska folkslagen äf-
ven Romersk borgarerätt. Detta nekades dem. Striden
blef vidt utseende; ty de hade utgjort kärnan af Roms
härar. Efter flera blodiga segrar och nederlag, såg sig
Rom nödsakadt att bifalla anspråket (år 88 f. Chr.).

En ny fiende uppträdde. Konung Afithridates uti
Pontus hade inom Asien utvidgat sitt lilla område till
ett ganska stort rike. Af naturen en utomordentlig
man, skydde han dock inga medel att vinna sitt ända-
mål. På samma dag blefvo, enligt hans hemliga befall-
ning, 80,000 Romare mördade uti Asien; så förhatade
voro de derstädes. Ett krig uppkom. Mithridates be-
segrades af Sylla och Lucullus; men ägde nog skick-
lighet att repa nya krafter, slå Roms härar och
småningom åter eröfra sina länder. Nu sändes emot
honom Pompejus, ryktbar genom det nyss slutade kri--
get emot SjUröfvarena. Mithridates besegrades, och dö-
dade sig med dolk, emedan han i den grad vant sig vid
gift, att det icke kunde utöfva någon verkan uppå honom.

Sedan Rom forkrossat alla sina utländska fiender,
och nära hela den då bekanta bildade verldcn blifvit
underlagd dess spira, fanns det icke mera någon yttre
kraft som höll folkets inre styrka i verksamhet. De
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från alla delar af jorden hopade ofantliga rikedomarne,
inledde småningom öfverfiöd och veklighel i de förut
stränga sederna. Ett inre förderf blef deraf en följd,
och borgerliga oroligheter togo snart öfverhanden. Ma-
rins, Cinna och Sylta stiidde om öfverväldet, och bil-
dade det första så kallade Triumviratet. Mord, af-
rättningar, förföljelser och landtförvisningar uppfylde
riket med skräck och fasa. Den ena förtryckte den an-
dras anhängare. Slutligen behöll Sylla öfverhanden,
lat förklara sig for beständig Diktator , och styrde, så-
som sådan, riket i tvuune år, hvarefter han frivilligt
afsade sig väldet, och dog kort derpå (78 f. Chr.).

Det redan ofvernand tagna setleförderfvet hade hos
Roraarena förstört den höga fosterlandskärlek, som hit-
tills sä mycket utmärkt dem, och ett yppigt lefnadssält
hade störtat ett stort antal män af de ädlaste slägterna
i skulder ocji elände. För att rädda sig ingingo de en
sammansvärjning, livars plan var att antända Rom,
mörda konsulerna och de rikaste medborgare, och der-
under rikta sig genom plundring. Catilina stod i spet-
sen för denna skändliga plan, hvilken skulle utföras
med biträde af den sedeslösaste och mest förderfvade
massan af folket. Men så djupt hade republiken fallit,
att äfven ett stort antal förnäme och statens högste em-
betsmän deri voro invecklade. Sammansvärjningen upp-
täcktes af Cicero, du han var konsul. Catilina flydde
frän Rom, och samlade omkring sig sitt anhang; han an-
greps af en här, som sändes mot honom, och stupade
efter ett förtvifladt motstånd (63 f. Chr.).

Emellertid bildade sig det andra Triumviratet,
af republikens tre inägtigaste män, Crassus, Pompejus
och Ccesar. Crassus förde lyckliga krig i Mindre Asi-
en; Pompejus intog Syrien och Palaestina, och Ccesar
kufvade Gallien och Britannien, samt förjagade de mi
Gallien trängande Germanerna- Men Crassus stupade
emot Partherna, och ett krig utbröt emellan Pompe-
jus och Ccesar, hvari denna sednare slutligen vann det
stora slaget vid Pharsalus, i Thessalien (48 f. Chr.),
och Pompejus flydde till Egypten, der han blef dödad,
uppå drottning Kleopatras befallning, Iivilken derraed
hoppades vinna segrarens bevågenhet. Ccesar beherr-
skade numera ensam hela Romerska staten; men eme-
dan lian ville antaga det fb'r Romarena förhatliga ko-
nunganamnet, mördades han af ett antal sammansvurne,
i spetsen for hvilka Brulus och Cassius stodo (44 f> Chr.).



Srulus och Cassius sökte återställa Roms frihet;
men besegrades af Antonius, Octavius och Lepidus,
hvilka bildade det tredje Triumviratet. Enigheten
emellan dem upphörde dock snart, och genom sjösla-
g!t vid Aclium, 3i år för Christi födelse, förlorade

om sin frihet för all tid. Antonius , besegrad, flyd-
de med den sköna Kleopatra till hennes fädernerike
Egypten, der han tog lifvet af sig sjelf, underrättad att
Kleopatra ernade utlemna honom åt Octavius. — Lé-
pidus afträdde frivilligt sitt välde.

Sedan Octavins sålunda blifvit ensam och enväldig
beherrsknre öfver Hor n, antog han tittcl af Imperalor
eller Kejsare, och kallade sig Augustus. Den vid-1
sträckta Romerska staten, omfattade mimera uti Eu-
ropa: Italien, Frankrike och hela Pyreneiska halfon,
(sedermera äfven England), Schiveitz, sydveslra delen!
af Tyskland, samt alla söder om Donau -belägna län-
der och öar; i Asien: länderna emellan Mcdelhafvet
och Euphrat; samt i Afrika: Egypten och hela nordli-
ga kusten af Mauritanien. Denna ofantliga stat inom
de förträffligaste trakter på jorden , upptog en vidd af
100,000 qvadrat mil, med nära 120 millioner invånare.
Det fanns vid denna tid endast tvenne folkstammar,
hvilka i Roms grannskap bibehöllo sitt oberoende, Ger-
manerna i Tyskland och Partherna uti Asien, och hvil-
ka Romarena alldrig förmådde kufvn. — Augustus, ut-
märkte sig såsom en fredälskande och förträfflig regent.
De grymheter han, i likhet med de andra segrande
triunrvirerna, begick, för att befästa sitt välde, godt-
gjorde han genom sin milda styrelse. Han älskade
konster och vetenskaper, belönade lärde och skalder,
hvilka framför allt uti hans gunstling Mcecenas funno
en högsinnad beskyddare. Dennes namn har ock öfver-
gått till efterverlden, för att beteckna dem som befor-
dra lärdom och skön konst, och Augusti tidehvarf var
höjden af Romersk bildning och af Roms politiska
glans, och hans härar verkstälde segerrika ströftåg äf-
ven mot Germanerna; men blefvo slutligen, anförde af
Varvs, i grannskapet af nuvarande Paderborn, full-
komligt nedgjorde utaf nämde folkslag, under sin fri-
hetsälskande anförare, Keruskern Herrnian eller Armi-
nius (år 9 efter Christi födelse).

Under Augusti regeringstid föddes ChristuSj verl-
dens frälsare. — Augustus dog 14 år efter denna för
menskligheten så vigtiga händelse.

38 Allmän Historia.
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De kejsare, som närmast efterträdde Auguttus ,

voro svage regenter; men lastfulla, blodtörstige och
vilda. Hans styfson Tiberitts var lömsk och hämdgirig,
samt undanröjde med girt och mord alla dem hans
fruktande sinne ansåg farliga. Gunstlingen Sejanus styr-
de riket flere år i hans namn, medan Tiberius lefde
under de smutsigaste sysselsättningar på ön Capri.
Han mördades (år Z-j eft. Chr. föd.). — Caligula,
troligen rubbad till förståndet, lefde som en utsväf-
vande galning. Han hade säkerligen varit det stör-
sta vilddjur pä Romerska thronen, i fall han ej seder-
mera blifvit öfverträffad af Nero. Mord och våld upp-
fylde Jandet, och de rika lät Galigula ailifva för att
plundra deras egendom. Slutligen förklarade han sig
for en gud, och utmanade Jupiter till envig på dunder
och blixt. Han mördades (år 40» och soldaterna upp-
satte på thronen den svagsinnade: — Claudius (år 4'-54)»
hvilken styrdes af tvenne utsväfvande gemåler. Hans
generaler gjorde eröfringar i Britannien. Han för-
giftades af sin sednare gemål, Agrippina. — Hennes
son Nero, emottog nu styrelsen. Delta missfoster, .lät
mörda sin bror, sin mor, sin lärare Seneca, ihjelspar-
kade sia gemål, och reste kring riket för att såsom
sångare och skådespelare offentligen täfla om priset med
andra gycklare. Slutligen lät han antända Rom, för
att fä en föreställning af det brinnande Tröja, Denna
tillika vilda vällusting mördades (år 68).— Inom korta-
re tid än tvenne år, uppsattes nu och störtades af hä-
rarne, tre kejsare, Galba, Otho och Vittllius. Den
sista> utmärkt endast af sitt tygellösa frosseri, blef
snart förjagad af Vespasianus (år 69), en kraftfull re-
gent, som återförde lugn, ordning och styrka, i det
af tyranner och uppror nästan upplösta riket;- men han
beskylles för snålhet och hämdlystnad. Under hans re-
gering blef Jerusalem (år 70) förstördt och Judiska sta-
ten upplöst, af hans son Titus, samt eröfringen af Bri-
tannien fulländad, genom Agricola (år 78). — Vid
sin död (år 79) lemnade han thronen åt denne Titus,
hvilken tacksarama undersäter tillagt namnet mennisko-
slägtets vällust. Denna menniskoälskande kejsare, som
ansåg den dag förlorad, på hvilken han ej gjort nå-,
got godt, blef tidigt bortryckt (år 81). — Han efter-
träddes af sin yngre broder Domitianus, en kallblodig,
misstänksara och utsväfvande tyrann, hvilken måste kö-
pa fred af Germaner och Dacier; och mördades (år 96).



Den gamla JVervas (till år 98) styrelse Tarkort och
»Tag; men han förvärfvade sig Romerska rikets tack-
samhet, genom den efterträdare han åt sig utsedde. —Trajanus , född i Spanien, var redan antagen af JVer-
va till inedregent, samt utnämdes af honom till de»
thronföljare. Trajanus återgaf riket sin fordna kraft och
«tyrka, befriade Rom ifrån den tribut till Dacierna som
Doroitianus nödgats underkasta sig, samt intog deras land,och bekrigade Partherna, eröfrade deras hufvudstad
Ktesiphon, inträngde uti Indien och inkräktade Arabien.
Under återresan från dessa fälttåg dog denne store regent
(Ar 117), lika mycket utmärkt som krigare, statsman
och menniska, så att det sedan blef sed, att åt kejsa-
re, vid deras uppstigande på thronen utropa: "bliflyck-
ligare än Auguslus, bättre än Trajanus!" — Han efter-
träddes af Hadrianus, äfven en Spanior, hvilken blifvit
adopterad af Trajanus. Äfven han förenade med flere
fel, många utmärkta egenskaper, och använde sin om-
tanka framför allt på statens inre välstånd och lugn,
hvarföre han ock öfvergaf Trajani Österländska eröfrin-
gar, för att kunna med mera styrka sammanhålla och
vårda det stora riket. Judarne, under Barkokebas gjor-
de ånyo uppror, och ville åter eröfra sitt land; men
blefvo nu fullkomligen förströdde till alla jordens län-
der. Vid sin död (år i3B) efterträddes han af: — An-tonmus Pius, ifrån Gallien, adopterad af Hadrianus,
en af de Sdlaste regenter som prydt en thron. Hans
regering utmärkte sig genom vishet, rättvisa och mild-
het En allmin fred och ett blomstrande välstånd herr-
skade i landet. Han dog år 161. — Antonmus Philo-
sophus, adopterad afsin företrädare, älskade och gynna-
de vetenskaperna; men var tillika en förträfflig regent
och utmärkt krigare. Med jnod och lycka emotstod han
de allt mera påträngande Göthiska folken, isynnerhet
Markomannema. Han dog år 180, och med honom
slöts en följd af fem berömvärda kejsare, hvilka med
kraft styrt sitt rike, och med styrka återdrifvit deom-
gifvande krigiska nationerna, hvarföre deras styrels»
fick namn af de gyllene tiderna.

Uppå hans död följde bullersamma och oroliga
århundraden. Germaniska och Göthiska folkslag an-
föllo nu oftare och med framgång rikets gränsor,
under ett antal svaga kejsare. Redan Antonini vil-
da och blodtörstige son Commodus hörde till dessas
antal, och han köpte fred af Maikomanuerna. 7- Efter
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hans (år 193) och hans efterträdares mördande, såldes
riket af praetorianerna (gardes soldaterna) på offentlig
auktion, samt inropades af Didius JiUianus, då en hvar
af dessa 16,000 erhöll omkring 2600 R:dr B:co. Men
han blef snart åter störtad och dödad, och kejsaremord
och inre buller fortfora i en ständig vexling, un-
der det att de angränsande, kraftfulla Göthiska fol-
ien trängde allt närmare-, och började beröfva riket
det ena landskapet efter det andra. — Regenterna vo-
ro odugliga och svaga, samt oftast tillika vilda och
djuriskt vällustiga, sådana som den råa Caracalla (mör-
dad år 217) och den frossande Heliogabalus (mördad
år 222). Denne lät med guldstoft beströ gången från
sitt rum till vagnen, då han ernade åka ut; han
åt på guldkäril, hvilka vid måltidens slut bortskänktes
åt gäster och tjenare; hans käraste anrättningar voropå-
fogelhjernor och lärktungor; fiskdammarna fyIdes med
välluktande vatten; hästarne fodrades med russin, och
hundarne föddes med gåslefver. —Sådana regenter för-
tryckte och pressade folket på allt sätt, för att samka
skatter till underhållande af sina vansinniga kostnader.
Fienderna afvistes icke med vapen, utan blidkades med
penningar och smädliga tributer; allt var förvirring
och oreda. •Alexander Severus, syskonebarn och efterträdare
till Heliogabalus, af honom adopterad, sökte återföra
ordning och lugn i riket. Han gaf styrelsen kraft och
anseende, och tyglade soldaternas öfvermod, hvarföre
han hatades och blef af dem mördad (år a35). — JEn
hvälfning uti Asien frambragte derstädes en ny stat
och förskaffade Romarena nya fiender. Artaxerxes eller
Ardschirj af Sassanidernas ätt, kullkastade Parthernas
välde, och upprättade det Nya Persiska riket, med infö-
rande af fornpersiska seder, bruk och religionsöfnin-
gar. Det utvidgade sig snart under flera krigiska och
kraftfulla regenter, blef mägtigt och starkt, samt en
farlig granne for det numera försvagade Rom. En af
dess;, kejsare, Valeriamts, dog någon tid derefter i
Persisk fångenskap.

Efter Alexander Severi död, vexlade åter kejsare
mord oafbrutet med kejsare upphöjelser. Om thro-
nen täflade stundom flera på en gång, och sällan bibe-
höll någon densamma längre än en högst kort tid. Hvarje
serskildt krigshär uppstälde sin egen kejsare, anföll den
förut regerande, störtade honom eller störtades, eller
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slöf med att mördas af sina egna soldater. — Sedaa
år a53 anfölls riket vid alla dess gränsor, af de på»
trängande Göthiska folkstammarne inom Europa samt
af Perserna uti Asien.

Ändtligen emottogs thronen afAurelianus } en kraft,
full och ädel regent, hvilken med skSl bär namn afri-
kets återställare. Han slog Germanerna, och höll andri
anfallande folkslag i tygeln. -Den tappre Odenathus ha-
de gjort sig oberoende i Palmyra eller Thadmor , och
efter hans död fortfor hans enka, den stolta och bjel-
temodiga Zenobia, att här försvara sin sjeifständighet;
men Aurelianus eröfrade Palmyra, och tog Zenobii
till fånga. Det herrliga Palmyra blef härvid. förstördt
(år 2,7£). Aurelianus mördades efter fena års regering af
sin skrifvaire (år — Diodetianus (fr. åra&f—3os)
gaf riket ny styrka och fasthet, samt afhöll de inträn-
gande freramande folken. Han nedlade- regeringen,
och Jefde såsom enskildt intill sin död (år 3i3).<. Redan foregående kejsare hade brukat utnämna et
medregent, som förde styrelsen i någon aflägsen del af
det omätliga riket. Äfvén Diocietianus antog'en sådan;
men hvardera kejsaren (eller Augustas,, som han. kalla-
des), utsåg sig äfven ett biträde (Ccesar), så att riket
hade fyra beherrskare, utan att vara styckadt. En al
dessa Caesarers son, Constantinus, emottog slutligen he-
la den odelade staten, dertiil utsedd af sina solda-
ter, och har blifvit känd under nämn af den Stort
Med kraft återslog han de Göthiska folkslagens anfall,
och flyttade hufvudsätet till Byzantium, hvilket sedan
efter honom kallades Konstantinopel (år .330), ior att
derifrån lättare kunna försvara sina gränsor emot dem,
samt Perserna. — De kristne hade under hans företrä-
dare lidit många och grymma förföljelser; Constanti-
nus öfvergick till kristna läran.

Efter Constantinus den Stores död (4r 337 )> dela-
des riket emellan hans söner, och sedan dessa, und«r
borgerliga oroligheter störtat hvarandra, emottogs d«t
af deras syskonebarn Julianus. Han var en man al
sällsynt kraft och fasta grundsatser, hvilken ville
återföra de gamla goda tiderna, med stränghet i se-
der och alfvar i handling; men han bedref $kt med
brådska och öfverdrift, och emedan en olämplig upp-
fostran af munkar hade ingifvit honom hat emot krist-
na läran, afsade han sig densamma, då han uppsteg pi
thronen, samt återinförde hedniska offer och religioa*
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bruk. Detta förskaffade honom binamnet Affatiing.
Efter tre års regering stupade han i ett krig emot Per-
serna (år 363). — Under Valenliniani I regering (Sr
364—375) blefvo Hunnerna bekanta i Europeiska hi-
storien. De tågade öfver Don och angrcpo Östgöther-
na, hvilka, fordrifna ur sina boningsplatser, undanträng-
de Vestgötherna, deras stamforvandter, och dessa erhöl-
jo tillstund att nedsätta sig inom Romerska statens om-
råde i Thracien. Män förolämplingar retade dem till
uppror, de siogö Römarena, förenade sig med Alaner
och Hunner, samt belägrade sjelfva Konstantinopel; och
slutligen stupade emot dem Valens, kejsarens med-
regent uti Orienten (år 378). Äfven Sarmater och
Qvader plundrade de ostliga landskaperna.

TTieodosiils den Store, bördig frän Spanien, cmot-
tog riket (år 379), först såsom medregent i östra de-
len deraf, och sednn såsom ensam kejsare. Han var en
kraftfull man, livilken återstälde likets anseende bland
de kringsvärmande krigiska folkslagen. Han återdröf
Sarmater, öst- och Vestgöther, m. fl. men gaf de sist-
nämdeånyo boningsplatser utmed Donatl, mot förbindelse
att der försvara gränsorna. Theodösius, som insett svårig-
heten att skydda den vidsträckta s(aten emot de vilda
folkslagens oafbrutna anfall, trodde detta lättast verk-
stält derigenoro, att han delade riket emellan sina/tven-
ne söner; dock så att de alltid skulle vara förenade till
gemensamt försvar. Detta verkstSlde han vid sin död,
är.3gs, och härigenom uppstod dét Östra oqh det Ve-
stra Romerska riket. Det förra, med Konstantjnopel
till hufvudstad, emottogs af hans äldre son Arcadius;
det sednare, der Ravenna blef hufvudsäte, af den yn-
gre sonen Honorivs. Hans biträde i styrelsen blef Van-
dalen Stilicho, och Arcadii Gallien) Rufinus.

Romerska riket var, såsom af det foregående sy-
nes, under sina många svaga och lastfulla regenter,
oupphörligen dels hotadt dels anfallet af kringboende
krigiska folkstammar. Dessa hade för längre eller kor-
tare tid sedan invandrat ifrån Asien, och nedsatt sig i
Europa, eller fortforo de att oafbrutet derifrån inträn-
ga. De nedsatte sig utmed Romerska statens grän-
sor, och lefde i en ständig fejd, än med Rom, och än
emellan sig. Kraftfullare kejsare afhöllo dem med va-
pen i hand; de svagare köpte af dem fred med guld.
Slutligen började man, enligt livad redan förut är ora-
taladt, att inrymma åt dem provinser vid gränsorna af
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staten, till försvar emot andra hotande nationer, samt
att bland dessa krigiska stammar anvärfva sina härar
och deras anförare. Snart var nästan hvarje utmärkt
man som fanns i Rom, af freminande ätt, och det
murkna riket lutade oåterkalleligen till sitt fall. Hela
dess forsvar och dess bestånd hvilade i fremlingars hän-
der; de infödde voro till det mesta förvekligade ock
svaga.

På detta sätt undergräfdes småningom statens kraf-
ter, genom regcnternas uselhet och laster, samt utländ-
ska folkslags inflytande. Under sådana förhållaoden
hade Rom lärt känna Markomanner, Svever, Öst- och
Vestgöther, Franker, Alaner, Vandaler, Alemanner,
Heruler, m. fl. Genom dels bekanta dels obekanta
hvälfningar inom Asien, inträffade nu de starkaste oro-
ligheter. Nya massor af krigiska folkstammar blefvo
derifrån kastade emot Europa, de förut inflyttade kuf-
vades eller trängdes mera åt vester; bostäder intogos
och lcmnades; folkslag segrade eller öfvervunnos; men
.hela massan sammantrycktes allt mera emot det till
sin upplösning lutande Romerska riket. Dessa buller
och hvälfningar, åtföljde afalla dekrigslystne nationer-
nas fram och åter flyttande, äro kände under namn af
de Stora Folkvandringarne och fullbordade Romerska
statens undergång.

Italien angreps (år 4°3) af Vestgötherna, under
deras konung Alarik, kommande från Grekland, det
han plundrat; men Stilicho slog honom, och försvarade
riket med tapperhet äfven emot andra anfall. Hans
afundsmän förmådde den svaga Honorivs att låta
döda honom, äfvensom hustrur och barn till de frem-
lingar, hvilka stodo i Romersk tjenst. Dessa gingo
då öfver till Alarik; han återkom, intog Rom och
plundrade det (år 410 )- Härifrån ryckte han ned till
södra Italien, hvarest han dog iår derefter; men Vest-
götherna tågade, under hans svåger Athaulf tillbaka,
öfver Alperna, och grundade en ny stat i södra Frank-
rike och norra Spanien, med Tolosa till hufvudstad.

Honorivs dog (år 42 3), och under hans efterträda-
re, Valentinianus, nödgades Romarne öfvergifva Britan-
nien (år 427)> emedan de ej förmådde försvara det emot
Pikter och Kaledonier. Vandalerna, inkallade, gingo
ifrån södra Spanien, under sin anförare Genserik, öf-
ver till Afrika (år 42 9)> eröfrade Roms besittningar
derstädes, samt upprättade här ett Vandaliskt rike, med
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Karthago till lnifvndstad, hvilket bibehöll sig ofVer hun-
dra är (till 534). SAlunda förlorade Rom det ena land-
skapet efter det andra, ocli slutligen uppträdde Jlun-
nerna. Detta vilda nomadfolk., ankommande från in-
re delen af Asien, gaf sista anstöten ät den stora Folk-
vandringen. Under sin anförare Attila framträngde
Hunnerna, sköflande, öfver allt, och kufvade alla folkslag
som råkade i deras väg. Konungar följde honom så-
som vasaller', och eld och mord betecknade hans spår.
Slutligen bief han slagen på de Catalauniska fälten (vid
Chalons) i Frankrike, af Westgöthen Theodorik, Ala-
riks son, och Romaren Actius (år samt drog sig
tillbaka, och härjade, följande året, Italien med ytter-
sta vildhet. Derigenom gafs anledning till Venedigs
byggande på öar i Adriatiska hafvet, dit inbyggarne
flydde undan fiendens grymheter. — Efter flerfaldiga
ytterligare hvälfningar ocli oredor blef den sista kej-
saren i Vestra Romerska riket, Romulvs Momyllus Au~
gustulus, son till en Pannonier, beröfvad thronen af
Odoaker, en Herulisk furste, hvilken förklarade sig för
Konung af Italien. Sålunda upplöstes det Vestra Ro-
merska riket, år 476 eft. Chr. födelse.

Men äfven det Östra Romerska riket befann sig i
ett oupphörligt svaghets tillstånd. Likväl bibehöll det
sig, ehuru under kraftlösa och vekliga regenter, nära
tusen år längre än det Vestra. Orsaken härtill låg dels
deri, att dess starkt befastade hufvudstad afviste alla de
kringströfvande folkslagens anfall, och dels i den omstän-
digheten att folkvandringarne oafbrutet riktade sig ve-
ster ut emot Europa, dit de Grekiska kejsarenas Jist
och guld bidrog att leda desamma. Dessutom hade
denna stat sina rikaste provinser i Asien, dit de kring-
irrande krigiska folkens anfall ej sträckte sig.
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Första Tidsrymden.

(Intill Korstagen. Jr 1096.)

1. Italien.
Udoakers rike både icke långvarigt bestånd, östgö-
therna, anförde af Theodorik den Store, inträngde uti
Italien; Odoaker blef fangen ocli dödad, och lians stat
upplöst (år 4*)'*)• Theodorik var en af forntidens mest
utmärkta och förträffliga regenter, och hans minne lef-
ver ännu uti gamla sånger och sagor *), såsom den stör-
sta och mägtigaste af alla forntida konungar. Hans fa-
der var Theodemir , konung öfver Östgötherna, hvilka
då bodde i Ungern och nästgränsande länder. Theodo-
rik blef lemnad till kejsar Leo i Konslantinopel såsom
gislan för den fortfarande fred, hvilken denne, emot år-
lig tribut, hade köpt sig af Östgölherna. I Konstanti-
nopel qvardröjde han i tio år, samt blef der uppfostrad.
Hufvudstaden i Theodoriks nya rike var Raveuna; han
älskade och gynnade på det högsta konster och veten-
skaper, ehuru han sjelf ej kunde skrifva ens sitt namn,
utan tecknade de fyra första bokstäfverna deraf (Teod),
efter en i träd utskuren form. Tvenne utmärkta män bi-
trädde honom i regerings-ärenderna; hans kansler Cas-
siodorus och den lärde Boethius. Mot slutet af sin lef-
nad blef Theodorik, uppå en falsk anklagelse förledd
att låta döda denne sednare, jemte sin svärfader Syni-
machus, och då man, kort derefter, på hans bord fram-
bar en stor fisk, tyckte han sig i dess hufvud igenkän-
na anletsdragen af Symmachus. Förskräckt sprang han
upp, en feber anföll honom och han dog inom några
dagar (år 52Ö).

*) Han benämnes i dem Thiedrich eller Diedrich af Bern,
med hviltet namn de gamle betecknade Vcrcoia, der bao
tidtals uppehöll sig.
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Efter hans död började Östgöthernas rike uti Ita-

lien genast att förfalla, och det kullkastades (år 553)
genom de Öst-Romerska kejsarnes eröfi ingår i detta land
hvilka styrde sina inkräktningar derslädes genom sä
kallade Exarker. Sjelfva besittningen erhöll derafnam-
net Ejcarkat, med Ravenna till hufvudsäte. — Mea
kort dcipå iniollo Longobarderna, under Alboin, uti
Italien, och eröfrade norra delenderaf (år 568), hvar-
est de upprättade ett eget rike, med Pavia tilihufvud-
stad. Detta upplöstes äter af Carl den store, sedan det
stått 206 år.

Araberna inkräktade Sicilien (ifr. år 827), hvarest
Palermo blef deras huivudoi t. De gjorde täta infall uti
nedra Italien, intogo några befästa platser, och fram-
trängde äfven till Rom, hvars förstäder de plundrade.
De krigiska och verksamma Norrmalmerna tjente tid.
en början såsom hjelptrupper i södra Italien (ifr. år 1016),
och slutade med att eröfra det, och sålunda förlorades
de sista besittningar de Grekiska kejsarné innehade
härsta des. Kort derpå förjagade iNorrmännernas hertig,
Roger, Araberna frän Sicilien, sedan de herrskat der
öfver tvåhundrade år. <

Under dessa tider, uppfylde af oafbrutna hvälfnin-
gar och ständiga buller, började påfvarne att smånin-
gom grundlägga sitt välde. Frankemas konung Pipirt
skänkte dem de första landerier, och detta var början
till deras verldsliga magt. Gregorius VII bragte pu.f-
varnes inflytande till sin höjd (död io85).

2. Frankrike.
Flankerna, en Germanisk folkstam, hvars äldsta

regent benämnes Pharamund, började under sin ko-
nung Chiodio att intränga i Frankrike, (år 437). — Me-
roveus blef sedan genom sin sonson Chlodvig, stamfa-
der for den första egentliga konungaslägten i Frankri-
ke, den Merovingiska ätten. Nämde Chlodvig inkräk-
tade Gallien, och lade grunden till det nuvarande Fran-
ska riket (år 486). Han kufvade både genom våld och
svek, alla de folkstammar som förut nedsatt sig i. Gal-
lien och närmast derintill belägna länder, öfvergick till
kristendomen, och dog (år sn) såsom herrskare öfver
det niägtigaste rike i Europa. Vid sin död delade han
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:riket emellan sina fyra söner, och det började genatf
:att försvagas. Under följande kraftlösa regenler ock
*vid ständiga inre oroligheter, hade innehafvaren afdet i
Frankrike högsta statsembetet, Major Domus, gjort
värdigheten ärftlig, genom Pipin af Herstal, hvaref.
ter dennes soneson Pipin störtade den sista Merovingisk»
Konungen Childeric, och emottog sjelfkronan (år 75a),
samt grundlade Carolingiska ätten i Frankrike.

Denna erhöll sitt namn efter Pipins son Carl denl
en af de mest utmärkta regenter historien kan

Lippvisa. Han förenade Tyskland med Frankrike, och
förstörde det Longobardiska riket uti Italien, hvars sid-1
sita konung Desiderius han tog tillfånga (är 774)- In-
kallad af tvenne Arabiska furstar i Spanien, till l>i-
sl and emot deras khalif, inryckte han i detta land, och
ei.-öfrade det intill Ebro. På återtåget blef en del af
hans här öfverfallen i bergpasset Ronceveaux inom Py-
renéerna, och af bergsboerna derstädes alldeles nedgjord.
Här stupade den i gamla sånger beprisade tappre Ro-
land. — Carl sökte vidare att kufva och till kristen-
domen omvända de krigiska och frihetsälskande Sach-
sc.rna, hvilka, anförde af sin hertig IVitlckind, med
hjeltemod försvarade sin sjelfständighet. Och först ef-
ter trettiåriga, med korta afbrott, oupphörligen förnya-
de strider, lyckades det honom att fullkomligen kuf-
va detta kraftfulla folk. Vid deras omvändande biträd-
de.'; han af den nitiska Bonifacius ellerWinfrid , känd un-
dei-namn afSachsernas Aposlel. —Ar 800 blefhan i Hora
af påfven krönt till Romersk kejsare, hvarigenom det
ves.tra Romerska kejsaredömet åter upplifvades. Carl,
till ika en varm älskare och befordrare af konster och
vetenskaper, lät skrifva en Tysk grammatika, och hop-
samla de gamla Germaniska folksångerna, drog försorg
om ungdomens uppfostran, inrättandet af skolor, m. m.
Häri biträddes han af den lärde Engelsmannen Alkuin.
Longobarden Paul JVarnefrid stämplade tre gångor
emot Carl, for sitt folks frihet; men så stor var dennes
karlek för vetenskaperna, att han öfversåg med honom,
emedan han var en på sin tid utmärkt historieskrivare.

Efter Carls död (år Bi4) emottog havsson Ludvig
den Fromme, alla sin faders stater; men för att lätta
sina regeringsbördor, delade denne svage och från sm
fader vanslägtade konung nämde länder emellan sin»
söner. Haraf blefvo inre buller och oroligheter

snart



snart en följd. Sönerna gjorde uppror emot den svage
fadern, samt togo honom till fånga, och det niägtiga
i>resterskapet läto honom undergå ordentligt kyrkostraff;
likväl behöll han, efter många skiften, thronen intill sin
tlöd. Men kort efler hans från fäIle delades den stora mo*-
narkien emellan hans söner, genom detryktbara fordraget
i Verdun (år 84?), då Ludvik den Tyske erhöll Tysk-
land, Carl den Skallige eraottog Frankrike och Lothar
Italien, tillika med kejsare värdigheten. Lothars ätt upp-
hörde med hans söner, då Hans länder delades emellan
Tyskland och Frankrike. Carl den Tjocke förenade seder-
mera för en kort tid Carl den Stores länder under sin spira.

Konungarne af Carolingiska ätten voro vanmägtiga
och kraftlösa regenter, rikets styrka aftog, och derige-
nom lyckades det dekrigiska och kringströfvande Norr-
männen, att, efter mångåriga förhärjande plundringar,
både utmed kusterna och inåt landet, under Carl den.
Enfaldiges regering, bemägtiga sig Bretagne, efter dem
benämdt Normandic (år 911)-

Vid konungames fortfarande svaghet erhöll det
mägtiga Capetingiska huset tillfälle att inkräkta Fran-
ska thronen., och den förste regent af denna ätt blef
Hugo Capel (år 987).

3. Spanien.
Med namnet Hispania betecknades hos Romarena

hela den Pyreneiska lialfön, der Spanien (de gamlas
Iberia) och Portugal (fordom Lusitania) ännu icke vo-
ro afskilda riken. Den beboddes från uråldriga tider
utaf Celler och Iberier, kufvades af Karthaginenserna,
och råkade sedan under Romarenas välde. Då delta
sönderföll öfversvämmades landet afAlaner, Svever ocu.
Vandalen, som åter förträngdes af Westgöther, hvilka,
enligt hvad ofvanföre redan är berättadt, komrao från
Italien, och slutligen underkufvade hela Spanien. —Vandalerna uttågade till Afrika, samt upprättade der-
städes en egen siat; och de qvarblifna Westgötherna
skiftade Spanien i flere smärre riken, hvilka inom sigvoro invecklade uti ständiga stridigheter. Emellertid ha-
de Araberna eröfrat hela norra Afrika, och gingo derifrån ,

luiobok/dr Ungdom.

49Medeltidens Historia.
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a»förde af prins Abderrahman , utaf •Abbasidiska ätten,
öfver till Spanien, der de slogo Westgöthernas sist*konung Roderik, vid Xeres de la Frontera i Andalu-
sien (år 711), och inkräktade största delen af landetCordova utsågs till hufvudstnd i denna nya provins, hvil.ken sedan upphäfde sig till ett eget khalifat,och skilde»från det stora Arabiska riket. Denna stat blef snarten af de mest blomstrande på jorden, utmärkt för enstor sköna städer, för rikedom, manufakturer,handel och fina seder, samt vetenskapers och skalde-konstens höga utbildning.

De kristne, anförde af den tappre Westgöthiskiprinsen Pelayo (Pelagins), bibehöllo sig i Asturiens ockGalliciens bergstrakter, der de alldrig blefvo under,
iufvade, och hvarifråtrde småningom började att åter.eröfra sina forfäders besittningar. Ungefar 100 år deref-ter stiftade de ett rike uti Asturien, Irvilket snart utvid.gade sina gränsor; och derefter uppstodo andra kristna•täter uti Castilien, Navarra och Arragonien. Araber»
nas underträngande blef dem äfven derigenom lättare,att dessa sönderstyckat landet i smärre stater, så att sjelf-ständiga furstar regerade i Saragossa, ToJedo, Valenciaoch Sevilla, samt att detta folk for öfrigt förföll i en
orientalisk reklighet, då deremot det ursprungliga kri-
gare-lynnet i full kraft bibehöll sig hos de för sin fri-bet oupphörligt kämpande kristne.

4. England.
Sedan Romarne beherrskat detta land ungefar fy-ra'och ett hälft århundrade, öfvergåfvo de detsamma,då förvirringen och oredan blifvit allt större i det inre

af deras egen stat. Britterna,, Englands gamla invåna-
re, ur stånd att försvara sig emot de påträngande kri-giska Piktema och Skotema, inkallade Anglosachsern*
från Tyskland till sitt understöd. Dessa anlände under
anförande af Hengist och Horsa (år 44g), och förjagade
fienderna; men nedsatte sig sjelfva i England, samt de-
lade det i sju små riken. Ett antal förtryckta Britter flyd-de till Frankrike, der de nedsatte sig i JVeustrien, hvil-ket efter dem erhöll namnet Bretagne. Andra försva-
rade i många århundraden sin sjelfständighet inom det
bergiga Wales.

Sedan böljade Norrmalmernas strc/Verier att oroa
afven England, och Danskarne sökte att derstädes fa
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fatt fot (efter uppgift fr. är 753 ). Emellertidjljckades det
konung Egbert den Store, i Westsex, att förena alla de
små staterna under sitt välde (år 827); men hans ef-
terträdare ledo oafbrutet genom Danskames täta anfall,
hvilka härunder bemagtigade sig en betydlig delaf landet.

Då Alfred den Store (död år 901) emottogriket, sök-
te han att dels med våld och dels genom öfverenskom-
inelser befria detsamma från de härjande liendeiia; men
lyckan var honom i början vidrig: han blef slagen,
flydde och dolde sig hos en herde, der han, förklädd,
tjente honom såsom dräng, och deltog i de lägsta och
besvärligaste göromål. Han lemnade dock snart sitt
gömställe, och samlade nya krigareskaror omkring
sig. Förklädd till bard (ki ingvandrande sångare) gick
han in i Danskames läger, undersökte det, anföll der-
på sina fiender och slog dem. Slutligen lyckades det
honom att fullkomligen befria sitt land ifrån det frem-
mande förtrycket. Alfred var-en ibland de utmärkta-
ste regenter historien känner. Han gynnade och befor-
drade vetenskaper, och älskade framför allt de sånger
som från förfadren bibehållit sig ibland folket, och hvil-
ka prisade deras bedrifter och ära. Han inrättade skolor,
stiftade lagar samt uterstälde ordning, fred och valstånd,
i sina af oroligheter och fiendtligt våld skakade stater.

Alfreds efterträdare liknade icke honom. Danskar-
ne blefvo snart herrskande i landet, afpressade tri-
buter ochförtryckte. det på hvarjehanda sätt. Då lät
konung Elhelred II mörda alla Danskar i England (år
1002); men nya skaror ankomnio ifrån Danmark, för
att hämnas sina fallna landsmän, och fullbordade er-
öfringen af hela riket, anförde af sin konung Knut
den Store. Danskarne bibehöllo sitt öfvervälde härstä-
des i fyratio år.

Knut beherrskade sina nya underaåter med mild-
liet och kraft, och sökte på allt sätt att till ett folk med
Danskarne förena landets invånare. Hans söner voro
våJdsamma och hårda, hyarföre Engländaine inkallade
Hthelreds son Edvard Bekiinnaren (år 1041 ), och för-
jagade sina frerhmande regenter. Han var den sista
Änglosachsiska konung på Engelska thronen, och straxt
ffter hans död underkufvades landet af IFilhclm Er-
öfraren (år 1066), hertig af IVormandie, hvilken här
stiftade det Normandiska konungahuset.
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5. Tyskland.
Icke långt efter Carl den Stores död blef Tysl.

land en egen stat, och Ludvik den Tyske, Carls sone-
son, hvilken genom fördraget i Verdun emottog detta
rike, Tar den förste Tyske konung ooh stamfader for
den Carolingiska ätten häistädes. Oroliga tider och
jemna anfall af Slavoner och Norrmän förmådde honom
tillåta de större vasallerna att bygga borgar på si-
na områden. Sålunda uppkommo de många befastade
slotten, hvilka sedan blefvo tillhåll för uppstudsighet och
röfverier, och skyddade den öfverhand lagande JVäf'
rätten, enligt hvilken styrkan utgjorde den enda lagen.
Vid Ludviks död (år 876) delade hans tre söner Carl'
nian, Ludvik d. y. och Carl den Tjocke riket emellan sig;
Efter de två förstnämdes frånfälle erhöll Carl Tyskland
genom arf, samt Italien och Frankrike genom val, och
sålunda förenade han ännu en gång under sin spira nl-
itan alla Carl den Stores länder. Men Carl blefafsatt
(år 887), och det stora riket söndrades för all tid. —Med Ludvik Barnet utgi«k Carolingiska ätten i Tysk-
land (år gi 1).

Då valdes en Sdel och tapper man, Konrad I,
hertig af Franken, till Tysk konung. Han oroades oaf-
brutet af Ungrarnes anfall, och ett krig med Henrik,
hertig afSachsen. — Vid sin död förklarade dockKonrad
denne sin fiende värdigast alt emottjga thronen, och
Henrik I, med binamnet Fogel/angaren, började det
Sachsiska konungahuset i Tyskland (år 918}. Han var
en af dess förträffligaste regenter, tapper och adelsin-
nad , bragle lugn och ordning i riket, samt befriade del
från Slavoner och Ungrare. — Hans son Otto den Store,
äfven en utmärkt konung, eröfrade Italien och blef (år
962) krönt till Romersk kejsare, från hvilken tid den»
na benämning bibehölls hos Tyska rikets regenter. —Honom efterträdde (år 973) hans son Otto 11, och den-
ne efterföljdes af sin son Otto 111 (år 983), begge be-
römvärde konungar.

Med den sistnämde utgick Sachsiska huset på Ty-
ska thronen (år 100a), och efter en kort mellantid
emoltogs styrelsen af Frankiska ätten, grundad af den
storsinnade och stolte Konrad II (år 1024). — Han»
soneson Henrik IV har erhållit ett ryktbart namn, ge-
nom det oförskräckta, m«n olyckliga motstånd han gjor-
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de påfvarnes allt mera tilltagande välde. Efter många
rtrfdigheter mot den mägtige Gregorius VII, hvil-
kcn medelst bannlysning och ränker beröfvat Henrik
sina länder, såg denne sig nödsakad att genom de
djupaste förödmjukelser blidka den vredgade påfven.
I tre dagar var han tvungen att barfota, i snö och
köld (Jan. 1077), på en öppen borggård, bedja om be-
frielse från bannlysningen. Detta påfvens skandliga
uppförande väckte likväl allmän förbittring. Henrik häm-
nades på Gregorius; men dukade dock slutligen under
för den öfverhand tagande påfviska magUn. Hans söner,
äggade till uppror, beröfvade honom thronen, och Hen-
rik dog (år 1106) i yttersta torftighet; och sä stort rar
påfvens inflytande, att han såsom bannlyst, ej uppå fle-
re år kunde erhålla kristlig begrafning.

6. Skandinavien.

De Skandinaviska ländernas äldste bebyggare 3io
okände; man har i allmänhet benämt dem Skyther.
Sedermera synas flere nyare inflyttningar hafva skett
af folkstammar, nära besläktade med de Germamska.
Den sista hit inkomne folkmassan, anlände från trak-
ten af Svarta hafvet, kallade sig Åsar, och anfördes
af Oden, hvilken till konungar i Norden insatte sina
söner: Yngve i Sverige, Sköld uti Danmark och Sä~
ming i Norrige.

Sä långt tillbaka som Skandinavien är kändt uti
historien, har det innehållit dessa tre stater. I högsta
grad krigiska och oförskräckta,älskade dessa länders in-
vånare ingenting högre än vapenbragder, och skattade
ingen ära utöfver den, som förvärfvas i stridens larm.

unga konungasöner och modfulla män, lågo ute
med sina skepp under somrarne, och sökte faror och
äfventyr, för att derigenom vinnaryktbarhet och byte;
ty sjöröfveri ansågs i gamla tider såsom en hedrande
hjeltebana, blott det ej öfvades mot krämare och köp-
mans fartyg. Man gaf dessa krigare namn af Vikingar.
Redan i sjette århundradet omtalas deras ströftåg; men
uti det åttonde utgjorde de alla tillgränsande län-
ders skräck, och det nionde samt tionde seklet voro
Norrmännernas mest lysande tidsålder. De plundrade
först vid stränderna af Östersjön och Hvita hafvet; men
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småningom trtefvo deras krigståg talrikare, och sträck-
te sig till England, Tysklands kuster vid Nordsjön, samt
Frankrike, Spanien och Italien.

Hårdast var Frankrike ansatt. Så länge Carl den
Store lefde, höll han med mägtig hand de djerfva vi-
kingarne tillbaka; men efter hans död blefvo deras in-
fall så mycket tätare, under,hans svaga och kraftlösa
efterträdare. Först inkallade af upproriska vasaller (år
843), återkommo Norrmännen sedermera ganska ofta, in-
trängde längs de stora floderna mi h jertat af riket, plun-
drade städer och kyrkor, och belägrade flera gångor Paris.
Det gälde i början endast byte och ett frädgadt namn;
men snart sökte man äfven att vinna fasta boningsplat-
ser i de sköna länder dem man lärt känna under sina
sköflingståg. Sålunda bemägtigade sig GångeRolf eller
Rollo Normandiet (sedan han i 35 år nästan oafbrutet
gjort plundringar utmed Franska kusterna), och beherr-
skade sin eröfring under titel af Hertig. Han antog här
kristna läran, samt dervid namnet Robert. Från nyss
omtalade land utbredde Norrmännerna sig till Italien
och England. — Enskildta nordboer tjeute, under namn
af IVäringar eller PVareger, i Konstantinopel, och bil-
dade en talrik lifvakt för kejsarena derstädes.

Uti Danmark herrskade en lång tid Skölds efter-
kommande, benämde Sköldungar. Sedermera hade det-
ta rike stundom gemensamma konungar med Sverige,
och låg deremellan i nästan ständiga fejder med det-
samma. ■— Under Harald Klak ankom Ansgarius (år
826) till Jutland, och predikade kristendomen derstädes.— Gorm den Gamle (d. år 9J6) kufvade småkonun-
garne i Danmark, och upphäfde sig till ensam herrska-
re inom landet — Harald II Blätand (intill årgBs),
eröfrade Julin och anlade det sedan så ryktbara Jomsborg.

Emellertid hade Norrmännernas sjötåg fäst upp-
märksamheten ,på sydligare orter, och England blef
framför allt målet lör de Danska konungames härfär-
der. Norrska vikingar hade intagit Shetländska, Or-
kadiska (Orkney-) samt Ferr-öarne, och under konung
Ethelred I i England erhöllo Danskarne fast fot i Nor-
thumberland, Ostangeln och Mercien. Efter hvarjehan-
da skiften tilltvang sig Sven T/uguskägg der en årlig
skatt, känd under namn af Danagdld (år 992), och
slutligen eröfrades landet, efter långvariga krig, af Sven
och Knut den Store (död år i035), såsom det redan
förut blifvit omnämdt.
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7. Ryssland.
Uti sjunde århundradet inlagade Slavonerna, ett

Asiatiskt folk, i Ryssland, och anlade staterna Kiow,
i södra, samt Novgorod, uti norra delfn af landet. De
Skandinaviska folken, isynnerhet Svenskarne, hade un-
der namn af Wareger, genom sina härfärder, redan
länge statt i ett stundom vänligt, stundom fiendlligt för-
hållande till den Slavonska staten, när dess invånare,
för att kunna slita långvariga ijiheuiska fejder, begärte
sig furstar frun dessa grannar. Till dem ankommo då
bröderna Rurik, Sinats och Tnivor, jemte flera deras
landsmän (år 862). De nedsatte sig i Novgorod och
kringliggande orter, och nu uppkom, efter dem, nam-
net Russ eller Ryss *). Kort derpå började Ry**ar-
nes anfall emot Grekiska kejsaredömet.

Olegj en tapper och tilltagscn man," hvilken såsom
förmyndare for Ruriks son Igor, någon tid styrde Jan-
det, förenade staten Kiow med Novgorod, anföll Kon-
stantinopel till sjös och till lands, och tilllvang sig en
tribut. Sedan Igor; en likaså kraftfull och modig re-
gent, sjelf emottagit väldet, angrep han ånyo Grekiska
riket, samt nödgade kejsarne att fortfara med sin skatt-
skyldighet. — Under dennes son Svätoslaw I;s mindef-
årighet, förde hans moder Olga regeringen med klok-
het och styrka. Hon besökte Konstantinopel, och lät
der döpa sig (år 957), samt förändrade dervid sitt
namo till Helena.

Rysslands utmSrktaste regent i gamla tider var dock
Wladimir den Store. Han förenade under sin spira aj-
la de småstater , hvnri landet varit söndersplittradt, och
ntbredde gränsorna genom nya eröfringar. Han hade be-
slutit att antaga kristna religionen; men ansåg det för-
nedrande för sig, att begära lärare från Konslantino-
pel; Derfore sammandrog han en stark här, och tå-
gade mot Österländska kejsaren Romanus II; men äska-
de af honom såsom fredsvilkor endast kristna predi-
kanter (år 988). Tillika befordrade han sitt folks bild-

') Troligen emedan Slavonerna genom Finnarne kände Sreri-
f»e under dessa sednares benämning Ruotsi eller Ruossij och
öfverflyttade densamma på de derifrån ankomna , liTarijenom
det s«dan öfrergicL till det »y« folk de beherrtkade.
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ning, anlade städer och skolor, uppmuntrade näringar-
ne, m. in. Redan under sin lifstiu hade han styckat
riket emellan sina tolf söner, och derafuppstodo, efter
hans död (år iois), blodiga inhemska krig, hvarigenom.
landet förföll i vanmagt.

8. Polen.
Ärren denna stat är befolkad af Slavoner. Deras

äldsta hertig var Piast (år 84o), efter hvilken de in-
hemska regenterna sedan benämdes Piaster. Kri-
stendomen infördes (omkring år 960) af Mstislaw el-
ler Miesko I. Hans son Boleslaw antog konunganamn,
bistod kejsar Otto 111 emot Wenderna, samt gjorde er-
öfringar i Pommern och kringliggande orter. Sedan
denna tid stod© konungarne i Polen uti en oafbrulen
förbindelse med Tyskland, utan att dock, inom denna
tidsrymd, hafva något vigtigare inflytande uppå hän-
delserna.

9. Grekiska Kejsaredömet.
Det Östra Romerska riket är kändt äfven under

detta namn. Vid de ständiga hvälfningarne i vester,
hade det länge förmått att bibehålla sitt område. Alla an-
fall af Göthiska folkstammar och Hunner, afböjdes dels
med vapen och dels med slughet, samt riktades emot
•vestern. — Marcianus och Leo den Store (d. år 474)
styrde riket med klokhet och mod.

Justiniani I:s regering utgör en för denna stat ly-
sande tidpunkt. Genom sina fältherrar Belisarius och
JVarseSj förstörde han Wandalernas rike i Afrika, äfven-
som Östgöthernas uti Italien, der hans eröfringar styrdes af
så kallade Exarker. Tillika lät han, genom den lag-
kunnige Tribonianui, samla och till ett helt ordna al-
la i Romerska riket utkomne lagar och författningar,
och utgifva dem under namn af Corpus Juris, hvilken
finnu bär Justiniani namn, och länge utgjorde de fleste
kristna länders lagbok. — Efter hans död (år 565)
började riket allt mer att förfalla. Det skakades af
inre oroligheter, under svaga och odugliga regenter,
etli anfölls af ett stort antal krigiska folkstammar, så-
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$om Perser, Avarer, Slavoner, m. fl. Tillika begynts
stridigheter om kristna religionens läror inrita sig, hvil-
ka sedan blefvo staten så fbYderfliga. — Den ägdedock
uti Heraklius (år 610) en förtjenstfull regent. Under
hans tid inträffade inom Arabien, genom Mahomets
uppträdande, stora hvälfningar, hvilka snnrt erhöllo
det högsta inflytande på de flesta länders politiska ställ-
ning. Heraklius blef förnyade gungor belägrad inom Kon-
stantinopel af Perser och Avarer; men han lyckades
slutligen alt besegra och förjaga dem.

Ännu farligare grannar och fiender erhöll det
Östra Romerska Riket genonv Arabernas utbredda eröf-
ringar; och till dess olycka innehades throncn vanligast af
svaga och tyranniska kejsare. Under Konstantmus IV
Pogonatus belägrades Konstantinopel, flere somrar efler
hvarandra, af dem från sjösidan; men försvarades med
framgång och befriades genom den af Kallinikits upp-
funna så kallade Grekiska elden, hvilken under vattnet
antände fiendens skepp (år 671-678). — Men vanmäg-
liga regenter efterträdde honom; den ena förjagade el-
ler mördade den andra, och inre oroligheter försvagade
landet. Dertill komtno nya religions stridigheter, och
isynnerhet verkade tvisten om helgon-bildernas dyrkan
mycket buller och många olyckor. Leo Isaurus (d.
år 740 en regent af många stora egenskaper, forbjöd
bildernas tillbedjande, och fullföljde med styrka sitt be-
slut. Flera uppror utbröto, oredor skakade riket på
alla sidor; men Leo forsvarade sig med fasthet. Ara-
berna anföllo Konstantinopel både till lands och till
sjös; men den Grekiska elden frälste det åter.

Be inre bullren fortforo; bildernas dyrkan ömsom
återstäldes och afskaffades, men emellertid förlorades
det ena landskapet efter detandra emot Araberna. — Med
Basilius I (d. 886), enutmärkt regent, emottogs thro-
nen af Macedoniska huset, hvilket lemnade staten fle—
re .kraftfulla kejsare. Likväl framträngde Ryssar, Bul-
garer och Ungrare ända mtill hufvudstaden. — Kejsar-
ne af de båda regenthusen Komnenus och Dukas, ef-
ter Isaak Komnenus (fr. år iosj), hade stundom for-
delar öfver fienderna; men riket försvagades dock allt
mera. Uti mindre Asien utbredde sig Turkarne, hvil-
ka gjorde Nicaea till hufvudstad; och snart återstodo
här fbr Grekerna endast kusterna och nägra fasta orter.
Norrmännen eröfrade rikets Italienska besittningar.
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10. Ny-Persiska Riket.
Det stiftades af Artaxerxes eller Ardschir , Sas-

sans son, såsom det redan blifvit omnämdt (d. »40»
och utvidgade sig snart på Grekiska kejsaredömets be-
kostnad. Med detsamma utkämpade det otaliga fejder;
men erhöll uti Araberna farligare motståndare, och
förlorade flera länder emot dem. Sassanidiska huset
beherrskade Persien i 407 år; men äfven detta rikt
skakades af inre stridigheter. Den sista konungen Jez-
dejerd 111, störtades från throncn af khalifen Omar
(år 616), och Persien blef ett rofför Araber och Turkar.

Rikets utmarktaste regenter voro: Sapor I (d. 27a),
hvilken tillfångatog Romerska kejsaren Valerianus. —Sapor II med binamnet den Store (d. 38o); emot ho-
nom stupade kejsar Julianus. — Under Koschru I. Anu-
schirvan (d. $79), Persernas ryktbaraste konung, ut-
wärkt för tapperhet och vishet, sträckte sig riket från
Medelhafvet till Indus, samt ifrån Jaxartes till Arabi-
en och gränsen af Egypten. — Persiska rikets högsta
flor inträ/lade med Koschru II:s regeringstid (mördad af
sin son år 628). Han gjorde stora eröfringar; men för-
lorade dem åter emot kejsar Heraklius, och efter ho-
nom förföll riket hastigt genom inhemska oroligheter,,
samt upplöstes.

11Araberna.
Från Arabiens öknar utgick ett folk, hvilket snart

gaf Asien, Afrika och en del af Europa ett alldeles
fÖrändradt skick. Mahomet eller Muhamed, af den
mägtiga och ansedda stammen Koreisch, son till Ab-
dallah med Aminah, en Judinna, född i Mekka (år
570), var af naturen begåfvad med en glödande inbill-
iiingskraft, en hänförande vältalighet, samt styrka och
ihärdighet i sina handlingar. Han hade först egnat sig
åt handel, och blef gift med en rik enka, Kadidscha,
hvilkens förmögenhet gaf honom tillfälle att öfverlem-
na sig åt religiösa betraktelser. Hans fädernestads af
inre strider skakade tillstånd och den råa afgudadyr-
kan hvari hans landsmän forsjunkit, ledde honom på
den tanken att blifva stiftare af en ny troslära. Den-
na sammanflickade han af kristna, judiska och forn-
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Arabiska religionens satser, samt uppträdde i sitt fem-
tionde år med en lärobygnad, hvari det hufvudsakli-
gn är: ''att det finnes blott en Gud och Mahomet är
hans profet." De uppenbarelser han trodde sig eller
foregaf sig hafva, antecknades på lösa blad, och dessa
lät lian samla och bekantgöra under namn nf Al-Ko-
ran (Skriften), hvilken utgör Muhamcdnnernas tillika
både högsta religions- och Jag-bok. Förföljd af sina
egna stamförvandler, flydde han från Mekka till Me-
dina, år 622; och ifrån denna hans flykt, benämd Hed-
schra, börja Mahomedanerna sin tideräkning. Antalet
nf hans anhängare tilltog sedan hastigt, och med eld
och svärd utbredde han sin lära, eröfrade först Mek-
ka, och innankort hela Arabien. Mahomet dogår63a.

Hans efterträdare, livilka btiro namn af Khalijcr%
utbredde öfver allt sina segrande vapen. I spetsen för
Araberna, ett krigiskt och nu af religions fanatisift
uppeldadt folk, eröfrade de hastigt Syrien, Palxstina
och Phaenicien, och redan sjnnde året efter Mahoraets
död intogs Egypten. Öfver allt utbreddes Islam, den
enda saliggörande tron, och det lemnades intet val
emellan den eller död och förhärjelse. Det östra Ro-
merska riket hotades med undergång, och segrande
trängde Musulmanerna, Mosltmin (de rättrogne) el-
ler, såsom de ock kallades, Saracenerna (d. a. Öster-
ländningarne) ända till Indien. Ifrån norra Afrika öf-
vergingo de till Spanien, hvari från de inbröto i Frank-
rike och hotade sålunda hela Europa; men blefvo slag-
ne af Carl Martel (ar 732), och sökte icke vidare att
utsträcka sina eröfringar utom Pyrenéerna.

Muhamed efterlemnade ingen son, och han efter-
träddes af sin svärfader Abu-Bckr. De öfriga khalifer-
na af hans hus voro: Oniar, far till en af Muhameds
mänga gemåler; Othman, Muhameds svärson och AU,
hans andra svärson, samt dennes son Jlassan. Under
Omar eröfrades Egypten af fältherren Amru. Denne
förfrågade sig hos sin herrskare, huruvida han skulle
skona det herrliga bibliotheket i Alexandria. Omar
svarade: "om böckerna derstädes innehålla detsamma
som Koran, äro de onyttiga; innehålla de något stri-
dande mot densamma, äro de skadliga. Bränn dem!"
De fördelades då emellan badhusen i Alexandria', och
dessa, 4000 till antalet, eldades härmed i sex månader.

Khalifalets hufvudstäder voro först Medina, sedan
Damaskus och slutligen Bagdad. Iledan i Alis lifstid



60 Allnuin Historia.
uppstoJo oroligheter, och Ilassan trdngdcs från thro-
nen af Ommajadcrnas ätt, hvars första regent var Moa~
viah (är 661). Dessa störtades af Abbasiderna {år
•]so). Begge dessa slSgler hade haft mänga förträffli-
ga regenter; men de utmarktaste voro dock.
sur, Harun-Al-Raschid och Al-MamuHj alla tre af
det sednare huset. — Araberna voro ett herrligt och
kraftfullt folk', hvilka med li%het älskade skaldekon-
sten och hade mycken karlek för vetenskaperna. De
jiyssnärade khaliferna uppmuntrade dem, anlade sko-
lor och låto på sitt språk öfvcrsätta fornålderns största
författare, så att Araberna en tid utgjorde både Asiens
och Europas mest bildade folkslag; och ifrån dem ut—
spridde sig många frön till en högre odling hos de
kringliggande nationerna.

Inre oroligheter började dock snart att försvaga
det vidsträckta Arabiska riket, isynnerhet sedan nion-
de århundradet, och det sönderföll i smärre stater.
Heligions oenigheter och tvister emellan regentslägterna
ästadkommo inbördes krig, hvarunder de Seldschuki-
skaTurkarne, från ostliga sidan af Kaspiska hafvet, först
antogo krigstjenst hos khaliferna, och slutligen blefvo i
tilltälle att under Togrul-Beg eiöfra Bagdad, och så-
lunda störta Saracenernas välde (är i055). Turkarne
Upprättade nu ett eget mägtigt rike, hvars hufvudsäte
Tar Jkonium i Mindre Asien, och utbredde sig deri-»
från öfver khalifatets fordna område.

Andra Tidsrymden.
{Intill Lutherska Refor mat i o nen).

1. Korstågen.
I inånga århundraden hade de kristna gjort valfar-

ter till de heliga orterna, för att utöfva sin andakt vid
Ghristi graf, samt de ställen der han lidit och dött
för menniskoslägtets ålerlösning. Sådana resor började
redan i fjerde seklet att anses af högsta förtjenst för
inenniskans salighet, samt lockade stora skaror till Pa-
lattlina och Jerusalem. Älven sedan Araberna blifvit



Medeltidens Historia. 61
herrar öfVer Asien, tilläto de sch skyddade dess»
valfarter; emedan handelsföretag med dem voro före-
nade, och de dessutom inbragte stora summor, ge-
nom dem man ålade de kristne, för inträdet till
Jerusalem, till Christi graf, m. ni. Men då Turkarne
bemägtigat sig Saracenernas rike, blef förtrycket emot
de valfardande med hvarje år hårdare och odrägligare.
Munken Peter af Amiens (Petrus Eremita) hade sjelf
erfarit alla de kristnas lidanden,' och började, straxt
efter sin Återkomst från det heliga landet, att uppma-
na sina trosförvandter till ett krigståg emot Turkarne,
for att undanrycka detsamma de otrognes välde och
beskymfningnr. Fåfven Urban II höll derom ett kyr-
komöte i Clermont år 1095; man beslöt en härfärd,
och alla som bestämde sig att den deltaga, fäste ett
kors på sina kläder, hvaraf dessa krig erhöllo namn af
Korstag.— ——• --—o

Den krigiska och religiöst svärmande anda, som
under medeltiden var herrskande hos de flesta Euro-
peiska folkslag, bidrog isynnerhet alt göra dessa -rö-
relser möjliga- Utan densamma hade inga uppmun-
tringar eller äggelser, af päfvarne och det katholska
presterskapet, förmått åstadkomma så äfvenlyrliga och
vådliga företag. Men denna tids anda yttrade sig fram-
för allt hos de, under dessa århundraden, så ryktbara
Riddarena. Ursprungne ur sjelfva naturlynnet hos al-
la de Gölhiska folkslagen, och utbildade genom be-
kantskapen med de kringirrande Norrmännerna och ge»
nom ständiga strider med Araberna, utvecklade sig
denna stolta krigare-klass småningom, utan att man
kun angifva dess första uppkomst. Den ädle riddaren
uppoffrade sitt lif för gud och äran, samt oskuldens och
den förtrycktes försvar. Hos honom kunde hvar och
en nödstäld och förföljd finna ett säkert värn, och han»
svärd var alltid slagfärdigt för att skydda det svagare
könet — Hedan från ungdomen uppfostrades unga
ädlingar for det höga riddare-kallet. Vid sju års
ålder lemnades gossen af föräldrarne till någon ansedd
krigare, der man på allt sätt sökte i det späda sinnet in-
gjuta begreppet om riddarepligt och riddareära. Då
han hunnit vissa år ikläddes han vapen invid altaret,
hvarest han sålunda invigde dem till kristna religionens
hägn och försvar. Under korstågen erhöll denna in-
rättning sin fulla utveckling, och riddarne förenade sig
i vissa så kallade Ordnar.
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Redan i början afår 1096 utryckte en sammanrafsad

hop korsfarare, beräknad till 300,000 man, anförde af
feter Eremiten och IValther Tomliandt. Utan alla för-
råder lefde deafplundring; och våld och mord beteckna-
de deras väg, redan inom eget fädernesland. Men den-
na framfart uppretade invänarne i Ungern och Bulga-
rien emot dem; de församlade sig och största delen af
de vandrande skarorna föll för svärd eller förgicks af
hunger. Återstoden hann väl Konstantinopel, och öfver-
fördes till Asien; men ]>lef liar nedgjord af Turkarne, så
att nästan alla omknmmo långt innan de nått målet för
sin resa. Andra hopar följde dem, och hade samma
öde. I slutet af året aftågade Gottfrid af Bouillon,
hertig i Neder Lothringen, sin tids störste och fromma-
ste hjelte, med en ordentlig här, hvilken uppgifves till
600,000 man, samt åtföljd af de tappra riddarne Rai-
mund af Toulouse, Tankred af Normandie, Hugo den
Store af Vermandois, Dohemund af Tarent, Gottfrids
-broder Balduin, m. fl. Vägen togs genom Konstanti-
110pel, och efter otaliga mödor och besvärligheter er-
öTrades Jerusalem den i5Juli logg, hvilket bleffor-
klaiadt för konungarike, samt Gottfrid vald till dess
förste konung. — För öfrigt anlade de kristna anförar-
ne furstendömen i de eröfrade länderna, såsom uti An-
tiochia, Edessa, Tripolis, m. fl. Gottfrid regerade
blott ett år, och efterträddes vid sin död (år 1100)
af sin broder Balduin; och öfverhufvud hade Jerusa-
lem nio kristna konungar.

Uti tvåhundrade år forlforo krigen med de otrog-
ne, och otaliga hopar kristne krigare aftågade under
denna tid till Palaeslina, för att strida för den heliga
saken; men man räknar egentligen sex stora korståg.
Emellan dem-hastade för öfrigt alla som älskade af-
ventyr och bragder, till det förlofvade landet, hvilket
blef vittne till underverk af tapperhet och mod.

Furlusten af Edessa, hvilket Saracenerna återeröf-
rat, föranledde det andra korståget. Det företogs
af Tyske kejsaren Konrad 111 jemte konung Lud-
vik VII i Frankrike (år iifa), och slöts utan fram-
gång. De återvände snart, och lemnade konungariket
Jerusalem uti ännu svagare tillstånd, än de vid sin an-
komst funnit det. -r- Emellertid hade bland Turkarne
uppstått en af dessa tiders största hjeltar, den tappre
och storsinnade Saladin. De kristnes fortfarande oe-
nighet inom sig, gynnade hans afsigter; Jerusalem föll
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i han» våld (Ar 1187), och nu öppnades det tredje
korståget. Kejsar Fredrik Barbarossa, Filip Au«ust
i Frankrike och den herrlige Richard Lejonhjerta i
Ecgland (år H9O), den sistnämde en värdig medtäf-
Jare till Saladin,anförde härarne. Fredrik tågade land-
vägen, och intog flera orter inom Asien; men dog kort
derpå. Filip August och Bichard anlände sjöledes, ut-
kämpade lyckligt mången häftig strid med den stolteSala-
din, och eröfradePlolemais. Oenighet hindrade alla vida-
re framsteg, och sedan 300,000 kristne omkommit ge-
nom hunger, sjukdomar och fiendens svärd, slöts tåget
utan några fördelar för det stora ändamålet. Detta kors-
tåg utgjorde den sista stora föreningen af de Europei-
ska folken, till Palaestinas ryckande ur de otrognas
våld. Alla sednare utfördes af enskildta .konungar. —Ett fjerde företogs af konung Andreas i Ungern (år
1317), och blef utan all märkvärdighet. — I det fem-
te korståget återtog kejsar Fredrik II Jerusalem (år
1229); men det gick kort derpå förlora dt, äfven-
som Ptolemais eller Acre, den sista ort de kristne in-
nehade ,i Palaeslina, eröfrades afTurkarne år 1291. —Det sjette korståget verkstäldes, före denna händelse,
af konung Ludvik den Helige i Frankrike.

En koishär intog Konstantinopel år* 1204, och
insatte der sin anförare till regent; men de Wester-
läodska kejsarnes öfverhenskap i Orienten blef ej lång-
varigt.

2. Mongolernas Välde.
Uti nordöstra delen af Asien, Snda intill Stilla

Hafvet, samma orter hvarifråo Hunnerna utgingo^bod-
de, i början af trettonde århundradet, ett mägtigt och
krigiskt folkslag, Mongolerna. De liknade förutnämde
nation till gestalt och lefnadssätt, voro ursprungeligen
ett rått och obetydligt herdefolk, samt deladt i slägtsr
och horder. Stammens äldste var dess öfverhufvud,
och en sådan för hela horder fick namn af Khan. En
utaf dem \arTemudschin, Jesukaisson (född år 1163),
hvilken sedan antog äretitteln Dschingis-Khan (d. a. den
högste khan). Först befriade han Mongolerna ifrån' be-
roendet under närgränsande nationer, och derefter bör-
jade han sina ryktbara eröfringar. Mongolerna öfver-
svämmade, likt en störtflod, de kringliggande länderna,
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och härjade allt med eld ocb svSrd. öfver adcrton
millioner menniskor hafva, genomDschingis-Khans krigs,
tåg, förlorat lif eller välsland, och inom kort tid ha»
de han underkiifvat en stor del af Asien samt östr»
Europa. Karakorum var hufvudsälet for hans like,
hvilket sträckte sig från Kina in i Ryssland, samt ifrån
Sibirien ner till Tibet och Indus. — Efter hans död
(år 1227) hlef hans son Oktai stor-khan, och utbredde
sina eröfringar till norra Kina, inom Sibirien ända till
Tobolsk, i Ryssland intill JVovgorod, öfver Polen,
Schlesien, Böhmen, Ungern samt ned till Adriatiska
hafvet. Andra hopar trängde in i Mindre Asien och
Syrien. Allt blef plundradt och förhärjadt. Oktai dog
(år 1241) och inre strider började oroa staten, hvilken
likväl ännu fortfor att utvidga sig. Hela Kina och Per-
sien blef kufvadt och Seldschukernas välde störtadt,
samt Tonkin och Pegu skattskyldiga. Sin största ut-
sträckning hade detta omätliga rike under Kublai
(i25g—1294), som med högsta nit befordrade upplys-
ning, konster och vetenskaper. Han inkallade utländ-
ska lärde och konstnärer, bygde städer samt upp-
muntrade handel och näringar. Efter hans tid dela-
des riket under inre tvister, och förföll.

Men detta folks öfver väIde återstäldcs af en ny
rnägtig eröfrare. Timur-Lenk eller Tamcrlan, född
nära Samarkand (år i33ö), var son till Targai, en hög
statsembetsman. Eldad af Dschingis-Khans efterdönie
ville han återupplifva hans rike, och efter många öden
och motgångar, lyckades det honom att kufva alla län-
der emellan Irtisch och Wolga intill Ganges och Acgei-
ska hafvet. Efter Tamerlans död (år i405) förföll
Mongoliska staten åter snart, för att icke vidare resa sig.

3. Turkiska Riket.
Sedan de Seldschukiska Turkames välde blifvit upp-

löst af Mongolerna, och dessa sednare äter började for-
svagas, framträngde småningom Seldschukiska Eniirer,
eller hufvudmän för deras horder, ur de berg dit de
flyktat. Osman, en af dem, blef nu siiflare till det
Turkiska eller efter honom benämda Osmaniska riket
(omkr. år i3oo). Det gjorde hastiga iukräktuingar in-

om
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om österländska kejsaredömet, och Osnoans son och ef-
terträdare Orkhan (d. i360) antog namnet Sultan, er-
öfrade Mindre Asien samt erhöll genom sin son, den tap-
preSoliman, första gången fast fot i Europa (år i355).— Orkhans andra son och efterträdare Amurath I, en
utmärkt regent, fortsatte eröfringarne ända in i Mace-
donien och Servien, gjorde Adrianopel till sin hufvud-
stad och gaf staten visa lagar. Han grundlade inrätt-
ningen af Janitscharerna, d. a. nya soldaterna (år 1362),
hvartill han begagnade fångne, kristne gossar, dem han
uppfostrade uti Islamismen. Då han, efter en seger
vid Kassova öfver Servierna, besåg slagfältet, reste sig
en särad Servier, och nedstötte honom med en dolk (år
138g). — Hans son den vilde Bajazeth, kallad Blix-
ten, framträngde till Konstantinopel; men föll i Ti-
murs våld (år 1402) och säges hafva blifvit hållen i
en jernbur, intill sin död, kort derefter.

Ett antal förträffliga och tappra regenter fortfora
att innehafva Turkiska thronen. Bajazeths fjerde s»n
Muhamcd I (d. i42 1) alcrstälde Osmanernas välde. —Dennes son Amurath II (cl. i450), utmärkt genom sin
vishet och sitt hjeltemod, besegrade de kristne; men
fann tappra motståndare uti Georg Kastriotto eller
Skanderbeg inom Epirus, samt Johan Hunyades, furste
öfver Siebenbiirgen. — Emellertid hade Turkarne utbredt
sitt område till Grekland, trakterna af Svarta Hafvet,
Wallachiet, m. ra. och slutligen eröfrades Konstanti-
nopel den 2g Maj år i453, af Muhamed 11. benämd
den Store, hvarigenom det Östra Romerska riket full-
komligen upplöstes, och alla dess ännu återstående Un-
der tillföllo Turkarne.

4. Grekiska Kejsaredömet.
Ehuru korsfararne så verksamt bidrogo, att under

en följd af århundraden, skydda det Östra Romerska
riket från undergång, emedan de anlöllo och försva-
gade dess fiender, led staten dock af härames- genom-
tåg och de våldsamheter dessa utöfvade. De Grekiska
kejsarena fruktade med skäl, att i de nya eröfrar-
ne hafva vunnit endast nya motståndare, emedan de,
'ungt i hån att till dem återställa deras fordna länder,

Lurobok för Ungdom.
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öfvet' alit sökte bibehålla alla intagna orter, samt att
der upprätta furstendömen och besittningar. Redan
kejsar Alexius I Komnenus sträfvade alltså att vinna
ett visst inflytande öfver de första korsfararne, samt
förmådde Gottfrid af Bouillon alt hylla sig, ehuru ef-
ter många svårigheter. List och bedrägeri ersatte se-
dan hos Grekerna, livad som felade dem i styrka, och
Vesterländningarne klagade oafbrutet öfver det svek de
rönt, likasom de förre öfver dessas våldsamheter och
sköflingar. Grekerna sökte förmena de stora skaror-
na genomtåg, och nekade dem lifsinedel, utom emot
högt uppdrifven betalning; man öppnade sig då väg
med våld, och hämnades genom plundringar. Ett out-
släckligt hat uppstod emellan korsfararne och de Gre*
kiska kristne, hvaraf krig emellan dem ofta var enföljd.

Under sådana förhållanden ankom en Fransk kors-
här, sjöledes från Venedig, hos hvilken en son af
kejsar Isaak Angelus sökte biträde emot Alexius
111 Komnenus, som förträngt honom från thronen.
Denne förjagades, Konstantinopel intogs och Ak'
xius IV insattes i regeringen (år I2o3); men mördades
straxt dérefter, och nu stormades hufvudstaden för an-
dra gången, våldfördes och plundrades, och Balduin
I, förut grefve af Flandern, upphöjdes till Grekisk kef-
sare (år 1204). Han erhöll dock blott en fjerndel af
riket; det öfriga to™ Venedig jemte de furstar som bi-
trädt honom. — Sålunda uppstodo de så kallade Ve-
sterländska eller Latinska kejsarne i Konstantinopel.

Men af de inhemska regenternas afkomlingar stif-
tades smärre riken: af Alexius Komnenus uti Trape»
ziint, samt af Theodor Laskaris i Nicaea. Dessa för-
svarade sitt oberoende, och slutligen lyckades det Mikael
Palwologus I, kejsare i denna sislnämde stat, att in-
taga Koustantinopel, och återeröfra sina förfäders thron
(ar 1261); men dess kraftfulla dagar voro redan for
all tid förgångne, och snart erhöll landet uti Osma-
nerna farliga och hotande grannar. Emot dem förlo-
rades tidigt både Asiatiska och Europeiska besittningar,
och slutligen inskränktes kejsarerikets område allt me-
ra , så att det. utgjordes endast af hufvudstaden Kon-
stantinopel. I detta tillstånd emottogs det Grekiska
kejsaredömet af Konslantinus XI Palceologus. Kort
derpå anfölls han- af Muhamed 11, och efter det
tappraste motstånd stupade Konstantmus vid stadens
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forsvar, hvilkcn med storm blef intagen, och sedtn
denna tid varit Turkiska rikets huOudort.

5. Italien.
Vid början af denna tidsrymd beherrskades Italien

af Norrmän i södra, påivarne i mellersta och de Ty-
ska kejsarne i norra delen af detta land. Men snart
förändrade sig dessa förhållanden. JVorrmännernas väl-
de föll innan kort, påfvarnes magt dels utvidgades och
dels inskränktes, och Tyska regenternas inflytande mot-
arbetades af nya, ehuru till omfånget mindre stater. Uti
norra Italien uppstodo smärre, fria republiker, hvilka
genom handel och näringsflit upphöjde sig till ett
blomstrande tillstånd, och snart blefvo sätet för nyvak-
nade konster och vetenskaper.

a. Neapel och Sicilien.
Då den Normanniska regentlinien, efter enkort re-»

geringstid, här utdog (år 1189), tillföll riket det Tyska
Hohenstaujiska huset. Detta utträngdes sedan af den
Franska prinsen Carl af Anjou, bror till Ludvik den
Helige, hvilken emottog riket såsom ett län af påfven,
och lät halshugga den sextonårige Konradin (år 1268);
och nu råkade Neapel och Sicilien under Fransyskt öf-
verherrskap. Men det vilda behandlingssättet mot Kon-
radin, jemte Carls egennytta och hårdhet, samt för öfrigt
Fransosernas våldsamma styrelse och förolämpningar
emot folket på Sicilien, föranledde mot dem en sam-
mansvärjning, bestämd att utbryta annandag påsk år
1282, då klockorna ringde till aftonsången. Om sjelf-

va utbrottet uti Palermo berättar man följande. Alla
Sicilianare hade blifvit förbjudne att bära vapen, och
man anstälde öfver allt efterforskningar for att bortta-
ga sådana, som kunde vara fördolde. Sagde dag ut-
tågade folket i niämde stad, efter gammal plägsed , for
att fira aftonsången uti en utanför densamma belä-
gen kyrka. En Fransos blef varse en ung och skön
flicka, hvilken han, under förevändning att söka
Undangömde vapen, skändligen förolämpade. Raseri
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angrep de närvarande föräldrarne och hennes bi udgutq;
denne nedstötte Fransosen med hans eget svärd och
mördandet begynte. Vid samma tid gafringningen upp.
rorstecknet kring hela ön, der alla Fransoser nedgjor-
des. Här skonades ej gamla eller unga, kön eller ål-
der, icke barnen i moderlifvet, och blodbadet har fått
namn af Sicilianska Aftonsången ellerVespcrn. — Pe~
ter af Arragonien kallades att cmoltaga thronen. Hans
efterkommande herrskade på Sicilien öfver fyrahundra-
de år.

Huset Anjou bibehöll sig endast i Neapel, och re-
gerade derstädes i nära tvåhundrade år, hvarefler det-
ta rike dels var förenadt med Sicilien , dels skildt der-
ifrån, intills det tillföll Ferdinand Calholicus i Spanien
(år ist>4).

b. Kyrkostaten.

Genom de Frankiska konungames frikostighet, ha-
de påfvarne i Rom först erhållit landerier och blifvit
verldsliga furstar. Småningom utvidgades deras magt,
och tidens oroligheter, regenternas svaghet och tvister
inom sig, religions missbruk samt munkars och andeli-
gas inflytande, skaffade dem slutligen ett öfveivälde, in-
for hvilket konungar och furstar måste buga sig, om
de ej ville förkrossas. Gregorius VII hade upphöjt den
påfviska magten till veWdsherrskande, och dess mest
lysande period voro korstågen samt någon tid efter
dem. Despoliskt förordnade påfvarne öfver folk och
stater. Har anbefalle de ett krig, och der bjödo de fred;
länder togos och bortskänktes, och det osynliga vap-
net i deras hand var tidens vantro och den otaliga ska-
ra af andeliga utaf alla slag, hvilka ovilkorligen hör-
sammade påfvens bud, och retade nationerna mot alla
dem som vågade motarbeta eller trotsa hans välde. Si
snart någon regent misshagade den heliga fadren, blef
han, stundom jemte hela riket, förklarad i bann; al-
Ja kyrkor tillstötas, all gudstjenst upphörde, och för-
rättades ej af presterskapet, innan bannlysningen var
af påfven upphäfven. En bannlyst ansågs så oren,
att man skydde att nalkas honom.

Genom sådana medel blefvo påfvarne nästan all-
herrskande. Regenlerna emottogo stater af dem i egen-
skap af skänker eller län, och de Neapolitanska ko-
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nungaine hyllade JSnge påfren såsom sin öfverherre.
Egenmägtigast behandlades regenter och folk af Inno-
cenlius 111 (d. 1216), under Ii vilken påfvevfildet hann
sin vändpunkt En friare tidsanda började sedan upp-
arbeta sig, de heliga fädernas missbruk genomskådades
lättare och deras magt blef för mycket tryckande;
och slutligen lät påfven Clemens V förmå sig af Fran-
ska konungen Filip den Sköne, att flytta sitt sSte till
Avignon (år i3ocj). Här bodde påfvarne sjuttio år,
i ständigt beroende af landets konungar. Sedermera
uppstodo stridigheter emellan två och tre på en gång
utvalde påfvar; den helighet som omgaf deras personer
förföll igenom de bannstrålar de slungade emot hvar-
audra och reformationen störtade fullkomligen deras
välde.

c. Florenz och Majland.
Sedan Tyska kejsarnes inflytande uti öfra Italien

småningom blifvit försvagadt, och de genom handel och
rörelse samlade rikedomarne gjort städerna mägtiga,
uppstodo af dem under medeltiden fristaler, bland hvil-
ka dessa tvenne httnuo en utmärkt blomstrande höjd.

Florenz (Het nuvarande Toscana) hade, likasom de
öTriga Italienska städerna, länge varit skakadt af inre
(jäsningar, då en utomordentligt rik köpmans slagt,
den Mediceiska, småningom här erhöll öfverhanden:
Johan di Medici (omkring år 1400) upphöjde ätten Ull
fursteligt anseende; men dess mest lysande tidpunkt in-
träffade under hans söner Kosmo och framför allt Lo-
renzo di Medici. Deras kärlek och det skydd de gåf-
vo konster och vetenskaper, gjorde snart denna stat till
bildningens och kunskapernas hemland. De mest be-
römda namn inom den Italienska litteraturen och konst-
verlden, voro af Florentinskt ursprung. — Äfven i po-
litiskt hänseende erhöll Florenz mycket inflytande, samt
deltog verksamt i tidens statshändelser.

Alilano var den största och rikaste af städerna i
Lombardiet, och blef innan kort en mäglig fristat,
känd under benämningen Majland. Här uppstodo tvenne
utmärkte regentslägter: de ärelystne och tilltagsne ätt-
lingarne af huset Visconti (sedan år i3ii), samt huset
Sforza. (ungef. år i450), hvilket utträngde de förra och
styrde landet, intill dess underkufvande af Lndvik XI!
i Frankrike.
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d. Venedig och Genua.

Af alla Italiens fristater blefPenedig mögligast och
ryktbarast, genom handel, sjöfart och en slug politik.
Grundlagdt genom följderna af Altilas härjningar, er-
höll det först i slutet af sjunde århundradet (år 697)
ett gemensamt öfverhufvud, benämdt Dog eller Dux
(hertig), hvilken styrde staten tillika med några mäg-
tiga aristokratiska familjer. Under korstågen bragtes
republiken till höjden af sitt välde, genom det biträde
den lemnade, och genom sin härvid utvidgade handel.
Venedig bidrog att i Konstantinopel insätta vester-
ländska kejsare, och vann dervid sjelf stora lande-
rier, hvilka det småningom utvidgade med flere öar
och områden i Asien och Grekland, och det räknades en
tid bland Europas mägtigaste stater. Turkames eröf-
ringar beröfvade det, mot slutet af denna tidsrymd,
många af dess besittningar; och det förföll fullkoinli-
gen, sedan verldshandeln, genom upptäckandet af en
sjöväg till Indien, tagit en annan riktning.

Äfven Genua steg, genom samma orsaker som Ve-
nedig, till magt och rikedomar, ehuru det häri alldrig
uppnådde samma höjd. I tolfte århundradet bildade det
sig till en fristat, styrd af konsuler. Genuesarne bi-
trädde de Grekiska kejsarne i Nicaea, att återeröfra
sina fäders thron, och eihöllo derigenom af dem stora
handelsförmåner. Inre och yttre stridigheter bröt dess
magt. I fjortonde århundradet lemnades väldet åt en
på lifstid vald Dog. Genua kom i beroende af sina
ntågtigare grannar, och dess magt förföll alldeles ge-
nom nya upptäckta handelsvägar.

6. Schweitz.
Detta land blef från ålder bebodt af ett frihetsäl-

slande folk utaf Germanisk stam, och inbyggarne
voro till största delen oberoende herdar och landt-
niau. Sedan Ilomarenas äfven hit utbredda herraväl-
de upphört, undergick landet många skiften, och
kom slutligen, genom det Habsburgiska huset, under
Österrike. Dess regenter, som ville krossa Schweitzar-
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(ics sjelfständighet, tillsatte derstädes fogdar hvilka föro-
lämpade och fortryckte folket, och bygde borgar för
att hålla det i tygel. Den hårdaste bland dem var Gess-
ler. Hans våldsamheter förmådde slutligen tre ädle
Schweitzare, IValler Fiirst, yVcrntr Stauffachcr och
Arnold af Mclchtal alt sluta ttt förbund till fäder-
neslandets räddning (år i3o~). Emellertid hade Gess-
ler, för att skymfa Schweitzarne, låtit på torget i Alt-
dorf upphänga en hatt, med befallning att alla förbi-
gående skulle buga sig for densamma. En ädel landt-
bo, 1Vilhelm TM, vägrade att göra det, blef gripen
pch till straff för den förmenta uppstudsigheten ålagd
att med en pil boitskjnta ett äpple från sin lilla sons
hufvud. Han verkslälde det lyckligt; men innan skot-
tet gjordes hade TM undangömt eu annan pil, och på
tillfrågan yttrade han, att densamma varit bestämd
for Gcssler, i fall det första skottet misslyckats. TM
blefnu fängslad, bunden och i en bätafförd med Gess-r
ler. Under vägen uppkom en storm; man var nödsa-
kad att lösa Tellj känd som erfaren sjöman, och han
styrde farkosten i land, men anländ dit, grep han si-
na vapen, flydde och stötte båten åter tillbaka i de bru-
sande vågorna. Då Gessler slutligen hann landet, ned-
sköt honom Wilhelm TM med den bestämda pilen.

lians död blef tecken till ett allmänt uppror, och
tretton kantoner förenade sig till gemensamt försvar.
Med den högsta tapperhet och sjelfuppoffring stridde
Srhwcitzarne för sin frihet och sjelfsländighet. Femtio
förut landsförviste, lifvade af den varmaste fosterlands-
lärlek, och hvilka deras medborgare, efter sina lagar,
ej kunde emottaga ibland sig, emedan de voro lands-
flyktige, besatte passet vid Morgarlen, nedrullade sto-
ra stenar på de framträngande Österrikarne och mot-
stodo tappert alla anfall, intill dess deras stamför-
vandter hunno ankomma. Fienderna blefvo slagna och
förjagade (år i3is). — Kriget fortfor med smärre af-
brott, och vid Sempach mötte Schweitzarne sina fien-
der (år i386). Förgäfves sökte det illa bevarade landt-
folket att genombryta sina motståndares leder; deras
lunga lansar afhöllo hvarje anfall. Då framstörtade den
ädle Aruold von TVinkelried mot fiendens spjut, sam-
lade så många han kunde inom sina armar, tryckte
dem emot sitt bröst, stupade genombårad af lansarne,
dem han i sitt fall nedböjde, och öppnade derigenom
en väg för sina landsman, hvilka, cilver hjellens döda



kropp, inträngde i Österrikiska hären och slog den i
gnini — Frihet och oberoende blefvo belöning för det
tappra folkets stora uppoffringar.

7. Tyskland.
Sedan den Frankiska ätten utdött, emollogs Tyska

thronen, efter en kort mellantid, af de så kallade
Schwabiska kejsarena, eller det Hohenslau/iska huset,
hvars stiftare blef Konrad 111, hertig af Franken, en
tapper, ädel och beslutsam regent. Henrik den Stol-
te, hertig af Bajern och Sä'chsen, den föregående kej-
sarens måg, ville göra Konrad thronen stridig, och ne-
kade att afträda en del af sina omätliga förläningar,
hvilket honom ålades. Ett krig uppstod; Henrik dog
och hans broder JVelf uppträdde som kejsarens mot-
ståndare. Efter honom kallades hnns medhållare Wel-
Jer eller Guelfer4 samt Hohenstanfernas vänner Gibel-
liner *). Under dessa benämningar nppstodo tven-r
ne partier, som i 300 år skakade Tyskland och Itali-
en, och af hvilka He förra voro påfvens nitiske an-
hängare. Namnet blef första gången begagnadt såsom
lösen i slaget vid Weinsberg (år ii4o), der Welf be-
segrades. Konrad deltog i andra korståget. — Honom
efterträdde (år iis2) hans brorson den hjellemodige
och ståndaktige kejsar Fredrik I Barbarossa (Rödskägg)
af Schwaben. Han dog under ett korståg (år 1190).
Under hans tid lefde den stolte Henrik Lejonet (en.
son till förut omtalade Henrik i Bajern), med hvilken han
hade många stridigheter, ehuru han slutligen förmåd-
de kufva honom. — Fredrik 11, soneson till nyssnäm-
de kejsare, var en genom kraft och ihärdighet Jika ut-
märkt regent som sin farfader. Han företog ett kors-»
tåg, erhöll kejsarekronan i Horn., förenade Neapel
och Sicilien med sina Tyska stater, och förde en envis
strid emot påfvarnes öfverdrifna magt och odrägliga' an-»
språk. Fredrik befordrade upplysningen, och gjorde

�) Egentligen WaiHinger, efter Hol:ei>--!uufeir.it» stamgod»
fVftiblingsn, j Wurlenbeig, livilket Itiilici.Hiiie förändrad»tjU Ghibellini.

7» Allmän Historia.
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allt hvad tidens oroligheter tilläto honom, för att i
Tyskland åter infora frid och välmåga. Med honom
utgick den Hohenstaufiska ätten på Tyska thronen
(år i250).

Efter en flerårig förvirring, känd under namn af
det Stora Interregnum, valdes slutligen Rudolf af
llabslnirg (år till Tysk konung. Han blefstam-
|.ir fVir det (innu regerande Habsbiirgi.skn-Österrikisika
huset, och var en kraftfull man, hvilken återstälde
ordning och lugn.

Småningom hade, under denna tidsrymd, Tysk-
land börjat resa sig ur den oreda, hvaniti inre fejder
och en sjelftagen näfrätt länge bibehållit detsamma.
Genom näringsflit och handel licinno städerna till folk-
rikhet och välmåga; de erhöllo rättighet att, till
sitt försvar, befästa sig, och alla konstnärer och
bandtverkare blefvc förklarade för fria män. Sålunda
begynle, under Fredrik I:s regering, de fria Riks-
städerna alt uppstå. Till värn för sin handel och en
säker gemenskap bildade dessa inom sig ett eget skydds-
förbund, ryktbart under namn af Hanse-Förbundet,
hvars stiftelse man brukar räkna från år 1241, då
ett sådant afslöts emellan Hamburg och Lybeck. Det
biträddes snart af de förnämsta handelsstäder i norra
och södra Europa, och blef slutligen så mägtigt att det
utöfvade ett starkt inflytande på alla närgränsande sta-
ter. Nyssnämde städer voro de mägtigaste inom före-
ningen uti norra, samt Venedig och Genua i södra Eu-
ropa. För öfrigt hörde äfven Wisby på Gottland och
Nowgorod i Ryssland till Hanseförbundet.

Genom den så kallade Gyllene Bullan *), gaf Carl
IV (år i356) åt Tyskland dess första riksgrundlag, och
började tillika att förebygga näfrätt och sjelfhämd, samt
att stadga en varaktig frid inom landet. — Men
efter hans död (år 1378) inträdde änyo oroliga tider,
redan under hans vanslägtade son Wenccslaus. — Si-
gisniiinds regering skakades af häftiga inbördes krig.
Tvertemot gifven lejd, af honom skändligt bruten i följd
af påfliga anmaningar, hade han uppå kyrkomötet i
Kostnitz (år i4is) låtit lefvande bränna Johan Huss,
professor i Prag, hvilken yrkade förbättring i de ge-

*) Sitt namn erhöll donna stats-urkund af den gyllene dosa,J-nunde en Jnilla, hvaruli det vidhängande sigillet förvarades.
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nom fremmande tillsatser vanstälde religions lärorna,
Dennes landsmän och anhängare, Lände under namn af
Hussiter, grepo till vapen, och anförde af den namn.
kunnige Johan Zisha, slogo de kejsarens härar öfver
allt Med eld och svärd hämnades de sin älskade Ig.
rares död, och först efter en nära tjuguårig kamp, se-
dan man lyckats väcka inbördes krig inom Böbraen,
återgick detta land under sin förra beherrskare.

Sigismund efterträddes af sin mag, hertig Albreh
af Österrike (ar iföy)', ifrån hvilken tid detta hus in.
nehaft Tyska kejsarethronen.— Maximilian I (d. isig)
påbjöd den så kallade eviga lands/riden, hvarigenom
alla fejder förbjödos, och skulleuppkomna tvister emel-
lan borgherrar och furstar, slitas genom den af honoty
inrättade riks-kammar-rätten i Spejer.

8. Frankrike.
Under dessa för andra Europeiska riken icke

gynnande tider, hade Frankrike stigit i magt och styr?
ka, genom klokheten hos sina konungar af Kape-
tingiska huset. — Ludvik den Tjocke (d. år 1137)
uppmuntrade handeln och skyddade uppkomsten af
ett fritt borgerskap, hvilket han tillät att befästa stä-
derna, och erhöll sålunda en stark motvigt emot de
mägtiga vasallerna. — Ludvik VII (d. år 1180), del-
tog i andra korstaget, dertill nödgad af påfven, för att
försona de grymheter han begått, vid eröfrandet afsta-
den Vitry. —r Hans efterträdare Filip August (d. år
1213) en rask, men arglistig regent, förstod att med
slughet utvidga konungamagten. Han verkstälde ettkors-
tåg och eröfrade JVormandie af dess hertigar, som nu-
mera voro konungar i England. — Ludvik IX, med
binamnet den Helige, utförde ett korståg emot Egyp-
ten, blef der fången, och måste köpa sig lös. Strait
derefter anföll han Tudis; men dog under belägringen
af denna stad (år 1270). — Filip (IV) den Sköne,
en man af beslutsamhet och mod, men af ett listigt och
hersklystet sinne, motarbetade påfvarnes magt med
ståndaktighet och lycka, samt förmådde dem att flytta
sitt säte till Avignon. För att krossa den rika adelns
inflytande, inkallade han äfven borgare till national-
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församlingarne. — Med hans son Carl IV utdog Ka-
petingiska linjen (år i3aß).

Filip VI, brorson till Filip den sköne, emottog nu
Frankrikes thron, och blef stamfar för huset Valois.
Han råkade genast i krig med Engelske konungen Ed-
vard III; och under följande svage regenter borttog
England flere af Frankrikes landskap. — Förvirrin-
gen och de inre bullien fortforo i nyssnämde rike,
och begagnades af Engelsmännerna till utvidgande af
deras inklaktningar. Väl återhöllos de en tid, under
Carl (V) den Vises styrelse, af den tappre och ädle
Bertrand du Guesclin (död i38o), ett mönster af forn-
tida riddare-anda ochriddare-ära; men under den svag-
sinte Carl Vl:s derpå följande regering, var Frank-
rike nära att inkräktas af England. Det lyckades dock
hans son Carl VII att rädda sitt land, och det fram-
for allt genom biträde af den enthusiastiska och hjelte-
modiga Johanna d'Are, känd under namn af Orlean-
ska flickan. Hon, född bondflicka, föregaf sig vara gu-
dasänd att frälsa sitt fädernesland, stälde sig, klädd och
beväpnad som karl, i spetsen för trupperna, undsatte
först det afEngelsmännen belägrade Orleans och slog dem
sedan; men blef slutligen fången och af sina fiender
lefvande bränd (år i43i), under förevändning att hon
stått i förbund med onda andar. Emellertid blefFrank-
rike nästan helt och hållit befriadt från Englands för-
tryck. — De långvariga krigen och de utskylder som till
dem beviljades, gaf anledning att bibehålla en ständigt
väpnad soldatstyrka, hvaraf sedan de allmänt kända
stående härarne utbildade sig.

Med biträde af dem sökte konungarne i Frankrike
oafbnitet, att utvidga sin magt inom Jandet och sina
besittningar utom detsamma. Sålunda började Carls
son och efterträdare, Ludvik XI (i483), en listig, tro-
lös och våldsam regent, eröfrings stridigheter med Ty-
ska kejsarne, hvilka fortfarit intill sednaste tider. —Carl VIII (d. 1498) utsträckte sina inkräktnings planer
till Italien, kämpade der med nyssnämde regenter,
intog Neapel; men förlorade det åter.

9. Spanien.
Striden emellan de inkräktande Araberna och de

undanträngde kristne, fortfor häistädes med all den häf«
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tighet en sådan brukar foras af dem som kämpa för
frihet och sjelfbeständ. Arabernas karlek for konster
och vetenskaper och deras högre odling, hade spridt
sig äfven till deras kristne motståndare, samt i för-
ening med de oafbrutna fejderna, här frambra gt ett
tidehvarf af lysande bragder och en glänsande rid»
dåre Sra.

Spanien fortfor att stiga i kraft och styrka under
denna tidsrymd. Det ena riket och landskapet efter det
andra gjorde sig oberoende af fremlingarnes öfvervälde,
eller blef dem frånslitit. De förenade kristne furstar-,
ne slogo Araberna i ett stort fältslag vid Tolosa (år
laia), och ifrån denna tid kan man anse deras magt
bruten i Spanien. Flera kristna riken uppstodo små-
ningom, såsom Leon, CasliHen, Navarra, Arragonien,
Catalonien, m. fl. Slutligen förenades de begge betyd-
ligaste af dem, Arragonien och Castilien, under en spi-
ra, genom förmätning emellan Ferdinand Catholicus, ko-
nung i den fövslnämde, och Isabella, arftagerska af de»
sednare staten (år 1469). Biträdd af sin utmärkte ock
statskloke minister, kardinalen Franciscus Xitnenes.,
lyckades det Ferdinand alt till höjden afmagt och anseen-
de uppbringa sina länder, och genom eröfringen af Grana-
da, Arabernas sista besittning i Spanien, upplöste han
helt och hållet deras välde härstädes (år i49 2- Fer»
dinand eröfrade Neapel, och under hans regering in-
fördes inquisitionen, en domstol att förfölja dem som
afveko ifrån troslärorna.

10. Portugal.
Befriades från Arabernas öfverherrskap af konungen i

Castilien, och regerades af grefvar, hvilka skulle för-
svara detsamma emot Muhamedanerna. Henrik , prins
af Burgund, blef al' sin svärfader, Alphons IV i Ca-
stilien, genom testamente gjord till ärftlig Arjgrefve
af Portugal (år 1109). Hans son Alphons I anföllsaf
fem Arabiska konungar, besegrade dem i en blodig
träffning, samt antog konunga namn på sjelfva slagfältet
(år ii3g). Striden fortsattes sedan oupphörligen, och
småningom undanrycktes Araberna den ena orten efter
den andra.

Portugal tillväxte emellertid obemärkt och utan
att deltaga i det öfriga Europas händelser. Genom en
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utvidgad sjöfart, handel och nya upptäckter längs Afri-
kanska kusten och närliggande öar, steg landet små-
ningom i styrka och anseende. — Den hjeltemodiga Jo~
f,an I, hvilken med tapperhet försvarade sitt land emot
Spanien, utmärkte sin regering genom vigtiga foretag
till sjös. Geuta eröfrades, och hans son Henrik, be-
jiämd Sjöfararen, gjorde sjelf och gynnade sjöresor.
Man lärde sig småningom att känna Madera, Azoriska
öarne, m. m. hvilka till en del äfven besattes. — Under
Johan N:s regering uppläcktes Goda Hopps Udden af
Bartholomceus Diaz, år 1486, samt under Emanuel
den Store sjövägen till Ostiodien, af Fasco de Garna,
år i493>

11. England.
Den Norrmanniska ätten på Engelska thronen ha-

de upphört med Henrik I (år 1135), och, efter ett
kort mellanskof, emottogs riket af hans svärson Hen-
rik II (d. 1189), af huset Plantagenet. Hans langa och
af krigiska bragder utmärkta regering, oroades mot
slutet af densamma, genom stridigheter med de and-
lign, och genom hans söners uppror. — Den äldsta
af dem som öfverlefde honom, Richard Lejonhjerta,
blef lians efterträdare (d. år 1199), en af forntidens
tappraste, ädlaste och ryktbaraste hjeltar. Han deltog,
genast efter emotlagandet af Engelska thronen, uti ett
korståg, der hans bragder förvånade fiender och bunds-
förvandter. På återvägen led han skeppsbrott mot ku-
sten af Dalmatien, och blef här förrädiskt tillfångata-
gen utaf hertig Leopold af Österrike, samt nödgad att
efter långvarigt fängelse befria sig genom en hög löse-
penning. — Richard efterträddes af sin bror Johan,
benämd Vtanland, emedan han genom hårdhet och
en svag regering beröfvade sig sjelf riket. Engelsmän-
neina, hvilka under inre stormar småningom börjat
utvidga och stadga sin national sjelfständighet, aftvun-
go honom en urkund, känd under naain af Magna.
Charta (år 12i5), hvilken utgör hufvudgrunden för
Euglands frihet. Johan sökte att genast återkalla
denna handling: ett uppror utbröt och derunder dog
han (år 1216), skild från styrelsen.

Edvard I (d. 1307), tapper och statsklok, förbät-
trade lagarne, tuktade sina öfvermodiga vasaller, eröf-
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rade Skottland, och underkufvade Wales, der landrti
gamla invånare Britterna hittills försvarat sin sjelf.
ständighet. För att sa mycket lättare tygla dem,
lät han döda alla deras barder, hvilka genom sid»
»ånger eldade folkets frihetssinne; men på det att lian
skulle vinna inbyggames bevågenhet j log han förbin-
delse af dem, att de godvilligt skulle hörsamma inföd-
de regenter. Derpå reste han till deras land med sin
gemål, hvilken här födde en son; och derifrån härle-
der sig bruket att England; thronföljare benämnes
prins af Wales. — Edvard 111 (d. 1377), en kraftfull
och mägtig konung, gjorde vidsträckta eröfringar i
Frankrike; men förlorade dem åter.

Med Henrik IV emottogs Engelska thronen af liv«
set Lancaster (år 1399). — Under Henrik VI eröfra-
des nästan hela Frankrike, livilket dock snart åter be-
friades, genom den Orleanska Flickan. — Redan strait
efter Edvard III:s död hade inhemska tvistigheter
utbrutit rörande thronföljden, emellan de från honom
härstammande husen'Lancaster och York, och dessa
öfvergingo snart till förhärjande inbördes krig, kände
under namn af striden emellan den Röda, och Hviti
Rosen (det tecken de begge slägterna förde i sitt vapen),
och hvilka länge ödelade England. Sedan medlem-
marne af begge ätterna blifvit alldeles ulödde genom
fältslag, mord och afrättningar, upphörde krigen
derigenom, att Henrik VII, den sista af huset Lan-
caster-Tudor, förmälde sig med Elisabeth, den sista al
huset York, och började sålunda ätten Tndor på En-
gelska thronen (år 1486).

12. Danmark.
Likt Europas ofriga stater hemsöktes denna stat,

vid början af denna tidsrymd, af oroligheter och för-
virringar; tvist om thronen, stridigheter och mord ska-
kade landet. Men från medlet af det tolfte århundra-
det började ordning och lugn att återvända, och det
uppnådde nu höjden af sin magt. Waldemar I, med
binamnet den Store(d. år 1182), qväfde de inre oredorna,
införde goda lagar, kufvade Wenderna i Pommern,
hvilka så ofta sköflat de Danska länderna, förstörde
deras afgudahus och tvaDg dem till kristendom. —
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Hans son Knut VI (d. 1202) utvidgade sina besittnin-
gar med hela Wenden och Esthland-, och dennes broder
Waldemar II Segraren (d. 12/fi) sträckte eröfringarne
till Lifland, Kurland och Preussen: Men ett äkten-
skapsbrott retade hnns vasaller och andra furstar emot
honom; han blef fången och nödsakad alt afträda nä-
stan alla sina inkräktningar. Danmark föll lika hastigt
som det stigit. Slutligen delade han riket emellan sina
tre söner, och nya buller och inbördes krig, samt in-
re svaghet blef häraf en följd, intill dess PValdemar
111 återstälde lugn och säkerhet. Med honom utdog
den Danska konungastammen på manliga sidan (år
i375). — Hans dotterson Olof \ JVorrige valdes då till
Danmarks konung; men då han dog, ännu helt ung,
lyckades det hans moder att erhålla Danmarks och
Norriges kronor, hvarmed hon snart förenade äfven
Sveriges, och förbandt slutligen, genom den ryktbara
Kalmar-e-Unionen år 1397, dessa trenne riken till en
enda stor Skandinavisk stat. Från denna -tid förblef
Danmarks historia hufvudsakligast sammanflätad med
de förbundna ländernas.

13. Ryssland och Polen.
Ryssland, styckadt af fVladimir den Stores sö-

ner, skakades af inre stormar och försvagades. Hans
son Jaroslaf I, som för en tid återförenade sin faders
länder, kunde likväl ej bringa riket till magt och. an-
seende. Det söndrades ånyo, och blef, af Mongoler-
nas khan Batu, underkufvadt intill Novgorod, samt fort-
for länge att vara skattskyldigt under dem. Äfven dess
kraftfullare storfurstar, såsom den djerfve och kloke
Alexander JYewskij (d. 1264), kunde bibehålla sig en-
dast1 genom undergifvenhet emot t lianerna. Timur
förnyade deras välde öfver Ryssland, och framryckte
ända till Moskva (år i3tp). Slutligen befriades detta
rike från det fremmande oket af Ivan 111 IVasilje-
vitsch, den Store (omkr. år 1480), hvilken under sitt
välde förenade Rysslands småstater, eröfrade Novgorod
Kasan och Astrakan, samt utbredde sitt område inåt
Sibirien och Hvita hafvet.

Polen hade, under konungarne af huset Piast, små-
ningom tilltagit uti inre styrka, samt utvidgat sitt rike ge-
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nom eröfringar. Den sista af ätten var den utmärkte och
förträfflige Kasimir 111, den Store, Polens lagstiAare, samt
återställaren af lugn, ordning och rättvisa i riket. Vid
sin död (år 1370) öfverlemnade lian thrönen ät sin sy.
sterson, konung Ludvik den Store i Ungern; men den
öfvcrgick snart till Jagelloniska huset, med hertig Ja-
gello af Litthauen, Ludviks mag, hvilken nf Polackar-
ne invaldes till konung (år 1486), under namn af IVU-.
dislaw 11.

Vigtiga geografiska upptäckter slutade den tidsrymd
af menniskoslägtets historia, som man benämner Me-
deltiden. Några äro redan i det föregående omtala-
de; men den som dock utöfvat högsta inflytande på de
Europeiska statshändelserna, var upptäckten af en ny
verldsdel, genom Genuesaren Kristofer Columbus eller
Colon. Sedan Ferdinand Catholicus intagit Granada
och fullkomligen störtat Arabernas valde i Spanien , be-
slöt denne att med en liten flotta utrusta Columbus,
hvarmed han seglade längs Atlantiska hafvet vesterut,
till dess han, efter otaliga utståndne mödor och be-
svärligheter, ankom år 1492 till förut okända länder.
Den nya verldsdelen erhöll orättvist sitt namn Amerii
ka efter Americus Vespucci, den första som deröfter
lemnade en beskrifning.



Nya Historien.
Första Tidsrymden.
{Intill trettioåriga Kriget.)

1. Tyskland.
ötora brytningar inom tankens verld, spridde härifrån
sina verkningar öfver hela det öfriga Europa, samt ut-
öfvade det högsta inflytande uppå dess politiska öden.— Redan förut hade påfvarnes obegränsade magt och
deras ingrepp på den verldsliga styrelsen, jemte ny in-
lorda läror i kristna religionen, väckt män, hvilka sök-
te rena densamma från fremmande tillsatser. Sädana
voro Italienaren Arnold från Brescia (år 11 Pe-
trus /Valdus, en Fransk köpman (år 1180), samt Jo-
liiiii Iriclef, professor i Oxford (år i365). llyktbarast
biel dock den förut omtalade Johan Huss.

Men en ny tid, med nya åsigter hade nu in-
trädt. Den helighet som omgaf påfvarne. skingrades
infor den allmänna meningen, genom deras ofta last-
fulla lefnad och ovärdiga tilltagsenhet. ]Je läror och
stadgar dera de antagit, afvrko från den Heliga Skrifts
rena sanningar, och våldförde det sunda menniskoför-
slåndet. Sålunda såldes, under namn utaf d/lat, syn-
dernas förlåtelse emot betalning, och a/latskrämare re-
ste omkring och ulbjödo oförsynt himmelens salighet
f'ir penningar. Den fräckhet hvarmed Johan Tetzel,
en bland påfvens ombud, bedref denna handel, för-
mådde doktor Martin Luther i Wittenbergj att år isi7
uppträda emot de djerfva missbruken, för att återföra
den Evangeliska taran till dess ursprungliga renhet,
sådan den i bibeln föreställes. Detta var böljan till den
Lutherska reformationen, hvilken sedan fullkomligen
sönderbröt päfvarnes redan försvagade välde, samt Wef
så inflytelserik för hela Europa. Luther trotsade lika
olorskräckt alla hotelser, som han med fast stånd-

Liiiohok för Ungdom.
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aktighet emotstod de Jockande anbud mån gjotdt
honom, och i sina bemödanden biträddes han nitiskt af
den lärde Filip Melanchton. Snart insågo furstame
både sanningen af Luthers läror, och den nytta de kun-
de draga af dem, och innan kort blef han dels uppen-
barligen försvarad och dels hemligen gynnad af flera
regenter inom Tyskland. Riksdagar höllos for att däm-
pa tvisterna. Vid den i Worms (ar is2i) blef han
bannlyst och i akt förklarad; men erhöll hemligt skydd.
Dä, vid en annan i Spejer år is2g, all skiljaktighet i
religionslära och utöfning strängeligen forbjöds, prote-
sterade häremot de slater i Tyskland, som redan an-
tagit Luthers satser. Detta gaf anledning till benäm-
ningen Protestanter. Följande året (den 25 Juni) af-
lemnade dessa vid riksdagen i Augsburg en trosbekän-
nelse, den sedan så bekanta Augsburgiska bekännelsen.

Ungefär vid samma tid som Luther, började äfven
Ulrik Zwingli i Schweitz att ifra emot aflatskrämeriet,
och andra i kyrkan inritade missbruk. Honom efterfölj-
de Johan Calvin. Deras lära, känd under namn af
den Reformerta, skiljer sig i vissa delar ifrån Luthers.

Carl V, Maximilians soneson, hade nu emittagit
Tyska kejsarethronen (år isi<)). Genom arf efter sin
moder, prinsessan Johanna af Spanien, blef han ko»
nung äfven öfver detta rike, och NederJänderna erhöll
han efter sin farmoder. Sålunda beherrskade han stör-
sta delen af de rikaste och fruktbaraste länder och de
tappraste folkslag i Europa. Dessutom befalte han öf-
ver det guldrika Amerika. Emot dennes hotande öf-
vermagt förbundo sig de protestantiska staterna i Tyskland
till gemensamt försvar (år is3i), och denna förening
fick namn af Schmalkaldiska Förbundet , efter den stad
der det ingicks. Luther dog år och kort derpå ut-
bröt det så kallade Schmalkaldiska kriget, emot med-
lemmai ne af ofvannämde förbund. Protestanterna blef-
vo i början öfvermannade och deras anförare fång-
ne; men efter många omvexlingar tilltvungo de sig
dock slutligen fri religions öfning, genom freden i Augs-
burg år i555. — Carl förde flera krig med ombyt-
lig lycka emot konungarne i Frankrike, om besittnin-
gen af norri Italien. Han afvärjde med tapperhet ett
Turkiskt anfall, företog ett lyckligt krigståg emot
Tunis; men misslyckades i ett annat emot Algicr. Slut-
ligen nedlade han regeringen år i556, och dog i ett
Spanskt kloster två år derefter.
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Han efterträddes i Tyskland af sin broder Ferdi~
nand I, och denne af sin son Maximilian 11, en klok.
och för sitt land välgörande regent. — Foglighet och
alfvar hade hittills förmatt hindra ett utbrott af parti-
lialcl; men en stark religiös ocli politisk spänning höll
sinnena uti ett ficndtligt förhällande till hvarandra,
och då efterföljande kejsare, äggade af påfven och hans
agenter, hotade ständigt de protestantiska ständerna,
slöto dessa äter ett förbund emellan sig, och stodo väp-
nade till försvar.

Sålunda var allting moget till en omstörtning.
I Böhmen utbröt ett allmänt uppror ur 1618, och här-
med var tecknet gifvit till det så ryktbara trettio-äriga
Tyska kriget. Kejsar Ferdinand II förde det i början
segrande, genom sina tvenne generaler Tilly och JVal»
lenstein. Protestanterna blefvo öfver allt kufvade, och
konung Kristian IV af Danmark, som hastat till de-
ras bistånd, blef slagen och måste sluta fred. Då upp-
trädde Svenska konungen Gustaf II Adolf till -sina be-
tryckta religions förvandters försvar, och både hans
egna och hans fältherrars segrar och stora framgång,
nödsakade kejsar Ferdinand 111 slutligen att ingå den
så namnkunniga JVestphaliska freden, i Osnabriick
och Miinster, år i&Jb*.

2. Italien.
a. Kyrkoßtaten.

Påfvarne använde nita upptänkliga medel, att
eraotstå reformationens framgång. Dertill begagnade
de sig framför allt af preslers och munkars inflytande,
och helt oförmodadt erbjöd sig härvid ett nytt stöd.
Ignatius Loyola,,en Spansk adelsman, af ett svärman-
de och ihärdigt lynne, tillika en tapper och ridderlig
krigare, uppgjorde en vidtomfattande plan, att genom
en i alla länder utspridd förening förstärka päfvens magt.
I denna afsigt inrättade han den ryktbara Jesuiter-Or-
den, stadfästad år i540. Det hufvudsakliga af dess
stadgar är katholcka religionens utbredande, samt en
blind lydnad emot påfven och ordens-generalen. Des-
sa reglor äro för öfrigt i högsta grad omoraliska,, och
uppenbart stridande emot alla samhällens bestånd.

Ibland påfvarne utmärkte sig Leo X (d. is2i),
Cn son af Lorenzo de Medici, genom sin smak för kon-



ster och vetenskaper. Under hans tid uppträdde Lu-
ther. — Efter Innocentius X (år i655) nedsjönk påf-
■vens anseende allt mera, äfven inom de Katholska
länderna.

b. Neapel
Sedan huset Anjou härstädes utdött, började ko-

nungarne af Frankrike göra anspråk på landet, i följd
af aifsrätt. Slutligen förenade sig Ludvik XII, i nyss-
nämde rike, med Ferdinand Catholicus i Spanien, om
de Neapolitanska ländernas delning. Gemensamt eröf-
rade de Neapel, dess sista konung Fredrik bortfördes
till Frankrike, der han slutade sina dagar; men snart
förjagades Fransoserna af Ferdinands fältherre den ut-
märkte Gonzalvo de Cordona, Neapel förenades med
Sicilien, och styrdes af Spanska vice konungar (till år
1700).

Sicilien hade redan förut blifvit förenadt med
Spanien.

c. Fristaterna i Norra Italien.
Dessa fortforo, vid början af denna tidsrymd, uti

sitt blomstrande och mägtiga tillstånd, samt retade der-
igenom grannames lystenhet. Kejsarena i Tyskland
samt konungarne af Frankrike och Spanien förde nä-
stan oafbrutna krigj om besittningar eller inflytande
uti norra Italien. Äfven inom dem sjclfva väcktes stän-
diga tvister ocli stridigheter, hvilka afslötos med va-
pen i hand. Vexelvis blef den ena staten efter den an-
dra dels besegrad, kufvad och befriad, eller hotade
den granoarne med sin öfvermagt.

Majland beherrskades skiftevis af de Franska ko»
nungarne och ätten S/orza; men då denna slägt utdog
(år i535), och Frans I redan förut nödgats afträda al-
la sina Italienska besittningar, gaf Carl V nämde land
åt sin son Filip i Spanien, under hvilket rike det se-
dan hörde intill Spanska successions kriget.

Efter inånga hvälfningar lyckades det Mediceerna
att bibehålla öfverväldet uti Florenz, och Cosmo I,
antog titteln storhertig af Toscana (år is6g). Kärlek
för konster och vetenskaper fortfor att utmärka Medi-
ceiska ätten, hvilken sedan styrde denna stat nära
tvenne århundraden, dåden utdog (år 1737), och Flo-
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renz öfrergick till Österrikiska huset, samt upphör att
verksammare synas uti historien.

Venedig hade nedsjunkit från höjden af sitt välde,
sedan begagnandet af de nya vägarne for verldshan-
deln brutit dess tnagt. Denna fordom blomstrande re-
publik, säte för konster och vetenskaper, utmärkte sig
snart genom sin dytra författning, styrelsens dolda ocli
mörka kraft, samt en arglistig politik.—Turkarne från-
togo Venedig dess flesta besittningar i Medelhafvct, och
nu sträfvade det endast att bevara sin urgamla stats-in-
rättning och sitt återstående område, samt lyckades att
bibehålla sitt oberoende,

Äfven Genua förlorade sina yttre besittningar emot
Turkarne, och verldshandelns nya gång förstörde dess
rikedoms källor. Det hade en tid blifvit belieirskadt
af Österrike och slutligen af Frankrike, då det rädda-
des af Andreas Doria, sitt fäderneslands ädle och tap-
pre befriare, hvilken fördref Fransoserna (år isaB),
»amt gaf republiken en ny och stadgad författning.

3. Frankrike.
Ludvih XII (d. isis) regerade detta land vid bör-

jan af sextonde århundradet, och gjorde sig förtjent af
namnet Folkets Fader. Han var rättvis och ädelsinnad,
befordrade konster och vetenskaper; men emot gran-
names listiga politikfelades honom nog kraft och slughet.
I sina krig om besittningarne inom Italiep, var han
mindre lycklig. Under honom och hans efterträdare
lefde den for sin tapperhet och sin alltid ofläckade dygd
ryktbara Bayard, allmänt benämd Riddaren utan Fruk-
tan och Tadel. Ständigt sina fienders skräck, försvara-
de han, likt Horatius Cocles, en gång bryggan öfver
Garigliano ensam emot Spaniorerna, samt räddade den
flyende Franska hären, derigenom att han uppehöll
fienden. Han stupade vid sitt fäderneslands forsvar (år
1524). — Ludyik efterträddes af sin svärson Frans I

(d. i547)j en man af äregirigt och ridderligt sinne.
Under ett krig om besittningen af Majland, blef han
af Carl V tillfångatagen vid Pavia (år i525), och nöd-
gades afsäga sig allt inflytande inom Italien. Likväl
emotstod han med framgång Carls hotande öfvermagt,
äfven genom biträde af Turkarne, med hvilka han,först af alla kristna konungar, ingick förbund.
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Redan Frans I hade börjat eu religions förföljelse

emot den reformerta ISrans anhängare, inom Frankri-
ke kända under benämningen Hugiienottcr. Delta gafan-
ledning till de blodigaste inbördes krig, och slutligen
lät Carl IX uppå dessa sina undersäter anställa ett
lömskt blodbad, hvilket, under namn afParisis/fa Bröl-
loppet, gifvit honom en skändlig odödlighet. Henrik,
hertig af Bourbon och konung af Navarra, firade år
1572 sitt bröllop med Carls syster, Margaretha af Va-
lois, och till denna högtidlighet inbjödos Hiiguenolter-
nas förnämsta anförare, under sken af en blifvande för-
likning. Då börjades, natten emellan den 24 och a5
Augusti, i Paris ett allmänt mördande. Hus och ga-
tor voro uppfyldé med nedgjorde och döende, konun-
gen skall sjelf, från en balkong på slottet, hafva skju-
tit på sina undan mordvapnen flyende undersåter; jem-
merrop och dödsångest genijöd öfver allt. Flere af de
förnämsta Huguenotter blefvo nedgjorde, och Henrik
sjelf, ifrigt tillgiften deras läror, räddade sig med yt-
tersta svårighet, endast genom en förstäld öfvergåog
till Katholska kyrkan. Vid samma tid verkstäldes mör-
dandet i landsorterna, så att 30,000 reformerta beräk-
nas hafva fallit såsom oskyldiga offer för Katholiker-
nas blinda religionsnit. Men den egentliga afsigten vanns
dock ej; Huguenotterna förenade sig till inbördes för-
svar, och tillkämpade sig frid och säkerhet.

Någon tid derefler, emottog konungen af Navarra
Franska thronen, med namnet Henrik IV, och blef
den första regent i Frankrike af huset Bourbon. Ge»
nom Edihlet i JVantes (år isgB) lemnade han Hugue-
notterna fri religionsövning. I regeringen biträddes han
af sin utmärkte minister Sully. Efter flera misslyckade
anslag emot hans Jif, af Jesuiter och deras anhängare,
blef han år 1610 mördad af en fanatisk munk, Frans
Ravaillac. Hans menniskovänliga sinne, kärlek till si-
na undersåter och bcröoiliga regering, har förskaffat
denne förträfflige regent ett lysande minne. — Ludvii
XIII, Henriks son, öfverlemnade rikets styrelse i hän-
derna på sin listiga och kloka minister, kardinalen
Richetieu. Han utvidgade konungamakten både genom
våld och slughet, samt förmådde Ludvik att deltaga i
det trettioåriga kriget, för att kufva de Tyska kejsaiv
nesallt för mycket tillväxande välde. Ludvik dog år 1641
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4. Spanien.
Amerikas outtömliga silfver och guidgrufvor reta-

de snart Spaniorernas rofgirighet. Tvenne äfvenlyrare
började här sina cröfringar. Cortez intog Mexico (fr. år
isig), och Pizarro betnägtigade sig Peru (fr. år isas).
Under sken att omvända landets invånare till kristen-
domen, framforo inkräktarne med den yttersta vildhet,
tköflade och plundrade, samt utrotade de gamla inbyg-
garne genom det mest omenskliga (ortryck. Omätliga
skatter strömmade till Spanien; men ifrån denna tid har
ock dess välmåga och inre styrka ständigt aftagit. Ri-
kedomen födde vårdslöshet och lättja, och detta under-
gräfde all nationalkraft, och dessutom beröfvades Spa-
nien sina verksammaste medborgare, genom Mohrenins
fördrifvande. Tnquisitions-domstolen bidrog fifVen gan-
tka mycket till Spaniens förfall. Af blindt och otidigt
nit för Katholska läran, har inquisitionen utvecklat en
oupphinnelig förmåga i lömsk grymhet. Många tusen-
de menniskor äro af densamma lefvande brände, och
ett oräkneligt antal belagde med andra straff. Slutli-
gen erhöll inquisitionen en politisk riktning, och har
genom allt slags sinnestvång nedtryckt utvecklingen hos
folket.

Den första Spanska konung, under denna tidsrymd,
Tar Carl I, af huset Habsburg, hvilken ärfde Spanska
thronen efter sin morfar, Ferdinand Catholicus, och
såsom kejsare i Österrike benämdes Carl V. Under
hans tid bibehöll sig ännu Spanien mägtigt och fruktadt.— Hans son den högmodiga och kallblodigt grymma
Filip II (d. isgß), leddes endast af sitt tyranniska
lynne och sitt blinda religionsnit. Han lät genom för-
gift mörda sin broder den adelsinnade Johan af Au-
stria, samt afrätta sin son Don Carlos. Genom ett gif-
termål med drottning Maria af England förökade han
sitt välde, Frankrike nödgade han till en ofördelaktig
fred, en Spansk flotta under Johan af Austria slog den
Turkiska vid Lepanto, och nu stod Spanien på höjden
af sin magt. Men hårdhet och förtryck retade Hol-
ländarne till uppror, under hvilket de tillkämpade sig
friheten. Filip eröfrade sedermera Portugal; .men
Spaniens lysande tider voro förgångna. — Efter honom
började rikets förfall, hvilket påskyndades af hans
tajjXJösja son qcU efterträdare Filip 111 (d. 1621), ge-
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■om Mohrernas utdrifvande (år 1609). Dessa afkom-
lingar af de Araber, som fordom beherrskade Spanien,
utmärkte sig genom drift och näringsflit; men de för-
följdes för sin troslära, och efter deras slutliga förja-
gande hade Spanien förlorat omkring två millioner
inbyggare.

5. Portugal.
Genom de upptäckter Portugiserna gjort, kom Por-

tugal till en början nästan ensamt i besittning af den Ostin-
ska handeln. Dessutom hade de utbredt sig utmed
östra kusten af Afrika samt i Ostindien, och eiöfiat
det rika landet Brasilien i Södra Amerika, under Ema-
nuel den Stores (d. isai) lysande regering, då riket
nådde höjden af sin magt. Stora krigsbragder ut-
fördes på de från fäderneslandet aflägsna skådeplat-
serna för tapperhet och äfventyr; ungdomlig kraft och
en allmän hjelteanda lifvade hela nationen; det var den
ärofullaste tidpunkt inom detta folks häfder. Anfallen
mot norra Afrika hade ringa framgång. — Hans son Johan
111 utvidgade eröfringarne uti Ostindien. Men de hopa-
de rikedomarne, och den af honom införde inquisilio-
nens otyglade nit emot all högre utbildning, hade har
samma inflytande som i Spanien, och riket börja-
de hastigt att försvagas. — Sedan Sebastian stupat i
ett korståg mot Mohrerna i Afrika (år 1578), hvartill
Jesuiterna förledde honom, efterträddes han af den
gamle Henrik 111, med hvilken huset Eurgund utgick
(år i58o).

Detta fulländade rikets förfall; ty Filip II i Spa-
nien, som gjorde anspråk på arfsrätt till thronen, eröf-
rade nu landet (isBi). Portugal förtrycktes af ho-
nom med samma dystra och mörka religionsifver han
öfver allt ådagalade; England och Holland borttogo
många af dess skönaste yttre besittningar , och det frem-
mande oket blef med hvarje år odrägligare. Dclla
föranledde enrevolution år 1640, hvilken krossade Spa-
niorernas välde, och satte på thronen Johan IV, al hu-
set Braganza, hvilket ännu regerar i Portugal.

6. England.
Henrik VII efterträddes af sin son Henrik VIII

(d. i54»), en lättsinnig och blodtörstig väilastiug. Re-
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Jigions stridigheter och förföljelser hörde öfver allt till
dagens ordning. Henrik VIII var i början en häftig
försvarare af pafvens magt; men då denne nekade ho—
Dom sitt bifall till äktenskaps skillnad från hans första
gemål,'Carl V:s syster, bltf han en lika häftig refor-
mert. Sedan ombytte han flera gångor trosbekännelser,
och rasade med samma vildhet mot både katboliker
och protestanter, hvilka allestädes föl lo för bilan, då
deras egendomar retade Henriks eller hans gunstlingars
lystenhet. Henrik var sex gångor gift, och lät hals-
hugga tvenne samt försköt tvenne andra af sina gemåler.
Han lade grunden till Englands sjömagt. — Hans dot-
ter Maria, gift med Filip II i Spanien, förföljde pro-
testanterna; omvändelsenitet drefs med otyglad vildhet,
blod flöt öfver allt, och äfven barn blefvo brände.

Maria efterträddes a/sin halfsyster Elisabeth, en af
de förträffligaste regentinnor historien vet uppvisa. Hon
förunnade protestanterna fri religionsöfning,* och med
henne började Englands öfvermagt i näringsflit och han-
del. Likväl befläckade hon glansen af sin regering,
med Skotska drottningen Maria Stuarts orättvisa och
skändliga afrättande. Förföljd af egna undersåter tog
denna sednare, dertill lockad af Elisabeth, sin till-
flykt till England, der Elisabeth lät fängsla henne, höll
henne i5år fången, och afundsjuk öfver hennes skön-
het samt fruktande hennes anspråk på Engelska thro-
nen, beskyldes hon hafva stämplat mot Elisabeths lif,
dömdes till döden och halshöggs (år 1587). — Efter
Elisabeths frånfdlle (år 16o3) emottog nyssnämde drott-
ning Marias son, Jakob I, förut konung i Skottland,
äfven Englands thron, och blef i detta sednare rike
stamfader för Stuartska ätten. Katholska partiet, som
såg de stora förhoppningar de gjort sig genomhonoml,
icke gå i fullbordan, anlade, under Jesuiternas ledning,
en plan att spränga konungen och parlamentet i luf-
ten. .Denna, under namn af Krut-konspiration kände
sammansvärjning, blef dock lyckligen röjd, före dess
fullbordan. — Redan Jakob och hans allsmägtige gunst-
ling Buckinghamj hade retat folket genom slöseri och
våldsamma åtgärder; och när hans svage son Carl I
lät af sina rådgifvare förleda sig till ingrepp emot En-
gelska folkets fri- och rättigheter, utbröt ett upprör,hvilket slöts med Carls halshuggande (år 1649). — Oli-
i'icr Cromwell, en af hufvudanförarne för de uppro-riska, styrde sedan riket, under uamn af Frotektor,
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med mycken skicklighet, styrka och kraft, intill »n
död (är 1658). Han lade grund till Englands herra-
välde öfver hafvet.

7. Nederländerna.
Sedan Romerska väldet upphörde, tillföll Holland

olika beherrskare, tills det, i is:de århundradet, ge-
nom giftermål bragtes under Österrikiska huset. Vid
delningen af Carl V:s stater förenades det med Spani-
en, under Filip II:s spira. Denne kalle tyrann, ledd
af vansinnigt religionsnit, anstälde de häftigaste förföl-
jelser emot protestanterna; och hans verktyg Hertigen
af Alba har förvärfvat sig en förhatlig odödlighet ge-
nom sina grymheter uti Nederländerna. Flera utaf de
ädlaste bland folket, ock ett stort antal medborgare af
lägre klass föllo för bilan, eller dogo på inquisitionens
bål. Detta retade Holländarne till uppresningar, hvil-
ka utbröto redan år i568; men i början rönte flere
motgångar: frihetens vänner blefvo slagne, religions
misstroende emellan katholiker och protestanter, äfven-
som de höges afundsjuka, väckte oenighet och splittra-
de krafterna.

Slutligen förenade sig, genom Unionen i Ut'
recht (år 157g), sju provinser till gemensamt för-
svar, antogo namnet Republiken Förenta Nederländer-
na, samt tillkämpade sig sjelfsländigheten under den
fidle hertig IVilhclm af Oranicn. Han föll genom lönn-
mord (år i584); men hans son Moritz, fortsatte lyck-
ligt det af fadern begynta befrielse kriget. Man upp-
drog drottning Elisabeth ett öfverherrskap öfver den
nya staten, och erhöll Englands biträde. Filips ofant-
liga flotta, känd under namn af den oöfvervinneliga
Armadan, uppbrändes först till'en stor del af Engels-
män och förstördes sedan genom häftiga stormar, och
Holländska vapnen utbredde sig segrande.'

Redan år isg4 erkändes Hollands sjelfsländighet af
flere Europeiska hof; men freden i Westphalen stadga-
de slutligen dess oberoende. Det tillväxte hastigt, styrd'
af Ståthållare, i kraft och inre styrka, samt intog snart,
genom sin näringsflit och vidsträckta handel, för en lid
den första platsen bland Europas sjomagter.
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8. Danmark.
Kalmare-Foreningen hade icke yarit lycklig, för

någon af de tre nordiska' rikena. National-fördomar
och inbördes hat, unionskonungarnes oförtäckt visade
förLärlek for Danmark, det förtryck Sverige oftast led,
samt de mägtiga Svenska aristokraternas oroliga sträf-
van efter magt och inflytande, verkade ett oafbratet
misstroende, med ständiga stridigheter och inhemska
krig. Ett förbund, som hade bordt göra Skandinavien
till den mägtigaste stat i Europa, tjente blott att un-
dergräfva de förenades egna krafter. Slutligen blef
Unionen helt och hållit bruten, genom Kristinn II:s
grymheter och tyranni. Han afsattes (år i523), förja-
gades och flydde till Tyskland. — Sverige skilde sig"
från Danmark; men Norrige förvandlades till en Dansk
provins.

Fredrik I emottog riket efter honom, och börja-
de att i Danmark och JNorrige införa Luthers religions-
och kyrko-reformalion. Kristian, understödd af sin
évåger kejsar Carl V, återkom med en här, och land-
satte (år is3i) i Norrige, der han hoppades finna an-
hängare och understöd. Men han led förluster, och
den lömske tyrannen lät nu locka sig att på osäker
lejd afsegla till Köpenhamn. Här blefhan fangen, och
satt inmurad på Sondenburgs slott i 12 år, och seder-
mera uti ett mildare fängelse ytterligare nära 14 år, intill
sin död (år i550,). — Under Fredriks son och efter-
trädare Kristian 111 (fr. 1534—'55g) blef den Evan-
geliska läran allmänt antagen i hans stater. Det högre
Katholska presterskapet i hans rike, missnöjdt häröf-
ver, åstadkom många oroligheter, och understödde Lii-
beck samt grefven af Oldenburg, m. fl. hvilka förenat
sig att befria Kristian II; men de besegrades, och Lii-
beck förlorade sina stora handelsrättigheter. — K;i~
stinn IV (d. 1648), den mest berömde och ryktbare af
Danmarks sednare kouungar, grundlade dess sjömagt
och handel. Till de protestantiska furstames försvar iTyskland, angrep han kejsar Ferdinand; men blef sla-
gen af Tilly och Wallen»tein, vid byn Lutter (år 1626),
samt nödgades afsluta freden i Liibeck (år 1629).
Under loppet af det trettio-åriga Tyska kriget måsteban, genom freden i Biöinsebro, åt Sverige afträda fle-
ra af rikets landskap.
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9. Ryssland.
fVasilij IV efterträdde härstädes (år i505) sin faderIvan den Store, samt antog namn af Tsar ofver aIU

Bjrssar. Han eröfrade Smolensk ifrån Pohlen; men deKrimska och Kasanska Tatarerna förenade sig emot ho.
nom, intogo Moskva och aftvnngo Ryssarne en årI»skatt. — Dennes son Ivan IVasiljevitsch 11, den För*

af Rysslands mest utmärkte regenter, be-
mägtigade sig ånyo Kasan och Astrakan, samt började
Sibiriens undeikufvande. För öfrigt sökte hnn att på allt
sätt införa odling och kultur i sitt rike, anlade dersUUdes det första boktryckeri, inkallade utländske lärdeoch konstnärer, befordrade handel och näringar, ra.
m. — Hans son och efterträdare Feodor I, fullborda-
de eröfringen af Sibirien (år isBj). Med honom ut-
gick Ruriks ätt på Ryska thronen.

Efter hans död skakades landet länge af mångfaldi-
ga inre oroligheter och strider. Boris Godilnow, Feo.
dors svåger, hvilken styrt riket under hans regering,
hade låtit mörda hans broder Dmitrij (Demetiius),
och lyckades att blifva vald till Rysk tsar (år 1598),
då inga arftagare furmos till thronen. Ep förlupen munk
foregaf sig vara den mördade Demetrius, och intågade
med en Polsk här. Boris dog hastigt! (år i605), och den
falske Demetiius insattes till regent; men mördades kort
derpå. fVasilij Schuiskoj utsågs till tsar och störtades;flera falska thronpredenter uppstodo, och landet öfver-
svämmades af Polaekar, Ii vilka biträdde dem samt un-
derhöllo anarkien. För att göra ett slut på denna ore-
da, valdes Svenska konungen Gustaf II Adolfs broder
Carl Filip till regent i Ryssland; men då han för län-
ge dröjde att inställa sig, utnämde Ryssarne (år i6i3)
till tsar Mikael Feodorowitsch Romanojf, stamfader för
det ännu regerande kejserliga huset.

10. Pohlen.
Under denna tidsrymd hade Pohlen ett starkt infly-

tande på Rysslands inhemska angelägenheter, och en-
dast dess svaga konungar, samt framför allt dess slaU-
författning, hindrade det att blifra ett af de mågtigaste
riken i Norden.
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En blomstrande tidpunkt för Pohlen hade nu in*

trädt, Sigismund I, benämd den Store, utmärkt genom
klokhet och mannamod, tvang Preussen, som inneha-
des af Tyska Orden, att erkänna Pohlens 6'fverherrskap,
utvidgade gränsorna och styrde landet med lycka och
kraft, intill sin död (år i_s4B). — Hans son Sigismund
II August, en förträfflig regent, förenade Lieffland med
sina stater, och stridde segrande mot Ryssland. Med
honom (d. år 1572) utgick det Jagelloniska huset på
Polska thronen, och nu bestämdes Pohlen för all tid
till ett valrike. — Den öfvermägtiga aristokratien bör-
jade allt starkare att utbilda sig, och partistriderna ut-
vecklades hastigt. Landets ädle, som med manlig kraft
förena ett svärmande frihets sinne, hafva, sedan urål-
driga tider, varit söndrade sig emellan af oenighet och
afundsjuka, och härigenom har Pohlen, under århun-
draden, blifvit ryktbart endast af sina olyckor.

Utlandska konungar emottogo nu Polska kronan.— Henrik af Valois lemnade hemligen riket, efter fena
månader, for att blifva konung i Frankrike. — Stefan
Bathori, furste af Siebenbiirgen, förde lyckliga krig
emotRyska tsaren. — Vid Stefans död (år i586), val-
des Sigismund 111, af Svenska Wasa ätten, tillregent i
Pohlen. Religions forhållanden och hans farbroders äre-
lystnad skilde honom från Sveriges krona, och till för-
svar för sina anspråk derpå, invecklade han sig uti krig
med detta rike, hvilka, ehuru med många afbrott, blef-
vo högst missgynnande for hans land. Dereniot stridde
ban med framgång emot Ryssland, der han gjorde er-
öfringar. Sigismund dog år i6si, och efterträddes af
sin son: — fVladislaw IV (d. 1648). Den förmenta
rätt till Svenska thronen, hvilken äfven lian fortfor att
yrka, hotade kort derefter Pohlen med fullkomlig un-
dergång.

11. Turkiet.
Efter det Grekiska kejsaredömets förstöring, sökte

Turkarne allt mera utvidga sitt välde inåt Europa, och
blefvo snart ganska farliga och besvärliga grannar för
Österrike och Ryssland. De hade redan eröfrat Grek-
land, och alla de provinser vid Donau, som ännu ly-
('u under Oltotnaniska riket. Janitscharerua, en stäen-
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de här af stridslystna soldater, voro isynnerhet fruktanu
värde medel i Sultanernas händer, hvilka fortfort) att
vara kraftfulla och krigiska män.

Seiim I, benämd den JVilde, kufvnde Egypten (år
15i7) Syrien och Palxstina, samt utvidgade gränsorm
emot Persien. Mekka underkastade sig sultanernas väl-
de, Arabien åtlydde deras befallningar, och i femtio
år voro Turkarne Europas och Asiens skräck. — Soli*
man 11, dert Stolte äfven Lagstiftaren kallad , mägtigait
bland deras sultaner, krigisk och tapper, intog Rho-
dus, slog Perserna, inkräktade Bagdad, Georgien,
Krim och Venedigs sista besittningar på Morea,
samt oroade kusterna af Italien och Spanien. Na
hotades Tyskland att blifva öfversvämmadt af Tur-
kiska horder; men anfallet mot Wien (år isig) blef
lyckligt tillbakaslaget, och alla vidare eröfrings planer
studsade emot Carl V:s statsklokhet, Venetianernas och
Genuesarnes segrar till sjös, och det hjeltemod hvarmed
Malta försvarades. Soliman stiftade för sitt land visa la-
gar, och gafde äldre mera bestämdhet. Han dog år 1 566,

Tolf sultaner, alla krigiska, tappre och segrande,
hade i två och ett hälft århundrade utvidgat Turkam-
es välde; men förmådde ej gifva staten inre stadga.
Redan under Soliuian började rikets styrka småningom
aftaga, ehuru eröfringarne ännu en tid efter honom fort-
sattes. Sultanerna, uppfostrade i seraljen, öfverlemnade
sig åt veklighet, styrdes af qvinnor och eunuker, och Ja-
nitscharerna begynte redan visa sitt inflytande, samt af-
och tillsatte och mördade sina regenter.

12. Persien.
Araberna beherrskade detta land i nära 600 år,

under hvilken tid dels Arabiska ståthållare, och del)
Turkiska och Persiska furstar gjorde sig oafhängige in-
om vissa områden af detsamma. Bland de sislnämde
hafva framfor allt de Sq(faridiska och Samanidiskt
ätterna blifvit bekanta. Sedermera inkräktades Persien
af Dschingis-Khan (år 1220), och innehades af Mon-
golerna, under dennes afkomlingar, till en del såsom
oberoende regenter. Derpå eröfrades det af Tamerlan]
men frånrycktes hans svaga efterträdare genom Turko-
tnanerna.

Slutligen befriades detta rike från de fremmandrt
förtryck, af ca inhemsk furste, Ismad Sofi (omkr. it
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i5oo), hvilkra blef stiftare till den tredje Persiska mo-
narkien, beröfvade Turkarne stora besittningar i Asien,
och utvidgade rikets gränsor åt alla sidor. Konungar
af hans stam regerade Persien öfver tvåhundrade år,
och förde i början olyckliga krig med Turkarne, emot
hvilka de förlorade stora landerier. Då uppstod den
ryktbara Schah Abbas den Store (d. 1629), hvilken
hastigt återslälde statens anseende, genom sina segran-
de vapen, återtog hvad Turkarne inkräktat och sträckte
te sina eröfringar till Georgien, Indien, m. m. Han
införde det oinskränkta regeringssättet i Persien, och for
att hindra sina undersåter från valfarler till Mekka,
förordnade han att man skulle göra dem till Medsched.— Mahomets trosförvandter dela sig i tvenne stora
religions-sekter, Sunniter och Schiiter (irrlaiiga). Per-
serna bekänna sig till den sednare sekten och Turkar-
nc till den förra. Detta underhåller ett outsläckligt
hat emellan begge dessa folkslag.

Andra Tidsrymden
[Frän Freden i IVestphalen intill närvarande Tid).

1. Frankrike.
Frankrike har, under denna sednare tidsrymd af

den nyare historien, forblifvit den medelpunkt hvarur
de vigtigaste verldshändelser utgått. — Ludvik XIV:s
långvariga regering var vanligast segerrik och alltid
lysande; men utarmande for landet. Sjelf en vällustig
vekling, öfverlemnade han sig åt sina många älskarin-
nors beherrskande, under det hans tvenne förträffliga
ministrar, Mazarin och Colbert, ledde styrelsen till
Frankrikes ära. Kriget emot Spanien, börjadt af Ri-
chelifii, slöt Ludvik fördelaktigt genom Pyreneiska
freden (år i6sg). Slraxt derefter gjorde han anspråk på
•Spanska Nederländerna, och hade redan intagit flere
fittta platser, då England och Holland satte ett mål
'or hans eröfringslyslna planer, och tvungo honom till
fieden i Aachen (år 1668). Detta beslöt han att häm-
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Oas. Hans härar, under de segerrika fältherrarna Con»
dé och Turenne, öfversvämmade Holland (år 167a),
hvilket hotades med fullkomlig undergång; men Euro*
pas öfriga stater grepo till vapen emot Ludvik, och
Holland blef räddadt, ehuru freden i JVinnvegen (är
1678) slöts med förluster for detsamma. Härefter (år
l685) upphäfde Ludvik det JVantesiska Ediktet, hvar-
igenom ett stort antal Huguenotter, beröfvade sin re-
ligionsfrihet, nödsakades utvandra, och landet förlo,
rade många näringsflitiga medborgare och stora skaf.
ter.. Ludvik. angrep sedermera Tyskland, och i det na
uppkomna kriget förenade sig de flesta Europeiska stater
emot honom. Likväl slöt han en fördelaktig fred i
Rysswik (år 1697). Han deltog äfven i Spanska arf-
följdskrigetf, samt dog, kort efter dess slut, år 1715.

Honom efterträdde hans sonesons son Ludvik XV.
Denne hade uti kardinalen Fleury en utmärkt minister;
men det under Ludvik XIV utbildade qvinnoväldet,
förenadt med den högsta grad af sedeslöshet, spridde
öfver allt sina förderfliga verkningar. De redan förut
släta finanserna, råkade i ännu större förvirring. Han
deltog i Polska och Österrikiska successions- samt det
sju-äriga kriget.

Hans soneson Ludvik XVI, en man af ödla
och fredälskande tänkesätt, men saknande den för'
måga och de egenskaper, som erfordrades för att
rädda en så djupt sjunken siat, blcf konung år 1774-Rikets finanser voro i yttersta oreda, brislen i stats-
kassan förlamade hvarje, äfven den bästa åtgärd, lan-
dets skulder uppslukade alla inkomster, och folkets för-
tryck var allmänt. För att öfverlägga om botemedel
häremot, sammankallades IVational-Församlingen (ri-
kets ständer), och nu utbröt en revolution, hvilken
blifvit likaså ryktbar genom sitt inflytande på Europas
som på Frankrikes öde. Hela den gamla, i detta land
förut bestående ordningen blef omstörtad, och riket
erhöll en ny, alldeles förändrad Konstitution (år 1791).
Men härefter började de inre bullren och pöbelns otyg-
lade utsväfningar. Konungen blef först tagen till fån-
ga, och Frankrike fÖl klaradt för republik (år 1792),
samt konungen derefter halshuggen den 21 Jan.
Samma öde öfvergick kort derpå hans gemål, Marie
Antoinette, en prinsessa af Österrike; och nu utbröt
folkraseriet i all sin vildhet. Den blodtörstige Robes*
pierre beherrskade landet med en ursinnig grymhet»

och
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och tusendetals medborgare stupade under guillotinens
bila, till dess han sjelf föll för densamma (år 1794)*
Mord, anklagelser och blod voro dagens lösen.

Emellertid stridde republikanerna vanligen med
framgång eraot Österrike, Preussen, Holland, Spanien,
ni. fl., som gripit till vapen emot dem; och slutli-
gen uppträdde Napoleon Bonaparte. Denne, med skäl
bcnämd volkaniska natur, tidehvarfvets mest utinäik-
te man och störste härförare, tågade öfver Alper-
na till Italien (år 1796), framträngde öfver allt se-
grande, förvandlade Genua till den Liguriska samt Maj-
land till den Cisalpinska republiken, och tvang Öster-
rike till fred mot hårda viIkor, i Campo Formio (år
1797). Följande året seglade han öfver till Egypten,
eröfrade och organiserade det som en Fransk provins,
samt trängde ända in i Syrien; ehuru dessa länder se-
dan förlorades emot Engelsmännen. År 1799 anfölls
Frankrike af Ryssland och Österrike förenade, och
Frankrike hotad.es med undergång. Då återkom Bona-
parte oförmodadt från Egypten, omstörtade den i
Frankrike rådande redan tredje konstitutionen, införde
ca Konsulat-styrelse (den 9 Nov. 1799), hvarigenom
han blef republikens Förste Konsul, besegrade fien-
derna, och aflvang dem freden i Liineville (ur 1801).— Samma är utnämdes Bonaparte till Konsul j'6r Ufs-tiden, och år 1804 upphäfde han sig till kejsare i
Frankrike, under namn af Napoleon I. Följanrle året
anföll han Österrike och nödgade det till freden i Pres-
burg. År 1806 besegrade han Preussen, samt året der-
på Ryssland. Fred med dem slöts i Tilsit (år 1807).
Emellertid hade han förklarat sig äfven för konung af
Italien, hvars hela norra del, jemteKyrkostaten, små-
ningom sammansmälte med Frankrike. Hans broder
Ludvik blef konung i Holland och Jerome i "Wéstpha-
len, samt Josef först i Neapel och sedan i Spanien.
Deras svåger Murat eAerlrädde honom i Neapel. Dess-
utom förvandlades Bayern, Wiirtenberg och Sachsen till
konungariken, under inländska regenter. »— Med Öster-
rike utbröt ett nytt krig (år 1809), hvilket slöts med
denna stats fullkomliga föröd ujjnkelse, genom freden i
iVien (s. år). Derefter skilde sig Napoleon från sin
gemål, och förmäldes med Österrikiska prinsessan Ma-
rie Louise. — Kort derpå tvang han sin bror Lud-

Luroåok fSr Ungdom.
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vik att afsäga sig thronen i Holland, hvilken stat for.
enades med Frankrike.

Nu hade Napoleons storhet nått sin höjd, och var
mogen att falla. De af honom förtryckte Europeiska
folken hade lärt känna sin egen kraft, och den allt
förkrossande gemensamma fienden närmade till Iivar-
andra de förut stridiga sinnena. Napoleon angrep Ryss-
land, år 1812, och framlräDgde till Moskira; men här
blef mulet för hans segerrika bana. Köld, brist och
fiendens svärd förstörde och upplöste hans härar, och
vid slutet af året befann han sig åter i Paris. Preus-
sen förklarade honom krigj hela Tyskland reste sig,
för atl aftvå skymfen af lidit förtryck och hämnas ota-
liga oförrätter. Äfven Österrike förenade sig slutligen
med hans motståndare. — I början af år ißi3 stod han
dock ånyo rustad och segerrik midt i Tyskland, och fram-
trängde in i Preussen; nfen efter flera smärre förluster
blef han slutligen i grund slagen vid Leipzig (den 18
Oktober). De förbundne härarne förföljde honom till
Frankrike, intogo Paris (år 1814) och Napoleon nöd-
gades afsäga sig Franska thronen, samt erhöll till bo-
ningsort ön Elba, den han innehade såsom enväldig re-
gent. Nu sammanstörtade alla hans stora statsbygna-1

der. Bourbonerna blefvo åter insatte, konung Ludvik
XVIII*) emottog styrelsen och slöt den första freden i
Paris med de allierade. — Men knapt hade dessa af-
tågat, innan striden emellan partierna utbröt med yttersta
häftighet. Emigranterna återvände med alla sina gamla
fördomar och inbillade foreträden, och Franska folket
befanns snart missnöjd t med det nya regenthuset, samt
dess bemödanden alt återställa allt på samma fot som
före revolutionen. Då landsteg Napoleon (år ißis)
i Frankrike, och utan svärdslag intågade han i Parisj
derifrån Bourbonerna hade flyktat. Snart uppstälde
han talrika härar; men deremot rustade sig äfven nä-»
stan hela Europa emot honom, och han blef slagen af
Engelsmän och Preussare, under JVellin°tons öfverbe-
fäl, vid Waterloo (den 18 Juni), hvarefter han åter
nedlade regeringen, och öfverlemnade sig åt Engels*

*) Efter Ludvik XVI:s död utnämde Bourbonerna lians son
till Fransk konung, ined namn af Lutluih XVII; men sedan
denne ulli.lit, utsago de dertill han» farbroder, hvilkcn dtr-
före kallad* sig Ludvik XVIII.
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tnånnerna. Franska i-egeringen slöt då den ändra fre*
den i Paris (Ar ißis). — Napoleon affordes till ö*n St.
Helena, der han dog såsom fånge, den 5 Maj år 1821.

Ludvik XVIII återtog sin thron, lät sina härar se-
dermera upphäfva Spaniens fria statsförfattning, dog år
1824 ocn efterträddes af sin bror Carl X. — En Fransk

armee eröfrade Algier, med derunder lydande länder
(sommar. i83o), och innehar dem ännu»

Men häftiga stridigheter uppstodo ånyo i landet.
De Bourbonska konungarne sökte begagna hvarje till-
fälle att utvidga sin magi, samt understöddes nitiskt af
sina anhängare; hvaremot ett annat parti motarbetade
dera i alla företag. Den inre spänningen hade nått sia
höjd, och en brytning tycktes vara oundviklig. Sinnes-
stämningen hos deputerade kammaren (ständerna) miss-
hagade konungen, och han begagnade sin Jagliga rätt
att befalla dess upplösning (år i83o); men då den ny-
valde syntes båda lika tänkesätt, skred konungen till
våldsamma åtgärder. Trenne kongl. förordningar (all-
mänt kände under namn af Ordonnancer), hvilka egen-
mägtigt förändrade det hufvudsakliga af Frankrikes
statsförfattning, utkommo den a 5Juli tB3o. Ett upp-
ror utbröt i Paris den 27 derpå följande, och efter tre
dagars strid var revolutionen utkämpad. Konung Garl
X och hela Bourbonska ätten blefvo för all tid förkla*
rade thronen förlustige, uppå" hvilkeh folket nu upp*
höjde Ludvik Filip I, af huset Orleans, med namn af
Fransmännens konung.

2. Schweitz.
Striden emellan Schweitzarne och de Tyska kejsä»

rena hade länge blifvit fortsatt, och med ett okufveligt
mod försvarade det frihetsälskande folket sin sjelfstän-
dighet. Segrande gingo de ur nästan oräkneliga större
och mindre fältslag. Framgången, jemte erhållna rika
byten, gjorde folket krigslystet och anförarne äregirU
ga. Utländska krig företogos för att göra eröfringar;
inhemska fejder utbröto genom oenighet och afund.
Sednare förenade sig härmed äfven religions tvister, ef-
ter den reformation Zwingli åstadkommit. — Emeller-
tid upprättades år isi3 De tretton Kantonernas /är-bund, och Schweitz bildade sålunda en republik, sam-
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mansatt af nämde antal smärre stater. Dess oberoende
erkändes rid Westphaliska fredsslutet

Schweitz åtnjöt sedan en oafbruten yttre fred; men
det oroades af inre oenighet. Slutligen blef det indra-
git i Franska revolutionens stormar, och erhöll, efter
inånga brytningar, af Napoleon en ny stats-inrättning
(år i8o3). En del af landet införlifvades sedan af
honom ined Frankrike. Efter hans fall upprättades,
under de förenade magiernas inflytande, en ny Helve-
tisk Förbunds-Akt (år iBis), hvilken omfattade aa
kantoner, och försäkrades om en beständig neutralitet.— Tidens oroligheter hafva ånyo angripit äfven detta land,
och det är för närvarande skakadt af häftiga gäsningar.

3. Italien.
a. Sardinien.

Denna ö upphöjdes af kejsar Fredrik I till konun-
garike (år 1154), och skänktes af påfven Bonifacius
VIII såsom län åt konung Jakob II i Arragonien (år
1297), hvarefterdet sedan, efter många skiften,kom un-
der Spanien. Vid Ulrechtska freden afträddes det till
Österrike; men lemnades (år 1720) åt hertig Viktor
Amadeus II af Savoyen, hvilken antog konungatittel.—
Under Franska revolutionen eröfrade Fransoserna Sa-
voyen och rikets öfriga besittningar på fasta Jandet;
men dessa blefvo återslälda genom fredssluten i Paris. —En revolution, som ville införa en fri statsförfattning
(år 1821), dämpades genast af Österrikiska trupper,
och konung Viktor Emanuel afsade sig härunder sty-
relsen, till förmon för sivbror, den nu varande regen-
teu Carl Felix.

b. Venedig och Genua.
Krigen emellan Turkarne och Venedig, om be-

sittningarne inom Grekland, fortfora med korta af-
brott; och efter en tjuguårig kamp, måste ön Kreta
till de förre afträdas, vid freden i Karlovitz, hvar-
emot Venedig erhöll Morea, jerote andra eröfrade or-
ter. Men äfven dessa gingo förlorade genom freds-
slutet i PassÄroviU, och nu återstodo eudast Korfu och
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Dalmatien. — Republikens magt var sålunda fullkorn-
ligen upplöst\ i världshandeln tog den numera ingen del,
utan åtnöjde sig att söka upprätthålla sin sjelfstän-
digliet. MenFranska revolutions bullren omstörtade allt;
Venedig eröfrades af Fransoserna (år 1797), och blef
sedan forenadt med Napoleons stora rike. Efter hans
fall lemnades delåt Österrikiska kejsaren, samt utgör nu
en del af det honom tillhöriga Lombardiskt-Venetian-
ska konungariket.

Genua hade småningom förlorat sina yttre inkräkl-
ningar, och slutligen utbröt på Corsica, den sista af
dem alla, ett uppror (år 1729), af den
hårda medfart invånarne lidit. Dessa valde sig en egen
konung; men efter långvariga strider sålde Genua ön
åt Frankrike, som tog den i besittning (år 1768). —Då Fransoserna (år 1797) öfversvämmade Italien, om-
störtades Genuas gamla statsinrättning, och det erhöll
nu namn af Liguriska republiken. Napoleon förenade
dess område med konungariket Italien, och Wiener kon-
gressen lemnade det åt konungen af Sardinien.

c. Kyrkostaten,
Påfvens magt har aftagil oafbrutet, tillika med be-

greppet om hans helighet, och utgör numera blott en
tom skuggbild. — Clemens XIV såg sig nödsakad att
medgifva upphäfvandet af Jesuiterorden (år 1773), se-
dan dess medleramar blifvit utdrifne ur alla de länder
der de funnits. — Hela kyrkostaten förvandlades (år
1798) af Fransoserna till en Romersk Republik, och
påfven Pius VI blef fördrifven; men någon tid deref-
ter lemnade Napoleon hans länder åt den nye påfven
Pius VII, ehuru de snart införlifvades med konungari-
ket Italien.

Efter Napoleons störtande återstäldes kyrkostatens
.område. — Pius VII dog (år 1823), och Leo XII ef-
terträdde honom. —<- Vid dennes död (är 1829) utval-
des Pius VIII till "påfve; men han dog kort derpå (år
1ÖJ0), och efterträddes af Gregorius XVI.

d. Neapel.
Genom freden i Rastadt tillföll Neapel ensamt

Tyska kejsaren Carl VI; men det eiöfrades (år 17-i4)
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af Spanska prinsen Don Carlos, och aftrSddes till lin-,
nom vid freden i Wien (år 1735); hvarefter det, for*
cii,klt med Sicilien, burit namn af konungariket Begge
Sicilierna.

Hans son Ferdinand IV deltog, såsom anförvandt
till Bourbonerna, i kriget emot Fransmännen, hvilka
derföre (år 1799) anföllo och eröfrade Neapel, och
förvandlade det till den Parthenopeiska republiken
Ferdinand erhöll väl sedan sina länder tillbaka; men år
1806inkräktades Neapel af Napoleon, som der insatte sia
broder Josef till konung. Tvenne år derefter lemnade
denne thronen åt sin svåger Murat, hvifken, såsom ko-
nung, antog namnet) Joachim I (år 1808). Han utmärkte
sig som en klok och verksam regent, afskaffade många
missbruk och vidtog flera för landet förträffliga åtgär-
der. Efter Napoleons olycka blef han fördrifven, och
då han sedan försökte en landstigning i Calabrien> i af-
sigt. att återeröfra sin förlorade thron, blef han fangen
och skjuten (år iBis).

Ferdinand IV, som emellertid med Engelskt bi-
stånd försvarat Sicilien, återfick nu hela sitt land. Men
Sr 1820 (i Juli) utbröt der en revolution, ledd af en
.politisk sekt, hvars medlemmar benämnas Carbonari,
hvilka fordrade en konstitutionel författning för riket
Ferdinand gaf vika for nödtvånget och lemnade härtill
sitt bifall; men öfvergaf sina stater och afreste till Lay-
bach, hvarest den Heliga Alliansen höll en kongress
(år 1821). Här aterkalla.de han alla de förbindelser han
gifvit sitt folk, och Österrikiska härar inryckte i.Nea-
pel, samt kufvade det nästan utan svärdslag. Ferdi-
nand regerade sedan, skyddad af samma trupper. —Efter hans död (år i825) emottog hans son Frans I
regeringen, och fortfor att stå i beroende af Österrike.
Han dog i slutet af år iB3o, samt efterträddes af sin
son, Ferdinand 11,

4. Spanien.
Det bistånd Spanien lemnade Österrikiska kejsaren,

under det trettioåriga Tyska kriget, föranledde ett an-
nat med Frankrike (år i635). Filip IV (d. år i66'5)
förde det med svaghet och nödgades sluta en ofördel-
aktig fred, känd under namn af den hvil-



len stadgade Frankrikes öfverlägsenhet. Uti statens
förvaltning uppstodo allt flera missbruk, Filip regerade
utan kraft, och landets styrka aftog. Genom den hård-
het han tillät sin minister, Hertigen af Olivarez, att ut-
öfva etnot Portugal, förmåddes detta rike till uppror.— Spanien förföll oupphörligen, framför allt under hans
son Carl II:s svaga styrelse, då riket led nya förluster
emot Frankrike, och nedsjönk i en fullkomlig förslapp-
ning. Carl II var den siste konung i Spanien afÖster-
rikiska huset, och vid hans död, år 1700, utbröt, rö-
rande thronföljden, det ryktbara Spanska Successions-
kriget, hvari Frankrike, England och Österrike delto-
go. Efter en långvarig strid och många omskiften slöts
det genom freden i Utrecht (år 1713), der det lycka-
des Ludvik XIV att lemna den omtvistade kronan åt
sin soneson Filip V. Alla konungar af hans stam
hafva varit kraftlösa regeflter. Nationen förlorade si-
na sista statsförfattnings rättigheter, och den inre van-
magten steg allt högre. — Carl IV angrep Frank-
rike vid revolutionens utbrott; men blef tvungen att
begära Genom oenigheten mellan honom och
hans son Ferdinand, erhöll Napoleon tillfälle att in-
blanda sig i deras angelägenheter, lockade dem (år
1808) till Bayonne, och nödgade dera att afsåga sig.

kronan, hvilken han lemnade åt sin broder Josef. Spa-
niorerna uppreste sig och kunde alldrig fullkomligen
iufvas; äfven erhöllo de bfctånd af en Engelsk härun-
der TVellington. År 1812 antogo de en ny konstitu-
tion. — Efter Napolpons fall erhöll Ferdinand VII sty-
relsen; men han upphäfde snart den fria. statsförfatt-
ningen, och förföljde dem som tillvägabragt eller un-
derstödt densamma. Då utbröt, år 1820, under Qui-
roga och Riego en ny revolution, hvilken tvang Fer-
dinand att antaga 1812 års konstitution. År 1823 in-
föll deremot en Fransk här; deoenige Spaniorerna för-
svarade sig fegt, alla nya inrättningar kullkastades, de-
spotism och munkvälde inträdde åter, och landet har va-
rit ett mål för otaliga lidanden. Oroligheterna kunna
ännu ej anses fullkomligen stillade. Ett friare sam-
hälls skick har många anhängare inom riket, och ny-
ligen gjorde ett antal konstitutionelt sinnade lands-
furviste ett infall i sitt fädernesland. Företaget' miss-
lyckades väl; men ett (tadgadt lugn är härmed'för in-
gen del återstäldt.

Under Napoleons välde öfver Spajiien, började det-
ta lands Amerikanska kolonier att förklara sig oberoen-

io3Nya Historien.
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de. Striden har sedermera blifvit fortsatt emot den in-
hemska konungen, och alla Spaniens besittningar i nya
verlden, med undantag af öarne, hnfva tillkämpat sig
friheten, och upprättat sjelfständiga republiker.

5. Portugal.
Efter långvariga krig blef Portugals oafhängigliet

erkänd af Spanien år 1668. Under svaga och nerflö-
sa regenter, råkade detta rike sedan i ett tryckande
handels beroende of England. Konung Josef I (fr. år
1750—1777)» hade uti Marqvisen af Pombalen kraft-
full minister, hvilkendock ofla med for mycken sträng-
het genomförde de stora forbättringar landet erfordra-
de. Han förjagade Jesuiterna, och bidrog betydligen
att återgifva Portugal styrka och yttre anseende; men
efter honom förföll det allt djupare.

Detta rike hade föga deltagit uti Europas nyare
staUhändelser, innan Napoleon (år 1807) lät sina trup-
par derstädes inrycka, för att hindra Engelskt inflytan-
de. Regentinnan Maria Isabella, samt hennes son och
medregent Johan, afseglade då till Brasilien. Följan-
de året blefvo Fransoserna förjagade af en Engelsk
krigshär, och Portugal styrdes numera egentligen från
England. — Den inre förvaltningen, handel och närin-
gar voro i största förfall, landets skatter gingo till hof-
vet i Brasilien, utländningar intogo många tjensteplat-
ser; oreda och förvirring rådde öfver allt. Då utbröt
åi1 1820 (i Augusti månad) en uppresning, ledd aföfver-
ste Sepulveda, hvilken gaf Portugal en fri statsförfatt-
ning. Numera konung Johan IV återkom hit kort der-
på ifrån Brasilien, och såg sig nödsakad att samtycka
till de antagna förändringarne; men under hans från-
varo förklarade sig sednast nämde land oberoende af
Portugal, samt antog konungens son Don Pedro till
sin regent, med titlel af kejsare.

En ny omstörtning återinförde envåldsmagten uti
Portugal (sommaren i823), likväl utan några häftiga
förföljelser emot de konstitutionell sinnade, och lugnet
blef föga stördt under konungens återstående lefnad. —Johan IV dog år iBa6, och utnämde sin dotter Isa-
bella Maria till regentinna, under Don] Pedros från-
varo. Han gaf riket genast en representativ forfalt-
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ning, 9atnt utsåg sin dotter Maria da Gloria till
drottning i Portugal. Men kejsarens broder, Don Mi-
cuel, inlräktade thronen (år 1828), kullstörtade alla
fria inrättningar, lät utropa sig for konung, och liar
med blod och fängelse hittills lyckats bibehålla sin
röfvade krona.

6. England.
Cromwells son Richard blef, efter sin faders död,

utsedd till pro tel; tor; men han afsade sig frivilligt den-
na värdighet, och efter en följd af oroligheter, upp-
sattes konung Carl I:s son på Engelska thronen, un-
der namn af Carl II (år 1660). Hans regering var
svag, men våldsam. Tvenne krig mot Holland förde
han utan kraft och slöt dem med vanära. Han gyn-
nade katholska läran, och sträfvade efter envälde.
l)e redan förut uppkomna partierna, fingo nu sina se-
dan så ryktbara namn, Toiies och Whigs. — Hans
bror Jakob II efterträdde honom (år i685). Dennes
ännu djerfvare åtgärder till införande af en oinskränkt
konungamagt, jemte hans försök att återställa kathol-
ska religionen, störtade honom snart. — Hans mag,
IVilhelm af Oranien, ståthållare i Holland, fördref
sin svärfader, och emottog thronen (år 1688). Vid
denna för England så vigliga revolution, stadgades
den gamla författningen, och Engelska folkets frihet er-
Löll orubblig fasthet. Landet återvann välmåga och an-
seende, och började höja sig, till de näringsflitiga Hol-
ländaines stora skada.

Honom efterträdde Jakob II:s dotter Anna (år
1702). Hennes regering blef lysande och ärofull för
England. Segrande dellog hon i Spanska arfföljds kri-
get, eröfrade Gibraltar, och förenade Skottland full-
lomligen med England (år 1707), under namn af Sto-
ra Britannien. — Med Georg I, en afkomling af ko-
nung Jakob I, uppsteg huset Hannover, på Engelska
thronen (år 1714). Under hans kloka och lyckliga
styrelse tilltog rikets styrka allt mera, och det erhöll
betydligt inflytande på de öfriga Europeiska staternas
angelägenheter. — Hans son Georg II (d. 1760) fort-
satte lyckligt sin faders påbörjade verk. Genom En-
gelska vapnens segrande framgång i Ostindien (ifrån år
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<756), grundlades Britternas nu mera itora rike vi4
Ganges. — Honom efterträdde hans soneson Georg 111,
under hvilkens långa regering tidsomständigheterna, be*
gagnade af hans utmärkte statsmim och fältherrar, brag*
te England till höjden af sin roagt Likväl började
hans styrelse med hotande förluster. Besittningarne i
Norra Amerika, missnöjde med flera från moderlandet
utgångna tryckande författningar, förklarade sig obero*
ende (år 1776), biträddes härvid afFrankrike och Spa-
nien, samt erkändes såsom sjelfständig stat, efter fler-
åriga krig, Sfven af England (ur 1783). Deraf upp-
kommo de nu så blomstrande Förenta Staterna i JVor-
ra Amerika. Deremot har England tagit sig skadestånd
i Bengalen, samt inkräktat en stor del af Jjåde Frank-
rikes och Hollands kolonier.

England blef snart (år inveckladt i det ut-
brustna Franska revolutionskriget, och fortsatte detsam-
ma intill Ar 1802, då fred sluts med Napoleon i Ami*
ens. Men hans fortfarande inklaktnings försök, föranled-
de England att året derpå ånyo förklara honom krig, hvil-
ket fortfor oaCbrutet intill hans slutliga fall. Då Napoleon
af Englands öfvermagt till sjös hindrades att här landsti-
ga, ville han genom det så kallade Kontinental-Systemet t
eller Englands utestängande från all handelsgemenskap
med Europeiska fasta landet, bryta det stolta rikets
krafter. Han nödgade derfore alla de stater dem han
inkräktade eller blott tvang till fredstraktater med sig,
dels att afbryta all handel med England, dels ock alt
uppbränna alla Engelska varor, äfvensom att förklara
krig emot detta rike, hvilket ensamt lyckligt emotstod
hans eröfringslystnad. Men han föll sjelfunder striden.— Till sjös hade England fortfarande framgång emot
sin fiende, isynnerhet under den namnkunniga JVelson.
De flesta kolonier, som tillhörde Frankrike och de med-
detsamma förbundne magter, hade Engelsmännen in-
tagit, under det långvariga kriget. Vid fredssluten i
Paris återstälde de en del; men behöllo dock de vigti-
gaste, såsom Goda Hopps Udden, ni. fl. I Spanien och
Portugal hindrade Englands härar Frunsoserna att blif-
va herrskande; dess penninge-subsidier understödde de
emot Napoleon krigförande landtmagterna, och slutligen
besegrades han vid Waterloo af den Engelska hjclten
IVellinston.

Konung Geor* 111 dos; Ar 1820, och eftcili "1-
dcs af sin sov Georg IV. Geuom tia mimstei den
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ijore och Bd le Canning (d. 1817), medverkade han kraf-
tigt till Greklands frihet, och forberedde sinakatholska
nndersåtares emancipation, hvilken, beviljad år 1829,
atergaf dem lika medborgerliga rättigheter, som åt dem
af reformerta läran. — Georg IV dog år iß3o,dåthro-
nen emottogs af hans broder, den nu regerande konun-
gen Wilhelm IV. Inre gäsningar oroa for det närva-
rande England, föranledde af hårda skatter, tryckande
behof, och framfor allt det misshandlade Irlands sträf-
van efter oberoende.

7. Nederländerna.
Sedan deras sjelfständighet blifvit af Spanien erkänd

vid Westphaliska' freden, steg landet oafbrutet uti
välmåga och politiskt anseende. I medlet af sjuttonde
århundradet voro Nederländerna den förnämsta handels-
stat och sjömagt på jorden. Dess flottor betäckte alla
haf, och vidsträckta besittningar eröfrades inom Asien,
Afrika och Amerika. England besegradt till sjös, tvangs
till tvenné ofördelaktiga fredsslut i Breda och West-
minster.

Sparsamhet, näringsflit och frihetssinne, hade upp-
höjt Holland till den magt det innehade. Landet bil-
dade en republik styrd af deputerade, som benämdes
General-Stater, i spetsen for hvilka, under vissa tid-
punkter, befann sig en ståthållare, hvilken värdighet,
genom prins Jfilhelm 111 af Oranien, blef ärftlig i det
Oraniska Huset. Stundom var en så kallad Radspén-
sionär statens högsta embetsman. Bland dessa utmärk-
te sig bröderna Cornelius och Johan de IVitt.

Hollands politiska styrka nödgade Ludvik XIV,
som anfallit Spanska Nederländerna, att afträda sina
eröfringar, och sluta freden i Aachen; och då Holland
derfore sedermera blef angripit af Ludvik, undgick det-
ta land lyckligen den fara for fullkomlig undergång,
bvarmed det hotades, samt fortfor att vara ett af de
betydligaste riken i Europa. Men när ofvannämde
JVilhelm 111 blef konung i England, invecklades repub-
liken i denna stats krig med Frankrike, isynnerhet
uti det om Spanska thronfciljden. Då Hollands magt
derigenorn började aflaga, fick England tillfälle att bå-
de genom manufakturer och sjöstyrka blifva detsamma
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öfvermSgtigL En stfindig aftindsjuka emellan detreptib.
likanska partiet och det Oraniska, som strfifvade ef.
ter öfrerväldet inom fristaten, underhöll oafbrutua oro»
ligheler, och splittrade landets krafter. Dess svag-
het röjde sig äfven tydligt uti det Österrikiska arfFöljds
kriget Ännu en gång uppblomstrade dock republiken
under arfståthållaren IVilhelm IV af Oranien, hvilken
räddade riket genom freden i Aachen, samt under hans son
IVilhelm. V. Denne förde dock sedan ett olyckligt krig
med England, hvarundcr Holländska handeln förstör-
des. Inre stormar utbröto, ehuru de kufvades af en
Preussisk här (år 1787); men då Holland anfölls af
Fransoserna, erhöllo dessa biträde af de missnöjde, arf-
ståthållaren Jemnade landet, hvilket eröfrades och bltf
omstöpt till den Bataviska Republiken (Mars 1796).
Under fieinmjnde inflytande emottog den sedermera
tre nya statsförfattningar, var nära förenadt med Frank-
rike, invecklades i dess krig emot England och förlo-
rade derigenom sina rikaste kolonier. Slutligen insatte
Napoleon sin'broder Ludvik till konung härstödes (år
1806), då Holland förbyttes till ett ärftligt konungari-
ke, hvarefter det inföi lifvades med Frankrike (år 1810).
Efter Napoleons inträffade olyckor, reste • sig Hol-
ländarne och utjagade Fransoserna. Vid första freden
i Paris förenades Holland, Belgien och Luxemburg, till
en konstitutionel stat, med namn af Nederländerna,
och Vilhelm I, prins af Oranien-Nassau blef dess ko-
nung samt .regerar ännu derstädes.

Men den sednaste revolutionen i Frankrike spridde
hastigt sina verkningar äfven hit. Belgierna, klagan-
de öfver Holiändarnes fortryck och hvarjehanda sto-
ra missbruk i landets förvaltning, gjorde uppror (Sep-
tember 18J0), förjagade Holländska trupperna och
förklarade sig sjelfständige. Staten erhöll en fri for-
fattning, Europas magier tyckas benägne att erkänna
dess oberoende, och Belgierna äro sysselsatte att välja
en konung, hvilken värdighet flera furstar likväl re-
dan afsagt sig.

8. Danmark.
Danska konungarne hade merendels följt den grund-

satsen, att anfalla Sverige sä ofta detla land var oro-
adt af andra fiender. Dellu kostade Fredrik 111 (d.
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jr 1670) stora uppoffringar vid Roeskildska fredsslutet.
Landet var utmattadt och behöfde en bastig'hjelp. Ko-
nungen sammankallade rikets ständer till att öfverlägga
},äioin; men hans forslag mötte ett häftigt motstånd af
adeln, som fruktade att de nya inrättningarne skulle in-
skränka det vidsträckta inflytande denba hittills utöfvat
på styrelsen. En stark söndring uppstod och riket ho-
tades med ett inbördes krig, då de ofrälse stånden först
förklarade thronen ärAlig, och sedan letnnade konun-
gen den mest obegränsade magt någon regent lagligen
kan äga (Okt. 1660).

Kristian V (d. år 1699) begagnade tillfället, då
Sverige var invecklar] t uti andra vidt utseende krig, och
gjorde ett infall i de landskap Danmark nyss förlorat.
Han utbredde sig här i början med mycken framgång;
men blef sedan flera gångor slagen af Sveijska konun-
gen Carl XI, och förlorade snart alla sina eröfringar.
Till sjös vunno hans flottor vigtiga segrar. — Fredrik
IV (d. I73o) angrep Carl XII, i förening med Pohlen
och Ryssland; men blef slagen och tvungen till fred,
likväl förnyade han kriget efter Carls olycka, samt från-
tog Sverige Brehmen och Verden, dem han sålde åt
Eogland. ,Men någon landvinning till egen fördel kun-
de Danmark icke tillkämpa sig.

Under Fredrik V:s (d. 1766) visa regering, ledd
af hans utmärkta minister, grefve Bernslorff", uppblom-
strade xiket och tilltog i styrka och välstånd. — Kri-
stian VII (d. 1808) angrep Sverige under dess krig
med Ryssland, är 1788; men fiendtli.qheterna upphör-
de nästan genast. Han afskaffade lifegenskapen i de
Danska staterna (år 1800). Emellertid hade Napofeons
inilytande sträckt sig äfven till Norden. England fruk-
tade att han skulle begagna Danmarks förträffliga flotta
emot förutnämde rike. Vid dittills orubbadt freds-
lugn, inlupo derföre Engelska krigsskepp i sundet (är
1807),besköto Köpenhamn, tvungo staden till öfvergång,
och lyckades genom detta lömska anfall att bortföra
hela Danska flottan. — iVu regerande konungen Fre-
drik VI ådrog sig ett krig med de öfriga Europeiska
magierna, genomett förbund med Napoleon, och blef,
efter dennes missöden, af en Svensk här, hvilken intå-
gade i Holstein, tvungen att till Sverige afträda ko-
nungariket Noirige.
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9. Preussen.
Detta land, förut dels skiftadt emellan Tyska rid.

darne och Polilen, dels utgöraude ett län under ny»,
nämde rike, hade, efter flera vexlingar, tillfallit kar.
furstame af Brandenburg. En af dem, Fredrik ?fil>
helm, kallad den Store Kurfursten (d. år 1688), tan.
per, ädel och storsinnad, bragte sitt land till anseende
och magt, och styrde sitt rike med konungslig värdig.
Let. Hans son antog tittet af konung i Preussen, |f
1701, under namn af Fredrik I (d. år 1713). Den»
nes son Fredrik fVilhelm I (d. år 1740), utvidgadetitt
område på Sveriges bekostnad, bragte sitt rike genom
drift och sparsamhet till en hög grad af välstånd, sant
efterlemnade åt sin son och efterträdare en rik skatt*
kammare och väl rustade härar.

Med sådana hjelpmedel bragtes riket till höjdal
af ära och politisk vigt utaf Fredrik 11, med tfllnara»
net den Store, Europas största regent och fältherre
under det adertonde århundradet. Kejsar Carl Vin
död, straxt efter Fredriks äntrade till regeringen, lera*
nade denne tillfälle att göra anspråk på vissa af hänt
-efterlemnade länder. Då detta afslogs, anföll Fre*
drik genast Österrike, och började sålunda det forsti
Schlesiska kriget (år 1740). Österrike inveckladt i strid
om thronföljden, led stora nederlag, och tvangs, vid
freden iBreslau (år 1742), att afträda Schlesien. Tven*
ne år derefter öppnade och slutade han det andrå
Schlesiska kriget, hvilket stadfäste hans förra eröfrin-
gar. Då Maria Theresia sedan rustade sig att återta-
ga sina förlorade besittningar, anföll han henne ofor*
sedt (år 1756). Härigenom uppkom det Sjuårigakriget,
i hvilket Fredrik, förbunden endast med England,
emotstod Österrikes, Rysslands, Frankrikes, Sverige»)
ta. fl. förenade styrka. Efter ådagalagde högst lysande
prof af mod, rådighet och kraft, och sedan han till-
lämpat sig mänga vigtiga segrar, men tillika lidit fle-
ra betydliga nederlag, befann han sig redan på bran*
ten af sin undergång, då en af hans mägtigaste fien-
der, samt hans personliga ovän, kejsarinnan i Ryssland
afsomnade. Hennes efterträdare Peter 111 var Fredrik
tillgifven, och denne sålunda räddad. Han slöt kriget
genom freden i Hubertsburg (år 1763), segrande of»
Ver sina fiender, och med nya landvinningar. —Fredrik
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verlstSlde Pohlens första delning, tiHika med österrik*
och Ryssland, och lemnade vid sin död (år 1786) sitt
rike pä höjden af magt och inflytande.

Preussen deltog SfVen i Pohlens sednare delningar,
samt i det första Franska revolutions kriget; men slöt
snart fred. — Genom Napoleon hullet overksamt, till
dess han hunnit kufva Österrike, anfölls Preussen af
honom år 1806, och efter flera fullkomliga nederlag,
köpte Fredrik IVilficlm 111 freden i Tilsit med de största
uppoffringar, isynnerhet af sina Polska provinser. Dess-
utom nödgades han betala oerhörda summor i krigs-
kostnader, och låta landets förnämsta fästningar qvar-
sladna i Fransosernas våld. Preussen behandlades tres-
list, och måste, lik en vasall, lemna sina trupper till
anfallet mot Ryssland; men efter Napoleons missöden
derstädes, var Preussen det första land som grep till
vapen emot honom. En allmän krigisk anda, äggad
och lifvad af lidna oförrätter och beskymfningar, grep
hela folkmassan; nationen väpnade sig emot förtrycka-
ren och Preussen bidrog ganska mycket till hans för-
jagande. Vid fredsslutet erhöll det alla sina förluster
ersatte. Konung Fredrik Wilhelm förenade sig med
den Heliga Alliansen, och har troget iakttagit dess
grundsatser. Under de häftiga stormar som nyligen ska-
kat en stor del af det sydliga Europa, hafva några
mindre, ehuru snart stillade oroligheler yppat sig af-
Ven inom det Preussiska området.

10. Tyskland.
a. Österrike.

Genom Westphaliska freden var Österrikes 6'fver-»
inagt i Tyskland bruten, och fremmande stater erhöi-
lo inflytande på landets angelägenheter. — Leopold I,(d. 1705), Ferdinand III:s son, blef hans efterträdare.
Ehuru fredligt sinnad, invecklades han i flere krig.
Med Ludvik XIV i Frankrike utbröt ett sådant, för att
rädda Holland, och slöts genom freden i Nimvegeo.
Stiaxt derefter underkastades Leopold många våldsam-
nia och förnedrande tillgrepp utaf Ludvik, hvilken
genom den af honom sjelf tillsatte så kallade Reunions-kammaren, lät tilldöma sig stora landerier i Tyskland,



utmed Franska grijnsen, dem han sedan, under fort-
farande fred frånröfvade sina grannar; men Leopold
var nödsakad att lemna sådant ohämnadt, emedan han
Tar sysselsatt med ett vidt utseende krig emot Turkar»
ne. Dessa framträngde anda till Wien, hvilkeu stad
de belägrade; men blefvo här slagne af den till und-
sättning hastande konungen i Pohlen, Johan Sobieslä
(år 1683). Kriget emot dem fördes derefter med fram-
gång under anförande af den store och ryktbare lijel-
ten prins Eugcne af Savoyen, och Turkarne blefvo, efter
flera emot honom lidna nederlag, tvungne till freden i
JKarlovitz (år 1699). Leopold deltog i kriget mot Lud-
vik XIV, afshitadt uti Ryssvik, samt i det om Span-
ska thronfoljden, den han ville tillegna sin son CarL
Denne utropades för konung i Spanien; Österrikes och
Englands härar insatte honom härslädes; men hans bro-
der Josef förde kriget med lamhet, och vid hans död
(år 1711) ärfde Carl sin faders länder, samt emottog
dem, under namn af Carl VI. Det Spanska ar/Följds-
kriget slöt han genom freden i Rastadt och Baden (år
1714), hvarvid Österrike erhöll Neapel, Sardinien, Maj-
Jand och Spanska Nederländerna.

Under Carl VI förde Österrikarne, anförde af
närade prins Eugene, lyckliga krig mot Turkarne,
och tvungo dem, genom freden i Passarovitz (år 1718),
till afträdande af ilere länder. Carl, som icke efter-
lemuade någon son, sökte att genom en öfverenskom-
rnelse ined de öfriga Europeiska regenterna, kallad
Pragmatiska Sanktionen, for.säki*a sin dotter om thron-
följden; men vid hans död (år 1740) uppkom dock det
Österrikiska Successions-kriget, hvilket slöts genom
freden i Aachen (ur 174^)• Maria Theresia. bibehöll
thronen for sig och sin gemål, Frans I af Lothringen,
och förde sedan det för henne icke lyckliga Sjuåriga
kriget, med Fredrik II i Preussen. Hon deltog i Poh-
lens första delning, samt dog år 1780. — Hennes son
Josef II sökte tillrägabringa flera vigtiga och nyttiga
förändringar i sina stater; men de nya Åtgärderna ge-
nomdrefvos för mycket brådstörtadt, och ett hurdt be-
skattningssalt ökade missnöjet. Inre gäsningar utbrölo.
Belgierna gjorde uppror, Ungern reste sig till försvar
for sina urgamla rättigheter och Tyrolen var oroligt
Josef nödgades återkalla sina nya inrättningar; hans
menniskoälskande, men iclliga lynne led deraf så starkt,

att

112 Altman Historia.



JVja Hutorum. 113

att det påskyndade hans död (år 1790). Ett mot
Turkarne börjadt, med ringa framgång utfördt krig,
öfvcrlefde han icke. — Detta slöts af hans broder
Leopold II (d. är 179a), hvilken tillika lyckades att,
med fasthet och välvilja, stilla de inre bullien.

Hans son, den nu regerande kejsaren Frans (II)
1 efterträdde honom. Straxt derpå utbrötrevolutions-
kriget emot Frankrike, sedermera fördt med flera af-
brott; men alltid till förlust för Österrike. Fredsslut
ingingos i Campo-Formio och uti Liineville. Frans
afsade sig sedan värdigheten af Romersk kejsare, samt
antog namn af ärftlig Kejsare i Österrike, och kallade
sig i sådan egenskap Frans I (år i8o4). Han in-
vecklades straxt derpå uti tvenne ännu förderfligare
krig emot Napoleon , bilagde genom frederna i Presburg
och Wien, och nu hade Österrike småningom förlorat
Nederländerna och alla sina besittningar utom Tyskland,
Tyrolen, vissa delar af sina Polska eröfringar, samt af de
Illyriska provinserna, m. m. Efter Napoleon* nederlag i
Byssland förenade sig Frans med hans fiender, och
deltog uti att störta honom. Genom de begge freds-
sluten i Paris, återfick han alla sina Tyska länder,
jemte Majland och Venedigska området. En kongress
af Europeiska regenter och deras ombud, församlades
i Wien (år iBi4), till att ordna Europas angelägen-
heter. Denna afslöts följande året, och dervid ingicks
den så ryktbara Heliga Alliansen, emellan Österrike,
Ryssland och Preussen. Dess ändamål var att i Eu-
ropa stadga den nu antagna sakernas nya ordning,
samt att bibehålla freden i enlighet med de här
faststälda grundsatserna. I denna afsigt höll man ett
stort antal andra Kongresser. De vigtigaste voro den i
Troppau (år 1820) och Laibach (år 1821), i anled-
ning af de Italienska och Neapolitanska bullren, samt
den i Verona, den sista af dem (år 1822), hvarpå
följde Franska härens infall i Spanien. — Kejsar Frans
lat sina trupper intåga i Neapel, och störta den antag-
na fria statsförfattningen. Samma åtgärd vidtogs emot
Piemont. Under sednaste dagars allmänna gäsningar
i Europa, har en stark oro formärkts äfven inom
Österrikes sydliga delar.

Lafiok fiir Ungdom.
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b. .Smärre Stater.
För att uti sjelfva hjertat af Tyskland förskaflå

sig ett stöd och en mot vigt emot landets större ock
mägtigare riken, upprattade Napoleon derstädes (it
1806) det så kallade Rhenförbundet. Det utgjorda
egentligen af en förening emellan de vid Rhen/loda
belägne smärre staterna, hvartill dock hörde äfvenav-
dra derifrån aflägsnare länder, hvilka, under Napo-
leons beskydd, förpligtade sig till gemensamt försvar;
men i sjelfva verket voro hans vasaller. — Tillika
upprättades de nya konungarikena Bajern,
berg, Sachsen och JVestphaUn. Detta sistnämde rike
upplöstes tillika med Napoleons magt; men de öfriga
bibehöllo sig vid det allmänna fredsslutet.

Under högsinnade konungar hafva Bajern och
Wiirtenberg emottagit fria statsförfattningar. Isynner-
het har Ludvik I i Bajern, hvilken (år iBas) efter-
trädde sin fader Maximilian , den förste konungen der-
städes, utmärkt sig såsom en för nationel sjelfständig-
het och vetenskapernas fria utveckling på det ädlaste
sätt nitälskande regent. — Äfven uti flera smärre sta-
ter äro representativa författningar införda. Den all-
männa oro som under förlidet år (i83o) röjdes öfvar
en stor del af Europa, störde lugnet inom ett an-
tal af de mindre länderna i Tyskland. De föran-
leddes af klagan öfver föråldrade stats-inrättningar,
samt missbruk i förvaltningen; men blefvo snart stiW
lade, ofta derigenom att det onda afhjelptes. '

11. Pohlen.
Sigismund III:s andra son Johan Kasimir, son

ville bestrida Svenska konungen Carl Gustafhans thron,
var nära att dervid förlora sin egen. Ryssland och
Brandenburg beröfvade honom flera länder, och Kov
sackerna öfvergåfvo hans, för att underkasta sig Ry»-
sarnes öfvervälde. Pohlens olyckliga författning .un-dergräfde oafbrutet landets styrka, samt åstadkom e»
nästan fullkomlig stats-upplösning. Då nedlade Johan
Ka»imir regeringen (år 1668J, och efter en kort mel-
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lantid valdes den tappre fältherren Johan Sobiesky (år
1674) till konung, samt antog namnet Johan 111. Han
var en af sjuttonde århundradets största krigare, en
skräck för Tatarer och Kossaeker. Turkarne öfver-
vann han, såsom Polsk fältherre, i den ryktbara slagt-
ningen vid Choczim (år 1673), och tio år derefter
besegrade han dem utanför Wien. Den ädle och be-
hjertade mannen såg redan i sin lifstid de oroligheter
sammanskocka sig, af hvilka han förutspådde sittlands
slutliga fall, och dem han, intill sin död (år 1696),
med stark hand förmådde underkufva. — Hans efter-
trädare August II anföll, tillika med Danmark och
Byssland, konung Carl XII i Sverige; men blef för-
jagad ur Pohlen till sina arfländer Sachsen, och en
Polsk adelsman Stanislaus Lesczinsky vald till konung
i hans ställe. Sedan lyckan blifvit Carl vidrig, undan-
trängdes Stanislaus utaf den afsdtte August, och vid
dennes död (år 1733), uppkom ett krig om thronfölj-
den i Pohlen. Stanislaus understöddes af sin svärson
LudvikXV; men August 111, den siste konungens son,
behöll dock thronen, genom Österrikes och Rysslands
bistånd.

Pohlens mägtige grannar, Ryssland, Preussen och
Österrike, hade emellertid, på detta sätt och genom
de ständiga stridigheterna inom landet, erhållit till-
fälle att deltaga i dess angelägenheter. Kejsarin-
nan Katharina II insatte, vid konung Augusts död,
sin gunstling Slanislaus Poniatowski (år 1764) påPohl-
ska thronen. Landet kom sålunda i ett fullkomligt
beroende af Ryssland. Men häftiga oroligheter skaka-
de riket; man förklarade dem vådliga för grannsta-
ternas lugn, och för att trygga det, beslöto Ryssland,
Österrike och Preussen att tillvälla sig vissa af Poh-
lens landskap. Sålunda verkstäldes första delningen
af detta rike år 1772. Ryssland bestämde nu dess
författning; valriket upphäfdes och Pohlen antog
en ny konstitution t år 1791. Denna gillades afPreus-
sen; men icke af Ryssland, och Pohlen styckades för
andra gången, år 1793. Då reste sig Polackarne,.an-
förde af den tappre och ädle Kosciuszko (år 1794)1
till försvar för sin frihet, kämpade med det mod
förtviflan ingifver, och i början ej utan framgång;
men blefvo besegrade af öfvermagten, och Pohlen helt
och hållet upplöst, genom en tredje delning (år 1795).
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Vid Tilsiter freden upprättade Napoleon hcrtigdömet
fVarschau (hvilket lemnades åt konungen i Sachsen), af.
skaffade derstädes lifegenskapen och införde Fransyska
laginriittningar; men efter hans fall, återtogo de mag»
tige grannarne sina besittningar i Pohlen.

12. Ryssland.
Den femte regenten af det Romanoffska huset,

Peter I Alexejewitsch , med tillnamnet den Store (från
år 168a), gaf sitt rike en förändrad gestalt, och gjor-
de det inom kort tid till en af hufvudmagterna uti
Europa. Detta ovanliga regentsnille sträfvade framfor
allt att bibringa sina undersåter en Europeisk bildning,
hvarföre han befrämjade handeln samt understödde
vetenskaper och konster. Till utvidgande af sina kun-
skaper, gjorde han resor uti Europa, och arbetade
sjelf såsom timmerman vid skeppsbyggerierna i Hol-
land, för att häri kunna undervisa sitt folk. Emot
Turkarne hade Peter redan gjort några eröfringar,
då han i förening med Danmark och Pohlen anföll
Sverige, och genom oafbrutna förluster emot dess ko-
nung Carl XII, lärde sig att besegra honom. Efter
slaget vid Pultava (år 1709), och sedan hans gemåls
förslagenhet frälst honom vid Pruth ur Turkisk fån-
genskap, var Peter herrskande i norden. För att fä
fast fot vid Östersjön, började han redan förut anläg-
ga St. Petersburg (år 1703), och gjorde det till ri-
kets hufvudstad. Genom freden i Nystad beröfvade
han Sverige dess skönaste provinser, och antog straxt
derpå tittel af Kejsare öfver alla Ryssar. Han utvid-
gade sina länder äfven emot Perserna, stiftade en ve-
tenskaps akademi, införde mångfaldiga andra för sitt
land nyttiga inrättningar, och dog år 1725.

Honom efterträdde nyssnämde gemål Katharina I,
hvilken allt mera utvecklade och genomdref de pla-
ner Peter utkastat; och vid hennes död (år 1727),
emottogs thronen (efter Peter II:s korta mellanregering)
af den förres brorsdotter Anna (d. år 1740). Hon
förde ett segrande krig emot Turkarne, och inblandade
sig i thronföljds kriget uti Pohlen (1733), der hon insatte
konung August IU. — Peter I:s yngsta dotter Elisar
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btih(d. 1761) utvidgade sina besittningar emotFinland,
tamt deltog i sjuåriga kriget. —Katharina 11 , en prin-
sessa af Anhalt-Zerbst, afnaturen utrustad med en stor
och kraftfull själ, erhöll thronen genom sin gemål Pe-
ter III» störtande (år 1762), och upphöjde Ryssland
till det afgjorda inflytande på de Europeiska angelä-
genheterna, som det allt sedan bibehållit. Hon gjor-
de stora eröfringar i Turkiet, inkräktade Krim, styc-
kade Pohlen och hade ett krig med Sverige. — Ef-
ter Katharina II:s död (år 1796), emoltog hennes son
Paul I styrelsen, samt anföll Franska republiken, ehu-
ru utan framgång. — Alexander I eAerträdde sin fa-
der (år 1801), förde ett olyckligt fälttåg emot Napo-
leon, hvarigenom han blef tvungen till freden i Til-
sit, eröfrade Finland af sin svåger den Svenske ko-
nungen Gustaf IV Adolf, och stridde med framgång
emot Turkarne. Slutligen anfölls han af Napoleon
(är 1812); hans härar besegrades, och Moskwa blef
intaget af Fransoserna. Men Ryssarne fortforo attför-
svara sig med hjeltcmod, Napoleon nödsakades till ett
återtåg, kölden förstörde hans härar, och hans fall
blef föiberedt genom detta fälttåg. Alexander deltog
i den Heliga Alliansen, och följde dess grundsatser.

Vid sin död, år 1825, efterträddes han af sinbro-
der Nikolai I. De vid hans uppstigande på thronen
utbrustna oroligheterna, stillades genast. Ett krig med
Perserna slöt han (år. 1828) med nya landvinningar,
genom freden i Turkmantschai. Sedermera anföll han
Turkarne, och hans härar framträngde genom Bulgarien,
öfver Balkan, och in i Romanien, samt aftvang dem
freden i Adrianopel (d. 14 Sept. 1829). — Ett upp-
ror utbröt inom Pohlen, uti November månad iB3o,
för att återvinna landets sjelfständighet. Händelserna
derstades hafva ännu ej hunnit någon utveckling.

13. Turkiet.
Sultan Muhamed IV (år 1648—1687), hade uti

de begge Kiuprili, far och son, tvenne utmärkta stor-
visirer, hvilka återstälde lugn inom riket och förde
segerrika vapen emot dess fiender. Han eröfrade Kan-
dia jemte andra länder; men sedermera invecklades
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Turkarne i sina första kris; med Ryssland (ar il
blefvo slagne vid bellgringea af Wien, Venedi? in-
kräktade hrlri Morea (år 1686, 87), och vid frccKsln-
tet i Karlovilz nödsakades Porten aftrfida denna lialfo
till Venetianerna, utom flera andra länder åt Österri-
ke, Pohlen och Ryssland.

Sultan Aclimet 111 lät af konung Carl XII förml
sig till ett krig emot Ryssland. Peter I blef, med
hela sin här, kringränd vid Pruth af Turkarne; men
storvisirn lät genom mutor förmå sig till stillestånd.
Turkarne angrepo sedan Venedig, samt återtogo Mo-
fea jemte öarne i Arkipelagen (år 1715), dem de
behöllo vid fredsslutet med Ryssland, Österrike och
Venedig, i Passarovitz. Äfven emot Perserna gjorda
eröfringar, och flera landskap blefvo dem frånryckte. —Mahniud I (d. år 1754) afträdde till Persiska regen-
ten Thamas Kuli-Khan eller JVadir-Schach alla förut
gjorda eröfringar, förde ett olyckligt krig emot Rys-
sarne; men segrade öfver Österrike, hvaruppå följde
freden i Belgrad (år 17ig), der Porten återfick åt-
skilliga förut till detta sistnämde rike afträdda platser.—
Mustafa 111 (d. 1774) började ettnytt krig emot Ryssar-
ne, för Pohlens »kull, hvars sjelfständighet han for-
drade af kejsarinnan Katharina. Hans fiender bese-
grade honom öfver allt, en flotta inlopp i Arkipelagen
och förstörde den Turkiska vid Tschesme, Grekerna
bragtes till uppresning och kriget tjente blott att be-
fästa Rysslands politiska öfvervigt. — Emellertid mi-
ste Abdul Hamidj vid fredsslutet i Kutschuk Kainard-
schi (år 1774), afträda flera landsträckor till Ryss-
land, och erkänna Krims frihet. Då Katharina II se-
dermera förklarade det för en Rysk provins, grep han
åter till vapen, ehuru utan att vinna sitt ändamål;
ty vid freden i Jassy (år 1792) behöll Ryssland Krim,
jemte sina öfriga eröfringar. Ett sednare krig slöt nu
regerande sultanen Mahmud II med kejsar Alexander
i, genom freden i Bukarest (år 1812), mot nya upp-
offringar.

Det Turkiska riket har hittills oupphörligen sam-
manfallit a-f inre svaghet. Flera paschar hafva längreel-
ler kortare tid varit sjelfständige regenter inom sina land-
skap, och Egypten är föga beroende af sultanen.
Den vigtigaste uppresningen är dock Greklands, hvil-
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ken utbröt år 1821. Ryssland, Frankrike och Eng-
land förenade sig (den 6 Juli 1827) att gemensamt
förmå Porten till erkännande af Greklands oberoende*
och såsom följd häraf blefden förenade Turkisk-Egyp-
tiska flottan helt och hållet förstörd i Navarinos hamn
(den ao Oktober s. år). Slutligen anfölls sultanen af
Ryssarne, och efter flera lidna förluster nödsakades
han att ingå freden i Adrianopel, hvarigenom Grek-
lands sjelfständighet blef af Turkarne fohneligen er-
känd. — Sultan Mahmud en man af mycken klokhet
och kraft, har nyligen (år ißa6) tagit ett stort steg
till sitt rikes pånyttfödelse, genom upplösandet af Ja-
nitscharerna, och införand* af soldater med Europeisk
rapcnöfning och krigstukt, samt ett oafbrutet bemö-
dande att ibland sina undersuter utbreda de kristna
folkslagens seder och bildning.

14. Det Nya Grekland.
Kort efter Konstantinopels fall, eröfrades äfven

Grekland, jemtekringliggande öar, af MuhamedW och
hans närmaste efterträdare. Sedermera innehade re-
publiken Venedig någon tid vissa delar deraf, hvil-
ka dock snart återföllo under Osmaniska väldet. Men
inom Greklands bergstrakter lefde stolta och fri-
sinnade ättlingar af de forntida Grekerna, dem sulta-
nerna allting förmådde kufva, och dem de, under ori-
entaliskt högmod och huglöshet, ausugo föga farliga.
Sådana voro Mainotterna, på Morea, afkomlingar af
de gamla Spartanerna, Sulioterna, uti Epirus, Monte-
negrinerna, i Albanien, och Sfakioterna , på önKreta,
ni. fl. Fädernas seder och språk utmärkte dem alltid
som ett eget folk, samt bibehöll en bestämd skilje-
mur emellan dem och deras förtryckare. Sjelfständig-
het var ledstjernan för alla deras företag, och krig
deras yrke, framför allt emot Turkarne, hvilka de
likval stundom tjente såsom bundsförvandter emot sold.
Namnet Kleft (röfvare), egentligen ett smädeord, blef
en äretittel; emedan ströfvérierna utöfvades emot na-
tional-fienden, landets beherrskare.

På sin sida behandlade Turkarne allakristna un-
dersåter (Gjaur) med öjvermod och förakt, och d«t



lika »& mångfaldiga som förödmjukande förtryck den*
ledo, uppdrcf det inbördes hatet till den höjd, att all
vänskaplig förening emellan de underkufvade och de»
ras öfverlierrar snart var alldeles omöjlig. Grekerna
gjorde ock tidiga försök att afskudda sig oket. En
liten Rysk flotta landsatte på Morea år 1769, och kal-
lade invänarne till vapen. Folket reste sig; men de
uppstälda stridskrafterna voro för svaga, Ryssarnc af-
seglade och Turkarnc utöfvadc en blodig hämnd. Upp-
resningen förnyades dock innan kort, år 1787 till 1790,
och med ännu större kraft ansträngning år 1797 och
1798; men qväfdes af Turkarne, hvarvid kristna mag-
ter räckte dem en hjelpsain hand. Emot den lömska,
men kraftfulla tyrannen i Janina, AU Pascha, förde
de beg ge små orterna Suli och Parga en långvarig
strid, med en tapperhet som skall göra deras bragder
evigt ryktbara.

Emellertid hade de begge folkslagens utbildning,
Llifvit hvarandra mer och mer olika. Turkarne ned-
sjönko allt djupare uti en huglös och okunnig inbilsk-
het, hvaremot Grekerna, genom handel och närings-
flit, oupphörligen stego i välmagt och rikedomar, och
småningom förvärfvade sig en del afEuropas hyfsning.
De insago rigtigt, att det var endast genom en större
moralisk kraft de kunde besegra sina förtryckare, och
denna kunde de erhålla blott genom en högre odling.
I sådant ändamål började de uppfostra sina söner i
fremmande länder, och låta unge män genom resor
derstädes skaffa sig större kunskaper och erfarenhet
Skolor anlades inom Grekland och på öarne, och
Turkarne åtnöjde sig att utpressa höga afgifter, för
rättigheten till dessa bemödanden, hvilka de betrakta-
de med Asiatiskt förakt. Men upplysningen kring-
spriddes emellertid sorgfälligt, hemliga föreningar in-
gingos (Hetairia, stiftad i Wien år 1814, m. fl.) till
utbredande af en allmän fosterländsk anda, frihetssån-
ger genomljödo dalar och berg, besjungande fädrens
bedrifter, och de bragder den yngre tidens bjeltarut-'
fört, emot den beherrskande fienden. Den själfulle
Rhigas föll väl ett offer föjr en neslig politik; men
hans sånger skola under århundraden lifva hans lands-
män för sjelfständighetcn.

Småningom mognade allt till den blifvande stri-
<kn; ehuru omständigheterna föranledde ett förti-

lin Allmän Historia.
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digt utbrott. Den första rörelsen skedde bland Gre-
kerna i Moldaii och Wallachiet. Alexander Ypsilan-
ti uppsatte här frihetsfanan, den 7 Mars 1821; men
han besegrades kort derpå, framför allt genom sina
förbundnes förräderi. Den Heliga Skaran, ett antal
inom Europa bildade ynglingar, dogo frimodigt hjel-
te-döden för fäderneslandet och friheten; Ypsilanti
(lydde till Österrikiska området, blef der fängslad, och
insatt på en fästning, hvarest han dog några år der-
efter. Turkarne hämnades uppå sina Grekiska under-
såter med blodig vildhet, både uti Konstantinopel och
de landskap der uppresningen skett.

Äfven inom Grekland grep man kort derpå till
vapen, och striden fördes med den förbittring på beg-
ge sidor, som man kan vänta af ett genom århundra-
den djupt intryckt folkshat. Snart var hela det egent-
liga Grekland fritt, och de fleste fästningar i patrio-
ternas våld, och för sin framgång hade Grekerna att
tacka isynnerhet sina flottor och öfvade sjöman. Kri-
get fortsattes emellertid med vexlande lycka, och snart
genljöd öfver hela Europa de lysande hjeltenamnen
Botzaris, JVikitas (Turkfrätåren), Kanaris, Miaulis,
Odyssevs, Kolokotroni\, m. fl. Men oenighet hindra-
de oftast all framgång; och. slutligen landsteg på Mo-
rea (år 1824) en Egyptisk här, vand vid Europeisk
krigstukt och vapenöfning, anförd af Ibrahim Paseha,
son af vice konvingen uti Egypten. Med eld och svärd
forhär jades hela landet, den ena fästningen efter den
andra föll i hans våld, och efter det evigt minnesvär-
da försvaret af Missolonghi, under JVotos Botzaris, er-
öTrade Ibrahim endast grushögarne deraf(år 1826). Men
tillika vaknade ock de kristna Européernas verksam-
mare biträde. Redan förut hade enskildta personer,
sä vidt regeringarne tilläto det, hastat till Grekland,
att strida för detta sköna lands frihet, och då det nu
•stod på branten af sannolikt förderf, blef deltagandet
allmännare. Stora bidrag i penningar, lifsmedel och
vapen insändes från nästan hvarje land inom Europa.
Slaget vid Navarino afgjorde ändteligen Greklands öde,i början af år 1828 inträffade grefve Capodistrias här-
städes, öfvertog styrelsen under namn af President,
samt började gifva stats-inrättningarne mera fasthet och
»raft. Mot slutet af nyssnämde år landsatte en Franskhär på Morea, nödgade Egyptierna, utan svärdsslag,



att afsegla, samt att öfverlemna de eröfrade ftstnin.
garne.

Freden i Adrianopel har stadgat Greklands sjelf-
ständighet; men dess nya författning och dess område
firo ännu icke bestämda. Den af Europas magter till
landets konung utsedde fursten emottog ej anbudet,
och för någon annan har valet icke stadgat sig. Gre-
kerna sjelfva visa ovilja mot en monarkisk styrelse,
samt önska att bibehålla den som under frihets striden
uppstått hos dem. — Statens gränslinje i norr, kom-
mer troligen att gå ifrun Arta- till Zeitun-viken, och
det nya riket således att innefatta Morea, Livadien,
Euboca och hela Arkipelagen.

15. Persien.
Under irig emot Turkar och Indier, förlorade

detta land flera af sina besittningar. Staten nedsjönk
allt djupare i kraftlöshet och vanmagt, de skattskyl-
dige Afghanerna (ett bergfolk i Östra Persien) ailöllo,
och underkufvade hela riket (år 1722), hvilket nu
sönderslets af en vild anarki. Då uppstod den rykt»
bare Thamas Kuli-Khan . benämd IVadir-Schdch. Till
en början biträdde han de svage konungarne i rege-
ringen, återtog genom vapenstyrka och underhandlin-
gar, en stor del af de fiånryckte landskaperna, och
upphäfde sig slutligen sjelf uppå Persiens thron. Ham
lysande segrar och kloka styrelse gjorde riket mäg-
tigt och fruktadtj och hans eröfringar sträckte sig in-
åt Bukariet och Indien. Men han beherrskade landet
tyranniskt, och mördades (år 1747), hvarefter staten
började snart att åter förfalla. Ryssland har fråntagit
Persien flera områden, äfven under seduast afsluta-
de, olyckliga kria^

Bihang .
Amerikas Nyaste Historia.

Spaniorerna, hvilka upptäckt denna verldsdel,
tillegnade sig rättigheten till densamma och gjorde här

X7.1 Allmän Historia.
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de första inkräktningarne. Landets rikedom i silfver
och guld retade deras rofgirighet, och en hand full
gfventyrare, biträdde afEuropeiska eldvapen, förmåd-
de, genom ett förvånande hjeltemod, att kufva de folk-
rikaste stater. Mexico eröfrades af Ferdinand Cortez
(&r isi—isai), Peru af Pizarro (fr. år i525) och
Chile af Valdivia (fr. år is4> )• De gamla invånarne
blefvo behandlade med en oerhörd grymhet och tro-
löshet, och innan kort utrotade. Sedermera utbred-
de Spaniorerna öafbrutet sina eröfringar, så att de
slutligen, utom ofvan upptagne riken, innehade hela
nordliga delen af Syd-Amerika, samt det ofantliga om-
rådet från Peru till Atlantiska hafvet, vestcr om
Brasilien..

Delta sistnämde land hade Portugisiska sjöfararen
Pedro Alvarez Cabral tillfälligtvis lärt känna (år i5oo).
Konungarné i Portugal togo det i besittning, befolka-
de det i början med förbrytare af alla slag, och ut-
vidgade sedan sin eröfring, till dess de liärstädes be-
herrskade ett af de vidlöftigaste och fruktbaraste ri-
ken på jorden.

Nordligaste delen af Amerika upptäcktes af En-
gelsmannen Cabot (år 1497)» men rika skatter retade
icke härstädes snikenheten, hvarföre det länge blef
lemnadl obemärkt. Ändteligen började man inse vär-
det af dess inhemska alster; England anlade kolonier
utmed kusterna; Svenskarne besatte Pensylvanien, un-
der namn af Nya Sverige; från alla Europeiska länder
ankommo inflyttningar; men småningom undanträng-
des de öfriga innehafvarne, och hela området blef en
Engelsk provins.

Holländare och Fransoser bemägtigade sii» smärre
områden i Södra Amerika, och alla Vestindiska öar
blefvo ett rof för Européernas eröfringsbegär och vin-
ningslystnad.

På detta sätt hade den så kallade Nya VerIden
till största delen blifvit förvandlad till Europeiska be-
sittningar. Landets urgamla invånare undanträngdes
af de fremmande inkräktarne, samt bortsmälte under
arbete i grufvorna öch vid åkerbruket, hvartill man
tvang dem. Hela stammar utöddes hastigt, och uti
Amerika uppstod ett nytt Europa, med dess seder,
språk och folklynne.

Men Européerna betraktade sina utflyttningar en-
dast såsom ett slags arbetare för att samla skatter för



moderlandet. Dessa ledo genom alla upptänkliga ig.
kränkningar, styrdes från den heherrskande staten, fin.
go handla endast med denne, och blefvo halIne i det
strängaste beroende. Du deras krafter med tiden till-
växte, och de kände sig myndige att regera sig sjclf-
va, fordrogo de med otålighet det fortryck de voro
underkastade.

1. De Förenta Staterna i Norra Amerika.
Detta röjde sig först inom Englands besittningar

på fasta landet i Norra Amerika. Befolkade från alla
Europeiska länder, af folkslag, hos ltvilka frihelen
var infödd, utvecklade de sig med en större och ha-
stigare kraft, än de af katholska inbyggare bebodde
Spanska kolonierna. Medvetne om sin egen styrka,
ville de icke vidare låta efter godtycko beskatta sig
af moderlandet, hvilket pålade dem tunga gärder till
fyllande af sina behof, utan fordrade att sjelfva få del.
taga i styrelsen och besluten om de pålagor de skul-
le åtaga sig. Bitterheten emellan lydlandet och dess
beherrskare hade redan stigit ganska högt, då
nya taxor bragte oviljan till det yttersta, och ett
våldsamt beslut från England, retade Nord-Ame-
rikanska provinserna till uppror. Tretton landskap
sammanträdde i September år 1774 till en kongress i
Philadelphia, der de fattade ett beslut om försvar emot
förtrycket. Då Engelsmännen ville med vapen för-
krossa motståndet, möttes våld med våld; den första
striden for friheten utföll till Amcrikanarncs fördel vid
Lexington, och år 1776 förklarade sig den nya re-
publiken oberoende af moderlandet. Den tappre och
fidle JVashington stälde sig i spetsen för sina väpnade
landsmän, hvilka erhöllo biträde af Frankrike och Spa-
nien, och efter en långvarig strid, nödgades England
erkänna sina lydländers sjelfständighet, genom freden i
Paris den 3 September 1783. Sålunda uppstodo de
Förenta Staterna i Norra Amerika.

Dessa hafva sedan, med en alldeles förvånande ha-
stighet, tilltagit i välmagt och rikedom. Invånarnes
antal har mångdubblat sig, äfven genomtalrika inflytt-
ningar från alla Europeiska folkslag. Republikens om-
råde utvidgas ständigt, blomstrande städer uppstå öf-

I^4 Allniiin Hitioria.
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ver allt, och nya landskap förenas med förbundet.
Landets fruktbarhet och en allmän religions-, närings-
och handels-frihet, äro härtill förnämsta orsaken. —Uti ett krig med England, hvilket utbröt -är 181a,
och fördes med vexlande framgång på beggc sidor,
ådagalade den unga fristaten, hvilken grad af styrka
den redan hunnit förvärfva.

2. De Fordna Spanska Besittningarne.
Det utländska förtrycket lät här känna sig med

sin största tyngd. Hämmad handel, äfven emellan
oarmaste landskap, en högst inskränkt näringsfrihet,
till fördel for .införseln frän Spanien, ett påtvunget
uppköp af dess varor, vald i rättvisans skipande och
despotiskt godtycke i styrelsen, utgjorde det utmärkan-
de lynnet af Spanjorernas öfvervälde. För fremlingar
var det nästan omöjligt, att fä besöka dessa länder.
Men redan tidigt gjordes ock försök att afskudda det
hårda oket. Leon bildade, i Caraccas, en samman-
svärjning för friheten (år iyso), blef upptäckt och.
dödad. Uti Peru uppträdde Tupak Amaru, en af-
komling af Inkas, landets gamla konungar, och stnlde sig
i spetsen för folket (år 1780); ett uppror utbröt,
hvilket stillades först efter tre års strider. I Caraccas
upptäcktes snart åter en revolutionsplan (år 1797), och
general Miranda gjorde här ett nytt försök år 1806,
ehuru utan framgång. Då Napoleon intagit Spanien,
förklarade sig kolonierna enstämmigt för Ferdinand.
VII, och styrde sina områden i hnns namn; men de
blefvo behandlade med en trolös hårdhet, och skulle
■ned våld underkastas det gamla förtrycket. Den häri—
genom väckta striden slutade med Amerikas frihet.

a. Mcxi c o.

Revolutionen utbröt härstädes, under ledning af
presten Hidalgo (Sept. 1810). Han blef dock året
derpå fangen och skjuten, och rörelsen syntes stillad,
då molpartiets grymheter retade till nya uppresningar.
Morelos stälde sig i spetsen för dem; men hade sin
föregångares öde. Likaså den från Spanien ankomne
Mina d. y. Prestea Torres fortsatte striden, och er»
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höll biträde af general Viltoria\ och nu öfverttt
Jturbide befälet öfver patrioterna (Febr. ißai). -Lat.
det tillkämpade sig friheten, och ett parti derstida
valde Iturbide till dess regent, under namn af kejt».
re; men han störtades kort derpå, bodde uti Italien,
samt återkallades af sina anhängare till Mexico, der
han blef fången och skjuten (år 1824). General Vk-
toria ordnade republikens författning; men de mit
skakningarne hafva har länge fortfarit.

b. Guatemala.
Detta utgjorde fordom ett Spanskt general-ståt-

hållerskap, och fortfor längst i sitt beroende af Spa-
nien. Republiken bildade sig slutligen, utan buller
och blodsutgjutelse (Sept. 1821), och skilde sig fråa
den Mexikanska förbundsstaten (Juli iBa3), samt an-
tog dervid namn af De Förenade Staterna i Centret
Amerika.

c. Columbia.
Landskapet Caraccas var det första af Spanien!

besittningar, som förklarade sig sjelfständigt (April
1810). Det rysligaste inbördes krig utbrjöt genast,
och Spaniorerna sökte kufva upproret med hårdhet
Svek, trolöshet och en vild blodtörst voro de vapea
dem de öfverallt begagnade. Elio, Monteverde ock
MoraleSj men framför allt Morillo, hafva härstädo
förvärfvat sig en blodig odödlighet. Aliranda, Mari-
no, PaeZj m. fl. stridde med mer eller mindre fram-
gång emot Spaniorerna; men oenighet splittrade of-
tast krafterna, och allt syntes redan förloradt, di
Bolivar räddade sitt fädernesland. Hans fasthet ock
mod lyckades att besegra den vilda Morillo, forvärf-
vade honom namnet Befriaren, och utnämningen till
Diktator utirepubliken. Inhemska stridigheter hafva se-
dan skakat landet; Bolivar harafsagtsig diktaturen och
han afled icke långt derefter, den 17 December iB3o.

d. Peru.
Anförde af presten Alugnecas uppsatte detta land»

invånare frihetsfanan år ißis; men han blef fangen
och dödad. Folket reste sig dock ånyo, efter erhållit
biträde ifrån Chile, under general San-Martin, hvil-
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ken blef utnämd till republikens protektor. Men ut-
tröttad genom inre oroligheter, nedlade han sitt väl-
de, och Spaniorerna begagnade oenigheten att åler kuf-
va landet. Du inträffade en hjelpsändning från Co-
lumbia, under Bolivar och general Sucre, hvilken
sednare, efter inånga motgångar, slutligen besegrade
en Spansk här vid Ayncucho (d. y Dec. 1824), hvil-
ket afgjorde Syd-Amerikas frihet. Peru har sedan de-
lat sig i tvenne stater. O/ra Peru, hvilket, efter
Bolivar, antagit namnet Bolivia, och det egentliga Ptr\u
Äfven härstädes har ett orubbadt lugn haft svårt att
stadga sig, och ännu äro stora brytningar att befara.

e. Chile.
Denna republik förklarade sig oberoende år 1810

(Sept), och försvarade sin sjelfständighet under de tap-
pre anforarne O'Hi§gins och San-Martin. Den En-
gelska amiralen Cochrane antog tjenst i fristaten, och
bidrog, med en liten flotta, verksamt till stridens lyck-
liga utgång. Men sedan grep oenigheten hdsligt om-
kring sig. San-Martin återgick till det enskildta
lifvet, och O'Higgins skildes från styrelsen, som lem-
nades åt general Freyre, hvilken, efter många tvi-
stigheter, lyckades att ordna en styrelse och förkrossa
det katholska presterskapet, medelpunkten för alla
misshälligheter.

/. De Fiirenade Provinserna i Södra
Amerika.

Uti det fordna vice konungariket Rio (le la. Platå
eller Buenos Ayres , utbröt revolutionen i Maj 1810.
Det understöddes ifrån Chile. Artigas, befälhafvare i
Banda Oriental, skilde sig från den unga fristaten och in-
rättade en militärisk republik, öster om Platå floden.
Men öfver allt rasade partihatet, och först efter linga
strider lyckades det Pueyrredon ,att tillsätta en rege-
ring, och landet styres nu af den kraftfulle Ribadavia.

g. Paraguai, eller Santa Fé.
Inbyggarne utnämde här en juris doktor Franciatill Direktor (år 1809), och han har, utan blod och
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rapen, bildat den nya fristaten. Han tillfångatog Ar*
tigas, och förenade hans område med sitt land, det han
styrde med sträng klokhet och fullkomligt utestän-
gande från andra stater, intill sin död (år i83o).

3. Brasilien.
Sedan det regerande huset i Portugal flyktat hit

undan Napoleons våldsamheter, styrdes det af de här
bosatte inhemska konungarne, och Portugal blef be»
traktadt som ett lydland. Men då detta sednare an-
tagit en fri statsförfattning, fordrade invånarne i Bra-
silien införandet af densamma. Detta verkstäldes (år
1821); men under dåvarande konungen Johan Vl:s re-
sa till Europa, förklarade sig Brasilien oberoende af
det fördna moderlandet (Avg. 1822), och antog namn
af kejsaredome. De inom den nya staten hastigt upp-
komna partierna, hvilka hotade samhällets bestånd,
föranledde kejsaren Don Pedro, att kullkasta den an-
tagna konstitutionen, genom enrevolution (Nov. 1823);
men han införde straxt idcrpa en annan represen tatif
författning, och Portugal har sedermera Bra-
siliens oafhängighet.



SVENSKA HISTORIEN.

Första Tidsrymden.
I. Svenska Historien under Gamla-

och Medel-Tiden.
Overige betecknades fordom med flera olika namn,
såsom Skandinarnen, Skandien, Majihrm, Tlut/r,
Balthien, m. fl. Svilliiod och Gauthiod betyda egent-
ligen Svea och Giilha Folk; men hafva sedan blifvit
begagnade att utmärka Svea och Götha land.

Till hvilken stam nordensäldste inbyggare böra räk-
nas, derom saknar man nu mera all kunskap, Sagan
benämner dem Jotar, hvilka här anträffades afde sed-
nare inkomna Gothiska nationerna. Sannolikast blef
Skandinavien bebygdt af Asiatiska utvandringar, hvil-
ka redan från uråldriga tider, under olika afbrott här
nedsatte sig samt upptogo nya boningsplatser; och då
Oden slutligen hit anlände ined den sista inflyttningen,
synes han hafva anträffat en med sina medföljande
Åsar beslägtad folkstam. Man har antagit all Sveri-
ge började bebos, ungefär 800 år för V,\\\\ löd.

Sagan omtalar Fornjother och lian» efterkomman-
de, såsom den äldste konung och konunga ätt.
skulle hafva regerat vid pass 4"<> år '• Chr. '<"
men hela denna uppgift Brhögsl (abelaktig, ocb
net tyckes hantyda på landets gamla invånare,
Jotar. Emellertid berättar en sägen, att då Gytflibta af Fornjotherska slägten, regerade ofver Svithiod
(100 år f. Chr.), anlände ifrån Asien en man som het-
te Oden. Hans egentliga namn var Sigge Friduffson,
och han hade, af Romames segrande vapen, blifvit
tvungen att flytta från sitt hemland vid Svarta haf-
vet, for att i den aflägsna Norden rädda sin frihet.
Det folk som följde med honom kallades Asc.r, och
de länder han lemnal benämde han Asaheni, sina för-

Lwobok fir Ungdom.
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nämsta höfdingar Diar och Drottar. Han hade tågat
genom Ryssland, Tyskland och Danmark. I Sverige
anlade han staden Sigtuna vid Mälaren., der han bo»
satte sig och inrättade sitt offerhus, efter Asarcies sed,
åt deras högsta gudomlighet Oden. Sjelf var han til-
lika templets prest, och erhöll sålunda sitt namn Oden,
då man efter hans död egnade honom gudomlig vörd-
nad. Han införde ett eget språk, samt en egen skalde-
och skrif-konst {Runorna). Genom den högre bildning
Oden och hans följeslagare innehade, erhöllo de snart
öfvervigt och inflytande öfver landets råare inbygga-
re, och de kunskaper han ägde, tillskref man högre
krafter och gemenskap med gudarne. Sålunda berät-
tas han haft tvenne korpar, Hugin (håg) och Munin
(minne), hvilka flögo ut och förskaffade honom un-
derrättelser från vidt aflägsna länder; han ägde ett
skepp Skidbladner, hvilket kunde läggas ihop som ett
kläde, och bäras öfver land; han kunde förvandla sin
hamn, och i skepnaden af en iisk, fogel, m. m. be-
speja fremmande orter; genom sina trolldoms kon-
ster förutsade han menniskors öden, o. s. v. Han lär-
de att den som föll för svärdsegg, skulle, i en evig
ungdom, gästa med gudarne i /Valhall, der kampa-
lekar och detta lifvets öfriga njutningar fortsattes
af de i striden fallne hjeltarne, och m jodhornet
flitigt kringbars af sköna /Valkyrior. Då Oden blef
gammal, lät han döda sig med ett spjut, för att hin-
na Walhall. Den som dog af sjukdom eller ålder
(Helsot), tillhörde Helf i en evig ledsnad och plåga.
Derföre brukade ock de gamle Svearne, då de voro
mätte vid lifvet, störta sig ut för höga klippor (Jlte-
stupor), för att snart fa gästa hos Oden.

Efter hans son Yngve, erhöll den från Oden här-
stammande regentslägten namn af Ynglingar, d. ät
Yngves efterkommande.

1. Ynglinga Ätten.

Den första bland dem var Yngves son Niorå,
som förde ett fridsamt och lyckligt regemente i Svi-
thiod. — Bland de öfriga märkas följande. Yn°ve FrejTt
Niords son, bygde ettafgudaterapel i Gamla Upsala, dit
han flyttade sin hofhållning, samt anslog vissa lände-
vier, kände under namn af Upsala. Öde (egen-
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dom), till offre*ns och konungahusets underhåll. Chri-
stus, verldens frälsare, föddes vid slutet af hans rege-
ring. — Fjolner, Yngves son, drunknade, under ett
besök hos konung Frode i Danmark, uti ett mjödkar,
dit han föll, utgående i mörkret om natten efter ett
gästabud. — Hans efterträdare Svegdur besökte Asar-
nes stamland vid Svarta hafvet, samt omkom der un-
der sin andra ditresa. Sagan berättar att en dverg
lockat honom in i ett berg, under föregifvande att
han der skulle träffa Oden, hvarefter berget slöt sig
igen efter honom, och Svegdur syntes sedan aldrig
mera. — Domald offrades af sina egna undersåter,
såsom en försoning åt gudarne, under en långvarig
missväxt (ioo år e. Chr.). — Dygve, den tionde re-
genten från Oden, antog konunga namn. Hans före-
trädare hade kallat sig Drottar eller Öfver-Drottar.

Agne, var en beryktad krigsman och låg ständigt
ute på vikingatåg. Han härjade i Finland. Finnames
höfding Froste föll i striden och Agne bortförde hans
dotter Skjalf, samt gifte sig med henne. Denna bad
honom fira sin faders graföl, och natten derefter upp-
hängde hon Agne, med den guldkedja han bar om
halsen, i det träd, hvarvid hans tält stod. Platsen
der detta skedde erhöll derefter namn af Agnefit (Ag-
nes slätt), och var den, der Stockholm sedermera blef
anlagdt. — Alrik och Erik, Agnes söner och stora
strids-kämpar, blefvo. samkonungar efter honom. Unr-
der en utfärd råkade de i tvist, togo betslen af sina
hästar, då de inga vapen hade med sig, stridde dermed
och stupade begge. — Alriks söner Alf och Yngve,
regerade sedan tillsamman. Yngve var en käck strids-
man, och frägdad vikingafarare; men Alfsatt hemma,
ovänlig och storsinnt. Då Yngve kom hem från sina
härfärder, åhörde Alfs gemål, den sköna Bero., gerna
hans berättelser om äfventyr och kampastrider. Här-
med fördref hon qvällarne, långt inpå natten. Alf
blef svartsjuk, inrusade en afton med draget svärd,
och genomborrade Yngve, der han satt i högsätet.
Men denne sprang upp, drog sitt svärd och gaf Alf
sin bane. Så dogo begge, bröderna.

Konung Hugleik var ingen krigsman, utan satt
hemma i sitt land, snål och rik. Han anfölls af- den
ryktbare sjökonungen Hake; striden stod på Fy risvall
vid Upsala, och Hugleik stupade. Hake satt tre år ko-
nung öfver d« Svenske; men blef angripen af Erik



och Jorund, Yngves söner. Hake segrade; men vanh
sårad. Då lät han lasta ett skepp med döde mänt
kroppar och deras vapen, och bära sig sjelfderofvan-
pa. Vädret blåste från landet, seglen hissades, skep.
pet påtändes, och på detta brinnande bål hastade Ha-
ke segrande till Walhall. — Ane, med tillnamnet den
Gamle, var en vis man och begifven på offer, samt
hade offrat sina nio söner åt Oden, för att vinna en
hög ålder. Han blef slutligen så gammal, att han låg
till sängs och diade ur horn som ett barn. Efter ho-
nom benämdes det sedan Anesot, att dö af ålder, utan
all värk. — Anund drog försorg om landets uppod-
lande, samt anläggning af vägar och broar, m. m. och
erhöll derigenom namn af liröt-Anund. — Hans son
Ingjald Illräda beslöt att utrota de Fytkes- eller Små-
Konungar, som öfverallt delade riket, samt inskränk-
te konungens anseende och inflytande, och försvagade
riket genom ständiga inre tvistigheter. En del inbjöd
han till sin faders graföl, och innebrände dem der;
andra fa Ides genom svek. Sedan han sålunda undanröjt
tolf fylkeskonungar, blef han envåldskonung öfver stör-
sta delen af Sverige, och utsände nu friger Spd, eller
den Vise, att hopsamla alla gamla lagar, dem han
förenade till ett slags lagbok, känd under namn af
Vigers Flockar. Emellertid återvände Iwar IVidfaå-
r.te, en Skånsk fylkes-konungs son, hem från sina vi-
kinga färder, der han vunnit ära och byte, samt an-
föll Ingjald, till att vedergälla honom sin faders och
de andra konungames död. För att undgå hans hiimd,
innebrände Ingjald sig sjelf tillika med sitt hofiblk,
(öfver (joo år e. Ghr.). Hansson Olofflydde till Werra-
land, och började landets odling, hvaraf han benäm-
des, Trätel/a.

2. Iwarska och Sigurdska Ätterna.

Iwar yVidfadnie, hvilken erhöll sitt binamn for
sina vidlyftiga besittningar, emottog styrelsen öfver
Sverige; men hade tillika inkräktat Danmark, en del
af Nedersachsen och Northumberland, samt gjorde
ströftåg till Finland och Estland. Iwar IVidfadnte var
en utmärkt ochryktbar krigare; men blodtörstig, gry»
•ch svekfull. — Honom efterträdde hans dottcrtoi»

1 32 Svenska Historien.
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Harald Hitdetand. Denna hade först till medregent
sin halfbroder Randver , och efter hans död gaf han
Sverige åt dennes son Sigurd Ring; men då Harald
sedan ledsnade vid ett gammalt, overksamt lif, samt
önskade att dö vid vapenbrak och svärdsklang, utma-
nade han Sigurd till ett fältslag, hvilket slnd på Hrä-
wMa hed (år 740) och blcf i den gamla tiden rykt-
bart öfver hela Norden. Harald stupade och Sigurd
emottog alla hans länder, samt grundlade Sigurdska
ätten bland Svenska konungar. Han utförde itiåuga
lyckliga krigståg; men då han redan var gammal an-
föll han en Norrsk underkonung Alf, hvilken nekat
honom sin sköna dotter, Alfsol kallad. Alf och hans
söner stupade i slaget; men de hade innan detsamma
dödat sin syster, på det att hon ej skulle falla i Si-
gurds våld, om de förlorade striden. Äfven Sigurd
var illa sårad. Han lät samla alla de dödakropparne
på ett skepp, satte Alfsols lik i bakstammen och sig
sjelf bredvid, skeppet antändes, och med fulla segel
drefsdet, brinnande, utåt öppna hafvet, der Sigurd så-
lunda omkom.

Hans son och efterträdare Ragnar Lodbrok , var
en vidt beryktad viking, som gjorde täta härfärder till
Frankrike, England och andra sydliga länder. Sitt
namn Lodbrok (luden byxa) erhöll han af sin kläd-
sel, vid en af de äfventyr han utförde. Heiröd, en
rik och mägtig fylkes-konimg i Östergöthland, af Asa-
ätten, hade en utmärkt skön dotter Thora, till hvil-
kens säkerhet han bygt en borg, der hon bodde, samt
benämdes deraf Borgarhjort (hinden i borgen). Sa-
gan tillägger, att en lindorm, den Herrtid fått i ett
trollägg vid ett tåg till Bjarmaland, sedan vuxit så
stor att den omslöt hela borgen och försvarade hen-
ne. Då lät Ragnar göra sig en klädnad af fem lud-
na plagg, dem han kokade i beck och sedan rullade
i, sand. Dessa förmådde ormen ej genombita, han dö-
dade honom med sitt spjut, och bortförde den sköna
Thora. — Efter hennes död kom Ragnar, på ett af
sina vikingatåg till Norrige, der han träffade den skö-
na Krakaj hvars egentliga namn va.r Aslög, en dot-
ter till den ryktbare Sigurd Fofnisbane. Med, henne
gifte sig Ragnar. Slutligen gjorde han åter en härfärd
till Irland, och plundrade derstädes, hvarefter han
anföll konung Ella, uti England; men blef fången
<*:h kastad i en ormgrop. Besjungande sina bragder i
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ett namnkunnigt qväde, kalladt Bjarka-Mäl, dog hnn
leende under ormames bltgg.

Hans söner hämnades honom, dödade konung El-
la, och sköflade hans land med eld och svärd. Sedan
skiftade de sin faders rike emellan sig. Björn Jerif
sida erhöll Sverige, och Sigurd Ormöga Danmark.
Sitt binamn hade Björn deraf, att han i striden all-
drig nyttjade harnesk och likväl ej blef sårad, hvår-
före han sades hafva sidor som jern. Vikingatågen
fortsattes, och Ragnar och hans söner voro vidt beryk-
tade kring hela sydliga Europa.

Under Björn på Haga predikades kristna läran
första gången i Sverige, af Ansgarius, en munk frän
Corbeis kloster i Westphalen (år 829). — Erik FVd-
(lerhattj hade sitt namn af sin lycka att på härfärder
alltid vara gynnad af vinden. Han ströfvade i Fin-
land, Estland och Kurland, samt andra länder utmed
Östersjön, dog år 883, och är den förste Svenska ko-
nung hvars döds år man känner. — Med Erik Seger-
sall stego vikingatågen till sin höjd (d. ar 994).
Till medregent hade Erik sin broder Olof. Då denne
dog, ville hans son Styrbjörn Starke, en vidtfrägdad
viking, hafva del i riket; men folket förjagade ho-
nom från Upsala ting, der han yrkat sina anspråk,
och nu samlade Styrbjörn en stor här afEsther, Sla-
voner och Jomsvikingar, m. fl. Erik mötte honom
på Fyrisvall, vid Upsala, och der uppstod ett slag,
hvilket räckte i tre dagar och blifvit ryktbart under
benämningen Fyris-ältnn. Erik biträddes med kloka
rådslag af Upplands lagman Thorgny, och sagan be-
rättar, att sjelfva Oden, åt hvilken Erik invigde sig,
lemnat honom bistånd. Styrbjörn stupade och allt hans
folk, och Erik erhöll binamnet Segersall (år gB3).

Dennes son Olof, kallades Skölkonung, emedan
han, efter slaget vid Fyrisvall, utropades till konung,
då han ännu var blott två år gammal, och dervid
hölls i sin faders knä. Han antog kristendomen och
lät döpa sig i Husaby källa i Westergöthland, afSig-
frid, en prest från York i England (år iooi), samt
förbytte den fordna benämningen Upsala konung, till
Svea konung. Sedan förenade han sig med konung Sven
T/uguskägg i Danmark emot Olof Tryggvasan i Norri-
ge, och falde honom vid ön Svolder. Olof Skötko-
nung var ingen krigare, utan satt stilla hemma, och
förlorade sålunda de skattländer hans fader förvärfvat



nti Finland, Estland, m. m.; men i sin styrelse upp-
förde han sig egenmägtigt och stolt, bvårföre han,
pä ANheriar-tinget i Upsala, måste uppbära skarpa
ord af den myndige lagmannen Thorgny, och med
eny och vapenbrak gaf det församlade folket bifall
till hans tal. Olof dog år ioa4, sedan han regerat i
trettio år, och efterträddes af sin yngre son Anund
Jakob, samt efter dennes död af den äldre, Emund
Gammal, med hvilken Sigurdska ätten utslocknade på
Svenska thronen (år 1061).

De efter Fylkes konungarne uppkomna Medregen-
ter, erhöllo i Erik Segersal Is tid namn af Jarlar.

3. Stenkilska Ätten.
Detta konungahus stiftades af Stenkil, Ragvald

Jarlsson, Olofs syskonebarn. Genom sin klokhet bi-
behöll han sämjan emellan hedningarne och de nyora-
vända kristna, intill sin död (år 1066). — Men redan
under hans närmaste efterträdare, Hakan Röde,
do oroligheter genom dessa sednares våldsamma åt-
gärder, och när Stenkils son, Konung Inge den Äldre, ville
med tvång befordra kristendomens utbredande, samt
uppbrände Gamla Upsala tempel, blef han af hednin-
garna förjagad, då hans svåger Sven utsågs till ko-
nung och återupprättade afgudatjensten, hvaraf han
6ck namnet Blot-Sven (Offer-Sven). Inge kom efter
tre år tillbaka, anföll Blot-Sven oförsedt och inbrän-
de honom, samt återtog sitt rike. Med Magnus Bar-
fot i Norrige råkade han i ett krig, hvilket förliktes
genom dennes giftermål med Inges dotter Margaretha,
deraf kallad Fridkulla. Under hans tid lefde i Öster-
göthland en Jarl, Kettil Okristen, hvilken inneslöt sig
i sin grafhög tre år före sin död, för att undgå dop
och kristendom. Svenskarne började nu deltaga ikors-
tågen, och Inge regerad*» till sin död (år 1112).

Striden emellan den nya och gamla gudaläran,
förorsakade många inhemska skakningar, oroligheter
och krig. Konungar tillsattes af de olika partierna,
stridde med hvarandra, segrade eller stupade. ' Inge
eAerlräddes af sina brorsöner Filip och Inge den Yn-
gre. Den förre dog barnlös (år iiiö), och Inge för-
lorade Jemtland, hvilket iaiorlifvades med Norrige.

135Stcnkilska Ätten.
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Efter hans död (år nag), och sedan Margaretha Frid-
kullas son, Magnus den Starke, stupat i slaget vid Fo-
tevig i .Skåne (år ii34)j emot Ragvald Knaphöfdt,
hvilka begge sträfvade efter Sveriges krona, behöll
Blot-Svens soneson Sverker styrelsen, och förenade un-
der sig de två kämpande partierna, Uppsvearne (ni-
tiska hedningar) och invånarue i Götha rike (häk
tiga kristne),

4. Sverkerska och Erikska Ätterna.
Dessa konungahus, hvilka oafbrtitet täflade om

riket, styrde detsamma skiftevis och under ständiga
stridigheter. — Sverker den Gamle stadgade kristen-
domen, och tillika påfveväldet i Sverige. Vid mötet
i Linköping, år 1153, beviljades pafven en årlig skatt,
benämd St. Peters penning. De första kloster anlades,
prester och munkar erhöllo flera förmåner, dagliga
bruket af vapen förböds andra, utom adeln, eller ko»
pungens Fylgdermän, deraf sedan kallade Vdpnart,
Sverker mördades af sin stalldräng, undor vägen till
julottan (år 1155). — Erik IX, den Helige, dotter-»
son till Blot-Sven, emottog nu thronen, och gjorde
ett krigståg till Finland (år 1156 eller 1157), för att
omvända dess hedniska inbyggare, intog södra delen
deraf, samt ditflyttade Svenska kolonister, Under hans
tid omtalas den första Eriksgata (konungens resa kring
landet, att undersöka dess tillstånd), hvarföre man
tror att namnet uppkommit efter honom. Han blef
oförmodadt öfverfallen, fangen och halshuggen afDan-
ska prinsen Magnus Henrikson (år 1160), hvilken pi
mödernet härstammade frun Inge den äldre.

Magnus blef förjagad af Carl VII (rätteligen I)
Sverkerson. Presterna frikallades att dömasaf verlds-?
lig dqmstol, Sverige erhöll sin egen ärkebiskop (år
1164), ett korståg företogs till Esthernas omvändande,
och klostrens antal ökades oafbrutet. Han var den förste
50m kallade sig Svea och Götha konung. Carl mör-
dades på Wi.siugsö (år 1168), af Erik den Heliges son
Knut. Oroligheterna fortforo under striden om thro-i
nen, emellan de begge täflande ätterna. ' Esther och
Karelare plundrade i Mälaren (åren 1187 och 1188)
samt uppbrände det gamla Sigtuna. Knut bibehöll
*ig Ull siv död år 1199.
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Sverker Carlson, benämd den Unge, efterträdde

honom. För att trygga sin besittning af thronen,
mördade han Knut Eriksons barn, på Elgarås i We-
»tergöthland; men Fåle Bure räddade en afdem, prins
Erik. Ett uppror utbröt, Sverker flydde till Dan-
mark, och återkom med en Dansk hjelp-här; men blef
slagen först vid Lena (nu Kungs-Lena) i Westergöth-
land (år 1208), och derefter vid Gestilren, der han
stupade (år 1210). — Erik X emottog riket, och är
den första konung hvars kröning man vet omtala.
Hans regering var lugn, med god tid i landet. Han
dog på Wisingsö (år 1216).

Johan I, Sverkerson, den Fromme, med hvilket
namn presterskapet sökte hedra honom, för hans sto-
ra undergifvenhet emot dera. En påfvelig bulla ne-
kade presternas barn att ärfva sina fäders efterlemna-
de egendom (år iaiB), hvilken skulle tillfallakyrkan.
Johan utförde ett olyckligt tåg emot Estherna, och
dog år 1222. — Honom efterträdde sednast nämde ko-
nung Eriks son

Erik XI, ined binamnet Halte, och Läspe. Vid
det ryktbara Skenninge Möte (år 1248) förbjöds pre-
stcrna att sifj. lians svåger Birger Jarl af Bjäl-
bn undcrkiifvade Österbotten ocli Tavastland (år 1249),
och Erik dog barnlös derpå följande år.

5. Folkunga Ätten.

Folkungarne utgjorde denrikaste och mest ansedda
slagt *) i landet; de beklädde ofta jarls-embetet, och
konungarne ingingo slägtförbindelser med dem. Myn-
digast var dock den ofvannämdeBirger, hvilken egent-
ligen styrde riket under Erik Xl:s tid. Vid hans död
och Birgers frånvaro i Finland, valde Folkungarne
hans son J-Valdemar till konung; emedan de ej ville
lenina kronan åt den förut så mägtige fadren. Här-
Öfver yttrade han stort missnöje; men var nödsakad
att gifva vika för sina fränders starkare vilja. — Folk»
ungames regeringstid var stormande och blodig; in-
bördes hat, afund och begär efter väldet sönderslet

*) Slägtoti hade sitt namn af Folke Filbrtvr (Filibert;, dess
»tajufadei-.
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ätten, och under ständiga uppror föl lo dess talri-ka medlemmar for svärd och bila, uppenbart våldoch hemligt svek, till dess hela slägten var utrotad.IValdvmar var, så Birger lefde, konung en-dast till namnet; ty denne förestod styrelsen, och gjor-
de det med kraft och klokhet, samt införde många vi.
sa lagar och inrättningar. Han utfärdade stadgandet
om hem-, kyrko-, tings- och qvinno-frid, afskaffade
jernbörd, förbjöd gäfträlar, m. m. Stockholm blef afhonom befäst (år 1260), hvarföre han med skäl kan
anses hafva anlagt denna stad. Waldemar, som ef-
ter sin faders död: (år 1366), ensam förde legeringen,
var genom vällust och veklighet dertill alldeles oskick-
lig. Oenigheten emellan konungen och hans bröder
utbröt uti ett inbördes krig; Waldemar blef slagen
och fången (1375), frigjord, men åter insatt, hvaref-
ter han dog i fängelse på Stockholms Slott (år i3oa).

Magnus, konung Waldemars broder, emottog då
riket. För det verksamma och kraftfulla skydd han
gaflagarne, erhöll han binamnet Ladulås. Af honom in-
fördes den Adliga Rusttjensten, hvar ifrån sedan Fräl-
seståndet erhöll sitt ursprung. Under hans tid fatta-des i Stockholm det så kallade Helge-Ands Holms be-
slutet, hvilket stadgade landets skatter. Magnus var
en stor älskare afprakt, höll ett lysande hof, utvidga-de presternas friheter, samt frikallade kyrkans gods
från utskylder till staten. Han stadgade bruket af den
förut bekanta titteln Svea och GUtha konung, och upp-
gifves hafva stiftat Serajimer-Orden.

Efter konungens död (år 1290) emottogs riket af
hans son Birger; men styrdes en tid af den utmärkte
och berömde riksmarsken Torkel Knutson , i egenskap
af förmyndare. Torkel gjorde sig högst förtjent af
landet genom sin kloka och visa regering; han inkräk-
tade Karelen (år 1293) och anlade Wiborgs stad.
Men en oenighet uppstod snart emellan konungen och
hans bröder, hertigarne Erik och Waldemar. Ett
krig utbröt, och en förlikning ingicks. Torkel Knut-
son var ett mägtigt stöd för konungen, samt hatades
af det katholska presterskapet, hvars privilegier han
ville inskränka. Af begge dessa skäl söktes hans un-
dergång; hertigarne föregåfvo att han anstiftat den
uppkomna oenigheten, och den svage konungen lät
halshugga honom, i Stockholm, der Södermalms torg
nu finnes (år i306). Men straxt derpå begagnade her-
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tigarne tillfallet och anfollo Birger förrädiskt på Hå-
tuna, samt' tvungo honom att afstå största delen af
gitt land. Denna lömska handling, kallad Hätuna-Leken,
hämnades han' elfva år derefter. Under sken af fred
och vänskap, lockade han sina bröder till Nyköping,
fog dem tillfånga och lät dem svälta ihjäl (år 13r7).
För detta brott blef han förjagad, och hans oskyldiga
jon Magnus halshuggen.

Magnus Smek, son till hertig Erik-, blef då vald
till Sveriges konung, ehuru han var blott tre år gam-
mal. Under hans minderårighet förestods regeringen
af den utmärkte riksdrotsen Matts Ketlilmundson , in-
till dennes död (år i334). Han inlöste landskaperna Skå-
ne, Halland och Blekinge ifrån Danmark. Konung
Magnus införde flera forbättringar till rikets bästa;
den ännu stundom bibehållna trSldomen afskaffa-
des, en allmän Landslag blef utarbetad, m. m. Nor-
rige ärfde han efter sin morfader konung Håkan; men
snart började Magnus förfalla i den högsta lättsin-
ninghet och en utsväfvande lefnad. Han lät styra sig
af sin herrsklystna drottning Blanka af Namur. De
ifrån Danmark inlösta landskaperna förlorades genom
hans flathet, hvarfore han utpekades med smädenam-
net S/nek. En pestartad sjukdom, kallad Digerdöden,
forhärjade landet (år i350), hvilket allt, jemte andra
olyckor, gjorde missnöjet så starkt, att man till med-
regenter åt honom utsåg hans begge söner, Erik XII i
Sverige, och Håkan uti Norrige. Men sedan den förre
af dem aflidit, såsom det allmänt aiitages, jemte sin
gemål Bcatrix, förgifven af hans moder Blanka, val-
des hertig Albrekt af Meklenburg till Svensk konung;
ett inbördes krig- utbröt, Magnus blef fången uppå
Gataskogen i Tillinge, vester om Enköping (år i365),
satt sju år fängslad, och nödgades afsäga sig kronan.
Hakan flydde till Norrige, dit Magnus, efter sin be-
frielse, följde honom. Sålunda utgick Folkungaätten
på Svenska thronen, sedan den i n5år uppfylt lan-
det med krig, brott och mord.

6. Utländska Konungar.
Albrekt af Meklenbiirg, son till Magnus Smeks sy-

ster, den sköna prinsessan Eufemia, blef då vald
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till konung i Sverige. Hans styrelse var olycklig och
bullersam. Konungen var till lynnet god; men lättsinnig
och utsväfvande; han inbragte utländningar, isynnerhet
Tyskar i landet, gynnade dem och försummade eller för-
tryckte de infodde. Den magtiga och rika adeln hade
uppbragt sig till ett anseende, som täflade med sjelfva
konungens, och den myndige Bo Jonson Grip var'
nästan enrådande i landet. Af dessa förenade skäl
härledde sig ett starkt missnöje, och då Albrekt slut-
ligen, till stats-inkomsternas fördel, ville minska de
andligas och åtskilliga höga ätters magt och rikedo-
mar, utbröt ett uppror, och man valde Margaretha,
drottning i Danmark och Norrige,tillregentinna i Sve-
rige. Albrekt blef af henne slagen och fangen på
Nyckelängen vid Falköping (år i3Bg), satt fängslad i
sju år, på Lindholms slott i Skåne, blef sedan frigif-
ven, och flyttade till Meklenburg, der han dog år
14>2.

Mar°artiha (född år i3sa), enka efter ofvan-
nämde Håkan Magnusson i Norrige, var ett frun-
timmer af djupt förstånd och ett kraftfullt sinne;
men beskylles för girighet och vällust, oaktadt myc-
ken helighet i sitt yttre väsende. Genom den så rykt-
bara Kalmare Unionen, förenade hon, år Sve-
rige, Danmark och Norrige under en spira. Hennes
regering utmärkte sig genom fasthet och styrka, och
lugn rådde nu en tid i det så ofta af buller skakade
norden; men förbundet emellan de tre rikena blef
dock ej lyckligt, och långt ifrån att sammansmälta dem
till ett, tjente föreningen endast att göra dem mera
fiendtliga emot hvarandra. Konungarne bodde i Dan-
mark, drogo dit alla skatter från de andra länderna,
och behandlade dem såsom underkufvade provinser.
Margaretha dog är 14.12 af pesten, om bord på ett
skepp, vid Flensburg, dit hon rest för att medla
fred i det för henne olyckliga Holsteinska kriget.

Hennes systerdotters son Erik XIII af Pommern blef
hennes efterträdare. Kriget med Holstein fortsatte han
oklokt, envist och med ständiga förluster. Olyckan
följde honom öfverallt, och stormar förstörde hans
skepp, så ofta han begaf sig till sjös. — I Sverige
öfverlemnade han slott och fästen åt Danskar, hvilka
på allt sätt pressade och utarmade folket. Dess be-
tryck och Danska fogdarnas våldsamheter förmådde
Engelbrekt Engelbrektson , att (år i433) uppresa Dal-
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karlame, och deras efterdöme följdes snart af det öf-
riga landet. Inom tvenne år voro alla de fästen in-
tagna, som blifvit öfverlemnade åt utländningar, och
■Ha fremmande fogdar fördrifne. Men den hjeltemo-
dige och frisinnade Engelbrekt mördades på Göksholm
i Hjelmaren af Muns Benktson iVatt och Dag (år i436).

Den mägtige Carl Knutson Bonde uppträdde då
emot Erik, hvilken genom trolöshet ocn oforstånd
hade retat folket emotsig, och slutligen blef afsatt(år
1439) i alla de tre nordiska rikena. Erik bemödade
sig ej att återfå sina stater, utan lefde först på Gott-
land, af sjöröfvcri, och sedan hos sina slägtingar i
Pommern, intill sin död, vid 77 års ålder, ur i4sg*

Kristofer, af Bajern, Eriks systerson, emottogef-
ter honom de tre förenade rikena, samt erhöll i Sve-
rige namn af Barkekonung, i anseende till den flerå-
riga missväxt som inträffade under hans regering. Den
under Magnus Eriksons styrelse utarbetade landslagen,
blef antagen (år i4 ocn kallades sedan Kristafers
Lag, äfven Medellagen. Hans styrelse blef ej lyck-
lig for Sverige. Ehuru han var en gladlynt man
och af godt forstånd, röjde han dock samma svek-
fulla lynne som de andra unions-regenterna. Pre-
sterna gynnade han, för att stadga sitt välde, utländ-
ningar erhöllo slott och fästen, och den afsatte konung
Eriks sjöröfverier talte han länge, samt besvarade med
skämt klagomålen deröfver. Sysselsatt med krigsrust-
ningar emot Lybeck, hvars handelsförtryck i norden
han ville inskränka, dog han år under resan
till en i Jönköping utlyst riksdag.

Vid underrättelsen om konungens frånfälle, ut-sago de herrar som redan voro församlade i nämde
stad, bröderna Nils och Benkt Jönsson Oxenstjerna
till rikets föreståndare; men kort derpå valde ständer-
na Carl Knutson Bonde till Svensk konung. Denne
hade redan under Engelbrekts tid delat väldet med
honom, var sedan rikets marsk och foreståndare; men
hans stora magt och våldsamma åtgärder, retade lan-
dets myndiga herrar, hvilka då förenade sig medDan-
skarne om deras konungaval, samt hyllade Kristofer,
hvaremot Carl erhöll nästan hela Finland och .Öland i
forläning. Nu emottog han Sveriges krona, och följande
är äfven Norriges. — Men de mägtige herrames samt
det högre presterskapets hat och afund emot honom,
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bvilade ej länge. Erkebiskopen Jöns Benktson Oxen»
st/erna förtröt att hans fader blifvit skild från styrel.
sen, och då Carl sökte indraga* de kronogods prester-
na .slagit under sig, utbröto stämplingarne. Carl nöd-
gades fly till Danzig och nu (år inkallades

Kristian I, hertig af Oldenburg, hvilken uti
Danmark efterträdt konung Kristofer. I början till-
vann han sig det Svenska folkets ynnest; men han var
för svag att styra riket vid dessa stormfulla tider,
under den mägtiga adelns och det tilltagsna presterska-
pets oafbrutna tillgrepp. Pålagde nya skatter började
äfven att trycka folket, och penningar utpressades på
allt upptänkligt sätt. Oroligheter uppstodo och fiir
att krossa prcsternas magt, lät konungen fängsla erke-
biskopen Jöns Benktson. Då utbrast ett uppror; ko-
nungen inkom med en här, men blef slagen af Sten
Sture, och tvungen att fly till Danmark (år 1461),
der han regerade till sin död (år 1481).

Carl VIII blef nu återkallad, och emottog kro-
nan; men konung Kristian förlikte sig med erkebisko-
pen, hvilken utsläpptes ur sitt fängelse, och så snart
denne var återkommen till Sverige, uppväckte han
ett inbördes krig. Carl blef slagen och fången, samt
tvungen att afsäga sig thronen, emot stora förläningar
i Finland (år Då styrde erkebiskopen riket
någon tid, och kallade sig dervid Sverigesfurste, bi-
trädd af biskop Kettil JVase, under namn af riksfö-
reståndare. Men nya partier och en allmän tvedrägt
skakade landet, och efter tvcnne år återkallades Carl,
hvilken nu bibehöll väldet intill sin död (år 1470)1
ehuru under ständiga oroligheter och inre stormar.

Sten Sture den Äldre j son till konung Carls half-
syster, emottog då styrelsen; men varnad af denne och
de vidrigheter kronan ådragit honom, antog han all»
drig konunga-namn, utan kallade sig endast riksföre-
ståndare. Konung Krislian, som ville göra sina an-
språk på den lediga thronen gällande, anföll Sverige
med en stark här; men blef öfvervunnen i det häfti-
ga slaget vid Brunkeberg (år 1471)7 ocn nödgades fly
tillbaka till Danmark. Sten Sture afväride sedan med
försigtighet och kraft alla Danska anfall och ränker,
så länge konung Kristian lefde, återgaf sitt land styr-
ka och lugn, inkallade till de allmänna riksmötenaäf-
ven de lägre stånden, för att uti dem finna ett stöd
emot landets myndige adel och prester, som förvänd*
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lat dem till herredagar, inrättade universitetet i Upsa-
la (år i477) och införde boktryckeri-konsten i Sve-
rige (år i4^3), samt gjorde andra för riket nyttiga in-
rättningar. Men Danska stämplingar och Svensk af-
und väckte slutligen ett missnöje. På en annan sida
oroades Sten Sture af ett krig med Ryssarne. Upp-
äggad, såsom det allmänt antages, af konungen i Dan-
mark, hvars bundsförvandt Ryska tsaren nu var, an-
föll denne Finland, och skoHade det vidt omkring.
Staden Wiborg belägrades; men den tappre och rådi-
ge Knut Posse, som der förde befälet, fördref fienden
genom ett krigsgrepp, kändt under namn af Wibor«~
ska Smällen. Emellertid var Finland förhärjadt; man
begagnade tillfallet att beskylla Sturen för efterlåten-
het; oroligheter utbröto och äfven Svante Sture för-
enade sig med hans motståndare. En Dansk här in-
ryckte, och efter ett förloradt fältslag vid Stockholm,
nödgades Sten Sture afträda regeringen åt Danska ko-
nungen Hans, son till Kristian I (år 1497).

Uti Svenska historien är han känd under namn
af Johan 11. — Ryssames plundringar fortforo, ko-
nungen vidtog endast svaga åtgärder emot dem, samt
visade för öfrigt lika sinnelag, som de andra unions-re-
genterna. Skatter tryckte folket, och då han röjde
sin aisigt att vilja tygla de mägtiga i landet, utbröt
ett uppror, och konung Johan förjagades, efter fyra
års regering. Sten Sture återtog styrelsen, och förde
den ostörd intill sin död, år i503 (d. i3Dcc).

Svante Sture, af ätten Natt och Dag, blefdå ut-
sedd till riksföreståndare. Ett krig med Danmark upp-
stod, hvilket fördes öfver åtta år, med mycken bitter-
het och stora förhärjelser på begge sidor. Men det
lyckades likväl Svante Stures tapperhet och kraft, att,
så länge han lefde, försvara riket mot det fremman-
de förtrycket. Äfven Ryssarne gjorde förhärjande in-
fall inom Finland, till dess han förmådde dem att af-
»luta en fred uppå sextio år. Svante Sture var en
man utmärkt af mod och dristighet. Ehuru under
stormiga tider och ständiga oroligheter, regerade han
Sverige lyckligen, intill sin för tidiga död, år isia
(d. 2 Jan.).

Sten Sture den Yngre, den föregåendes sop, ägde
sin faders stora egenskaper; men var tillikaaf ett min-
dre hårdt lynne, samt derföre allmänt älskad af fol-.
»et, såsom en vansall och ädclsinnad furste. Äfven han
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emottog stjrelsen i egenskap af riksföreståndare. Ma
nu utbröt det hittills qväfda missnöjet hos landeb
mägtigc, och från Danska sidan blefvo anläggningarnt
allt verksammare, sedan Kristian II der emottagit thro»
nen (Ar isi3). Inom riket bodref man öppet och
oförsynt stämplingar emot Sturen, i spetsen lör hvil-
ka den herrsklystne, orolige och djerfve erkebiskopen
Gustaf Trolle uppträdt. Han måste kufvas med våld,
enligt ständernas beslut, och nu hastade konung Kri-
stian att med härsmugt understödja honom och anfal*
la Sverige (år isi7). Men han blef återdrifven. Ett
nytt anfall följande år, lyckades icke bättre. Han led
nya förluster; flottan inslängdes afmotvindar i Stock-
holms skärgård, och endast Sten Stures ädelmod räd-
dade hans här från undergång, genom hunger och nöd.
Sedan återkom Kristian for tredje gången. Sture tå-
gade emot honom; men blef sårad, i slaget vid Bo-
gesund, nu Ulricehamn (d. 19 Jan.), hvaraf han kort
derefter afled, år i520. Hans enka Kristina Gyllen-
st/erna försvarade Stockholm, länge och tappert, emot
Kristians härar.

Kristian 11, med tillnamnet Tyran, vanligen känd
under benämningen Kristjcrn, var af naturen kraft-
full och tilltagsen; men för att vinna sina ändamål skyd-
de han ingen handling, och aktade ingenting heligt. Han
hade sett huru mycken oro den myndiga adeln och
det niägtiga Katholska presterskapet hade gjort hans
företrädare, och ville förkrossa dem; men begagnade der-
till svek, trolöshet och mord. Sedan han, efter en
långvarig belägring, slutligen lyckats förmå Kristina
Gyllenstjerna, genom ränker och de högtidligaste lof-
trn , alt uppgifva Stockholm, blef han krönt till Sveri-
ges konung, emot förbindelser att glömma allt det
framfarna. Men i samråd med GustafTrolle, åt hvil-
ken han återgifvit sitt embete, uppgjordes illsluga un-
danflykter, och i följd af dem lät han, den 8 Novem-
ber i520, uppå Stortorget i Stockholm, halshugga nit-
tiofyra personer, till största delen af landets mest ansed-
de män, adel, biskopar och stadens förnämsta borgare.
Efter detta allmänt beryktade Stockholmska Blodbad,
gjorde han sin Eriksgata ikring riket, och den väg
han tog utmärktes öfverallt af blod, stegel och gal-
gar. Sverige var sålunda nära att försänkas i träldom
under Danmark, då det befriades af den Svenska hjellen

Gustaf
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Gustaf Erikson IVmsa. Kristian blef afmU i Syc-
riqc och äfven i Danmark. Vid ett försök att med
vald återtaga sina riken, blef han fingen, och hölls
innesluten intill sin död (år issg).

Andra Tidsrymden
II. Svenska Historien under Nya-

re Tiden.
1. Wasa Ätten.

Gustaf I, son till riksrådet Erik Johanson Wasa,
rar född på Lindholms slott i Uppland, d. ia Maj
år 1488 *). Vid sex års ålder sändes han till Sten Stu-
re den äldres hof på Rydboholm, der han blef upp-
fostrad. Undea honom gjorde han ock sina första
krigsbragder. Då konung Kristian sedermera var af
motvind instängd i Svenska skärgården, begärte han
ett samtal med Sten Sture d. y., och ett antal Sven-
skaädlingar, bland dem äfven Gustaf Erikson, lemna-
des såsom gisslan, till hans säkerhet. Då desse anländt
om bord på Danska flottan, blåste vinden upp och
Kristian afsegladc förrädiskt med dem till Danmark.
Gustaf undkom likväl snart, och flydde till Lybeck,
samt derifrån, med Lybeckarnes biträde, öfver till
Sverige. Här föllo hans fader jemte flera af hans an-
forvandter för bödelssvärdet vid Stockholmska blod-
badet, och sjelf sväfvade han i största fara, emedan
Kristjern öfver allt lät efterspana honom. Mastan ge-
nom underverk undkom han dock lyckligen alla för-
följelser; tyrannens grymhet retade Svenskarne till
uppror, och med Dalkarlames biträde började Gustaf
afskudda det Danska förtrycket. Snart var hela

*) Vanligen uppgifvcs had rara född Sr 1490; täta Ifven lr
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i rapen, det utländska oket brutit, och fader*

neslandet béfriadt. Pä ett möte i Wadstena år
isai, utnämde ständerna honom till riksförestånda-
re. Tvenne år derefter valdes han till Sveriges ko-
nung, samt kröntes år i5iS, och nu var Kahnare-
Unionen fullkomligt upplöst.

Denne behjertade och kraftfulla konung gaf sitt
rike snart nytt utseende och ny styrka. Han inskränk-
te det Katholska presterskapets stora myndighet och
minskade deras rikedomar, samt införde småningom
den Evangelisk-Lutherska trosläran , stadgad härstädes
genom de beslut som togos vid riksdagen i Westerås,
år 1 ibland annat om kyrkogodsens indragning till
kronan. Vid denna religions förbättring biträddes han
verksamt af bröderna Olaus och Laurentius Petri
Pha.ie. — Men dessa förändringar gåfvo ock anledning
till flerfaldiga oroligheter. Det förkrossade Katholska
presterskapet anstiftade ständigt nya misshälligheter.
Flera uppror utbröto. Dalkarlarne reste sig, dertill
äggade af en listig bonddräng, allmänt kallad Dal-
Junkaren (år i527), hvilken föregafsig vara Sten Stu-
res son, ehuru denne kort förut aflidit; och någon tid
derefter uppstod i Dalarne det så kallade Klock-kriget,
(ar is3i), då kyrkornas Öfverflödiga klockor skulle
utlemnas, för att betala rikets skuld. Konungens raska
åtgärder stillade dessa bullersamma försök; och andra
mindre betydliga dämpades lätt. Farligast var likväl
Dacke-fejden i Småland (år så benämd efter
de missnöjdes anförare, Nils Dacke, en bonde från
Blekinge. Utländska magter understödde honom i hem-
lighet, och det kastade stora ansträngningar att kuf-
■va honom. — Några anläggningar emot sitt lif, und-
gick konungen lyckligt.

Till belöning för alla hans utmärkta fortjenster in-
om fäderneslandet, blef kronan förklarad ärftlig för
Gustafs efterkommande, och Sverige förvandladt från
valrike till arfrike, vid riksmötet i Örebro, år i540,
hvilket fyra år derefter stadfästes i Westerås. — Mot
Liibeck förde konungen ett krig med framgång, for
att afskudda sig det handelsförtryck det ulöfvade
i Norden; ett annat emot Ryssland slöts lyckligen ge-
nom en fyratioårig fred (i557). Danmarks täta an-
slag afböjdes med klokhet och styrka, och ett för-
svarsförbund iugicks med Frankrike.



Gustaf I rar en af Sveriges mest utmtrkte kon un-"
gar, och kan anses såsom rikets andra stiftare. Med
honom börjar ock en fullkomligen ny tid i den Sven-
ska statens öden. Han dog i Stockholm den 39 Scpt.
is(h>, och tillade, genom testamente, sina yngre sö-
ner vissa furstendömen inom landet, der de w>ro nä-
stan sjelfständige regenter, hvilket sedan förorsakade
många oroligheten — Konung Gustaf var 3 gångor
förmäld; 1:0 med prinsessan Katharina af Sachsen-
Lauenburgi 3:0 med Margaretha Lejonhufrud, och 3:o
med hennes systerdotter Katharina Stenbock.

ERIK XIV, Gustafs äldste son, född år 1533(d. i3Dec.) efterträdde sin fader i regeringen. Grefve och jFW-
herre värdigheten infördes i riket, vid hans kröning (år
is6i), och tillika stiftade han St. Salvators-Orden,
eller, såsom man afven ansett det, förnyade den gam-
la Strafimer-Orden. — Erik hade erhållit en Utmärkt
vårdad uppfostran; men hans fader älskade framföi'
honom, sönerna af sin andra gemål. Detta födde i
början afund, och sedan hat och agg emellan bröder-
na, hvilket snart utvecklade sig med allt större bit-
terhet, då desse tillträdt sina mägtiga furstendömen.
Föröfrigt led han af ett dystert och misstänksamt lynne,
hvilket oafbrutet retades af hans yngre bröders, isyn-
nerhet den listige och ränkfulle Johans konstgrepp.
Denne hade gift sig med en Polsk prinsessa, Katharina
Jagellonika, och inom sitt lan Finland stämplade han
öppet mot sin broder. Då han derfore stäldes till an-*
svar, uppbådade han allmogen i landet till sitt för-
svar, och började uppenbar fejd emot konungen: men
han blef fången och af ständerna dömd till döden.
Etik. förskonade likväl hans lif, och höll honom fängs-
lad på Gripsholms slott.

Erik införde inånga förträffliga författningar, rÖ-
fande handela och allmänna hushållningen, samt in-
rättade en Kongl. Nämnd att granska underdomares
utslag. — Estland och Liffland hade underkastat sig
Sveriges öfvervälde; ett krig utbröt derfore med Poh-
len, hvilket konungen förde med framgång, och för-
enade dessa landskap med sitt rike. Ett annat krig
med Danmark, förorsakadtafgrannhat och en gammal
tvist om riksvapnet tre kronor, äfvensom med Ly-beck, utmärktes at många lysande segrar; men sluta-
des ej uuder Eriks regering.

•47IVasa Ätten.



Emellertid äggades konungens dystia och miss-
tänksamma lynne oafbrutet af inre stämplingar, och
det missnöje hertigames slägtingar öfvér-aHt sökte väc-
ka. Deremot retades många till anslag och brott,
af ledsnnd att hemligen bevakas och uppenbart för-
följas. Till sina rådgifvare hade Erik valt personer
ur den lägsta folkklassen, hvilka ännu mera uppdref-
yo hans hat emot de förnäma, och förledde honom
till flera våldsamma steg. Bland dem utmärkte sig
isynnerhet Jöran Pehrson, som hade ett nästan oin-
skränkt välde öfver honom. Vid ett anfall af raseri,
lät konungen dels aflifva dels mördade han sjelf åt-
skilliga personer af Sture ätten, dem han ansåg sträf-
va efter kronan. Då utbröt ett uppror, under den
åter frigifne hertig Johan och hans broder Carl; Erik
afsattes år i568, och hölls fängslig på flera slott i ri-
ket. Slutligen blef han, på Johans befallning, förgif-
ven med en ärtsoppa, år 1577, på Örbyhus slott i
Uppland.

Efter flera fåfänga giftermåls försök, hos drotlnin-
garne Elisabeth i England, Maria Stuart i Skottland,
m. il. hade Erik gift sig ined den för sin rioga här-
komst, men stora skönhet bekanta Kalharina Muns-
dotter, hvars fader var korporal vid gardet. Deras
son, prins Gustaf, har blifvit känd genom sina mån-
ga olyckor och lidanden.

Johan 111, som nu emottog thronen efter sin stör-
tade broder, var född i537 (d. 21 Dcc). Striden med Dan-
mark afslöt konungen genom Stettinska Fördraget (år
1570). Ett krig utbröt emot Ryssland, och fördesmed
afgjord öfvervigt på Svenska sidan, samt fortfor under
konungens hela regeringstid. — Sjelf åstadkom han inre
oroligheter, genom sina försök att återställa Katholska
religionen, hvartill den svage Johan förleddes af sin
Polska gemål. Jesuiter inkallades och konungen af-
svor i hemlighet den Evangeliska läran. En Lithur-
gi, eller ny messordning, infördes efter Katholska åsig-
ter, och prester som gjorde motstånd, blefvo afsatte.
Hertig Carl, hvilken Johan bedragit på den utlofvade
delaktigheten i styrelsen, såsom belöning för Eriks stör-
tande, försvarade och räddade den rena läran. Den
genom Kristjerns grymhet kufvade mägtiga adeln bör-
jade åter resa hufvudet, stämplingar förehades och
röjdes, folkets missnöje tilltog, och Johan afled här-

i43 Svenska Historien.
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under år isg2 (d. 17 JVov.). — Konung Johans tTcnne
gemåler voro, först den ofvanniimda Katharina Ja~
gellonikti, och sedan ett Svenskt fruntimmer, Gunilla
Bjelke.

4. Sigismund, son till konung Johan, med hänt
första gemål, född under sina föräldrars fångenskap, på
Gripsholms slott, (d. ao Juni) år i566, hade blifvit vald
och krönt i Pohlen år 1587. Efter sin faders
död, inkallades han att emottaga Sveriges thron, och i
hans frånvaro öfverlemnades landets styrelse åt hans far-
broder, hertig Carl, i egenskap af rikets föreståndare.
Han var genast betänkt att stadga den rena Lutherska
läran i Sverige, och sammankallade i detta afseende
ständerna till Upsala, och der togs, år isg3, det be-
kanta Upsala Mötes beslut, att endast nämde tros-
lära skulle få i Sverige utöfvas. Konung Sigismund
ogillade alla dessa åtgärder, emedan han ville till en
stat förena Sverige och Pohlen, samt der bibehålla
Katholska religionen.

Sigismund kröntes i Sverige följandeår; men åter-
reste straxt derpå till Pohlen. Hertig Carls stämplin-
gar emot honom blefvo allt mera uppenbara, och en
bitter oenighet utbröt emellan dem. Ständerna yrkade
på konungens återkomst, och han instälde sig äfven
(år 1598) i spetsen för en Polsk här; men besegra-
des af hertigen i slaget vid Stångebro, litanior Linkö-
ping (d. a5Sept.). Efter många underhandlingar och
försök att bi lägga tvistigheterna, blef Sigismund förkla-
rad Svenska thronen forlustig, år 1600.

5. CarlIX var född (d. 4 Okt.) i550. Såsom riks-
föreståndare afslöt han det långvariga kriget med Ryss-
land, genom freden i Teusina år 15g5, hvarest Sverige
behöll Estland med Narva. Sedan Sigismund blifvit af-
satt, valdes Carl till konung år 1604. Med en hård och
kall grymhet straffade han Sigismunds anhängare och
sina motståndare; men derigenom kufvade han ock
den aristokratiska magt som åter begynt resa sig.— För öfrigt var Carl en man af mycken kraft och
ihärdighet; den inre styrelsen vann styrka under hans
regering, och lagarne förbättrades.

Ett krig utbröt genast med konung Sigismund i
Pohlen, om Svenska thronen och rättigheten till Est-
land. Det fördes med omskiftande lycka; befastade
orter togos och förlorades, härar segrade och blefvo



150 Sventka Historien.
öfvervunna. I ett fältslag vid Kircliholm i LifHand var
konungen kringränd, hans häst skjuten och han sjelfnära
att blifva dödad eller fangen. Då lemnade /lenrik
IVrede honom sin .häst; Carl undkom, men Wrede
blef nedhuggen af de uppretade fienderna (Sept. i605),• Ryska tsaren Wasilij Schuisko; begärte und«ättnipg
af konungen (är 1609). Jakob de la Gardie jemteEvert
Horn, sändes till Ryssland med en Svensk här, hvil-
ken segrande framträngde till Moskva och befriade tsa-
ren; men under flerfaldiga förevändningar, nekade man
att afträda Kexholms län, hvilket var ett vllkor för
biståndet. Ett krig blef häraf en följd. Kort derefter
anfölls Sverige af den*unge ooh ärelystne konung Kri-
stian IV i Danmark. Han inryckte i Småland (år
1611) och intog Kalmar, genom förräderi. Uppretad
häröfver utmanade Carl den Danska konungen på en-
vig, efter riddaresed; men erhöll afslag. Konung
Carl dog kort dcrpå, uti Nyköping d. 3o Okt. 1611.

Han var tvenne gångor förmäld; först med prin-
sessan Anna Maria af Pfalt?, och sedqn med prinsessan
Kristina ifrån Holstein,

Gustaf II Adolf, med tillnamnet den Store,
Carls son med hans sednare gemål, var född den 9 De-.
cember isg4- Af de tre krig han firft efter sin fader,
slöt han det med Danmark, genom freden i Knäröd,
en by invid Laholm, år i6i3 (d. i9Jan.), med upp-
offring af Jemtland och Herjedalen, och derjemte en
dryg lösen for Elfshorg. — Mot Ryssland fortfor De
la Gardie att hafva oafbruten framgång; alla fasta or-
ter inom Ingermanland föllo i hans våld, och hela nor-
ra delen, af landet, intill Arkangel och Jaroslaw, före-
nade sig med Svenskarne. Konungens broder Carl Fi-
lip valdes till Rysk tsar; men Gustaf Adolf, som ej
ville hafva honom till regent i ett rike, med hvilket
han stridde om vissa landerier, dröjde länge med sitt
bifall, och Ryssarne valde en annan. Kriget fortfor;
konungen stälde sig sjelf i spetsen för sina trupper, och
framträngde med dem till Pleskow, hvarefter fred af-
slöts i Stolbova, en by nära Moskva, år 1617 (d. 17Febr.). Sverige återlemnade Novgorod; nvaremot
Ryssland afträdde Kexholms län, jemte Ingermanland.

Efter att hafva lyckligen slutat denna strid, be-
slöt Gustaf Adolf att tvinga Sigismund i Polilen till
en varaktig fred. Konungen gick med en här öfver
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till Liffland år 1621, eröfrade Riga, efter ett häf-
tigt motstånd, och besatte Kurland. Detta föranled-
de ett stillestånd, hvilket genom serskildta fördrag,
förlängdes, till år 1625. Då utbröt kriget ånyo. Gu-
staf Adolf inträngde följande år i Lithauen, Kurland
och Polska Preussen. Stillestånd blefvo ingångna och
brutna; Tyska kejsaren lemnade Sigismund en betyd-
lig hjelpsiindning; men efter flera nederlag, och sedan
Gustaf Adolf alltmera utbredt sina eröfringar, nödga-
des konungen i Pohlen afsluta en sexårig vapenhvila,
i Stumsdorf, år 1629 (d. 16 Sept.).

Nu bestämde sig Gustaf Adolf till större företag.
Tyska kejsaren Ferdinand II hade med vapenstyrka
sökt utrota den Evangeliska trosläran i Tyskland, och
var nära att göra sig till egenmägtig herre öfver hela
detta land. Det förtryck de Lutherska religions för-
vandterna ledo, och den fara livarmed kejsarens ökade
välde hotade alla Europeiska stater, förmådde Gustaf
Adolf att angripa honom. Redan år 1628 hade
han emottagit Stralsund, af konung Kristian IV i
Danmark, som misslyckats i sitt anfall emot kejsaren;
och uti Juni månad i630 landsteg Gustaf Adolf i
Pommern. De protestantiska furstame förenade sig
med honom, och innan kort beherrskade hans se-
grande vapen hela norra Tyskland. Följande året
slöt han förbund med Frankrike, slog den tappre kej-
serlige härföraren Tilly vid Leipzig (d. 7 Sept.), öf-
versvämmade Tyskland, gick öfver Rhen, inträngde i
Bajern och eröfrade Miinchen, samt lät på samma tid
andra trupper besätta Böhmen och anfalla Tyrolen.

Emellertid hade Tilly dött af de sår han erhöll,
då han ville hindra Svenskarne att öfvergå Lech flo-
den, och den ryktbare Wallenstein emottog befälet
emot Gustaf Adolf. Wallenstein gjorde etj förhärjan-
de infall i Sachsen, och konungen hastade att und-
sätta sin bundsförvandt. Härarne möttes, vid Lützen,
d. 6 November i63a; en vild och hårdnackad strid
uppstod, Svenskarne vunno en fullkomlig seger, men
Sveriges store konung stupade i slaget. Man förmo-
dar att han fått sitt banesår af en hertig Frans Al-
bert af Sachsen-Lauenburg, hvilken åtföljde konun-
gen , och straxt derpå öfvergick till fienden. ■

Gustaf Adolf var en med ovanligt .höga och ädla
egenskaper utrustad konung, mild, tapper och af en
oskrymtad gudsfruktan. Oaktadt hans regering ut-



152 Svenska Historien.
gjorde «n följd af oupphörliga krig, försummade han
likväl icke att vårda rikets väl, och många kloka för-
fattningar vidtogos, till det inre tillståndets, handelns
och lagskipningens förbättrande. I stället för de ford-
na räfst- och rättare-tingen, stiftades Svea och Åbo
hofrätter, och flera kollegier för landets förvaltning;
städer anlades och gymnasier inrättades; handels-kom-
pagn ier infördes, o. s. v. — Hans gemål var prinsessan
Maria Eleonora af Brandenburg.

Christina, Gustaf Adolfs dotter, hvilken såsom
Svensk drottning emottog riket efter sin store fader,
föddes år i6a6 (d. 8 Dcc). Under hennes min-
derårighet förestods regeringen af de män som. in-
nehade rikets fem höga embeten, neml. riksdrotset,
riksmarsken, riksamiralen, rikskansleren och riksskatt-
roästaren, intill år i644> då drottningen sjelf emottog
«tyrelsen.

Kriget i Tyskland bleffullföljdt med mycken fram-
gång, under öfverinseende af rikskansleren, den ut-
märkte Axel Oxenstjerna. De i Gustaf Adolfs falt-
herreskola bildade härförarne Johan Baner, Gustaf
Horn, Lennart Torstenson, hertig Bernhard af IVei-
mar, Carl Gustaf Wrangel samt Königsmark, aflöste
hvarandra i befälet öfver de Svenska härarne, och
kröntes nästan oafbrutet med ära och segrar. De fram-
trängde åter ned. till Bajern, Böhmen, Mähren och
gränsorna af Österrike, der de ströfvade intill murar-
ne af Wien, samt gingo öfver Rhen. Vid Nördlingen
ledo de väl ett stort nederlag (år i634); men nu
förklarade Frankrike krig emot kejsaren och hans bunds-
förvandt Spanien, och Svenskarna godtgjorde sin för-
lust genom nya lysande segrar, vid Wittstock (år i636),
Leipzig (år 1642), Giiterbock (år i643), Jankowitz (år
i645), m. fl. Ändteligen slöts detta i trettioår fortsatta
krig, genom den så ryktbara Westphaliska freden, in-
gången i Osnabriick och Miinster, den a4Oktober 1648,
sedan man derffm underhandlat i sju år. Protestanter-
na tillerkändes fri religionsöfning, och Sverige erhöll
Pommern, Wismar, Bremen, Verden, Riigen, m. m.
jemte fem millioner R:dr i krigskostnader.

Med Pohlen var under tiden ett nytt stillestånd,
pä 36 år, afslutadt i Stumsdoiff (år 1635). Frän Dan-
ska sidan hade Sverige länge varit blottstäldt för hem-
liga stämplingar och uppenbart förolämpande. Då in-
bi öt Torsttnson oförmodadt i Holstein (år i644)>



153Pfaltz-Zweibriithiska Ätten.

och cröfrade alla Danmarks besittningar på fasta lan-
det. Gustaf Horn anföll Skåne och Fleming intog
Jemtland. Konung Kristian IV nödsakades att sluta
fred i Brömsebro, år i645, och dervid till Sverige
aflr.ul" Jemtland, Herjedalen, Gottland och Ösel, samt
Halland uppå 3o år, jemte rättigheten till tull i sundet.

Drottning Kristina var ett fruntimmer af mycket
förstånd och en manlig själ. Hon älskade konster och
vetenskaper, samt inkallade till Sverige många utländ-
ska lärde, af hvilka hon tog undervisning. Under
hennes regering stiftades Götha hofrätt, ett universi-
tet i Åbo, flera gymnasier, kollegier, m. m. Postvä-
sendet inrättades, handel och näringar vunno upp-
muntran, och det så kallade Nya Sverige köptes i
Morra Amerika. Af håg för studier, böjelse för Ka-
tholska religionen och ledsnad vid regeringsbördan, af-
sade hon sig styrelsen år i654, sar.it afreste från Sve-
rige. Uti Inspruck, öfvergick hon till Romerska kyrkan*
under det nya namnet Kristina Alexandra, och dog
i Rom år 1689.

2. Pfaltz-Zweibrückiska Ätten.
Carl X Gustaf, var son till Pfaltzgrefven af

Zweibriicken Johan Kasimir, och konung Carl IX:s
dotter Katharina, med hans första gemål. Han föd-
des (den 8 Nov.) 1622, och erhöll Svenska thronen,
genom drottning Kristinas bemedling, då hon afsade
sig densamma.

Konungarne i Pohlen fortforo med sina anspråk på
Svenska thronen, och Johan Kasimir ville bestrida
Carl Gustaf den krona han nyss emottagit. Dold list
och oförläckta anslag sattes af dem i verksamhet.
Svenska ständerna beslöto då att med vapenstyrka för-
svara sin rätt, och konung Carl Gustaf öfvergick med
en här till Pohlen (år i655). Inom tre månader var
detta land eröfradt, och segraren utropad till dess ko-
nung. Polackarne afföllo dock snart; men besegrades i ett
fältslag vid Warschau, som fortfor i tre dagar (i656).
Ryssland, Danmark och Holland förklarade Sverige

Ryssarne bröto in uti Liflland och Finland,
mötte tappert motstånd och afslöto en vapenhvila.
Holländarnc boi;ttogo Sveriges besittningar uti Amevi-
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ka, hvilka gingo förlorade, och Danmark beredde nj
till ett infall i Sverige.

Då uppbröt Carl Gustaf oformodadt från Pol»,
len (är 1657). Hastigt voro Holstein, Schlesvig ock
Jutland öfversvämmade, och i Januari månad i658,
gjorde konungen, gynnad af en ovanligt stark köld,
med hela sin här det ryktbara taget bfver Balt , erof.
rade Fyen, inträngde på Seland, och stod för portar»
ne af Köpenhamn. Danmark nödsakades afsluta fred
i Roeskäd (d. 26 Febr.), och dervid till Sverige af-
träda Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm, Bohuslän,
ön Hven samt Trondhiems stift i Norrige. Det dröj-
de likväl med fredsvilkorens uppfyllande, och kriget
utbröt samma år ånyo. Köpenhamn belägrades; mea
en storm emot detsamma blef tappert afslagen (Febr.
1659). Tyska kejsaren och kurfursten afBrandenburg
ökade antalet af Sveriges fiender, och Carl Gustaf
återgick till Götheborg, att der motade sammankalla-
de ständerna. Här dog han, efter några dagars sjuk-
dom, den 13 Febr. 1660.

Ständiga krig hade upptagit denne kraftfulle och
tappre konungs korta regering, och lemnat föga tid
öfrig för landets inre angelägenheter. Han var för-
mäld med prinsessan Hedvig Eleonora af Holstein.

Carl XI, var född år »655(d. 24 Nov.) och såle-
des blott fyra år gammal vid sin fader, konung Carl X
Gustafs död, hvårföre styrelsen förvaltades af en for-
myndar-regering, bestående af enkedrottningen och dt
fem högsta riksembetena. Deras första omsorg blef
att sluta fred med Sveriges många fiender. En sådan
ingicks med Österrike, Pohlen och Brandenburg uti
Oliva kloster nära Danzig (år 1660), då konung Jo-
han Kasimir afträdde Liffland och 'Estland, samt af-
sade sig alla anspråk på Svenska thronen; med Dan-
mark i Köpenhamn (s. år), hvarvid Trondhfems län
och ön Bornholm återlemnades, denna sednare mot
vederlag af ett antal gods i Skåne; och med Ryssland
uti byn Kardis (år 1661), på samma vilkor som i
Stolbova.

Konungens uppfostran blef med synbar afsigt van-
vårdad af hans förmyndare, hvilka hoppades bibehål-
la sitt inflytande hos en okunnig regent; vid sitt 30
år kunde han knapt läsa och skrifva. Kronans g<xfa
och egendomar skiftades emellan de hcrrskande, eller
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bortskänktes åt deras anforvandter och gunstlingar.
\r 1672 emottog Carl XI sjclfstyrelsen. —Ettförbund
invecklade honom i krig emot Holland och dess allie-
rade. Snart voro Sveriges alla Tyska besittningar för-
lorade. Äfven Danmark bröt freden och föll in i Skå-
pe; men genom konungens segrar vid Halmstad (år
1676), Lund (s. år) och Landskrona (år 1677), be-
friades landet från fienden. Till sjös led Sverige oaf-
brutna förluster, och dess flottor blefvo alldeles för-
störda. Ludvik XIV:s inflytande återgaf likväl åt Sve-
rige alla dess Tyska länder, genom freden i Nimvegen (år
1679); och fredsslutet i Fontainebleau och Lund (s.
Jr) återstälde det förra förhållandet till Danmark.

Kriget hade fullkomligen uttömt Sveriges krafter,
och det stora antalet bortskänkta kronogods ökade
bördorna för de öfriga skattdragande. Den allmänna
förlägenheten och nöden blef allt större, samt uppdref
ännu mera hatet emot adeln, hvilken så betydligt rik-
tat sig, och började täfla med konungen i rikedomar
och inflytande. I omedelbar följd häraf yrkade ofräl-
te stunden, vid en riksdag i Stockholm år 1680, en
reduktion eller indragning af kronans förskingrade
egendomar, och lemnade konungen, för att kunna ut-
föra detta, en oinskränkt magt att styra landet efter
sitt godtycko. Detta stadfästes sedermera år 1693,
och från denna tid var konungen fullkomligt enväldig.
Emellertid verkstäldes reduktionen; men med en of-
tast obillig stränghet, framför allt i Liffland och Est-
land. Afund och förföljelse anda fingo fritt utrym-
me att utveckla sig, och många sinnen förbittrades
emot konungen.

Carl XI utmärkte sin regering genom sparsamhet,
en klok hushållning och många nyttiga anordningar.
Han införde indelningsverket för Svenska hären, uter-
uppbygde flottan, anlade för dess behof Carlskrona,
förut Trotsö, stiftade Akademien i Lund (år 1668),
jemte gymnasier och skolor, besörjde förbättrandet af
psalmboken och kyrko-ordningen, inrättade ett eget
ämbetsverk att uppsamla historiska minnesmärken af
alla slag, uppmuntrade bergverk, handel och närin-
Rar, m. m. Riket steg i styrka och välmåga, och då
konungen a(led, är 1697 (d. 5 April), efterlemnade
han detsamma mägtigt och blomstrande. — Carl var för-
mäld med Danska prinsessan Ulrika Eleonora, och af
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deras barn cmottogo sonen Carl, samt hans syster ['[.
rika Eleonora, efler hvarandra, Svenska tlironcn.

Carl XII, denna äkta Svenska hjeltenatur, var
född år 168a(d. 17 Juni), och efterträdde således sinfä-
der vid i5års ålder; men blef af ständerna likval ge.
nast myndig förklarad. Sina första regeringsår til],
bragte han uti ystra och äfventyrliga lekar, utan att
särdeles vårda sig om rikets angelägenheter. Sveriga
grannar ville derföre begagna konungens oerfarenhtt
och ungdom, för att återvinna de länder hvilka de
emot detsamma förlorat, och Carl anfölls tillika tf
Danmark, Pohlen och Ryssland, år 1700. Genast af-
sade han sig alla vekliga nöjen, och blef på en gång
förbytt till en ihärdig och oförskräckt krigare.

Först tuktades Danmark. Det hade angripit ko-
nungens svåger och bundsförvandt, hertigen afHolstein.
Då landsteg Carl på Seland, kullkastade hastigt allt
de hinder man sökte ställa for honom, framryckte
skyndsamt mot Köpenhamn, och tvang Danska ko-
rnungen Fredrik IV till freden i Travendal, d. 8
Augusti. Under tiden bröt tsar Peter I in i Estland
och belägrade Naiva. Carl inskeppade sig genast,
landsatte vid Fernau, och anlände till Narva den 20
November. Der stodo Ryssarne, 80,000 man starke,
i ett väl befästadt läger, forsedt med vallar, grafvar
och pålverk. Carls krigshär uppgick till endast 8oo»
man; men stormande anföll han sin fiende; hans ofor-
skräckthet injagade en hastig fruktan; fienden flydde
pch lemnade läger, kanoner, tross, m, m. i scgervin-
narnes händer.

Nu vände sig konungen emot Pohlen. Först till-
bakaslog han de trupper, som ville hindra honom öf-
vergången vid Diinafloden, intog Warschau samt be-
segrade Polackarne vid Klitschow (1702) och Pultusk
(iyo3). Följande år nödgade han Polska ständernt
att afsätta sin konung August, och till hans efterti**'
dåre utvälja Stanislaus Lesczinski, en inhemsk ädling.
Derefter fortsattes segertåget nedåt den fördrifne re-
gentens arfländer, Sachsen. Alla befasta orter eröfra-
des, och Svenska vapnen utbredde sig allestädes oemot-
ståndligt. General Rehnschöld vann en stor seger öf-
ver Ryssar och Sachsare, vid Frauenstadt, nära War-
schau (Febr. 1706), och slutligen blef konung August
nödsakad alt afsluta freden i Alt-Ranstadt, nyssnämd*
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lr(d. >4 Sept), samt att dervid afsäga sig Polska thro-
nen, till förmån .för Stanislaus.

Men under alla dessa segrar, hade tsar Peter åter
hunnit hemta krafter, och med de stora tillgångar
hans land gaf honom, hade han ånyo upprättat sina
förströdda härar. Genom ständiga smärre strider med
(len krigsvanda fienden, hade han gifvit de sina öfning
och stärkt deras mod, och stod hotande, efter mån-
ga vunna fördelar, färdig att möta den mag tiga se-
graren. Uti Ingermanland hade tsaren intagit alla fa-
tta orter, samt börjat anläggningen af St. Petersburg
(1703); och i Estland utbredde sig Ryssarne äfven.
Carls fältherrar gjorde dem dock tappert motstånd,
och Levenhaupt slog dem vid Gemäurete-Hoff (år
iyos). — Oru hösten år 1707 uppbröt konungen ur
Sachsen, och stälde sitt tåg mot det inre af Ryssland.
Följande år segrade han vid Holofzin, och Levenhaupt
rid Liesna; men sedan konungen fördjupat sig mi
Ukrän, och der legat i vinterqvarter, förlorade han
det afgörande slaget vid Pultava, år 1709 (d. 27 Ju-
ni g. st.), blef sårad, och flydde till Turkiet; och Sve-
riges öfvervigt i Norden var tillintetgjord.

Danskarne begagnade sig genastaf konungens olyc-
ka, bröto freden och landsatte i Skåne; men blefvo
slagne vid Helsingborg af den utmärkte fältherren
Magnus Stenbock, år 1710 (d. 28 Febr.), och tillba-
ka drifne. Stenbock gick sedan med en här öfver till
Tyskland, emedan fienden hotade Sveriges provinser
devstädes, slog Danskar och Sachsare vid Gadebusch,
år 1712 (d. 19 Dcc); men blef slutligen instängd och
fangen vid Tönningen (år 17i3J. — Konung August
återtog Polska thronen, och tsar Peter utbredde sig
segrande i Estland och Finland. Emellertid hade ko-
nung Carl förmått Turkiska sultanen till krig emot
tsaren, och i Juli månad år 17 11 befann sig Peter Ikringrimd af Turkarne vid Pruth, nära att förgås af
hunger eller fiendens svärd. Men rika skänker för-
mådde Turkiska storvisirn till ett stillestånd, och tsa-
ren var räddad. Sedan utvidgade han sina eröfringar
emot Sverige till dess alla Liffländska och Finska be-
sittningar för detta land gått förlorade.

Emellertid hade en besynnerlig egensinnighet,
|e«nte hoppet att ännu en gång förmå sultanen till krig
emot Ryssland, qvarhållit konung Carl i Turkiet.Man sökte då att med våld nödga honom till af-
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resa; men han gjorde motstånd, och vid den rylt*bara kalabaliken i Bender (d. 1 Febr. 17 13) blefhan,
eAer ett tappert motstånd, öfvermannad och fantes.Slutligen återvände han till Sverige, mot slutet af föl-
jande år, och hans blotta närvaro gaf nytt mod åt it
betryckte och nedslagne undersåtarne. Rustningarnc
börjades genast, och hastigt samlade sig mägtiga här*
skaror omkring den beundrade hjelten. Fienderna
nedsatte sina fordringar, Carl inföll i Ndrrige och en
förmonlig fred med Ryssland var redan aftalad pl
Åland, genom baron GÖrtz, då konungen stupade for
ett förrädiskt skott vid belägringen af Fredrikshall,
den 3o Nov. g. st. 1718.

Carl XII var en af sitt tidehvarfs utmärktaste
män; oförskräckt och tapper, ståndaktig och outtröttlic
att uthärda mödor, enkel i sina seder, måttlig, mild
och nedlåten, trofast och beständig i vänskap. Af si-
na undersåter var han förgudad, ehuru mycket dele-
do genom hans krig; efterverlden står förvånad infor
denna storhet af mensklig kraft. — Carl dog ogift

Ulrika Eleonora var född år 1688 (d. a3Jan.). Redan under sin konungsliga broders vistandet
Turkiet, hade hon deltagit uti styrelsen, och efter haw
fall valdes hon på riksdagen i Stockholm år 1719 till
Sveriges drottning. Enväldet blef afskaifadt och en
ny regeringsform tillika faststäld. Den första förbit'
tringen öfver landets olyckor, släckte sig emot konung
Carls gunstling, det Holsteinska geheimerådet baron
Gortz; han blef häktad, fald genom en ensidig dom
och halshuggen.

Freder söktes med de utländska magterna. Des
med England ledde till ett förhund med detta rike,
och då man i förtröstan. på bistånd härifrån uppsköt
att förlika tsaren i Ryssland, lät han sina flottor här-
ja Sveneka kusterna, hvilket icke hämmades, an-
tingen af lamhet hos styrelsen, eller af önskan att
fläcka minnet af den fallne hjelte-konung, hvilken
börjat dessa kris;.

Drottning Ulrika Eleonora hade år 1715 bliWt
förmäld med prins Fredrik af Hessen Kassel. Till ho-
nom aftradde drottningen Sveriges krona, och dog åf
1741.
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3. Hessiska Ätten.
FrkdriK I, född år 1676 (d. ty Apr.), blefge-

nom ständernas val utsedd till konung, år 1720, samt
underskref dervid en förändrad regeringsform, hvilken
ytterligare inskränkte konungamakten.

Med Pohlen och Danmark slöts fred nyssnämde
år. Konung August behöll sin krona och Sverige åter-
vann sina i Tyskland förlorade länder. Vid fredsslu-
tet i Nystad år 1721, afträddes Lifiland, Estland, In-
aermanland och Wiborgs län i Finland till Ryska tsaren.

Med riksdagen 1719 och det störtade enväldet,
börjar den i Svenska historien så ryktbara Frihets-ti-
den, under bvilken fäderneslandets historia upptages
till det mesta af berättelser om strider på riksdagar-
ne, och emellan de olika partierna. — Tvenne mot-
satta åsigter hade bemägtigat sig det allmänna tänke-
sättet, efter de olyckor som berofvat staten dess skö-
naste landskap. Minnet af fordna ärorika dagar, lif-
vade hoppet att med vapen i hand återställa det för-
ra anseendet och återtaga alla förlorade besittningar;
deremot lärde erfarenbeten, att Sveriges segrar nästan
alltid utarmat folket. De som hyllade den förra åsig-
ten, Önskade att bibehålla fäderneslandet bland eröf-
rande magter; deras motståndare yrkade att endast
fred och inre hushållning borde utgöra det eftersträf-»
vade målet. En verkligen ny tid stridde i Sverige
metl en framfaren, och dessa motsatta meningar
Utgjorde en skiljemur emellan de tvenne'partier, dem
enskild t missämja eller afund gjorde ännu mera bittra
(mot hvarandra. ■— Ifrån riksdagen år 1726, då nam-
net Hattar och Mössor uppkom, kan man anse dessa
bestäindt bildade, af hvilka det ena oafbrutet bekäm-»
pade det andra, och utländska penningar ofta afgjor-
,de rikets öde. Men tillika uppstodo ganska många
bögsinnade och frihetsälskande män, förtjente att ut-
göra ett mönster för sjelfständiga efterkommande.

Det stridslystna partiet erhöll öfverhand vid riks-
dagen år 1741. Ett kris; beslöts emot Ryssland; men
fördes med yttersta svaghet. Efter det förlorade sla-
ffel vid Willmanstrand (s. år), samt Svenska -härens
kapitulation vid Helsingfors (är 1742)) besatte Ryssar-
np hela Finland utan allt vidare motstånd. Freden i
Abo, åv 1743, utvidgade Ryska gränsen till Kyinnie-
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ne-elf. En allmän ovilja hade bemägtigat sig fnlkeb
sinne; de Svenska öfverbefalhafvarne i Finland straf-
fades till lifvet; men de lidna förlusterna voro ej der-
med ersatte. Det olyckliga kriget verkade ett uppror
bland Dal-allmogen, hviiken tågade väpnad till Stock-
holm; men blef här hastigt skingrad (s. år).

Rikets inre välmåga hade emellertid under denna
konungs styrelse ständigt förkofrat sig, och regeringen
vårdade med mycken sorgfällighet konster och veten-
skaper, näringar och andra nyttiga foretag. Fabriker-
na uppmuntrades, handeln njöt skydd och hägn, en
förbättrad allmän lag antogs år 1734, den af enskild-
ta personer förut (1739) inrättade vetenskaps-akade-
mien, stadfästes arl7.fi, m. ro. serafimer- och svärds-
orden förnyades (år 1748}, och tillika stiftade» nord-
stjerne order\.

Konung Fredrik dog år 1751 (d. »5 Mars), utan
arfvingar till thronen.

4. Holstein-Gottorpska Ätten.
Adolf Fredrik, son till hertigen af Ilolsteio

Eutin, var född år 1710 (d. 14 Maj) och valdes till
Sveriges konung år 1743. —Hans regering var en fort-
satt strid mellan partierna, afhvilka konungen led fler-
faldiga inskränkningar och förolämpningar. Detta för-
anledde en hemlig anläggning till- utvidgande af hans
magt, vid riksdagen 1756; men då AdolfFredrik obe-
slutsamt och klenmodigt öfvergaf sina vänner, blefvo
dessa röjde och straffade. Rådets myndighet hade med
hvarje riksdag i den grad tilltagit och dess ingrepp i
konungens välde blifvit så tilltagsna, att denne snart
var förvandlad till nästan blott en skuggregent. De
allmänna åtgärderna hade hämmat all inre rörelse,
förlägenheten och behofven blefvo allt mera tryckan-
de, och likväl nekade de mägtige riksråderna att sam-
mankalla ständerna, emedan de hade skäl att frukta
förlusten af sitt inflytande. Detta förmådde slutligen
Adolf Fredrik, uppmuntrad af sin nerffulla son Gu-
staf, att (år 1768) nedlägga styrelsen. Alla ärender af-
stadnade härigenom, kollegier och embetsverk upp-
hörde med sina göromål, och staten stod såsom upp-

löst.
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),„!. 1.1l -• o\ nit irlt tttgMh des« följder DÖdaaJk th*
Het till eftffrflift; >'ikscns ständer MMBWttriMdej rtl
nytt parti fick öfverhanden, del förra rådet störtades;
nicn det nya fortfor att hälla konungen i det gamla

idet
Stsom i Wclphaliskn freden blef Sve-

fige inveckladt i det sjuåriga krigel , Uti Sverige l>e-
•: milt åét Pomimnka , emot konung Adolf Fredriks
i Fredrik III PreUssen, hvilket fördes utan krafl
och slutades utan hra, Krvd med Preussen ingick* i
Haml)UiiT ar i"6a.

Landpts styrka tilttdjg Under Adolf Fredriks &f**
r'\na; vetinskajier och skaldekonst erJiöllo mycken upp-
muntran, framfor allt af konungens snillrika grmål;
\lllclllets-I\kadclniell stiftades Iri -~> ?, yenom liciitks

den första tryckfrihetsordning Utkom i Sve->
rige år 1766; för rikets llotla, förs varsverk, fahrikrr,
m. m. användes all rådig den sa kallade nya
stih-n i tiderakninijen infördes fly tys3; o. s. v.

Konung Adolf Fredrik var förmäld med Preussi-
ål pritUéMta Lovisa TUriha, oeti hade ined henne
pinsarne Gustaf och Carl, hvilka cmottogo Sven-
ska thronen efter honom, samt Fredrik Adolf, och
MlMttttn Sofia. Albertina. ■— Han dog hastigt af slag,
är 1771 (d. la F«hr.)»

GISTAF 111, född ar 1746 (d. a4Jan.), var be-
I med lysande själs- och naturs-gåfvor, och hade
iiliallit en ganska vårdad uppfostran; lnen hvil-

Ifn tnrdc hafva saknat ett konungsligt alfvar, lika—
hai\s eget sinnelag manlig ihärdighet. Vid sin fa-

den död hefann han sig på utländska resor, återvän-
'i'l geeast hem och sammankallade ständerna. Dä par*
tinrnas stridigheter ökades ined hvarje dag, ocli hota-
de rikets välfärd, lyckades det Gustafs kloka och ra-
tta beslutsamhet, att, den 19Augusti 1772, genomfo-

-1 evolution, Ii vilken stöVtade det förra regerings-
och ganska mycket utvidgade regentens magt.

Konungen, som ansåg tiden vara inne, att från
■J*»bnd atrreröfra Sveriges förlorade landskap, då

like nu var inveckladt i ett vidt utseende krig
•"•d Turkarne, anföll Ryssarne år 1788. Hans fram-

syntes till en början alldeles afgjord, då ett my-
■>i kändt under namn af Anjala Förbundet, utbröt

'■•rohok fir Ungdom.. »I
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bland trupperna (5..å.). Konungen hade, emot grund-
lagen, börjat ett anfallskrig; de genom regement!
ändringen förkrossade partierna vaknade åter, och ha-
ren, uppviglad af dem, nekade att lyda. Ordninget
blef val innan kort återstäld, och anförarne för ort-
dan fängslade; men det gynnande ögonblicket var for-
loradt. — Nu förklarade äfven Danmark krig,
Rysslands bundsförvandt, ehuru det genast tvangs if
konungen i Preussen att inställa fiendlligheterna. —Nyss omtalade oroligheler föranledde en riksdaj
1789), samt dervid antagandet af den så kallade För-
enings- och Säkerhets-Akten , hvarigenom konungen bltf
nästan enväldig.

Emellertid fortsattes kriget emot Ryssland, och
segrarne till lands vid Parkkumäki (1789) och IValkia-
£l(l79o), samt till sjös vid Högland (178b) och Svensk-
sund (1790), förökade väl Svenska vapnens ära, mn
utvidgade ejrikets gränsor, vid freden i J-feriilä år 179a

Konungen vidtog mänga nyttiga åtgärder till dtt
inre tillståndets upphjelpande. 'En allmän religionsfri-
het stadgades i riket; handeln njöt uppmuntran, ock
genom ett fördrag med Frankrike bJef ön Barlhelemj
en Svensk besittning; målare- och l>ildhuggare-ak;idt>
micn, hvartill Tessin redan långt förut lagt en grund
(år 1734), stiftades år 1773, och Svenska akademiet
år 1786, m. m.

Träffad af ett förrädiskt skott, på en maskradbai
i Stockholm, natten emellan den 16 och 17 Mars 1791
dos konungen den 29 derpå följ. — Gustaf 111 varaf (it

ridderligt sinne, ledd af mycken ärelvstnnd, samt «
stor älskare af konster <>cli vetenskaper. Utmärkte män
af alla slag funno uti honom en konungslig gynnare;
men hans kärlek för prakt och glans torde kanske haf-
va öfvergått rikets tillgångar. — Han var förmäld md
Danska prinsessan Sofia Magdalena,

Gistaf IV Adolf, född år 1778 (d. 1 Nov.
emottog regeringen efter sin fader, dock under sin far-
broder hertig Carls förmynderskap. År 1796 tillträd-
de han sjelf likets styreke, och förmäldes följande år**
med prinsessan Fredrika Dorothea Wilhelmina «■
Baden.

Med alfvar omfattade han alla angelägenheters*
rörde landets väl, afslöt med Ryssland (år 1800) **fordrag, om en så kallad väpnad neutralitet till &■
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föratt skydda handeln, samt ingick (följ. år) en vän-
skaps- och handels-traktat med samma rike, uppfi 12
årr. Flera författningar utfärdades till landtbrukets
och näringames förkofran, Trollhatte slussverk &!ef
fnllbordadt (år 1800), en krigsvetenskaps akademi
tad, m. m. Konungen var, motsatt sin höge fader,
en hushållsaktig- regent; men hans af naturen fasta
lynne öfvergick; genom tidshändelsérrias inverkiini till'-
ert politisk egensinnighét, hvilkén »tortade honom' frän
thronen och ådrog riket stora förluster.

Den gäsning Franska revolutionen »pridt öfver
Eurdpa, oroade Gustaf Adolf, och väckte ho» honom
fiendtlighet emot all fri tankeyttring; På en annan
sida hyste han ett illa beräknadf hat emot Napoleon.
Detta föranledde Pommerns förlust (år 1807), och kort
derna ett krig med Ryssland. I Februari månad år
1800 inbröto Ryssarne i Finland, för att tvinga Gu-
stafAdolf att öfvergifva sitt förbund medEngland, hvil-
k«t konungen envist hade vägrat; Stridskrafterna'vo-
ro fullkomligt olika. De svaga Finska trupperna veko"
småningom tillbaka för öfyermagten; fastningarne
Svartholm och Sveaborg gingb öfVer; men under vå-
ren och sommaren tillkämpade sig den hjeltemodiga
Finska arméen, anförd af generalerna Adlercreutz' och
Sandels, segrarne vid Siikajoki, Rewolax, Puikkila,
Lappb och Altiwo. Från Sverige ankom ingen und-
sättning; blott illa anlagde landstigningar försöktes och
misslyckades. Äfven Danmark hade brutit freden och
sysselsatte en del af Sveriges stridskrafter. — Ryssar-
ne erhöllo emot hösten nya förstärkningar; den lilla
Finska hjelte-hären måste ånyo vika tillbaka, förlora-
de slaget vid Orawais, och utrymde slutligen' hela
Finland. Begagnande den ovanligt kalla vintern, gick
fienden längs isen öfver Qvarken till TJmeå, samt Öf-
ver Ålands haf till Grislehamn (Mars 1809), och ho-
tade riket med fullkomlig'undergång. Och då konun-
gen, det oaktadt, envist yrkade krigets fortsättande,
och dertill ville ntskrifva utomordentligt hårda gär-
der, utbröt en revolution'i Stockholm den i 3Mars
180g, ledd af dåvarande generalen Adlercrtut%, hvar-

igenom Gustaf Adolf, jemte sina efterkommande, blef
förklarad thvonen föflustig.

Carl XIII valdes nu till Sveriges konung. Han
vtr född i 748 (d. 7 Oktober). — Vid: hans äntrade
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till regeringen upphäfdes (len hittills gällande statsför-
fattningen, och en ny regeringsform antogs den 6 Ju-
ni 1809. — Styrelsens första omsorg blef alt afsluta
fred ined de mot riket krigförande magierna. En så-
dan ingicks med Ryssland i Fredrikshamn, den tj
Sept. 1809, då hela Finland aftraddes; samt med Dan-
mark i Jönköping (d. 10 Dec. s. år), och med Frank-
rike i Paris 1810, genom hvilka sednare allting åter-
gick till samma förhållande som före krigets utbrott.

Emedan konungen befann sig utan arfvingar, val-
des (Ang. 1809) af ständerna till hans thronföljare
prinsen af Schlesvig- Uolstein- Sondenburg- Augusten-
burg, Kristian August, hvilken af konungen adopte-
rades samt antog namn af Carl August. Men när han
kort derpå (1810) hastigt afled, utsågs dertill Fran-
ska marskalken, prinsen af Ponte-Corvo, Johan Bap-
tist Julius Bernadotte. Adopterad af konungen antog
lian namn af Carl Johan.

Då Napoleon år 181a anföll Ryssland, förklarade
sig äfven Sverige emot honom, och Svenska hären,
anförd af kronprinsen, deltog i segrarne vid Gross-
Beeren, Dennewitz och Leipzig. Mot Danmark, Na-
poleons bundsforvandt, förklarades krig, och nämde ri-
ke blef genom freden i Kiel, år 1814, tvunget att af-
träda Norrige. Detta land hade emellertid förklarat
sig oafhängigt, och måste med vapen förmås till före-
ning med Sverige. '

Konung Carl XIII dog den 5 Februari 1818.
Han var förmäld med prinsessan Hedvik Elisabeth
Charlotta af Holstein-Gottorp (död d. ao Juni s. år).

5. Huset Ponte-Corvo.
Carl XIV Johan, född år 1764 (d. 26 Jan.) uti

staden Pau i södra Frankrike, emottog nu thronen.
Hans Maj:ts lysande fältherre ära, segerrika rykte och
utmärkta personliga egenskaper, hade upphöjt honom
på Sveriges thron, och hans hittills varande fredliga
regering, har oafbrutet varit utmärkt genom mångfal-
diga åtgärder till landets förkofran. — Södertelje ka-
nal, hvilken öppnat gemenskap emellan Mälaren och
Östersjön, fullbordades år 1819, och det jättelika fö-
retaget, Götha kanal, är äfven nära sin fulländnings
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hofratten i Christianstad inrättades år 1821, och en ny
lagbok har blifvit utarbetad. Undervisnings- och för-
svarsverken, fästnings anläggningar, en friare handel,o.
s. v. hafva njutit styrelsens synnerliga omvårdnad.

Med sin höga gemål, drottning Eugenia Bernhar-
dina Desideria (f. 1781), har konungen en son, Svea
rikes kronprins, Josef Frans Oskar (f. 1799)9 *°'r~mald år med prinsessan Josefina Maximiliana
Eugenia, af Leuchtenberg (f. 1807). Detta höga par
Sr välsignadt med prinsarne Carl Ludvik Eu°ene , her-
tig af Skåne (f. 1826), Frans Gustaf Oskar, hertig
af Upland (f. 1827), samt Oskar Fredrik, hertig af
Östergöthland (f. 1829), och prinsessan Charlotta Eu-
genia Augusta Amalia Albertina (f. i83o).



NORRIGES HISTORIA.

ilorrige har i äldsta tider varit bebodt troligen af
samma folkstammar som Sverige.

Äfven här berättas Oden hafva insatt en son, Sä-
mingj till regent, samt der infört sin gudadyrkan.
Landet utgjorde länge en alldeles obekant samt från det
öfriga Skandinavien likasom skild verld. Man visste
derom endast, att det var sönderstyckadt uti ett stort
antal smärre delar, hvilka hvar och en bildade obe-
roende stater, med egna konungar. Dessa förde oaf-
brutna krig med hvarandra, segrade eller stupade, er-
öfrade sina grannars områden och förlorade dem åter.

En närmare gemenskap med det öfriga norden upp-
kom, sedan Svenska konungen Ing/ald Illrådes son
Olof, med binamnet Tråtclja, hade nedsatt sig i Werm-
Jand, och böljat odla detta landskap (mot slutet af y.de
seklet). Då denne, under en svår hungersnöd, blef
af folket offrad åt Oden, men missväxtåren ändock
fortforo, flyttade en del af hans undersåter till Norri-
ge, der de funno Olofs yngsta son Harald Hvitben,
uppfostrad hos sin morbror, och valde honom till sin
konung. Han inkräktade flere kringliggande småriken,
och Ynglinga-ätten blefsålunda regerande äfven i Nor-
rige, samt förenade dermed Wermland, genom arf. —Hal/dan Svarte, en af hans efterkommande, stiftade
goda lagar, var en vis konung, och lade, genom sina
eröfringar, grunden till Norriges förenande till ett en-
da rike.

Detta utfördes af hans storsinnade son, Harald
Härfagcr , hvars utmärkta egenskaper understödde hans
obegränsade äregirighet. Redan vid tio års ålder be-
rättas han hafva emottagit sin faders vidsträckta län-
der, och han höll, med rådighet och mod, de kufva-
de konungarne i lydnad. Tillika gjorde han flere nya
inkräktningar. Men när han sedan friade till den skö-
na Gyda, konungadotter i Hårdaland, fick han det
skymfliga svar, att hon icke gifte sig med en man,
hvilken åtnöjde sig med att vara småkonung, såsom
alla hans fäder.
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Detta uppretade Haralds afnaturen brinnande äre-

lystnad. Han gjorde ett löfte att icke klippa och
ansa sitt hår, innan eröfringen blifvit fullbordad.
Inom tio år var han regent öfver hela Norrige, och
gifte sig med Gyda. Hans numera långa och sköna
hår, gaf honom binamnet Härfader. Sin envåldsmagt
begagnade han att skydda landet, att infora goda la-
gar, afvärja våld, fejder och ströfverier, utvidga han-
deln, m. m. Af hat till hans envälde, utflyttade mån-
ga Norrmän till Island, hvilket sålunda blefbefolkadt,
och en fri republik derstädes upprättad. Harald dog
ir 936, 83 år gammal, och efter hans död sönderföll
riket åter.

Erik Blodyxe, Haralds son, efterträdde honom.
Han saknade sin faders stora egenskaper, och de fri-
sinnade Norrmännen fördrog o med otålighet förlusten
af sitt sjelfberoende. Oroligheter utbröto, dem Erik
i början lyckligen kufvade med hårdhet och list; men
slutligen undanträngdes han af sin halfbroder

Håkan I, Adalstens Fostrv eller den Gode, som
var en förträfflig regent och införde goda lagar och
inrättningar. Uppfostrad hos konung Adalsten i Eng-
land, hvaraf hans binamn härleder sig, hade han der
antagit kristna läran, hvilken han begynte utbreda i
Norrige. Han dog år g63, och utnämde till sin efter-
trädare Eriks son

Harald. Denne erhöll binamnet Gråfäll, då han
en gång klädde sig i vargskinnspäls, för att befordra
försäljningen af en Isländsk köpmans skinnvaror. Lan-
dets småkonungar blefvo snart åter mägtige och upp-
studsige emot öfverkonungen. Retad, af deras trotsig-
het, och äggad af sin moder Gunhild, begick han
flera grymheter, samt lät slutligen mörda den. öfver-
modige Sigurd Jarl i Throndhiem. Dennes son, Håkan
Hlade Jarl, sökte och erhöll bistånd af konung Harald
Blåtand iDanmark. Harald Gråfäll ernade besöka Dan-
ska konungen; men blef under resan af honom, öfver-
fallen och dödad (år 977). — Håkan och Harald Grdn-
'ke, en Norrsk fursteson, styrde sedan riket en, tid;
men stodo i ett visst • beroende af Danmark. Håkan
förjagades af Olof Tryggvason, och mördades af sia
trål, Karker.

Olof Tryggvason, det gamla nordens mest be-
ryktade hjeUe, af naturen lika frikostigt utrustad med
själs- och kropps-förmögenheter, som af ödet förunnad
«a lefnad full af bragder och äfventyr. Hans fader,
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en småkonung i Norrige, hade bliftit mördad afny»s,
nämde Gunhild, hvilken med både list och våld sök-
te beröfva Olof lifvet; men hans moder flydde m«J
honom till sin broder i Gardarike (Ryssland). Under
ilftresan blcf han tagen af Estniska sjöröfvare, och
jemte sin moder försåld till slaf. Någon tid derefter igeiw

kändes han af sin till Estland ankomna morbror, hvil-
ken köpte honom , och drog forsorg om hans uppfostran.
Snart blef han, en vidtfrägdad viking, och eröfrade slutli-
gen Norrige (år 995.) Olof införde kristna läran i sitt rk
kc; men anfölls (år 1000) af konung Olof i Sverige
och Sven Tjugnskägg i Danmark, och nu stod det i
norden så ryktbara slaget vid ön Swold, der Olofs
flotta besegrades af öfvermagten. Allmänna tanken ar
den, att han drunknat, då han genom simmande sök-
te rödda sig; men pilgrimer berättade huru de seder*
mera sett honom i Jerusalem. Hans lof och ära fort-
lefde :länge i nordens gamla sagor och sånger, hvilka
framställa honoip såsom ett mönster för behjertad*krigare.

Olof den Tjocke eller den Helige' befriade (år
toiÖ) sitt fädernesland frän det utländska inflytande,
hvarunder det råkat vid Olof Tryggvasons fall; men han
sökte med våld införa kristendomen. Detta retade han»
hedniska undcrsåter till uppror, och han stupade emot
dem i det ryktbara slaget vid Sticklestad (år io3i).
Efter sin död blef han ansedd som ett helgon. — Hans
ätt bibehöll sig på Norriges thron uti nära trehundracto
år, £hnrn under oafbrutna buller och strider, samt' i
beroende af Danska konungarne, hvilka stundom ul-
sdgo sina .söner till regenter härstädes.

'•■• Ei*«ådan var Sven, oäkta son af Knut den Sto-
re -i Danmark, och genom hatts inflytande insatt i
rigé." Men han bfcf snai-t utträngd af Oföf den Heli-
ges 4(M ■ ■•• ' . . ■" ' '_■.

Magnus, med binamnet den Gode. Han var tajH
per deheålrigserfaren, stadgade kristendomen i Norrige,'
ntgatf fcfoka stadgar till• landets forkofran, och en Vflagbok,l kand under benämningen Grägäsert. Med ko-
nung Hårdeknut i Danmark, son af Knut den Store,
hvilken gjorde anspråk på Norrska thronen, träffade
Magnus det aftal, att den eflerlefvande skalle ärfv»
den andras rike. Knut dog först, och Magnus styr-
de sedan vissa delar af Danska länderna) xntn kon» all-
drig i fcgn besittning af kronan derätädes* Under «tt
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krigståg till Danmark, fann han sin död, genom ett
fall från hästen (år 1047)-

Harald Härdrådc, Olof den Heliges hnlfbroder,
och förut medregent åt Magnus, efterträdde honom.
Han var en klok, men svekfull konung, hade tjent
bland fVäringarne i Mycklagård (Konstantinopel), äl-
skade konster och vetenskaper, och stupade i ett an-
fall mot England (år 1066).

Olof Kyrre, eller den Fridsamme, Haralds son,
emottog thronen efter honom, förde en fredlig rege-
ring, upphjelpte landets välstånd, anlade flera biskops-
stift, samt efterlemnade vid sin död (år iog3) ettkärt
minne, såsom en verksam befordrare af sina underså-
ten bildning och rikets styrka.

Magnus, Olofs son, benamd Barfot, af detgenom
honom införda bruket, att bära korta underkläder och
bara ben, var en tapper och stridslysten regent, hvil-
ken oafbrutet låg i härfärder. Han stupade i ett krigs-
tåg emot Irland (år 11o3). -*- Honom efterträdde hans son

Sigurd, med tillnamnet Jorsalafar(Jerusalems-fara-
re), hvilket han erhöll för ettkorståg till Palaestina. Han
stadgade de andliges välde i Norrige, utgaf en art kyr-
kolag, bestiimde tionde åt presterna, och dog sotdöd
(år \il<s).

Långa inhemska oroligheter och strider om kro-
nan, följde på hans död. Thronen eröfrades med va-
pen i hand; den ena regenten störtade den andra, och föll
sedan sjelf för svek, gift eller svärd. Under sådana om-
störtningar samt minderåriga konungars styrelse, utvid-
gades de andligas välde. Slutligen inkräktades riket af

Sverre (år 1177), biträdd af Birkebenarne , lika
vS namnkunniga fribytare, som djerfva och härdade
krigare. Sverre var en utmärkt, ädelsinnad och hjel-
temodig konung, samt är den förste hvilken man med
säkerhet vet hafva slagit mynt i Norrige. — Efter hans
död (år 1203) utbröto nya buller; men han efterträd-
des dock af sin son, Håkan IV, och sedan denne sår
derefler blef förgifven, af sin styfmoder Margaretha,
dotter af Erik den Helige i Sverige, uppstodo nya
brytningar och tvister, intill dess Håkans son

Hakan V, eller den Gamle, emottog riket (är
.' **7) • Han styrde landet med lugn och ordning, samt
införde flera nyttiga inrättningar. Under honom hölls
den första riksdag i Norrigc (år 1223), och hans väl-r
'le utvidgades med Island och Grönland. Sitt binamn
"höll jun af siv långvariga regering (intill år 1263)
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Magnus Lagabtetcr , den föregåendes son, erhöll ätt

binamn genom forbättring af lagarne och den inre ord»
ningens återställande. Från honom härledde sig det si
kallade Norrska Hirdskrå, hvilket utgjorde ett släp
grundlag och var tillika reglemente för hof- och tjen-
stcmän. (Dog år 1280). Hans yngre son och aadn
efterträdare

Hakan VI blef, genom sin dotter Ingeborg, morfa-
der till Svenska konungen Magnus Srnekj hvilken ock
ärfde Norriges thron vid Håkans död (år i3ig). Fol-
ket, missnöjdt med hans frånvaro i Sverige, valde hani
son Håkan VII till hans medregent. Digerdöden bort-
ryckte (år i350) tvåtredjedelar af landets folkmängd,
och försvagade derigenom riket ganska mycket. Mag-
nus var i Sverige afsatt och hölls derstädes fangen.
Efter många underhandlingar, ingick Håkan förbund
med ett antal af dess mägtige adel, som redan blifvit
missnöjdt med konung Albrekt, ryckte in med et
krigshär och belägrade Stockholm. Magnus «blef di
frigifven, ehuru mot en hög lösepenning, flyttade till
Norrige, och dog derstädes (år — Håkan, so»
äfven gick i mistning om Svenska thronen, dog i
Norrige (år i38o).

Olof V, hans son med Danska konungen Walde-
mars dotter Margaretha, hade redan förut blifvit ut-
nänid till regent i Danmark. Efter Olofs död, vid 16
års ålder, ärfde Margaretha begge dessa riken, samt
förenade dermed snart äfven Sverige, hvilka hon, ge-
nom Kaimare-Unionen j förbant till en stat.

Ifrån denna tid blef Norritje förenadt med Dan-
mark, och då Kristian II:s tviaimi hadt? utrotat lan-
dets mägtige och adel, förvandlades det till en
provins. — Den Evangelisk-Lutherska läran införd* ;
Norrige år i536.

Sedan detta rike, genom freden i Kiel, hadeblif-
vit afträdt till Sverige, förklarade det sig oberoende
nf sina grannar, antog en egen statsförfattning i Eld*
vold den 17 Maj 1814, samt valde Danska prim»
Kristian Fredrik till sin regent. Men då Sverige mci
härsmagt genomdref verkställigheten af Kieler-trakt*-
ten, ingick Norrige fördraget i Möss, den i 4Augus°
samma år, hvarigenom Norrige blef fbrenadt med Sve-
rige, likväl, såsom ett serskildt rike, med egen stat*"
författning, antagen och stadfäst vid stortinget i Ckil*
stiania den 4 Not. s. år.



LÄRDOMS HISTORIA.

Afven den flyktigaste uppmärksamhet på de omgif-
vaode föremålen, röjer öfverallt en lefvande natur,
utan att någon synbar magt tyckes beherrska densam-
ma. De första frågor den vackla menskliga eftertan-
lan derföre måste göra sig, skulle följaktligen blifva
om grunden härtill och om alla tings yttersta ursprung.
Med försök till sådana forskningar, börjar ock all bild-
nings historia hos hvarje folkslag. Svaren harå hafva
utfallit olika, hos skilda stammar, under olika luft-
streck och deraf härflytande förhållanden; men nästan
alla komma de dock deri öfverens, att förklara natu-
rens lif genom guda-krafter eller gestalter, hvilka skulle
befolka densamma. Hvarje träd hade sin gudomlig-
het, vattnet beboddes af dem och äfven i stenarne vo-
ro sådana af lägre grader inneslutna. Gudom och
natur sammansmälte till en oåtskiljelig enhet. Högre
väsenden stodo i det förtroligaste samband med menni-
skorna, bildade med dem en egen ännu icke söndrad
verld, vakade öfver alla handlingar, straffade genast
deonda eller belönade med framgång och sällhet de goda.

Ur sådana åsigter, foster af den menskliga forsknin-
gens barndom, utbildade sig de äldste nationernas
Theogonier och Kosmogonier , af inbillningskraften ska-
pade läror om gudames och verldens upphof. De
utgöra första försöken till ett filosoferande, samt kun-
na anses såsom folks-drömmar eller dunkla erinringar
af en ursprunglig uppenbarelse. Häruti inströddes be-
rättelser och dikter om gudames lefnad och bragder
pä jorden, symboliserade verldshändelser och slutligen
de gamle hjeltarnes bedrifter. Småningom uppstodderaf ett starkare eller lösare sammanknutit system,det man plägar benämna Mythologi.

Men emedan det hela är en frukt af den mensk-
luja fantasien, eller åtminstone af densamma behand-
ladt, utgör en sådan inythologi tillika folkens äjd-
ita skaldekonst. Äfven deras gamla häfder och hjel-
tedater inflätas häri; deras forntida tappra män, ansed-de »ésom nedstigne från gudarne, inférlifvas ånyo med
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dem i den mythiska bygnaden; och på detta sätt åt»,
finner man der också stammens uräldsta öden. Si,
Junda förena .sig fornåldrens gudalära, skaldekonst ockhistoria till ett enda helt; det ena finnes endast geno»
det andra, och kan nu icke mera urskiljas eller ti,
söndras. — Men den poetiska tanken har ock antagit
poetisk form; dcrfore blef sången medlet att fort-
planta åsigter och kunskaper; och således innefattas ide gamlas qvaden på ett ställe deras gudalära, skal-
dekonst och historia. Detta var så mycket mera «
följd af omständigheternas kraf, som man, ännu okun-
nig om skrifkonsten, hade lättast att i minnet bibe-
hålla en framställning uppsatt i versform. Skalden blef
den första religionsläraren, lagstiftaren, historieskrifva-
ren och befordraren af all bildning. Öfverallt är den
prosaiska berättelsen yngre än den berättande sången.

I.
Bildningens Historia under Gamla Tiden.

Asien och Afrika.
Det är osäkert hvar den äldsta odlingen bör sö-

kas. Historiskt finner man den uti Egypten och Phoe-
nicien; men nyare forskningar hafva uti Ethiopien an-
träiFat spår af en i hög grad utvecklad kultur, hyil-
ken tydligen visar sig vara ursprunget till den Egyp-
tiska. Alla naturförhållanden och de äldsta historiskt
hantydningar synas äfven ådagalägga, att Egypten er-
hållit sina inbyggare och sin hyfsning från högländta-
re och sydligare trakter. Menäfven till Ethiopien tor-
de den vara inflyttad från andra luftstreck. Här hän-
visar allt till det gamla Indien, och det i forntiden
bekanta Meroe, en prest-stat vid östra kusten af Afri-
ka, ryktbar för sin handel med nyssnämde land) sina
rikedomar och folkets högre utveckling, tyckes hafVa
varit den väg, hvarigenom den Indiska kulturen ut-
gick emot vestern och norden.

Aedan de äldsta häfdetecknare omtala Babylon,
såsom ett hufvudsäte for utbredda kunskaper. Lik-
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•,-nas dessa hafva framträngt liit Ifrån sydligare

orter, och den likhet man tror sig röja emellan
de yamla Egyptiernas och Babyloiiierniis seder och
inrättningar, samt emellan deras och den Indiska, dels
uti invånarnes skiftande i vissa kaster eller serskildta af-
delningar, i afseende på uppfostran och lefnadssätt, och
Jeb i' prest-kqstens företräde och afgjorda inflytande
ni folket, torde vittna om kulturens ankomst äfven
till Babylon ifrån Indien.

Men först efter uppfinningen af skrifkonsten, kan
man anse den mcnskliga odlingens framsteg försäkrade.
Kvar denna underbara konst uppkommit, är och må-
tte numera förblifva fullkomligen outredt. Allmännast
har man härvid omtalat Thciut eller Thout (Thoyt) en
Phoenicier, omkring 1600 eller 1700 år f. Chr. födel-
se; andra omnämna Hennes Trismegistos , m. fl. Det-
ta itergående till gudarne, bevisaratt man redan i äld-
sta tider ej kunde utveckla förhållandet. Man hade
förut en art skrift bekant, sådan den förefinnes i hie-
roglyferna uti Egypten, deruti man genom vissa bil-
der af djur, verktyg, handlingar, m. m. uttryckte och
i minnet fäste vissa händelser eller omständigheter.
Sannolikast är skrifkonsten, likasom 'mycket annat, ic-
ke på en gång uppfunnen, utan har den, under en
läng följd af tid, småningom utbildat sig. Kanske är
Jen ock, både tillEgypten och Phcenicien, inkommen
med de ifrån söder inflyttade högre kunskaperna.

Uti nordliga delen afden vestra Indiska halfön, haf-
va Europe'erna under sist förflutna århundrade lärtkän-
na ett folk, hvilket intill våra dagar bibehållit en gam-
mal litteratur, på ett i samhällslifvct redan uldödt tungo-
mål, det Sanskritsfia. Detta utgör härstädes ännu lärdo-
mens språk, och studeras såsom sådant af Indianernas
pnAkast, Brahminerna. Talrika nationalsagor och
drifter hänvisa på en mycket tidig vetenskaplig odling,
barledd från sjelfva gudarne. I fall man får antaga
Indien såsom bildningens egentliga moderland, torde
•nan äfven böra tillägga dess gamla litteratur en hög
ålder, om den ock i si'.t nuvarande skick vore ord-
nad af en yngre hand. Indianernas äldsta religions-
fok, Vedam (lagbok), hvilken innehåller deras up-
penbarade läror, tillskrifves gudarne Brahma eller

iv.. .ehuru dess spridda delar under sednare tider
klifvit samlade och ordnade af skalden Wyastu Eme-
<ka dea lägre folkklassen ej fick läsa Vedam, erhöll



densamma utaf Brahma till sin ledning den gudooA.
ga historien, eller Ba«ctvadam } hvilken innehåller ig.
den Vischnu* lefverne.

Äfven Kineserna äga en urgammal litteratur, mci
hvilkens ålder ej kan bestämmas;.ty deras egen upp.
gift om inånga tusendetal af år, måste befinna? ftjfj.
kömligen ohistorisk och otillförlitiig. Detta folks he-
liga böcker (King) härleda sig från vidt aflägsna fav
hundraden, ehuru deras nu varande form är nyan.
Kok-Jh-tse eller Confucius, Kinesernas lärare, är yidi
yngre (550 f. Chr.). Han afhandlade, i flera arbete»,
filosofi, moral, fäderneslandets historia, m, m.

Den äldsta säkert kände skriftställare är Moses (yA-
gefär isoo år f. Chr.), en Jude, uppfostrad hes de»
då redan på en hög odlingsgrad stående prestkasten iEgypten.
-■■" Uti Sanchuniaton (iaso år f. Chr.j,' hade Vhte-
nicierna en hisiorieskrifvare, af hvars arbete vi nume-
ra känna blott ett litet fragment.

-••■• Babyionien beboddes fordom af ett elddyrka»-
de folk, hvilket utbredde sina insigter, tillika mediftt
språk, till sina beherrskare, de inkräktande Käldeenu.
De betydligaste framstegen hade de gjort i stjernkun-
skapeni, hvilken tyckes hafva intagit första rummet
hos dem, och i tornet af Belus templet (solguden*)
uti Babylon., var ett astronomiskt observatorium inrit-
tadt; de'visste bestämma fixstjernornas rörelser, kände
dagens indelning i tolf timmar, o. s. v.

Babyloniernas trosläror och deras lärde, Mager-
ziflj sjiridde sig till Medier och Perser. Dessa sistniim-
des religionsbok , Zend-Avesta (det lefvande ordel), ord-
nades och utbreddes afZoroanter eller Zerdutsch, fckW
Medier (omkring 600 år f. Chr.), och hålles ännu 1
helgd af Guebrerna.

Grekerna.
a). Under deras lysande Dagar.

Den egenteliga litteraturen uppstod hos Grekerna,
detta herrliga, ungdoms friska folk, åt hvilket naturen
slösat sina rikaste gåfvor, af skönhet i de yttre for-

17 4 Lärdoms Historia.
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merna, brinnande kärlek for friheten, skarpt forstånd
och lefvande inbillningskraft. Äfven hos dem upp-
trädde först den mythiskt-episka dikt-konsten. Deras
fabelålder uppter en art prestskalder, hvilket häntyder
på odlingens inflyttande från orter, der prestkasten in-
nehade all bildning och: var den herrskande, •och utom
de gamla hymn- och orakel-sångarne Musteut, Linos,
m. fl. från en okänd tidpunkt, har Orpheut (omkr.
iaso f. Chr.) gjort sig ryktbar, såsom den hvilk.cn bi-
dragitatt mildra sina landsmäns vildhet och råa seder.
Derföre berättar sagan, att han med sid sång kunde
sätta menniskor, djur och stenar i rörelse. — Under
Grekernas för historien ännu dunkla bjelteålder, ut~
vecklade sig sedan småningom den rent Episka skalde-
konsten. Hornerus, en lonier, troligen från ön Chios
(omkr. 900 f. Chr.), bragte densamma till sin höjd,
genom sina begge episka dikter, Mas och Odyssea,
uti hvilken föregående han besjöng Trojanska kriget,
och i den sednare Odysseus (Ulysses) äfven tyr vid sin
återresa från detsamma. — Kort efter honom lefde He~
tiodus, hemma från Kumae i vEolien; men bosatt uti
Askra i Bceotien. Honom tillskrifvas tvenné dikter:
Thto°onien [Qsoyovia), af ett mythiskt-filosofiskt in-
nehåll, samt Arbeten och Dagar {E(iya xai *Mfieqai),
hvilket innehåller en sammansättning af ekonomiska
och moraliska läror. — Uti den sedaare utbildade Ly-
riska skaldekonsten utmärkte sig: Archilockus (omkr.
710 f. Chr.); Tyrtceus från Miletus (680 f. Chr.),
författare till högsinnade krigssånger; Sappho, den
ryktbara sångarinnan från Mitylene (600 f. Chr.)) Ana-
kreon från Teos i lonien (530 f. Chr.), namnkunnig
for sånger om, vin och kärlek; Pindarus, fråa Thebe
(500 f. Chr.), ryktbar, för sina segerhymner vid Olym-
piska spelen; m. fl.
■

Äfven den skaldekonsten upphann hos
Grekerna sin högsta fulländning. Dess första ursprung
härleder man 'från en folkförlustelse hos dem, att, vid
festliga till-föllen, en förening af flera personer, mimiskt
a&jöngo sina inhemska folksånger, dervid några ut-
föi-de hufvudrolen, ock kanikatyriskt flaastälde styc-
kets innehåll, och de andra deremellaa inst&mde i chö-
r«t. Hufvudpersoncina■'■förklädde sig< i djurshudar till

'och:.derföre..erhöllo ifessa igrofva mimiskaspä nMkn af *Saturuka, Ontaet. Men Tksspå (sgo f,
Chr.),. en-Solons samtida, förbättrade dessa ofningar
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■I vida, att han lät endast ädle krigare från Grekrr-
nas rnythiska hjeltetid framträda infor åskådarne. Mnn
reste omkriåg, och uppUute samt framstälde frän sin
vagn i mimiskt föredrag strödda delar af Homeii och
andra hjeltesåtigares dikter. Thespis benämnes derlVi-
M allmänt som uppfinnare af den tragiska konsten. —Denna bragtes sedan till sin höjd hos Athcnicnst 1n,.
under deras skönaste frihetstid, och dess trenne tne
pofste mästare voro: /Eschylus f. Chr.), hvilken
tappert stridt for fäderneslandets sjelfstiindighet vid
Marathon, Salamis och Platsea; Sophocles (44°'• Clir.)
bcn;lmd det Attiska Biet, för den milda ljuflieten i sin
dikt, samt dennes samtida Euripides. Det gamla Om»
kiska sorgespelet sträfvade att åskådligt frarttstatla
hjeltars högsinnade strid emot ödets stränghet, och de-
ras ädla fall emot den allt förkrossande Öfvermägteto.
—■■ Ungefär vid samma tid uppkom äfven Lustspelet
eller Komedien, hvars bestämmelse var att lemna d.ir-
skapen och lasten till pris åt det allmänna åtlöjet.
Man antager Susarion (560 f. Chr.) såsom dess upp-
finnare; men konsten bragtes till sin höjd i det (Via
Athen, af Arislophanes f. Chr.). I början j>ll-
-gade man låta kända personer uppträda på skådeba-
nan, med sinn namn, handlingar och svagheter; men
efter frihetens fall, inskränktes lustspelet till diktade
personer och händelser.

För öfrigt utmärkte tig bland Grekerna: sEsoptis
(omki\ 570 f. Chr.), en Plirygisk slaf från Sainos, dik-
tare af allmänt bekanta och sinnrika fabler; och i
Vältaligheten, Athenienserna Isokrates (4<>o f. Chr.)
samt Dcmosthcnes (340f. Chr.), den ulmärktaste af dem
alla, en häftig motståndare emot Filippus och Alexan-
der. Itedan förut hade vältaligheten blifvit behandlad
såsom en fri konst, hvarom man underviste uti der-
till M-rskildt inrättade skolor. Den ryktbaraste lära-
re häri var solisten Gorgias (4a4 f. Chr.) — Histo-
riografien började med krönikor öfver enskildta land-
skaps och städers öden. Man nämner flera förfat-
tare till sådana, och bland de äldsta Kadmus Mé
Milelus (600 f. Chr.); men sin högsta fulländning
uppnådde den historiska konsten genom följande tre
utmärkte män. Historiens fader Herodotus från Ha-
likarnassus i Karien (450 f. Chr.). Vid Olympiska
spelen uppläste han med allmänt bifall, inför hela d«t

föisam-
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församlade Grekiska folket, sin historia om Greker-
nas krig med Lydier och Perser, och lemnade häri ett
i enkelt skön framställning ännu oupphunnet mönster.
Lifvad af hans efterdöme författade Thucydides (4»o
f. Chr.) från Athen, en historia om Peloponnesiska kri-
get; Xcnophon (400 f. Chr.) äfven från Athen, Sokrå-
tes lärjunge, har efterlemnat en fortsättning af Grek-
lands historia, en beskrifning om sitt återtåg från Asi-
en (der han skulle understödja den yngre Cyrus) och
Cyropaedien, en filosofisk-politisk skrift om regenters
uppfostran; m. fl. I Läkarekonsten var Hippokrates
(född f. Chr.) från ön Kos, vetenskapens egentli-
ga stiftare, och är en ännu högt skattad författare.

I början af sjette århundradet för Chr. hade Egypr
tiernas och Österländningarnes högre bildning redan
utblomstrat; men Grekerna deremot nått den höjd af
odling, att de kunde emottaga och uppfatta den skatt
af vishet de förre förmått uppsamla. De förstnämdes
upptäckter och deruppå grundade filosofiska undersök-
ningar, hade hittills blifvit bevarade såsom djupa hem-
ligheter inom pvesternas för fremmande otillgängliga
lärosalar, till dess Thales från Miletus (omkr. 610 f.
Chr.), fann tillfälle att i dem intränga. Egypten och
Asien besöktes vid denna tid, såsom vishetens och alla
kunskapers hufvudsäte, af de Greker hvilka önskade
förskaffa sig en högre utveckling. Thales följde sam-
ma grundsats, lät intaga sig i prestkasterna, studera-
de hos dem, och,återkommen tillsina faderneorter, an-
lade han en filosofisk skola uti Miletus, hvilken fick
namn af den loniska. — Hans utmärktaste lärjungar vo-
ro: Pherecydes från Syros (550 f. Chr.), hvilken kan
anses som den prosaiska stilens bildare hos Grekerna;
Anaximander , Anaxagoras, m. fl. Hufvudföremålet
för deras forskningar var tingens ursprung, hvilket
de sökte i ett elementariskt ämne, vattnet, luften, el-
den eller jorden. De fingo deraf namnet Fysiologer.— Pythagoras från Samos (550 f. Chr.), Pherecydes
lärjunge, stiftade den Italienska Skolan, så benämd ef-
ter dess hufvudsäte, staden Kroton i Nedra Italien.
Äfven han hade rest i Österländerna och Egypten, i
hvilket sednaie land han genom undergången omskä-
relse lät intaga sig i prestkasten, der han fortsatte si-
na studier. Hans forskningar sträckte sig till ting en*
natur och väsende. Dessa grundade han på arithme-

Lärobok for Ungdom.
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tiska tal, och ansåg han Ettan, emedan den flr hrar.
ken en jemn eller ojemn storhet, såsom fullkomlighe.
tens urbild, Gud. Uppå denna symboliska grund
bygde han äfven alla sina öfriga läror i moral, fy.
sik och astronomi. För menniskans inre väsende an-
tog han en själavandring, Metempsychosis, lånad af
Egyptierna, enligt hvilken själarne oafbrutit ombyta
vistelseort i olika kroppar, intill dess deras rening år
fulländad. — Den Eleatiska Skolan, som lärde att veri-
den, från evighet utvecklad af sig sjelf, var ett med
Gud, stiftades af Xenophan.es från Kolophon (orokr.
550 f. Chr.), hvilken nedsatte sig i Elea uti Nedra Ita-
lien. Hans förnämsta anhängare blef Parmenides (460
f. Chr.). — En Nyare Eleatisk Skola utbildades
af Leucippus (500 f. Chr.) från Abdera, enligt an-
dra från Elea. Denna lärde att allting uppkommit
genom atomernas eller de finaste grundämnenas till»
falliga sammansmältningar. Systemet utbildades af
Demokritus, från Abdera (fåo f. Chr). Genom ut-
vecklandet af denna skolas spetsfundigheter, uppstodo
sedermera Grekernas så ryktbara Sofister, hvilkas lä-
ror snart urartade till torna hårklyfverier, utan in-
nehåll och kärna. — Den ofvannäinde Anaxagoras
från Klazomene (f. år 500, d. år f. Chr.), en
eklektisk filosof, som bestämdt skiljde verlden från ett
dess gudomliga upphof, blef lärare åt den mennisko-
tilskande Sokrates, från Athen (f. år 469» d. år 4°° '•Chr.). Sin föregångares åsigter använde Sokrates
på rent sedliga frågor, samt utvecklade i grund af dem
reglor för menniskans pligter. Mot Solisternas hattlö-
sa fyndigheter uppträdde han såsom en sträng mot-
ståndare, beviste skarpt deras tomhet, och bestraffade
bittert deras fåfänga, hvaraf han erhöll namn af »Sp-

orterna* gissel. Deras hat emot honom fann slutligen
utväg att uppreta folket; hans öfversinnliga läror,
hvilka illa stodo tillsamman med tidens grofva afgu-
diska begrepp, lemnade tillfälle alt förklara honom
för en föraktare af landets gudar, och en som sökte
förleda ungdomen. Dömd for ett sådant brott till dö-
den, tömde han lugnt giftbägaren i sin födelsestad,
hvars dygdigaste och visaste man han var. — Sokra-
tes efterlemnade inga skrifter och stiftade ingen skola.
Så mycket flera uppstodo genom hans lärjungar. -*-
Aristinpus från Cyrene (400 f. Chr.) blef upphof till
den Qyrenaiska Skolan, hvars grundsats var, Mt det
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högsta goda bestod i ett förståndigt och måttligt nju-
tande aflifvets fröjder, med aflägsnande afalla bekym-
mer. — Antisthenes, från Athen, stiftade Cyniska Sek-
ten, och ansåg förmågan att försaka och umbära, så-
iom den högsta lycksalighet; emedan man sålnnda
kunde vinna det största oberoende. Hans förnämsta lär-
junge var den ryktbare Diosene* från Sinone (330 f.
Chr.)> hvilken satte sin stolthet i sina slarfvor och
tina fa beIiof; men tillika var en bitter och skarp-
sinnig tadlare af verldens dårskaper. — Men den mest
utmiirkte bland Sokråtes lärjungar, var den af naturen
ned alla dess rikaste håfvor så gifmiidt begåfvade
Plato, från Athen (född 439, d. 348 f. Ghr.). Med
ett utmärkt skönt yttre, förenade han ett djupt för-
stånd, mycken vältalighet och ett oöfverträffeligt språk.
Högre än med honom steg den Grekiska filosofien al-
drig, och sina åsigter om Gud, evigheten och ett lif
efter detta, utvecklade han med mycken renhet. Han
lärde uti en honom tillhörig trädgård, nära Athen,
benämd Akadtnäa, och efter densamma k*llades hans
skola den Akademiska. Denna delades sedan, då hans
lärjungar småningom afveko från sin mästares lärosat-
ser, i den Äldre, Mellersta och Nyare Akademien. —Den mesta ryktbarhet och det största inflytande på
efterverldens hela bildning, erhöll dock Platos lärjun-
ge Aristoteles-, från Stagira, en stad i Thracien (född
384, d. 3aa f. Chr.), Alexander den Stores lärare.
Hans skrifter omfatta ej blott filosofiens alla delar,
utan ock fysik, naturalhistoria, moral, rhetorik och
politik. Emedan det hos honom rådde framför allt
en afgjord logisk skarpsinnighet, utarbetade han sina
läror med mycken dialektisk bestämdhet; men beröf-
vade dem derigenom ofta det snillrika och djupa in-
nehåll Platos system äger. Sina lärosatser framstälde
han gående (peripaton) kring fäktareplatsen Lykeion
(Lycenm) invid Athen, och deraferhöll hans skola namn
af den Peripatetiska, och hans anhängare kallades Pe-
ripatetiker. Den Aristoteliska filosoflen blef sedan un-
der flere århundraden herrskande inom tankens verld.

Till den Grekiska bildningen hörde, såsom en vig-
tig beståndsdel, äfven de fria konsterna. Dessa stodo
alltid i den närmaste förening med skaldekonsten, gu ■dalärorna, seder och styrelse former. Amphion , upp-
finnare af lyran, samt den förut omnimde Orpheus,kegge från den mythiska tidsaldren, och Terpander från



Lårdom» Historia.180
Lesbos (65a f. Chr.) voro tillika berömde tonkonstnä-
rer, skalder och folk-undervisare. — Den först,i
gaf reglor for musikens theori och behandling, v.ir
Aristoxenut (omkr. 320 f. Chr.), en lärjunge till Aii-
stoteles; men häri hunno Grekerna dock alldrig til|
någon högre ftillkomlighet.

Så mjcket utmärktare blefvo de i bildande konst,
hvartlti de efterlemnat hittills oupphunna mästerstyc-
ken. Bland deras btldthuggare var Phidias frun A-
then den störste (444 £ Chr.), och näst honom Pmxi-
teles (35a f. Chr.) samt Lysippu.t från Sicyon (330
f. Chr.), hvilka tre bestämma epoker i bildthuggeri-
konstens utveckling. Den sublima stilen utvecklade»
af Phidias, den sköna stilen af Praxiteles; men Ly-
sippus öfvergaf småningom de idealiska formerna, och
eftersträfvade mera behagen af lefvande personliga fö-
remål. De märkvärdigaste arbeten af den förstnäm-
de, voro Minerya i Athen och Jupiter i Olympia; af
den andra den Knidiska Venus, samt af den tredje,
Alexander dten Stores staty, gjuten i bronz, hvilken
konstart Lysippus företrädesvis utvecklade. — Bland
målare- innehades det högsta ryktet af Ztuxis (omkr.
400 f. Chr.) från Heraklea i Nedra Italien ; men fram-
för a-lft af ApelUs (33a f. Chr., född på Kos, bosatt
i EphesnsJ, hvars mästerstycke var den ur böljorna
uppstigande Venus {Venus Anadyomene); och näst
honom, bland hans samtida, af Protogenes från Rhodtis
eller Karien. Likväl hann måleriet, med den ofull-
komliga kunskap Grekerna hade om färgblandning ock
perspektiv, hos dem ingen utmärkt höjd.

b). Under Greklands Fur/all.
Äfven sedan Grekerna förlorat sin politiska sjelf-

ständighet, upphörde ej den fria och verksamma an-
dan att fortlefva hos dem. Det en gång väckta filo-
sofiska sträfvandet fortfor att utveckla sig. — Zeno
från Kittium på Cypern (f. 350,, död 261 f. Chr.),
framstälde läror med bestämd moralisk riktning, och
blef stiftare till den så kallade Stoiska filosofien, hvil-
ken bestämde såsom det högsta målet samt det hög-
sta och enda goda, de af förståndet påbjudna plik-
ternas ovilkorliga uppfyllande, hvarrinot allt annat,
glädje och sorg, godt och ondt, borde anses för hk-
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•iltigt. — En alldeles motsatt lära dref Epikurut,
ifrån Gargcttus i Ättika (f. 337, d. 270 f. ChrJft, hvil-
len satte det högsta goda i ett af förnuftet giIladt
lyckligt och angenämt njutande af lifvets fröjder och
behag, med utestängande af alla obehagliga känslor,
och det så mycket mer, som gudarne icke bekymra-
de sig om verlden, och efter döden var intet att vän-
ta. — En fullkomligen Skeptisk (tvillande) filosofisk
lära utspriddes af Pyrrho, från Elis på Peloponnesus
(340 f. Chr.), samt af hans lärjunge och vän Timon från
Phlius. Deras hufvudsats var, att det icke fanns nå-
got så bestämdt förstånds-slut, hvaremot man ej kunde
uppställa ett annat lika sannolikt; ingenting kunde der-
fore antagas såsom säkert.

Uti de ofriga delarne af den Grekiska litteratu-
ren utmärkte sig för öfrigt under denna period : Theo-
phrastitSj från ön Lesbos (f. 370, d. aB5 f. Chr.)., Ari-
stoteles lärjunge, hvilken utvecklade grunden för bo-
tanik och mineralogi, och blifvit ryktbar för sina
Karaklerer, eller efter naturen tecknade sedemålnin-
gar; — Menander och Plulemon, samtida (omkr. 320
f. Chr.), berömde bearbetare af den så kallade nyare
komedien; — Archimedes (f. 287 f. Chr.), den för me-
kaniska kunskaper mest ryktbara under forntiden.
Han hade bragt sina beräkningar deri så långt, att
han brukade yttra: "gif mig en fast punkt utom jor-
den, och jag skall röra henne." Genom sina maschi-
nerier och bland annat sina stora brännspeglar, hvar-
med han skall hafva uppbränt fiendernas flotta, för-
svarade han länge sin födelsestad Syrakusa emot Ro-
marne, och blef slutligen dödad, då Marcellus intog
staden genom öfverrumpling (år 212); — Herophi-
lus och Erasistratus (omkr. 280 f. Chr.) anstälde de
förste noggrannare Anatomiska forsöken; — Polybius,
från Megalopolis i Arkadien (d. 122 f. Chr.), hvilken
lefde länge bland Romarena, blef utmärkt såsom hi-
ttorisk författare; m. fl.

c). Grekiska Litteraturen utom Grekland.
Greklands sköna tider voro förgångne; inre oro-

ligheter hade .söndersplittrat och försvagat fGrekiska
staternas krafter; den Macedoniska Filippus kufvade
dem, och såsom vasaller stiidde Grekerna i Alexan-
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ders harar tamt eröfrade Asien. Han» fältherrar stif.
tade der Grekiska riken, med Asiatiska understter)
och den Grekiska bildningen blef, tillika med dem
språk, kringspridd i Asien och Afrika. Lyckligast ut-
.bredde den sig uti Egypten. Detta lands konungar gyn-
nade och uppmuntrade på det högsta lärdomen ock
dess idkare; och slutligen stiftade Ptolomaeus Phila-
delphus (död f. Clir.) uti Alexandria det så kal-
lade Museum, en inrättning, der lärde, skalder ock
konstnärer erhöllo fritt underhåll, för att kunna utaa
bekymmer öTverlemna sig åt sina yrken. Ett litterlrt
tidehvarf uppstod i Egypten under namn af det Alt~
xnndrinska, och med benämningen af Alexandriner
utmärkte man dem, hvilka lefde inom detsamma, deb
före och dels efter stiftandet af Museum. Men den
Grekiska litteraturen var uti Egypten en fremmande
planta, inflyttad från en fri och lifgifvande himmel,
uti qvalmet af ett slags drifhus. Inga större originel-
la snillen uppstodo har, utan blott kritiska samlare
och granskare af andras arbeten. — Euklides (300 t
Chr.) från Alexandria, bildad i Athen, har af allt
Alexandriner hos efterverlden bibehållit det största
ryktet. Redan förut kände och utvecklade geometri-
ska satser, riktade han med nya, och uppstälde dem
med en tydlighet och ordning, som ännu af inget
blifvit öfverträffad. — Aristarchus , från Samothrace,
(iso f. Chr.) utmärkte sig såsom en skarpsinnig och
sakkunnig granskare. — Ett mera frägdadt namn s4-
soni skalder, tillföll: Lykophron från Chalchis t
Chr.), en tragisk författare, hvilken uppfann anagram-
met; — Aratus (ijs f. Chr.) från Soli i Cilicien, sat-
,te de Astronomiska lärorna i vers; — Kallimachut
(»75 f. Chr.) från Cyrene, diktade ännu berömda ele-
gier; — Theokritus från Syrakusa (370 f. Chr.) för-
flyttade herdeqvädet (idyllen) från Sicilien till Ale-
xandria, hvilket der sedan bearbetades af hans sam-
tida Bion från Smvrna och dennes lärjunge Aloschtu
från Syrakusa j — Apollonius Rhodius (200 f. Chr.),
författare till Argonautika, en lärd och stel härmning
af d« gamles hjeltcdikter; m. fl.
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Romarena.
Äfven hos detta krigiska herrskarefolk började

jmåningom en inhemsk litteratur utveckla sig, hvartill
de första frön hade sprick sig från det på en vida
högre bildningspunkt stående EtrurieD. Men först ef-
ter bekantskapen med Grekerna, hvilka blefvo Roma-
renas mönster, började desse att med större alfvar
vinnlägga sig om konster och vetenskaper. Grekland
besöktes af alla lärgiriga Romare, såsom odlingens
hemland, och det Grekiska språket utbredde sig så-
totn de lärdes och konsternas tungomål. Också blef
den Romerska litteraturen, med några undantag, blott
en mer eller mindre lycklig härmning af den Greki-
ska, ehuru äfven den förre lemnat alster, hvilka i
alla tider skola blifva af högsta, värde.

Under den Romerska statens första 500 år, finner
man hos dem endast så kallade Saturniniska Perser,
hvarmed all rå skaldekonst hos dem betecknas, och
dit hörde hymner till gudames ära, dryckes och sati-
riska sånger, in. m. Greker, fångne vid eröfringen af
Tarent och gjorde till slafvar, begagnades vid den
Romerska ungdomens uppfostran, och gåfvo dem smak
for -sitt fosterlands litteratur. Tillika uppförde de, till
sina herrars förlustelse, Grekiskaskådespel. Dessa bör-
jade Romarena att efterbilda, och den dramatiska skal-
dekonsten blef den äldsta som hos dem egentligen od-
lades. Livitts Andronicus (år f. Chr.) en Taren-
tinsk slaf, lemnade första profvet af Romersk drama-
tik; Ennius (d. år 170f. Chr.), gaf språket reglor för
rersen, och författade flera dramatiska-, m. fl. arbeten;
»en de utmärktaste theaterförfattare blefvo Plautus
(d. 184 f. Chr.), från Sarsinse i Umbrien, samt 7e-
rentius (d, 161 f, Chr.), en frigifven slaf, född i Afrika.

Sedan den Romerska skaldekonsten uppnådt en
rikare utveckling, hafva följande män hos dem van-
nit det högsta rykte, och hvilket bibehållit sig till
»ednaste efterverld. Firgilius (d. 19 f. Chr.), från
Andes vid Mantua, författare till en stor hjéltedikt
{■AZneis), ett skaldestycke om jordbruket (Georgica)
Mmt förträffliga herdesånger {Bucolica); — Horatius
frin Venusia (d. 8 f. Chr.), ryktbar för sina lyriska
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qvaden, öder, satirer, bref, m. m.; — Ovidius M»
Sulmo uti Abruzzo, men på Augusti befallning förval
till Tomi vid Svarta Hafvet, har efterlemnat hen»,
der, metamorphoser, elegier, o. s. v. — Hänförande
elegier aro författade af Calullus, från halfön Sir-
mium (d. s<j f. Chi\); — Tibtillus från Rom (d. 19f. Chr.) samt Propertius från Umbrien (d. 8 e. Chr.).
Desse mäns namn hafva vida mindre ryktbarhet än
de förtjena. — Lucretius från Rom (d. 5a f. Chr.)
framstälde i ett skaldestycke {de Rerum Natura) Epi.
kureiska lärosatser.

Romarenas historiska konst började med versifie-
rade annaler. Den förste prosaiska historieskrifvare
blef Fabius Pictor (aao f. Chr.)s men de utmärktaste
voro: Julius triumviren, förmodligen den yp-
perste bland dem hos Romarena; — Sallustius från Ami-
ternum (d. 35 f. Chr.);— Corntlius Nepos från Veropa
(d. ungef. 3o f. Chr.), hvars lefnadsteckningar •af ut-
märkte män äro så bekanta; och — Livius från Padua
(d. 19 f. Chr.), som har efterlemnat en Romersk historia.— Den ryktbaraste man i vältaligheten uti Rom ock
tillika mycket befaren i Grekisk filosofi och litteratur,
var Marcus Tullius CicerOj från Arpinum (f. 106, i
43 f. Chr.), af hvilken ett stort antal skrifter ännu fin»
nas qvar, mönster i det Latinska språket. — Cato
den Äldre från Tusculum (d. 147 f. Chr.) skref arbe.
ten i landthushållningen, och Vitruvius från Veron*
(3o e. Chr.) uti bygnadskonslen.

Romare och Greker.
Sedan det Romerska väldet uppslukat alla bekan-

ta stater, och Grekerna blifvit Roms undersåter, bör-
jade samma bildning småningom utbreda sig öfver al-
la odlade delar af riket, och vetenskapsman och konst-
närer, till hvilket folkslag de ock hörde, vistades del»
inom Grekland och dels inom Italien. Sålunda er-
höll den Romerskt-Greklska litteraturen öfver allt un-
gefår samma skaplynne, ehuru odlad på tvenne olika
språk, Latin och Grekiska. Men den politiska svagheten
«ch det småningom inritade moraliska forderfvet hofc
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folken, verkade äfven en allmän afdomning i vetenskap
och konst. Intet större eller särdeles utmärkt snille
uppstod, som skulle hafva öppnat nya banor for det
menskliga vetandet, inga stora originella skalder. Man
hopsamlade de äldres skrifter, ordnade, förklarade
och utspädde dem.

Den Stoiska Filosofien bearbetades af Greken
Epiktetus, en frigjord sfaf från Hieropolis i Phrygien
(g 8e. Chr.;); af Seneca den Yn«re, en Romare från
Gordova, Neros lärare och afhonom dödad (66 e. Chr.);
lamt af kcjsar Antonmus Philosophus. — Deremot ut-
breddes det Akademiska lärosystemet af historieskrif-
varen Plutarchus från Chaeronea i Boeotien (d. 120 e.
Chr.), som lärde filosofi i Rom; af den ryktbare lä-
karen Galenus, frän Pergamus (d. 200 e. Chr.), samt
af Romaren Apulejus (160 e. Chr.), från Madaura i
Afrika. — Juden Philo från Alexandria (4o e. Chr.),
började sammanblanda Österländska traditioner med
satser plockade Hr Platos och Aristoteles skrifter. Der-
afuppstod sednare den så kallade Neoplatonismen, hvil-
ken ordnades vetenskapligt af Ammonius Sakkas (d.
sannol. år ifö), och bragtes till sin högsta utveckling
af dennes lärjunge Plotinus, från Lykopolis uti Egyp-
ten (d. år 270). Begagnande Aristoteles stränga lo-
gik, sökte han att sammansmälta Pythagoras och Pla-
tos satser med Orientalisk mysticism.

Såsom historiska författare utmärkte sig: Diony~
tius från Halikarnassus, hvilken lefde i Rom (omkr.
Christi föd.); Diodorus från Sicilien (år 8); den of-
vannämde Plutarchus ., ryktbar för lefvernesbeskrifnin-
gar öfver sådana utmärkte män bland Greker och Ro-
mare, hvars öden och handlingar hade likhet med
hvarandra, och derföre kunde i bredd framställas;
Dio Cassius (år 200) från Nieaea i Bithynien; m. fl.
hvilka skrefvo på Grekiska. — Bland Romarne upp-
stodo: den djupsinnige och nerlFulle Tacilus (år 98 e.
Chr.), som afhandlade Roms häfder; Curtius (år 5o),
»kref Alexander den Stores fälttåg; Florus (år 117);
Svetonius (år 121); Justmus (ungefär år i5o); Éu~
tropius (år 375); m. fl.

Från denna tidpunkt äro for öfrigt kände bland Gre-
kerna: Strabo (omkr. år 19 e> CKr.) från Amasea-i Kap-
padocien, och PtolcmcEus från Pelusium uti Egypten
(år iso), begge på sin tid utmärkte geografer; och
»tiristeii Lucianus från Samosala (år 170), en bit-
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ter tadlare af »in tids dårskaper och lister. — BlaaJ
Romarena: fabeldiktaren Phaidrus (omkring år 30),c»
Thracier, slaf och sedan frigifven af kejsar Augustin,bearbetade jEsopi fabler på Latinsk vers; Persius, fri»
Yolaterra uti Etrurien (d. år 6a), samt JwvemUU,
från Atjvinum (ungef. år i ig), begge skarpa satirister.
Sorgespel författades af den redan förut omtalade Se-
neca. Naturalhistorien bearbetades af den äldre Pli.
nius, hemma från Verona (d. år 79): Plinius den
Yngre, den förres systerson (lefde ännu år 107), frii
trakten af Majland, är utmärkt genom sina mästerligt
loftal; Qvintilianus, född i Spanien (dog eft. år 118),
skref ett arbete, innehållande reglor för talarekonsten.

Sedan den kristna läran var mera allmänt ut-
bredd, uppstodo äfven bland dess bekännare lärdt
män och vetcnskapsidkare. Desse hafva blifvit kände
under namn af Kyrkofäder. De märkvärdigaste af dem
äro: Justmus Martyr, från Neapolis i Samaria (dödad
år 163); Cle/nens Alexandrinus (d. före år 218); bänt
lärjunge Origenes (d, år a53), begge från Alexandria;
Eusebius (d. år 340) från JPalxstina, författade des
första kristna kyrkohistoria; Basilius den Store, fria
Kappadocien (d. år 379); Johanaes Chrpsostomus (i
år 4°7)t från Antiochia i Syrien, m. fl. benämde Gre-
kiska Fäder, emedan de författade sina arbeten pi
Grekiska. Af ett likartadt skäl erhöllo följande namn
af Latinska Fader (patres Latini): Tertullianus från
Karthago (d, år 220); Lactantius (d. omkr. år 330),
af sitt sköna, efter Cicero bildade skriftspråk, kallad
Christianorum Cicero; Hieronymus från Pannonien (dt
år 420), började den bekanta Latinska bibelöfversattnin-
gen vulgata; Augustinus (d. år 430) från Afrika; m. fl.

II.
Bildningens Historia under Medeltiden.

Skaldekonsten.
Tvenne stora- verldshändelser: kristna religionens

alluianna utspridande och folkvandnngarne, hade små-
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Bingom glfvit den nfenskliga odlingen ett fullkomligen
förändradt och nytt skaplynne. Hedendomens guda-
»erld var störtad, och tron på en af öfversinnliga vä-
senden kroppsligt befolkad natur, hade blifvit undan»
trängd af renare lärobegrepp. Menniskan återgick från
den yttre verlden till sin egen inre; denna hänvisa-
de på en för de menskliga sinnena icke fattlig gudom,
samt på ett högre och ädlare lif än det jordiska. He-
lt tankeriktningen blef ideel, och ett högre mål satt
för menniskans sträfvande, dit vår jordiska vandring
utgjorde endast den af mödor och besvärligheter upp-
frlda vägen.

Ett annat element ingick fifven i den nya bild—
niDgen. Romerska riket föll; dess sköna länder sköf-
lades och delades emellan kraftfulla folkstammar,af Asi-
atiskt ursprung med Nordiska karaktersdrag, erhåll-
na uti de trakter de bebott. Branta berg, djupa
tkogar, brusande floder och halsbrytande ottestupor
hade utvecklat det Asiatiska lynnet hos deras inbill-
niogskraft; naturen befolkades med resår, dvergar,
oeckar och troll, och menniskan omgafs öfver allt af
något underbart och förkrossande, hvilket hon skulle
med klokhet och framför allt med okufvelig kraft ve-
ta att bekämpa. Med dessa åsigter sammansmälte den
kristna religionens milda och försonande läror. Det
nya lifvet bibehöll å ena sidan folkets vilda styrka,
oafhrutet härdad i vapenbrak och nya faror, på den
andra antog det småningom kristendomens ideella och
fromma anda; och h&raf uppstod det utmärkande i
medeltidens lynne, då fantasien i allmänhet yttrade
ett så afgjordt välde öfver förståndet.

Med en sådan riktning borde skaldekonsten na-
turligtvis blifva denna ålders skönaste sida. Detta blef
ock forhållandet i det vestra Europa, Äfven efter
Roms fall fortfor dess språk i århundraden, att vara
undervisningens, vetenskapernas och kyrkans. Dess
(kaldekonst bibehöll derigenom ett fortfarande alldrig
utslocknadt, ehuru alltid tvinande lif. Det blef slut-
ligen fullkomlige!) barbariseradt af fremmande in-
blandningar; nya tungomål uppstodo deraf, med nya
krafter och en friskare anda. Hela Europa hade an-
tagit ett förändradt utseende.

Handling och bedrifter väcka sången och mana
Raiderna; ingen krigisk nation har derföre saknat
den, och dess äldsta historia är alltid nedlagd i dess
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avSden. Äfven de krigare stammar, som nedtrninp».
de det Romerska väldet, ägde otvifvelaktigt sådan,och de gamla sånger C.irl den Store berättas liafvolt.
tit uppsamla, voro sannolikt af denna art, ehnru i»,
tet dcraf bibehållit sig till vår tid. De anlag för skal.
dekonst man röjer hos de gamla Göthiska folken, ut-
bildades ännu mera i de sköna och njutningsrika lä»,
der de eröfrat; fädernas och egna bragder gåfvo nya
ämnen för dikten, beröringen med Araberna utveck-
lade den riktning till det underbara, som förut Ug
nedlagd i dessa nationers lynne, och inströdde dergnt-
stor af Österländsk inbillningskraft. Detta gaf smånin-
gom utbildning åt den skaldekonst, som under medel-
tiden uppstod i Europa. Före densamma och tiIlikt
med den uppkommo äfven de nya språk, som hlefvo
dess tungomål. Genom blandning af det Latinska boiuV-språket med de fremraande invandrade stammarna,
uppstod ettalldeles nytt, hvilket sedermera erhöll na»
net Romanzo. Det uppträdde i sin skönaste blomma uti
det så kallade Provence, hvartill räknades icke blott
hela södra Frankrike, utan ock Arragonien och en stor
del af södra Spanien. Sjelfva den nya skaldekonsten er-
höll namn af den Provencalska. Man besjöng kärlek,
krigiska äfventyr och den fröjden att uppoffra sitt lif
för tlet högsta jorden äger: gudom, fosterland och ärt.
Genom korstågens riddare-anda hann denna diktkomt
sin höjd. I dessa glada öfningar {gaya ciencia), såsom
de benämdes, deltogo kejsare och konungar, furstar ock
grefvar; allt var glädje och sång, omvexladt med kri-
giska lekar och vapenbrak. En allmän poetisk stäm-
ning hade bemägtigat sig denna tidsålder, och med rå
harpa var trubaduren öfver allt en välkommen gast

Den Romantiska eller Provencalska skaldekonsten*
lysande period var i Frankrike uti 12 och i3århun-
dradet (1090—1390), samt odlades i Franska språkets
tvenne dialekter, Langue d'oc (d«n sydliga) och LéW
gue d'oui (den nordliga, moder till nuvarande Fransy-
skan). Troubadours benämdes sångarne i den förra; i
den sednare Troveres (af trovare, uppfinna). Dei»-
utom ägde norra Frankrike sina Romanciers eller Co»"
teurSj hvilka bearbetade den episkt-romantiska dikten.
Wilhelm, grefve af Poitiers (f. 1071, d. 1122), ärdeå
äldsta till namnet kände trubadur. Den första bekanta
riddare-roman är afriddaren Georg Bechada (årn3o)
från Norra Frankrike, hvilken i rim besjöng Jerusalem»
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erofring af Gottfrid frän Bouillon. Devefter behand-
lades Gottfrids jemte Alexanders och Carl den Stores
(under benämningen Turpin), m. fl. bragder, i oräkne-
liga sånger, hvaruti snart ingingo historiskt osanna
och vidunderliga dikter om deras resor i Aemmande
länder, och äfventyr med jettar, vesar, dvergar, drakar
och troll. Af detta slag är den ryktbara romanen
Om Rosen (le beau Romaunt de la Rose) af JVilhelm
dt Lorris (d. 1260), fortsatt af J. Clopinel de Mehua
(i3oo).

Sedan Raymund, Berengar IV i Catalonien blef
regerande uti Provence (år 110a), utbredde sig den ro-
mantiska konsten äfven till Spanien, och. utbildade
sig der, under de genom sin kärlek för sången rykt-
bara Raimunderna, i tvenne skaldenrter: den Limo-
tinska eller Cntaloniska, samt, hundrade år sednare,
den Castilianska (1160—1479)- Umgänget med Ara-
berna gaf snart den Spanska dikten en mera lysande
och varm Österländsk färgblandning; skalderna be-
nämdes Trovadoresj och både här och i Frankrike
funoos flera inrättningar att väcka och utbilda det
poetiska sinnet. — Den romantiska skaldekonsten utbred-
de sig till Portugal, ungefar vid samma tid som den
öfverflyttades till Spanien, Vasco de Lobeira från
detta land (omkr. år i320) är författare till den be-
römde gamla romanen Ainadis af Gallien.

Äfven till Italien öfvergick Roraanzo sången, och
utvecklade sig der i den herrligaste fägring (noo—1J00). Skalderna fingo äfven här det med de andra
beslaglade namnet Trovatori, och den första af dem
var Folchctto från Genua (slutet af 12 årh.) samt den
mest berömda, Sordello från Mantua (ungefar 100 år
»cdnare). En ursprungligen inhemsk skaldekonst börja-
deefter år 1200 utbreda sig från Sicilien, och blefrådan-
de i södra Italien ungefär hundrade år jemte den för—
Utnämde. Ciullo d'Alcami (1190) är den äldsta bekant
olifna Sicilianske sångare. — Men begge förträngdes
af en nyare konstskola, utbildad genom inverkan af
de två förra, samt ett nyvaknadt studium af de gam-la klassiska författarne bland Greker och Romare. Nu
fraastodo flera ryktbara män, hvilkas namn vunnit
°d» bibehållit ett högt anseende inom Europeiska vitter-
neten. De mest utmärkte blefvo: Dante Alighieri från
Florenz (f. ia6s, d. i32i), tillika statsman, krigare
<*h lärd; är den nyare Italienska diktkoiutens foder.
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Han» berömda Divina Comedia fir ett qvacl* fnIH tt
utomordentliga skönheter. Under form afresebeskrfc
ning genom lielvetet, skärselden och himmelen, har
han velat skildra alla föremål i den kroppsliga och
nndeverlden; — Francesco Pelrarca från Arezzo (f. i304,
d. 1.374) nar förskaffat sig ett evigt namn genom'«.
na sonnetter och canzoner, i hvilka han besjöng tit
kärlek till Laura de Noves i Avignon (gift med H».
gode Sade, och död i348); — Giovanni Boccaccio, 1&.
ven från Florenz(f. i3i3,d. 1375), känd for sinoöfrnw
träfflige Decamerone, en samling af 100 till en del ifrån
Provencalska skalder lånade romantiska noveller, den
han indelat i tio dagsföljder, hvardera innehållande
tio berättelser.

Det dröjde icke länge innan riddarpoesien utbred-
de sig äfven till Tyskland, och der kraftigt bidrog till
skaldekonstens Utbildning (ungef. 1170—i3oo). Desi
HKtt lysande tidsålder var den, då de så kallade Schwabi-
ske Diktarne lefde, under kejsarne af det Hohenstatt»
fiska huset (emellan 1136— I25o). I Tyskland var
skaldernasallmänna namn : Minnesinger (kärleks sånga-
re), och den äldste bland dem af högre värde är
Heinrich von Veldegk (efter år 1 190). —Honom följ-
de Hartman von der Aue (före år 1200); — hans sam-
tidige IVolfram von Eschenbach i Franken, författare
till Parcival, Titurel, den Hel. Graal, m. fl.; — WallhfT
von derFogelweide, från Schweitz (ungef. 1240); ni. fl.
Den mest berömde är dock Heinrich von Ofterdinsjtn
(1223) från Eisenach, hvilken samlat och till ett helt
bearbetat de sAnger som innefattas i das Heldenbiich,
samt den förträflliga episka dikten Lied {ler JVibelun-
gen, äfven tillskrifven Conrad von IViirlzburg (om-
kring är 1380). — Riddarepoesien öfvergick småningom
till ett sångareskrå, med sina reglor, lärotid, m. m. hvars
medlemmar, ledde af vissa Gewohnhciten eller Tabula-
turs, utgjorde de bekanta Mei.ilersänger. Deras så kal-
lade fria konst uppkom i slutet af i4:de århundradet
uti Maynz, Augsburg och Strassburg, och utbredde
sig snart öfver hela Tyskland; men leranade öfverhuf-
vud endast svaga rimmerier. Bland dessa sångare ut-
märka sig dock fördelaktigt: Hans von Rosenpliit, all-
mänt kallad Schntpperer (sladdrare) från ffurnberg
(dog efter 1460), och framför allt skomakaren Hans
Sachs, från samma ort (f. 14941 d. 1576), den yp*
persta af dem alla. — Skilda från nömde fkrå, ut-
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vecklade sig trenne skalder: Veit fVeber (ungef. 1476)
frin Freibnrg i Breisgau, ryktbar for sina krigs-
sånger, och Heinrich von Alkmar (1470), antingen från
Nederland eller grannskapet af Lybeck. Han anses
vanligen såsom författare till den satiriska dikten Ryn-
it dt Fros (Reinecke der Fuchs), hvilken äfven på
Svenska är flera gångor utgifven, under benämnin-
md Mickel Raf.

Kaledonien (norra Skottland) beboddes af ett
krigiskt folk, i lika hög grad älskare af vapnens
och sångens ära. Under Ossians namn har man
der intill våra dagar bibehållit inhemska dikter, för-
fattade på det Gaeliska språket, och utmärkte genom
en dyster rikedora i uppfinningen. — Inom norra pro-
vinserna af England, hade, efter de gamle Barderna,
uppstått en art folksångare {Harpers), hvilka prisa-
de forntida furstars och hjeltars ära och bedrifter.
Ifrån dem härleda sig Balladerna (af hallar, sjunga),
redan hos Sachserna kände krigssånger. Då Norrman-
diska hertigarne blefvo regerande i England, öfver-
förde de med sig Fransyska språket, hvilket der län-
ge bibehöll sig såsom hofvets och bildningens (från
1066— omkr. 1370). Tillika utbreddes smaken för den

Provencalska poesien. Genom föreningen af den inhem-
ska och fremmande diktarten uppstod en egen natio-
nel skaldekonst, hvars sångare erhöllo namn af Min-
strekj efter de Norrmandiska Menelriers. Konung Ar-
thur (troligen från slutet af s:te århundradet) med sina
tolfkämpar och detRunda Bordet, blef den afskalderna
mest beprisade fosterländska hjelten. Snart fick äfven
England sina rimmade riddar-romaner. Den äldsta är
af munken Robert från Glocester (år 1578eller ia8o),
ra blandning af krönika och roman, som beskrifver
Gottfrids af Monmouth öden. Fadren för Englands
nyare skaldekonst är Gottfrid Chaucer från London
tdog 1400).

Det Skandinaviska Norden ägde från uräldsta ti-
der en egen inhemsk litteratur. Gamla mythiska qvä-
den besjöngo verldens upphof och gudames magt, och
yngre skalder prisade hjeltarnes bedrifter och äfven-
'yr. Den krigiska ärans lifselement är att lefva i fol-
«ts mun och dess minne, och folkets tanke stadnar» gerna vid bragder och faror. Sång och saga för-
kortade vid brasans sken de långa vinteraftnarne i
oorden, och skalden var en välkommen gäst i hofoch
tondehem. Sångarens arm var ännu ej svag för kii-
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giska vapen, han förde med lika färdighet svärdet ockharpan, och sjelf deltagare i slagtningarnes buller, b*.
sjung han dem efter utkämpad seger. Konungar ock
utmärkte män hade gerna skalder med sig vid ött
härtåg, for att sedan höra sitt mannamod och sin inaf dem prisas i nya segersånger. Gamla ryktban
skaldenamn af detta slag aro Eivind SkaidaspiUertThiodolf af Hvine, Thormod Kolbruna Skald, m. f,
Då Norrige kufvades af Harald Hårfager, och händer
blef enväldig konung, utflyttade ett stort antal fiv
sinnade Norrmän till Island, dit de räddade sin sjelf.
ständighet och tillika sin kärlek för skaldekontttt,
Här uppstod en fri republik, länge blomstrande ock
oberoende (intill år 1264), lika ömtålig om sin fö.
het, som tillgifven sina sånger och sagor. Obemärkt
fortsattes här det gamla nordiska lifvet, en egen litte-
ratur uppstod i delta hörn af-verIden, och de Isländ-
ska skalderna söktes och anstäldes med begärlighet TÅ
de nordiska hofven. Den sista i Sverige var Birger
Jarls hofskald. Tillika reste Islands ungdom till frea-
mande länder, icke blott på krigiska afventyr, utn
ock för att samla kunskaper. Sålunda besökte de Eng»
land, Frankrike och Tyskland. — De namnkunnigaMl
skalder och författare bland Isländarne voro: Swmiuti
Sigfusson Frode (d. ii33),hvars egna sånger gjort ho-
nom mindre bekant än uppsamlandet af de gamk
nord-mythiska qväden, hvilka vi ännu äga qvar, Ufr>
der namn af Stemunds eller den Poetiska Eddan; hi-
storieskrifvaren Are Thorgilsoit Frode (d. n4B)i
men framför allt Snorre Sturleson, lagman på Islaal
(mördad 1241), författare till de ypperliga Konunpr
sagorna (allmänt benämde Heims Kringla). Tilbl»
har han utarbetat den så kallade Prosaiska Eddålk— Genom kristendomens införande, förändradt ltf-
nadssätt och bekantskap med utländske mönster, lÖV-
föll nordiska sångens gamla krigiska anda till en hän»-
ning af fremmar.de, och öfvergick först till rimmade
Kampavisor och sedan till en romantisk riddarepocå»
nu mera känd under namn af Folkvisor.
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Vetenskaperna.
Den Grekiska skaldekonsten hade, sedan s:te år-

hundradet, allt mera sjunkit till obetydlighet; både
folkets anda, och det allt mer förfallna språket hin-
drade sångens friare utveckling. Deremot bibehöll
jig uti Athen och Konstantinopel alltid en högre grad
af vetenskapliga kunskaper, än i det vestra Europa.
Då här rådde en nära fullkomlig okunnighet, en följd
af tidens hvälfningar och inflyttningen af krigiska,
men obildade folkstammar, hade det Grekiska kejsare-
dömet sina häfdeforskare, historieskrifvare, lagstif-
tare, ni. m. Rikets fall och Konstantinopels eröfring
af Turkarne, bidrog att sprida vetenskapens ljus äf-
rea till Europas öfriga länder.

Romerska väldets omstörtande och råa krigare-
sliarors bosättning inom dess område, fullbordade bild-
ningens förfall i det vestra riket. Alla kunskaper flyk-
tade till klostren; men utan deltagande af folket foY-
föllo de äfven der, ehuru ett slags litterär verksam-
het inom dem stundom ännu bibehöll sig. Upplyste
regenters bemödanden, en ny anda hos folken, um-
gänget med Araberna, korstågen och det poetiska lif,
som herrskade hos nationerna under medeltiden, sprid-
de sig småningom äfven till vetenskaperna. Konstantino-
pel föll (år i453). Undan Turkames blinda religionsnit
och fanatism, flydde skaror af Greker till det vestra
Europa, och bland dem Grekiska lärde, såsom Chry-
toloras, Bessarion, Läskarls, Theodorus Gaza, m. fl.
Dessa blefvo gästfritt emottagne, och isynnerhet täf-
lade regenterna af huset Medici i Florenz att skydda
och gynna dera. — Den klassiska litteraturen blef nu
mera allmänt känd och utbredd, och all litterär bild-
ning erhöll ett nytt och förändradt lif.

Men före dem hade Jilosofien , äfven under me-
deltiden, haft sina bearbetar*. Den Aristoteliska för-
trängde snart sagdtall annan. Boethius (d. sa4)öfver-
satte och förklarade Aristoteles skrifter, samt utgafett
eget arbete om filosofiens tröstegrunder ( de Consolatio-
nePhilosophix); — Castiodorut (d. 577) från Squillaci,

Lärobok för Ungdom.



var en för sina utbredda kunskaper alldeles sällm
man, tillika filosof, talare och statsman. Hans bil
de septem disciplinis, blef århundraden efter hona*
begagnad i skolundervisningen; — Beda , med tillnatnag
Venerabilis (d. 735) från Durham i England, Ansl*.
sachsisk munk, ett under för sin lid, genom lärde*
och sina många theologiska, filosofiska och isynnerhtf
historiskaskrifter; — Alcuinus (d. 8o4) från York, kat
lades af Carl den Store till hans hof, der han vist»,
des, meddelade undervisning och utgaf flera skrifter.— Nu uppstod den sedan så ryktbara Skolastiska Pi.
losofien, en blandning af Aristoteliska och Neoplatoa*
ska lärosatser, med kristna religions dogmer och kyr-
kofadrens yttranden. Den fick sitt namn deraf, att da
tog sin början inom klosterskolorna, och såsom des
fullkomnare och således egentliga stiftare antage.s va»
ligen Johannes Scolus Erigena (d. omkr. 886) frii
Skottland, den förste sjelftänkare under denna tid.

Derefter framträdde flera mim berömde för lärdom
och kunskaper. Lcinfrancus, frän Pavia (d. 1089), be-
römd för sin dialektiska förmåga i theologiska ämnen; —Anselm (d. 1109) biskop i Canterbury; — JohannesRo-
sceiinut (d. efter år 1120), anlade en berömd dialektal
skola i Compiegne, hufvudman för de .så mycket rykt-
bara nominalisterna, i motsats mot realisterna', — Ahai-
lard, af en adlig ätt från IVantes (d. 1142), den (0-
regåendes lärjunge, en skarpsinnig nian, bekant för
sitt karleks äfventyr med abboten Fulberts systerdotter,
den sköna Heloisa. — Hans utmärktaste lärjunge var
Petrus Lombardits (d. 1164), biskop i Paris, som 1namnet Magister Sentenliarum, efter ett .sitt arbete,
Liber Sententiarum, hvilket forberedde en ny veta-
skåp, Theologien. — Den mest namnkunniga af alla lär-
da i medeltiden var dock Albertas Magnus eller Groot,
utaf adeliga ätten von Bollstddt i Schwaben, en nian
af ovanligt snille och ofantelig beläsenhet. Han stu-
derade först i Padua, blef Doininikaner munk, sedan
lärare i filosofi och theologi i Paris, samt dereltir 1
Köln, och slutligen biskop i Regensburg, ii vilken befatt-
ning han dock snart nedlade, och dog år 1280. Han har
efterlemnat .skrifter i mångfaldiga ämnen, af hvilkade
i alkemien stått i högt rop intill sednaste tider. —Bonaventura, hvars rätta namn var Johan de Fulan-
za, från Florentinska området (d. 1274), benämd Do-
clor Seraphicusj lika skarpsinnig, men mindre lärd an
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Albertus, blef stiftare till den mystisk*filosofien. — 2Tu>-
mts af Atjuino, Bonaventuras mest utmärkte lärjunge,
(rån Calabrienfd. 1274), Dorainikaner munk, benämd
Doctor Angelicus, var en snillrik utläggare af Aristo-
teles lärosatser. Hans anhängare kallades Thomister,
till åtskilnad från deras motståndare i filosofien, Sco-
tuterna, hvars upphofsman var: JohannesDuns Scotus,
frän England (d. i3o8), kallad Doctor Sublilissimusj
hvilken såsom lärare i Oxford, Paris och Köln, med
mycken skarpsinnighet angrep de begge föregåendes
isigter. — Raymund Lullusj från Majorca (d. i3is).
tillika skolastiker, svärmare och kemist, har behållit
ett ryktbart namn bland alkemister. — Såsom den si-
sta skolastiska filosof namnes Gabriel Biel, från Speier
(d. 1495) • Redan under hans lefnad började andra
systemer göra sig gällande.

Äfven de snillrika Araberna egnade sig med myc-
ken flit åt studerandet af Aristoteles filosofi, hvilken
de hade lärt känna genom sina i Spanien bosatte lands-*
man. De tolkade och förklarade hans skrifter, samt ut-
ipridde hans lärosatser. Bland dem äro såsom filosofer
kände: Avicenna (d. i036); Algazel (d. 1127); Aver*
roes (d. 1217 eller iais); m. fl.

Från det östra Romerska riket, der den Neopla-
tonska jilosojien fortfarit att läras och vara gällande,
blef densamma, efter Konstantinopels fall, utspridd
till Italien af Greken Pletho, och bearbetades af Mar-
silius Ficinus (d. i499)> samt Pico de Mirandola. (d.
i|i|fl, benämd Phcenix , de mest utmärkte medlem-
iiiiiik- i den af Lorenzo di Medici stiftade Platonska
Akademien.

Såsom Mystiska theologer utmärkte sig, under den-
na lidsrymd: Johannes Tavlerus från Köln (d. i36i);
den Heliga Brigitta (d. 1373) af Brahe ätten, från
Sverige; Thomas af Kempis (d. 1470 från Kempen,
inom Kölniska området, hvars ryktbara arbete: Om
Ckritti Efterföljelse (De imitatione Ghristi) ännu i vår
tid bibehållit sig såsom asketisk läsebok.

De Historiska vetenskaperna stodo under medelti-
den på en låg ståndpunkt. Det mesta inskränkte sig
till krönikor, Öfver enskildta städers eller orters öden,
författade af prester och munkar. Stilen ar vanligen
ytterst vanvårdad; men de meddelade underrättelser-
na ofta af högsta vigt. Ett utmärkt undantag från
mängden, utgöra: Nestors (d. efter 1116) Ryska krö-
nika, Danmarks historia af Saxo Grammaticus (från
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»lutet af ia:ta seklet), och framför allt Snorre Siar,
lesans Konungasagor, hvilka sistnämde i stilistisk sköohtt
täfla med forntidens yppersta historiska skrifter, sant
dessutom några andra Isländska så kallade Sagor. — Arv
ben Abulfeda (d. . i33a) frän Damaskus, var en tilli]*
historisk och geografisk författare. Hans landsman 72*Havkal (omkr. 960) var hos samma folk en ryktbtr
geograf. — Marco Polo fråa Venedig (lefde ännu iags)f
är den första Europé, som lemnat beskrifning ö'fV<r
resor till Indien, Tibet och Kina.

Bildande konst, Uppfinningar och nya In-
rättningar.

Målarekonsten, i sin högsta utveckling en kristet
konst, uppstod under medeltiden. Den hade redan län»
ge blifvit .utöfvad i Europa, innan något utmärkt
namn framstod, intill Giovanni Cimabue (d. i3oo),
stiftare af den Italienska Målareskolan. — De äldste
utmärkte Flamandske eller Nederländske måJare voro
bröderna Hubert van Eyk (d. och Johan va»
Eyk (d. 144i). — Det Tyska måleriets fader «r
PVurmser (från medlet af i3oo-talet).

Bildhuggarekonsten behandlades såsom helt och
hållet underordnad Bygnadskonsten* Denna, beteck-
nad med namn af den Gulhiska, uppkommen under
medeltiden, utmärkte sig genom sina åt höjden sträf-
vande former, hvars fasta och ofanteliga massor un-
danskymdes genom en rik användning af prydnaden
Den hade uppstått genom en blandning af den Gre-
kisk-Romerska med de Germaniska folkens bygnad*-
smak, hvarpå kristendomen, Moremas arkitektur i
Spanien, samt bekantskapen med Österländarne haft,
efter olika orter, mer eller mindre inverkan. Bland
de utmärktaste män i den Göthiska bygnadskonsten
förtjena nämnas: Ervinvon Steinbach } hvilken år 1277
började bygnaden af den ryktbara kyrkan i Stras-
burg, sedermera fullbordad af Johan Hillzen (år i365);— Etienne de Bonneuille,, som påbegynte Upsala dojn-
kyrka år 1287; — mäster fVilhelm> bygde det lutande
tornet i Pisa, vid slutet af ia:te århundradet; m. 0»
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• Detta tidehvarf riktades med flera vigtiga upp-

finningar. Engelsmannen Roger Bacon (d. 1292) gjor-
de inflytelserika upptäckter i de fysiska vetenska-
perna, såsom konsten att slipa glas, och att deraf gö-
ra mikroskoper, m. m. hvårföre han af tidens okun-
nighet förföljdes som trollkarl, och hölls derföre i
långvarigt fängelse. — Kompassen uppfanns i början
af i4:de århundradet, enligt hvad allmännast antages,
gf Flavio Gioja; andra nämna Giri af Amalfi, och i
Kina säges bekantskapen derraed vara vida äldre.

Till befordran af lärdom och kunskaper, hvilka,
änder Romerska väldets svaghet och isynnerhet efter
dess störtande, hade råkat alldeles i förfall, anlades
redan tidigt skolor af flere utmärkte regenler, såsom
Carl den Store och Alfred den Store. Men oberoende
häraf uppkommo andre vigtigare inrättningar. I stä-
der der skolor furmos, nedsatte sig lärde män, hvilka
lemnade undervisning uti ämnen dem de förre ejmed-
delade. Deras rykte ditlockade åhörare, och snart
äfven lärare i andra vetenskapsgrenar. Genom en fri-
rillig inbördes förening emellan dessa, uppstodo små-
ningom nya läroanstalter af högre ordning, der alla
då bekanta vetenskaper (universitets litterantm) före-
drogos. Derifrån härleda sig Universiteterna. Med-
lemmarne stälde sig under en Rektors styrelse, obero-
ende af ortens embetsmän, och man lemnade dessa,
inrättningar alla möjeliga friheter, för att uppmuntra
deras utveckling. De ombytte efter godtycko vistelse-
ort; men då deras närvaro spridde lif och välmåga,
genom de folkmassor de samlade, voro städerna ange-
lägne att få emottaga dem. Det äldsta universitet är
det i Bologna (år 1119). Sedan följde de i Paris (år
1206), Padua (år 1221), Salamanca (1233), Toulouse

(1138), Oxford (år i3joo), Upsala (år 1476), Köpen-
hamn (år 1478), utom en mängd andra.

Det nya lif vetenskaperna sålunda erhöllo, gaf Eu-
mpeiska bildningen elt alldeles omskapadt skick, hvil-
ket fulländades af en bland de vigtigasle uppfinningar
hittills blifvit gjorde. Johan Gutenberg, hvars egent-

i.unn var Johanvon Sorgenloch, uppfann år i44°
Boklryckerikonsten _, och utbildade den sedan, biträdd
af Schoiffer och Faust. Hos Kineser eller Japaner var
denna konst redan förut bekant, efter uppgift, sedan
i ioo är f. Chr. födelse; åtminstone erhöll Marco Pot
lo under sina resor kunskap om densamma i Kina.
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III.
Bildningens Historia under NyareTiden.

Filologi.
En utspridd allmännare bildning, nya kunskaper,

päfvarnes egenmägtiga tillgrepp, de läror, hvarmed
dessa vanstält kristna religionen, jemte presters ock
munkars råa osedlighet, hade gemensamt forberedt es
omskapning inom församlingen. Ofta förut försökt,
men misslyckad, förmådde Luthers snille och jernfq-
Sta själ genomdrifva den Reformation i de kristna lä-
rosatserna, hvilken börjar den nyare tiden i menskli-
ga utvecklingens historia. De mänga strider han må-
ste bestå, och hvilka århundraden efter honom fort.
foro öfver theologiska ämnen, erfordrade mycken lär-
dom, framför allt inom de filologiska kunskaperna,
hvårföre dessa ock en tid intogo det främsta rummet
bland de lärdes bemödanden. Luther sjelf, och fram-
för allt hans medhjelpare Filip Melanchton (d. i560),
voro i dessa ämnen väl bevandrade män. — Reuchlin frå«
Baden (d. i522) återupplifvade den Hebreiska litte-
raturens studium , och honom efterföljde uti filologiens
mångfaldiga utgreningar, de ryktbare: Jul. Cces. Sca-
liger (egentligen delta Scalla) från Verona (d. i558),
hans son Jos. Scaliger (d. 1609), Justus LipsiuSj fråi
Brabant (d, 1606), Casaubonus (d. i6i4), Salmasiut
(Saumaise, d. i653), m. fl., samt i nyare tider: Gm»
ner (d. 1761), Ihre (d. 1780), Michaclis (d. 1791))
fToI/(d. iBa4), m. fl.

De Filosofiska Vetenskaperna.
Det på theologiska undersökningar, understödde

of djupa språkforskningar, riktade bemödandet inrymde
blott småningom åt Filosofien en plats af högre vigt.
Den skarpsinnige Frans Baco af Vervlam (d. 1616),
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Loidkansler af England, gaf filosofien en alldeles ny
riktning, genom dess hänvisande till naturen och er-
farenheten. Han blef sålunda stiftare till den nyare
empirismen. — Holländaren Hugo Grolius (van Groot,
d. |645), afhandlade statsrätten, och hans arbeten,
framför allt det sä allmänt kända f)c jurebelli et Pa-
ds, gafdenna del af praktiska filosofien ett alldeles
nytt utseende. — Men en fullkomlig omstörtning i
vetenskapen åstadkom Cartcsius (Rene des Cartes) en
Fransos (d. i Stockholm i650). Hans system, hvil-
ket fullkomligen utträngde den Aristotelico-Skolastiska
filosofien, hade länge ett starkt inflytande inom veten-
skapen. Dennes grundsats var att inom tankens område
bet vifla allt, till dess man blifvit strängt öfvertygad om
»noingen. Hans läror om de medfödda begreppen,
materiens oändliga delbarhet, hvirflarne, hvilka voro
orsaken till -planeternas rörelse, m. m. åstadkommo
jtoia stridigheter bland samtidens lärde. — Engels-
mannen Thomas Hobbes (d. 167g) sökte utbreda nya
isigter uti naturrätten, samt gjorde mycket uppse-
ende genom påståendet, att menniskorna i det så kal-
lade naturtillståndet (innan de inträdt i samhällslif-
«t), befunno sig i ett nödvändigt, af sjelfva naturen
bestamdt fiendtligt förhållande till hvarandra (bellum
omnium inomnes). — Baruch Spinoza, en Jude, född
i Amsterdam (d. 1677), en djupsinnig tänkare, hän-
förde allting till det helas första ursprung, Gud, af
hvilken det synliga var blott olika arter af utvecklin-
gar, och blef i anledning af denna lära beskyld för
pantheism. I sin lefnad var han en stilla, from och
fördragsamman, hvilken, förföljd af sina stamforvand-
ter, med mycken oegennytta och försakelse länge föd-
de sig med glasslipning. — Frih. Samuel Pufendorfffrån Meissen (d. 1694), en af de utmärktaste författa-
re i naturrätt och historia, bestridde Hobbes läror,
och utvecklade bestämdare de moraliska grundsannin-
garne. — Engelsmannen Isaak IVewton (d. 1727),
sitt tidehvarfs största naturforskare och mathemati-
lus, sökte att filosofiskt tyda naturen; men stadna-
de blott vid dess yttre verkningar, utöfver hvilka han
påstod menniskan icke kunna tränga, samt grundlade
sålunda en materialism, b.vilkens klara och tydliga på-
taglighet vunnit många efterföljares bifall. —: Hans
landsman Locke (d. 1704) förkastade läran om de med-
födda idéerna, och anstälde skarpsinniga Undersöknin-



går om grunden för det menskliga vetandet, favilkd
han härledde helt och hållet bfott från intrycken af
de yttre tingen, hvarigenom all kunskap ledde sitt ar-
tprung endast från dem. — En af de största lärda och
filosofer var den geniela Wilhelm Leibnilz, född i Leip.
zig (d. 1716), den förutgåendes motståndare. Han
lossade 'den spekulativa filosofien från de empirismen*
band Locke pålagt densamma, och återväckte detjb.
»trakta tänkandet. Tillika bearbetade han den natur-
liga theologien, psykologien, m. m. — Christian von
t-rolf (d. 1754) gaf vetenskapen ett alldeles nytt utse-
ende, och blef grundläggare till ett förändradt filoso-
fiskt system. De lärosatser Leibnitz i strödda arbeten
utspridt, framstälde Wolf i ett strängt genomfördt sy.
•lem, och framför allt bearbetade han den praktiskt
filosofien med mycken framgång. — Utgående från
Lockes empirism, utbildade sig i Frankrike ett hälft
materialistiskt sätt att behandla den filosofiska veten-
fkapen, hvilket, kändt under namn af det Encyclopt-
distiska, ledde till de krassaste usigter af hvad menni-
ckorna hafva heligast. De som djerfvast bearbetat
dessa läror, voro Schweitzaren De la Mettrie (d. 175r)
och Fransosen Helvetius (d. 1771). — Emot materia-
lismen stälde Berkeley (d. 1752) från Irland, en me-
tafysisk idealism, enligt hvilken grunden till allting
Tar den oändelige anden, ursprunget till alla idéer.
Föröfrigt nekade han materiens verklighet; m. m. —Alla dessa stridande åsigter och denna osäkerhet i lä-
rosatserna, ledde Skotten David Hume (d. 1776) till
en skepticism, enligt hvilken han yrkade alla mensk-
liga kunskapers opålitlighet och uppkastade tvifvels-
mål öfver all ting. — För att gendrifva sådana på-
«tåenden, uppträdde Immanuel Kant, från Königsberg
(d. i8o4), med sin Kritiska Filosofi, hvaruti han an-
stälde en forskning om grunden för det menskliga vetan-
detsamt dess tillförlitlighet, och gaf vetenskapen ett full-
komligen förändradt, hittills alldeles okändt skick. —Fichte (d. ißi4) utvecklade hans läror, och gaf dem en
mera idealistisk riktning. — Den finnu lefvande Schel-
ling (f. 1775) fir stiftare till den så kallade Na-
turfilosofien. — Hegel (f. 1770), isynnerhet utmärkt
för logisk skarpsinnighet, afviker i vissa hänseenden
från Schellings åsigter, hvars ryktbarhet han delar.

Utom dessa män, hvilka i den filosofiska veten-
skapen åstadkommo större omskiftningar, upptaga an-

aoo Lärdoms Historia.
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dra ett utmärkt rum, såsom den nyare tidens skarp-
sinnigaste tänkare, och emedan de på sin samtid utöf-
Tat elt starkt inflytande. Sådana äro: GiordanoBru-
no, en djupsinnig och sinnrik man, hemma från No-
|a, och slutligen lefvande bränd i Rom, såsom kätta-
re, år 1600; — Monlaigne (d. 1592) från Frankrike,
ryktbar genom sina så kallade Essais; — Erasmus
Roterodamus (d. i536), Holländare, en man af stort
snille, mycken lärdom och qvickhet, med hvilka han
bekämpade sin tids fördomar 6>:h vantro, samt gag-
nade reformationen genom den bitande satir, hvarmed
han angrep det katholska presterskapets och munkam-
es laster; — Theophrastus Paracelsus (d. i540 från
Schweitz, kanske den ryktbaraste lärde på sin tid,
lika utmärkt för sin löjliga uppblåsthet, som för det
vidtfrägdade namn han hade, såsom kabbalistisk mysti-
ker, läkare, theosof, alkemist, astrolog, m. fl. af tide-
hvarfvets då värderade underbara kunskaper; —Sven-
sken Andreas Rydeliits (d. iy3B), en djupsinnig tänkare,
hvilken ur Cartesii läror utbildade ett eget system;— Montestfuieu (d. 1755) ryktbar isynnerhet for sitt
arbete: L*Esprit des Lois; — och Rousseau (d. 1778)
från Geneve, för sin Contrnt Social; —den skarpsinnige
Svenske tänkaren Benj. Carl H. Höijer (d. 1812); —samt naturfilosoferna Oken och Stejfens (född i Nor-
rige år 1773)-

Stödd på filosofiska grundsatser, har theorien for
ikon konst blifvit bearbetad med mesta djuphet och
framgång, af Tyskarne Lessing {d. 1781), Herder (d.
i8o3), bröderna August Wilhelm och Fredrik Schle-
ge/.(denne sednare död 1828), m. fl. Carl August
Ehrensvärd (d. 1800), Svensk, en utmärkt snillrik
man, framståIde sina xsthetiska satser endast i frag-
mentariska afhandlingar. — Samma förhållande är
ned hans utmärkta landsman Thomas Thorild (d. 1808).

Vitterheten.
Den lysande bana skaldekonsten öppnat sig uti

Italien, vid slutet af medeltiden, beträddes sedan af
lera utmärkte män. Lodovico Ariosto (d. i533) från
Ftrrara, Jiar blifyit odödlig genom sin Orlando Fn-
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rioso, ett episkt poem, samt Torqvato Tasso från Soi-
rento (d. i595) genom Gerusalemme Liberala. För sin
herdedikt // Pastor Fido har Guarini från Ferrara (d.
1612) blifvit ryktbar; och Metastasio från Rom (d.
1782) såsom stiftare till Italienska operan. Alficri
från Asti i Piemont (d. i8o3), är en af nyare tiden»
mest originella författare af sorgespel. Bland Italien»
sednaste skalder berömmas Alonti, Pindemonte (d.
1828), FoscolOj m. fl. — Portugals mest utmärkte och
kände skald är Camocns (d. 157g), ryktbar för Os
Lusiados, hvaruti han besjungit Ostindiens upptäckan-
de. Bland nyare berömmas: Garcao, Albuqucrqut,
m. fl. — Uti Spanien lefde trenne skalder, hvilka er-
hållit ett vidtfrägdadt namn inom Europa. Främsta
rummet intager den genialiska Cervantes Saavedra (d.
1616), för sin af den mest spelande qvickhet öfver-

flödande roman Don Qvixote. Såsom theaterlörfatta-
re utmärkte sig deremot den utomordentligt fruktba-
ra Löpe de Vega Carpio (d. i635), samt den ypper-
liga Calderon de la Barca (d. 1687).

Franska litteraturen erbjuder flera ryktbara namn.
De mest berömde äro, såsom författare af sorgespel: P.
Corneille. (d. 1684), Racine (d. 1699), och Voltairt
(d. 1778), hvilken haft ett oberäkneligt inflytande på
hela sitt tidehvarf; af lustspel: Moliere (d. 1673);
af naiva och träffande fabler: La. Fontaine (d. i&)5),
af blandade diktarter: Boileau (d. 1711), lagstif-
tare i Franska skaldekonsten; Delille (d. iBi3),
m. fl. samt i vältaligheten: Fenelon (d. 1715), Mas-
sillon (d. 1742), Thomas (d. 1785), m. fl. De nyare
mest berömda skalder och författare äro: A. V. Ar-
nault, Jouy, Delavigne , de la Marline, Beranger,
Hugo, fru Stacl von Holstein (d. 1817), författarin-
na af utmärkte romaner, Chateaubriand , ni. fl.

England har frambragt den nyare tidens otvif-
velaktigt största dramatiska författare: JVilliam Shake-
speare (d. 1616). Hans medtäflare i ryktbarhet blef
Milton (d. 1674), bekant för sitt skaldestycke Para-
dise Löst, Äfven Pope (d. 1744) ar förvärfvat sig
ett utbredt namn, ehuru han härmade fremmandemaner. Svift (d. är utmärkt genom qvickhet
och bitande skämt. De nyaste skalderna äro: Bums
(d. 1799)5 en Engelsk Bellman; den dystre och genie-
la Lord Byron (d. 1824); den öfver hela bildade verl-
den kände romanförfattaren Walter Stött (f. 1771)1
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,||a födde i Scottland; Thomas JHoore, en Irländare;

m. fl.
Sedan mästersångarne i Tyskland urartat och rå-

lat i förakt , uppstod, efter någon tids förlopp, den
SchlesUka Skolan, stiftad af Opitz (d. 1639), hvars
Biatlhet förledde hans anhängare I/o/fmanswaldau (d.

och Lohcnstcin (d. i683) till svulst och onatur.
f,ir att motarbeta detta, bildade sig Gottsched (d.
1766) efter Franska mönster. Hans motståndare blef-
»o de bekanta Schweitzer lärde Bodmer (d. 1783) och
Breitingcr (d. 1776). Men först med Kiopstock (d.
iSo3) och hans Messias utbredde sig en ny anda i
Tyska litteraturen. IVieland (d. 1813) en mångsi-
dig författare, folkskalden Burger (d. 1794)» Goethe

I. i~4<)) våi- tids troligen största skald, Schiller (d.
i8o5) tillika skald och häfdatecknare, Herder och
Lessing m, fl. erhöllo snart ett utbredt rykte. De
mest berömde bland de nyare äro: bröderna August
Wilhelm och Fredrik Schlegcl, Jean Paul Fr. Bicliter
(d. i825), Tieck, Hardenberg (d. 1801) känd under
dft antagna namnet JVovalis, Th. Körner (stupade
mot Fransoserna år iBi3), utmärkt genom sina krigs-
sånger; m. fl.

Holländarnes språk är en mundart af Tyskan och
härstammar från den gamla Sachsiskan. Bland de
äldsta skalder i Holland namnes Jan van der Doos
(i. i604) tillika historieskrifvare och filolog. Jak.
Cats (d. 1660), är en af de mest snillrika och pro-
duktiva, hans arbeten andas glädje, lefnadsvishet och
Tarm religionskänsla; Jaost van der Vondel (d. 1679)
mycket berömd af sina landsmän. Bland de nyare
berömmas Feith (d. 1824)) Bilderdyk , Tollens, m. fl.

Danskan*är en dotter af Isländskan och Nederty-
tkan, och dess nyare skaldekonst har utvecklat sig ur
folksånger och andeliga qväden. Arreboe (d. 1637),
kan anses som dess fader. Sedan blef Holberg, född
f Bergen (d. 1754)» en af Europas yppersta komiska
theaterförfattare. Efter honom hafva utmärkt sig:
den originella och känslofulla Tullin (d. 1765); Evald
(d. 1781), för sina operor och lyriska arbeten; Bagge-
tn (d. 1826), för skämt och qvickhet, m. fl. Adam
Oehlenschläger intager den främsta platsen blandPan-
marks nyare skalder. Utaf de yngsta hafva ScJuik.
Staffelt, Ingeman, Heiberg d. y., m. fl. vunnit ett ut-
wedt namn.
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I Sverige hade krigiska buller och inr« orolig)*,,

ter länge hindrat skaldekonstens stillare öfningar. Med
Georg Stjernhjclm (d. 1673), en man af stort snille
författare till gnomiska hjeltedikten Herkules, ka«
man anse Svenska diktkonsten såsom på nytt född. Han
ägde en vidsträckt lärdom och var tillika filolog, hi-
storieskrifvare och mathematikus. Honom följde Ha~
tjvin Spegel (d. 1714); psalmförfattare och historie-
skrifvare; Jakob Frese (d. 1728), m. fl. Men med Olofvon Dalin (d. iy63) uppstod en ny omskapning i Sven-
ska litteraturen. Dalin renade Svenska skriftprosan,
och bildade sig såsom skald efter Fransyska mönster,
hvilket efter honom blef alltmera allmänt. Sederme-
ra uppstodo flera utmärkte män: G. Ph. Creutz (d.
I 785), B. Lidner (d. 1793,) J.H.Kellgren (d. i 795),
J. Gabr. Oxenstjerna (d. 1818), Gudm. Joh. Adltr-
belh (d. 1818), C. G. af Leopold (d. 1829), Erik
Joh. Stagnelius (d. iBa3), m. fl. — E. Tegnér (f. 1782)
intager for närvarande högsta platsen bland Sveriges
yngsta Skalder. I det skämtsamma skaldeslaget utmärk-
te sig: Jak. Wallenberg (d. 1778), författare till Min
son på Galejan, och den i alla tider oöfverträfHiga
Carl Mikael Bellman (d. 1795).

Ryssland äger en rik litteratur af gamla krönikor
och folksånger, ännu allmänt älskade afnationen. Den
nyare skaldekonsten utgår från furst Kantemir (4
1744)- Honom följde Lomonosoff (d. 1765), och ifu-
marokoff (d. 1777), bildaren af Ryssames theatraliska
konst. Derschavin (d. 1816) har hos sina landsmän
en utbredd ryktbarhet. Likväl innehar Karamsin (<L
1826) för närvarande det största skalde-anseende ho»
dem. Näst honom berömmas Schukoffski, Puschkin,
Jsmailoff, Bulgdrin, m. fl.

Historiska Vetenskaperna.
Den nyare tidens mest utmärkta historiska förfat-

tare hafva varit bland Italienarne: Macchiavelli (d>
1537), egentligen ryktbar för sina politiska lärosatser,

Paolo Sarpi{å. «623), Muralori (d. 1750), m. fl.— I
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Spanien: Mendoza (d. tsjs), Mariana (A 16a3),
a. fl. —I Frankrike: Thuamis (De Thou, d. 1617),
Ra/nal (d. 1796), m. fl. — Uti England: Hume,Ro-
Itrtson (d. 1793),, Gibbon(d. 1794)» m. fl.— I Tysk-
land: Joh. von Muller (d. 1809), Heeren (f. 1760),
n. fl. — I Danmark: Suhm (d. 1799), m. fl. — I
Sterige: Dalin, Lagerbring (d. 1787), Botin (d. 1790),
0. Celsius, d. y. fd. 1794), m. fl. — Ryssland: Äa-
rtmsin, m. fl.

Såsom antiqvarier och språkforskare hafva ut-
märkt sig: 01. Rudbeck (d. 170a), författare till den
ryktbara Atlantica ; — Winckelmann (d. 1768), hvilken
utbredt ett nytt ljus öfver de bildande konsterna hos
Greker och Romare; — Anquetil duPerron (d. i8o5),
lör sina rikhaltiga skrifter i Persiska och Sanskritska
språken; — Hallenberg, Svensk'(född 1748); — Cäot»-
pollion d. y. (f. 1790), en lycklig tydåre afde Egyp-
tiske hicroglyferna; m. fl.

Naturvetenskaperna.
Dessa hafva genom »mångfaldiga nya rön, upp-

täckter och uppfinningar under sednare tider erhål-
lit ett alldeles förändradt skick, samt äro de hvilka
af alla vetenskaper troligen gjort de största framsteg
under denna period.

Den förut nämde ryktbare Newton upptäckte la-
gen för kroppars tyngd, och deraf härflytande ha-
stighet för fallande kroppar, hvilken, i förening med
flere försök, ledde honom till att utveckla dragnings-
kraften emellan himmelskropparne, och en alldeles för-
ändrad naturlära. — Galliens Galilei från Pisa (d.
1042), beviste att luften hade en viss grad aftyngd.—
Barvey (d. 1657) upptäckte blodets omlopp hos men-
niskor och djur.

Främsta rummet bland ryktbare män i Natural-
hstorien, intager Carl von Linné (d. 1778), genom
uppställningen af sitt så kallade sexual system i växt-
set och det alldeles nya skick, som han gaf veten-
'tapens alla delar. — Näst honom träda Buffbn (d.
i-tto.. Haller (d. 1777), m. fl. — Såsom mineraloger
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utmärkte sig Svenskarne Cronstedt (A. 1765) och IVal.
Irriiis (d. 1785), samt IVerner (d. 1817) och Cuvirr
(d. 1829). — Bland kemister äro ryktbare: Bergman
(d. 1784), Scheele (d. 1786) och Berzelius (f. t
all:» tre Svenskar; Lavoisier (d. 1794).» stiftare af du
nyare kemien, Haily (d. 1822), Davy (d. iß2r)l, m.
fl. — Läkarekonstens ypperste män aro: Botrhave (i
1738), Hoffman (d. 1742), Rosen von Rosenstein (i
1773), Brown (d. 17Ö8), grundlägi;aie af en helt nj
theori i vetenskapen, Reil (d. ißi4), «n. fl.

Ett stort antal märkvärdiga uppfinningar hafa
blifvit gjorda, under nu omtalade tidpunkt. Konstct
att slipa glas anses uppkommen ungefär i ti århai*
dradet. Detta ledde till upptäckt afglasögonen, emei*
lan år 1280 och i3ii. Första uppfinningen af kik»-
re skedde i Holland, åren 1608 eller 1609, såsoa
det obestämdt omnätnnes, af en glasögons tillverkare i
Middelburg. Mikroskoperna tillskrifvas dels Hollin*
dåren Zacharias Jansen 3 dels Frans Fontana från Net»
pel (d. i656). — Thermometern uppfanns af Drebbd
(d. i634) från Holland; och Luftpumpen af borgmi*
staren i Magdeburg Otto v. Guericke (d. 1686). —Torricclli (d. 1647) en lärjunge till Galilei, fortsatte hans
upptäckt om luftens tyngd och uppfann barometer»',
Holländaren Huygen (d. 1695)pendeluren. — Franklå
(d. 1790), en Nordamerikanare, blefuppfinnare till åd*
ledare. — Galvani (d. 1798) upptäckte djurelektri»
tetcn, eller den efter honom benämda Galvanisma\
hvarefter Wolta lärde sig att sammansätta den é
kallade Galvaniska stapeln. — Franska naturforskares
Montgolfier (d. 181o) uppfann konstenatt segla i luf-
ten, eller Ae rostatiken, derigenom att han med vätgai
(brännbar luft) fyIde en stor sfer, kallad luftballoo,
hvarigenom denna blir lättare än luften och uppstig*
deruti. Telegrafien eller konsten att genom vissa tee*
ken hastigt meddela underrättelser på stora afstånd,
uppfanns af Chappe i Paris (d. i8o5); men förbättra-
des af Edelcrantz i Sverige (d. 1821). — Jenner (A
1823) en Engelsk läkare, uppfann vaccinationen, och
Tysken Aloys Sennefelder (f. 1771) Stentrycket elkr
Lithografien. — Savary hade redan 1696 sammansatt
ett slags ångmachiner; menEngelsmannen NewcetnJim
blef dock deras egentliga uppfinnare, år 1705. D* f*"
gagnas nu att drifva fabriker af alla slag, qvaroaTi
fartyg och vagnar. — Engelsmannen Murdoch upp*
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fann år gasupplysningen, hvarigenom brinnande
vatgas begagnas att upplysa rum, gator, m. m.

Mathematiska Vetenskaperna.
Äfven inom dem hade de nya framstegen åstad-

kommit en fullkomlig omskapelse. Geografen Ptole-
meus (se ofv.) sökte bevisa att alla verldskroppar hvälf-
va sig omkring jorden. — Origtigheten af detta yrkande
Ådagalade JVicolaus Kopernicus från Thorn (d. i543),
genom beviset att jorden och alla planeterna röra sig
omkring solen. — Tycho Brahe (d. 1601), en ryktbar
Dansk astronom, uppstälde häremot ett annat sy-
stem, att planeterna hvälfva sig omkring solen, men
dennakring jorden.— Keppler (d. i630) bestred ho-
nom, och bestämde härunder planeternas rörelse-lagar.—Vår tids ryktbaraste astronom är Herschel (d. 1822),
från Hannover, utmärkt genom sina många upptäck-
ter, hvartill han kommit genom de utomordentligt go-
da instrumentet-, som afhonom sjelfblifvit uppfunna.—
Stora mathematici för öfrigt voro: bröderna Jak.Ber-
noulli (d. 1705) och Johan Bernoulli{å. 1748), Mau-
pertuis (d. 1759), Klingenstferna (d. 1766), Euler (d.
1783), m. fl.

De sköna Konsterna.
Under början af den nyare tiden hann Målare

konsten sin största höjd. Uti de olika länderna röjde
% i utöfningen deraf ett olika maneV, och detta ut-
märktes med namn af Skolor. Den Italienska står der-
"d högst, och har att uppvisa de utomordentlige
männerna: Leonardo da Vind (d. i5i()); Raphael
Sanzio från Urbino (d. isao), alla tiders troligen stör-
fa målare; Mikael Angelo Buonarotti (d. i564), til-
lika bildthuggare och skald. Begge voro äfven utmärk-
te arkitekter, och ledde, efter hvarandra, bygnaden af
S{. Peters kyrka i Rom; Tiziano (d. 1576), ryktbar
för sin sköna färgblandning; Correggio (d. i534); Paul
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feronne (d. i588); GkjV/o ÄAe/u (d. 1641). — Den MJ.
sta af Fransyska målareskolan, och bvilken kan an.
ses som dess stiftare är Cousin (lefdeännu isßg). Ef.
ter honom följde Le Sueur (d. i655); Poussin (<).
1665); Claude Lorrain (d. 1682); m. fl. Frankrike»
yppersta målare i vår tid Sr David (d. 1825). —Den Nederländska eller Flamandska skolans förnäm,
sta mästare äro: Lukas van Leyden (d. i533); Rubeiu
(d. 164o), den mest utmärkta af dem alla; Fan
Dyek (d. 1640); Rembrant (d. 1674); Ruisdael (d.
1681), bekant landskapsmålare; Teniers (d. i6g4),

ryktbar för sina teckningar af det lägre folkets lef.
nad; m. fl. — Tyska skolans förträffligaste män to-
ro: Albrekt Durer (d. r528) från Nürnberg; Lukt
Kranach (d. i553); Hans Holbein (d. i554); Raphad
Mengs (d. 1778); PhiL Hackert (d. 1806), berönd
landskapsmålare; va. fl. — Uti England har Hogartk
(d. 1764) erhållit ett frägdadt namn genom sina for»
träffliga karrikatur-målningar. — Ibland Danskar be-
römmas hufvudsakligen Krat.ienstein Stub (d. 1816);
Lund (f. 1777); Dahl (f. 1788), m. fl. — Målarkon-
sten utbildades i Sverige af utländska mästare, lrril<
ka hit blifvit inkallade. Bland dessa intaga Klocka
Ehrenstrahl (d. 1698), De Marez, ta. fl. det främsta
rummet. Bonden Pehr Höhrberg (d. ißis), hade med
ringa undervisning, endast genom sitt eget snille, bråjt
sig långt i sin konst. De nyaste mest utmärkta äro:
Joh. Fredr. von Breda (d. 1818), Laurceus, född i

Finland (d. 1823), och den ännu lefvande förträf-
ligé landskapsmålaren Fahlcrantz, m. fl.

Vår tids ryktbaraste bildthuggare äro: Sergell (i
iBi4)t Canova (d. 1822),Thorvaldsen, Byström, m.i

Den nyare tidens största musikaliska författare ätt)
Italienarpe: Pergolesi (d. 1739), Tartini (d. 1770),
Cimarosa (d. 1801), Cherubini (f. 1760), m. fl. —Fransoserna: Lulli (d. 1687) född i Florenz, men lefdt
sin mesta tid i Frankrike, der han blef den Fransj-
ska musikens danare; Dalayrac (d. 180g); m. fl. —Tyskarne Handel (d. 1759), Gluck (d. 1787), Mo-
zart (d. 1792), Haydn (d. 1809), Beethoven (f. »77 J >
in. fl.



ALLMÄN GEOGRAFI.
Inledning.

(jeografien lemnar beskrifning om jorden.
Geografien indelas i den: Alathcmaliska, Fysiskd

och Politiska geografien, samt kallas då
den uppgifver jordens skapnad, storlek, rörelse, m.
ia.;fysisk, när den beskrifver derstädes förekomman-
de vattendrag, berg, mineralier, växter, djur, o. s. v.,
och politiskj vid framställandet af staternas områden)
författning, städer, o. in. d.

I äldre lider ansågs jorden vara en omätlig plan,
hvaruppå backar och berg utgjorde blott större eller
mindre ojemnheter. Numera har det med fullkomlig
säkerhet blifvit utrönt, att jorden är rund som ett
klot, ehuru något plattare mot polerna. Härom öf-
reitygas man, utom af flera andra omständigheter,
nfven deraf, att om man på afständ, t. ex. på hafvet,
blir varse ett skepp, visar sig först toppen af masten, och
då det nalkas närmare, löjes masten och slutligen sjelf-
va skeppet. Samma förhållande inträffar, då man på
en stor slätt får Ögonsigte på ett torn, eller något an-
nat högt föremål. Äfven månförmörkelserna bevisa
det; emedan den skugga jorden förorsakar på månen
har en alldeles rund skapnad. For öfrigt är det be-
lant att man kan segla omkring jorden, hvilket ej
kunde ske, om denne icke vore rund, utan plan. —Afplattningen vid polerna är så beskaffad, att jordens
aiel kan anses ungefär ,§j mindre, än jordens diame-
ter vid aeqvatorn, eller så att den förreär omkring 3}
Sv. mil kortare än den sednare. jordens form är så-
ledes ej en fullkomlig sfer (klot), utan i det närmaste
en så kallad elliptisk sferoid.

Ljuset och vännen utgå ifrån solen, kring hvil-
jorden hvälfver si;;, på eU medel-afctånd af vid
•a>\ ni ill. geogf. (nära i4j mil!. Sv.) mil. . Dem

■■a upptager härvid eu aflång cirkelbågäd form, el-
m en sä kullud ellips, uf ungefär Bijj inilL Sv. mil,

Lurohok för Ungdom.
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inom hvilken rymd den således framilar med en ht»stighet af aj Sv. mil i sekunden. Till ett omloppomkring solen åtgå 365 dagar, 5 timmar, 48 mi-
nuter och 4$ sekunder; denna tidsrymd benämna vi
ett är. Vid denna jordens rörelse omkring solen, el-
ler , såsom den genom en synvilla visar sig för oss,
vid denna solens rörelse omkring jorden, befinner sig
den förra hvarje dag på en* olika plats uppå himme-
len, emot hvad den dagen förut bemärktes. Sålunda
heskrifver solen, under ett års förlopp, en bågartad
krets uti luften, hvilken fatt namn af Ekliptika eller
Solbana. Men emedan jorden har en sned ställning
emot solen, får ej ekliptikan samma riktning som
aeqvatorn (hvarom nedanföre), utan denne sednares lä-
ge genomskäres i tvenne motsatte punkter af eklipti-
kan. Dessa fl namn af aquinoktial- eller dagjem-
mngs-punkter, emedan dag och natt öfver hela jor-
den äro lika, så ofta solen befinner sig invid dem.
Se från aeqvatorn mest aflägsna punkterna af eklipti-
kan kallas deremot solstitial- eller solständs-punkter,
emedan solen här endast omärkligt förändrar sitt af-
stånd från aeqvatorn, och således tyckes en tid lika-
som stå stilla.

Utom denna årliga rörelse har jorden annu 1éfl
annan: hon vänder sig en gång omkring på 24 tm~
mar eller ett dygn. Härigenom uppkomma dag och
natt, och hvarje del af jorden blir upplyst af solen.
Denna rörelse sker från vester åt öster, hvårföre det
visar sig för inbyggarne på jorden, som om solen
skulle gå upp i öster och ned i vester, ehuru denne
i sjelfva verket är stillastående. — I anseende till.den-
na jordens dagliga rörelse, föreställer man sig midt
igenom henne en axel, omkring hvilken hon hvälfver
sig och hvars båda yttersta ändar kallas Poler, samt
benämnas den norra (Polus Arcticus) och södra (P.
Antarcticus), och utgöra rättesnöret för våra väderstreck.
På lika afstånd från dessa föreställer man sig rundt
omkring jorden dragen en linje, hvilken kallas /Eqva-
tor eller Dagjemnings-Unjen , och delar jorden i tvenne
lika halfklot eller Hemisferer, den södra och den norra.

.Xqvatorn indelas i 360 lika delar, hvardera be-
nämd en grad *). Hvarje sådan antages utgöra 60

*) En femtondedel af en grad utgör en geografisk eller Ty«k
mil, hvarigenom den förutaämde blir lika med ungefär io|
Svenaka mil.
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Ininutér, och minuten 60 sekunder. Genom beggé
polerna och gående genom aeqvatorn foreställas kret-
iar eller cirklar omkring jorden, och dessa fl namn
ti meridianer *), äfven middags* eller longituds-linjer,
emedan alla de orter som ligga under samma meridi-
an, hafva middag på lika tid. Parallelt med aeqva-
torn och genomskärande meridianerna, antagas ännu
andra linjer, kallade paralleler Vig.-
tigast af dessa äro Fändkretsarne , en nordlig och en
sydlig, hvilka omsluta den del af jorden $ hvaruppå
soUtrålarnenedfalla vinkelrätt, samt utmärka den punkt
deraf, vid hvilken solen $ under sitt skenbara lopp om-
Iring henne, återvänder sydligare ellei' nordligare, allt
efter solens olika läge norr eller söder om aeqvatorn.
Äonu längre från seqvatorn föreställas tvenne så kallade
Polcirklar, likaså en nordlig och en sydlig, hvilka om-
sluta hvardera polen.

Genom dessa kretsar delas jordens yta i så kalla-
de zoner, hvilka aro: t) den heta zonen (zona torri-
da), på båda sidorom aeqvatorn emellan begge vänd-
Iretsarne; 2) de milda eller tempererade zonerna (zo-
ns tempei-ataé) en hördlig och en sydlig, emellan hvar-
dera vändkfetseh och motsvarande polcirkel, samt 3)
de beggé kalla zonerna (zonae frigidae), de som be-
finna si r̂ inom hvardera polcirkeln. Klimaterna eller
luftstrecken på jorden, bestämmas hufvudsakligea af
hvarje orts läge inom dessa så kallade zoner.

jordens omkrets utgör 5,400 geogr. (något öfvei:
J7JIO Sv;) mil; axelns längd är nära 1720 geogr. (vid

pass 1192 Sv.) mil, och areala innehållet af dess yta
9,288,000 geogr. (ungefär Sv.) qvädrat mil,
tamt hela innehållet nära 2,665 millioner geogr. (om-
kring 887 millioner Sv.) kubik mil. Mera än J af jor-
dens yta upptages af vatten och således knappast j af
Jand; till sin storlek beräknas jorden vara i det
närmaste 1,400,000 gångör mindre än solen.

*) För att utmärka en orts läge på jordklotet, bar man an-
tagit ett visst ställe på jorden (t. ex. fin Ferro), der man fö-
restält sig den första meridianen dragen, och derifrån räk-
nas, åt öster, under bvilken längdgrad platsen är belägen.
Tillika uppgifves, breddgraden, och som longituda ocb lati-
tuds linjerna skära bvaraudra, (är man uppgiften tålunda
bestämd. /
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Länötana på jorden delas i vissa stater, med min*,

artade regeringssätt. De tvenne hufvudsakligaste sla-
gen äro: Monarkier, der högsta väldet tillhör en
da person (benäind kejsare, konung, in. ni.), samt /fe»
publiker, der styrelsen tillhör flera personer eller lie,
la folket. Dessa republiker benämnas i anledning har-
af, Aristokratiska, då landet regeras af de fvrnaiusta
derstädes, samt Demokratiska, då folket innehar väl-
det. Men i dessa hufvudarter uppstå mungu förändrin-
gar och olikheter. Så öfvergår monarkien till E*-
våldsmagt, Despotism, då regenten i sin styrelse t)bindes af lagar, utan herrskar efter eget godtycke; miss-
brukar han sin magt till orättvisa och förtryck, upp-
kommer Tyranni. Aristokratien öfvergår till Oligar-
{, då några fa personer innehafva väldet; och demo-
kratien till Oklokrati, pöbelvälde, då den stora mas-
san af de lägre folkklasserna blir öfverherrskande, in.
m. Föröfrigt btifva artförändringarne oändliga, e/lerde skilda elementer som i regeringssätlen ingå.

Man beräknar invånarnes antal på jorden till 800
i 1000 millioner menniskor. —De religioner eller gu-
daläror till hvilka dessa bekänna sig, äro hufvudsakligen
af fyra slag: Kristna, Judiska, Mahomedanska och
Hedniska. Den Kristna skildes redan i äldsta tider
Uti den Katholska och Grekiska, och den förra dela-
de sig, genom Luthers reformation, i den Luthersk*
(eller Protestantiska), samt den Reformerta. Dessutom
finnes det ett oändligt antal smärre sekter. Med un-
dantag af de tre förstnämde religionslarorna, lä alla
öfriga namn af Hedniska.

Allmän Öfversigt.
Det fasta landet pä jorden indelas i fem verfds-

delar: Europa, Asien, Afrika, Amerika och Polyne-
sien eller Australien, till det mesta afskiljde frånLvar-
andra genom stora haf. De tré första, såsom äldst
kände,, erhålla det gemensamma namnet Gamla Verl-
den; de två sednare benämnas Nya beriden.

De största hafvén på jorden äro: Ishafvtt eller
IVorra Oceanen (Lat. Oceanus Septentrionalis, Borea-
lis, Aictous, Scvthicus, äfven Mare Glaciale, Pigrum
m. vi.), kring uona polen, stöter intill både Europa,
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Asten och Amerika; Atlantiska ha/vet eller Vestra Ocea-
nen (Occanus Atlanticus, Hespcrius, Occidentalis, af-
Tta Mare Extcrius), emellan Europa, Afrika och
Amerika; Indiska hnfvet eller Södra Oceanen (Ocea-
niis Australis) emellan Afrika, Asien och södra polen;
samt Stilla hnfvet eller Östra Oceanen-, vanligen kalladt
SöderKafvet (Oceanus Orientalis, Eous, Sericus, Indi-
ens) åtskiljer Asien och Amerika. — Stora Verldshaf-
Pf( är en gemensam benämning for alla hafven.

De största hafsvikar iiit), i Europa: Nordsjon,
nirJ dess vik Östersjön (af Norra Oceanen), och yi/e-

-iAhafvvt (af Vcstra Oceanen); uti Asien: Arabiska.
ocli B<n£111iska vikarne (af Indiska hafvet); i Afrika:
Gnineiska viken, samt i Amerika: Mexikanska vikcu

af Atlantiska hafvel); m. fl.
Uland de vidsträcktaste insjöar märkas: Kaspiska

hafvet och Aral, i Asien; Maravi uti Afrika, samt
O/ra Sjön, Iluron, m. fl. 1 Amerika.

De förnämsta floderna äro: Volga och Donau, uti
Europa; Lena, Euphrat och Ganges, i Asien; Niger
floden och Nilen, uti Afrika; samt Laurenz, Amazon
och Para«uai, i Amerika.

De märkvärdigaste bergsryggarne flro: Alperna
uti Europa; Ural emellan Europa och Asien; Al-
lai och Himalaja i Asien; Allas i Afrika och Andi-
ska Åsen i Amerika.

Den största ö på jorden fir Ulimaroa eller Ny<%
Bolland i Polynesien.

I. Europa.
Denna verldsdel begränsas i norr af Ishafvet, i

wster af Nordsjön (Lat. Mare Germanicum) och At-
lantiska hafvet, i söder af Medelhafvet (Mare Medi-
terraneum, Interivs, äfven Libycum), samt i öster af
Asien. Dess vidd beräknas till ungefår 75,000 Sv.
<jv. mil.

Större hafsvikar härstädes äro: Hvita hafvet, en
*'k af Ishafvet; Bottniska och Finska, vikarne, af
Östersjön; Franska Bugten, af Atlantiska hafvet; samt
■Adriatiska och Svarta hafvet, af Medelhafvet.

Bland hafssund märkas: Öresund (Fretum Gotho-
Danicum, eller Oeresundicum *); Kanalen (Fretum

*) I förening med Biillcrna crbull det i gamla tider namu af
Stnuj Codaiuu.
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Morinorum, Gallicum, Britannicutn), emellan EngUm)
och Frankrike; Gibraltars Sund (Fretuin Nerculi*)
utgör Medelhafvets utlopp i Atlantiska hafvet; Sundet
vid Dardanellerna (Hellespontus), samt Konstantin*politanska Sundet (Bosporus, Bosp. Thracius).

De vidsträcktaste sjöar: tVenern, i Sverige, Ija,
doga och Saimen i Ryssland.

De största floderna äro: Walga och Dnieper, \
Ryssland; Donau, Elbe och Rhen, i Tyskland; Rhone,
i Frankrike, samt Ta/o, i Spanien och Portugal.

De största och märkvärdigaste bergsryggarne uti
Europa äro: Uralska bergen, hvilka utgöra gränsen
emellan nämde verldsdel och Asien; Alperna, norrpm
Italien, samt Pyrenéerna, emellan Frankrike och Spa-
nien. Den högsta bergspetsen är Montblanc i Savoyen,

Denna verldsdels hela folkmängd beräknas till vid
pass 2i5 millioner menniskor. Bland dessa höra ung,
65 mill. \ill den Gertnaniska folkstammen (nemligen: Ty-
skar, Holländare, Skandinavier, Engelsmän, ni. fl.); 80
million, äro af Romersk-Latinskt ursprung (Italienare,
Fransoser, Spanjorer, Portugiser, m. fl.); öfver 5o mij-,
lioner af Slavonsk ätt (Ryssar, Polaekar, Wender,
Böhmare, m. fl.); ungefär 6J million utaf den Finska
folkstammen (Finnar, Esther, Ungrare, Liever, Mor*
dviner, Permier, Lappar, m, fl.); 4 mill. Ny-Greket
o. s. v. Af dessa bekänna sig vid pass 309 millioner
tillKristna läran (neml. Ijs milj. Katholiker, 28 mill.
Lutheraner, 25 mill. Reformerta, nära 38 mill. Gre-
ker, m. fl.); 4 niilL äro Mahomedaner, 2,000,000 Ju-
dar, m. m.

Europa innefattar ioljande länder: Portugal; Sp<*
nien, Frankrikej Italien, Schweitz, Österrike, Preus-
sen, Tyska Staterna, Nederländerna, Stora Brittanni-
en, Danmark, Sverige, Ryssland, Grekland och Eun
ropeiska Turkiet.

1. Portugal.
Detta rike (Lat. f,usitania) gränsar i norr och (M|

till Spanien, samt i söder och vester till Atlantukl
hafvet. — Större floder äro: Minho (Minius), Douro
(Durius), Tajo (Tagus) och Guadiana (Auas).
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De betydligaste berg feroS Estrella, i Beira och

f;,lrc[iiadura, Monchique, i norra delen af Algarve,
m. fl-

Landet delas i 6 provinser: i) Estremadura (Extre-
mndura), med rikets hufvudstad Lisboa eller Lissabon
(Olissippo, Lisbona) vid Tajo, säte för styrelsen, har fle-
ra akademier och skolor, en patriark, m. m. samt 230,000
invånare; St. Ybts eller Setuval(Setubalia), känd for sin
salthandel; Santarem (Scalabis), med 8000 invånare,
befäst. — 2) Beira (Beira), har, staden Coimbra (Conim~
briga) vid floden Mondego (Munda), med landets enda
universitet och i5,000 invånare, — 3) Entré Minho e
Douro (Interamnensis), med Porto eller Oporto (Portus
Cale), vid floden Dovros utlopp, näst Lissabon den
vigtigaste staden i riket, ryktbar för sitt vin: har
70,000 invånare; Braga (Bracara Augusta), säte för
rikets erkebiskop, med i3,000 invånare. —4) Traz os
Montes (Transmontana) med staden Braganza (Brigan-
tia), hvarifrån detregerande konungahuset härstammar,
hav 3,000 invånare; Miranda (Mirada Durii) en stark
gränsfästning.— 5) Alentejo (Transtagana), med staden.
Evora (Ebora) midt i landet, är säte för en erkebi-
skop, och har 12,000 invånare; Elvas (Elvae 1. Hel-
vae), en vigtig fästning, med vapenverkstäder och
16,000 invånare. —6) Algarve (Cuneus, Algarbia), med
Tavir» (Balsa) vid hafyet, har 9000 invånare, och
är hufvudstad i detta landskap, hvilket bär namn af
konungarike; Lagos (Lacobriga), vid hafvet; m. fl.

Portugals besittningar utom Europa äro, i Afri-
ka: öarne Madera, med städerna Funchal (hufvudstad),
och Porto-Santo , samt Azoriska och Capr-VerdÖarne,
ni. fl. På fasta landet Mozambik, med ön af samma
namn, några befäste platser och områden uti Negersta-
terna Congo, Angola och Bengitela , m. m.; uti Asien:
staden Goa, ön Makao, samt en del af ön Timor.

Statistiska Uppgifter.
Portugals fasta land är bergigt och upptager en

vidd af ungefär 830 Sv. qv. mil. Luftstrecket är för-
träffligt och landet mycket bördigt, ehuru dess od-
ling försummad, härrörande bland annat äfven af fol-
kets ovilja föl1åkerbruk, landtmannens fattigdom och
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det förtryck han lider. De vigtigaste handclsartiklnrne
utgöras af vin, frukter och olja. Bergen innehålla
metaller, äfven adla, i öfverflöd; men man har for-
minmat att bearbeta dem, emedan tillgångarne utiBrasilien varit rikare. All vetenskaplig bildning, un-
dervisningsverken och konstfliten äro mycket vanvår-
dade, och handeln alldeles i förfall. Invånarne utgö-
ra, likasom Spaniens, en blandning afCelter, (landkts
äldsta invånare), Karthaginenser, Romare, Göthiska
folkslag och Araber. Folkmängden beräknas till nå-
got öfver 3,000,000 personer. Den enda tillåtna reli-
gionen är den Romersk- Katholska, och under nuva-
rande regenten Don Miguei, som med våld inkräktat
thronen, or regeringssättet despotiskt,

2. Spanien.
Det gränsar i norr till Atlantiska hafvet och

Frankrike, i öster och söder till Medelhafvet samt of-
�annömde haf, i vester till Portugal och Atlantiska
hafvet.

De största floderna äro: Duero, Tajo, Guadiana,
Gnadalqvivir (Baetis eller Bete, äfven Tartessus och
Cirtius), och Ebro (Iberus).

De högsta bergssträckorna: Pyrenéerna (Pyrenaei
Monles) vid gränsen mot Frankrike, de Asturiska och
Kantabriska (Vindius Möns) i norr, samt Morena (Oro-
speda eller Ortospeda) uti Andalusien, och Alpu&arra
(Illipula Möns) i Granada, hvilka alla utgöra utgre-
ningnr af Pyrenéerna.

Spanien {Hispania) indelas i i 5landskap:
1) Nya Castilien' (Castella Nova) med städerna:

Madrid (Mantua Carpentinorum, sednare Madritunj)
rikets hufvudstad, medakademier, naturalie-samlingar,
fabriker, m. m. samt en folkmängd af 170,000personer;
Toledo (Tolelum), det förnämsta erkebiskopssätet, uni-
versitet och a5,000 invånare; Alcala (Complutum),
med ett mycket gammalt universitet. — a) Gamla Ca-
stilien (Castilia Vetus). Städer: Burgos(Burgi)l, huf-
vudstnd i provinsen, med erkebiskop, universitet och
11,000 invånare; Valladolid (Pintia, sednare Valdo-,
letuin, Vallisoletum), vid gränsen af Leon, universi-
tet och 20,000 invånare; Segovia (Segovia), med en
artillciiskola, fabriker och 10,000 invånare. -— 3) Leon
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(rtcntl. Brigtecium, sedan Legio scptimn gcmina). Sts-
fct; Salamanctt (Salamantica), med Spaniens mest be-
römda universitet och 14000 inv.; Leon (Legio), med
•000 mv.; Attorga (Asturia Augusta). — 4) Estremadu-
rt. Städer: Badajoz, (Badia, eller Pax Augusta) vid
Guadiana, gränsfästning emot Portugal, med i5,000
invånare; Merida (Augusta Emerita), vid samma flod}
Akantara (Norba Giesarea) gränsfästning, vid Ta jo,
med 3000 invånare. —5) Andalusien (Vandalitia). Stä-
der'. Sevilla (Hispalis, Julia Romula), vid Guadalquivir,
cd af de folkrikaste näst Madrid, har 90,000 invånare,
fabriker och stark handel; Cordova (Corduba), vid sam-
ma flod, med läderfabriker och 35,000 invånare; Cadi»
(Gades, äfven Erythraea och Aphrodisia), rikets vigtiga-.
ste handelsstad, vid Atlantiska hafvet, frihamn, frist-
ning och station for flottan, samt fordom sätet för Spa»
nioremas handel med sina då varande Amerikanska
besittningar; har 70,000 invånare; Gibraltar, på en ud-
de (fordom benämd Calpe, af Araberna: Gebel Tarik),
den starkaste fästning i Europa; tillhör Engelsmännen.—6)Granada (Granata). Städer: Granada (Granata),
med ett universitet och 67,000 invånare; Malaga,
(Malaca), med 60,000 invånare, drifver stark handel
med vinj hvilket har sitt namn efter denna stad. —r

<j) Murcia (Murda). Städer: Murcia (Murcia), manu-
fakturer, handel och 34,000 invånare; Carthagcna
(Carthago Nova), befäst, har 30,000 invånare samt
sleppsvarf och tyghus för Spanska flottan. — 8)
Valencia (Valentia). Städer: Valencia (Valentia),
universitet, biskop, manufakturer och 80,000 invåna-
re; Alicanle (Lucentum), god handel med förträffligt
vin, 20,000 invånare; Murviedro (Muri Veteres), med
7000 invånare. Staden är till en del uppbygd uppå
ruinerna af det gamla ryktbara Sagunlum. — 9)
Calalonien (Catalonia). Städer: Barcellona (Barei-
no), befäst, den folkrikaste näst hufvudstaden, bar
i40,000 invånare, god hamn, fabriker och handel;
Tarragona (Tarraco), med sidenfabriker och 5o;ooo in-
vånare; Tortosa (Dertosa) vid Ebro, starkt befäst, har
11,000 invånare. I dess' grannskap erhålles en skön
marmor art, kand under namn afTortoSa jaspis. — 10)
■Arragonien (Arragonia). Städer: Saragosa (fordom Sal-dnba, sedan Caesar Augusta) vid Ebro, starkt bofast,
"W ett universitet, lärda sällskap och 55,000 invånare;
tiuctca (Osca), har ett mycket gammalt universitet
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och 6,800 invånare.— 11) Navarra (Navarra). Stad;
Pamplona (Pampelo), befdst, universitet, 14,000 inr»!
nare. — ia) Discaya (Biscaya). Stad: Bilbao (El»,
viobriga eller Bellum Vadum), med 14,000 invånare ock
vidsträckt handel. — i3) Asturia (Astm-ia). Stad:
Ovicdo (Ovetum), med universitet, gevärsfabrik ock
8,000 invånare. — i4) Galicien (Gallicia), med sti-
derna Ferrol (Ferrolium) och Corunna (Brigantiua),
begge vid, hafvet, förträffliga hamnar, den förre moj
15,000 och den sednare med 20,000 invånare. Inoai
detta landskap ligger den vestligasté udde af Europa,
hvilken derföre, innan Amerikas upptäckande, erhöll
namn af Capul Finis Terrc? (jordens slut). — i5) B*,
leariska Öarne (Baleares) i Medelhafvet. De största
äro: Mallorca (Balearis Major, Majorca), med städa
Palma (Palma), har 30,000 invånare; Minorca (Ba-
learis Minor, Minorca), med staden Port Mahon (Ma-
go), en god hamn; samt de fityusiska öarne: Fvict
(Ebusus), med stad af samma namn, och Förment?
ra (Ophiusa eller Colubraria).

Spaniens besittningar i andra verldsdelar äro, i
Afrika: staden Ceuta (Abyla, Septa), med en fästning,
på Barbaresk kusten, midt emot Gibraltar, hvilka tri
platser i gamla tider benämdes Herkules stöder; Cant-
rie-öarne, m. fl. Uti Ostindien: de Filippinska ock
Bashi öarne, Ladronerna eller Marianerna, Carolfr
nerna; m. fl. I Amerika numera endast några öar inon.
Mexikanska viken, såsom Cuba, Portorico, ta. fl,

Statistiska Uppgifter.
Landets areala innehåll beräknas till omkring

4,3a0 Sv. qv. mil, och folkmängden till 10,400,000
personer. Luftstrecket är förträffligt och jorden bör-
dig. De förnämsta produkterna äro vin, olja, ädla
frukter, bomull, o. s. v. Landet har dessutom bliffit
kändt för sina goda raser afhästar, får, m. m. Andalusi-
ska hingstar och Merinos får, äro öfver allt bekaota.
Spaniens berg voro i gamla tider ryktbara för si»
rika guld och silfvergrufvor; men af samma skäl som
i Portugal befinnas åkerbruk, konstflit, handel, under-
visningsverk och vetenskaper i största förfall. I beggc
länderna fortryckes allt af prestvälde, despotism ock
hat mot upplysning. Konungen är enväldig; den na-
veranda ar Ferdinand VII.
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3. Frankrike.
Detta land (Lat. Gallia, Francia), gränsar i norr

(ill Kärra len, Nordsjön, Nederländerna och Tyskland, i
öster till Tyskland, Schweitz och Italien, i söder till
Medelhafvet och Spanien, samt i vester till Atlauti-
tka hafvet.

De största floderna äro: Seine (Sequana), med
dess arm Mafne (Matrona), utfaller i Nordsjön; Loire.
(Liger) och Garonne (Garumna), begge flyta vester ut
i Atlantiska hafvet; Rhone (Rhodanus) i öster, fly-
ter ned i Medelhafyet, samt Rhen (Rhenus), hvilken
utgör gränsen emot Tyskland, och faller genom Ne-
derländerna in i Nordsjön. Uti Rhen utflyta Moset
(Mosella), pch Maas, på Fr, Meuse (Mosa).

Bergsryggar: Pyrenéerna; Cevennerna (Cebenna),
i öftra delen af landet; Alperna (Alpes); IVasgauska.
eller Vosges bergen (Vogesus); m. fl.

Afålder har Frankrike varit deladt i 19 landskap:
hk de France (Insula Franciae), Orleanois (Äger Au-
relianensis), Bretagne (Armorica, sedan: Britannia Mi-
nor), Normandie (Neustria, sedan Norrmannia), Picar—
die (Piccardia), Flandern (Flandria), Champagne (Cam-
pania), Lorraine, Tysk. Lothringen (Lotharingia), El-
tas (Alsatia), Franche Cornté (Burgundia superior eller
minor; Gomitatus Bmgundiae), Bourgogne (Burgundia
inferior eller major; Ducatus Burgundiae), Dauphiné
(Delphinatus), L,ionnois (Äger Lugdunensis), Poitou
(Pictaviensis Pagus, Pictavia), Guienne (Aquitania),
Gascogne (Vasconia), Languedoc (Occitania, Septima-
nia, Gallia Narbonensis, Langue4ocia), Provence (Pro-
vincia), samt ön Corsika (Corsica, af Grekerna: Cyr—
nus). Nu mera är riket fördeladt i 86 departementer.

För att lätta öfversigten plägar man inbegripa
dessa i följande 10 regioner.

i) Seine Region (kring Seine floden), har städer-
na: Paris (Lutetia Parisjorum), rikets hufvudstad,
ligger på begge stränderna af Seine, en af de största
och pragtfullaste städer i Europa, af 2 mils omkrets,
med 770,000 invånare, erkebiskop, universitet, flera
lärda inrättningar, stora naturalie- och konst-samlingar,
inånga skolor af hvarjehanda slag, fabriker m. m. —Versailles (Versaliae), med 28,000 invånare, och ett
Xongl. lustslott. — Rouen (Rothomagus), vid Seine,
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hamn, itora fabriker och stark, sjöfart, 90,000 inri.
nare; — Havre de Grace (Caracotinum, Franciscopolii,
nyare: Portus Gratise), vid hafvet, befäst, med god
hamn, stora fabriker och 30,000 invånare; — Dieppe
(Deppa) vid hafvet, har 20,000 invånare; (de* tre sid»
sta i Normandie); — Ambiani),|
Picardie, med 40,000 invånare; — Beauvais (Rratu.
spantium, sednare Caesaromagus och Bellovaci) med
13,000 invånare; m. fl.

a) Belgiska Region (norr om den förra, innch&L
ler de Belgiska provinserna). Städer: Ärras (Atreba-i
tes, Nemetacum), uti Artois, med 20,000 invånare;—.
Boulogne (Gessoriacum, sedermera Bononia), god hamn,
fabriker och i3,000 invånare; —Calais (Calesium,Ca«
letum), sjöstad, hvarifrån öfverfarten sker till England]
(alla tre i Picardie); — Däokertjue (Dunquercsi), hamn,
med 24?000 invånare, befäst; — Lille eller Byssel (U>
6lllae) med 64,000 invånare, väl befäst, goda manufak-
turer; — Cambray (Camaiacum), med 16,000invänare j
(alla tre i Flandern); m. fl.

3) Rhens/ca Region (utmed Rhen). Städer: Stråt'
burg (Argentoratura), med 50,000 invånare, befäst,
har ett universitet; — Colmar (Colmaria), befäst, med
14,500 invånare; (begge i Elsas); — Nancy (Nanceiumj
enligt någras förmodan, det gamla Nasium), i Lothrini
gen, med universitet, fabriker och 30,000 invånare; —JHefz (Divodurum, Metae eller Mediomatrices), i sann
ma landskap, vid Mosel, med militärskolor och 4£,000
invånare; — Chalons (Durocatalaunum, rättare Cata-.
launi) vid Marne, med 13,000 invånare; — Rheims
(Durocorturum, sedan Remi) med 30,000 invånare,
fabriksstad; Mézitres (Maceria;), befåst; (alla tre 1
Champagne); m. fl.

4) Stora Hafs-Region (vid Atlantiska hafvet och
Kanalen). Städer: Caen (Cadomum), med universitet,
fabriker och god handel, samt 36,500invånare)■— Cher-
iourg (Caesaris Burgum), fästning' vid hafvet, hamn
för örlogsflottan, skeppsbyggen, och i4,500 invånare;
(begge i Normandie); — St. Malö (Macloviopolis) vid
hafvet, sjöarsenal och i5,000 invånare; — Brest (Briva-»
tes, Gesoscribate) vid hafvet, station for en stor del
af örlogsflottan, 25,000 invånare; •>— UOrient, med
skeppsvarf, station för en annan del af flottan, ao,ooo
invånare; — Rcnnes ("Condate, Redones) med 30,000
invånare) (alla fyra i Bretagne), ni. fl.



, S) Loire Region (landet omkring Loirefloden).
]lar städerna: /Vantes (Condivicnum, Mannetes) i Bre-
tagne, vid utloppet af nämde flod, en af rikets stör-
sta fabriks- och handels-städer, med 84,000 invånare; —Jngers (Juliomagus, sedan Andegavum, Andecavi), vid
Sarthe, med universitet, ansenliga fabriker och 33,000
invånare. — La Rochelle (Rupella) vid hafvet, starkt
befäst, med god hamn och 18,000 invånare; •*— Rochefort(Rupiibrtium) med 17,000 invånare, skeppsvarf, tyg-
hus, hamn för örlogsskepp, befäst; — Poitiers (Piota-
vi), med universiset, fabriker och 21,000 invånare;
(alla tre i Foitou); m. fl.
■ 6) Central-Region (departementer midt i landet).
Städer: Orleans (Genabum, Aurelianum) vid Loire,
med universitet och 43,000 invånare; — Dlois (Blesae),
vid samma flod, med i5,000 invånare; — Auxerre (Au-
tissiodorum), med betydlig vinhandel, fabriker och
11,000 invånare; — Bourges (Avaricuin, Biturigae), med
■niversitet, fabriker och i8,500 invånare; (alla i land-
skapet Orleans); JVevers (Nivernum) vid Loire, med
stora postlinsfabriker och i4,oooinv. — Clermont (Au-
gustonemetum, Nemossus, Arvernis, Claromons), med
universitet, och 32,000 invånare; m. fl.

7) Jura-Region (landet kring flottan Saone vid
gränsen af Schweitz). Städer: Dijon (Divio) i Bour-
gogne, med universitet och 22,000 invånare; — Be~
Kuwon (Vesontio) i Franche Comte', starkt befäst, god
handel och 3000 invånare; — Lyon (Lugdunum), vid
Rhone, rikets vigtigaste manufakturstad, den stör-
sta näst Paris, med i50,000 invånare, universitet och
(rkebiskop, m. m. — Grenoble (Cularo, sedan Gratia-
nopolis) i Dauphiuc', med universitet, artilleri-skola,
labriker och 22,000 invånare; —St Etienne (Furania)
landets största gevärsfaktori, med 26,000 inv.; m. fl.

'8) Pyreneiska Region (landskaperna vid Pyrené-
erna). Städer: BourdeauJc (Bilurigcn, sednare Burdi-r
gala) vid Garonne, en af rikets största handelsstäder,
»ed stora fabriker, universitet och 90,000 invånare; —Bayonne, (Lapurdum, Bajonna), vid Spanska gränsen,
nied 17,000 invånare, befäst. Efter denna stad hafva
bajonetter sitt namn; — Pau (Palum), med 11,000invånare, födelsestad för konuugarne Ilenrik IV och
Carl XIV Johan; —Toulouse (Tolosa), i Languedoc,
wed universitet, erkebiskop, fabriker och 56,000 in-
vånare; m. fl.

MlEuropa. Frankrike.
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9) Medelhafs Region (orternn vid Medelhafvet).

Städer: Carcassonne (Carcaso, Carcusum) med fabrikeroch i5,500 invånare; — Pcrpignan (Perpinianum), mallanongjuteri och 16,000 invånare; — Narbonne(Narbo)
med 10,000 invånare; — Montpellier (Möns Pessul»!
nus) med universitet och 34,000 invånare; — Ninta
(Nemausus), stor fabriksstad med invånare; —Monlauban (Möns Albanus), med stora manufakturer
och 26,000 invånare; (alla belägne i Languedoc); m.B.

10) Alpiska Region (upptager de vid Rhoneflodenoch Alpiska bergen belägna departementer, samt 6'n
Corsika). Städer: Valencc (Valentia), i DauphW,vid Rhone, med artilleri-skola, yllefabriker och i5,000
invånare; — Avignon (Avenio) vid Rhonefloden, med
betydliga sidenfabriker, erkebiskopssäte och &3,500 in-
vånare; — Aix {Aquae Se.rtiie), med erkebiskop, aka-
demi och 26,000 invånare; — Marseille (Massilia) vid
Medelhafvet, en af rikets ryktbaraste
med 120,000 invånare; — Toulon (Telo Martins) vid
samma haf, station för en del af örlogsflottan, liar
28,000 invånare; (de fyra sistnämda belägne i Proven-
ce); m. fl.

Ön Corsika , har hufvudstaden Ajaccio (Urciniuin,
sedermera Adjacium), med 7000 invånare, rvklliu
såsom Napoleon Buonapartes födelseort; — . Baslk
(Mantinum), öns fordna hufvudstad, med 11,000 in-
vånare.

Frankrikes besittningar utom Europa, äro i Asi-
en: Ponclichery, Chandernagor, m. fl.; i Afrika: he-
la Algieriska området (sedan eröfringen år i83o), samt
öarne Bourbon, Senegal, m. fl. jemle några faktorier
på Guinea kusten; i Amerika: en liten del af Guiana,
med ön Cayenne, samt öarne Martinique, Guailc
loupe, o. s. v.

Statistiska Uppgifter.
Detta rike har inom Europa en vidd af nära 5000

Sv. qv. mil. Luftstrecket är skönt och jorden bördig,
samt landet bland de bäst odlade på jorden. Uti \<-

tenskap och konst intaga Fransoserna ett af de främ-
sta rummen bland bildade folkslag; undervisnings an-
stalterna äro förträffliga, fabrikerna i högsta flor, och
handeln liflig, framför allt med salt, vin, olja, nia-
nufakturier och modevaror af alla slag. Många ka-
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baler befordra den inre rörelsen i landet. Regerings-
jittet är konstitutionelt och inskränkt monarkiskt. Ko-
pnngen for tittel af Hans Allrakristligaste Majestät,
och benämnes,'efter sednaste revolution, icke Frank-
rikes, utan Fransmännens konung. Den nuvarande är
ludvik Filip I. Religionen är den Romersk-Kathol-
jka. Folkmängden beräknas till 35,000,000.

4. Italien.
Denna halfö (Lat. Italia *) gränsar i norr till

tdtweitc och Tyskland, i öster till Illyrien och Adria-
li.ku liafvet (Mare superum, 1. Adiialicum), samt i

och vesler till Medelbafret (här invid Italien
fordom kalladt: Mare inferum, 1. Tyrrhenum, 1. Tu-
scum) och Frankrike.

De förnämsta floder äro: Po (Padus), Arno (Ar-
nus), och Adige, Tysk. Etsch (Athesis), i norra delen
af landet, samt den ryktbara Tibern (Tiberis).

Bergskedjan Alperna, omsluter landet i norr, och
Apenninerna (Apenninus Mods) sträcka sig längs ut-
med hela halfön.

Italien är styckadt i följande skilda stater:
I. Konungariket Sardinien, utgöres af: — 1)

Furstendöinet Piemont (Pedemontium), med Montfer-
rat (Möns Ferratus) samt en liten del af Milano, Tysk.
Majland. Städer: Turin (Augusta Taurinorum) vid
Po, rikets hufvudstad, konungens residens, har en
trkebiskop, universitet och 90,000 invånare; Susa
(Segusium ), befäst, har 40O° invånare; Ivrea (Epo-
redia, Ivoreia) med 7000 invånare, befäst; Casale (Bon-
dincomagum), i Montferrat, med fästning och 16,000
invånare; Vercelli (Vercelke) biskopssäte, med 16,000
invånare; Alessandria (Aleiandria Statellioruin) fäst-
ning; (begge i Majland.) — 2) Herligdömet Savoyen
(Sabaudia), med hufvudstaden Chambery (Camberia-
wtni), som har 12,000 invånare. Inom Savoyen lig-
ger Montblanc, den högsta spetsen af Alperna. — 3)
Grefskapet JYizza med Monaco, har hufvudstaden JViz-

*) Det bcnämdes i äldsta tider afven: Saturnia, Oenotria,
Uesptria och Autoaia.
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za ("Nicea), vid Mcdelhafvet, fästning och lo,O<x) ratt»nare; Monaco (Portus Ilerculis Monoeci, Monachiu«]
vid hafvet, hufvudstad i det lilla furstendöraet afsom»,
namn, befäst, liar i,zco invånare. — 4) Hertigdöag
Genua, med staden Genua, Ital. Genova (Genua),!»
Tast, rymlig hamn, universitet, stark handel othn6,000 invånare; Savona (Savona), vid hafvet, starkttefast, har 10,600 invånare. —5) Ön Sardinien (Sm*
dinia), hufvudstad Cagliari (Calaris), med univer-
sitet, erkebiskop och 35,000 invånare; Sassari (Sas»,
ris), med 30,000 invånare och universitet.

ltegeringsformen är oinskränkt monarkisk.—Falk.
mängden uppgår till . öfver 4 millioner. Landets vidd
ar 650 Sv. qv. mil, —■ Nuvarande konungen heta
Carl Alberl.

11. Konungariket Lombardiet-Fenedis,. — Under
detta namn innehar Österrike, sedan år iBis, uti Ita-
lien följande besittningar:— 1) Majland, med städer!
Milano (Mediofanuin), säte för vice konungen, harei
erkebiskop, universitet, flera akademier, det AmbrO-
sianska bibliotheket, slora fabriker och i30,000 invånt-
re;Pnv/a(Ticinum, Papia), vidTicino, med univeni-
tet, 26,000 invånare; Cremona (Cremona) vid Po, be-
fäst, har betydliga fabriker och 25,000 invånare; Brt-
scia (Brixia), med 3 1,000 invånare, befäst; Mantiu,
(Mantua) stark lastning, universitet, arsenal, a5,0ql
invånare. —2) Fenetianska området. Städer: Vett?
dig, Ital. Fcnezia (Venetia), bygd på 72 holipir
uti Adriatiska hafvet, förenade genom 450 broar , it
förnämsta gatorna äro kanaler, på hvilka man far rwd
Låtar, kallade gondoler; station för Österrikiska flot-
tan, säte för en patriark, samt en Grekisk och Arme-
niansk erkebiskop, har stora fabriker och i50,000 in-
vånare; Padua (Patavium), befäst, universitet, ock
46,600 invånare; Ficenza (Vicentia), med fabriker
och 31,000 invånare; Treviso (Tarvisium), med i4»oo»invånare; Ferona -(Verona), vid Adige, med 6o,o*tt
invånare; m. fl.

Folkmängden uppgår i detta Österrikes Italienska
område till 4 millioner menniskor.

111. Hertigdömet Panna. Städer: Panna (Pan-
na), hufvudstad, universitet, 30,000 invånare; fur



Europa. Italien. 225
((ta* (Placentia), vid Po, starkt beOitt, i5,000 in-
flnare; m. fl.

Landet besittes på lifstid af Napoleon* enkekejsa-
nnna Marie Louise. Efter hennes död tillfaller det
nu regerande huset i Lucca. Folkmängden utgör
4J7,500 personer, och statens vidd omkring So Sv.
qv. mil.

IV. Hertigdömet Modena. Hufvudstad Modernt
(Mutina), med universitet och invånare; — Reg-
po (Regium Lepidi), med i3,000 invånare; m. fl.

Landets regent är erkehertigen Frans IV, af
Österrikiska huset. — Folkmängden 380,000 personer,
och området ungefar 47 Sv. qvadr. mil.

V. Hertigdömet Zucca, med hufvudstad Lueea
(Lncca), har ett universitet, erkebiskop, fabriker och
20,000 invånare.

Nu regerande hertigen är Carl Ludvik, illfan t af
Spanien. — Folkmängden i45,000 invånare, vidden g
St. qv. mil.

VI. Storhertigdömet Toscana (Hetruria). Sta-
der: Florenz, Ital. Firenze (Fluentia, Florentia 1), vid»
Arno, hufvudstad, praktfull, med 172 kyrkor, uni-
Tersitet, erkebiskop, rika konstsamlingar, fabriker och
80,000 invånare; — Livorno (Ligurnus ell. Liburnus
Portus), vid Medelhafvet, Italiens vigtigaste handelsstad,
med 5 1,000 invånare; — Pisa (Pisae), nära utloppet af
Arnofloden, universitet, erkebiskop och 20,000 inv.; m. fl.

Regenten är enväldig, beslägtad med Österrikiske
kejsaren. — Området ungefär 190 Sv. qv. mil och
folkmängden i,300,000 invånare.

VII. Republiken San Marino, den mindsta uti
Europa, ligger på ett berg inom kyrkostaten och står
under påfvcns beskydd. Stad: San Marino (Marinum),
med 5,500 invånare.

Republikens hela område gör \ Sv. qv. mil, med
«n stad, två byar och 7,000 invånare.

VIII. Kyrkostaten. —Städer: Rom (Roma), huf-
vudstad, vid Tibern, en fornåldrig ryktbar stad, med
5 mil i omkrets, har ett stort antal praktfulla byg-

lurolok för Ungdom.
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nadcr och Ålderdoms lemningar, Vatikanska m. fl. J^,
bliotheker, 137,000 invånare; — Civita Vecchia
tum-Cellae), vid hafvet, befäst, hamn för påfvens flotta
9000 inv.; — Perugia (Perusia), i Apenninska bergstral-
ten, emellan Tibern och Lago di Perugia (LacusTra-
simenus), befäst, har Universitet och 16,000 inv.;—£s.
retto (Loretiim), vid Adriatiska en mycket rykt-
bar vallfartsort, med 6,000 inv.;—'Ancona, (Ancona), tid
samma hafsvik, med 18,000 invånare; — Ravenna (Ha-
venna), erkebiskopssäte, sidenfabriker och 24,000 m-vanare; — Bologna (Bononia, fordom Felsina), erkebi-
skopssäte, det äldsta universitet i Europa, med 64,000
invånare; — Ferrara (Forum Alieni, Ferraria), mej
universitet och 24,500 invånare; m. fl.

Påfven i Rom är oinskränkt beherrskare i kyrko-
staten. Den nu. regerande är Gregorius XVI. — Folk-
mängden 2, million. Vidden uppgår till ungefår ago
Sv. qv. mil.

TX. Konungariket Begge Sicilierna, består ai
tvenne hufvuddelar:

A. Konungariket Neapel, hvilket ntgöres af {
landskap: — i) Terra di Lavoro (Terra Labori»),
med städerna: Neapel (Parthenope, Neapolis), vid hat
vet, rikets hufvudstad, konungens residens, har en er-
kebiskop, universitet, 350,000 invånare. Ej långt der-
ifrån ligger eldsprutande berget Vesuvius; Salerno,
(Salernum), erkebiskop och i0,500 invånare; Cajm
(CapUa)j vid Volturno, har erkebiskop och 8000 in-
vånare; Gaeta (Caieta), en stark fästning på en uddt
vid hafvet, med i5,000 mv.; PonleCorvo (Fregell*),
med 5,500 invånare; m. fl. — 2) Abruzzo (Aprutium)i
nordligaste delen afriket, med städeri Aqitila (Avelb)t
hufvudort i provinsen, med biskopssäte och 13,000 il-vanare; Chieti (Theale), med i3,000 invånare; m. fL —3) Apuglia (Apulia). Städer: Foggia, drifvef stark haD-
del och har 20,000 invånare; Bari (Barium) vid Adrtt"
tiska hafvet, med 18,000 invånare; Brindisi (Brundo-
sium), vid samma haf, 6,000 invånare; Taranto (T«-
rentum), en fordom mycket ryktbar stad j har
invånare. —4) Catabria (Calabria). Städer: +gp"
(Rhegium Julii), vid Messina-sundetj med i6,500 «>•
vanare; Cosenza (Cosentia), väl befäst, har i5,500 in*
vanare; m. fl.

B. Konungariket Sicilien (Sicilia), den störst»'
i Medelhafvet. Städer: Palermo (Paiiorinus), Sicili-
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goi liufvudstad, Bäte for vice konungen, har en er-
lebiskop, universitet och 14.0,000 invånare; Messina,
(Zankle, Messana) öns förnämsta handelsstad, 45,000
invånare; Catänia (Catana), på östra kusten afön, med
universitet och 50,ö00 invånare; Sira°osa (Syracusas),
med 15,000 invånare, det enda ställe på Sicilien der
papyrus växer; Girgenti (Agrigentum), vid vestra ku-
sten, ert i gamla tider ryktbar stad, med i5,ö00 invå-
nare; m. fl. — Elna är ett eldsprutande berg.

Konungen regerar oinskränkt, under Österrikiskt
beskydd. Den nuvarande heter Ferdinand 11. Ve-
tenskaper, konster och bildning stå på en låg stånd-
punkt, näringsflit och handel äro ehuru lan-
det, lika som hela det öfriga Italien, gynnas af det
skönaste luftstreck i Europa. Areala vidden utgör nä-
ra 990 Sv. qv. milj och folkmängden uppgår till
7,400,000 personen

X. Öarne Malta (Melite), Gozzo (Gaula) och
Comino (Hephestia, sedan Cominum), söder om Sicili-
en, tillhöra Engelsmännen. Den förstnämde har sta-
den La Faletta (Valetta), med fästningsverk uthugg-
ne i klippan och 50,000 invånare.

Roniersk-Kiillinlska religionen är den allmänt herr-
ikände uti hela Italien.

5. Schweitz.
Denna Repuhlik, hvilken äfven kallas Helvetien

Belvetia), gränsar i norr och öster till Tyskland, i
»der till Italien, samt i vester till Frankrike.

De vidsträcktaste sjöar äro: Boden Sjön (Lacus
Briqantinus, Svevicus, Moesius, Rheni, Bodamicus),
Nntfchateler Sjön (Lacus Neocomus), i nordvest och
Gtnever Sjön (Lacus Lemanus), i sydvest.

Alperna utgöra landets gräns emot Italien. Schweitz
ar (or öfrigt uppfvldt af berg, till en del betäckte af
tt ständig snö. De högsta spetsarne af dem äro Finate-
raarhorn, Furhaj St. Gotthard och Af, Bernhard, m. fl.

Schweitz bestod fordom af i3förenade republiker;
■Den indelas numera, efter mångfaldiga förändringar,
"ti 22 kantoner.

1. Sehaff'hausen (Pagus Scaphusiensis) ligger nord-
"§ast i landet, med staden Schajfhausen (Scaphusia),
".000 invånare.



a. Basel (P. Basileensis), med staden Basel (Ba-
»ilea'), har 16,000 invånare.

3— 5. Solothurn (P. Solodorensis), med ttaj
af samma namn (Solodurum); — Aargau (P. Argao-
ensis), med staden Aarau (Arovium), och fastningq
Aarburg (Argentaria); — Zürich (P. Tigurinus), med
staden Zürich (Turicum, Turegum, Tigurum), hvij.
ken har 10,600 invånare.

6. Thurgau (Turgovia), med staden Frauenfcld
(Gynopedium), har 2,000 invånare.

7, 8. St. Gal/en (Pag. St. Galli) och Apptnu&
(P. Abbatiscellensis), hafva städer St. Gallen (Fanua
St. Galli), med 9,000 invånare, och Jppenzell (Abba-
tis-Cella), med 3,000 invånare.

9. Neufchatel eller Neuenburg (Neocomum, Neo-
castrum), tillhör konungen af Preussen, såsom arf in-
om Brandenburgska ätten; men är för öfrigt obero-
ende af Preussen och kan ej afyttras eller styckat
Det styres af en ståthållare. Hufvudstaden af likt
namn har 5,600 invånare. Hela furstendömets foll-
mängd uppgår till 54,000 personer.

10. Bern (P. Bernensis), den största af kantonen-
na. Staden Bern (Berna), har en akademisk inrätt-
ning, flera lärde samfund och 18,000 invånare.

Il—14. Lucern (P. Lucernensis), Zug (P. Tu-
giensis), Schwyz (P. Svitiensis), och Glams (P. Gla-
ronensis), med lika benämde städer (Lucerna, Tugi-
um, Svitia, Glarona).

i5, 16. Unterwalden (P. Sylvaniensis eller IJd-
tervaldensis), med staden Stanz (Statio, Stantia). —Zlri (Urania, P. Uraniensis) med staden Altorf (Vi-
cus Vetus, Altorfia), har 3,000 invånare. Inom den-
na kanton ligger berget St. Gotthard.

17. Graubiindten (Rhoetia, Terra Grisonum), har
staden Chur (Curia Rhaetorum), biskopssäte, mci
a5,000 invånare.

18. Waacltland, Fr. Pajs de Vaud (VaudumV
har hufvudstaden Lavsanne (Lavsanna), med univer-
sitet och 16,000 invånare; — Yverdun eller Ifertn
(Eborodunum), med 2,600 invånare, bekant geno»
Pestalozzis undervisnings anstalt.

ig. Genf (Respubl. Genevensis), med staden Ge-

neve (Geneva), Helvetiens största stad, har 25,000 m*
vanare, universitet, lärda inrättningar, in. m.

m8 Allnian Geografi.
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ao. Frejrburg (P. Friburgensis), med stad af lika

namn. — 21. IVallis (Vallesia), med staden Sitten
(Seduni), som har 2,500 invånare. — 22. Tessino
med staden Bellenz (Belitio, Bellinzonium), vid floden
Tessino, befäst, har i5,000 invånare.

Statistiska Uppgifter,
Hela den Schweitziska republikens område upp-

skattas till omkring 430, enligt andra till endast 340 Sv.
av. mil, och folkmängden till nära 1,980,000personer.
Landet är bergigt, uppfyldt af höga fjellar och djupa
dalar, hvilket gör det så utomordentligen rikt på skö-
na utsigter, ryktbara öfver hela den bildade verlden.
De flitiga och sparsamma inbyggames förnämsta nä-
ringsfång är boskapsskötsel, och dernäst vin-och frukt-
odlingar, åkerbruk, m. m. Handeln är ej betydlig.
Republikens högsta gemensamma styrelse handhafves
af en Förbundsdag, bestående af ombud från de 22
kantonerna, hvilka för öfrigt hvar och en leda sina
egna inre angelägenheter, oberoende utaf de öfriga.

6. Österrike.
Det Österrikiska kejsaredömets område begränsat i

norr af Tyska Staterna, Preussen och Ryssland, i öster
af Ryssland och Turkiet, i söder af Turkiet, Adriati-
ska hafvet och Italien, samt i vester af Sardinien,
Schweitz och Tyskland.

Öfterrikes, likasom Tysklands, största flod är Do-
nau (Ister, Danubius), med dess tre armar: Theise (Ti-- jemte Drau (Dravus) i Ungern, och Sau (Sa-
vus) i Slavonien.

De största bergssträckorna äro: Karpathiska ber-
gen (Carpates, Carpati Montes) i Ungern, Riesenge-
krge (Asciburqius) samt Erzgebirge och Böhmerwald
(tillsamman fordom benämde Sudeti), som inneslutaBohinen, jemte Alperna och Apenninerna uti de Ita-
lienska provinserna.

Österrike består af i 3hufvuddelar, nemligen:
i. Erkehertigdömet Österrike (Austria), med stä-

deina: Wien (Vindobona, Vienna), vid Donau, rikets
Wviidstad, kejsarens residens, med universitet, erk«-
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bilköp, »tora fabriker, många offentliga inrättningar
tamt 300,000 invånare; — Linz (Lentii), vid Donon,
biskopssäte, med 18,000 invånare; — Brännan (Cele>
manlia, Brunodunum), vid Innfloden, fordom gi-än».
fästning; — Salzburg (Juvavia, Salisburgum), vid Sal.
zach, med i5,500 invånare; m. fl."

a, Hertigdötdet Steyermark (Stiria), med staden
Grätz (Graiacum), befäst, biskopssäte, med universitet,
fabriker och 35,000 invånare; m. il.

3. Gkefskapet Tyrol (Teriolia). Städerna Inns-
bruck (Oenipons, Veldidena), vid Inn, med lyceum,
fabriker och 10,000 invånare; — Brixen (Brixinum),
biskopssäte, med 4,000 invånare } •— Botzen (Bautza*
num), vigtig handelsstad, med 8,000 invånare; — Tri,
ent (Tridentum), sidenfabriker, och 10,000invånare;-,
Roveredo (Roborctum), har stora fabriker och io,ooq
invånare; m. fl,

4- Konungariket Lombardiet-Venedig; se Italien,
5. Konungariket Illyrien (Illyria); innehåller hef-

tigdömena Kärnthen (Carinthia), och Kram (Carnia),
samt kustlandet vid Adriatiska hafvet. Städer: Kla-
genfurth (Claudia, Clagenfurtum), i Kärnthen, med
lyceum och 10,000 invånare; — Laybach (Aemooa,
Laubacum), i Kram, med ett lyceum, biskop och
12,000 invånare; — Triest (Tergeste), vid Adriatiska haf*
vet,'befäst, frihamn, den vigtigaste handelsstad i i>
ket, och 40,000 invånare; — Capo d'lstria (Ålgidet.,
Caput Istrix), biskopssäte, med lyceum och 5,000 in»
vanare; — Fiume (Panum S, Vitj ad Flumen), yi4
hafvet, god hamn och 8,000 invånare; 111, fl.

6, Konungariket Dalmatien (Dalmatia). Städer:
Zara (Jadera), befäst, hufvudstad i detta landskap,
har en erkebiskop och 6,000 invånare; — Spalatrt
(Aspalatos, Palatium Diocletiani, Spalatrum), nedo>*
lagsplats för Venedigs handel med Turkiska provin»
serna, har 7,500 invånare. Romerska kejsaren Dio-
cletianus tillbragte-här, efter thronafsägelsen, sina sid*
sta lefnadsår; — Ragusa (Rhausium, Ragusia), huf-
vudstad i fordna republiken af samma namn, säte tSt
erkebiskop, har skeppsbyggen, fabriker och 7,000 ia-vanare. I grannskapet häraf låg det gamla Epidaa-
rus; — Cattaro (Ca tharo), befäst, härden bästa hamn
vid Adriatiska hafvet, men blott 2,500 mv.; m. fl.

7. Konungariket Kroatien (Croatia). Städer: A°ram
(Zagrabia), rid S*u, hufvudstad i landskapet, starkt
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beflSst, biskop och 18,000 invånare; — Carlstadt (Ca-
rolostadium), säte for en Grekisk biskop; m. fl.

8. Konungariket Slavonien (Slavonia). Städer:
Sanlin (Taurunum), vid Sau, fästning, med 12,000
invånare; — Essek (Marsa Major), vid Drau, stark
fästning, har 9,000 invånare; m, fl.

9. Konungariket Ungern (Pannonia, Hungaria).
Städer: Pres.iburg (Posonium, Istropolis), hufvudstad
med universitet, erkebiskop och 35,000 invånare; — Raab
(Arabona, sedermera Ärrade, Jaurinum), fristad, bi-
skopssäte och 14,000 invånare; — Ofen (Acincum,Bu-
da), befäst, biskopssäte och 28,500 invånare; midt emot
dennastad på högra Donaustranden ligger: — Pesth (Pc-

Pestinum), med42,000 invånare och ett univer-
sitet; — Temesvar (Tibiscus, . Temesvaria), fästning,
med 11,000 invånare; — Gross-lVardein (Varadi-
num), fästning, vid gränsen mot Siebenbiirgen, med
akademi och \ O,OOO invånare; m, fl,

10. Storfurstendömet Siebenbiirgen (Transsylva-
nia). Städer: Hermanstadt (Cibiniuni, Hermanopo-
lis), hufvudstad, befäst, biskopssäte, 16,000 invånare;—Kronstadt (Corona, Brassovia), fästning, med 30,000
invånare; m. fl.

11. Konungariket Galizien, jemte Bukowina.
Städer: Lemberg (Leopolis), säte for en Katholsk och
Grekisk erkebiskop, en Grekisk biskop, med univer-
sitet och 44»00° invånare; — Brody, vid gränsen emot
Ryssland, den vigtigaste handelsplatsen i landet, med
i6,500 invånare; — PVielitschka (Vielisca), har rika
»altbergverk; m. fl.

12. Markgrefskapet JfJähren (Moravia). Städer:
Brunn (Robodunum), säte för styrelsen och en biskop,
har 25,000 invånare; — Olmiitz (Ebiirum, Olmutium),
befäst, erkebiskopssäte, lyceum och 11,000 invånare; —Znaym (Medoslanium, Znoinmm), med 6,000 invåna-
vre; — Troppau (Oppa via, Troppa via ), vapensmide, klä-
desfabriker, handel och 10,000 invånare; m. fl.

13. Konungariket Böhmen (Bohemia). Städer:
Prag (Praga), hufvudstad, befäst, erkebiskopssäte, uni-
versitet och 80,000 invånare; — Eger (Egra), med 8,000
invånare, befäst; — Carlsbad (Therraae Carolinae) och,— Töplitz (Teplicium), bafva ränna bad; m. fl.
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Statistiska Uppgifter.
Österrikiska kcjsaredömets område utgör omkring

5,900 Sv. qv. mil. Landet är till det mesta uppfyldt
af höga berg, emellan hvilka ligga herrliga och ut-
märkt bördiga dalar. — Egentliga slätter finnas endast
i Galizien, sydöstliga Ungern och Slavonien. Luft-
strecket är förträffligt och jordmånenbördig. De rikaste
tillgångarne utgöras af säd, boskap, sköna hästar,
grufvor med ädla metaller, qvicksilfver, salt, m. m.
Konstfliten är högt drifven, handeln betydlig. Kej-
saren är enväldig i sina öfriga stater; men såsom ko-
nung af Ungern är hans magt inskränkt genom en fri
statsförfattning. Folkmängden uppgår, oberäknadt de
Italienska besittningarne, till 28,000,000. — Den do
regerande kejsaren heter Frans I.

7. Preussen.

Detta rike (Lat. Borussia 1. Prussia) gränsar i
norr till Mecklenburg, Östersjön och Ryssland, i öster
till Ryssland och Pohlen, i söder till Österrikiska sta-
terna och konungariket Sachsen, samt i vester till Hes-
sen och Hannover. De Preussiska besittningarne om-
kring Rhenfloden, begränsas af Frankrike, Nederlän-
derna, Oldenburg, Hannover, m. fl. Tyska småstater.

Preussens största floder äro: Memel (Rubo, sedan
Memelia), i Pohlen kallad IViemen; Pregel (Pregela, för-
modl. de gamles Chronus); JVeichsel (Vistula); Odet
(Viadrus, Viader, Odera, Guthalus), med dess ar«
Wartha. (Vårta); Elbe (Albis) och Rhen.

Konungariket delas i 10 landskap.
i. Östra Preussen. Städer: Memel (Memelia), vid

Östersjön, med god hamn, starkt befäst, har 10,000
invånare; — Tilsit (Chronopolis), vid Memel, mn
12,000 invånare, är bekant genom fredsslutet derstä-
des år 1807; — Königsberg (Regiomons), vid Pregel
floden, Preussens gamla hufvudstad, befäst, har uni-
versitet, fabriker och 68,000 invånare; — Pillav (PU-
lavia), vid inloppet till Frische Haff, med god hamn,
fästning och 4>oo° invånare; — Braunsberg (BrunonM
Möns), vid Frische Haff, med 6,000 invånare; m. fl-



Europa. Preussen. 233
a. Vestra Preussen. Städer: Dantzig "(Gedanum,

Guedinum 1. Dantiscum), vid hafvet, starkt befäst,
rikets förnämsta handelsstad, med 62,000 invånare, in-
beräknade förstäderna. I grannskapet af Danzig lig-
ger klostret Oliva, bekant genom freden år 1660; —Elbingen (Urbs Drusiana, Elbinga), drifver stark han-
del, liar 20,000 invånare; — Graudcnz (Graudentium),
tid Weichsel, med 8,000 invånare, befäst; — Kulni
(Culmia), befäst, har 4,000 invånare; — Thorn, (To-
runium), vid Weichsel, handel, 9,000 invånare; m. fl.

3. Storhertigdömet Posen, fordom en del af det
gamla Polska riket. Städer: Posen (Posnania), vid
Wartha, biskopssäte, med 25,000 invånare; — Lissa,
ta betydlig fabriksstad med 9,000 invånare; — Gne-
sen (Gnesna), säte för en erkebiskop, med 4,000 invå-
nare; m. fl.

4. Hertigdömet Schlesien (Silesia). Städer: Bres~
lav (Budorgis, Vratislavia), säte for biskop och pro-
vinsens styrelse, med universitet, tre gymnasier och
90,000 invånare; — Liegnitz (Lignitium), med 10,000
invånare, en riddar-akademi och fabriker; — Brieg
(Brega), stora fabriker, 10,000 invånare, fordom starkt
befäst; — Oppeln (Opolia), vid Öder, är försedd
med murar, och har 4,000 invånare; samt fästningarne—Schweidnitz (Schveidnitium), med 7j500, — Gross-
Glogau (Glogavia Major), med g,500 och — Glatz (Gla-
cium), med 7,000 invånare; ni. fl.

5. Brandenburg. Städer: Berlin (Berolinum),
rikets hufvudstad, konungens residens, universitet, ri-
ka konstsamlingar, en af de vackraste städer i Euro-
pa, med nära 237,000 invånare; — Potsdam, konun-
gens andra residens, en skön stad, med a5,000 invå-
nare; — Brandenburg (Brandeburgum), vid Havel,
med stora fabriker och i3,000 invånare; — Frankfurt
vid Öder (Francofurtum ad Viadrum), stark handel
jned 16,000 invånare; — Landsberg (Landsberga), vid
Wartha, med stora fabriker och 9,000 invånare; samt
fwtningarne: — Spandau (Spandavia), och — Kustrin
(Custrinum), m. fl. städer.

6. Hertigdömet Pommern (Pomerania). Städer:
Stettin (Stetinum), starkt befäst, manufakturer, stark
handel, 3 1,000 invånare; — Colberg ( Collobrega", Col-
l*rga) nära Östersjön, befäst, har 8,000 invånare; —Anklam (Anclamia), vid Peene, stapelstad, med 6,000
invånare; — ffolgast (Volgastia), vid hafvet, med
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4,000 invånare; — Stralsund (Stralsundia), vid Öster*
sjön, med stark handel och 14,000 invånare; — Greif*.
<wald (Gryphisvaldia), med ett universitet och 5,700
invånare; m. fl. ■

Hit höra äfven öarne Usedom (Usedomia) och IVoU
lin (Vollina), samt Rugen (Rugia), med staden Bergen.

7. Preussiska andelen afSachscn (Saxonia). Stä-
der: Alagdeburg (Parthenopolis, Magdeburgum), vid
Elbe, stark fästning, liflig handel, stora fabriker,
44>000 invånare; — JVittenberg (Leucorea, Vittebei-ga),
fordom universitet, 4«8oo invånare, ryktbart genonj
Luthers derstädes började Reformation; —»- Halle (Ha-
la Saxonum), universitet och 21,000 invånare; — Äfer*
seburg ( Marisburgum) vid Saale, med 9,000 invånare:— Ltitzen (Lucena), hekant genom det fältslag den
Gustaf II Adolf stupade; — Erfurt (Erfordia, Erfur-
tum) hufvudstad i Thiiringen, med fästning och 21,000
invånare; — Halberstadt (Halberstadium), befäst, sko-
lor, seminarier, ett lärdt sällskap och i5,000 invånare.

8. Provinsen PVestphalen (Westphalia). Städer:
Minden (Minda) vid Weser, befäst, har fabriker och
9,000 invånare; — Miinster (Monasterium) hvarest
Westphaliska freden afslöts, biskopssäte, har 18,000
invånare; — Paderborn (Paderborna), biskopssäte,
7,000 invånare; m. fl.

g. Provinsen Cleve, Jiilich och Berg. Städer:
C/eve (Clivia), med 10,000 invånare; — (Ali-
so, Vesalia Inferior), vid Lippeflodens utlopp i Rhen,
befäst, 12,000 invånare; — Elbtrfeld , en utmärkt fa-
briksstad med 24,500 invånare; — Diissddorff (Dus-
seldorpium), vid Rhen, med 23,000 invånare, befäst;
-=*• Köliij, Fr. Calogne (Colonia Agrippina), vid Rhen,
isynnerhet känd genom det derstädes tillverkade Eaa
de Cologne, 64,000 invånare; — Bonn (Bononia), vid
Rhen, universitet och g,300 invånare; m. fl,

io. Storhertigdömet Neder-Rhen. Städer: Aachen,
Fr. Aix la Chapellc (Veterra, Aquisgranum), har var-
ma bad och stora fabriker, samt 36,8<x> invånare; —Coblenz (Confluentia), vid Mosels förening med Rhen,
säte för provinsens styrelse, i5,000 invånare; — Trier
(Augusta, Treviri), vidMosel, biskopssäte, med 10,000
invånare; — Saarlouis, en ganska stark fästning, vid
Saar, med 6,000 invånare; — Wetzlar (Vetslaria),
vid Lahn, fordom fri riksstad och säte for riks-kaia-«
man ätten, har 4>°oo invånare; m. fl.
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Under konungen af Preussen enskildt lyder dess-,

utom kanton JVeu/ckatel. — Se Schweitz.

Statistiska Uppgifter,
Den Preussiska statens samtliga länder upptaga,

utom Ncufchatel, i vidd ungefär 2,435 Sv. qv. mil,
och folkmängden beräknas till något mer än 12J mil-
lion. Landet äger rika tillgångar i sina bergverk af
mångfaldiga slag, uti en stark fabriksrörelse och god
handel. Konster och vetenskaper hafva här, likasom
i det öfriga Tyskland, hunnit den högsta ståndpunkt de
du äga i Europa, och undervisningsverken omfattas
med mycken värma af en upplyst regering. Konun-
gen är enväldig. Den nuvarande heter Fredrik 1-Vifr>
Julm 111, af huset Brandenburg.

8. Tyska Staterna.
Tyskland (Lat. Germania), då man derifrån afi

skiljer dess tvenne stora stater Österrike och Preussen,
gränsar i norr till Nordsjön, Danmark-och Östersjönj
i öster till Preussiska och Österrikiska staterna; i sö-
der till Österrike och Schweitz; och i vester till Franka
rike, Preussiska området vid Rhen samt Holland.

De största floder äro: Rhen, med armarne Nedtar
(Nicer, Nicarus), Mayn (Moenus, Mocnis) och Moset;
Ems (Amisius, Amisia); Weser (Visurgus, Visurgis,
Buurgis); Elbe; Öder och Donau.

Det talrika antal sjelfständiga stater, hvari Tysk-
land är söndersty.ckadt, utgöres af 4 konungariken, * 1
lurfurstendöme, 6 storhertigdömen, 10 hertigdömen,
lo furstendömen, 1 landtgrefskap och 4 fria städer.

A. Konungariken.
I. Konungariket Bajern (Bavaria). — Har stä-

derna München (Monachium), vid Iser, rikets hufvud-
»tad, konungens residens, med universitet, flera offent-
liga inrättningar och 60,000 invånare; — Aitgsburg
(Augusta Vindelicorum), vidLech, befäst, en afTysk-
lands vigtigaste manufaktur-- och handels-städer, for-
dom fri riksstad, med 30,000 invånare; — Landshut
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(Landshutum), vid Iser, med universitet och 8,000 in-
vånare; — Passau (Batava Castra), vid Inns inlopp i
Donau, med 8,000 invånare; — Regensburg (Artobri-
ga, Reginum, Ratisbona), vid Donau, med fabriker,
lärdomsskolor och konstsamlingar, 2i,400 invånare; —Donauwerth (Donaverda), vid Donau, befäst; —iVffm-
berg (Norimberga), fordom en af de mest berömda
riksstäder, har 32,000 invånare; — Erlangen (Erlan-
ga), med universitet och 10,000 invånare; — Bom-
berg (Bambergia), god inrikes handel och 19,000 inva-
nare; — PVurtzburg (Herbipolis), universitet och
31,000 invånare; — Speier (Noviomagus, Nemetes, Spi-
ra), vid Rhen, bekant i Lutherska reformations hi-
storien; fordom fri riksstad, nu hufvudstad i Bayer-
ska Rhenprovinsen, har 4>oo° invånare; m. fl.

Regeringen är konstitutionelt monarkisk, ochstin-
derna delade i tvenne kamrar. Religionen i rikets fle-
sta besittningar katholsk. Folkmängden utgör 3,800,000
personer, och rikets område upptager omkring 700
Sv. qv. mil. Nu regerande konungen heter Ludvik L

11. Konungariket IViirtemberg (Vurtcnberga). —Städer: Stuttgart (Stutgardia), vid Neckar, hufvud-
stad, konungens residens, god handel, och 30,000 in-
vånare; — Heilbronn (Heilbrunna), vid samma flod,
med fabriker, vinhandel och 7,000 invånare; — Tu-
bingen (Tubinga), vid IVeckar, universitet, stark bok-
handel och 6,000 invånare; — Ulm (Ulma), vid Donau,
fordom fri riksstad, har 12,000 invånare; m. fl.

Statsförfattningen Kr monarkisk, inskränkt afslän-
der. Folkmängden i 3535,000. Området vid pass 170
Sv. qv. mil.

111. Konungariket Sachsen (Saxonia). — Städer:
Dresden (Dresda), vid Elbe, hufvudstad, en af de
vackraste i Tyskland, med rika konstsamlingar, lärd»
inrättningar och 45,000 invånare; — Bautzen 1. Budissin
(Budissa), i Lausitz, stark ullhandel, och 12,000 in-
vånare; — Leipzig (Lipsia), ett berömdt universitet,
och 4i»ooo invånare, namnkunnigt genom tvenne sto-
ra fältslag; — Meissen (Misena), vid Elbe, med fabriker
for det utmärkta Sachsiska postlinet, och 5,000 invå-
nare; — Freiberg ( Freiberga), en af Sachsens betydliga-
ste bergstäder, med 9,000 invånare; — Chemnitz (Chem-
nitium), den största fabriksstad i riket, med 16,000 in-
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vinare; — Hildesheim(Hildesia), biskopssäte och 11,000
invånare; m. fl.

Regeringen är inskränkt monarkisk. Folkmängden
uppgår till i,400,000. Området utgör ungefär i3o Sr.
qv. mil.

IV. Konungariket Hannover utgöres af tvenne
hnfvuddelar: Hannover och Ostfrisland. I den förra
märkas städerna: Hannover (Hanovera), hufvudstad,
»te för Engelska generalguvernören, med 25,000 in-
vånare; — Goslar (Goslaria), med 6,000 invånare; —Göttingen (Gottinga), med ett berömdt universitet och
10,000 invånare; — Verden (Verda), med 6,000 invå-
nare; — Liineburg (Luneburgum), rik .salttillverkning
och 10,000 invånare; — Osnabriick (Osnabruga), belä-
gen i Westphalen, ryktbar genom Westphaliska freds-
slutet, har 10,000 invånare; m. fl. — I Ostfriesland:
Emden (Emda), har 11,000 invånare; m. fl.

Landets regent är konungen af England. Folk-
mängden uppgår till i,560,000 personer, området ut-
gör omkring 335 Sv. qv. mil.

B. Kurfurstendömet
Hessen (Hassia). — Städer: Cassel (Castellum

Cattorum, Casellae), vid Fulda, hufvudstad, med lär-
da samfund och andra offentliga inrättningar, fabriker
och 20,000 invånare; — Marburg (Mattium, Mar-
purgum), universitet och 8,000 invånare; — Schmalkal-
ien (Smalcalda), bekant genom det derstädes afsluta-
de förbund emellan protestantiske furstame, till ge-
mensamt försvar, har 5,000 invånare; — Fulda (Ful-
da), med fabriker och 8,000 invånare; — Hanau (Mu-
nimentum Trajani, Hanovia), handel, fabriker och
12,000 invånare; m. fl.

Folkmängden stiger till 600,000 personer.

C. Storher t igdömen.
I. Storhertigdömet Baden. — Städer: Carlsruhe,

hufvudstad, med flera undervisningsanstalter, och 17,000
invånare; — Heidelberg (Heidelberga), universitet,
10,000 invånare; —Baden (Aurelia Aquensis, Badena),
•ned berömda bad och 3,000 invånare; — Mannheini
(Manhemium), vid Neckars utlopp iRhen, med 32,000
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invånare; — Kostnitz (Constantia), vid Rhenflodetn
utlopp i Bodensjön, med 5,500 invånare; m. fl.

Har statsförfattning med ständer. Folkmängdes
utgör i,i40,000.

11. Slorhcrtigdömet Luxemburg, lyder under Ne-
derländerna.

111. Storhertigdömet Hessen-Darmsladt. —. Städeri
Darmstadt (Darmstadium), hufvudstad, med 20,000
invånare; — Mainz (Moguntiacum, Moguntia), utgör
Tyska förbundets fästning, 25,000 invånare; — fVornu
(Borgetomagus, sedermera Vangiones, Vafmacia, Vor.
matia), fordom fri riksstad, bekant i Lutherska refor*
mationshistorierij, har 7,000 invånare; — Giessen (GU
essä), med universitet och 8,000 invånare; m. fl.

Statsförfattningen är representativ. Folkmängden
680,000.

IV. Storhertigdömet Sachsen-lVeimar. — Städeri
lVeimar (Vimaria), residens, lärda inrättningar, 10,000
invånare; — Jena (Jena), med ett berömdt universitet
och 6,000 invånare; — Eisenach (Isenacum), med sto*
ra fabriker och 8,000 invånare; m. fl.

Folkmängen uppgår till 226,000.
V. Storhertigdömet Afecklenburg-Schwerin. —S&<

der: Schwerin (Sverinuin), residens, med 11,000 in*vanare; — Rostock (Rostochium), vid Östersjön, uni-
versitet, handel och i3,600 invånare; — IVisimt
(Vismaria), vid Östersjön, handel och 7,600 invan»»
re; m. fl.

Folkmängden 435,000.
VI. Storhertigdömet Mecklenburg-Strelitz. — St*«

der: Neustrelitz (Strelitium Novum) residensstad, mt4
5,000 invånare; m. fl.

Folkmängden är 79,000 personer.

D. Hertigdumen.
De utgöra till antalet 10; men de största och be-

tydligaste af de.ssa äro:

I. Hertigdömet Holstein; tillhör Danmark.
11. Hertigdömet Oldenburg.— Städer: Otdenburf

(Oldenburgum), regerande hertigens residens, hars,Bod
invånare; — Eutin (Otinum, Eutinum), med a,sod
invånare; m. fl.-
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Hertigdömets folkmängd utgör omkring a35,00«.
111. Hertigdömet Sachsen-Gotha, med residensstad

Gotha (Gotha), hvilken har i3,000 invånare; m. fl.
Hela folkmängden 195,000 personer.
IV. Hertigdomet BraUnschweig-t-Volfenbuttel. —Städer: Braunschweig (Brunopolis, Brunsviga), residens,

med fabriker, många offentliga inrättningar och 3a,500
invånare; -*- Hfolfenbuttel (Guelpherbytum), fabriker
och 7,000 invånare; m. fl.

Landets hela folkmängd 244>000.
V. Heitigdömet Nassau , med residenset PVeilburg

(Vill)iirgum), har 2,000 invånare.
Folkmängden 337,000 menniskor.

E. Furstendömeli.
Uppgå till ettantal af 10, bland hvilka de folkrika-

Ste äro: 1) Sch-warzburg-Sonderhausen ; —2) Schwarz~
burg-Rudolstadt; — 3) Lippe-Detmold; — 4/ Lippe~
Schauenburg; och — 5) IValdeck, med hälsobrunnen
P/rmont (Petri Möns), har 2,000 invånare.

F. Fria Städer:
I. Liibeck (Lacibungium, Lubeca), nära Öster-»

sjöd, har stark handel, och fabriker. Sjelfva
staden har 22,000 invånare; men hela området 46,500.

11. Hamburg (Hammonia, Hamburgum, antages
vara de gamles Mario), vid Elbe, Tysklands största
handelsstad, en ryktbar bank, och stora fabriker,
107,000 invånare.

111. Bremen (Brema), vid Weser, fabriker, lian-
del och 48,500 invånare.

IV. Frankfurt ani Mayn {Francofurtum ad Moc-
num). säte för Tyska förbunds-församlingen, har stark
handel och 60,000 invånare.

Statistiska Uppgifter,
Alla dessa småstater äro förenade till ett förbund,

»ändt under namn af Tyska statsförbundet, hvaruti
»fven Österrike, Preussen, Danmark och Nederländerna
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deltaga. Dess afsigt Sr skyddandet af Tyska rikeb
yttre och inre säkerhet, samt alla de deruti inbe-
gripna staternas oberoende. Alla hafva lika rättighe.
ter i förbundet, och ställa ombud, i förhållande till
sin storlek och folkmängd, vid Förbunds-Församlio-
gen, hvilken ständigt är församlad och har sitt säte i
Frankfurt am Mayn. Österrikiska ombudet är der-
vid ordförande. Hvarje serskildt i förbundet inbegri-
pen stat, borde erhålla en representativ författning;
men detta har ännu ej blifvit verkstäldt. Alla reli.
gioner äga lika rättigheter. — Vetenskaper och kon-
ster hafva i Tyskland hunnit enstörre höjd, än i nå-
gon annan Europeisk stat. Fabriker och handel be-
finna sig öfver hufvud i ett blomstrande tillstånd,ehuru olika i skilda länder.

9. Nederländerna.
Benämnas äfven Holland (Hollandia), samt Bd-

gien och gränsa i norr och vester till Nord-
sjön, i söder till Frankrike och i öster till Tyskland.

De största floderna i landet äro Rhen, Maas ock
Schelde (Scaldis).

Riket har hittills varit sammansatt af tvenne all-
deles olika delar: Holland och Belgien.

A. Holland
Upptager 9 landskap.
1. Friesland (Frisia). Städer: Leuvarden (Leo-

vardia), med god handel och i5,000 invånare; —Haarlingen (Harlinga), med 7,000 invånare; m. fl.
2. Gröningen (Provincia Groningensis). Städer:

Gröningen (Corbulonis Munimentum, Groninga), be-
fäst, universitet och 28,000 invånare; — Delfzyl (Art
Delfzilia), vid hafvet, fästning, 4>ooo invånare; m. 1

3. Drenthe (Drentia). Assen, hufvudort i land-
skapet, har i,300 invånare; — Koevorden (Covordia),
fästning, med 2,000 invånare; m. fl.

4- Overyssel (Träns Isalana).' Städer: Z<N*ft
(Zwolla), i3,000 invånare; — Deventer (Deventria)»
med 10,000 invånare; begge vid Ysselfloden, befäste»
faafva fabriker och handel; m. fl.

5. Gel-
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Geldcrn (Geldria). Städer: Zutphen (Zutpha-niaj, vid Yssel, befäst, har 8000 invånare; — Arn-

heim (Arenacuin), vid Rhen, med 10,0.00 invånare; —.
ffimwegen (Biitnvodurum, Noviomagus), i3,000 invåna-
re, begge sednare starkt befäste; m. fl.

6. Vtrecht (Prov. Ultrajectina). Stad: Utrecht,
(Trajectus, sednare Ultrajectum), med universitet, er-
kebiskop, fabriker och 35,000 invånare; — Amersfort(Amisfortia), har 9000 invånare; m. fl.

7. Holland (liollandia). Städer: Amsterdam (Am-
slelodamiim), rikets fordna hufvudsiad, bland de stör-
sta och rikaste handelsstäder i Europa, med 180,000
invånare; — Haarlem (Harlemum), äger en veten-
skaps akademi, och stora naturaliesamlingar; men har
blifvit ryktbar isynnerhet for sina linnebleken och sin
blomsterodling; gatorna äro genomskurna af kanale*r,
och prydda med blommor; invånarnes antal uppgår
till 22,000; — Lcyden (Lugdunum), med universitet
och 3i,000 invånare; — ffaag (Haga Comitum), ko-
nungens residens, med 44,000 invånare; — Del/l (Del-
phj), med i3,000 invånare; — Rotterdam (Roteroda-
mum), hamn, skeppsvarf, fabriker och 60,000 in-
vånare; — Dordrecht (Dordracum), belägen på en
ö, har god hamn, skeppsvarf, stark handel med träd-
virke och 19,000 invånare; m. fl — Ön Texel (Te-
xelia), i norra delen af detta landskap, har en berömd
hamn af samma namn.

8. Zeeland (Selandia), utgöres af ett antal öar,
bland hvilka de betydligaste äro: a) JValchern (Va-
lacria, Valaera Insula), har staden Middelburg (Mid-
delburgum), med 20,000 invånare, och fästningen Flies-
singen (Vlissinga); samt — b) Zuid-Beveland (Beve-
landia Australis), med staden Goes (Gesa, Goae), be-
fäst, har god handel och 3,700 invånare; —c) Schou-
ven; m. fl.

9. Norra Brabant (Brabantia). Städer: Bergen
op Zoom (Bergx ad Zomam), stark fästning, med
5,000 invånare; — Breda (Breda), väl befäst, har 9,000
invånare; — Herzogenbusch (Silva Ducis), hufvudort
i landskapet, starkt befäst, känd för sina linneväfna-
der, har i5,000 invånare m. il.

B. Belgien.
Dess område är ännu obestämdt; men det inne-

fattar följande landskap.
Lurobok för Ungdom.
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t. Södra Brabant. .Med städer: Antvtrpen (Anl-

verpa), vid Schelde, fästning och god hamn, mtj
60,000 jnvånaré; — Mecheln (Mechlininm), säte Kr
en erkehisVop, har 20,000 invånare; — Lo&vcn (Lo-
vanium), med ett universitet och 25,000 invånare; —Briisscl { Bvuxella;), rikets hufvudstad, med många of-
fentliga inrättningar ocli 'i.iinii invfloare; m. ti. —Söder om nämde stad ligger byn JVaterloo, ryktbar
cenom Aapoleons sista nederlag.

2, 3. Veslra och Östra Flandern (Flandria)
Städer: Ostende (Ostenda), en stark fästning och vit-,
tig hamn vid Nordsjön, med i0,500 invånare; —Briigge (Bruga), stark landthandel, skeppsskola och
34>000 invånare; — Gent (Gandavum), vid Schelde,
med talrika fabriker och 65,000 invånare; — Yncrn
(Ipera), stark fästning och i5,000 invånare; — Cour-
tray, Tysk. Corlryk (Corturiacum), med stora fabri-
ker och i5,000 invånare; m. fl.

4. Tlennegau (Hannonia). Städer: Tournay,
Tysk. Doornick (Civitas JNcrviorum, Tornacum), med
många fabriker och 22,000 invånare; — Möns eller
Bergen (Möns Hannoniae), fabriker och 2,000 invåna-
re; — Charleroi (Caroloregium), starkt befäst och har
4,000 invånare; m. fl.

5. Namur (Ducatus Namurcensis), med staden
Nannir (Namurcum), vid föreningen af Sambre och
Maas, starkt befäst, har 18,000 invånare; — och fäst-
ningen Philippeville (Philippopolis); m. fl.

6. I.imburg (Duc. Limburgensis). Städer: Ven-
loo (Venloa) och Ruremonde (Ruremunda), befäste,
hvardera med ungefar 5,000 invånare; — Mastrick
(Pons Möss, Trajectum ad,Mosam), vid Maas, stark
fästning, har i8,500 invånare; m. fl.

7. Lultich (Episcopatus Leodiensis). Städer:
Luttich Frans. Litge (Leodiuro, Legio), vid Maas, har
ett universitet, förträffliga gevärs- och andra fabriker,
ett stort kanongjuteri och 47,000 invånare; — Spa*
(Fons Tungrorum), med 3,000 invånare, är beromdt
för sina varma bad; ra. fl.

8. Luxemburg (Ducatus Luxemburgensis). Städer!
Luxemburg (Lusciliburgum, Luxemburgum), én afEu-
ropas starkaste fästningar, med fästningsverken uthugg-
na urklippan, har 10,000invånare; — Bouillon (Bul-
lonium), har 3,000 invånare; m. fl.
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Nederländernas besittningar utom Europa Hro: i

Asien: Dalavia på Java, de flesta afKrydd-Oafne, jemte
kolonier på Borneo, Cclebes och Sumatra; i Afrika:
tretton befastade faktorier på kusten af Guinea; i
Amerika: Surinam, samt öarne St. Euslachc, Curassao,
m. fl.

Statistiska Uppgifter.
Nederländska likets område uti Europa, samman-

satt af den foidna Holländska republikens länder, och
de egentliga Nederländerna eller Belgien, upptager om-
kring" 570 Sv. qv. mil, och folkmängden derstädes be-
räknas till något öfver 6,000,000 menniskor. Nyligen
har dock Belgien skilt sig från Holland, förklarat sig
för ett eget, oberoende rike och valt sig en konung;
men dess gränsor äro ännu ej bestämde. — Luftstrec-
ket i Holland är i allmänhet fuktigt, ehuru tempere-
radt; sällan är himmelen fullkomligt klar. "Derafhär-
flyter det tunga och tröga lynne man anser utmärkan-
de lins invånarne derslädes; likväl äro inbyggarne i de
egentligen Nederländska landskaperna, not Franska
gränsen, af ett helt olika och lifligare sinnelag. Holinn-
darne äro ett tarfligt och arbetsamt folk, och landet
ett af de mest befolkade i Europa; fabriker och han-
del lifliga, ehuru Holland häruti numera ej står på
samma höjd som fordom, sedan det i begge afseen-
|den öfverträffas af Engelsmännen. Boskapsskötseln ut-
gör en af de vigtigaste näringsgrenarne, och dcrnäst
fiskerierna. Åkerbruket ger ibland annat ett utmärkt
fint lin, hvaraf det bekanta Hollands lärflet tillverkas.
Ett utomordentligen stort antal kanaler befordra den
inre gemenskapen. Litteratur och vetenskaplig bild-
ning stå på en hög ståndpunkt, och vinna jemn for-
kofran genom en utbredd tryckfrihet. Alla kristna re-
ligionssekter hafva här lika fri- och rättigheter. Ko-
nungen bekänner sig till reformerta läran. Statsför-
fattningen är inskränkt monarkisk och representativ.
Nuvarande konungen heter fYilhelni Fredrik, och är
af huset Oranien.
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10. Stora Britannien.
Deana stat utgöres af två stora öar, af hvilk»

den ena upptager konungarikena England (Britannia,
Anglia) och Skottland (Scotia), samt den andra konun-
gariket Irland (Hibernia, Juverna, Jerne, Hierne).
Dess vanligaste namn är England, och det begränsat
i norr och öster af Nordsjön, i söder af kanalen och
Atlantiska hafvet, samt i v ester af sistnämde baf.

De största floderna äro, i England: Thames eller
Themsen (Tamesis), Severn eller Saverne (Sabrina),
och Trent (Trenta), vid utloppet kallad Humbtr
(Abus); i Skottland: Tay (Tavus), uti Irland Shaif
non (Jernus, Senus).

Hafsviken som skiljer England från Irland benäm-
nes söderut St. Georges kanal, samt nordligare om-
kring ön Man, Irländska Sjön (Oceanus Ivernius).

A. Det egentliga England' utgöres af tvennc huf-
vuddelar: England och IVales, af hvilka det förra
upptager 7 provinser, fordom benämde konungariken,
numera fördelade i 4° grefskap eller landskap.

I. England.
De 7 landskaperna härstädes 3ro:

1. Essex (Essexia), med städerna: London (Lon-
dinium, Londinum), vid Themsen, rikets hufvudstad,
den folkrikaste i verlden, nära 1 Sv. mil lång och äf-
ver i\ mil i omkrets. Staden har en beundransvärd
mängd inrättningar, fabriker och stiftelser af alla
slag; dess delar förenas genom ett stort antal broar,
af hvilka en (tunneln) bygges under Themsen; folk-
mängden uppgick år 1821 till 1,167,500 och anses no
kunna beräknas till närmare i,350,000 personer; —Colchester (Camalodunum, Procolitia, Colcestria), med
stora fabriker och 12,000 invånare; —■ Harwich (Har-
vicum), med 4000 invånare, god hamn, hvarifrån öf-
verfarten sker till Holland; ta. fl.

a. Kent. Städer: Greenwich (Gronvicum) hospi-
tal för sjöfolk, ett ryktbart observalorium och 17,000
invånare; — Deptford (Detfordia, anses vara det gam-
la Sitomagus), invid London, utmed Themsen, har
20,000 invåna.r«j — Rocketter (Durobrms, Durobriv*»
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Rossa),med 7,000 invånare; — Chatam vid eh vik af
hafvet, med flottans största förrådshus och varf, starkt
befäst, har i3,000 invånare; — Canterbury
num, Cantuaria), universitet, rikets första erkebiskop,
fabriker och 10,000 invånare; — Dover (Dubris), deri-
från öfverfarten sker till Calais i Frankrike; m. fl.

3. Sussex (Sussexia). Städer: Chichester (Cise-
jtria), hufvudstad i landskapet, med 6,500 invånare;— Brighton eller Brighthelmslone, har sjöbad; m. fl.

4. IVestsex (Vestsexia), med Cornwall (Cornu-
bia). Städer: Portsmouth (Portus Magnus), stark fäst-
ning, den förnämsta örlogshamnen, mcdl skeppsvarf, ma-
gasiner och 60,000 invånare; — Salisbury (Serviodu-
num, Salisburia), med fabriker och 10,000 invånare;— Dorchester (Durnovaria, Maridunum, Dorcestria),
med 3,döo invånare; — Exeter (Isca, Exonia), stark
sjöfart och 20,000 invånare; — Plymouth (Plimu-
thum), vid en vik,af hafvet, med stor hamn, befäst,
varf och magasiner for flottan, samt 56,000 invånare;— Falmouth (Voliba, Falmuthum), i Cornwall, en vig-
tig sjöstad, med 6,000 invånare, lemnar det bästa tenn.
i England; — Bath (Aquae Calidae, Aqiiae Solis, Ba-
thonia), har namnkunniga varma bad, och 38,000 in-
vånare; m. fl.

Nära intill Portsmouth ligger ön IVight (Vectis),
och Scilly öarne (Cassiterides), vester ut från sydvest-
Jiga udden af Cornwall, utgörande ett antal af i45.

5. Oitangeln (Ostanglia, Anglia Orientalis). Stä-
der: JVorwich (Nordovicum, anses för de gamles Con-
date), en af de förnämsta manufakturstäderna, 38,000
invånare; — Yarmouth (Jarmuthum), vid hafvet med
18,000 invånare; — Cambridge (Cantabriga, Cambori-
tum), universitet, och 12,000 invånare; m. fl.

6. Mercia (Mercia). Städer: Chester (Deva, Ce-
stria), vid Irländska sjön, skeppsbyggeri, biskopssäte,
och i5,000 mv.; — Nottingham (Rhage, Nottinghamia),
stora strumpväfverier, 34,000 mv,; — Lincoln (Lin-
dum, Lindum Colonia, Lindecollinum), vid en arm
af Trenl, med biskop och 9,000 invånare; — Leice-
*ter (Ratae, Leicestria), stora strumpfabriker och 25,000
»nvånare; — Birmingham, Englands största fabriksstad,
nav 106,000 invånare; — Shrewbury (Salopia), med
'7,000 invånare; — VPorcester (Vigornia), vid Severn,
stora fabriker och 16,000 invånare; — Glocester (Cle-
vmn, Claridia Castra, 'Glocestria), vid samma flod, har
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10,000 invånare; t—Bristol (Bristolium), en afdevig-

tigaste orter i landet, äger, jemte förstäderna, öfVer
100,000 invånare; närliggande hafsvik har efter denna
stad sitt namn af Bristols Kanal (Sabrinx Aestuari-
um); — Oxford (Oxonium), vid Themsen, har ett be-
römdt universitet och i5,000 invånare; — Bedford(Lactodurum, Bedfordia); m. fl.

7. Northumbcrland (Norllmmbria). Stader: Li-
verpool, vid vestra kusten, den förnämsta handelssta-
den näst London, med g4ioo° invånare; — Manche-
ster (Manduessedum), stor fabriksstad, vid Bridgewa-
ter kanalen, liar. jemte förstaden, i33,n00 invånare; —SheffYeld, fabriksstad i York, med 4°> oo° invånare;— Halifax (Nicana, Halifacia), manufakturer och
60,000 invånare; — Hull, rättare Kingston upon Hull
(Hullum), vid hafvet, stor hamn och 4°>oo° invånare;— York (Eboracum), säte för rikets andra erkebiskop,
19,000 invånare; — Lancaster (Alione, Lancastria), vid
Irländska sjön, med 10,000 invånare; — Kendal (Con-
cangium), med stora fabriker och i5,000 invånare; —Carlisle (Luguvalium, Carleolum), bomullsmanufaktu-
rer och i3,000 invånare; — Newcastle (Vindomoia,
JJovum Caslrum), har rika stenkolsgrufvor, skepps.varf,
och 60,000 invånare; m. fl.

Till landskapet räknas ö'n Man (Monabia, Mona-
rina, Menavia eller Mannia).

11. Furstendömet Wales (Cambria, Vallia). Sti»
der: Pembroke (Pembrochium), hufvudstaden derstä-
des, belägen vid den förträffliga Milfordshamnen, har
3,500 invånare; — Caermarthen (Maridunum), hamn,
och 7,500 invånare; — Svansea, koppar- och sten-
kolsgrufvor, hamn och 8000 invånare; m. fl.

Till Wales hör ön (Mona), med stort
koppargrufvor.

B. Konungariket Skottland; hvilkel indelas i:
1. Södra Skottland. Städer: Edinburg (Aneda,

Edinburgum), hufvudstad i landet, belägen vid haf-
vet, har ett berömdt universitet, stark handel och
138,000 invånare; — Glasgow (Glasquiim, Glascua,
Glascovium), med stora fabriker, betydlig handel och
147,000 invånare; — Grenockj en blomstrande stad,
med god hamn vid Frith of Clyde, har öfver 19,000
invånare; — Dumfries (Trimontium, Dumfrega), vid
Solvay fjärden, med 10,000 invånare; m. il.
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i. Mellersta Skottland. Städer:" Perth (Per-

thum), med stora väfverier, handel och 17,000 invå-
nare; — Dundee (Taodunum, Deidonum, Allectum),
vid östra kusten, med fabriker, handel och 30,000 in-
vånare; — JUonlrose (Möns Rosarum), med 9,00ain-,
vanare; — New-Aberdeen (Aberdonia Nova), univer-
sitet, fabriker och handei, 22,000 invånare; alla be-
lägna vid östra kusten; m. fl.

3. Norra Skottland. Städer: Inverness (Inner-
yium), hufvudstad i Skotlska höglandet, med univer-
sitet och i4,000 invånare; — Dornock (Dmodunum,
Dumbrodunum, Dornocum), begge vid östra kusten,
med en god hamn; m. fl. ,

Till denna del af Skottland räknas: Hebridisk*
öarne (Ebndes eller Hebudes), belägne vester ut, Ork~
ney eller Orkadiska öarne (Orcades), norr om landet;
samt Shetlands öar (Insulae Schetlandiae) nordost om
de föregående.

C. Irland är deladt i 4 landskap:
1. Leinster (Lagenia). Städer: Dublin (Mena-

pia, Eblana, Dublinuni), hufvudstad, säte för vice ko-
nungen, regeringen, en erkebiskop, hvilken är rikets
[.rimas, samt ett universitet, har stark handel och
180,000 invånare; — Kilkenny, god handel, berömdt
marmorbrott, har 20,000 invånare; — Drogheda (Pon-
t.inu', stark handel och i5,000 invånare; m. fl.

2. Ulster (Ultonia). Städer: Belfast, vid östra
kusten, manufakturer och 30,000 invånare; — Newryt

med fabriker och i5,000 invånare; — Londonderry
(Londinoderia), med stort sillfiske, handel och 20,000
invånare; m. fl.

3. Connaught (Connacia). Städer: Sligo (Slega,
i grannskapet af det fordna Nagnata), handel, sjöfart
och 8,000 invånare; — Gallvay (Galliva), hufvudstad
1 landskapet, med god hamn, fabriker och i5,000 in-
vånare; m. fl.

4- Munster (Momonia). Städer: Limerik (Regia
Altera, Lamerus, Lamericum), vid Shannon, med
50,000 invånare; — Cork\ Corcagia), vid södra kusten,
den andra staden på Irland, med nära 90,000 invåna-
re; — Waterford (Vaterfordia), vid samma kust, med
Handel, fabriker och 35,000 invånare; m. fl.

Storbrittanniens besittningar utom England äro:
öarne Jersey (Caesarea, Sarnia) och Guernsey (Caesa-
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rea), vid Franska kusten; fästningen Gibraltar i Spa-
nien; Joniska öarnej utmed Grekiska kusten, under
namn af skyddsstat, öarne Malta, Gozzo och Comino
i Medelhafvet, samt den fordna Danska ön Helgoland
(Insula Sancta) i Nordsjön, m. fl. — Utom Europa, i
Asien: Bengalen, Madras, Bombay , m. fl. (oberäknadl
skyddsländer tiler skattbetalande vasallstater), samt öar-
ne Ceylon, Sumatra, Borneo, och faktoriet Kanton i
Kina; m. m. — Uti Afrika: Senegambien, kolonier
på Guinea kusten, Goda Hopps Udden, öarne »SV. /fe.
lena, Is le de France; m. fl. I Norra Amerika:
Länderna vid Hudsonsbay, Labrador, Kanada, Ny»
Braunschweig, Nya Skottland, Newfoundland, m.
m. — Öarne Jamaika, Barbados, Antigoa, Dominika,
St. Lucie, Grenada, Tobago, St. Trinidad, m. fl. -*I Södra Amerika: kolonierna Demerary, Essequtb»
och Berbice i Guiana. — I Polynesien: östra kusten
af XJlimaroa, samt alla af England först upptäckta öar.

Konungen af England är tillika konung i Han-i
nover.

Statistiska Uppgifter.
Areala vidden af Storbrittannien och Irland upp-

skattas till 2,690 Sv. qv. mil, samt rikets folkmängd
inom Europa till 22,000,000 inenniskor, tillsamman
med kolonierna beräknas den till mera än 60,000,000.
England är för närvarande den stat i verlden, hvarest
fabriker af alla »lag nått sin högsta höjd, som har des
mest utbredda handel, och kan sätta de största kapi-
täter i omlopp. Dess flottor betäcka alla haf, och d«S
fabrikatet' öfversvämma alla länder. Englands sjömogt
är starkare än hela det öfriga Europas tillsammanta-
gen. Reformerta religionen är den herrskande kyrka»;
men för öfrigt äga alla andra trosläror fri utöfnieg-
I praktiska vetenskaper kunna endast fa, och i konst*
färdighet intet rike mäta sig med detsamma. Äfv*
åkerbruk och boskapsskötsel här härstädes blifvit drif-
ven till sin höjd; men den mest furstliga rikedom står
d*r i bredd med det högsta elände. Landet styres ef-
ter en fri statsförfattning, hvilken lemnar tillfälle till
Utveckling af alla naturens anlag; undervisningsverken
äro förträffliga. Nu regerande, konungen är tVilhebn
IV, af Hannoverska huset.
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11. Danmark.
Konungariket Danmark (Dania), gränsar i norr

ith till Kattegat (Sinus Lagnus,), dels till Nordsjön,
i wter en del af området till Kattegat, en annan till
Östersjön (Mare Balticum), i söder likaså till Öster-
ijöo och Tyskland, samt i vester till Nordsjön.

De största floder, som stöta intill eller flyta ige-
nom landet, äro: Elbe, Ejder (Adrana, Eydera) och
Trtve (Trabenae, Trava), begge sednare i Holstein.

Tre bekanta hafssund genomskära Danmark: Öre-
mnd, emellan Sverige och Danmark, Stora Balt (Fre-
ttim Balticum Majus) emellan Seeland och Fyen samt
Lilla Balt (Fretum Balticum Minus) emellan Fyen
och Jutland.

Danska monarkiens område utgöres af ett antal
öar samt en lång halfö. De förra aro: Seeland (La-
tris, Selandia), Fyen (Fionia), Langeland (Insula Lon-
ga, Langelandia), Låtand (Lalandia), Falster (Fal-
rtria) och Bornholm (Boringia, Bornholmia). Halfön
npptages af Jutland (Cartris, Jutia, Jutlandia), jemte
hertigdömena Schleswig (Ducatus Slesvicensis), och
Holstcin (Holsatia). Härtill kommer ytterligare: Sach-
scn-Lauenburs.

Landet kan således lampeligen innefattas i 5 huf-
rnddelar:

1. Oarne. — De största I>la ml dem äro: — a)
Seeland, med städerna Köpenhamn, på Danska Kiö-
benhavn (Ilavnia), rikets hufvudstad, säte för re^e-, befäst, har universitet, biskop, stark handel,
•mil 112,000 invånare; — Helsingör (Helsini,'ora), med
btningen Kronél/org beläijen vid sim-
(lit, der alla förbueglande skepp till och betala
taH, S,ooo invånare; — Roeskilde (Roschilda), med
5,000 invånare; — Kallundborg, vid stora Balt, med
'i'l" invånare; — Soröe, har en sednast förnyad rid-
•■ar-akadeiiii och 500 invånare; m. fl. — b) /Ven
''•ii' bilden Odensee (Ottonia), med 7,000 invånare, bi-
'lops,-ite; — Nyborg (Neoburgum), med 2,000 inva-
"are; m. fl.

2. Jutland. Städer: Ålborg (Alburgum), vid
Limfjorden, biskopssäte, med 6,000 invånare; — IVi-
°°'ir (Viburgum), med 4)Ooo iuvånare; — Arhus (Arhu*
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sia), vid Kattegat, med 6,000 invånare; — Frtderieim,
vid Lilla Balt, har 2,000 invånare; m. fl.

3. Schleswig. .Städer: .Hadersleben (Haderslebia),
med 3,500 invånare; — Flensburg (Flensburgum), har
god hamn, är en af.Danmarks vigttgaste handelsstader,
med 17,000invånare; — Schleswig (Slesvicum), huf-
vudorten i hertigdömet, säte för ståthållaren, har 8,000
invånare; — Husum (Husum), har stark ostronfangst
och boskapshandel, samt 400° invånare; — fästningen
Friedriksort (Friderici Öda); — Tönningen (Tonninga),
vid Ejder, med 2,000 invånare; ni. fl.

4- Holstein. Städer: Rcndsburg (Rendeburgum],
har 4>500 invånare; — Kiel (Kilonium), vid Öster-
sjön, universitet, 7,000 invånare; — Itzehoe (Izehoa .
med 2,500 invånare; — Gliickstadt (Tychopolis, Glucli-
stadium), befäst, har 5,000 invånare; — Altonaj vid
Elbe, har stark handel och 25,000 invånare; m. fl.

5. Sachsen-Lauenburg. Stad: Lauenburg (Leo-
burgum), vid Elbe, har 3,000 invånare; m. fl-

Under Danska väldet höVa dessutom i Europa: —a) ön Island (Islandia), med dess hufvudort Reikiavik,
biskopssäte, skola och 500 invånare; — Skalholt(Scal-
holtum), m. fl. På Island finnes äfven eldsprutande
berget Hekla (Hecla). — b) Färöarne (Insulae Fefc
roenses), belägna vester ut från Norrige.

Utom Europa äger Danmark, i Asien: staden Tran-
(juebar på Koromandelska kusten, ni. in.; i Afrika:
några kolonier på Guineakusten } utgörande omkring 6
Sv. qv. mil, med fästen Christiansburg , Kunigsstein
m. fl.; samt i Amerika: vestra kusten af Grönland,
och i Westindien: St. Thomas, St. Croix ocli St.Ji.un,
bland de så kallade Små Anlilliska öarne.

Statistiska Uppgifter.
Hela Danska monarkiens område inom Europa be-

räknas till vid pass 1190 Sv. qv. mil, och dess befolk-
ning till 1,985,000 menniskor. Landet är fläkt, slätt
och bördigt, och luftstrecket, isynnerhet på öarne,
mycket mildt, på halfön vida hårdare. Åkerbruk,bo-
skapsskötsel och fiskerier drifvas med största kran-
Landet äger inga bergverk och skogarne äro förstörde-
Konstflit och fabriker hafva ej hunnit någon utmärkt
höjd; men handelnär fri, och högst liflig i alla verldir
delar. I vetenskaper och skön konst täflar Dannwr»



med de häruti förnämsta stater i Europa. Religionen
är den Lutherska, med fri utöfning for andra trosfor-
randter. Konungen är fullkomligt enväldig; men har
alltid varit utmärkt for den mätta hvarmed han be-
gagnat sin magt. Den nu regerande heter fredrikYl.

12. Sverige.
Dess geografi förekommer längre fram, serskildt

ifhandlad.

13. Ryssland.
Detta ofantliga rikes (Lat. Russia, Rossia) områ-

de är beläget både inom Europa och Asien. Den Eu-
ropeiska delen gränsar i norr till Norrige och Ishaf-
vet; i öster till Sibirien samt andra Asiatiska länder;
i söder till Kaspiska hafvet, Persien, Svarta hafvet och
Turkiet; i vester till Europeiska Turkiet, Österrike,
Preussen, Östersjön, Sverige och Norrige.

De märkvärdigaste hafsvikar äro: Hvita Hafvet
(Mare Album); Finska och Bottniska (Sinus
Fennicus och Bothnicus), samt Svarta Hafvet (Pon-
tus Euxinus, Mare Nigrum), med dess invik Azowska
Sjön (Lacus Maeotis).

De vidsträcktaste insjöar äro: Kaspiska Hafvet
(Mare Hyrcanum, Caspium), i söder; och i norr: Päi-
jänej Saimen, Ladoga och Onega (uti Finland och
Ingermanland), samt Peipus i Estland.

De största floderna i Ryssland ära: Dvina, i äld-
sta tider Vin-a (Dvina), som faller ut i Hvitahafvetj
Volga. (Rha) och Ural eller Jaik (Daix), hvilka
ge utflyta i Kaspiska hafvet, Don (Tanais), Dnieper
(Borysthenes, Danapris), Dniester (Tyras, Danaster)
°ch Donau > med utlopp i Svarta hafvet; JVeichsel;
Duna/loden (Turuntes, Duna), som faller ut i Öster-
-SJÖO, sanjt Kymmene, Kuumo och Torneå elfvar, hvil-
la utflyta den forstnämde i Finska och de sednare i
Bottniska viken.

Bland bergåsar är den Vralska vigtigast, hvilken
Utgör gränsen emellan Europa och Asien.

För att lätta öfversigten af Ryska rikets vidsträck-
ta område, kan inan lämpligen indela det i 5regioner.

251Europa. Ryssland.
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i. /förra Region, upptager norra Ryssland medFinland och har städerna: St. Petersburg (Petropolb),

vid floden Neva, rikets hufvudstad, en af de största
och pragtfullaste uti Europa, med 42°> 0o° invånare,stark handel, flera lärda inrättningar, konstsamlingar,
fabriker; m. in. Inloppet försvaras af fästningen Äron-
stadt, hvilken tillika är station för örlogsflottan; —IViborg ( Viburgutn), befäst, landshöfdingesäte, med
gymnasium samt omkring 2,900 invånare; — Fredrik*
hamn (Friderici Portus), befäst, har en kadettskola
och 2,000 invånare; — Lovisa (Lovisa), med omkriag
2,700 invånare, och den der utanföre belägna fästninga
Svartholm', — Borgå (Borgoa), biskopssäte, med gym-
nasium och ungefär 3,000 invånare; — Helsingfan
(Helsingforsia), hufvudstad i Finland, säte för rege-
ringen och alla administrativa verk i detta landskap,
landshöfdingen, har ett universitet, och vid pw
10,000 invånare. Utanför dentia stad ligger den star-

ka fästningen Sveaborg; — Åbo (Aboa), erkebiskopi-
säte, gymnasium, hofrätt och 11,400 invånare; — fY
vastehus (Tavasteburgum, Tavastusia), landshöfdiu-
gesäte, med ungefär 2,600 invånare; — Björncboi\
(Bioerneburgum, Arctopolis), har omkring 4i500 invå-
nare; ■;— PVasa (Wasa), hofrätt, landshöfdingesße,
och vid pass 3,600 invånare; — Gamla Carleby (Corfo-
polis Vetus), med ungefär 2,i50 invånare; — Uleåborf
(Ulaburgum), god handel och invånare; — Tor-
neä (Tornia), den nordligaste stad i Finland, med
700 invånare; — Kuopio, landshöfdingesäte, ined on-
kring 2,200 invånare; — Nyslott (Neocastrum), be-
fäst, har vid pass 4°° invånare; — Archangel (Fa-
num St. Archangeli), vid Hvfta hafvet, med6,oooia-
vånare; — IVologda (Vologda), österut frän Peters-
burg, har betydlig handel med Sibirien och China,
samt 12,000 invånare; — Novgorod (Novogardia Se-
verise), vid sjön limen, en fordom namnkunnig ock
mägtig stad, har 10,000 invånare; m. fl.

Till norra regionen höra dessutom: ö'-grupp*i
Åland och Ryska Lappmarken t hvilka icte haft
gon stad.

2. Vestra Region, innefattar Estland (Estonia),
Liffland (Livonia), och Kurland (Curlandia), m. m. Sta-
der: Revel (Revalia), hufvudort i Estland och befäst;
liar 15,000 invånare; — Narva (Narova), ryktbar •Svenska historien genom Carl XH:s seger år 17W1
har 4)Ooo invånare; — Dorpat (Dorpatiun), vid Pei'
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pus, universitet och 6,000 invånare; — Peskow eller
JPiitMV (Plescovia), vid samma sjö, har 10,000 invå-— /iiga(Riga), vidDiinfloden, hufvudort i Liff-
lapd, en vigtig handelsstad, med 33,000 invånare; —
jUitau (Mitavia), med 12,000 invånare; — Minsk
(Miosca), med 3,000 invånare; — PVilna (Vilna), i
Utliauen, biskopssäte, med universitet, stark handel
och a5,000 invånare; — Grodno (Grodna), med en
fiddar-akademi, fabriker, handel och 5,000 invåna-
re; m. fl.

3. Mellersta Region, utgöres af det fordna stora
Ryssland. Städer: Moskva (Moscovia), förut rikets
bufvudstad, medelpunkten för den inre handeln, till
vidden den största stad i Europa, har 288 kyrkor, ett
universitet och 320,000 invånare; — Twer (Tvera),
trkebiskopssäte, handel och i5,000 invånare; — Jaros-
lawl (Jaroslavia), vid Volga, med 28,000 invånare; —KostroniUj vid samma flod, har 10,000 Invånare; —Nischncj-JVovgorod (Novogardia Inferior), vid Wol-
ga, stark handel, en ryktbar marknad, 10,000 invå-
nare; — Ricisän., med 10,000 invånare; — Tula (Tu-
la), har ett stort gevärsfaktori och 30,000 invånare;— Kaluga (Caluga), stor fabriksstad, med 25,000 in-
rånaie; — Smolensk (Smolenscium), i Hvita Ryssland,
Tid Dnieper, har 12,000 invånare, handel och fabri-
ker; — PVitepskj vid Diina, med i5,000 invånare; —Mohilew, vid Dnieper, har en Grekisk och Katholsk
crkebiskop, samt 16,000 invånare; m. fl.

4- Östra Region, upptager det fordna konunga-
riket Kasan, samt en del af det gamla Perm, m. m.
Har Städerna: IViätka, med 10,000invånare; — Kasan
(Casanum), vid Wolga, universitet och 50,000 invå-
nare; — Orenburg, vid floden Ural med 21,000 in-
vånare; — Simbirskj vid Volga, med i5,000 invånare;— Pensaj med stora läderfabriker och 10,000 invana-
re; — Saratoff, vid Wolga, har 8,000 invånare; m. fl.

5. Södra Region j innefattar hela södra delen af
kjisland, neml. de fordna Tartariska rikena, Astrakan
°ch Krim (Chersonesus Taurica), m. m. Städer: Orel,
»tork handel med landtmannavaror, har 20,000 invå-
nare; — Tschernigoff (Tschernigovia), erkebiskops->äte,
"»ed 10,000 invånare; — IVoronesch, vid Don, med
0,000 invånare; — Kiow (Kaffia, Kiovia), vid Dnie-
{*>"., hufvudort i Lilla Ryssland, universitet och 40,000
"»vanare} — Charkoff (Charaovia), universitet, och
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11,000 invånare; — Pultava, befäst, liar 9,000 inti.
nare; — Astrakan (Astracanum), vid Volga flodens
utlopp, stark handel, och 50,000 invånare; utgörande
en blandning af Armenier, Tatarer, Perser, Hinduer,
m. m. — Tscherkask, vid Dons utlopp, Donska Kw«
sackcmas hufvudstad, med i5,000 invånare; — Avym
(Empoiium Tanais), fästning; — Tagantok, vid Azow>
skit sjön, en stark handelsstad, med a3,000 invånare-— Thtodosia eller Kaffa, på Krim, vid kusten af
Svarta hafvet, med 5,000 invånare; — Sebastopol (Se-
bastianopolis ), på Krim, station för Ryska flottan i
Svarta hafvet, 5,000 invånare; — Cherson, fästning,
med skeppsvarf, styckgjuteri och 10,000 invånare; —Otschakoff (Otschacovia), en ryktbar och stark fäst-
ning, med 6,000 invånare; — Odessa, vid nämde
haf, vigtig handelsstad, med 35,000 invånare; — Bet-
der, med 12,000 invånare, namnkunnig i Svenskaki-
storien; — Ismail, i Bessarabien, fästning vid Donn,
med 10,000 invånare. .

Till Ryska kejsaredömet räknas konungariket Poh-
len (innefattande en del af det gamla Polska
område), ehuru landet har en representali\
fattning. De förnämsta städerna äio: IVarschau (Var-
sovia), vid Weichsel, hufvudstad, säte för regerii
med ett universitet och i36,000 invånare; —På I
stranden af Weiclisel ligger Pras,a, ett fo
till Warschau, starkt befäst; — Modlin, fästning, ht-
lägen vid Bugs utlopp i Weichsel; — Plock, vid nv--
nämde flod, 8,000 invånare; — Kalischj med 7,000111-
-vånare; — Sandoniir, vid Weichsel, har 3,000 in-
vånare; — Lublin (Lublinum), med i>od handel och
10,000 invånare; — Zamosc, Pohlens förnämsta
ning, har 6,000 invånare; — Pultusk, vid floden -
irew, biskopssäte, med 2,000 invånare; — Ostrohnk:.
vid samma flod, har 2,000 invånare; — Lomza, nifll
2,000 invånare; — Marienpol, uti distriktet Augusto-
vo, har 2,000 invånare; m. fl.

Under det förd na Pohlen hörde förut staden Kn-
kau (Carrodunum, Cracovia). Denna är nu förvand-
lad till en fri stad, under Rysslands, Preussens ocb
Österrikes beskydd. Hela området har 108,000 invå-
nare och sjelfva staden 26,000; är säte för en biskop.
med fabriker och handel.

Utom Europa har Ryssland, uti Asien: hela d«
ofantliga landsträckan Sibirien, i norr, och Georgien
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m. ni. ' söder; samt i Amerika: nybyggen pf hulföu
Alaschka, m. fl. st.

Statistiska Uppgifter
Bland alla Europeiska stater intager det nästan

omätliga Ryska riket första rummet, både i afseende
pi rymd och folkmängd. Dess största utsträckning är
i öster och vester, till en vidd af i450 Sv. mil. He-
lt dess område beräknas till nära 180,000 Sv. qv. mil,
(hvaraf ungefär 36,000 qv. mil inom Europa). Folk-
mäDgden uppgår i nämde verldsdel tillomkring 4$ mil-
lioner, samt öfver hela riket, till ungefär 60 millio-
ner. Intet Europeiskt land har inom sitt skote så
stora tillgångar af alla slag. De Uralska m. fl. bergr
verk lemna guld, silfver och platina i större "och
mindre mängd; på många orter erhålles jern; salt ur
stora grufvor; äfven nyttiga stenartcr af alla slag.
Jordmånen är på flera ställen bördig och lemnar i öf-
Ttrflöd spanmål, lin, hampa, m. m. Skogarne hafva
jmnighet på skeppsvirke, och erbjuda lönande tillgång
pi foglar, vilda djur och pälsverk. Hästar och bo-
ikap, m. m. finnas af förträfflig art. Handeln är vid-
sträckt och näringarne i stark tillväxt. Vetenskaper,
konster och bildning i stigande. Regeringssättet är oin-
skränkt. Den Grekiska trosläran utgör statsreligion,
med fullkomlig frihet för andra sekter af alla slag.
Nikolai I är nu regerande kejsare.

14. Grekland.
De Europeiska magtern:i liafra erkänt detta land»

■flfständighet; men om vidden af den nya statens om-
fäde har man ännu ej blifvit ense. Troligen kommer
tos nordliga gränslinje att sträcka sig från Arta till
Ztitun-viken (Sinus Maliacus), och riket sålunda att
mnefatta Morea, Livadien, med ön Eubcca, samt he-
■ Arkipelagen.

Grekland (på Grek. Hellas, Lat. Grtecia), skalle
dledes omgifvas i norr af Epiruj och Thessalien, MUnt
P 4 alla öfriga sidor af MedelhafVet (vid dess vettra
*J*t fordom benämdt Mate lonttum, vid dess flitra
*wc Aegtum).
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De största liafsvikarne iiro, i vester: Arta (Sinn»

Ambracius) och Lepanlo viken (Sin. Corinthiacm),
samt i öster Anaplia eller Nauplia viken (Sin. Argo-
licus) och Kxduri viken (S. Saronicus). — Det mark.
värdigaste hafssund är Talanda Viken (Euripus), mm
afskiljer ön Euboea från fasta landet.

Bland de vigtigaste floder förtjena nämnas: Aspro-
potamos (Achelous), inom Livadien, som flyter ut i
Lepanto viken, samt på Morea, Alfeo (Alpheus), viflvestra, och Bastlipotamo (Eurotas), vid södra kustci

De namnkunnigaste berg äro: Parnassus och Ht-
■likan belägna inom Livadien, samt Maj.no. (Taygeuu],
bebodt af de stridbara Mainotterna, hvilka härstamu
frän de gamla Spartanerna, och af Turkarne alldrig
kunnat underkufvas.

Den nya Grekiska 'staten upptager tre hufvuddt-
lar: Morea., Livadien, jemte ön Euboea, samt öarnp

1. Morea, fordom Peloponnesus, förenas in
sia lande) genom näset vid Korjnth. Städer äro: Tn-
polizza (Tripolis), hufvudstad, siite för regeri
har 12,000 invånare; — Napoli di Romania
pl|a), vid östzfl kusten, starkt beläst, med god hamn.
ocli 60,000 iii V; 111; 1ii- ; — Monembasia eller Mn
(Epidaiirus), vid östra kluten, befäst, har god hann
och 2,000 invånare; — Misitra (Sparta, Lacedxi
vid floden Etirotas, har haft 18,000 invånare; — K:-
lamata (Kalamoe), med 5,000 invånare; — Koron (O
rone) och — Modon (Mcthone), tvenne fastni— Nya Navarino, starkt befäst, äger 2,000
nare, och har blifvit ryktbart genom Turkiska 11
förstöring i dess hamn år 1827; — Patras (Pi
nära inloppet i Lepanto viken, starkt befäst, 6,0"
vanare; — Vostizza (Aegium), vid nyssnämde haftrtti— Kordos eller Korinth (Korinlliusj, j)å <lrl ■
efter detsamma lalt sitt namn, har ett fäste
rinth och 4>oo° invånare; m. fl.

2. Livadien, det fordna egentliga Hellas (Livt-
dia). Städer: Athinia. (Athen), med fästet Akrol
har 10,000 inTänare; — Thiva eller Istiva (Ti
har 6,000 invånare; — Vonizza, vid Arta viken, n*l
2,500 invåuare; — Missolongi, stark fästning, rykt»'
genom en namnkunnig belägring under sednast
luiskrig; — Lepanto (Naupactus), vid hafsviken *
sanjma namn, med 3,000 invånare: — Castri (Delphi

Pia-



f«ti (Plataea); — Len sina (Eleusis); begge nära Ko-
riolhiska näset; m. 11.

3. Öarnei — De vigtigaste bland dem som lyda
noder Grekland äro: JVegropont (Euboca), med staden
Jfcgropont (Chalcis); — Skyro (Skyros); — Andro
(Andros); •— Zea, (Keos); — Tine (Tenos); — JVa-
xia (Naxos); — Paros (Paros)J Milo (Melos); —guluri (Salamis); — Hydra (Hydrea), station för
'Grekiska flottan > Och Spezzia, begge vid Moreaj
n. fl.

Statistiska Uppgifter.
t)en nya Grekiska staten bal- ett område af unge*

far 500 Sv. qv. mil, samt en folkmängd af \\ million
menniskor. Luftstrecket är ett ibland de skönaste i
Europa, och landet fruktbart på säd, drufvor, oliver,
boning, m. m. Grekerna äro ett lifligt oCh verksamt
folk, hvilket, äfren förtryckt af det Turkiska oket,
förstod att förskaffa sig den högre bildning, samt,rom en vidsträckt handel, de rikedomar, som gjor-

en frihetsstrid hos dem möjlig. Men det Turkiska
tyranniet, jemté Uråldrigt arf af förfädréri, hafva in-
tryckt flera fläckar på deras national-Iynne. — Sty-
relsen hos dem är för det närvarande republikansk.
Presidenten, grefve Capo D'lslria, biträdes härvid af
en rådsförsamling, benämd Panhcllenion. Religioner!
Ir den Grekiska.

15. Europeiska Turkiet.
Denna stat (Lat. Turcia Europcea) innefattar fyra

iinfvuddelar: Norra Turkiet, Grekiska Landskaperna,
Oarne och Skyddsränderna, samt gränsar i norr till
Österrike och Ryssland, i Öster till Ryssland och Svar-
ta Hafvet, i söder till Medeihafvet oCh Grekland, samt
i Tester till Medeihafvet och Österrikiska området.

De största och märkvärdigaste floderna delstldes
a">: DonaUj med dess armar Pruth (Porös, Pyretos),
Hora na (Brongus, Margus) och Satt; Maritza (He-. i Romanien, och Salampria (Peneus), i Thes-
wlien.

lurololi för Ungdom.

*57Europa. Turkiet.
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De största vikarne äro: Svarta Hafvet med de»

invik, Azowska Sjön, samt Marmora Sjön (Propoo-
tis) och Saloniki viken (Sintis Thermaicus).

De märkvärdigaste sunden äro: Hellesponten, vid
Dardanellerna, och det Konstantinopoläanska sundet

De förnämsta bergsträckningarne äro: Balkan (H».
mds), Karpalhcrna, Agrafa (Pindus) och Olympus, i
Thessalien.

I. Landskaperna i DORI Turkiet:
Rumili (Thracia, Romania), med städerna:

Konstantinopel, Turk. Istambol 1. Stambul (Byzantium,
Conslantinopolis), rikets hufvudstad, kejsarens eller
storsultanens residens, innehåller, tillika med sina fy-
ra förstäder, omkring 600,000 invånare, har Mo>
skeer (Turkiska kyrkor), och 5000 bönehus, en förträff-
lig hamn, och fordom god handel. Dess största förstäder
aro Pera och Galata (den förre bebodd af ministär
och den sednarc af köpmän från Europa), Fanal, der
Grekerna öro bosatte, och Sfsutari, på Asiatiska ko-
sten; — Gallipoli (Gallipolis), har 17,000 invånare;— Dardanellerna, stark fästning på hvar sin sida om
Hellesponlen, livars Europeiska del heter SestuSj ock
den på Asiatiska sidan Abydus; — Adrianopel (Oi*
sias, Adrianopolis), vid Muriza floden, handelsstad,
med i30,000 invånare; — Philippopoli (Philippopo*
lis), vid samma flod, 120,000 invånare; m. fl.

2. Bulgarien (Bulgaria). Städer: Sophia (Serdi-
ca, Serdica Ulpia), hufvudort, med 46,000 invånare;— Widdin (Bidena), säte för en Grekisk erkebiskop,
har 25,000 invånare; — Rustschuk, vid Donau, med
30,000 invånare, befäst; — Silislria (Dorosterum), vid
Donau, fästning, har 20,000 invånare; — TomisW
(Tomi), vid Svarta hafvet, dit Ovidius landtförvister,
■— JVarna (Cruni, Dionysiopolis), vid Svarta hafvet)
26,000 invånare; — Schumla (Marcianopolis), ryktb»
fästning, vid foten af Balkan bergen, har 30,000 in-
vånare; m. ti.

3. Bosnien (Bosnia), jemte Turkiska andelarot
af Kroatien och Dalmatien. Städer: Bosna Sara/ (St-
rajum), hufvudort i landskapet, med 20,000 invåoai*
och betydlig handel; — Zwornik, vid Drina, har
i4,000 invånare; — Trawnik , fästning, med 8,00010-'
vanare; — Mostar (Andetrium), inom Turkiska
matrien, liar 8,000 invånare; ni. fl.
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11. Grekiska Landskaptrntti
1. Macedonien (Maccdonia). Städer: Philippi

(Crenides, Philippi), vid gränsen af Thracien; — Sa-
loniki (Thessalonika), hufvudort, med stor hamn och
fordom 70,000 invanare; — Kassandin eller Agioma*
K (Cassandra), vid en hafsvik nf samma namn; —fella (Pella), vid Thessaliska gränsen, Alexander den
Stores födelsestad, har 12,000 invånare; m. fl.

2. Albanien. (Albania, en dci deraf benämdes
fordom Illyricum). Städer: Skutari (Scodra), vid 80-*
jmofloden, hufvudort, med 12,000 invånare; —• Du-
rtzzo (Epidamnus, Dyrrhachiunt), pä en halfo, har
5,000 invånare; — Valona (Aulona), hamn och god
handelsstad, med 5,000 invånare; m. fl.

3. Epirus (Epirus). Städer: Butrinto (Buthro»
tam), vid hafvet, midt emot Korfu, befäst; — Janni-
m (Johannina, Janna), hufvudort, har haft 35,000 in-
vinare; — Parga (Eleae Portus), vid hafvet; — Pre-*
vtsa (Nicopolis), med 8,000 invånare; midt emot lig-
ger den namnkunniga landtudden Aclium; — Arta
(Ambracia), med 7,000 invånare; m. fl.

4- Thessalien (Tliessalia), af Turk. Janiah* Stä-*
der: Larissa (Larissa), vid Peneus, hufvudort i land-
skåpet, med en Grekisk erkebiskop, har haft a5,000
invånare; — Trikala (Tricca), vcsterut från sistnäm-
de; — Farsalos (Pharsalus); — Volo (Demetrias), vid
Tiken af samma namn; — Zcitun (Lamia), har 4?ooo
invånare; m. fl. — Här ligger den sköna dalen Tempe,
och, emot Livadien, det ryktbara passet Thermopyle.

111. Öarne.

1) Kandia (Kreta), med städer: Kandin (Candia),
hufvudstad och i5,000 invånare; Kanea (Cydonia), har
11,000 invånare; begge vid norra kusten och befäste.— 2) Samothrace (Samothrake), vid kusten af Thra-
cien. — 3) Tasse (Taso); m. fl.

Invid Turkiska rikets område ligger den under Eng-
lands skyddsvälde lydande Joniska Republiken, hvilken
består hufvudsakligast afföljande sjuöar;■— Kor/it (Co-
rcyra), med hufvudstad af lika namn; — Paxo (Ericu-«o; — Santa Maura (Leukadia); — Cephalonia (Ce-
phalonia); —Theaki (Ithaka); — Za«<e(Zakynthus;—
och Cerigo (Cythera). — Republikens hela folkmängd
W betydligen aftagit under Engelska väldet, och upp-
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gar nu mera blott till 175,000 personer, samt utgöra
af Greker, Italienare' och Judar.

IV. Skyddsliindcrna.
1. Servien (Senna). Städer: Belgrad (Singidu-

num, Bellogradum), stark fästning, vid Donau, med
30,000 invånare; — Semendria (Semendria), fästning,
med 10,000 invånare; — Passarovitz (i grannskapet
af det fordna Margum), vid Morava, bekant genomett
fredsslut; — Ifissa (Naissus), kejsar Konstantin den
Stores födelseort; m. fl.

1. Wallachiet (Valachia). Städer: Bukarescht
(Buchcrcsta), hufvudort, med 60,000 invånare; —Ibraila, vid Donau; beläst, har 30,000 invånare; —Tergovist (Tergovista), stor men förfallen, har 5,000
invånare; — Rimnik; va. fl.

3. Moldau (Moldavia). Städer: Jassy (Jassium),
■vid Pruth, hufvudort, säte for hospodaren och en er-
kebiskop, har 20,000 invånare ; — Galatsch (Galatium),
vid Donau, handelsort, med 5,000 invånare; m. fl.

Till Turkiska riket hör dessutom, i Asien: jV«-
tolien, Armcnien, Mesopotamien, Syrien och Arabiens,
samt i Afrika: Egypten. I sistnamde verldsdel stå äf-
ven Barbaresk staterna Tunis och Tripoli uti ett vild
beroende af sultanen.

Statistiska Uppgifter.
Turkiska områdets areala vidd uti Europa, jero-

te skyddsländerna, anses utgöra ungefar 5,800 Sv. qv.
mil. Rikets hela folkmängd, inberäknadt de Asiatisk»
och Afrikanska besittningarne, uppskattas till vid paa
22 millioner, hvaraf omkring 7 1 million inom Euro-
pa. — Under Turkiska väldet lyda mångartade folk-
stammar: Osmaner eller egentliga Turkar (i alla de-
lar af riket tillsammantaget 12 millioner), Tatarer,
Armenier, Greker, Slavonska stammar (i Bulgarien,
Bosnien, Servien, m. m.), Arnauter eller Albaneser,
Wallacher (i Moldau och Wallathiet), Judar, Zige-
nare, m. fl. Regenten har namn af Stor-Sultan, och
benämnes af Européerna kejsare. Den nu varande är
Mahmud 11. Sultanen är enväldig och despot i ordets
vidsträcktaste bemärkelse. Deraf är en följd, att de
herrliga och afnaturen så gifmildt begåfvade länder han
beherrskar, förtryckte af enväldets jernspira, ej kun-
nat höja sig till inre magt och välmåga. Käringar»
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handel, konstflit, vetenskaper och bildning, befinna
sig på en ganska låg ståndpunkt i jemforelse med det
öfriga Europa. Religionen är den Mahomedanska.

II. Asien.

Denna verldsdel är belägen emellan Ishafvet (i
norr), Stilla Hafvet (i öster), Indiska Hafvet (Ii söder
och sydvest), samt Afrika och Europa (i vester och
oordvest).

De största hafsvikarne iiro här: Arabiska fliken
;Mare Erythraeum, 1. lUibrum), med dess tvenne in-
rikar, Röda Hafvet eller uti inskränktare mening
Arabiska fiken (Sinus Arabicus), samt Persiska Vi-
tm (Sinw Persicus)j Gula, Japanska och Tungusiska
Ila/ven,

De betydligaste hafssund: Bab-el-Mandeb (döds-
porten), sunden Ormus, Ceylon och Malakka, Straat
Sunda, Behrings Sund samt J-Vaigatsch.

De vidsträcktaste sjöar äro: Aral (Aral) och Baikal.
De största floderna: Öb, Lena, Amur, Hoangho,

Gan%cs (Ganges), Indus (Indus 1, Sindus) och Eu-
phrat (Euphrates),

De märkvärdigaste bergsryggarne aro: Altai, Ima-
us (Imaus), Mussart, Mustag, Hindukesch och Hima-
laya (en del af hvad de gamle benämde Imaus, Paro-
pamisus, m. m,).

Asien indelas lämpligast i åtta hufvudländer: Asia-
tiska Turkiet, jemte Arabien; Persien; Ryska Besilt-
mngarne; Talaritt; China; Japan; Tibet och Ostindien.

1. Asiatiska Turkiet.
Detta rike gränsar i norr till Svarta hafvet och

Ryska området; i öster till Persien och Persiska vi-
len; i söder till Arabiska viken., och i vestev till Rö-
da hafvet och Egypten.

De största floder i Turkiet äro: Euphrat, TigrU
(Tigris) och Jorcian (Jordanes). — Den märkvärdiga-
re insjön; Död* Ha/vet (Mare Mortuum, Latus &.»-
ptaltites).
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De förnämsta bergsryggar: Taurtis, Kaukasus ocfc

Libanon.
A. Asiatiska Turkiet innefattar fem hufvuddehr.
t. Anadali, det fordom så kallade Mindre Ätit%

(Asia Minor, Asia Propria), sedan benämdt JVatotirn
(Natolia), upptager 7 landskap: — a) Anadoli, med stä-
derna: Skutari (Chrysopolis), ett slags förstad tillKod»
stantinopel, med 30,000 invånare; Ismid (Nicomedia)
vid en vik af Marmorasjön, har 30,000 invånare; J*.
nik (Nicaea), har 4;oo° invånare; Angöra (Ancyra),
manufakturstad, med 25,000 invånare, i hvars grann-
skap finnes ett slags getter af hvilkas hår kamelgan
beredes; Bursa, eller Brussa (Prusa), med flera fa-
briker, god handel, 60,000 invånare, säte för en Gn>
kisk och en Armeniansk biskop; Kiutahie (Cotyv-
um), hufvudstad i landskapet, har 50,000 invånare;
Ismir eller Smyrna, den förnämsta handelsstaden i
Levanten, har 130,000 invånare. — b) Sivas. Städer:
Tokat (Neocaesarea, Cabira, Diospolis, Comana Ponli-
ca), med 60,000 invånare; Amasiah (Amasea), kar
35,000 invånare. —c) Tarabosan. Städer: Keresm
eller Cerasonte (Cerasus), hvarifrån korsbären äro kon-
ne till Europa, har'25,000 invånare; Tarabosan eller
Trebisonde (Trapezus), med skeppsbyggeri, god han-
del och 15,000 invånare; begge vid Svarta hafwt
—' d) Karaman. Förnämsta staden: Konieh (Iconi-
-11m), befäst, säte för en pascha och en grekisk metro-
polit, har i5,000 invånare. — e) Merasch. Har stt-
dcrna: Malalhija (Mileta, Melitene), och Aferasck,
säte för paschan. — f) med stad af lika namn.
—g) Itschijl (Cilicia). Städer: Tarsus eller Hampu
(Tarsus), Apostelen Pauli födelseort; Seleucia (Seleu-
cia Trachaea, Isauriae), begge nära hafvet; m. fl.

Till denna hufvuddel af riket höra äfven öarnel— Cypern (Cyprus); hufvudstad Nikosia (TremithuJ|
Leukotheon, Nicosia), säte för en Grekisk erkebiskop,
har 16,000 invånare; Famagusta (Tamassus, Arsinoe,
Farna Augusta), är en obetydlig ort. — Rhodus; —Stanchio, (Kos); — Pathmo (Pathmos), apostelen Jo-
hannes förvisningsort; Samos', — Skio (Chios); —Jpsara\ — Mitylini (Lesbos); — Slalimene (Lemnot)»
m. fl.

2. Turkiska Georgien (Georgia Turcica). Stad!
Akalzike, hufvudort, fästning, med 12,000 inv.; m. n.

3. Turkomanien (Turcomannia); upptager Tur»
ki>ka delen af* Armenien (Armenia), Kurdislun, att
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fordna Assyrien (Assyria), och Irak Arabi, det gam-
la Babylonien (Babylon ia). Städer: Arzrum eller Er-
fgrum (Theodosiopolis), hufvudort uti Armenien, med
100,060 invånare; — Sered (Tigranocerta), ryktbar i
ildre historien; — Bagdad (Bagdatum), vid Tigris,
jite för pascha, har siden- och bomullsfabriker, han-
del och 90,000 invånare; — Hilla, med 7,000 invå-
nare; i grannskapet hvaraf ruiner finnas af det gam-
la Babylon; — Orrhoa (Cnllirhoe, Edessa, Antiochia),
belägen midt i landet; — Basra eller Bassora (hos
Grek. Torsdon), vid Euphrat, en stor handelsstad,
med 50,000 invånare; (de begge sistnämde inom Irak
Arabi); m. fl.

4. Al Dschesira (Mesopotamia). Städer: Diar-
heiir (Amida), hufvudort, vid Tigris, med 80,000 in-,
rånare, säte för en pascha, en Nestoriansk metropolit,
Jakobitisk patriark, ra. m.; — Mosul (Lambana), vid
Tigris, stark handel med Indiska varor, 70,000 invå-
nare. Icke långt härifrån anträffas ruiner af det ford-
na Ninive; m. fl.

5. Syrien (Syria), af Turkarne benämdt Soria
tller Soristartj utgöres af 4 landskaper: — a) Syrien.
Städer: Semisat (Samosata), vid Euphrat; Antachia.
(Antiochia), foi-dotn mycket ryktbar stad, är säte för
m patriark; Aleppo eller Haltb (Bercea, Clialeb, Cha-
lyfcon), hufvudort i Syrien, med stora fabriker, stark
handel och 160,000 invånare; Ladikia (Laodicea), vid
hafvet; — b) Ccelesyrien (Coclesyria). Stad: Darnas
tller Damaskus (Damascus), hufvudort, med 300,000
invånare, fabriker och utmärkta vapenverkstäder; —c) Phcenicicn (Phcenicia). Städer: Tarablus (Tripo-
lis), vid hafvet, med 16,000 invånare; Said (Sidon);
Sor (Tyrus), med 8,000 invånare; Acca (Ptolomais,
Acra, Acre), vid IVJedelhafvet, har 10,000 invånare;— d) Paltestina (Paltestina). Städer: Solima eller Je-
rusalem (Hierosolyina), hufvudort i Palaestina, med
30,000 invånare, patriark, erkebiskop, m. m.; Gaza y

(Gaza) befäst, hamn, har 26,000 invånare; Ja[fa (Jop-
pe, Japho), under korstågen en ryktbar hamn; ni. fl.

Uti ett, ehuru svagt beroende af Turkiska riket,
»tår äfven:

B. Arabien (Arabia), hvilket indelas i: a) Öde
Arabien (Arabia Deserta), med hufvudort: Dreyeh.— b) Steniga Arabien (Ar. Petraea), med städerna:
Mekka (Macorabba), har 20,000 invånare, ryktbart
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genom Maliomets födelse och ett tempel dit lian-
■llhlilljMl gßn valfarter; och Mttlina (Jutrippa . I, ~.,
begrainingsort, har 6,000 invånare. — c) Lycklig*
strabiin eller ttmen (Arabia Felix). Slädrr: .:
(Ifooha), kändt för sitt kaffe, har haft 10,000 in.
vanare; Aden (Adanc), vid liab-el-Mandeb; Maskat
(Moscha), vid östra kusten; 111. il,

Statistiska Uppgifter,
Turkiska besittningarne i Asien beräknas till un*

gefär 10,000 Sv, qv, mil och folkmängden till 11 mil-
lioner. All konstflit och bildning ära här, likasom i
det Europeiska Turkiet, nedtrampade af fanatism och
tyranni. Ett allmänt ordspråk säger, att der en Os-
man sätter sin fot på marken, växer intet gräs mera,
De Turkiska länderna i Asien äro för öfrigt bland de
herrligaste på jorden, rika på allt hvad menniskorni
anse för lifvels högsta goda.

2. Persien.
Persien (Persia, Persis), gränsar i norr till Ryskq

omifnlct, Kaspiska hafvet och linkarict; i öster till
ilindostan; i söder till Indiska hafvet och Persiska vi-
ken; samt i vetter till Asiatiska Turkiet.

Det består af tre stater eller hufvuddelar:
1. Iran, hvilket utgör det egentliga Persien,til-

lika med Adserbeidschan , upptaga norra och vestra
landskaperna. Städer: Tauris (Tabrisium), säte för
handeln med Persiska och Indiska vuror, stora fabri»
ker, kanongjuteri och gevärstillverkning, 100,000invA-
nare; — Hamadan (Ecbatana), fordom säte fördeMe-
diska och Parthiska konungarne; — Kaschan, har
varit en storstad, med sköna bygnader, liflig handels-
rörelse, stora fabriker och |50,000 invånare, hvilkai
antal, efter stadens förstöring genom en jordbäfning,
år 1755, nedsjunkit till i5,ooo; — Teheran, rikets nu-
varande hufvudstad, konungens residens, har 50,000
invånare; — Ispahan (Aspadana, Aspahamum), rikete
lordna hufvudstad, hade då 700,000 invånare, nume-
ra genom inbördes krig till hälften förstörd, med.
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Inapt 1 a 200,000 invånare; — Schiras, förstördt genom
lr'\B och jordbäfningar, ryktbart genom det goda via
jer frambringas. Hade före sista jordbäfningen 50,000
inf4dare; m. fl. — Magra mil i nordost om Schiras fin-
ms sköna och ofantliga ruiner eAer det gamlaPersepotis,
pä landets språk Istakhar, —■ Till detta landskap hör
öo Ormus (Organa, Gerun, Ormuzium, Armuzia).

2. Afghanistan, afven benämdt Kabulislan, for-
dom Kandahar, jemteSödra Dschagati eller Balk (Ba-
ctriana), hvilka upptaga östra delenaf landet. Städer:
Hcrat (Aria, Alexandria), med 100,000 invånare; —Balk (Zariaspe, Bactra), i södra Dschagati, stor han-
delsstad med sidenfabriker och 7,000 invånare; — Ka-
hul (Caspatyrus), ett af schachens residenset*; —Kasch-
iur,äfven Serinagur, hufvudort i denna delaf landet,
ned 200,000 invånare, ryktbar för sin tillverkning af
dyrbara schavlar; m. fl.

3. Beludschistan eller Beludschernas stat, ligger
tid Indus, öster om Kabul, ett lydland under Persi-
en, ehuru styrdt af en egen Khan. Städer: Kelat
Lhanens residens, har 20,000 invånare; — Hydrabad,
med 15,000 invånare; — Tatta, på en ö uti Indus,
)iar pragtiga kongl. grafvar och 20,000 invånare; m. ti.

Statistiska Uppgifter.
' Persiska rikets område är icke med säkerhet be-

kant; men antages utgöra omkring 18,000 Sv.qv.mil,
och folkmängden uppskattas till ungefärligen 25 millio-
ner. Landet är utmärkt skönt, medrika Ullgångar och en
vida större konstflit och mera utbredd handel än i
Turkiet. Regenten är despot; men ej så förtryckande
»om i nyssnämde rike. Religionen är Mahomedansk, men
af en annan sekt än Turkarne; derföre är hatet mel-
lan Perser och Turkar alldeles oslackligt. Afghanistan
har, likasom Beludsclmtan, sin egen khan (rcgent),
Under Persiskt beroende.

3, Asiatiska Ryssland.
Denna ofantliga landsträcka gränsar i norr till k->

bafvet; i öster till Stilla Hafvet; i söder till China,
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Stora Tatariet, Bulhariet, Kaspiska Hafvet och Pen»,
co; samt i vester till Svarta hafvet och Europa.

De vidsträcktaste hafsvikar som stöta derintill
äro: Tungusiska och Svarta Ha/vet. —Hafssund: An*.
an, eller Cooks eller Behrings Sund, det som afsöndm
Asien från Amerika; och IVaigatsch.

De största insjöar: Kaspiska Ha/vet, Aral och
Baikal.

De märkvärdigaste floder finnas inom Sibirien:
Öb, Jenisej, Lena och Kolyma, hvilka alla utflyta uti
Ishafvet.

De största bergsryggar äro: Ural, Iniaus, Balat'
buga och Altaij som omgifva Sibirien, samt Kaukastu.

Ryska området utgöres af:
T. Konungariket Sibirien (Siberia), hvilket upp-

tager hela norra delen af Asien, längs Ishafvet. Del
indelas i fyra guvernementer:

1. Tobolsk, med guvernementsstad afsamma namn,
vid Irtisch, befäst, har 17,000 invånare, och stora
juftfabriker; — Beresqff"; m. fl. Den stora ön Novtr-
ja Sernljä hör äfven till detta guvernement.

2. Jeniseisk, vid floden Jenisej, med Jeniseisk,
hufvudstad i guvernementet, största marknadsplatsen!
Sibirien, stark pälsverkshandel och 6,000 invånare; m.fl.

3. Tomsk, med guvernementssladen Tomsk, har
12,000 invånare, stark handel med pälsverk; — Äb-
lyvan, en bergsstad, med derintill liggande högstrika
guld och silfvergrufvor; ni. fl.

4- Jrkutsk, med guvernementsstaden Irkutsk, son
har 20,000 invånare, biskop och ett Ryskt-Ameri-
kanskt handelssällskap; — Kläckta, vid gränsen emot
China, lmfvudorten för handeln med detta land; m>
fl. — Till guvernementet höra Nertschinska grufvorna
(hvilka lemna guldhaltigt silfver, koppar, bly, qvick-
silfver, m. m.); halfön Kamtschatka.; Tschuktschernat
land (norrom halfön); Kxiriliska öarne, samt Nya Si*
birien, uti Ishafvet.

11. Ryska Georgien, fordom benämdt Grusinie»,
kallas af Ryssarne Grusien, upptager Tscherkassien,
Mingrelien, Daghestan, m. m. och är beläget kring Kau-
kasus, emellan Svarta och Kaspiska hafven. Städer:
Tiflis, vid floden Khur, hufvudort, har fabriker, ka-
ravansera jer, bazarer, 37 kyrkor, varma bad och 33,000
fnvanare; — Tarku (Tarcum), med 10,000 invånare; —Derbent (Albania Pylae), hamn, befäst, har 12,000
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invånare; — och Baku (Albanopolis), hamn, starkt
befäst; de tre sistnämde vid Kaspiska hafvet; m. fl.__

Flera af Ryssland mer eller mindre afhangige folk-
,|ag kring Kaukasus, såsom Osseter, Lesghkr, m. fl.
höra till detta, guvernement.

Stalistiska Uppgifter,
Ryska området i Asien uppgår numera till i35,000

Sv. qv. mil, med omkring 12 millioner invånare, af
nästan oräkneliga olika folkstammar, dels kristna, dels
mahomedaner och hedningar. Dessa äro till en del
helt och hållet Ryska undersåter, eller ock stå de
blott i ett visst beroende af Ryssland. '

4. Tatariet.
Denna stora landsträcka, belägen emellan Ryss-

land, Sibirien, China, Hindostan och Persien, utgöres
af flera sjelfständiga stater, under egna khaner eller
sultaner.

Insjöar: Kaspiska Hafvet och Aral.
De största floderna äro: Sir-Darja eller Sihon

(Jaxartes); Kisil-Darja samt Dschiihon eller A/nu el-
ler Ulu-Darja (Oxus), hvilka alla utflyta i Aral.

Landels hufvuddelar äro:

1. Khovarcsm (Chorasmia), som upptager: —a)
Truchmenernas eller Turkomanernas land, emellan Ka-
spiska hafvet och sjön Aral, bebodt af nomadiserande
muhamednnska Turkomaner, styrde af sine. äldste; har
ingen stad. — b) Khanatet Khiva, med hufvudsta-
den Khiva, är säte för en Usbekisk khan och har
50,000 invånare; samt Urgenz.

2. Stora Bukhariet eller Norra Dschagathi (Bucha-
ria Major), bpbodt dels af nomader, dels af bofaste Mur
hamedaner och hedniska folkslag, hvilka tillverka si-
den och bomullsvaror, papper, m. in. samt drifva en
vidsträckt karavanhandel med kringliggande länder.
De. förnämsta städerna äro: Bokhara (Tibactra), huf-
vudstad, har stark handel och 10,000invånare; och —Samarkand (Marakanda), begge vid Sogd, den sed-
nare fordom Timurs residens, nu Usbekernas hufvud-
■>tad, har flera fabriker och i50,000 invånare; m. ti.
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3. Kokanj tillika med Turkestan (stamorten for

Turkarne), samt en del af Kirgisernas land, jemtedei
så kallade Öfra Horden eller Ulussu, och en del «f
Bukariet. — Här ligga städerna: Taschkentj vid Sin
Dar ja, med 4°;oo° invånare, mynthus, fabriker, k».
nongjuteri, m. m. — Taras eller Turkestan , har 6,000
invånare; m. fl.

4- Den Stora Horden eller Orda. Inbyggarne ut.
göras af nomadiserande fria Kirgiser, under egna kha-
ner. — Ben Mellersta och Lilla Horden stå under
Ryskt beroende.

5. China.
Landet gränsar: i norr till Mongolien, i öster

till Stilla Hafvet, i söder till en vik deraf, benämd
Chinesiska Hafvet, samt till östra Indiska halfönj och i
vester till Tibet, m. m.

Landets största floder äro: Amur, Hoangho (bet
Gula Floden) och Jangtsekiang (Blåa Floden).

Den största hafsviken är Hoanghai eller Gula hafvet
China består af tre hufvuddelar: Det egentligt

China j samt Skatt- och Skydds-Länder.
I. Det egentliga China indelas i i5landskap. De

märkvärdigaste städerna äro: Peking (Pechinum), be-
lägen i norra hörnet af riket, hufvudstad och kejsa-
rens residens, har nära 4 Sv. mil i omkrets, och kej-
sarens palats ensamt nära i mil. Folkmängden upp-
skattas till 1 \ million, och i staden finnes en vetenskaps-
akademi, ett astronomiskt observatorium, ett astrono-
miskt och ett medicinskt sällskap, med flera lärda inrätt-
ningar; — JVankin, vid Jangtsekiang, har i million in-
vånare, bibliotheker, sidenfabriker, och ettryktbart torn
af lackeradt tegel, 200 fot högt, bygd t i g våningar;— Hang-Tscheu-fu, för sitt sköna läge kalladt China»
paradies, invånarne uppgifvas äfven här till 1 million,
af hvilka 60,000 äro sidenaibetaie; -—Kanton (Qvan«
tonia), den vigtigaste handelsstad i landet, med 750,000
invånare, är den enda hamn Europeiska skepp fä be-
söka. Här finnes en inrättning för ympning med ko-
koppor (vaccination). — Halfön Makao med stad af
lika namn, besittes af Portugiserna emot en årlig tri-
but. — Till rikets område höra ock de två stora öar»
ne Formosa och Hainan.
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11. Skattländerna under China äro:
1. Lilla Bukariet (kalladt Östra Dschagathi, äf-

vtn Kaschgar eller Kara-Kitai), med Jerken e\\er Far~
kand, hufvudort, har 80,000 invånare; — Kaschgar,
aed 15,000 invånare; m. fl.

a. Mongolien. De fleste inbyggarne äro nomader,
och styras af flera ärftlige furstar. Landet delas i
falnmckiet och Mongolien. Hufvudorten i det förra
är; — Turfan, säte for en khan; i det sednare: —flai-Matschirij stapelplats för handeln med Ryssland;— Karakorum, uti Mongolien, Dschingis-Khans fordna
residens; ni. fl. — Inom detta område finnes den stora
sandöknen Kobi och sjön Koko~Nor (blåa sjön).

3. Tungusien eller Amurlandet, nordost om Chi-
na, bebodt af många Tungus-s'tammar, bland hvilka
Mandschu-Tunguserna äro det folk som eröfrat och
■a mera beherrska China. Städer: JHukden, hufvud-
ort, säte for Chinesiska vice konungen; — Saghalien-
Ula, vid Amur, starkt befäst; m. fl.

111. Skyddsländer.
t. Halfön Korea , söder om förutnämde land.

Hufvudstaden är King-ki-tao, med ett berömdt biblio-
thek af tryckta och handskrifna böcker. — Invånarne
i landet äro en blandning af Chineser och Tunguser;
folkmängden omkring 12 till i5millioner. Kronanär
ärftlig och regenten oinskränkt inom sitt land, ehuru
Tasall under China.

1. Tibet, emellan Mongolien, China och Hindo-
stan, är det högst belägna land i Asien, och delas,
unler tvenne andliga öfverhufvud, egentligen i två
delar. Den som beherrskar norra Tibet, fur namn af

är kyrkans öfverhufvud, och residerar i
Lassa eller Barantola, vid Barremputter, landets huf-
vudort, en ganska stor stad. — Södra delen styres af
Tischu- eller Bogdo-Lama (Stora Lama), hvilken bor
1 klostret Tischulutnbu. Hela landets folkmängd upp-
skattas gissningsvis till 12 millioner.

3—5. Nepal eller Nckpal, med Sokhun eller Se-
samt Budtan, söder om Tibet; —6. Sifanernasfiler Titfanernas land, vester om China; samt — y.

Likejo Oarne, öster ut från Dämde land.

Statistiska Uppgifter.
China (1. Tschina), jemte sina skatt- eller skydds-

'»nder, upptager ett område af mer än 120,000 Sv.
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qv. mil, med a4a millioner invånare; men det egen).
Jiga China nära 30,000 qv. mil, med 146 millioner q.vanare, af hvilka 2 millioner lefva på vattnet i bäUr.Kejsarens magt är oinskränkt. Landet är utmärkt vilodladt, handtverkerier, konstflit, handel och inre bild*ning högt drifna; men stå på samma punkt som for
tusende år sedan. Hos Chinestirne hafva uppfinnings,
som först sednare blifvit gjorda uti Europa, redan*frfauråldriga tider varit bekanta, såsom t. ej. krut, koa>
pass, boktryckerikonslen, m. m.

6. Japan.
TJtgöres af en mängd öar, i Stilla Hafvet, nordott

om China. —De största bland dem äro: —a) NiphoH,
med hufvudstaden: Jeddo (Jedum) hvilken har öf-
ver 1 million invånare, och är residens för det verld*-
liga öfverhufvudet; Miako, nära en lika stor stad son
föregående, är säte för Dairo eller det andliga öfver-
hufvudet, och har 600,000 invånare. — b) Kinsju eller
Himo j med staden JVangasaki (Nangasachum), den en-
da som Européer fa besöka.

Statistiska Uppgifter.
Statens hela område utgör nära 6,000 Sv. qv. mil,

med 45 millioner invånare. Japan är bergigt; n»
inbyggames outtröttliga ihärdighet och arbetsflit, h»f
gjort landet till det bäst odlade på jorden. Folket if
det mest bildade i Asien, ädelt, stolt och läraktigt,
samt älskar konster och vetenskaper. Regenten är oin-
skränkt despot.

7. Hindostan.
Den ined detta namn betecknade ofantliga land-

sträcka, utyöres af tvenne stora halfoar, och g]
i nordvesl till Persien, samt i norr till Persien, Tibet
och China. För öfrigt är detsamma oingifvet af In-
diska hafvet och dess vikar.

Genom landet skjuta stora bergssträckor, hvilki
utgå från både Mustag och Mussart bergen, och löp»



Asien. Vestra Ind. Halfön. 271
i många utgreningar anda ned till hallon Malakka. I
gorrå delen af vestra hallon finnas Himalaya bergen,
(snöbergen), med de hittills på jorden kände högsta
»petsar.

De förnämsta floderna äro, på vestra halfön: In-
Jim, med dess armar Behat (Hydaspes), Ravi (Hydrao-
Id) och Beyah (Hyphasis); Ganges eller Pudda och
tarampiitter; på den östra: Irabattey, Pegu, Menan
och Menamkom eller Camboclja.

De största hafsvikarne äro: den Bengaliska och
Samiska.

Hindostan, eller såsom den ofta benämnes Ostin-
iitn (India, India Oiientalis), indelas lämpligast i tre
hufvuddelar: Indien på, denna sidan om Ganges, el-
ler Feslra Indiska halfön (India inträ Gangem) och
Indien pä andra sidan om Ganges eller Östra Indiska
kaljon (India extra Gangem), samt Öarne.

A. Vestra Indiska Halfön.
Denna upptages af Sjelfständiga Stater och Eu-

ropeiska Besittningar.
I. Sjelfstdndiga Stater.
De förnämsta bland dem äro:
i. Seikernas Republik, vid gränsen af Persiska

området. Städer: Attock (Taxila), fästning, fordom
eröfrad af Alexander den Store; — Lahor, med 10,000
invånare, en af de största i landet; — Amritsir eller
Amrita-Laras (odödlighetens damm), republikens för-
bundsstad och hufvudort, säte för dess högsta religiö-
sa beigedom; — Multan (Mallorum Oppidum) vid In-
dus, bergfästning, fordom mycket ryktbar; — Mansora
(Minagara), i söder, på en ö inom Indus floden; m. fl.

1. Maratternas Stat, innefattar ett ofantligt om-
räde, emellan begge hafven. Rasbuternas land och
riket Gorka äro härunder skattskyldige. — Staten de-
las i Punah ( vestliga landet) och Berar (det ostliga).
Den utgöres af flere smärre riken, hvilka dock på visst
sätt erkänna ett öfverhufvud: Peischwah. — Vestra Sta-
ttn har städerna: Punah, säte för den högste Ma-
rattiska regentén, med i50,000 invånare; TJgein, be-
fömd handelsplats och vallfartsort; Cambaya (Coma-n«s\ vid hafvet; Nagore, i norra delen af landet; m.
•'• — östra Staten. Städer: JVagpur, residens för
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regenten i Berar; Shampur; m. fl, — Folkmängdn
uppgår här till i5millioner. Invånarne äro kända (Sr
sitt krigiska lynne; men hafva, genom Engelsmännen
segrar, råkat i så starkt beroende af dem, att stönia
delen af deras stater kunna anses såsom lydländer u*
der England.

It. Europeiska Besittningar.
t. Brittiska området, hvilket utgöres af tre prt>

sidentskap. Calcutta, Madras och Bombay. — a)
Presidentskapet Calcutta, upptager Bengalen, Benartt
och Oude, jemte några andra dels omedelbara, dels
medelbara besittningar. Städer: Calcutta, hufvudort,
säte för Engelska general-guvernören, regeringen, ett
universitet, ett sällskap for Asiatiska litteraturen m.
in. och mer än § million invånare; Benares (Bana-
ra), hufvudsäte för den Indiska lärdomen, har 600,000
invånare; Patna (Palimbothrd), vid Soanes förening
med Ganges, hal' i50,000 invånare; Agra (Agara),
med siden- och bomullsväfverier, samt 60,000 invt-
nare; Dehli (Dellium), hufvudstaden 1 det fordn
stora Mogols rike, har 4^0»000 invånare; m. fl. —b) Presidentskapet Madras, utgöres AfKarnatik, Mj-
sore och Goleonda, samt flera omedelbara och medel'
bara besittningar. Städer: Madras (MadraspatanumJ,
vid hafvet, hufvudort, guvernörens säte, fästning, vig-
tig handelsstad, och 300,000 invånare; Masulipatim
(Regio Mesolia), vid hafvet, har 75,000 invånare; Hy-
derabad (Pityndra), i Goleonda, med bomullsvärVe»
rier, diatnantsliperi, och 200,000 invånare; Golcondt
(Goleonda), stark fästnirig, fordom hufvudstad, B*
förfallen; Negapatam (Negamna, Negapatanum), yid
hafvet; Seringapatnam, i Mysore, har 32,000 bh
vanare; Madure (Modura), ryktbar genom stora forn*
lemningar; m. fl. — c) Presidentskapet Bombay; be-
står af Bombay, Calicut och Travankor, utom flert
både omedelbara och medelbara besittningar. Städer!
Bombay, vid vestra kusten, hufvudort, med 220,000
invånare; Surat (Surata), norr om den förra, vid haf-
vet, fabriker och stark handel med diamanter, pw
lor och guld, har | million invånare; Calicut (Calfr1

cutium), vid hafvet; Travankor (Travancorium), sä-
te för en mäglig inhemsk furste under Engelskt öfvd*
Valde; m. fl. — Inom hafsviken utanför Bombay, lig'
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•a tvenne öar: Elephante och Salsctte, ryktbara ge-
,ool uråldriga Indiska bygnader, utgörande ofantliga
tempel, uthuggne ur klippan, både öfver och under
jorden. — Dessutom hör Cochin (Cotriara, Cottonaru,
Cochinum), på vestra kusten, jemte det öfriga afford-
M Nederländska området på halfön, numera äfven un-
tu England.

a. Franska Området, består af den befäste staden
pondichery (Ponticerium), vid östra kusten, med40,000
jnrånare, hufvudsätc för Frankrikes handel på Ostin-
dieo; — Chandernagor, nära Calcutta, med 100,000
invånare.

3. Danska Området, beläget på östra kusten,
med staden Trankebar, såsom hufvudorl, hvilken har
12,000 invånare.

4- Portugisiska Området, utgöres af staden Goa
och landet deromkring. Stadens folkmängd uppgår till
10,000 invånare.

Vestra kusten af halfön benämnes Malabar (Ma-
Itbaria), den östra Koromandel (Coromandela); ytter-
lU udden kallas Kap Komorin (Comoria).

B. Östra Indiska Halfön.
Består af följande Stater:
1. Ascharn, hvaraf en del blifvit lydland under

Engelska presidentskapet Calcutta. Jorhat är landets
liufviulslad och regentens sätt:.

2. Birmaniska Riket, det mag tigastc på halfön,
innefattar: Ava (Arisabium), Pegu (Pegum), Arrakan,
U. fl. Städer: Ummerapura, konungens residens, med
i50,000 invånare; — Ava\ — Pegu, med i50,000 in-
vånare; — Rangun, vid hafvet, med 30,000 invåna-
re; m. fl.

3. Konungariket Siarn. Städer: Schudja eller
Schiujutaja, hufvudstad, med 119,000 invånare; — Ban-
kok (Bancocum), en betydlig handelsstad, vid Siami-
Él viken; m. fl.

4- Kejsaredömet Anam, upptager länderna Laos,
Tunkin, Cochinchina eller Kolschintschina (Sina:) och
Cambodja (las Kambodscha), m. fl. Städer: Hue-Han
sller Suchon (Sinoa), kejsarens residens; — Bac-Kinh, i
Tunkin, med 40,000 invånare; — Leveck eller Cambo-
dJ«; va. fl.

Lärobuk far Ungdom.
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5. Hallon Malakka (Aurea Chersonesus), upptagaflera smärre stater, såsom: Vakan, Cudda eller Qved*Patang, Dschohor, Sinkopur, Malakka, m. fl. —gelsmannen äga den befastade staden Malakka, med

12,000 invånare.

C. Öarne.
t. Lakedivi.ika öarne, styras, likasom de nästfo!»

jande, af en Muhamedansk furste. Den största ön irLahondi.
2. Maldiviska öarne (Maldivae), bland hvilki

Maldiva eller Male är den betydligaste.
3. Ceylon 1. Sejlan (Taprobane, Salice), besitta *!Engelsmännen, sedan de upplöst det inhemska konun-

gariket Candy. Folkmängden beräknas till i| million.
Hufvudstaden Colomho, vid vestra kusten, har 50,000invånare. — Från denna ö hemtas den bästa kand,
och den är dessutom rik på guld, silfver och ädla ste-
nar, m. m.7 •4. Sundiska öarne. De betydligaste äro: a) ifii-
matra (Jnbadii Insula), hvilken numera till största de-
len tillhör Nederland. Folkmängden beräknas till 4}
million. Hufvudorternri äro Padang, samt det af En-
gelsmännen nyligen afträdde Bencoolen. — b) Jav*
(Jaba), har 2,000,000 invånare, och står under Hollän-
darnes inflytande. Deras hufvudstad Batavia, säte ISr
ståthållaren, har ett lärdt sällskap och 160,000 invånare.— c) Borneo (Bonae Fortuna:), med 5 millioner invånare,
delade i flera smärre stater. Nederland och England
innehafva några distrikter. — d) Celebes eller Makat-
sar (Sindarum), har 3 millioner invånare, och lyder
under England, Holland och inhemska furstar.5. Moluckiska eller Kryddöarne (Molucse). De
förnämsta äro: Amboina, Temate, Banda, Timor, m.
fl. och tillhöra dels Holland, dels styras de af egot
furstar under Holländskt beroende.

6. Philippinska öarne (Philippinae), lyda till stör-
sta deJen under Spanien; andra beherrskas af egna re-
genter. De största äro: a) Luzon, har hufvudstadeo
Manila, säte för ståthållare, erkebiskop, universitet f
med 75,000 invånare. — b) Magindanao; m. fl.

Dessutom ligga ett antal smärre ö-grupper sprid-
da kriDg kusterna a£ Asien.
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III. Afrika.
Begränsas i norr af Medelhafvet; i öster af Röda

och Indiska hafven, och sammanhänger med Asien
genom näset vid Suez; i söder af Södra Oceanen, samt
j vester af Aethiopiska och Atlantiska hafven.

De största hafsvikarne äro: Guineiska Fiken och
Röda Ha/vet.

Den vidsträcktaste insjö: Maravi.
De betydligaste floder: Nilen (Nilus), JViger (Ni-

ger), Senegal (Daradus) och Gambia (Stachir). -
De största bergssträckor äro: ylt las (Atlas), i norr;

Kongbergen, i Nigritien; Munbergen (Montes Lunx),
löder om Abyssinien, och Snöbergen, söderut.

För att lätta ö.fversigten, kan Afrika betraktas un-
der fyra hufvuddelar: Norra, Mellersta, och Södra
Afrika, samt Oarne.

A. Norra Afrika.
I. Egypten. Landet delas i: Norra (Ålgyptus In-

ferior, Delta), Mellersta (./Eg. Media, Heptanomis, Ar-
eadia) och Södra Egypten (i£g. Superior, Thebais).
Städer: Kairo (Cairus), i mellersta Egypten, vid Ni-
len, hufvudstad, med något mera än 300,000 invåna-
re; — Alexandria, af Turk. Skanderik (Alexandria),
?id hafvet, fordom hufvudstad, säte for en Grekisk,
patriark, 12,600 invånare; — Rosette (Rosetum), vid
hafvet, med 14,000 invånare; — Damiette (Tamiatis),
vid hafvet, med 80,000 invånare; — Suez (Arsinoe,
Cleopatris), på näset af samma namn; m. fl. Sjön
Moeris, numera kallad- Birket Kanin (Karons sjö), i
mellersta Egypten, uppgifves vara gräfven. — Invid
Kairo stå de ryktbara Pyramiderna.

Statistiska Uppgifter.
Landet är en Turkisk provins, styrdt af en vice

konung, Ii vilken för det närvarande heter Mehmed
Ali, och, blott i riuga grad erkänner storsultanens in-
flytande. Egyptens område beräknas till ungefär 4260
Sv. qv. mil. Dess egentliga inbyggare äro Kopter; men
de beherrskande utgöras af Araber och Turkar. Folk-
mängden antages till omkring 4 millioner. Den itora
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Nildalen är utmärkt fruktbar på de flesta naturen» al,
ster. Regenten är despot och religionen Muhamedanik,

11. Barbariet eller Berberei, utgöres af: 1. Krf.
saredömet Fez (Regnum Fessanum) och Marocko (Man.
ritania Tingitana, Regnum Maroccense), styrdt afsam.
roaregent, har hufvudstäder: Fez (Fessa), med 100,000
och Marocko (Marochium, antages vara det fordna Bo-
conum Hemerum), med 30,000 invånare; Mogador,
vid hafvet, har 36,000 invånare; Mekinez (Miquene-
sia), sultanens vanliga residens, med 100,000 invånare;
Tanger (Tingis); m. fl. — Den befästa staden Ceu-
ta (Septa), midt emot Gibraltar, tillhör Spanien.
Landets hela folkmängd beräknas till nära i 5millio-
ner. — 1. Algier; 3. Tunis; 4- Tripoli, med städer
af lika namn. Det forstnämda är nyligen inkräktadt tf
Fransmännen; de tvenne sednare styras af egna regeo-
ter, i Tripoli benämd Dey, uti Tunis kallad Bej.
Staterna idka sjöröfveri och stå under Turkiskt öfver-
herrskap.

111. Landet Biledulgerid eller Belad-al-Dscherid,
(Dadel landet), svarar ungefar emot de gamles Getu-
lia, och är till större delen en torr, ofruktbar sand-
hed, hvars invånare, Berbrer, Araber och Negrer, äio
skattskyldige under Marocko, Algier och Tunis.

IV. Sahara (Deserta Libya), en stor sandöcken,
hvilken af brist på vatten saknar nästan alla växter,
hvarföre den utgör ett tillhåll endast för vilda rofdjur.

B. Mellersta Afrika.
I. Nubien (Nubia), söder om Egypten, är deladt

emellan flera stater, såsom: Dongola, Sennaar, Dvkin,
Dar/ur, m. m., styrde af Negerfurstar, samt Turkiska
Nubienj hvilket lyder under en pascha i Arabien. De
största städerna äro: Dongola och Sennaar, begge vid
Nilen. — Inom det nu varande Sennaar låg den gam-
la preststaten Meroe.

11. Konungariket Habesch eller Abyssinie/i (Abys-
sinia), söder om det föregående. Städer: Gondar, huf-
vudstad, med 50,000 invånare; Dobsan, säte för kyr-
kans öfverhufvud, benämdt Abuna; m. fl. En betyd-
lig del af landels invånare äro kristna.
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TH. Ilafskusterna Adel och A/an, (utgjorde beg-

«e tillsamman de gamles Barbarica I. Azania), söder
om Habesch, till stor del ofruktbara, bebos af Morer
och Araber, under Muhamedanska furstar. De be-
kantaste orterna äro: Auxa, bufvudstad i Adel, och
Brava, bufvudstad i Ajan.

IV. JVigritien eller Sudan (Nigritia), beläget på
bida sidor om Niger eller Joliba floden, upptager en
stor del af inre Afrika, och är föga kändt af Euro-
péer. Det är sönderstyckadt i flera stater, bland hvil-la man omtalar såsom de största: BurrtUj Tombuktu
och Sero, mcd hufvudstäder af lika namn. Den ef-
ter resandes berättelse betydligaste Negerstaden fVas-
sanah är ännu nästan alldeles okänd.

V. Senegambien eller Vestra Nigritien, emellan
floderna Senegal och Gambia, innefattar: 1. Fulier-
nas land, med hufvudorten Agnam eller Gumel; —3. Jaloffernas land, med hufvudorten ffikarkor', —3. Mandingoernas land, deladt i staterna Galam, Bar-
nbuk, Bondu, va. fl. — På kusten innehafva: a) En-
gelsmännen: nybygget Stor-Bulanij med derinvid lig-
gande öar James och Bulam; b) Fransoserna: öarne
Senegal och Gorée; samt c) Portugiserna: staden
Cachao.

VI. Öfra Guinea, hvilket brukar delas i: — I.
Sierra-Leona distriktet, med staterna Bourlon, Bulm,
Silin, m. fl. — 2. Kusten Malaghetta eller Pepparku-
sten, med Negerstaterna Mitörnbo, Sangvin, ro. fl.
Nära Cap Mcsurado har man nyligen anlagt koloni-
en Liberia, hvilken befolkas af frigjorde Negerslafvar.— 3. Elfenbenskusten, har staterna Druin, Issini, m.
m. — 4- Guldkusten, med rikena Ashantce, Akra,
ni. fl. På denna kust innehafva a) Engelsmännerna:
dUtriktet omkring Cabo-Corso; m. m. b) Nederländer-
na: det kring Elmina, eller St. George della Mina;
ni. fl. c) Fransmännen: Fort-Francais; 111.111. d) Dan-
slame: Christiansborg; m. fl. samt e) Portugiserna:
lastellet Glegoa; m. m. — 5. Sia/kusten, med stater-
na: Dahomet, Benin, va. fl. Hela denna del utaf
Afrika bebos af Negrer.

III. Södra Afrika.
i. Nedra Guinea eller Kongo-kusten, med ko-

uungariken Loango, Kakongo, Kongo, Angola, Ben-
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cuela, m. fl. Inbyggarne äro Negrer. Portugiserna
hafva länge haft besittningar härstädes. I Kongo äja
de staden St. Salvador, med 30,000 invånare; samt i
Angola St. Paolo de Loanda; o. s. v.

a. Inre delarne af Södra Afrika, bebos af mån-
ga vilda och krigiska nationer, såsom Schaggas, Gal-
las, Kaffrer, Buschvaner, m. fl. De sistnämde, gran-
nar till Européernas besittningar i Södra Afrika, öro
mera civiliserade, och bilda en stat, med hufvudorten
Liläku.

3. Östra Kustlandet, upptages af kustländerna
Zangebar, Mozambik, Sena och Natal, hvarest finnai
konungariken: a) Melinde, i Zangebar, med en stad af
lika namn, vid hafvet, jemte den betydliga handeln-
staden Mombaza, bebodd af Araber; — b) Sena eller
Zofala, hvilket älven innefattar riket Monomotapa el-
ler Mokaranga\ m. fl. Inbyggarnc äro dels Kaffrer,
dels Muhatnedansku Araber. Portugiserna hafva liinijj
kusten strödda besittningar, såsom ön Mozambik, hvil-
ken har stad af lika namn, med 12,000 invånare och
god hamn.

4- Kaplandet eller Goda-Hopps-Udden (Capul
bonoc Spei), upplager den sydligaste udden af Afrika,
och bebos af Hottentotter samt Europeiska inflyttnin-
gar. Landet tillhör England; hufvudorten är Kapsta-
den, säte för guvernören, med 18,000 invånare. —Hela koloniens folkmängd beräknas till 110,000 personer.

IV. Afrikanska Öarne.
Vester ut från Afrika.
1. Azoriska Öarne, nio till antalet, tillhörige

Portugal. Hufvudstaden Ångra, på Terceira, har
12,000 invånare.

a. Madera och Porto-Santo, äTvenså Portugisi-
ska besittningar.

3. Kanarie Öarne (Insulas Fortunatae, Canarix),
af hvilka Teneriffa är den största, och har ett afsjö-
farande kändt högt berg Pico; — På Canaria, ligger
hufvudstaden Palmas, med 10,000 invånare; — Fer-
ro', m. Q. Dessa öar lyda under Spanien.

4- CapVerds- eller Gröna luddens öar, hafva sitt
namn af Ca/j eller Gröna Udden (Arsinarium),
utanför hvilken de äro belägne. De tillhöra Portugal.

5. St. Helena, besiltes af England, och är rykt-
bar geuooi JNapok-ons fångenskap och död.
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Öster om Afrika.
6. Madagaskar , den största af alla de Afiikan-

ika öarne. Invånarnes antal uppskattas till 2,000,000.
De utgöra en blandning af Negrer och Araber, äro
hedningar, samt delade i flera sjelfständiga stater.

7. Alaskarentrna, utgöras af öarne: Bourbont
tillhörig Frankrike, samt Ide de France, hvilken ly-
der under England; ta. fl.

Dessutom finnas ett stort antal smärre ö-grupper,
österut från Afrika.

IV. Amerika.
De haf som omgifva denna verldsdel äro: i norr

Ishalvet; i öster och söder Atlantiska hafvet; samt i
vester Stilla hafvet.

Bergsryggarne Cordillererna , eller den Andiska
Jserij genomlöpa vestra sidan af Amerika. Det har
vid pass femtio större eller mindre eldsprutande berg.

Denna verldsdel utgöres af tvenne stora hälfter:
Norra och Södra Amerika, hvartill kommer en sam-
ling öar, kände under namn af Vestindien eller An-
tilliska Öarne.

A. Norra Amerika.
De största hafsvikarne äro här: Baffins , Hud-

sons, Mexikanska ocli Kaliforniska vikarne.
De vidsträcktaste insjöar: Slaf-sjön, yinipeg-sjön,

Tracey eller Ofra-sjön, AJischigan, Huron, Eric och
Ontario. — Emellan de två sistnämde finnes vatten-
fallet JViagara, det högsta på jorden, i65 fot högt.
Vattnet nedstörtar med den våldsamhet, att jorden dur-
rar deraf, och dånet höres på Sv. infls afstånd.

De största floderna äro: Laurens, Missisippi, med
dess arm Missuri, och Rio Bravo eller Del Norte.

De största halföarne äro: Grönland, California,
Yucatan, m. fl.

Norra Amerika upptages af sex hufvuddelar:
Förenta Staterna i Norra Amerika, Mexico, Central-
Amerikas Förenta Stater, Storbrittanniska. Området,
Norra dden af Amerika samt Grönland.
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1. Förenta Staterna i Norra Amerika.
Dessa gränsa i norr till Engelska området, i öster

till Atlantiska hafvet, i söder till Mexikanska viken,
samt i vester och nordvest till vilda Amerikanska folk-
stammars länder.

De utgöras numera af 27 inom sig förenade pro-
vinser eller smärre stater, bland hvilka följande öro
de mest bekanta: Maine, Vvrmont, New-Hampshin,
Massaehuset, Connecticut, New-York, New-Jersey,
Pennsylvanien , Ohio, Maryland, Virginien, Nord*
Carolina, Syd-Carolina, Georgia, Missisippi, FloruU
och Luisiana.

Städer: Washington, hufvud- och förbunds-stad,
säte för presidenten och regeringen, kongressen, diplo-
matiska korpsen, har ett offentligt bibliothek, skolor,
20,000 invånare, m. m. Denna stad ligger inom Co-
lumbia, ett eget distrikt, beläget emellan Maryland
och Virginien, afskildt från kringliggande provinser,
och stäldt under kongressens egna lagar. — Baltimo-
re, i Maryland, stark handelsstad, med 100,000 invå-
nare, akademier, banker, m- m. — Philadelphi», i
Pehnsylvanien, den största staden i landet, förut na-
tional-församlingens säte, har 178,000 invånare, stort of-
fentligt bibliothek, akademi för de fria konsterna, fle-
re banker, assuranskompanier, m. m. — New-York,
i landskapet af lika namn, med stark handel, 170,000
invånare, 33 kyrkor, universitet, bibliothek, skolor,
lärda sällskap, m. m. — Providence, uti Rhode-Is-
land, har universitet, betydlig handel och 20,000 in-
vånare; — Boston, i Massaehuset, med en utmärkt
stor hamn, stark handel, 60,000 invånare, en veten-
skaps akademi, m. m. — Belfast, vid hafvet, med
12,500 invånare; — Charlestown, i Södra Carolina,
handelsstad, med 28,000 invånare; — St. Augustin,
vid kusten af östra Florida; — Pensacola, i vestr»
Florida; — New-Orleans, vid Missisippi, inomLuisia-
na, har stark handel, och 30,000 invånare; m. fl.

Statistiska Uppgifter
Fristaternas område utvidgas oafbrutet genom nya

kolonisationer inom nästgränsande icke odlade länder,
hvarigenom äfven antalet af de till förbundet hörande



IVorra Amerika. Mexico. 281
provinserna ständigt ökat sig. Folkmängden befinnos
ioupphörlig tillväxt, både genom en stark inre folkökning
och täta inflyttningar från Europa. År 1827 utgjorde
området ungefar 54,650 Sv. qv. mil, och invånarne nu-
mera ett antal af omkring 14 millioner, hvilka således
pi femton år tilltagit med 6\ million. — Hvarje stat har
tio egen inre författning; men alla förenas i ett för-
bund till gemensamt försvar. Kongressen innehar hög-
sta väldet inom unionen, och är delad uti en lagstif-
taode och en lagskipande magt. Den förra är skiftad
emellan Senaten och Representanternas Kammare, till
hvilka begge alla staterna välja medlemmar. Den lag-
skipande magten vårdas af presidenten och senaten. —Alla religioner fa fritt utöfvas; landet erkänner ingen
statsreligion. — Handel och näringar, ehuru redan hun-
ne till en förvånande höjd, äro i jemt tilltagande.

2. Mexico.
Denna fristat gränsar i norr till ouppodlade län-

der, i öster till Mexikanska viken, i sydost till Cen-
tral Amerikas Förenta Stater, samt i söder och vester
till Stilla hafvet.

Utom ofvannämde hafsvik, ligger äfven Cali/br-
niska viken inom landets område.

De största halföar äro: California och Yucatan.
Bland sex eldsprutande berg i detta land, är det

nyss utbrutna Jorullo det högsta och det märkvärdigaste.
Landet indelas i 20 serskilta stater, förenade till

ttt statsförbund. Städer: — Mexico, hufvudort, med
nära 149,000 invånare, säte för en erkebiskop, univer-
sitet, akademi för de fria konsterna, m. m.; — Vera
Cruz, vid Mexikanska viken, med 16,000 invånare; —Pucbla {de los Angelos), nära det gamla Tlascala,
midt i landet, med 90,000 invånare; — Merida, på
lialfiin Yucatan, med 10,000; — Acapulco, vid Stil-
la hafvet, med g,ooo; — Guanaxuato, med 4 1 »000 »— Guadalaxara, med nära 20,000 invånare; — San-
ta Fé, den nordligaste i landet, vid Rio Bravo, med
■in 4,000 invånare; m. fl.

Statistiska Uppgifter,
Mexico utgjorde en Spansk besittning, under namn

*f Nya Spanien~ intill år 1821, dådet, utan all klods-
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utgjutelse, förklarade sig oberoende. Regeringsformen fc>
republikansk, bildad efter de Förenta Staternas i Not.
ra Amerika. Hvar provins har sin egen inre förfatu
ning. Högsta styrelsen är öfverlemnad åt tvenne kam-
rar, representanternas och senaten. Den verkställande
magten tillhör en president Endast katholska religio-
nen får utöfvas i landet. Statens område uppgår till
nära 37,000 SV. qv. mil och folkmängden till 6,800,00a
Mexico är ett af de fruktbaraste land på jorden, äger
rika si I fvev och guld bergverk. Det beprisas af alk
resande för sin paradisiska hcrrlighet; förnämsta ut-
forsartikeln är konschionel, m. m.

3. Förenta Staterna i Central Amerika.
Denna stat utgöres af det förra Spanska general-,

ståthållarskapet Guatemala, samt upptager nästan ' he-
la det smala näset mellan Norra och Södra Amerikts
fasta land. Det gränsar till Mexico, Atlantiska haf-
vet, Columbia och Stilla hafvet.

Landet har delatsig i fem stater: Guatemala, Ho»-
-duras, San Salvador, Nicaragua och Costa Rica. An-
talet af städer uppgår till i5. — Guatemala är huf-
•vudstaden, och har 50,000 invånare. De dernäst be-
tydligaste: — Sati Salvador, med 4<>,000; — Leo»,
med 38,000 invånare; — TruxillOj vid Honduras n-
Len; m. fl.

Statistiska Uppgifter.
Guatemala fortfor längst f sitt beroende af Spt*

nien, och förklarade sig fritt i September 1821. —
Äfven dess statsförfattning är bildad efter de Nordame-
rikanska fristaternas. Lqndets fem provinser styra-»g
sjelfva; men äro inbördes förenade till gemensamt/or-
svar. Lagstiftande magten tillhör en kongress, bestå-
ende af en senat och en representanternas kammare;
i spetsen för verkställande magten står en president
Katholska religionen är statsreligion. Alla nationer
tillåtas fri handel, hvartill republiken är förträffligto
belägen, emellan tvenne haf. Ännu vigtigare bör des»
handel blifva, i händelse förslaget, att, genom floden
San Juan och den stora sjön Nicaragua, förena Atlan-
tiska och Stilla hafven, låter verkställa sig. Den vig-
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timste utforsartikeln i denna fristat, är för det när-
varande indigo. — Området utgör omlring 4>Boo Sv.
qt. mil; och folkmängden i,500,000 menniskor.

Längs östra kusten af landet, från Cap Gracias a
Dios, bor en infödd oberoende folkslam, Poyais, hvil-»
len, under Skotten Mac-Gregor, der upprättat en sjelf-
»lamiig stat.

4. Storbrittanniska Området.
Detta område, som gränsar i norr till Hudsons

Bay och Eskimoeinas land, i öster till Atlantiska haf-
yet, i söder till de Förenta Staterna, samt i vester till
de inföddes länder,'utgöres af: — a) New-Foundland
(Frans. Terre Neuve), bekant för sina rika fiskerier,
med staden St. Johns, guvernörens säte, har 12,000
iov. — b) Nya Skottland; och, — c) Nya Braunschweig
(Lenämde fordom gemensamt: Acadicn). Hufvudor-
teo är Halifax, uti Nya Skottland vid hafvel, med
30,000 invånare; — d) Kanada, med hufvudort Que-
kk, vid Laurens floden, har i5,000 invånare; Mon-
treal, vid samma flod, hufvudort för handeln med
pälsverk, hars2s,ooo invånare; m. fl.

Till detta Brittiska område räknas äfven de Ber-
mudiska öarne.

Statistiska Uppgifter.
Dessa vidsträckta landerier äro fruktbara; men kal-

la. Vidlöftiga skyar förekomma öfverallt. Med kring-
Wnde infödde folkstammar drifves en'stark handel
till inköp af pälsverk. Fiskerierna vid öarne och ku-
lterna äro i högsta grad vigtiga. — Området utgör
omkring 54,230 Sv. qv. mil, och folkmängden 2,200,000
personer.

5. Norra delen af Amerika.
Den ofantliga landsträcka, som är bekant under

denna benämning, bebos utaf ett nästan otaligt antal
»kilda folkstammar, hvilka lefva fria under sina egnaKiuiker. Detta område begränsas af norra polen och



284 Allmän Geografi.
Ishafvet, Baffins vik, Atlantiska hafvet, Engelska b*,sittningarne, Förenta Staterna, Mexico och Stilla haf.vet, samt innesluter Hudsons vik.

På den stora halfön Labrador, öster om sistnåm.de vik, äfvensom i Nya Wallis, vester om densam-ma, hafva Engelsmännen kolonier, hvilka idka pfiU.verkshandel med infödingarne, Eskimoerna.
Vid vestra kusten äga Ryssarne nybyggen på halt6'n Alaschka, och dessutom Nya Arkangel, i Sitka son.det, Rass, i Nya Californien samt andra uppå kring,liggande öar; Engelsmännen vid Nutka- eller KonmtGeorgs sund; och Amerikanerna midt i landet, maden förnämsta vid Columbia floden. Handeln medpälsverk är deras hufvudsakliga syftemål.
De infödde folkstammarne äro: Irokeser, Hinn.

ner, Tschippeväer, iNadovessier, Missurier, Cherokier,Knistinoer, Koppar-Indianer, Bäfvei-Indianer, m. fl.

6. Grönland.
Beläget öster om Baffins vik, bebos det af EtU-

möer; men Danskarne hafva derstädes 18 nybyggen.—Hufvudsakliga näringarne äro här fångsten af hrha
björnar, hvalfiskar, sjökor, skalar, m. m.

B. Södra Amerika.
De största floder äro: Maranjon eller Amazon-

Jloden, den.största pa jorden, samt Paraguay.
Det märkvärdigaste sund, är det Magellatuk»,

hvilket åtskiljer Eldslandet från fasta Amerika.
I politiskt hänseende upptages Södra Amerika af

io hufvuddelar: Columbia, Guiana, Brasilien, Pen,
Bolivia, Förenta Provinserna vid Platå Floden, P*r
raguay, Chile, Patagonien och Eldslandet.

1. Columbia.
Denna nya fristat gränsar i norr till Atlantiska

hafvet (hvilket här får namn af det Karaibiska), i
öster till samma haf och Guiana, i söder till lirasili-
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m och Prru, samt i vestcr till Stilla hafvet, och ut-
törts af de fordna Spanska provinserna Caracas eller
\i-ni'7iiela, Nya Granada, Panama och Qvito.

De största floderna härstädes äro: Orinoco och
Amazon/loden.

Landet delas i tolf departementet*. Städer: Bo-
tota, hufvudstad, säte for regeringen, med universi-
tet, erkebiskop, bergverkskola, och 4°»°oo invånare;—Cumana, vid Atlantiska hafvet, med 28,000 invånare;—Caracas, vid samma haf, med universitet, erkebiskop
och 30,000 invånare; — Maracaibo, med a5,000 invåna-
re; — Panama, vid södra kusten af näset med samma
namn, 12,000 invånare; — Qvito, vid Andiska åsen, med
biskop, universitet och 70,000 invånare; — Guayaquil,
rid Stilla hafvet, med 22,000 invånare; — Carthagena,
ned 20,000 invånare, en af landets bästa handelsstä-
der, utgör gemenskapen med Europa; m. fl.

Statistiska Uppgifter,
Denna fristat förklarade sig sjelfständig år 181 1,

samt tillkämpade sig friheten isynnerhet under Bolivars
anförande, och antog år 1819 sitt nuvarande namn.— Styrelsen utgöres af lagstiftande magten! en kon-
gress, delad i tvenne kamrar, neml. senaten och re-
presentanternas kammare; samt verkställande magten,
hvilken handhafves af en president, som väljes för 4
år. Alla serskildta provinser styras efter lagar gemen-
samma för hela republiken. Katholska religionen är
statsreligion. Landet har en förträfflig belägenhet vid
tvenne haf, är i högsta grad fruktbart, och äger öf-
Yerflöd på guld, silfver, platina och andra metaller.
Området utgör ungefär 27,500 Sv. qv. mil, och folk-
mängden 2,800,000, utom fria Indianer, hvilka bo in-
om dess område.

2. Guiana.
Är beläget vid Atlantiska hafvet, emellan Colum-

bia och Brasilien, och deladt emellan England, Neder-Wl, Frankrike och Portugal.
Den Engelska andelen benämnes Demerary.
Nederländska delen, ellerSurinam, har staden Pa-

famariho, med 10,000 invånare.
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Franska Guiann, har den belastade staden Cayautt
Det Portugisiska Guiana är förenadt med kejsare,

dömet Brasilien.

3. Brasilien.
Detta ofantliga rike gränsar i norr till Columbia

och Guiana, i öster till Atlantiska hafvet, i söder till
Platafloden, i sydvest till floden Uraguay, samt i vatcr
till Paraguay, De Förenta Staterna, Bolivia och Peru

Flere ganska stora floder flyta genom landet, så-
som Amazon-, med dess arm Madeira-ilodcn , Tocan-
Un, Uruguay, Paraguay, ta. fl.

Riket delas i ig provinser. Städer äro: Rio J§.
neiro, hufvudstad, kejsarens residens, med fabriker
och offentliga inrättningar af alla slag, samt 250,000
invånare; — San Paolo, med 45,000 mv., medelpunk-
ten för landets bergverk; — Monte Video, vid Plah-
flodens utlopp, med 36,000 invånare; — Bahia, eller
San Salvador vid östra kusten,- med erkebiskop ock
182,000 invånare; — Sergipe, med 36,000 invånare;

"— Pernambuco, vid östra kusten, biskop, handel ock
fabriker, samt 62,000 invånare; — Paraiha, vid ku-
sten, har 15,000 invånare; — Para eller Belem, rA
norra kusten, 28,000 invånare; m. fl.

Statistiska Uppgifter,
Brasilien, förut en Portugisisk provins, förklarade

sig fritt år 1822,och antog namn afkejsaredöme.—State-
författningen är konstitutionel, och ständerna delade i
tvenne kamrar. Katholska läran är statsreligion. Det
i högsta grad fruktbara landet har afven rika guM-
och demantgrufvor. — Folkmängden utgör 5,300,000,
och rikets område vid .pass 67,800 Sv. qv. mil.

4. Peru.
Denna fristat utgör norra delen af fordna Span-

ska provinsen Peru, samt gränsar i norr till Colum-
bia, der floden är råskilnad, i öster till Brår
silicn, i söder till Bolivia och i vester till Stilla hafvet

Inom detta land finnas de största eldsprutande
berg på jorden, och det högsta af dem är Antisar*»
(mer au io,ovo Sv. fot öfvci' hafsytan).
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De förnämsta städerna öro: Lima, vid Stilla haf-

yet, hufvudstad, med universitet, fabriker och 53,000
inrånare; — Cuzco, mi landet, med universitet och
26,000 invånare; — Arequipa, med 4°>ooo invånare;— Arica, begge vid hafvet; in. fl.

Statistiska Uppgifter
Peru bröt det Spanska oket år 1818. — Landet

it ganska fruktbart och har rika grufvor med guld,
lilfver och andra metaller, samt de skönaste smarag-
der i verlden. Folkmängden utgör omkring 1,600,000,
samt landets vidd ungefär ii,yso Sv. qv. mil.

5. Bolivia.
Det fordna Spanska Öfra Peru, omgifves i norr

och vcstcr af Peru, i söder af de Förenta provinser-
na vid Platafloden, samt i öster af Brasilien. — Invid
Stilla hafvet äger det endast den smala kusten Atacama.

Denna fristat delas i 6 provinser: Potosi, Chutjui-
uca, Lapaz, Santa Cruz, Cochahamba och Ormo. Stä-
der: Poto.fi, numera Sucre, säte lör styrelsen, med
30,000 invånare; — Charcas eller Chuquisaca, med uni-
rwsitet och 14,000 invånare; — Cochahamba; — Santa
Cruz; — Lapaz, biskopssäte, med 20,000 invånare; m. fl.

Statistiska Uppgifter.
Fristaten antog år 1825 sitt namn efter Colum-

biska generalen Bolivar, som hufvudsakligen bidra-
git till dess sjelfständighet, rifvensom hiifvudstaden ef-
ter generalen Sucre, hvilken fullkomligen upplöste
Spanska öfverväldet. Statsförfattningen är bygd på
folkrepresentation. Styrelsen är sammansatt af en lag-
stiftande magt, delad' i trenne kamrar: tribunernas,
xnatorernas och censorernas; en verkställande magt,
bildad af en president, vald för lifstiden, med en vi-
w-president, och tre statssekreterare; samt domare-
•togten. Slafveriet är afskatfadt. Landet äger utmärkt
rika guld och silfvergrufvor. Ibland de sednare an-
*ågs Potosi fordom för den rikaste på joiéen; men
»lall numera hafva förfallit — FolkinäDgden utgör
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något öfver 1,000,000 personer, samt området ungefe
7,200 Sv. qv. mil.

6. Förenta Provinserna vid Platå Floden.
Detta namn har republiken Buenos Ayres anta.

Git, hvilken uppkommit affordna Spanska besittningar.
Fristaten gränsar i norr till Bolivia, i öster ull

Brasilien, Paraguay och Uraguay floderna, i söder till
Patagonien,' samt i vester till Chile.

Landet delas i fyra provinser: a) Buenos A/ra,
har hufvudstaden Buenos Ayres, söte för regeringen,
och de förenade staternas kongress, med 45,000 invå-
nare; — b) Entré Rios och Corrienles (belägen emel-
lan floderna Parana eller Platå och Uraguay), med
städer: Santa Fé, hufvudstad i det förra, och Corri-
entesj i det sednare landskapet, begge vid Parana. —c) Cordova, med Cordova, hufvudstad och 9000 in-
vånare; — d) Salta (fordom Tucuman), med Saltt,
provinsens hufvudstad; San Jago; m. fl.

Statistiska Uppgi It e v.

Fristaten förklarade sig oberoende af Spanien,re-
dan år 1810. Efter långvariga inrestrider, antogs en
ny statsförfattning år iBas. Provinserna styra sig sjelf-
va; men äro förenade till gemensamt försvar. Rege-
ringen liknar de andra Amerikanska republikernas, och
är delad i en lagstiftande och verkställande magt. Ka-
tholska läran är statsreligion, dock tillätes andra sek-
ter fri trosöfning. Folkmängden uppgår till 2,000,000,
samt området till vid pass 24,000 Sv. qv. mil.

7. Paraguay.
Denna fristat, äfven fordom en Spansk provins,

inneslutes i norr och nordvest af Bolivia, i öster ■
Brasilien, i söder af provinsen Entré Rios, samt i syd-
vest af provinsen Salta. — Floden med m0
arm Paraguayj flyter midt igenom landet.
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RepubKkcn delas i 6 landskap: Assunrion , filld

Red, S*n~Jago, CoMttpeion , Citrtiguaty och Ciim/c-
-laria. — Städer: Assuncion, linfvud-tad, sitfl för re-

I och si vi t-l-.cn, med il>.o(io un anaic; I illarica\

Statistiska Uppgifter,
Paraguay skilde sig år 1809 ifrån Spanien, och

öfverlemnade den provisoriska styrelsen åt Juris dok-
tor Francia, hvilken regerade såsom diktator, men
antog, ett statsråd af valda representanter till sitt bi-
träde. Sin oinskränkta magt liandliade han med pa-
triarkalisk mildhet. . Han afsfcaifnde slafveri boh'munk-
ordi>ar, samt införde en allmän jemnlikhet. Francia är;
»yligen afliden. Landet är. rikt,, och har varit fre-
dadt för alla strider. . Dess område beräknas till un-
gefär 3,350 Sv. qv.mil och folkmängden utgör 600,000
mrinare. ■ ■ - .■■■.-'•>'■ /■•'.' ' .'.* . " '. :'

8. Chile.
Denna smala landsträcka emellan Andiska bergs-
och .Stilla hafvet. gränsar i söder och vcslcr till

nämde haf, i norr till Bolivia och i öster till de fö»-
enta Staterna vid Platå samt Patagonien.

'Republiken utgöres af tre fria, inom sig förena-
de stater: Coqvimbo, San-Ja«o och -Conccpcion. — St;ir
der: San-JagOj hufvudstad (;c:li J)i.>kops.säte, belägen i
Coqvimbo; Falparaiso, befäst hamn och viktig han-
delsstad vid Slilli» hafvel; Viitdivia, vid samma haf, i
landstapet Goncepcion; in. fl.

Statistiska Uppgifter.
Äfven Chile var förut en Spansk provins,

efter fleråriga inre .strider och ModMltgjurtelseYj iVjikla-
rade sig oberoende år 1818; men oroligheterna halva
annu oafbrutet fortfarit, och en stadgad slvrelse liar
!"H svårt att rotfasta sig. En federativ förvaftßing är
in antagen, med en statsförfattning af år 1824. livar
provins har sin egen inre regering. En national kon-
gress, hvilken sammanträder i San-Jago, utöfvar lag-

Lurobok för Ungdom.
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(tittande magten; den lagskipandehandhafvesafen pre-
sident. Endast kathoiska religionen har fri utöfnmg.
Landet är förträffligt och ganska sundt. Utom jordens
stora fruktbarhet äger det rika guld- och silfvergraf.
vor; men framför allt koppar. — Folkmängden uteär
1,000,000 personer, och landets område vid pass 1,600
St. qv. mil.

Södra delen af Chile innehafves af Araukanerna,
en krigisk, inhemsk folkslam.

9. Patagonien.
Detta land upptager den sydligaste spetsen af den-

na verldsdel, utgör omkr. 9 å 10 tusen Sv. qv. mil,
och bebos af flera sjelfständiga folkslag, till ett un-
gefärligt antal af i50,000 personer. Patagonerna äro.
ett långt och resligt folk, ehuru inga jättar, sådana
de ofta hittills blifvit beskrifna. — Öster om Patago-
nien ligga Falklands Oarne eller Maluinerna.

10. Eldslandet.
En o, skild ifrån Amerika genom Magellansk»

Sundet. Dess råa och vilda inbyggare hafva blifvit
benämde Pescheräj emedan de oafbrutet begagna det-
ta ord, såsom utrop. — Kap Horn är den yttersta
södra udden af Amerika.

Nyare resande hafva upptäckt länder qnnu när-
mare södra polen, .såsom.; oarne Nya Södra Shetland,
Nya Georgien, m. fl.

C. Westindien.
Med detta namn betecknas öarne framför Mcxi-

viken. Dessa indelas i tienne flockar: Luca-
yiska. eller liahaina öarue, samt de Stora och S/n*
Antillerna,

I. Lucariska öarne 3

Äro belägne öster och sydost om Florida, till-
höra England, och hafva erhållit sitt namn ef-
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ter de största af dem, Bokarna och LitcttyU. Bland de
nuirk.es Guanahani eller San Salvador, det.för-

da land i Amerika dit Columhus anlände, då han upp-
täckte denna verldsdel.

11. Stora Antillerna eller Sockeröarne.
i. Cttba, den stöYstn !>land dnn, tillhör Spanien.

Hufyudstaden >"' Havarut, med universitet, hamn, god
handel ocli 36,000 invånare.

i. Jamaica, Engelsk besittning. Staden King-
ston har 35,000 invånare.

3. Hayti, äfven henämd St. Domingo eller Hi-
spaniola. Städer: Cap Hayli, fordom Cäp Frnncais t
hufvudstad, med 12,000invånare, är säte för styrelsen.
Port au Princc, vid södra kusten, med universitet.

Hayti tillhörde fordom Frankrike och Spanien;
men under Franska revolutionen gjorde Negrerna upp-
ror, och efter rysliga blodsutgjutelser och mänga hvälf-
ningar, bildar Hayti nu en egen fristat, bebodd afiVe-

och Mulatter. Presidenten Boyer står i spetsen
för regeringen. Folkmängden uppgår till nära 1 million.

4- Portoricoj äges af Spanien. Staden San Juan,
bar 30,000 invånare och god hamn.

111. Små Antillerna eller Karaibiska Öarne.
Af dessa innehar Danmark: St. Thomas, St. Croix

och St. Jean. — Holland: St. Eustache, St. Martin,
Curassao, m. fl. — Sverige: St. Barthelemi. — Eng-
land: Antigua, Dominicaj St. Lucie, Barbados, Tri-
nidad., ta. fl. — Frankrike: Guadeloupe, Martiniquc,
m. fl. — Columbia: Margarita, m. fl.

V. Polynesien.
Denna verldsdel, äfven benämd Australien, utgö-

Ks af ett oräkneligt antal större och smärre öar inom
Stilla hafvet, emellan Asien och Amerika. Följande
äro de förnämsta:

1. TJlimaroa eller Nya Holland, den största o
Pa jorden, till storleken föga mindre än Europa. —Den östra hälften deraf har fått namn af Nya-Syd-
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f-fallis. Här hafvå' Engelsmännen anlagt en koloni
af dit*inda föi-brytnre, i grannskapet af Sotany Bay.
-Stad: Sidney, med i3,000 inrånare, hvarvid ligcer
hamnen Port Jackson. Koloniens héld befolkning upp.
går till 100,000 personer, hvaraf omkring 18,000
brottslingar. — Carpentaria Fiken, är en djup hafsvik
på norra kusten af Ulimaroa.— Ön Fan Diemens Landskiljes från Uliraaroa genom Basses Sund.

2. Nya Zeeland, öster om sistnämde, utgöra
af tvenne stora öar, afskilde, genom Cooks Kanal.

3. Nya Guinea, den största näst Ulimaroa, norr
om densamma, hvarifrån det afsöndros af Endeavoon
sund. ... , •4. Nya- Britannien och

5. Nya Georgien eller Salomons Öar t österut
från föregående.

6. Nya Hebriderna, i sydost; —7. Nya Calc-
donia, söderut från desse.

8. IVånskaps-Öarncj i öster från sistnamde. De
förnämsta äro Tongalabu eller Amsterdam, Tofua, inni
en vulkan; m. 11., <). Sällskaps eller Societets Öarne, österut fiin
de föregående. Bland dem ar Otahiti eller Tahiti
mycket känd. Invånarne hafva, utaf Engelska missio-
närer, blifvit omvände till kristna läran.

10. Mendozas eller Martjuezas Öar > i norr om
desse.

11. Carolinerna eller Nya Philippincrna, norr
om Nya Guinea, innehafvas af Spaniorcrna.

13. Ladronska Öarne eller Marianerna, norrom
de sistnämde, 16 till antalet, tillhöra Spanien. Gu-
vernören bor på Agana, den vigtigaste bland dem.

13. Mulgraves Öar, öster om Carolinerna.
i- Sandwichs eller Cooks Öar, längst i öster från

Lädronerna. På en af dem, Owaihi, blef Engelska
verldsomseglaren, kapiten Qook ihjelslagen år 1779.
Numera äro dessa öboer de mest bildade af alla Sö-
derhafvets infödingar. De drifva en liilig ha odel med
Européer och Amerikanare. Konungen har inkallat
Europeiska arbetare och fabrikanter af alla slag; un-
derhåller 3o af egna undersåter bygde däckade fartyg»
m. na. Han bor i staden Hanarura, pä ön tVahu.



SVERIGES OCH NORRIGES
GEOGRAFI.

Sverige.
Delta land gränsar i Norr till Norrska Finmarken

och Ryska Lappmarken; i öster till Ryssland (der
Torneå och Mnonio elfvar utgöra gränsen), Bottniska
viken, Ålands haf och Östersjön; i söder till Östersjön,
samt i vester till Kattegat och Norrige.

Till storleken är Sverige {Svecia) det sjette af ri-
ken i Europa. Dess största längd utgör från norr till
söder nära 170, och bredden omkring 4o mil. Area-
la vidden uppgår till ungefär 3,868 Sv. qvädrat mil.

De vidsträcktaste insjöarne äro: Vfcnem, belägen
emellan Westergöthland, Wermland och Dalsland: fal-
ler ut i Nordsjön genom Götha elf; — lVellcrn t
emellan Westergöthland, Nerike, Östergöthland och
Småland: den är förenad med Wenern genom Götha
lanal, och har sitt utlopp i Östersjön genom Motala
ström; — Målaren, emellan Uppland, Söderman-
land och Westman land; — Hjelmaren, emellan Sö-
dermanland och Nerike: förenas med Mälaren genom
iljelmare kanal; — Siljan, i Dalarne; — Storsjöntuti Jemtland, aflföres till hafvet genom Indals-elfven;— Lulcä-Jaur och Horn-Avan, begge i Lappland,
m. fl.

De ansenligaste floder riro: Götha Elf, hvilken ta-
ger sin böljan i Herjedalen, flyter genom Norrige, un-
der namn af Tryssild-elf, och benämnes i Werm-
land Klar-elfven, faller in i Wenern, och derifran
ut i Nordsjön genom Bohuslän, och kallas här Götha-e'f; — Motala Ström, uppkommer i Småland, lö-
I*r in i Wettern, och sedan genom Norrköping i
Östersjön; — Dal-Elfven, genom Dalarne, Westman-
land, Gestrikland och Uppland, in i Bottniska viken;
Ljusne, Indals, Ångerman, Ume, Skellcfle, Lule,
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Kalix och Torne elfVar, ut! Norrland, Wester- sant
Norrbotten;hvilka alla flyta uti nyssnämde hafsvik; m. fl.

Kanaler: Trollhatte, Götha, Södertelge, Strönu-
holmt, Hjelmare och PVdddö kanaler.

De högsta herden äro: Kölen, vid Norrska grttlttcfe,
land, samt de Lappska fiellarne.

—7 — .— rr .— iSverige indelas i tre hufvacjdelar: Svea Rike,
Götha Rike och Norrland, med Lappland.

I. Svea rike upptagerB landskap: Uppland (Up-,
landia), Södermanland (Sudermannia), Nerike (Neri-
cia), fVestmanland (Vestmannia), IVermland (Ver-
melandia), Dalarne (Dalecarlia), Gestrikland (Gestri-
cia) och. Helsingland (Helsingia),

Dessa äro fördelade i 8 Höfdingedömen, eller tå
kallade Län.

i. Stockholms Län, innefattar Roslagen (östra
delen af Uppland vid hafvet) och Södertörn, samt har
Städerna: — a) Stockholm (Holmia, Stockholmia), be-
lägen vid Mälarens utlopp i hafvet, rikets hufvudstad,
konuqgehs residens, stapelstad, säte för högsta dom-t
stolen, Svea hofrätt, landets alla kollegier, banken,
riksgäldskontoret, flera akademier, gymnasium och an-
dra inrättningar. Folkmängden uppgår till ungefar
80,600 personer. — Länets öfriga städer äro: b) Sif-
tuna, vid Mälaren, med sqo invånare. — c)

med io4o invånare.— d) Östhammar,
sio invånare.—t-e) Öregrund,680 invånare; detresist-
nämde sjöstäder, vid hafvet; — f) Södertelge (Telg«

i Södermanland, med 1070 invånare. Fäst-
ningen — g) IVaxholm försvarar inloppet till Stockt
holm, och midt emot detta föste ligger en köping med
samma namn, hvilken har 990 inbyggare. —• Kring
Stockholm finnas lustslotten: Drottningholm, Ulriks-
dal, Haga och Rosendal, samt Carlberg, detta sist-
nämde med en krigsakademi.

1. Upsala Län, utgör vestra delen af Upland,
samt har städerna: — a) Upsala (Upsalia), säte för
rikets erkebiskop och ett universitet, samt landshöf-
dingen. Folkmängden uppgår till 4,580 personer. Nä-
ra en half mil derifrån ligger Gamla Upsala, mod
dess kyrka, i>ygd på lemningarne af det fordom så
ryktbara afgudatemplet och offerhuset. På en annan
sida iinoAs Mora äng, der Sveriges menighet fordop»



Geografi. .Sverige. 295
målades till riksmöten och konungaval. — b) Enkö-
ping (Enecopia), nära Mälaren, med 1,280 invånare.

3. Nyköpings Län, innefattar större delen af Sö-
dermanland, med städerna: — a) Nyköping (Neoco-
pia), vid hafvet, stapelstad och landshöfdingesäte, med
j,g2o invånare; — b) Trosa, har 540 invånare; —c) Mariefred, vid Mälaren, ined derinvid liggande
lustslottet Gripsholm, har 800 invånare; —d) Streng-
nas (Strengnesia), vid samma sjö, biskopssäte,-gymna-
sium och 1000 invånare; — e) Torshälla (Torsilia),
nära Mälaren, sgo invånare; samt — f) Eskilstuna,
med Carl Gustafs Stads gevärsfaktori och fristad, har
i,500 invånare; — g) Malmköping, en köping, med
330 invånare. Alla dessa städer, äro belägna i Söder-
manland.

4- Örebro Län, upptager Nerike, en del af West-
manland och Wermland, och har städerna: — a) Öre-
bro (Oerebroa), nära Hjelmaren, landshöfdingesäte, med
4,120 invånare. — b) Askersund, vid Wettern, med
830 invånare; samt Westmanländska bergsstäderna: —c) Nora, med 670 invånare, och — d) Lindesberg,
ned 700 invånare. — Inom detta län finnas silfver-
terken Hellefors och Segerfors.

5. JVesteras Län, inbegriper en delaf Westman-
land och Uppland. Städerna: a) Westerås (Arosia),
Tid Mälaren, landshöfdinge-och biskopssäte, med gym-
nasium v och 3,370 invånare; — b) Köping, vid sam-
ma sjö, i,380 invånare; — c) Arboga, nära Mälaren,
har i,730 invånare; — d) Sala, 3040 invånare. Här-
invid ligger Sala silfvergrufva. — Inom länet finnes
Strömsholms Slussverk.

6. Carlstads Län, innefattar största delen af
Wermland. Städer: a) Carlstad (Carolostadium), säte
for landshöfding och biskop, har ett gymnasium, och
1,900 invånare; — b) Christinehamn (Christinae Por-
tus), med 1,680 invånare, bekant för sin stora Fa-
»tings marknad; — c) Philipstad (Philipstadium),
Bed 840 invånare.

7. Stora Kopparbergs Län, innehåller hela land-
ikapet Dalarne. Städer: a) Fahlun (Fahluna), lands-
höfdingesäte, med 4?27° invånare; —b) Sätert med
560 invånare; — c) Hedemora, med 1000 invånare.— I Avestad, ett stort kopparverk, slås riket* skil-
jemynt. — Elfdal, har ett porfyrverk.
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8, Gefleborgs Län, upptager Gestrikland ;och

Helsingland. Har städer: a) Ge/le (Gevalia), i Ge-
strikland, stapelstad,'vid hafvet, den tredje af Sveri-
ges handelsstäder, säte för landshöfd ingen, med gym-
nasium och 7,700 invånare. — b) Suder/iamn, med
?,54q invånare; — c) Hudiksvall, med 1,780 invåna-
re, begge i Helsingland, utmed hafvet.

11, Götha Rike, innehåller 10 landskap: öster-
götfilancl (Ostrogothia), Småland (Smolandia), Gott-
land (Gothlandia), oland (Oelandia), Westergöthlanå
(Vestrogothia), Dalslandc(Dalia), Bohuslän (Bahusia),
Skåne (Scania), Halland (Hallandia-), och Blekinge
(Blekingia),

Länen äro ix

I. Linköpings Län, inbegriper hela Östergöth-
Jand, och har städerna: a) Linköping (Lincopia),
hmdshöfdjnge och biskopssäte, med gymnasium och 3,670
invånare; —•■ b) Söderköping (Sudercopia), vid Götha
kanal, nära hafvet, stapelstad, med 940 invånare;— c) Norrköping (Noreopia), vid Motala elfs utlopp
i hafvet, en af rikets större fabriks- och stapelstäder,
har nära 9,800 invånare; — d) tVadstena ( Vadstenum),
yid Wettern, med 2,160 invånare, bekanta för sin till-
verkning af spetsar; staden har en allman arbetsinrätt-
ning; — e) Skenninge (Skeningia), med nära 990 in-
byggare.

a. Kalniare Lan, innefattar östra delen af Små-
land, samt; Öland. Städer: a) Kalmar (Galmaria), vid
hafvet, stapelstad, säte för landshöfding och biskop,
med ett gymnasium och 5,200 invånare; — b) Wc-
stervik (Vestervicum), en af rikets bättre stapelstäder,
med nära 3,000 invånare, och—-c) IVimmerby (Vina-
maiia), inuti landet, med i,300 invånare. — På Öland
har kungsgården Borgholm erhållit stadsprivilegier; in->
yånarne uppgå till 200.

3. Kronobergs Län, upptager Smålands södra del.
Länets enda stad": IVexiö (Vexionia), är landshöf-
dinge och biskopssäte, med gymnasjum och 1,74° "■"•

4- Jönköpings Län, utgöres af norra Småland.
Städer: a) Jönköping (Junecopia), stapelstad, säte för
Götha hofrätt.och landshöfdingen, med 4>°Bo invånare;— b) Grenna, begge vid Wettern, har 610 invånare;
—c) Ekesjö, har i,430 invånare. Inom länet far-
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ges cfven det nu. mera nedlag.de gnidverket Adelfors;
jaoit fVisingsö (Visingia), en mycket bekant ö i Wet-r
lem, med elt gymnasium.

5. Gottlands Län, med staden: JVisby (Visbia),
fordom en af liansestäderna, biskopssäte, landshöldin-
ge residens, med gymnasium, har 4>24° invånare.

6. Skaraborgs Län, innefattarnorra delen af'We-
stergöthland. Har städerna: a) Mariestad (Maruesta-
dium), vid Wenern, landshöfdingens säte, med i,500
invånare; — b) Lidköping, vid Wenern, med 1,820
invånare; — c) Skara (Scara), med biskop, gymna-
sium och 1,430 invånare; — d) Falköping, med 510
invånare; — e) Sköfde (Schedvia), har 650 invåna-
re; — f) Hjo, 550 invånare.

7. Elfsborgs Län, upptager södra delen af We-
itergöthland och hela Dalsland. Städer: a) IVenersborg
(Venersburgum), vid Wenern, landshöfdingesäte, med
1,360 invånare; — b) Alingsås, med 1,180 invånare,
stamorten for Sveriges manufakturer; — c) Ulrice-
hamn, förut Bogesund, med i,580 invånare; — d) Bo-
ris (Boerosia), med a,200 invånare; dessa begge stä-
der drifva en ganska ansenlig handel kring hela riket,
med så kallade Westgötha varor (gårdfarihandel); —e) Åmål (Amalia), med i,3go invånare. — Inom lä-
net linnes Trollhatte Slussverk, hvarigenom en segel-
fart är öppnad emellan Wenern och Nordsjön.

8. Götheborgs och Bohus Län, innehåller en liten del
afVsstergöthland och hela Bohus. Städer: a) Götheborg
(Gothoburgum), vid Nordsjön, rikets största stapel-
stad, näst Stockholm, säte för landshöfdingen, samt
en biskop och gymnasium. Dess folkmängd uppgår till
»7,770 personer. Inloppet till staden försvaras af Nya.
Elfsborgs fästning, en mil derifrån ut i hafvet; — b)
Kongelf, vid Götha elf, stapelstad med 860 invånare;— c) Marstrand (Marisstvandia), pu en ö i hafvet,
stapelstad med 1,070 invånare, samt ■derintill fästnin-
gen Carlsten; — d) Uddevalla, vid en hafsvik, med
god utrikes handel, och 3,760 invånare; samt —: e)
Strömstad, med i,450 invånare.

9. Hallands Län, utgöres af hela Halland. Stä-i
derna äro: — a) Halmstad (Halmstadium), stapelstad
och säte för landshöfdingen, med 1,800 invånare; —=h) LaJiplntj med 960 invånare; —c) Falkenberg, med
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800 invånare; — d) IVarberg, i,650 invånare, ned
en fästning och förmånlig utrikes handel; samt — e)
Kongsbacka, stapelstad, med blott 480 invånare.

10. Malmöhus Län, Upptager sydvestra delen af
Skåne. Städer: a) Malmö (Malmögia), vid hafvet,på vestra lusten, en af landets bättre stapelstäder,
landshöfdingens säte, har 8,44» invånare; — b) Lund
(Londinum Gothorum, Lunda), biskopssäte, universi-
tet, .och 4*l3<> invånare; — c) Landskrona (Coronia),
befäst, har 3,870 invånare; — d) Helsingborg, begfle
vid Sundet, med 2,780 invånare; — e) Ystad, vid
södra kusten, med 4>°so invånare; dessa tre sistnäm-
de äro stapelstäder; — f) Skanör, med 560 invånare;— g) Falsterbo, med 210 invånare. — Trelleborg, en
köping, vid hafvet. Ön Hvet\, uti Sundet, tillhör
Sverige.

it. Christianstads Län, innefattar nordöstra de-
len af Skåne, och har Städerna: a) Christianstad(Chri-
stianstadium), stapelstad, vid Helga å, säte för Skån-
ska hofiätten och höfdingen i länet, har 4>i3o invå-
nare; — b) Cimbritshamn (Portus Cimbrorum), vid
hafvet, med 1,010 invånare; — c)Engelholm, vidve-
stra kusten, med i,065 invånare. — Båtstad* aren
köping och fiskeläge.

11. Blekinge Län, upptager hela Blekinge. SnV
der: a) Carlskrona (Caroli Corona), stapelstad, sätefor
landshöfdingen, hufvudstation för örlogsflottan, har
12,420 invånare; — b) Carlshamn (Caroli Portus),
med 4;°9° invånare, idkar god utrikes handel; — c)
Sölvitsborg, med 1,060 invånare; alla tre vid hafvet— Christianopel och Ronneby äro tvenne köpingar.

111. Norrland, utgöres af,7 landskap: Herjeda-
len (Heidalia), Medelpad {Dileåelyaäia), Jemtland (Jem-
tia, Jeuitlandia), Ångermanland (Angermannia), hVe-
sterbotten (Bothnia Occidentalis, Vestrobothnia); —Norrbotten (Bothnia Septentrioualis, JNoirbothnia), och
Svenska Lappmarken (Lapi)ia, Lapponia).

Dessa vidlöftiga landsträckor delas i 4 län.
1. PVester-Norrlands Län, innehåller Ångerman-

land och Medelpad. Städer: a) Hernösand (Herno-
sandia), i Ångermanland, säte för landshöfding och
biskop, med gymnasium, samt 1,970 invånare; och
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,- b) Sundsvall (Sunds vald ia), i Medelpad, vid häf-
tet, stapelstad, med i,830 invånare.

2. Jentitands Län, innefattar Jemtland och Herr-
dalen, och har blott en stad, Östersund, i sednare
tider anlagd vid Storsjön, är landshöfdingens säte, med
3go invånare. — På ön Frösö i nämde sjö, ligger
köpingen Frösö, äfvensom Jemtländningarnes mark-
nadsplats Glasdier.

3. IVeslerbottens Lan, omfattar Westerbotten och-
jWra delen af Lappland. Stad: Untea (Urna), vid
Ume elf, Jandshöfdingesäte, med 1,280 invånare.

4. Norrbottens Län, upptager Norrbotten och
jorra delen af Lappmarken. Städer: a) Piteå (Pito-
lia), säte för länets höfding, med 1,120 invånare, och
—b) Luleå (Lula), med 1,070 invånare. — Byn Haa-
paranda, nära gränsen emot Finland, har nyligen er-
hållit stads privilegier. — Lappland nar ingen stad. I
Gellivaare Lappmark finoas ganska rika jerngrufvor.

Sveriges enda utrikes besittning flr ön Barthele-
my, en af Karaibiska öarne uti Westindien, ij mil
läng och g mil bred, med 1,800 inbyggare. Dess sta 1
Gustavia, har 800 invånare.

Statistiska Uppgifter.
Sveriges folkmängd utgör något mer än 2,900,000

personer.
Landets förnämsta rikedom består i jern- ochlopparverk, samt vidlyftiga skogar.
Enligt nu gällande Regeringsform af den 6 Juni1809, är kronan ärftlig, och emottages af konungens

ildste son, samt dess manliga efterkommande i rät
nedstigande led. — Regeringssättet är inskränkt mo-
narkiskt. — Grundlagarne utgöresaf Regeringsformen,
Successions-Ordningen (af d. 26 Sept. 1810), Riks-
dags-Ordningen (af den 10 Febr. 1810) och Tryck*
frihets-Förordningen (af den 16 Juli 1812). Dessa
kunna förändras endast med konungens och ständer-
nas gemensamma bifall. — Konungens person är he-rlig och hans beslut fria från allt klander; deremot
skall hvarje befallning, för att åtlydas, underskrifvas
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af en statssekreterare, hvilken blir ständerna ansvarig
for åtgärdens laglighet — Alla rcgeringsärender, utoa
ministeriella och kommando mål, föredragas och af-
göras i ett Statsråd af nio ledamöter, hvilka är»
ständerna ansVarisja både for de räddegifva, och dem
de' underlåta att lemna. Efter att Jrafva hört stats-
rådet, fattar konungen sitt beslut, såsom han det tjen-
lif»ast finner. Han äger högsta befälet öfver hären,
besluter om krig och fred, utnämner till alla vigtiga-
*c embeten, upphöjer i grefligt-, friherrligt och ade-
Kgt stånd, m. m. — Ständerna äga ensamme rätt att
beskatta sig. De utgöras af 4 stånd: Ridderskapet och
Adeln, Preste-, Borgare- och Bondeståndet, hvilka,
vid riksdag* me, öfverlägga och besluta hvar for sig.
Tre stunds bifall utgör ständernas beslut, utom i
grundlagsfrågor, dervid alla fyra ståndens samtycke
erfordras. Uti beslut som röra något af stånden, är
detsammas bifall nödigt. Riksdagar inträffa ovilkorligen
hvart femte år, konungen dock obetaget att urtima
riksdag utlysa, så ofta han profvar rikets angelägen-
heter erfordra det.

Högsta Domstolen , sammansatt af sex frälse och
sex ofrälse Justitiaeråd, afgör alla tvistemål i sista
instansen, och då konungen finner för godt att derta-
ga säte, äger han 2 röster i målens afgörande. Un-
der denna domstol stå tre Hofrätter: Svea, Götha ock
Skånska hofrätten, under hvilka lyda 13lagsagor, samt
90 domsagor. Krigshofrätten utgör en öfverdomstol
lor hela krigsmagten.

Riksstyrelsen förvaltas af 8 Kollegier: Krigj-
Kollegium, Förvaltningen af Sjö-Ärenderna, Konun-
gens Kansli (utgörande flera serskildta Expeditioner),
Kammar-Kollegium, Stats-Kontoret, Bergs-Kollegium,
Kommerce-Kollegium och Kammar-Rätten. — Under
Kammar-Kollegium lyda 24 landshöfdingar och n 5kronofogdar. — I bergslagerna är styrelsen och rätt-
visans skipande öfverlemnad åt 1 bergshauptmän och
9 bergmästare. — Rikets Ständers Justitiae Ombudsman,
väljes af ständerna, och har sig uppdraget att vaka
Öfver lagames noggranna efterlefnad, samt att deröfver
Jemna ständerna berättelse.

Den Evangelisk-Lutherska läran är landets reli-
gion, likväl tillåtas äfven andra kristna religionsfor-
vandter, samt Judar, fri religionsöfning. — Konungen
bar högsta inseendet öiver kyrkostyrelsen, bvilken in»
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om riket förvaltas af 12 Konsistorier, der en erkebi-
ikop och 11 biskopar fora ordet. Stiften äro: Up-
jah erkestift, Linköpings, Skara, Strengnäs, Westerås,
Vfixw, Lunds, Göthehorgs, Kalmare, Carlstads, Her-
gösands och Wisby biskopsstift. Under dessa höra till-
samman 172 prostcrier, 1,i47 pastoratef;■ med 1,4i4
tnnexer, och 139 stadsförsamlingar, eller tillsamman
*49° församlingar. — Stockholms stad har a egna
konsistorier.'

För ungdomens undervisning finnas tvenne uns-
--rersiteter, uti TJpsala och Lund, samt ii Gymnasier,
atom ett stort antal smärre skolverk. ' ' ••Krigsmagten till lands bestar dels af indeldta 00K
dels af värfvade*regementer, samt itppgår till ungefär
33,000 man, utom mera än 100,000 af den så kallnde
ievtiringen, vid hvilken alla ynglingar frun 20 till 25

varh inskrifne. Inberäknade omkring 23,000
man sjötrupper, kan Sveriges hela väpnade styrka upp-
ikattas till mera än 160,000 man. Flottan utgöres af
10 linieskepp, i 3fregatter, omkring 4" galerer, kut-
twi-'o:r s. v. saöt mera än 350 kanonslupar och jollar,
a. m. •• ■ Riksstaten uppgfir, under elfva hufvudtitlar, till
Bira 8j950,000 R:dr B:ko, och sammantagne summan
if landets skattebidrag af alla slag (då deri inberäk-
oas hemtnansriintor, bevillning, tullmedel och andra
ntra inkomster, samt alfa de gärder och bördor som
åligga landtmannen), till ett ungefärligen uppskattadt
belopp af 20 millioner R:dr Banko.'
■" ' Rikets regalier äro: Kronan, Svärdet, Spiran,
iplet och Nyckeln.

Sveriges riksvapen utgöres af en tredelad sköld,
der det efversta faltet upptages af tre kronor (for
Svea rike), och bland de tvenne öfriga fälten, det
Tenstia af Norriges vapen, ett krönt lejon, hållande
«n stridsyxa, samt det högra ett lejon öfver tre ström-
Bar (Götha rikes gamla vapen).

Riddare ordnar finnas fena: Serafimer-, Svärds-,
Nordstjerne-, Wasa- samt Carl XIII» Orden.
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Norrige.
ränsornn utgöras i norr af Ishafvet, i vester och

söder af Nordsjön och Kattegat, samt i öster af Sve-
xige och Ryska Lappmarken. -~ Landets största längd
uppgår till 158 och största bredd till para 4o mil.' Areala
innehållet är nära 2,784 Sv. qv. mil. — Norrige,.(Hop.
Vegia), benämdes af Grekerna Nerigon. •En myckenhet äfven större hafsvikar liksom sön-
derskära kusterna, och gå djupt in i landet. Bland
dem äro: West/jord, Trondhjems-Fjord, Bömmel-el-
ler Hardanger-F/ord och Christiania-Fjord de an-
senligaste.

De betydligaste insjöar äro: Mjösen och Fämund,
i Aggerhus stift. — Landet har äfven ett stort fentdl
strömmar, bland hvilka Tana Elf inom Finmarken,
samt Lovven och Glommen, i söder, den sednare flior-
.riges största flod, äro de vigtigaste.

Bergslräckan Kölen eller Seveberget, det högsta i
norden, tager sin början i Finmarken, utgör gränsen
emot Sverige, och afdelar sig ner i landet i tvenne
grenar, af Iivilka Doyréfjell löper vester ut, och det
egentliga Seveberget fortsätter sin sträckning emot JÖ-
der. Det förra afsöndrar Norrige i två hufvuddelar:
Nordanfjells (landet norr om Dovrefjell) och Suniuut-
fjells (landet söder om detsamma). • "

I afseende på inre .styrelsen delas Norrige i fem
Stift, eller, såsom de äfven bejnämnas, Stifls-Amt-
manskap, neml. Aggershuus , Christiansands och Ber-
gens, Mtiniaiifjclls, samt Trondlijcms och JSordlands,
nordanfjells. Stiften blifva åter indelade i Amter.

i. slggersliuus eller ChristianiaSlift , innehåller 5j
omter, utom gve&kaperna Jarlsberg och Laurvig; samt
har städerna: a) Cliristiania (Ghrisliania), rikets huf-
vndstad, med 19,000 invånare, säte för riksståthä Haren,
statsrådet, IVorrska regeringen, högsta jätten (höieste
Ret), och en biskop, samt har ett
universitet, en krigsskola, åtskilliga fabriker och be-
tydlighandel, sfggershuus, aren fästning invid staden,
och straxt utanför densamma ligger det gamla Opsloe.— Eidsvold j ett jernbruk, 6 mil norr om Christiauia.
Norrmännen antogo der sin statsförfattning år ißi4- —b) Drammcn, ett gemensamt namn för tre små städer,
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ped 7,000 invånare, och den betydligaste utskepp-
ning af trädvaror; -»— c) Kongsberg, vidLouven, med
6,800 invånare, och ett derinyid beläget, silfverberg-
vcrk; —• d) Laurvig, har a,ooo invånare; fästnin-
■en Fredriksvärn är belägen J mil derifrån; — e) Töns-
itrg, vid hafvet, anses vara .Norriges äldste stad, har
1,800 invånare; — f) Möss, en liten sjöstad, med
jernmanufakturer och 3,900 invånare. Sveriges och
jforriges förening afslöts härstädes är iSi4; — g) Fre—
irikstad (Fredericostadium), befastad; — b) Fredriks-
i»ii,aied fästningen Fredrikssten, utanför hvilken Carl
XXI stupade; —i) Kongsvinger, en bergfästning; nit. fl.

a. Christiansands, fordom Stavangers Stift, med
l\ amter.' Städer: — a) Christiansana,' vid hafvet,
en betydlig handelsstad med 7,000 invånare, säte
lör stifts-aintmannen och en biskop; — b) Slavan-
ur (Stavangria), med 3,G00 invånare, drifvergod han-
del; — c) Arendalj med 2,000 invånare, en god han-
delsstad., har skeppsbyggen och stor utförsel; — d)
Östra-Risöer, med i,300 invånare, vid hafvet, har en
god hamn. — Dessutom finnes inom stiftet några min-
dre städer.

3. Bergens eller-Bergenhuus Stift, hvarunder ly-
da något mer än 2 amter. Här finnes staden: — Ber-
gen (Öerga, Bergum), fordom Björgvin, landets stör-
sta, folkrikaste och betydligaste handelsstad, vid häf-
tet, med omkring 20,000 invånare, säte för stiftets
unt/nan och biskop. Har flera undervisningsanstalter,
en navigationsskola, m. m. Den var i gamla tider
Bordens ryktbaraste handelsplats.

4- Trondhjerns Stift, är deladt i tre amter. Stä-
der: a) Trondhjent, fordom A'idaros (Nidrosia), en
mycket gammal stad, med 11,000 invånare och god
handel, säte for stiftsamtmannen, en biskop och stifts—
öfverrätten; har ett vetenskaps-sällskap och en gam-
Bal ryktbar kyrka, der Norriges konung krönes; —b) Röras, med 2,400 invånare, en bergsstad i hvars
grannskap landets vigtigaste kopparverk ligga ; — c)
Atohie, en liten sjöstad, med ungefär 1,000 invånare;— d) Christiansund, anlagdt på tre öar vid hafvet,
■ned 2,000 invånare; m. fl.

5. Nordlands Stift, har tvenne amter, Nordlands
och Finmarkens. Städer äro: a) Tromsöe, belägetp4enö i hafvet, säte för biskopen öfver Nordlanden
<*h Finmarken, handelsstad med endast 740 invånare;



304 Sveriges o. Norrigts Gé&gYäJii Norrige.— b) Hammtrfést, handelsplats, -Sfven pÄ en ö, med84o' invånare; — c) Wardöe, vid fchafvet, den nord-
ligaste stad pfl jorden, med fästningen IVardtiehtmt.

Aordkap utgör Europas yttersta landtudde mot
norden. — Malström ar den starkaste och farligaste
hafsström i Dämde verldsdel. ' .

Statistiska Uppgifter,
' Landet är bergigt och mycket kallt, i den inre
af fjellar appfylda delen. SjökUsterna hafva ett mi(dt
luftstreck.

Norrige, iorenadt med Sverige under en konung,
har sin egen styrelse och skilda lagar, och en serskild
statsförfattning. Denne antogs först i Eidsvold," den
17 Maj 1814, och stadfästes, med vissa förändringar,
den 4 November s. år, vid ett Storting i Chiistianla,
då föreningen med Sverige bekräftades. Den lagstif-
tande'magten i Norrige utöfvas af ständerna, hvilka
samlas titt'Storting hvart tredje år.

Folkmängden utgör närmare 1,100,000 personer.
Stående hären uppgår till i2? ooo man; hvaremot alla
landets manlige invånare äro födde soldater.



NATURKUNNIGHET. A.
Inledning.

Med namnet Naturkunnighet betecknar man kunska-
pen om de foremål och fenomener, som förekomma i
den yttre verlden. — Dessa kunskaper äro antingen
historiska, och denna del af naturkunnigheten far namn
af Naturbeskrivning eller Natural-historia; eller ock
sysselsätta de sig med lindens inre sammansättningar
och egenskaper, samt deras inverkan pa hvarannan,
hvilkrn del af vetenskapen far namn af Nalurliira.

Nalural-historicn sönderfaller i Zoologi, Botanik
och Mineralogi', Naturläran förnämligast i Geologi,
Fysik och Kemi.

NATURAL-HISTORIA.
Alla på jorden befintliga ting, plägar man indela

i tre så kallade natur-riken: Djur-riket, Växt-riket
och Sten-riket. — Genom beskrifningen af dessa tre oli-
ka natur-riken, uppkomma ofvannäinde veteuskaper:
Zoologi, Botanik och Mineralogi.

I. Zoologi.

Denna del af Natiiral-historien lemnar beskrif-
uing om alla arter af djur.

Förberedelse.
Man antager ända till 100,000 djurarter af alla

slag, och antalet af hvarje enskildt är alldeles oräk-
neligt. Likväl erhålla de alla sin föda på jorden;
tmedan de, efter naturens visa inrättning, ej alla
lefva af samma närings-ämnen, utan tvertom kun-
Ba härtill begagna de mest olika saker, så att knapt
något efter utseende så otjenligt finnes, som icke af
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vissa djurslägten kan till uppehälle användas. Träd,
hår, läder, horn, ben, fjäder, mussleskal, gyttja, for-
ruttnade ämnen och den äckligaste orenlighet, till och
med giftiga örter, äro för många djurtjenliga närings-
medel. Andra döda och äta hvarannan, eller föda sig
på eller-uti andra djur. En mindre vattenorm slukat
af en större; denne fortares af en liten fisk, hvilken åter
sväljes af en större, som åter i sin ordning tjenar en
ännu starkare till föda. Så äfven bland foglar och fyr-
fota djur, tills den mägtigaste bland dem som lefva af
rof, efter sin död blir en spis för maskarne, hvarefter
kretsloppet börjar ånyo. På detta sätt har allt hvad
menniskor och djurnjuta till sitt uppehälle, redan millio-
ner gångor gjort en lika bana, och öfverallt der vi fa-
sta vår uppmärksamhet, möter oss samma kretsande
omskifta

Hvart och ett djur ledes af en natur-instinkt vid
valet af for sig tjenliga näringsämnen. Det vet att
undvika de skadliga eller giftiga, för hvilka det har
ett slags medfödd afsky, samt utväljer blott de for
detsamma nyttiga. I det tama tillståndet forsvagas
denna förmåga. Till att förskaffa de för ett djur be-
stämda näringsmedlen, och för att smälta dem, har
det erhållit en dertill erforderligyttre och inre kropps-
bygnad. För öfrigt är det försedt med en for det-
samma, under hvarje luftstreck, tjenlig beklädnad,
samt med vapen eller utvägar att försvara sig, eller
att undfly sin fiende. — Alla delaraf jordklotet äro be»
bodda af åtminstone vissa djurarter, och med försto-
ringsglas upptäcker man sådana äfven i de minsta vat-
tendroppar.

Djur-riket indelas, efterLinne', i sex stora klasser:
1. Daggande Djur, hafva röd och varm blod,

föda lefvande ungar, dem de en tid nära med mjölk
ur sina spenar.

2. Foglar, hafva röd och varm blod, lägga ägg,
hvarur ungarne utkläckas; äro försedda med vingar.

3. Amfibier, hafva röd, men kall blod, en bar,
fjällig eller med skal omgifven kropp, fortplanta sig
till största delen medelst ägg och lefva både på land
och i vatten.

4- Fiskar, hafva röd, men kall blod, andas ge-
nom gälar, lefva i vatten och fortplanta sig genom
rom, hvarur ungarne framfödas.

5. Insekter, äro försedde med en hvit och kall
vätska i stället for blod, äga ingen ryggrad, såsom fö-
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itgAcnde fyra djurklasser, utan aro omgifna med ett
skal, hafva flere än 4 fötter, fortplanta sig genom ägg,
nr hvilka larfver (merendels liknande maskar) fram-
komma, och förändra flere gångor skepnad, innan de
äro fullväxta djur.

6. Maskar, hafva, såsom föregående, en hvit och
kall vätska i stället för blod, äro utan ryggrad, och
bestå af ett mjukt ämne, hvilket 6'fver hela kroppen
år af lika beskaffenhet.

Genom dessa sex hufvudslag af djur, uppkomma
Ifven sex olika delar af djurbeskrifningen.

i. Mastologi, Läran om Daggande Djuren.
i. Ormtholoci, Läran om Foglame.
3. Hkrpktologi, Läran om Amfibierna.
4- I<hthyologi, Läran om Fiskarne.
5. Entomologi, Läran om Insekterna; samt
6. Hklminthologi , Läran om Maskarne.

I. Mastologi.

Denna djurklass beräknas upptaga i,500 arter,
livilka indel,is, enligt Linne', i 7 flockar eller orduin-*
ga)- (Ortlinet).

I. Förstår (Primates), utmärkas derigenom att
de hafva fyra jemna framtänder, och spenarne på bro-
ttet Till denna flock hör Menniskan.

Menniskorna delas (efter Blumenbach), uti fem
stora raser:

a) Kaukasiska. Rasen. Denna af naturen mest
gynnade folkras har en mer eller mmdre hvit hud,
med röda kinder, håret långt, mjukt och i allmänhet
brunt, öfvergående dels iblondt, dels i svart, hufvu-
det af en behaglig rundning, pannan hvälfd, näsan
litet böjd och smal, munnen liten och hakan rundad.
Till denna ras hora Européer och vestliga Asiater,
kitom Obfloden, Kaspiska Hafvet och Ganges, samt
Nord-Afrikaner.

b) Mongoliska Rasen. Hufvudfärgen till det me-
«ta gulagtig, håret svart, sträft och tunnt, hufvudet
»astan fyrkantigt, kindknotorna och hakan utstående,
»äsan liten och trubbig, samt ögonen små och dragne.
Dit hora största delen af Asiater, Ralinucker, K ine-
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ser, Japaner, de Finska folkstammarne samt Eskimo.
erna i Norra Amerika.

c) Amerikanska Rasen. Huden röd eller kanel-
brun, håret svart, sträft och rakt, pannan låg, ögo-'
nen djupt liggande, näsan böjd och trubbiga ansiktet
bredt, med utstående kindknotar, och starka drag.
Innefattar, med undantag af Eskimoerna, alla inföd-
da Amerikanska folkstammar.

d) Malayiska Rasen. Hufvudfargen brun, håret
tjockt och svart lockigt, näsan tjock och bred, mun-
nen stor samt öfra käken framstående. — Till denna
klass räknas Söderhafsöboerna och de egentliga Ma-
layerna.

e) Acthiopiska Rasen. Med mer eller mindre svart
hudfärg, svart krusigt har, utståendekindknotar, tjock
och bred näsa, samt tjocka läppar. — Hit höra största
delen Afrikaner, framför allt Negrer, samt en delAu-
stralier.

De öfriga slagen (genera) i denna flock äro:
i. jépan (Simia) är det djur som närmast lik-

nar menniskan. Starkare än hos Urang-Utang finnes
denna likhet hos Schimpanse, äfven kallad Afrikansk*
Skogsmenniskan, den Negrerna anse för en lat mennjsko-
ras, hvilken blott derföre ej talar, att den icke mi
blifva hållen till arbete. Begge arterna gå upprätt,
ehuru lutande, läras att bära vatten, vända stekspett,
lyfta fram stolar, äta med knif och gaffel, dricka the
ur kopp, och gjuta det på thefatet om detär för hett,
kläda sig, lägga sig ordentligt i säng, o. s. v. — För
öfrigt äro aporna af flera slag, både med och utan
svansar: såsom Babianer, Markattor, egenteliga Apor,
m. m. Flera af dem yttra en ovanlig fintlighet och
list, och alla en hög grad af härmningslust. De äro
i allmänhet fredliga, om de ej retas. Vissa af dem
begagna käppar och störar såsom vapen, och emedan
de hafva en utomordentlig vighet, blifva de sålunda
ofta ganska farliga. Andra plundra trädgårdar m. ro-
pa följande sätt. En af dem klifver upp i trädet, och
de öfriga ställa sig i en rad ända intill deras forva-
ringsställe i skogen. Ifrån trädet nedkastas frukten till
den närmaste, och denne till sin granne, och så fram-
åt; och emedan de häri äga den största färdighet, kun-
na de på detta sätt under en natt sköfla stora träd-
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gärdar. Rofvet gömmes stundom på en half mils af-
itånd, under vindfällen, m. m. För att forvilla men-
Diskorna gå de nlldrig tillbaka samma väg som de an-
kommit, utan återvända i mångfaldiga krokar och
bagter. Äfven hela risfält bortbäras. — De fångas
vanligen sålunda, att jägaren af och påkläder sig sina
ikor, m. in. då han vet sig vara bemärkt af aporna,
lamt qvarlemnar vid bortgåendet några klädes persed-
lar, inuti besmorde med något limaktigt ämne. Apan,
alltid färdig att härma, drager genast på sig de qvar-
blifna plaggen, hvilka fastna i dess hår och hindra
honom att löpa undan.

2. Nattlappen, Flädermusen (Vespertilio),
liknande en råtta, flyger med tillhjelp af en emellan
fötterna och tårna utspänd hinna. De tåla ej dagslju-
set, och vistas blott i skymningen utom sina gömställen.
Den hos oss bekanta (F~. Murmus), ligger under vin-
tern i dvala inom ihåliga träd, o. s. v. flera så hårdt
sammanpressade, att de, utan att bräckas, svårligen
kunna åtskiljas. — En art af detta slägte, benämd
Vampyren, som finnes i Afrika och Amerika, ned-
sätter sig på sofvande menniskor, åstadkommer der-
vid genom sina vingars fläktande en ljuf svalka, hvil-
ken underhåller sömnen, hvarunder han sagta suger
bloden ur fötter eller andra obetäckta kroppsdelar.
Gamla personer, barn eller sjuka kunna häraf blifva
starkt afmaltade. Detta har gifvit anledning till de
vidunderliga fablerna om vampyren. — M. fl.

11. Bktlark (Bruta), nio antingen alldeles tand-
lösa, eller sakna endast framtänderna. Hit höra:

1. Myrsloken (Myrmecophaga), hvilken har
sitt namn deraf att han närer sig af myror. Sin långa
klibbiga tunga inskjuter han i myrstackar och myr-
gångar under jorden; myrorna fastna derpå och fån-
gas sålunda.

2. gengångaren (Bradypus), är det långsam-
maste af alla djur på jorden; ty den behöfver, enligt
uppgift, 7 minuter för att flytta den ena foten framfor
den andra. Detta sker tillika med ett genomträngande
skrik, af Aj, hvilket ock är dess enda vapen emot an-
dra djur; men tillika alldeles olideligt, då djuret der-
nied vill försvara sig. Uppkommen i ett träd, ned-
stiger det ej derifrån, innan alla blad äro uppätne.
Då rullar det sig tillsamman och kastar sig till mar-
ken. Det finnes i de varma länderna af gamla verlden.



3. Noshörningen (Rhinoceros), anträffas i Afri-
ka, och har, såsom yngre, tvenne, men såsom fullvixt
endast ett horn på nosen, hvilket blir 2 fot långt, stun-
dom längre. Dess hud är så tjock, ätten musköt-ku-
la ej genomtränger densamma, om man icke träffar de
veck som deri finnas. Uti dessa sätta sig flugor och
insekter, hvilka tvinga den att uppehålla sig på tum-
piga orter, hvnrest den helst ligger i dyn. Djuret är
nära så stort som en mindre elefant, och ganska fromt,
om det ej anfalles.

4- Elefa ntcn{Elephas), 9r jordens största land t-
djur, ia å 16 fot högt, med en ofantlig kropp, korta
och tjocka fötter, små ögon, och stora, fem qvarter
lunga hängande öron. — Dess vigt hinner 4°° pund.
Från öfra käken utgå långa betar, hvilka gifva det
bekanta elfenbenet. Märkvärdigast fir dess snabel,som
den kan utsträcka ända till 8 fot. Vid ändan af den-
samma sitter ett slags finger, och härmed tager djuret
all sin mat och dryck, samt för dem i munnen. Den
föda utgöres af växtrikets alster. Måttligt fodrad be»
höfver den om dagen 5 lispund hö, och i lispund
bröd samt några ambar rofvor eller potates. Men til-
lika har den mycken smak för brännvin och andra
starka drycker. Den har en ofantlig styrka, och be-
gagnades derföre uti äldre tider i krig sålunda, att
man på dess rygg bygde små torn, hvilka rymde 30
a 3o soldater. Nu användes den att bära bördor, och
kan härvid belastas med ioo lispund, hvarmed den
tillryggalägger io å ii mil om dagen. Af naturen är
elefanten mycket spak, i fall den ej retas, dåden blir
ursinnig; tillika är den högst läraktig och slug, gaoska
tillgifven sin körsvenn, hvilken tillika ger honom fö-
da, samt lydig vid minsta vink. Detta djur finnes i
södra Asien och Afrika; de största på ön Ceylon.

5. Walrossen (Trichechus Rosmarus), ett stort
hafsdjur, som vistas vid begge polerna. Det är ända
till 9 a i o alnar långt, och har ifrån öfra käken ned-
åt gående betar, hvarmed det hjelper sig i land. Det
fångas för sitt snack, sin tjocka hud och sina betar,
hvilka likna elfenben.

111. Rofimi REN (Ferae), hafva kägellika, hv.is-
vt fnunländer, fulterua försedde med spetsiga klor,
o<jh lefva af rof.

1. Skälen (Phoca), ett sjödjur, som vanligast
finnes i hafvet, men afveu uti insjöar, har bakbenen

3io Naturkunnighet. A.
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ttmmanvuxne likt en stjcrt, hvilken det begagnar vid
limmandet. De nordliga regionerna iiro dess fädernes-
land, och dess näring fisk, samt afskrSden i vattnet. Man
fiogar dem för deras speck och hud. — Till detta
ilägte höra såsom arter: a) Sjöbjörnen (Ph. Ursitia),
livars hufvud har en viss likhet med björnens, är 9
fot lång; b) Sjölejonet (Ph. Lconina), ar 18 a 20
fot långt, och har öfver nacken en luden blåsa, som
något liknar en mahn; c) våra vanliga Skålar (Ph.
Canina, Vitulina, m. fl.), äro af flera varieteter.

x Hundslagtet (Canis),
Hit höra flere arter. De mest bekanta äro: vår van-

liga — a) Hund (Canis Familiaris), hvilken skiljer sig
från alla andra djur, genom sitt skällande. Häraf
finnes ett stort antal varieteter, och bland dem är
Pudeln utmärkt för sin läraktighet och trohet. I
Tyskland begagnas den att sammanhålla den betande
boskapen, så att de ej förskingra sig i skogarne, eller
ofreda de derstädes ohägnade åkerfälten. I Kamtschat'-
ka nyttjas hundar att åka med och draga lass. All-
ting tjenar dem till föda. De hafva den alldrafinaste
lukt, samt en skarp syn och hörsel, hvarförede i alle-
handa konstfärdigheter kunna gå ganska långt. De-
ras vanliga ålder är 10 år, ehuru de stundom lefva i
30. Hundarne angripas ofta af en ryslig sjukdom,
känd under namn af Vattenskräck (hydrofobi).
Sjukdomen röjes deraf, att hunden börjar hänga svan-
sen, med ändan inåt emellan benen, upphör att skälla,
skyr friska hundar och låter draggen rinna.

b) Wargen (C. Lupus), ett hos oss mycket kändt
rofdjur, ryktbart for den förödelse detsamma anställer på
boskapshjordar, m. m. Vargens glupskhet är så stor,
att han dödar allt hvad han öfverkommer, äfven om
han ej förmår bortsläpa eller äta det. Han går van-
ligen ensam; men under kalla vintrar förena sig fle-
ra om gemensamma ströftåg. Då utdrifva de stun-
dom björnen ur sitt hide, och döda honom. När de
äro mycket hungriga, angripa de någon gång äfven
menniskor; men bortskränimas genom flintande på eld-
stål. — Under mycket kalla vintrar blifva vargarne
stundom galna, såsom hundarne.

c) Rå/ven (C. Vulpes), lefver af råttor, möss,
harar, fogel samt mindre husdjur, och i brist derpå
af insekter. Räfven är ytterst slug och listig. Den bor
i jordhålor, hvaitill den~gräfvitj2 å 3 utgångar, för
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att kunna rädda sig, om någon ingång tillstängee. Om
en kula är upptäckt, Jemnar han den genast, och gräf-
ver sig en ny. Han plundrar aldrig i sitt grannskap,
for att ej upptäckas. Icke heller går han in i ett t ex.
hönshus, der dörren står öppen, af fruktan for for-
sat Man kan derföre lätt afhålla honom från en åker,
om halm eller gamla nätstycken fastas emellan gärds-
gårdsstörarne. Vår vanliga räf är gulbrun till farmen;
men man har äfven Hvita, Svarta och Blå räfvar,
samt den så kallade Korsräfven. — Till hundslagtet
räknas äfren: d) Schakhaten (C. Aureus), till hvilken
art de bekanta Simsons räfvar anses hafva hört; samt
e) Hyenan (C. Hysnä}.

3. Kattsldgtet (Felis). Dit höra:
a) Lejonet (Felis Leo), bor i det inre af Asien

och Afrika, flyr in i ödemarker undan menniskor, ty
han fruktar dem, och anfaller dem ej, utom i ytter-
sta hunger eller tvungen till nödvärn. Dess färg är
grå-gulaktig; hanen försedd med en stor mahn; svan-
sen har pä ändan en stark hårtofs. Lejonets längd 8a 9 fot; honans sällan öfver 6. Det jagar både natt
och dag, smyger sig sakta in på rofvet, såsom katten,
och anfaller det sedan med hastiga språng, af ia å
i5fot, och dödar det med ett enda slag. Lejonet äter
endast lefvande byte; alldrig af as. Vredgad reser
det sig upp, och slår med svansen i jorden så att den
nästan darrar deraf, och dess rytande förjagar alla an-
dra djur. Fången är han nedslagen och modfdld, och
skonar alla.

b) Tigern (F. Tigris), 5r vida mera blodtör-
stig, och mördar endast för att mörda. Den skonar
intet djur, utan anfaller äfven menniskor, och lägrar
sig gerna i grannskapet af floder, för att fånga de
djur som af törsten tvingas att söka vatten. På stör-
re djur öppnar den blodröret som går från hjertat,
och suger all blod ur kroppen, hvilken den lemnar
qvar. Likväl äter den öfven as, i brist på färskt. Finne»
i Asien och Afrika. — c) Panthem (F. Panthera), d)
Leoparden (F. Leopardus), m. fl. höra till samma slägte.

e) Katten (F. Catus), anträffas vild i Norra Afri-
kas, Asiens och Europas skogstrakter, och är då till
färgen brun eller gråaktig, med mörka fläckar och
strimmor. Då den bor nära skogar blir den lätt vild,
hvilket förekommes i fall man afklipper litet af ör-
spetsen, då den fruktar att barr, ca. m, kunde falla
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in i örat. Katten äter grodor, ödlor, och silkesma-
tkar; men jagar helst råttor. Den är ganska elektrisk,
htilket man erfar af det sprakande som uppkommer,
di man stryker den öfver ryggen.

f) Varglon (F. Lynx), och g) Kattlon (F. Borea-
li»), förstöra fogebon, och döda höns, far, samt an-
dra mindre husdjur.

4. fit/erra-slägtet. — Hit höra:
a) Zibeth-Katten (Viverra Zibetha), i södra Asien

och Afrika, stor som en räf, och listig som den, ger
ett starkt luktande, flytande ämne, hvilket hårdnar
och benämnes zibeth. — b) Ichneumon (V. Ichneu-
«on), kallades fordom Nilråttan eller Pharaos Rätta',
är ett af naturens största välgerningar för Egypten,
emedan den uppsöker och förtär det stora antal or-
mar och krokodil-ägg, som finnes öfverallt, efter Ni-
lens öfversvämning. Den åtnjöt ock derföre af de
gamla Egyptierna gudorolig dyrkan, och dess äfven
tillfälliga dödande åtföljdes af lifsstraff. — M. fl.

5. Uttern (Lutra Major), äfven benämd Fisk-
Vltcrj vistas i hålor vid stränder af floder och ström-
mar. Såsom ung är den brun, men far en silfvergrå
färg, då den blifvit äldre, hvilken gör dess hud myc-
let begärlig. Den lefver egentligen af fisk; men an-
griper i nödfall äfven landt-djur, samt äter ock växter
och bark af grenarne på träd. Den är så elektrisk,
att en eldslåga omgifver den i vattnet under simman-
det, hvilket biträder honom vid hans jagter. Man har
sttt tvenne uttrar sålunda fånga lax, att den ena stält
sig ofvan och den andra nedan för strömmen, och här
jagat den emellan befintliga fisken, tills han blifvit de-
ras byte. Om vintern nedstiga de genom vak under
i«n, för att förrätta sin jagt. Uttern kan tärnas och
inöfvas till fiskfångst åt sin husbonde.

6. Wesslorna (Mustelae). — Till detta slägte höra:
a) Mården (Mustela Martes), uppehåller sig i djupa

skogar uti barrträd, och lefver af fogelägg, fogel,
tiorrar, mullvadar och andra smärre djux, %samt fan-
gas för sin hud. Den finnes öfver allt i de nordliga
länderna, har en utomordentlig vighet, och är blixt-
wäll i sina rörelser. Man har lyckats att göra ho-
nom hustam.

b) Sobeln (M. Zibellina), bekant för det sa högst
dyrbara pälsverk den lemnar, finnes i norra Asien ochAmerika, liknar föregående; men är större och mor-
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käre. Den har sitt tillhåll uti ihåliga träd, och be.
gagnar ungefär samma födoämnen som mården. D«u
hud är en riktande handelsvara, h vårföre jagten efter
densamma ofta foretages i stora sällskaper af 3o ä4o
man, hvilka vintertiden uttåga med alla tillbehör till
skogarne, der de bygga sig egna hyttor, -och qyar-
stadna 3 å 4 månader.

c) Hermelinen (M. Erminea), känd för sitt så myc-
ket värderade snöhvita skinn, hvilket om vintern nar
denna färg; men är under sommaren brunaktigt. Her-
melinen bor i stenrös, hvarifrån den fångar de smj
foglar, hvilka nalkas det för att äta de insekter som
fastnat i de uti stenrösen befintliga spindelväfvarne.
Den gör ej sällan skada på ägg, kycklingar, kalkon»
och gås-ungar, m. m. Han är ovanligen grym och
rofgirig, i förhållande till sin storlek, och uppäter si-
na egna ungar i brist på annan föda.

7. Björnsldgtet (Ursus). Hit höra:
a) Fil/ras (U. Gulo) är till färgen rödbrun, ock

har sitt namn för sin utomordentliga glupskhet. Des
hemvist äro nordliga orter, framför allt Lappmarken.
Till storleken liknar den en vanlig hund, och har ett
skönt, glänsande skinn. Den är trög till sina rörelser;
men fruktar ej att anfalla de största fyrfota djur.
Isynnerhet blir rehnen ofta dess rof. Vid sina jagter
klifver han upp i träd, och kastar sig derifrån ned
på förbigående djur, biter af dem näckpulsådern, ock
håller sig fast på djurets rygg, tills det störtar. Haa
har mycken förmåga att svälta, och äter derföre, dl
tillfälle yppas, med en förvånande glupskhet, efter be-
rättelse, ända till en half oxe i målet.

b) B/örnen (U. Arctos), nordens största och star-
kaste rofdjur, är till färgen mörkbrun, stundom svart.
Den tager sin föda både ur djur- och växt-riket, dock
så att de bruna björnarne lefva mera af rof, de svar*
ta mest af växter. I sydliga länder är honing hans
läckerhet, hvårföre han ofta plundrar bistockar i sko-
garne. Hos oss älskar han isynnerhet hafra, och der-
näst rofvor. Sitt byte tager han bland alla djurslag;
men helst bland hästar. Då björnen går ut på jagt,
klifver han upp på höga berg, och lyss derifrån efter
klockor på vallkreatur. Af bytet utgör blodet första
målet, och resten nedgräfves till en annan gång, hvar-
före man ock passar på honom, der han slagit något
kreatur. Om vintern ligger han i hide, uti hålor,
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eller under kullfallna träd, eller gropar dem han sjclf
gräfver sig. Han bäddar om sig med mossa, löf och
ris, och ligger vintern öfver väl ej i dvala, men orör-
lig och utan föda, sugande på sina ramar. Vid ut-
såendet om våren är han derföre ganska mager. —Björnen låter tämja sig, och blir tämmeligen spak;
men måste dock. med foglighet behandlas. Man öfvar
honom att dansa, att med vindspel uppfordra vatten
nr brunnar, slå trumma, stå bak på slädar, bära bör-
dor, m. m.

c) Hvita Björnen, Isbjörnen (U. Maritimus),
gr alldeles hvit till fargsn, större än foregående och
finnes endast bland isbergen vid polerna, der den lef-
T«* af fiskar och hafsdjur. Sitt hide har den i snö-
drifvor, der den insnögas till flera alnars djup; men
underhåller dock en öppning genom sin andedrägt.
Denna björn anfaller djerft äfven menniskor, och är
en förskräckelse för alla dem, som uppehålla sig när-
mare polerna. — M. fl.

8. Kangurudjuret (Didelphis Gigantea), på
Ulimaroa, har korta framfotter, af vid pass ett qvar-
ters längd, hvaremot bakfötterna äro ganska långa.
Dess rörelser ske genom språng med de sednare, ofta
till en vidd af 10 å 12 alnar. Härvid stöder den sig
på sin långa svans, hvilken är så ovanligt stark, att
den påstås kunna dcrmed bräcka benet på en menni-
ika. Kangurudjuret har den storlek, att det i vigt
nppgår till 6 å 7 pund, och honorna äro, omkring
spenarne, forsedde med en säck, der de bära sina nyss-
födde ungar. Hit flykta dessa vid minsta fara.

9. Mullvaden (Talpa Europaea), vistas under
jorden, i gångar som den gräfver åt sig, och uppsöker
der maskar och insektlarfver, hvilka utgöra dess föda.
Man har origtigt ansett den vara utan ögon, och blind.
Den skadar trädrötterna, genom sitt gräfvande; men
kan säkert fördrifvas genom en art allmänt bekanta
»må väderqvarnar, hvilkas buller förjagar den. Äf-
ven begagnar man det medlet, att i dess gångar in»
tticka torra stickelbärsqvistar eller fina glasbitar, eller
unå pappersrullar bestrukna med tjära.

io. Näbbmössen (Sorex), äro hos oss allmänt
lända, och ätas ej af katten, for deras muslins lukt.
De lefva i husen som andra möss; men i skogen gräf-
va de sig små kulor i jorden, med två utgångar. Vid
sin parning bafva näbbmössen ett ljud, som liknar en
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sjuk. menniskat klagan, hvilket gifvit anlednig til]
mången spökhistoria.

ii. Igelkotten (ErinaceusEuropseus), är 9 tHI
10 tum lång, och öfver rygg och sidor betäckt med
hårda taggar. Då han anfalles sammanrullar han sig
till ett klot, öfver allt skyddadt af dessa taggar, hvil-
ka utgöra ett säkert försvar emot alla djur. Igelkot-
ten lefver af gräs, frukter, råttor, grodor, insekter,
m. m. Om vintern ligger den stelnad i dvala, utan
föda, uti hålor som den gräfvit sig i jorden, eller i
bergspringor, ihåliga träd, o. s. v. Den kan tamas
och hållas i hus, hvarifrån den förjagar möss och kao-
kerlackar (toraekor).

IV. Gwagahnk (Glires), igenkännas af sina trä
tätt sammansittande, ofta långa framtänder i beggekl-
karne. De fleste lefva af växter. Hit höra ett stort
antal smärre djurarter, af hvilka följande äro de märk-
värdigaste.

i. Piggsvinet (Hystrix Cristata), liknar myc-
ket igelkotten äfvcn till lefnadssättet; men är dock vi-
sendtligen skild ifrån densamma.

2. Marsvinet (Cavia Cobaja), har sitt namn
deraf, att det blifvit öfver hafvet hemtadt till oss ifråo
Amerika, der det är inhemskt, samt att det har ett
grymtande läte som svinen, dem de något likna. Till
lynnet .äro de fromma och föröka sig starkare än ka-
ninerna, dem de annars likna i afseende å lefnadssättet

3. Hufvern (Castor Fiber), ettaf de märkvärdi-
gaste djur, i anseende till den utomordentliga konst-
färdighet, som råder i all dess hushållning. Den är
ungefar t\ fot lång; dess framfotter äro femdelade,
ej olika en menniskohand, och den en half aln långa,
fjälliga, i form af en murslef bildade svansen, tjenar
djuret vid uppbyggandet af dess boningar. Bäfrar up-
pehålla sig ide kalla länderna, invid floder. De lef-
va dels ensamme, dels bilda de ett slags eyen repu-
blik , och detta sednare lefnadssätt är i hög grad märk-
värdigt. Man träffar ofta ioo och derutofver i en
flock, hvilka bygga sig hus af träd och jord, med fle-
ra våningar och inrättningar, ofvanpå ettpålveik, det
de ganska konstigt förstå att af stora stockar fasta i
botten på floder och strömmar. Stockarne härtill fål-
la de genom afgnagning; på samma sätt afqvistas och
spetsas trädet, fastes slutligen i botten, och kringmu-
ras der med ler. Mull och andra behof för bygna-
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Jen, bäres emellan framfötterna. Murningame ske med
to förvånande .skicklighet. Allt ät- renligt, ordentligt
och utförd t med beräknande klokhet. Till vintern sam-
las förråder af födoämnen; de äldre försörja ungarne.— Bäfrarne hafva en ganska vacker hud, med fina
kir, hvaraf de så kallade kastorhattarne förfärdigas.
Under svansen sitter, i en hylsa, det bekanta bäfver-
jillet (castoretim). Nu mera är detta djur sällsynt,
utom i de nordligaste delarne af Amerika och Asien,
emedan det flyr menniskoboningar.

4- Rattslagtet (Mus). — Hit höra ett ganska
stort antal olika arter. De hos oss bekanta äro: den
»fora a) Skeppsråttan (Mus Decumanus); den vanliga
b) Råttan (M. Rattus); c) Mösset (M. Musculus). Al-
la Sro de deruti lika, att de göra mycken skada. Man
begagnar, ehuru förgäfves, många medel att utöda dem,
fällor, gift o. s. v.; men deras farligaste fiender äro
kattor, tama hermeliner eller ufvar. Också berättas
det, att de skola utöda sitt eget slägte, om man fån-
gar några lefvande, och nödgar dem genom svält att
ita upp hvarandra, då den öfverblifna lösslappes, och
skall utöda alla andra råttor.

d) Fjällråttan (M. Lemmus). Dess fädernesland
ir Lappmarken, hvarifrån den utvandrar i stora ska-
ror. Tåget sker söderut, alla tätt ihoppackade, i en
rät linje öfver stockar och stenar. Möta de floder el-
ler sjöar, störtar de sig den för att simma öfver; men
drunkna då oftast hoptals. Ungar som födas under
tagen, bäres på ryggen tills de snart sjelfva kunna gä.
Utflyttningen anses vara uppkommen af brist på de-
ras föda, relinmossan, ila stundom en hård isskorpa
hindra dem att åtkomma densamma.

5. Ekorren (Sciurus Vulgaris). Denna art är
rödgul, och hvit under magen, samt blir grå om vin-
tern; men det gifves svarta, svartbruna, blåa, skäcki-
ga och hvitgula ekorrar. De lefva af frukt, nötter,
lllon och barrträdsfrön, och äta sittande, med födan
emellan framtassarne. På en nöt tuggar den af ska-
let, under ständigt kringrullande som i svarfstol. För
Tintern göres förrådssamlingar i trädhålor. Sina bon
bygger han högt upp i lummiga granar, likaskatbon,
■ned trång öppning för att afhålla sina fiender, mår-
dar och hermeliner, och ep annau utgång invid stam-
men. Ekorrarue blifva ovanligt tama, isynnerhet om
de tagas såsom unga, då de vänjas att äta mjölk, bröd,
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hampfrö och flera slae kokad föda. Öfver strömmar
och smala pass segla de på flarnbitar, med svansen
uppspänd som segel. Deras vinterskinn begagnas un-
der namn af gråverk. — b) Flygande Ekorren (S.
Volans), är grå och flyger medelst en hinna, som den
har emellan fram- och bakfötterna. Är sällsynt.

6. Harslägtet (Lepus). Hit höra:
a) Haren (Lepus Timidus), är grå, om vintern

hvit; svarta arter finnas, men högst sällsynt; lefver
af växter, äfven af säd, hyarföre den gör sig gångar
i åkrar genom halmens afbitande, och upplockar
axen. Dess språng är det hastigaste af alla djurs; bo»
ningsplatsen är under buskar. Den bortskafver barken
af träd och skadar sålunda plantskolor; men fördrif-
ves derigenom att man med läderlappar, öfverdragna
af hjorthorns spiritus och olja, bestryker de främsta
träden hvaiannan eller tredje dag. Harens ull nyttjat
till vantar, strumpor, hattar, o. s. v.

b) Kanin (L. Cuniculus), hvars fädernesland an*
ses vara Spanien. Den gräfver hålor i jorden, ock
äro derföre på vissa orter en verklig landsplåga. De
äro utomordentligt fruktsamma. En artförändring ir
c) Siikes Kaninen, hemma ifrån Angöra, hvilkens hår
äro silkesfina och så långa, att de släpa ned mot
marken.

V. Boskapsdjur (Pecora).
Kännetecknet på dem är, att de ej äga framttin-

der i öfra käken, hafva klöfvar på fötterna, och lef-
va af gräs. För att smälta det äro de forsedde med
fyra magar, och idisla sin föda. Dessa liafva talg;
andra djur endast ister.

i. Kamelen. Häraffinnas tvenne arter! a) Dro-
medaren eller Arabiska Kamelen (Camelus Dromeda-
rius), med endast en puckel på ryggen, och b) den Tur'
kiska Kamelen (C. Bactrianus), med två pucklar. Des-
sa äro svampaktiga utväxter på djurets rygg, och tji-
nar dels att dcrpå lägga packningar, och dels till rid-
sal. Kamelen har ett vänskapligt utseende, genom si-
na pucklar, sin smala hals, och sina oformliga ben;
men är Orientens vigtigaste djur. Endast genom dM
biträde kunna de stora sandöknarne i Asien och Alii-
ka befaras; ty den kan i en förvånande grad fördra-
ga törst, och är till sin måltid nöjd med några torra
tistlar som uppskjuta ur sanden. Inom sig har den
en säck, der det iiidruckna vattnet länge bibehällei'



gg oförderfvadt, och kan i nödens stund drickas af-
Ten af menniskor. Kamelen bär stora bördor, af 5o
lispund och derutöfver, samt uthärdar med dem ända
till io dygns oafbrutna resor. Dess kött ätes (isyn-
perhet är puckeln läcker), dess mjölk drickes, äfven-
jom deraf kan beredas en rusande dryck, af dess hår
tifvas gröfre tygei-, huden ger läder, och dess träck,
begagnas torkad till bränsle, hvarutom deraf tillredes
Salmiak. — c) Lama, är en Syd-Amerikansk kamel-
art, hvilken, för sin säkra gång i bergstrakter, myc-
tet begagnas att bära malm, m. m. vid bergverken.

a. Mushusdjuret (Moschus Moschiferus), fin-
oes i Tibet och närliggande orter, liknar rådjuret, men är
ntan horn, och ger det kända luktämnet mysk, hvil-
tet, inom en art pung, belägen nära nafveln, afskil-
jer sig i flytande form, men hårdnar i luften. Dju-
ret vistas på de högsta berg.

3. Hjortslugtet (Cervus). Dit höra:
a) Éigen (C. Alces), är öfver länderna 6 fot hög,

till färgen brungrå, har breda greniga horn, beborde
»ordliga orternas tjocka skogar; men flyr alla tätare
bebodda trakter. Om sommaren söker han kärr,
kr han vältrar sig i dyn, for bromsars och flugors
•kull. Dess föda utgöres af alla arter löf, äfven barr.
Lätet är jemrande, hos årsgamla likast ljudet af små
tndtrumpetter, hvilket röjes på J mils afstånd. Då
elgen går eller springer höres ett knäppande som hos
rehnen; dess lopp är nästan dubbelt hastigare än ha-
ttens starkaste galopp. I tät skog kastar den hornen
längs ryggen, för att ej hindras af trädens grenar. An-
Jallen utan tillfälle att undkomma, försvarar han sig
genom slag och sparkning med fötterna, både modigt
och eftertryckligt, äfven emot björn och varg. Köt-
tet är godt, och huden så tät, att den, beredd till
ömsk, emotstår en kula. Elgen låter väl tama sig; men
v dyrfodd och svår att inöfva till dragare. Den lef-
rer 16 å 18 år.

b) Hjorten (C. Elaphus), en af de vackraste djur,
W blott 4 f°ts höjd. Dess färg liknar elgens; men
omvexlar på vissa orter i svart och silfver-hvitt. Hjor-
ten blir ovanligt tam, och inöfvas till dragare.

c) Rehnen (C. Tarandus), är detsamma för Laj>]>-
*ai'ken, som kamelen för sandöinarne. Den är un-
Jtfär sju qvarter liög, till färgen svartgrå, och hor-
°*n höga och greniga. Ehuru den ätur hvarjehauda

3,gNatural-historia. Mastologi.
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gräsväxter och löf, är dock dess förnämsta föda den
på fjellarnc så ymnigt växande rehnmossan. Medelst
sin fina lukt kan rehnen äfven om vintern genom snön
upptäcka densamma, då den med framfötterna undan*
skrapar snön och finner sin föda. Derföre vistas reh-
narne alla årstider under bar himmel. Sina horn ftU
la de årligen, hvarefter andra framskjuta i stället Dl
rehnen går eller löper, höres ett knarkande ljud. I ål-
der upphinner den i4at 3år. Dessa djur utgöra
Lappens hela egendom. Han dricker dess mjölk, sant
bereder deraf ost och smör; han äter dess kött, be-
gagnar huden till kläder, af senorna gör han tråd,
af blåsan bränvins- eller mjölkflaskor, och hornen sloj-
das till husgerådssaker eller kokas till lim. Tillika Sr
rehnen hans dragare. Om sommaren bär han bördor
af 4 pund, under Lappens flyttningar; om vintern
spännes han för en art båtformig släde, kallad delsoA-
kia och dels pulkka. Grönländaren, Samojeden, Ostia-
ken, ni. fl. begagna rehnen på samma sätt. Den finnei
äfven vild, och kringdrifver då i stora hjordar.

4- Giraffen (Camelopardalis Giraffa), finnes i
det inre Afrikas ödemarker, och har framfötterna 7,
men bnkfutterna endast 4 alnar långa; ryggen slår starkt
nedåt lutande. Dess höjd vid hufvudet är io alnar.

5. s4ntili>per eller Guzcllcr (Autilopa), höra
till de lifligaste och vackraste djurarter, och finnas »sto-
hjordar uti Asien och Afrika. Gazellens sköna
nio i Orienten ett ordspråk. — Sten«azellen (A. Ru-
picapra), anträffas i Södra F.uropas bergstrakter.

6. Stenbocken (Capra Ibex), finnes i Savoyefl,
der den söker bergstrakter och lefver af mossor, ock
lafarter, m. m- Dess färg är grå. — Manliga Boden
(C. Hircus), lefveraf alla växtarter. Dess lukt fördrtf-
ver råttor. Den hindras att flöja och klifva, om bak-
senan afskäres på honom såsom ung.

7. Farslagtet (Ovis), har många varieteter.
Redan af vårt vanliga Får (O. Aries), känner man mång-
faldiga artförändringar: Svenska, Tyska, Spanska (Me-
rino), Engelska, Isländska, m. m. Dessutom äger
man en art (O. Laticaudata) med mycket bred svans,
bestående af bara fett, hvilken, då djuret är väl födt,
uppgår i vigt till i lispund, hvarföre Kirgiserna spän-
ca under svansen ett slags små kärror, som draga*
af fåret. Annars skulle den af egen tyngd afrycka»

vid
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vid roten. — En annan art har en ganaka lång och
fet svans (O. Longicaudata). — Fåret äter ett stort
antal gräs, löf, ni. m.; af asplöf blir ullen åtrdfvare.

8. Oxen (BosTaurus), är i sitt tamda tillstånd
ti alla färgor, både med och utan horn. Stammen
till densammaär utan tvifvel: a) Vildoxen (Bos Urus),
kvilken (kall finnas i Polen och Ungern; men isyn-
nerhet i de varmare länderna afalla verldsdelar. Han
|r alltid mörkbrun, och bibehåller denna färg äf-
ven såsom tam. Han vistas i djupa skogar och skyr
intet djur; björnar, likaså lejon, kastar han med hor-
nén upp i luften och spitsar honom i fallet på dem.
lagt efter ur-oxen är ganska äfventyrlig; om skotten
fela) kunna endast snabba hästar rädda jägaren. Man
bar e.xempel derpå, att vild-oxarne uppbrutit och kull-
itjelpt träd, dit denne undanflytt. — b) Buffeln (B.
Jubalus), är en annan art af oxslägtet. Den.är jern-
grå, äfven sedan den blifvit tämd. Finnes ide var-
ma länderna; men tam också uti Italien, och kunde tå-
la äfven vårt luftstreck. Den är lättare född än en
kast, och tre gångor starkare än denne.

VI. HöCDJtm (Belluae).
Denna djurklass har framtändcrna och

kofvar på fötterna.
t. Hästtlagtet (Equus). flit höra vår vanliga!

t)Häst (Equus Caballu*), hvilkens fädernesland är Ta-
tariet, der den finnes i stora hjordar. Dess färg är i
detta tillstånd askgrå. Då vildhästarne kringtåga, går
alltid, en af dera såsom anförare framför skocken, och
om denne dödas, blifva de andra villrådiga hvad de
»kola företaga, och kunna lätt fällas. De förfölja» för
den skada de göra på åkerfält. Vildhästar fångas med
snaror, men luta aldrig tama sig; detta lyckas först
med afvcln. För orientaliska nationer, hvilka lefva
sin mesta tid till häst, är denna deras dyrbaraste egen-
dom. Af det oändligt stora antal raser man liar, an-
ses den Arabiska för ypperst. Djurets ålder kan be-
stämmas af den grad tänderna äro nötte.

b) Åsnan (E. Asmus), igenkänd af sina långa
öron, är en artförändring utaf hästen, och c) Mutas-*
»an (E. Mulus) har uppkommit genom blandning af
hingst och åsna.

d) Zebran (E. Zebra) är hvit, med mörkbruna
strimmor på längden af kroppen. Finnes i Afrika.

Lärobok för Ungdom.
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1. FlorfAä«*(p«(Hippopotamus Amphibius), fin-

nes i Afrika, och vistas både på land och i vatten.
Den är ända till 9 alnar lång och 3j aln hög, samt
omkring buken 8 alnar. Hufvudet är 4 f°l > ögon och
öron små. Färgen är mörk, huden tunnhurig. Om
dagen ligger den mest i vatten, och går om nattet
upp och betar, samt gör skada på plantager af alla
slag. Den är farlig endast om den anfalles. Den
hud, 1 tum tjock, nyttjas torkad till sköldar (hvil-
ka afhålla äfven musköt-kulor), och käppar. Den
sofver i land, och upptäckes då, af sitt snarkande, på
flera hundra alnars afstånd.

3. Svinet (Sus Scrofa),är afmångfaldiga varie*
teter, och erhåller en ovanlig fetma. Man har fub-i
nit ett som vägde öfver 44 pund. På ön
la svin begagnas att draga plog. —b) Vildsvinet (Sni
Scrofa Aper), finnes i Europa, är stammen till ofvad*
närode, och skiljes från den af sin mörkare färg. Full-
vuxet skall det väga ända till i5pund. Dess jagande
är ganska vådlig, emedan detta annars späka djurblir
ursinnigt då det anfalles och såras. Det har samdw
lefnadssätt som det tama, med hvilket det gerna pa-
rar sig.

VIT. Hvalar (Cete).
Hafva, i stället för tänder, hornaktiga skifvor i

öfi-a käken, fenor i stället för fötter, och luftrör i
hufvudet.

1. Enhörningen (Monodon Monoceros-), har
tvernne från öfrakäken utgående, spiral-formiga betar, af
10 å 11 alnars längd, bvilka tjena den till försvar
emot stora roffiskar, samt att ur hafsbottnen uppgräf-
va rötter till dess föda, och att stöta hål på isen, för
att erhålla luft. Sällan har den dock qvar mera fa
ett horn; ty det andra är oftast afbrutit. Enhörnin-
gen tinnes i Atlantiska hafvet.

2. Hvålfisken (Balsena Mysticetus), är det
största bekanta djur, och öfvergår elefanten i storlek.
Dess längd är 60 å 70 fot; men inan har fordom fun-
nit dem ända till 200 fot. Ögonen äro små. Hufvu-
det upptager nära en tredjedel af hela kroppen. Ga-
pet är så stort att en båt ined 6 k 8 man kan ro dit
in; men svalget så litet, att djuret kan svälja endast
större gäddor. Den feta tungan skall väga ända till nå-
gra 1000 skålpund. Dess tänder utgöras afde hornartade
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skifvor, dera vi benämna fiskben. Ungefar på midteri
af kroppen har den tvenne andhål, hvarur den, tid
tfter annan, utblåser det insupna, öfverflödiga vatt-
net Till sitt försvar begagnar det sin horizontala stjert.
Anfallen slår den dermed sin fiende, samt kan sålunda
krossa den starkaste båt. Hela flottor löpa ut på hval-
gskfångst, och döda dem med harpuner. Man kokar
Iran af specket, som ofta sitter a alnar tjockt öfver
köttet. De nordliga nationerna, t. ex. Grönländarne,
ila dess kött (hvilket på en unge skall vara smak-
ligt), specket nyttja de i sin mat, och dricka blodet
dermed uppblandadt, huden begagnas till remmar och
ikosålor, det så kallade fiskbenet, sedan det blifvit fin-
ipritadt, till rep, nät,m. ni., refbenen till balkar i hus,
aedra käken till bänkar och dörrposter, beredda tar-
■ar till säckar och skjortor, fenorna att koka lim,
märre ben till brännved, o. s. v.

3. Hvairafsfi.sken, BI insåren (Physeter
Macrocephaltis), är 3o alnar läng, och ger den be-
kanta hvalralven (Sperma Ccli), ett fett ämne, hvil-
let linnes, uti ofta en tum breda ädror, omkring dju-
rtU hjerna. Ett enda ger 20 tunnor häraf. Inom
ådrorna är det flytande; men stelnar i luften, far lik-
het med talg och begagnas till ljus , hvilka alldrig

rskna eller osa), pomador, plaster, in. m. Uti in-
(llvorna bildas atnbran, hvilken i början är illa luk-
tande, men far snart sin goda lukt.

4- Tumlaren (Delphinus Phocsena), benämnes
jfven finnes i alla haf, samt har sitt namn
deraf, att då han, i likhet med hvalfisken, går upp
till hafsytan, hvalfver han sig i vattenytan nästan som
tit hjul. Han är 4 a 6 fot lång, ocli fångas i nat.

II. Ornithologi.

Af foglame känner man omkring 7,000 arter. De
Unna indelas i sex flockar.

I. Roffoglar (Raptatores).
Dessa hafva näbben tjock och stark, i spetsen

Wdböjd, och fötterna försedda med starka, krökta och
'Petsiga klor.



i. Gamslugtct (Vultur), livai till hör den Mor.
sta af alla flygande foglar: a) Kondor (V. Gryphm),
hvilkcn skall vara 8 alnar emellan de utspända ving.
spetsarne. Med dänet af sin flygt jagar han hjordar»
ne tillsamman, nedslår då ibland dem, och bortrörVar
för, kal/var, in. ra. Han tager äfven barn. Dess fä-
dernesland är södra Amerika, der han vistas och btg»
ger sitt bo helst i de högsta klipporna vid hafsstrandcn.

■?.. Falk slitgt et (Falco).
a. Falk a r.
a) Jaktfalken (Falco Gyrfalco), omkring t aln lång,

bebor sommartiden endast de nordligare landskapen»,
t. ex. Lappland och Finmarken. Om vintern gårb»
sydligare. Hans flykt är hög, snabb och rask; hav
syn och lukt skarpa. Till födoämnen fångar han ht»
rar, ripor, orrar, tjädrar, vildgäss, m. m. Då hat
vill taga sittrof' flyger han högt upp i luften, och ned*
skjuter derifrån med pilens hastighet. På höga ock
otillgängliga klippor lefver falken och bygger der flit
bo. Falkjagt var fordom ett mycket vanligt nöje, ock
öfvas ännu stundom i Skottland i och Tyskland; m
isynnerhet uti Persien. — Utom denna finnes det ett
stort antal mindre falkarter.

b. Hök ar.
b) Slaghöken (F. Palumbarius), äfven kallad Duf-hök och Hönshök. Den är ungefär en aln lång oa

hos oss en allmän roffogel, samt modig och djerf, hvar»
fore den ofta inöfvas till jagt, ehuru dertill icke likt
tjenlig som falken. Han tager ej sitt rof såsom da-
ne i lodrätt riktning, utan snedt ifrån sidan, eller ock
sålunda att han i luften kastar sig om, och anfaller
nedifrån, med klor och näbb uppåt sträckta. Bai
är en farlig fiende för hemtamde fbglar, och fång»
äfven orrar, tjädrar, hjerpar, unga harar, igelkottar,
mullvadar, m. fl. Sitt bo bygger denna hök på åt
högsta träd, i djupa skogar. Han fångas, höstetiden,
lätt i hökbur, med én livit dufva till lockfogel.

c) Spar/höken (F. Nisus), liknar den förre, ehuru
den är vida mindre, och vistas om sommaren i sko-
gar; men följer om hösten de söderut flyttande sk«-
rorna af sparfvar. Denna hök är listig och modig,
och jagar merändels tätt utmed marken, flygandes»
yttersta snabbhet Äfven denna griper sitt rof frånsi-
dan, och slår det sedan inunder sig. Han lefver a*
sparfvar, lärkor, finkar, dufvor, höns, mullvadar,
möss, ni. m.

3a | Withtt Hunnightt. A.



c. Örn ar.
d)Kungsörnen (Falco Fulvus), ärren benämd Örn,

Skogsörnj är mer än i£ aln lång, och emellan de ut-
bredda vingarnc stundom nära 4 alnar. Han vistas i
bergiga och djupa skogar, är ytterst djerf, modig och
glupsk. Hans näbb och klor iiro utmärkt starka, och
vingarne muskelfulla och kraftiga. Hans ställning är
hög och stolt, hans syn skarp och flygten utomordent-
ligt snabb. Han flyger högst af alla foglar, och sä-
ges uppnå en ålder af 100 är och derutöfver. Örnen
flngar och dödar unga hjortar, renar, getter, kalf-
rar, räfvar, harar, lamm, gäss, orrar, tjädrar, tra-
■or, storkar, m. m. Det finnes exempel att han bort-
röfvat barn af ända till 3 års ålder. I brist på färsk
löda åtnöjer han sig med as. Sitt näste, af omkring
tre alnars bredd, bygger han på klippor eller i höga
träd, af ris och käppar, betäckte med ljung, mossa, o.
s. v., samt bibehåller det under hela sin lifstid. —Fattigt folk veta draga nytta af örn-nästen; ty då ö'r-
Mrne äro ute på jagt borttaga de det kött dessa fram-
fört åt sina ungar, och när dessa blifvit flygvuxna,
binda de dem i nästet för att tvinga föräldrarne att sä
■ycket längre föda dem hemma. Annars jaga föräl-
drarne dem ut, så snart de kunna flyga och nära sig
sjelfva. — e) Gullörnen (F. Chrysaetos), ofta förblandad
ned föregående, är en ifrån honom väsendtligt skild
art, ehuru mycket lik densamma; men till storleken
något mindre.

f) Hafsörnen (F. Albicilla), är i \ aln lång, således
något mindre än föregående. Tillika är den äfven trö-
gare och icke lika modfull, och jagar blott några tim-
mar om dagen, samt nöjer sig villigare med as. Hafs-
örnen vistas på klippor eller i skogar nära hafs- och
insjoVstränder, och vintertiden äfven på isstycken, deri-
från den passar på rof. Den föder sig isynnerhet med
»torre fisk och vattenfoglar, äfven med skälkalfvar och
mindre landtdjur. Sitt bo, af 2 alnars diameter, byg-
ger den af ris och tångrötter, bäddadt med mossa och
halm, uppå otillgängliga klippor, eller i höga träd.— Fångad, isynnerhet såsom ung, kan hafsörnen lätt
tämjas, och blir då feg, samt alldeles icke farlig for hus-
djur, hvilka han tvertom försvarar mot andra roffoglar.

d. Glador.
g) Allmänna Gladan (F. Milvus), är öfver en aln

lång och hos oss flyttfogel. Återkommen ar hon vä-
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värens sSkra förebud; ty vid hennes inträffande är vin,
tren öfverstånden. Gladan uppehåller sig i skogar
Hennes flygt är snabb, hög och skön, och vid klart
väder sväfvar hon ofta så högt, att hon skönjes blott
som en punkt i luften. Denna högre flygt anses fö-
rebåda en fortfarande vacker väderlek; sänker hon sig
till jorden, har man att vänta regn och storm. Dea
föda äro fogelungar, mullvadar, rottor, grodor, or*
mar, ödlor, m. m., äfven kadaver af alla slag. Sitt
näste bygger hon i högsta träd, af ris, med moua
och ull.

3. Uggelslägtet (Strix).
a. De egentliga Ugglorna.
Dessa igenkännas af sitt kattlika utseende, och

lefva af jagt på harar, fjällmöss, ripor, hjerpar, or*
rar, insekter, m. m. De äro af tvenne slag: Dagugg-
tor, hvilka se och taga sitt rof om dagen, samt Natt-
ugglor hvilka göra det endast i skymning eller mån-
sken. De hafva en hastig och snabb flyg t, och det
förra slaget liknar falkarne häri och i sitt sätt att ja-
ga. Ugglorna uppehålla sig i djupa skogar, bergshå-
lor och gamla murar, och äro af ej ringa nytta ge-
nom sin fiendskap emot rottor, m. il. — De mest kän-
de bland dagugglorna äro: a) Hökugglan (Strix Ulu-
ia) och b) Spar/ugglan (S. Passerina); samt c) Katti
ugglan (S. Aluco), m. fl. bland nattugglorna.

b, Ufvar (Bubo),
d), Eergufven (St. Bubo), den största af alla våra

uggelarter, liknande en mindre örn, uppgår i längd
till mera än 1 aln, samt emellan de utbredda vinf-
spetsarne till nära 3 alnar. Denna uf har sitt tillhåll
bland klippor och berg, der den lägger sitt bo i klyf-
torna. Dess tjutande ljud har på afstånd likhet af
en menniskas nödrop, och höres vidt omkring. Den-
ne uf lider foga af dagsljuset, är stark och modig,
samt jagar både vid dager och i skymning; uti förra
fallet flyger han dock vanligen lågt i det sednare högt
upp i luften. Han är mycket glupsk och jagar isyn-
nerhet vild fogel af alla slag, äfvensom harar, räf-
var, unga hjortar och renar, m. fl. —■ e) Skogsuf-
Vfn (S. Otus), är en mindre art.

11. Skatartkr (Picae).
Delta slägte af foglar utmärkes deraf, att de haf-

va öfru kala 11 af uahben försedd med en dubbel kant,
liknande baken af en knif. — Hit höra:



1. Papegojorna (P&ttncus), hvaraf man redan
känner öfver 100 arter. Deras fädernesland ar-endast de
heta zonerna af både gamIn och nya verlden, och de
utmärka sig lika mycket genom den praktfulla färgen
i sina fjädrar, som för sin läraktighet. De kunna öf-
tm att tala långa ordföljder, att sjunga, hosta,'fny-
sa, gäspa, m. ni. En papegoja kunde de ti'e trosar-
tiklarne obehindradt utantill. De med korta svansar
iro läraktigare än de långsvansade. 'o. Kräkslagtet (Corvus).

a) Korpen (Corvus Corax), är en så kallad strackfo-
gel, hvilken flv ttar inom ett land fram och åter; up-
pehåller sig sommartiden i skogarne och om vintren
på slätter och vid kuster. Den är rofgirig,' har en
utmärkt fin lukt, och kan på ofantliga afstånd upp-
rad ra kadaver. Han fångar unga harar, lamm, mull-
radar, rottor, dufvor, änder, ripor, kycklingar, gås-
ungar, in. m. Äfven bortför han i näbben fogelägg
tamt musslor, hvilka sednare han högt från luften fal-
ler.mot någon klippa, för att krossa skalet och åtkom-
ma invånaren. Han lefver dock äfven utaf afskräden
samt frukter och bär. Dess rofgirighet och vana att,
lika med sina samslägtingar, bortbära och undangöm-
ma allt glänsande, har gifvit anledning till ordsprå-
ket1: stjäla som en korp. Han tätnjes mycket lätt, och
lär att uttala vissa ord, stundom hela meningar. Han
tkall kunna uppnå en ålder af mera än hundra år. —Sitt näste bygger han i höga träd eller på klippor.

b) Kråkan (C. Cornix), är äfven en sträckfogel, och
lefver affogelungar, ägg, möss, grodor, insekter, mask,
kräftor, fiskar, musslor, m. ni., hvilka sista hon vet
att krossa, likasom korpen. Äfven vegetabilier och af-
skräden af alla slag förnöja henne. Kråkan gagnar
genom utrotande af skadliga maskar och larfver, och
upplockar sällan den på åkra in e utsådda säden. Sitt
näste bygger hon i tjocka tallar, och begagnar det i
flera år. Kråkans kött ätes stundom om vintern, och
anses i Januari af några for en läckerhet.

c) Kajan (C. Monedula), förekommer i stora skaror
i kyrktorn och klockstaplar. Hon lefver mest afregn-
maskar och larfver, hvårföre hon ofta ses följa plog-
Kran, och sitta på ryggen af svin och far, der hon
utplockar insekter. Likaledes fortär hon fogelägg-, fruk-
ter och afskräden. Kajan kan lätt tämjas, lär att ut-
tala vissa ord, att hörsamma rop, o. s. v. Köttet af
unga kajor smakar som det af dufvor.

327■Yatiiral-hisloria. Ornithologi.
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A) Skalan (C. Pica), lefver af maskar, larfver, af,

»kläden, kadaver, frukt, bär, ägg, fogelungar, ro. m.Hon bortbär glänsande saker, ooh gömmer en öfvei flödi»
föda till en annan gång. Hon är nyttig för åkrar, ge-
nom förstörande af maskar och larfver; men dödar
kycklingar och andra hemtamda fogelungar, samt ska-
dar halmtak genom sökande efter puppor, o. s, v. Bekunna fångas med pappersstrutar, inuti bestrukna med
fogellim, hvilka nedstickas i jorden eljer snön, ock
hafva en rå köttbit i bottnen. Äfven på fiskkrokar,med kött till bete, upphängde i träd, der skatorna
uppehålla sig. Samnia medel kunna begagnas emot
dess öfriga samslag tingar. — Skatorna blifva lätt ta*
ma och lära efterapa några ord. -r- De hvita art-,
förändringarne af korpar, skator m, 11. uppkomma ge*
nom et( slags sjukdom.

e) Nötskrikan (C, Glandarius), äfven kallad Korn»
skrikan, Br en utmärkt vacker fogel, känd af sitt gäl.
la skrik: g«öÅ, gääk. Lefver af nötter, ollon, m. m.
(hvaraf den för framtiden gömmer öfverflödet), samt
insekter, maskar, fogelägg, o. s, v. Kan tämjas och
lärer att eftersäga vissa ord.

3, Göken (CucuUis Canorus), har storlek af en
liten dufva., och är brungrå till färgen. Han är den'
enda fogel, som ej bygger eget näste, ooh ej ligger ut
sina ägg, utan dessa lägger han i andra insektätandö
foglars bon, hvilka utkläcka äggen och föda ungarne,
de der dock slutligen uttränga foglens egna. UtfliH
gen sätter sig gökungen i ett träd, och lockar med
sitt skrik, siskor och andra småfoglar, hvilka då åter
en tid bringa honom sin föda, tills han sjelfkan skaf-
fa sig densamma. Han lefver af insekter. Är flvttfogeL

4t Göktytan (Jynx Torquilla), har ungefär sann
ma förg och en viss likhet med göken, samt äger til*
lika den egenskapen, att kunna vrida hufvudet rundt
omkring halsen, Hon varnar med sitt rop andra små-i
foglar för sådana som lefva af rof. Hon är flyltfogeL

5. Hackspettar (Picus). Af dessa finnas flera
slag, hvilka lätt igenkännas af sina brokiga färgor,
och sin vana att klättra längs träd, och i dem hacka
med sina starka näbbar. Detta sker stundom med
den styrka, att det dånande ljudet höres vidt omkring.
Afsigten dermed är att undan barken framplocka de
maskar och larver, som der dölja sig, och utgöra hack-»
spettatnes föcja. {teras tunga är på andan försedd med
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en härd spets, och fogeln har den förmågan att långt
och hastigt kunna utsträcka densamma, och dermed
genomborra och framdraga maskarne. Under hackan-
det löper den omkring trädet, for att efterse om ej
dessa framkrupit på andra ställen.

6. Härfogeln (Upupa Epops), förekommer i
ilogiga orter, löper ganska snabbt längs marken, och lå-
ter ofta höra ljudet; Opp- opp- opp.' Opp- opp-opp!
Ganska skygg får man sällan se fogeln, utan ett lika
ljud höres från olika håll, dit densamma hastigt för-
flyttar sig. Detta har föranledt mången spökhistoria,
och fogewr rop har blifvit ansedt som förebud till krig,
missväxt och dyr tid. Häraf namnet Härfogel. samt
Oarinesfogel, Den lefver af insekter, myror och myr-
Sgg. Ungarne kunna tämjas. Är flyttfogel.

7. Honungsfogeln (Trochilus). Hithöra gan-
tka många arter, som äfven få namn afKolibri, och bland
hvilka finnas de minsta af alla fog lar. Deras fädernes-
land äro de varmaste klimaterna i alla verldsdelar;
men framfor allt Amerika. Deras fjädrar lysa af de
mest praktfulla och skimrande fargor, med glansen af
tusen mångartade ädelstenar, hvarföre Amerikanska
fruntimmer bära dem upptorkade såsom prydnader i
örringarne. Deras rörelse är lätt och flygten hastig;
sällan vidröra de jorden, utan sväfvande ifrån blom-
ma till blomma utsuga de honingen, hvilken utgör
deras föda. För öfrigt äro de nog djerfva att förfölja
vida större foglar an de sjelfva. Den största af dem
(T. Pella)., är så stor som den minsta fogel hos oss;
hvaremot den minsta Kolibri, den så kallade Flugfo-
%tln (T. Minimus) har knapt storleken af en humla.
Man skjuter ned dessa med vatten; ty äfven den fina-
ste sand skulle alldeles förstöra det lilla djuret. Fång-.
ne dö de merendels genast. Sitt bo, hvars storlek är
som en half valnöt, bygga de af bomull och andra
fina trådar, vanligen emellan tvenne citronblad eller
»id en stjelk. Äggen, två till antalet, 1ära hvita och
Hafva storleken af en liten ärt, och de nyss kläckta
ungarne af en vanlig fluga. Modern föder de späda
ungarne med en i sin näbb uppsamlad honingssaft.

111, Vattenfoglab (Anseres).
Hafva näbben tunn och nedtryckt, med ett slags

tillökning vid ändau, och simmfötter, d. a. tuna foiena-
Q£ med en hinna,
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i. An&slagtct (Anas).

a) Svanen (Anas Olor). Denna sköna hvita fo-
gel, hvilken hålles såsom prydnad tam i trädgårds-
dammar, finnes hos oss vild, ehuru bortflyttande un-
der vintren. Den lefver af vattenväxter, isynnerhet
dem, som finnas på bottnen, äfven af lundtgras (så-
som klöfver, ungbrodd, rofblad, m. in.), samt vatten-
insekter och grodor; men ej af fisk. Om vintren fö-
das de tama med korn, hafre, o. d. in. Sina bongöra
de af vass och andra vattenväxter vid stränderna. Sva-
norna äro modiga och starka, samt forsvara med sl»>
gen af sina vingar både sig och sina ungav tapi
pert, äfven mot stora roffoglar. Svanorna skola let-
va länge; vanligen 3o å 4°> äfven till ioo år.

b) Gåsen (A. Anser), finnes hos oss både vild och
tam. Den förre är flytlfogel och tågar fram om vå-
ren i stora skaror norr ut, der den vid de nordliga
sjöarne och hafsstränderna utkläcker sina ägg, och åter-
vänder om hösten mot södern. Vildgåsen är gråspräck-
lig; af de tama finnes en helt hvit artförändring.

c) Eidergasen (A. Mollissima), bekant för de ut-
märkt fina dunen han lemnar, kände under namn af
ciderdun. Är likaså en flyttfogel, som bygger sitt nä-
ste helst på öde holmar och obebodda skär, under
bergsskrefvor eller stora stenar, till skygd emot vin-
darne. Boet fy lies med de finaste dun, hvilket utgör
det benämde ciderdunet, och uppsamlas härstäde*.
Denna fogel paras under starka strider, och den se-
grande behåller honan. Ungar fångade blifva utmärkt
tama. Eidergasen lefver af fisk, musslor, snäckor och
hafsinsekter. Den är känd äfven under namn af Bot-
tengås, Gudunge (hanen), Äda (honan), m. m.

Till detta slägte höra för öfrigt: d) Ankan (A.
Domestica), jemte många slag af Änder.

i. Tordmulcn(klca Torda), en flyttfogel,som
infinner sig hos oss ungefar i början af Maj. De bo
hundrade par tillsamman inom en bergsklyfta, och
honan ligger ut ett enda ägg, och det på hårda klip-
pan utan något underlag. Skinnet af tordmuleu nyt-
tjas på Grönland och Kamlschatka till kläder.

3. Stormvu dersfogelnCProcellavki Pelagica),
har fatt sitt namn deraf, att den vid infallande storm ■

stora skaror samlas kring seglande skepp, liksom för
att söka en tiltflygtsort. Den håller dock ut äfven i
den vildaste storm, vid klippor eller i öppna sjön. I
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lugnt vader springer den längs vattenytan, utan att
sjunka. Den är stor sona en lärka, men mycket fet,
hvarfore invånarne på Färöarne bruka den susoin lam-
pa, sålunda ntt de midt igenom hela kroppen. och ut
ifrån munnen draga en ljusveke, hvilken antänd brin-
ner så länge det ännu finnes något fett i kroppen.

4< Albatros (Diomedea Exulans), har storleken
»fen gås, stundom större. Ingen fogel företager så lån-
ga vandringar som denne; ty den följer vissa fiskar-
ter, hvilka utgöra dess föda, ifrån den ena polen till
den andra. På detta sätt undviker han alltid vintren
inom någondera jordhalfvan.■

5. Pelikanen (Pelecanus Onocrotalus), är den
itörsta af alla vattenfog lar, dubbelt så stor som svanen,
och till skapnaden lik en gås. Den är öfver tre al-
nar lång och emellan de utspända vingspetsarne mer
in 6 alnar. Vid underkäken hänger en gul, hinnak-
tig säck, hvilken kan sammandragas och utvidgas ef-
ter behag, så att vissa pelikan-arter kunna deri rym-
ma ett menniskohufvud, och fogeln sjelf hela fem kan-
nor vatten. Han lefver af fisk, och förvarar öfverflö-
det deraf i hakpåsen, hvarur äfven ungarne matas,
och detta har föranledt fabeln, att de födas med blod
ur modrens bröst, emedan detta härvid stundom far-
gas af fiskames blod. Pelikanen finnes om sommaren
i södra Europa; men flyttar den kallare årstiden än-
nu sydligare. Huden beredes till pälsverk, och i Ostin-
dien inöfvas han till fiskfångst.

6. Iiomm (Colymbus Arcticus), har fötterna sit-
tande så långt bakut, att den blott med yttersta svå-
righet hjelper sig fram på land; också träffas den här
endast nära stranden. Deremot simmar och dyker han
«å mycket bättre. Sitt näste bygger han så nära vat-
ten som möjligt; stundom ligga äggen äfven till en del
deri, ibland saf, eller på nedhängande qvistar. Af dess
hud plägar allmogen göra sig vintermössor, eller ock
begagnas endast det mångskiftande bröstet och halsen
till bräm på en sådan.

7. Fishmäse (Lams Canus), kallad Homåka.
och Mave. Lefver af fisk , och uppehåller sig för denna
fångst skocktals äfven midt uti stora städer, der skju-
tande är förbjudit. — En annan art måsar, benämd
b) Svartlasse eller Strunt/ägare (L. Parasiticus), lefver
äfven af fisk; men kan ej sjelf fånga densamma. Han
jagar derföre sina stamsläktingar, tills de uppkasta sitt
ntdsväljda rof, då han begärligt förtär det.
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8. Pingvincn (Aptenodytes), är utmärkt dcri-

genom, alt hans korta vingar, som nrira likna fiskam-
es fenor, alldeles icke kunna begagnas till flygt; men
vid simmandet biträda de sig dermed, såsom ett slagi
xodd. De finnas i hafven omkring södra polen, och
Sro af flera arter: a) Patagoniska Pingvinen (A. Pa-
tagonica), öfver a alnar läng och väger 4° skålpund;
b) Kaptka Pingvinen (A. Demersa); m. fl.

IV. Vadark (Grallae).
Denna fogelart igenkännes af sina långa, öfver

knäet nakna ben, hvars tår äro endast till hälften sam-
manvuxne genom en simmhinna, samt af en lång, trind
näbb, hvarmed de taga sin föda, vanligen ur vattnet

i. Ib is (Ibis Sacra), är större än en vindspof,
till färgen hvit, försedd med en lång krökt näbb,
och utan fjädrar ända ned på halsen. Sålunda har na-
turen utrustat honom att taga sin föda ur vattnet, och
den finnes uti Egypten i stora skaror, straxt efter
sedan Nilen åter fallit ut, der den i det grunda vattnet
uppäter isynnerhet krokodil-ägg, och skadliga insek-.
ter. För denna oskattbara nytta, och emedan folk-
tron diktade att denna fogel försvarade landet för de
drakar, som från sandöknarne här ville intränga, e§-
nade de gamla Egyptierna honom en gudomlig dyr-
kan. Man balsamerade och förvarade alla anträffade
döda Ibis fog lar, och dess äfven afsigtslusa dödande
stramades med lifvet.

2. Translägtct (Ardea). Hit höra:
a) Tranan (A. Grus), hos oss en allmänt känd

flyttfogel, är öfyer tre alnar emellan de.utspända ving-
spetsarne, och har luftröret bildadt ungefar som en
trumpet, hvårföre den under sin flygt kan ge ett så
starkt ljud. Vid sin flyttning uppställa tranorna sig
i en spetsig vinkel, för att sålunda lättare klyfva luf"
ten; men om de hotas af häftiga vindkast, eller af
stora rofFoglar, sluta de sig tätt tillsamman i en ring*
Främst flyger en anförare, hvilken alltid med ett ljud
tillkännager sia kosa, hvartill de andrasvara, till tec-
ken att de följa. Då anföraren sänker sig ned till jor-<
den, göra de andra det äfven, annars icke. Under det
de öfriga sofva, vakar han och varnar för alla faror.
Tranorna uppehålla sig på sumpiga ställen, der de till-
reda sina bon i buskar, omgifne afsafoch vatten. TJr
de två ägg de lägga, kläckte en uiigv af hvardera kö»
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nel. Om dessa fångas, blifva de lätt tama. Tranan
lefver af ormar, grodor, m. va. ; men äfvea .af växt-
rikets alster.

b) Stork (A. Ciconia), är hvit till färgen, och
ungefär a alnar hög, samt hos oss llyttfogel. Dess
gång är gravitetisk; han skyr foga för inenniskor, kan
lätt fångas, och blir då utmärkt tam, samt yttrar myc-
ken klokhet och trohet. Hane och hona lefva hela sitt
lif igenom /örenade. Sina bon bygga de på takåsar, vid
förfallna skorstenar, gamla bygnader och trädstubbar.
Dessa bon begagnar ägaren eller familjen ända till hun-
drade år. Man kan locka den att bygga sitt näste på
ett ställe, om man fäster ett litet hjul vid kroppåsen
af ett halmtak, och framlägger risqvistar åt dem. Stor-
len lefver af fisk, grodor, ormar, insekter och möss. "Vid
första kalla nordanvind om hösten flyttar han söderut.

c) Htigtrn (A. Cinerea), Sr mindre an storken,
bl:Vgrå till färgen, och hos oss flyttfogel. Den uppe-
håller sig i aflägsna skogar, invid vattendrag. Han
lefver af fisk, amfibier, kräftor, insekter, m. m. Sitt
näste bygger han i höga träd. En fångad äldre hä-
ger dör af sorg och hunger; en yngre vänjer sig vid
fingenskapen.

3. Morkulla (Scolopax Rusticola), är flyttfo-
gel, och lefver af maskar, insekter och spädt gräs.
Flyger om nätterna alltid samma stråt fram och åter.

ty. Snäppa (Tringa Hypoleucos), i vissa lands-
orter benämd Btckasin, anträlFas löpande längs strän-
derna af floder ocii sjöar, under ett oafbrutet skri-
Lande läte. — Detta slägte har för öfrigt inånga arter.

5. K.ornknarr (Rallns Crex), äiVen känd under
namn af Ängsnärpa, Rågskrika., m. m., uppehåller sig
i bördiga åkrar, derifrun han om sommaraftnarne lå-
ter höra ett oafbrutet skärande läte. Lefver af dagg-
maskar.

6. Strutsen (Struthio Camelus), är den hög-
sta af alla foglar, öfver ryggen tre alnar och dertill
ännu en hals af i \ alns längd. Vigten uppgår till i5
pund. Låren öro nakna och tjocka, som på en men-
niska. Vingarne äro korta, och tjena icke att flyga,
men blott att biträda vid löpandet, hvarunder strut-
sen oafbrutet flaksar med dem, samt öfverträffar vi-
da den snällaste häst i hastigheten af sitt ilande lopp.
Han bebor torra öknar och sandhedar, framför allt
Sahia i Afrika; uien han finnes äfven i Asien. Dess
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föda utgores af åtskilliga frön och frukter; törst kan
han fördraga lika med kamelen. Strutsens ägg väga tre
marker. Tagen såsom unge kan strutsen tamas, och
låter begagna sig till lastdjur, samt löper med den
största karl på ryggen, så Fort att han knappt vidrör
marken. Dess livila sköna fjädrar äro öfrer allt kän-
de och högt skattade. Skalen af äggen begagnas till
drick eskärl, m, m. — b) Kasuaren (S. Cusuarius), Ir
mindre än strutsen, med svart beklädnad, liknande me-
ra tagel än fjäder. Finnes isynnerhet på Moluckiski
öarne.

Y. HöNSFOGLAR (Gallinae).
Dessa hafva öfra käken hvälfd öfver den nedra,

på ändan nedkrökt; tårna äro vid roten förenade mej
en hud.

1. Påfoglar (Pavo Cristatus), hemma ifrii
Ostindien, är bekant för sina sköna svansfjädrar, meé1
deras så kallade ögon, glänsande i guld och mångfald*»
ga andra färgskiftningar. Likväl är endast hanen för-
sedd med denna lysande prydnad, och med stolthet
slår han ut dem i form af en solfjäder, likasom haa
synes förlägen öfver sina fula, röda fötter. Honan ■>
grå och ful.

2. Kalkon (Meleagris Gallopavo), är känd iEö-
ropa sedan i524, hemtad från Amerika, der den fin-
nes vild i skockar af 4 & 5000 st. samt ända till a
pund i vigt. Kalkonen anträffas vild äfven på Ulimaroa.

3. Fasanslagtet (Pfaasianus).
a) Allmänna Fasanen (Ph. Colchicus), har att

namn ar floden Phasis i Kaukasien, der denne anträf-
fas vild. Till storleken är denne knapt som vanligt
höns, och fordrar mera frihet för att trifvas väl. Han
vill flyga omkring i skogsparker, och bör hafva der
små hus bygde mot regn och kyla. — b) Guld/au*
nen (Ph. Pictus), är mindre än föregående, men for-
sedd med en svans af mera än 2 fots längd. Fjädrar-
ne öfvergu i färgprakt och glans all beskrifning. Huf-
vudet prydes af en guldgul glänsande fjäderbuske utaf
fina silkcslika fjädrar; de längsta uppgå till mera än 3
tum. Dess fädernesland är Kina; men han tål äfveu
nordligare Europas luft. — c) Silfverfasanen (Ph.
Nycthemcrus), härstammar äfven från Kina, är större
än den allmänna fasanen.
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d) Tuppen (Ph. Gallus), är hemma från Ostin-

djen. Man har höns af flerfaldiga artförändringar. —Uti Egypten utkläckas ägg i ugnar, flera tusende på
en gång.

4. Orrslägtet (Tetrao). Deraf äro de mest
bekanta:

a) Tjädern (T...TJrogallus), hemmastadd i alla nor-
diska skogar, fortplantar den sig sällan fangen och i
bor. Den sk jutes lättast under lektiden, hvarvid han
befinner sig likasom blind och döf, och trän kan då
Ött nalkas denne annars så skygga och varsamma fogel.

b) Orren (T. Tetrix), finnesöfverallt i våra sko-
jar, der han lefver af löfträdens knoppar och späda
Wad, hvarjehanda bärsorter, myrägg, hvilka sista sam-
las isynnerhet till ungames första föda, m. in. Om
rintern bruka orrarne ofta låta snöga in sig, eller
jräfva de sig sjelfva djupt under snön, och sitta der
titt tillhopa; men förut fylla de kiafvan med ahl och
björkknopp. Orrar skjutas och fångas i snaror af
nngfaldiga slag. Äfven brukar man vintertiden taga
dem sålunda, att tVenne personer gå ut i skogen der
de finnas, den ena méd ett kastnät, den andra med
dt eldbloss. ■ Orrarnß förvirrade af skenet flyga emot
detsamma, och kunna då fångas ined nätet. — Till
detta slägte höra dessutom, c) Snöripan (T. Lagopus),
d) Hjerpen (T; Bonasia), e) Rapphönan (T. Pérdix),
f) fVakteln (T. Coturnix), m. fl.

VI. Tättingar .
Igenkännas på en kägellik spetsig näbb, oftast beg-

;e käkarne rörliga.
1. Dufslågtet (Columba).

a) Skogsdufvan (C. Oenas), finnes öfverallt i vå-
ra skogar, der den bygger sine nästen uti ihåliga träd.
ir flyttfogel. — Af dufslågtet finnas ett stort antal ar-
ler, såsom: b) Ringdufvan (C. Palumbus), c) Tur-
inrdufvan (C. Turtur), samt flera varieteter af tama
dufvor.

2. Lärkan (Alauda Arvensis), äfven kallad Säng-
lirka, grå till färgen, är den tidigaste till oss åter-
kommande flyttfogel. Sin bekanta sköna sång anstäm-
*er hon vanligt flygande upp åt luften i lodrätt eller
'piralformig riktning. Hon sjunger äfven i bur, och
**■ der födas med bred uppmjukadt i mjölk, korngrö-
(*» stötta hampfiön, in. ni. Buren bör vara rymlig och
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klädd ofvan med linväf, annars sönderstoter hon ii*
af vana att flyga uppåt. Lärkan lägger vanligen tnkullar ägg om året; boet bygges i sädesåkrar. Köttet
ar läckert.

3. Staren (Sturnus Vulgaris), en flyttfogel, af
svart glänsande färg. Fångad, isynnerhet såsom! ung,
lär han sig att eftersäga ord, att efterhärma andra fog.lar och hvissla melodier. Hdns födoämnen äro intet*
ter, larfver, daggmaskar, o. in. d. samt frö och korn;
men i bur lefver han af bröd ro. m. uppblött i mjölk,
hampfrön, o. s. v. — b) Vattenstaren (St. Cinchu)
■qvardröjér hos oss hela vintren, och langar insekter,
om våren fiskrom, vid-öppna sjö- och flodstränder, der
han dyker under vattnet och löper längs bottnen qwt
strömmen, för att taga sin föda.

4. Trastslagtet (Turdus).
a) Sängtrasten (T. Musicus). af hvars säng .Tia

skogar ofta genljuda, framför allt under ljusa sonunir-
nälter. Han lefver af insekter, daggmaskar, röunbir.
enbär, m. m. och fångas lättast om hösten idonormea
rönnbär. — Hit höra: b)Dubbel-Trasten (T.
rus), i vissa landsorter kallad Talltrasten, hviurf
namn dock tillagges äfven Sängtrasten j c) BJörktrt-
sten (T. Pilaris), d) Koltrasten (T.'Merula), har (t
sorgligt intagande sång; m. fl. ,<

5. Sidensvans (Ampelis Garrulus), är ,lf
Europas vackraste foglar. Dess fjäderbeklädnad är giju
och silkeslik, samt af mångfaldigt omvexlande färjor.
Han blir hos oss hela viritren, lefver fangen af äH slip
föda; hans sång. är låg, och föga melodisk.

C. lioxia-slägtet. ■'•

a) Korsnäbb (Loxia Curvirostra), en trög fbéel,
som lefver af gran och tallfrön, m. m. Fångad blir
han lätt tam; men har ingen angenäm sång.

b) Domherren (L. Pyrrhula), räknas bland jånj*
foa;larne, ehuru dess ton är föga melodisk. Fång*'
blir han lätt tam, och lär efterapa allehanda melodier-
Han lefver af åtskilliga slags frön, både utaf tråd ock
växter, äfvensom af bär.

7. JFinkslägtet (Fringilla).
a) Bofink (F. Coelebs), en sångfogel, af bvarsr*

ska och behagliga toner våra skogar om sommar**
öfverallt genljuda. Han flyttar vanligen sydligare till
vintern, och lefver af insekter, larfver samt frön irt*
hvarjehanda slag. b) Steg-
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b) Steglitsan (F. Carduelis), Sr en af våra .vac-

kraste foglar, tillika liflig och läraktig. Hennes sång är
fulltonig, välljudande och behaglig. Hon lär sig att
efterapa visor, m. m. Genom parning af en steglits
hane och kanariefogels hona, far man ganska vackra
bitarder, som hafva en högst angenäm sång. Steglit-
ian lefver af tistel, karrborr, groblad, m. m., och i
bor af hampfrö, o. s. v.

c) Gröiisiskan (F. Spinus), vår allmännast- be-
Unta sångfogel. Han blir utmärkt tam, och lär att
eftersjunga melodier.

d) Kanariefogcln (F. Canaria), blef i början af i6:de
irhundradet bragl till Europa från Kanarie öarne. Han
lefver af det så. kallade kanaricfröet, och sjunger bät-
tre i sitt tama än under sitt vilda tillstånd.

e) Gråsparfven (F. Domestica), vanligast kallad
endast Sparfj tinnes öfverallt vid husen, och bygger
illdrig sina nästen i skogarne. Han fortplantar sig 3
i 3 gångor om året. Man kan fånga sparfvar med
All, hvarunder man strött agnar, hafra, m. in. och
uppgillrat med en pinne, hvilkcn med ett snöre kan
undanryckas.

Till Finkslägtet höra: f) Norrfinken (F. Monti-
fringilla), g) Hamplingen (F. Cannabina), m. fl.

8. Erlcslägtet (Motacilla).
a) Näktergalen (M. Luscinia), finnes endast i den

»drare delen af vart land, och är ryktbar för sin för-
tjusande sång. Denne utmärker sig genom fulla, kla-
ra toner, en ljuf harmoni, samt mycken omvexling,
bestående af ungefär a4olika strofer. Men hvar och
en näktergal har i något företräde för den andra, och
alla sjunga icke lika väl. Man har hos dem röjt tyd-
liga bevis på egenkärlek och afundsjuka. En näkter-
gal dog, då han i hög ton fann sig öfverträffad af en
person, som lärt sig härma hans sång. Till färgen är
han gråbrun och lefver af insekter, larfver, bär, m.
m. Om hösten flyttar han till sydligare länder.

b) Sädesärlan (M. Alba) och c) Gula Sådesärlan
(M. Flava), tvennc flyttfoglar, som hos oss äro vårens
säkra forebud. De nära sig afbromsar, flugor, mygg
och andra insekter. Ariorna måste ofta utkläcka gö-
kens ägg och föda dess ungar.

d) Stensqvätta (M. Oenanthe), öfver allt bekant
hos oss, såsom beboende stenrös och gamla murar.

Lurobok för Ungdom.
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IgenkHnnes på sitt vippande med stjerten. Hon lefver
af insekter, såsom smärre skalbaggar, flugor, m. ni.
Är flyttfogel.

e) Rödst/cttcn (M. Phonlicurus), uppehåller sig
gerna nära hus, der nian ofta trillar deras bon i ved-
traiVaT, m. m. Han Br liflig och munter, oeli han*
sång behaglig, ehnru nian rtörre omvexling. Vid sin
ll\i;l igenkänncs han på den röda ntlnrdda stjerten. —f) Kungsfoeeln (M. Regnlus), den minsta af våra fo-
gelarter, haller i längd endast 3, tum. FlyttfogeL

9. Talgoxen, Talgmesen (Parus Major),
har sitt namn efter sin begärlighet på feta saker, hvår-
före han ock lättast fångas med talg till bete i så kal-
lade talgox fällor. Vanligen lefva lalgoxarne af insek-
ter, larfver och fröarter. De äro rofgiiiga, och anfal-
la ej sällan sjuka foglar, eller sådana som fastnat i snaror.

10. Svalslägtct (Hirundo).
Detta upptager flere arter, skilda till vissa delnr

i sitt lefnadssält, såsom:
a) Ladusvalan (H. Rustica), b) Hussvalan (H.

Urbica), c) Ringsvalan (11. Apus), d) Strandsvalan
(H. lliparia), m. fl. —Svalorna äro flyttfoglar; de lef-
va af myggor, dagsländor och andra insekter, som up-
pehålla sig nära vatten. Deras flygt är pilsnabb. De
aftlytta i stora skaror på en gång , och skola vår vin-
tertid finnas isynnerhet uti Afrika. Om våren återvän-
da de ensamme eller parvis, och anses deras närvaro
såsom bevis till säker värma. Att de hos oss skulle
öfvervintra på sjöbottnen är en fabel. Svalorna byg-
ga sina nästen af våt lera, den förstnämde arten in-
om lador, loft, m. m., den andra vid taklister, o. *.
v.; ringsvalan, igenkänlig af sin hvitaktige strupe, uti
torn, höga bygnader eller träd, samtstrand- eller jord-
svalan inom djupa hål, stundom ända till 3 alnar,
dem hon gräfver i branter vid sjöstranden.

III. Herpetologi.

Arternas antal bland amfibier beräknas till ungefär
i,500. De flesta kunna lefva både i vatten och på
land, och deraf hafva de sitt namn. Alla sakna bå-
de hår och fjädrar. De andas likasom daggande djur



Natural-historia. Herpetologi. 339
och foglar genom lungor; m«n dessa kunna länge um-
bära dels all luft, och dels frisk luft. De hafva af-
Ten förmågan att lefva ganska lång tid Utan föda;
sköldpaddan t. ex. kan svälta hela aret om. I allmän-
het äro amfibierna ovanligt seglifvade. Grodor, på
hvilka man utskurit hjertat, hoppa ännu en stund om-
kring; sköldpaddor hafva lefvat hela månader, sedan
man borttagit största delen af deras hjerna, samt en
hel vecka, sedan man afskurit hufvudet. De flesta
amGbier fortplanta sig genoln agg, dem de dock ej lig-
ga ut såsom foglame, icke heller lifnära de sina nyss-
födde ungar.

Djuren af denna klass, delas i tvenne ordningar:
Fyrfota (lleplilia) och Ormar (Serpentia).

I. Fyrkota.
t. Skoldpaddslägtet (Testudo). Sjelfva dju-

ret bor helt och hållet inom ett hårdt skal, hvarur
det kan utsträcka hufvud-, svans och fyra fötter. De
Gnnas blott i varmare länder, och delas i hafs- flod-
och land-sköldpaddor. I följd häraf begagna de ock
olika födoämnen: småfisk, insekter, maskar, vatten-»
växter, mossor, gräs, m. m. I allmänhet äta deovan-
ligt litet. De fortplantas genom ägg; honan lägger
stundom öfver iooo sådana, i hålor af sand, samtöf*
vertäcker dem, tills de framkläckas af solvärmen.
Sköldpaddans kött är en förträfflig och helsosam föda.
Man uppger exempel på dem, som lefvatända till iis
år. Om de stjelpas på rygg, blifva de liggande i den-
na ställning, hvårföre detta medel begagnas att fånga
dem. De största vistas i hafvet, och den så kallade
Jätte-Sköldpaddan (T. Mydas), uppnår i längd 8 och
i bredd 6 fot, samt 4<> punds vigt

2. Grodslugtet (Råna).
a) Paddan (R. Bufo), har en smutsgrå färg, med

bruna och gulaktiga fläckar, samt ett vämjeligt utse-
ende; finnes på mörka ställen, i grufvor, källare, sten-
ros, m. m. Deras parning, likasom hela grodslägtets,
sker i vatten. De lefva af insekter, maskar, larfver,
sniglar, samt vissa stinkande växter. De äro högst seg-
lifvade, och man finner paddor inneslutne i stenmas-
sor, mi jorden, m. m. der de utan gemenskap med yt-
tre luften, lefvat troligen i oräknelig tidslängd. An-
talet af dem blir stundom så stort på vissa orter, att
de utgöra en landsplåga. — Till slagtet höra vidare:
b) Vanlig Groda (R. Temporaria); c) Ätlig Groda,
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ESllfro, (R. Esculenta), hvars lår och något af bak-
delen, framför allt i Frankrike, anses för en läcker-
het; d) Oxgrodan (R. Ocellata), i Nord-Amerika, är
stor som en kanin, och bölar som en oxe; in. fl. Al-
la grodarter likna paddan till kfnadssättet.

3. Ödlor (Lacerta).
a) Krokodilen (L. Crocodilus), finnes isynnerhet

uti Nilen, samt i Ostindien. Är det största djur i sött
vatten, 20—5o fot långt, med ett förfärligt gap, försedt
med ett stort antal skarpa tänder. Han ligger nästan
orörlig på flodernas stränder, och passar på rof, bvilket
utgöres af större och smärre djur, fiskar, äfven insek-
ter, snäckor, m. m. och , såsom fullväxt, äfven af menni-
skor, men dessa sistnämde helst i vattnet; ty på lan-
det kan man lätt undkomma honom, emedan han med
svårighet vänder sig åt sidan. Negrerna våga, oak-
tadt hans styrka och starka gap, i strid med honom,
döda honom och äta hans kött. Krokodilen lägget
omkring 100 ägg, af gås äggs storlek, i sanden, der de
utkläckas af solvärman. Berättelsen omkrokodilens tå-
rar är en fabel. — Den Amerikanska krokodilen: b)
Kayman eller JUigator (L. Alligator), är blott 8 fot
lång, samt mindre farlig.

c) Kameleonten (L. Chamaeleon), finnes uti Ostin-
dien och Norra Afrika, är en fot lång, och ändrar
färg efter födan, eller om den blir ond, na. m.

d) Salamandern (L. Salamandra), i Europa, knapt
I qvarter lång. Genom den fuktighet han utsvettar i
eld, emotstår ban en tid dennes kraft; men är ej ofor-
brännelig.

e) Basilisken (L. Basiliscus), i Södra Amerika, är
11 fot lång och oskadlig.

f) Draken (L. Draco), en liten art ödla, som kan
flyga från träd till träd, med tillhjelp afen hud emel-
lan fram och bakfötterna. De stora och eldsprutande
drakarne höra till fablerna.

g) Ödlan (L. Agilis), fortplantar sig både genom
ägg och lefvande ungar. Föder sig af daggmaskar, flu-
gor, syrsor, m. m. — h) Vattenödla (L. Palustris),
uppehåller sig i kärr, diken, dammar, o. s. v. Lef-
ver af vatteninsekter, grodrom, flugor, m. m. De fort-
plantas genom ägg. Under vintren ligga ödlorna, stel-
nade, i dvala. Stympade och afskurna lemmar åter-
växa å nyo.
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11. Ormar.
Af dem känner man redan öfver 200 serskildta

arter, och sannolikt finnes det ännu flera. Vid sin
krypande rörelse biträdas de af bukens fjäll, hvilka
gi/va dem fäste emot marken. Den obehagliga lukt
som åtföljer ormarne, uppkommer af en saft, hvilken
ntsilas ur körtlar på deras buk. Deras ovala hufvud
bar uttänjeliga käkar, hvårföre de ock kunna svälja
tjockare djur än de sjelfva äro. De giftiga hafvatven-
ne ihåliga huggtänder, invid hvilka sitta små blåsor,
hvarur en giftig vätska vid bettet rinner mi såret. En-
dast sammanblandadt med blodet är det skadligt; då
det genom munnen ingår i kroppen, är dess verkan
ej farlig. Hvarje orm har ett olika slags gift. Då hän-
derna blifvit gnidne med libsticka, skall man kunna
handtera de giftigaste ormar, utan att af dem bitas.
Deras syn är svag; men ehuru utan yttre öron, fattas
dem ej hörsel. Ett fett omger deras inelfvor, kändt
under namn af ormfett. De flesta fortplanta sig genom
Sgg; endast få framföda lefvande ungar. Ormarne er-
hålla årligen ny hud. Deras föda är olika, efter hvar
och ens storlek och luftstrecket hvari han anträffas. De
lefva af örter, frukter, insekter, maskar, grodor, pad-
dor, möss., foglar och deras ägg, samt de större or-
marne af daggande djur, såsom tigrar, bufflar, ni. m.
Man träffar dem både på land och i vatten, och de
tjena att utrota ett stort antal skadliga djur. I kal-
lare länder ligga de hela vintren uti dvala. Vissa or-
mars kött ätes på sina ställen.

i. Skallcrormen (Crotalus Horridus), den gif-
tigaste, finnes i Amerika; de största i Ostindien. Man
har sett dem från 4—l° fot långa. Vid ändan af dess
rtjert sitter en art skallra, af genomskinliga perga-
mentlika bläsor, hvilka ledvis hänga vid hvarandra,
och, i torrt väder, ger ett buller under ormens rörel-
ler, och varnar sålunda för dess närvaro. Med hvar-
je år far stjerten en led till, hvarigenom man ser dju-
rets ålder. Ringarne gå stundom till 3o å 4°- Dess
gift dödar nästan genast; men man har dock boteme-
del deremot, hvilka äro osvikliga, blott de straxt erhål-
las. Den tjuskraft, hvarmed skallerormen genom blot-
tablicken drager till sig foglar och andra små djur, tor-
de härröra af dess döfvande lukt, och fruktan fördess
genomträngande blick. Han ätes af Amerikanarne,
dock endast s«dan hufvudet blifvit afhugget. Svin äta
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denna, likasom alla andra ormar, utan skada. Man
kan tämja honom.

x. Slungormen, äfven kallad Jätte- eller Af-guda- eller +ng*orwe/t (Boa Constrictor), är den stör-
sta af alla landtormar, ända till 4° f°* ocn derutöfver
lång, och tjock som. en stor karl om lifvet. Finnes i
begge Indierna. Den döljer sig i lummiga träd, och
kastar sig derifrån ned på förbigående djur, och ta-
ger sålunda lejon, tigrar, m. fl. Han är ej giftig.

3. Huggormslllgtet (Goluber). Dit höra:
a) Allmän Huggorm (C. Berus), hvilken finnes

6'fverallt i Europa, äfven hos oss. Storleken är van-
ligen mer eller mindre än 1 aln. Gifttänderna äro 2
—4 pä hvar sin sida uti öfra käken. Om man låter
djuret bita i ett kläde och hastigt utrycker det, med-
följa dessa, och det upphör nu att vara farligt. Dess
bett är sällan dödande. Ormen föder lefvande ungar
till ett antal af i5—24, i Juni och Juli månad. Un-
der varma somrar yngla de 2 gångor om året.

b) Svart Huggorm (C. Prester), har samma stor-
lek, som föregående; men är alldeles svart. För ö'f-
rigl af ungefär samma natur.

c) Åspina, (C. Chersea), är vår farligaste och mest
giftiga ormart. — Såsom medel emot ormbett användes
med framgång varm bomolja, både utvärtes på såret
samt invärtes matskedtals. Äfven begagnas färsk en-
träds bark, hvarmed såret förbindes, och belägges se-
dan med linne, blött i sur mjölk. PÄ boskap har man
nyttjat varma omslag med dukar, blötte i stark afkok
på bark och lof af askträdet, eller ock på malört. —Ormarne kunna göras tama och späka.

4. Fjällormen eller Ormslån (AnguisEryx),
af I alns längd, och Kopparormen (A. Fragilis), 6—B
tum lång, äro ej giftiga.

De största ormar finnas dock i hafvet. År 1817
dödades vid Amerikanska kusten en sådan, som i längd
höll 100 fot; sednare omtalas sådana ända till 200 fot.

IV. Ichthyologi.
Fiskarne behöfva, såsom andra djur, luft för att

lefva; men denna inandas de ej genomlungorna, utan
genom sina gälar, sålunda, att de genom dem emotta-
ga och sönderdela den i vattnet upplösta luften, hvar-
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fid luftens syre öfvergår till blodet, hvilket hos fiskar-
ge drifves från lijertat direkte till gälarne. De flesta
jf denna djurart äro försedde med fenor, hvilka ut-
löra deras medel att simma; stjertwi biträder dervid
gch tjenar tillika att rikta kosan. Ehuru blott nå-
gra äga yttre hörselverktyg (hajen, rockan, m. fl.),
»Ina de likväl ej förmågan att höra. Lukt- och syn-
organerna äro hos dem starkast. Endast fa framföda
lefvande ungar (hajen, ålen, m. fl.), de öfriga fort-
planta sig genom rom. Honan lägger rommen helst
para strand, på det att solvärmen måtte utkläcka den-
amina, och hanen befruktar den genom öfvergjutnin-
«n af en mjölksaft (mjölke). Man kan bedöma fiskars
fruktsamhet deraf, att man hos en sill räknat ända till
}6,000 romkorn, hos en karp 342,000, och hos ka-
belju har man, genom vägning, funnit 9,384,000, samt
(ios en stör om 25 punds vigt iso millioner; men min-
jta delen häraf blifva utkläckte, och ännu färre full-
vaxte. Fiskarne nära sig dels af rof, och äta upp
kvavandra, dels af vatten-insekter och maskar, samt
välter och orenlighet. En del fiskar lefva ganska län-
ge, ända till iso år, och tyckas, likasom amfibierna,
Taxa sä länge de lefva. Man antager b,ooo arter fiskar.

Denna djurklass plägar delas i 5 flockar eller ord-
ningar.

I, Broskmskar (Ghondropterygii), hvilka hafva
brosk i stället för egentliga ben i sin kropp.

i. Neinöga (Petromyzon Fluviatilis), har på
hvar sida sju öppningar, forsedde hvarje med en gäl-
ikifva. Man har ansett dem för ögon, och samman-
räknade med de två verkliga ögonen, utgjorde de nio.
Deraf namnet. Finnas uti våra insjöar och floder,
lamt äro mycket seglifvade, så att de, äfven utan vat-
ten, icke dö på flere dagar, och frusna lifvas åter i
kallt vatten.

i. Rockan (Raja Clavala), fångas i Nordsjön,
och har, likasom alla dess stamslägtingar, fem lultliål
på nedra sidan afhalsen. — b) Dair-Rockan (R. Tor-
pedo), finnes i de sydligare hafven; men äfven i Me-
delhafvet. Då man vidrör hufvudet, känner man ett
elektriskt slag, ehuru mera sva»t och utan gnistor.
Denna förmåga utgör hans försvar emot starkare och
medel att fånga svagare fiskar, hvilka döfvas a"f slaget.

3. Stora Hajfisken eller Mennisko-äta-
ren (Squalus Carcharias), anträffas i Medelhavet;
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men äfven i flera trakter af Atlantiska Oceanen, och
är ett i högsta grad glupskt djur. Han har, fullväxt,
ao a 3o fots längd, och sex rader tänder i hvardera
käken, eller tillsammans 360 inom hela gapet. Detta Sr
så stort, att hajen utan svårighet kan svälja en raea-
niska. Han håller sig efter seglande skepp, och slu-
tar allt hvad som kastas öfver bord, lefvandc eller
dödt, födande eller icke födande, så att man i hans
buk funnit träd och jern-stycken. Simmande personer
eller de som falla från skepp, löpa alltid fara att slukas,
eller åtminstone förlora ett ben, hvilkct hajen utan svå-
righet afbiter. Han fångas med harpuner och på krok.
Af hans hud erhållas det bekanta chagrin, som nyt-
tjas till sabelfasten, in. m. Lefvern ger trän, ofta 2
å i\ tunna af en enda. En art sugfisk (Echeneis Re-
mora), suger sig fast vid detta förfärliga djurs buk,
och föder sig sålunda. — Af hajslagtet finnas 33 ar-
ter, några äfven vid våra Nordsjö stränder; men alla
mindre än denna.

b) Sägfisk (Sq. Pristis). Dess 6'fra käk har en
utsträckning, till \ af kroppens längd, på båda sidor
kantad med skarpa tänder, så att det hela liknar ca
såg, och utgör vapen emot andra sjödjur. Härmed an-
faller han och dödar sjelfva hvalfisken. Han lefver i
nästan alla haf, och föder sig både af djurriket och
af växter, dem han lossar åt sig medsitt vapen. Hans
längd uppgår till i5fot, då sågen utgör 5 fot.

4. Störslagtet (Acipenser), finnes isynnerhet
i Kaspiska, Svarta och Medelhafvet, och fångas i
stor mängd uti Ryssland, der man af dess rom bere-
der den bekanta kaviaren. Åfven' köttet är läckert
Af slagtet är: — a) Huso Stören (A. Huso), störst,
vanligen a5fot lång, någon gång anträffad af till och
med 35 fots längd. Husblåsset beredes isynnerhet af
dess simmblåsa; — b) Vanliga Stören (A. Sturio),
anträffas från 4 till 30 fot lång, och väger, det stör-
re slaget, vanligen a5, stundom 3o a 5o lispund.
Fångas äfven i Tysklands floder och i Östersjön; — c)
Sterleften (A. Ruthenus), ger den läckraste kaviaren.
Störarne lefva af rof, äro flyttfiskar, som leka i sÄtt
vatten, och då löpa upp i floderna.

11. Fenlosa (Apodes), hvilka sakna bukfenor.
i. Ålen (Mursena Anguilla), lefver i floder, al

småfisk, grodor, maskar och kräftor, samt föder let-
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tände ungar. Den finnes af mångfaldigt oliko storlek,
ttnndom af ända till i punds vigt. Inpackad i färskt
gräs eller mossa, kan den forsandas lcfvande, långa

1. Elektriska Alen, eller Darr-Alen (Gy-
Bnotus Electricus), växer 3 till 6 fot lång och finnes i
de varmaste delarne af Afrika och Amerika. Han bar
förmågan, att, då man nalkas honom, gifva ett så
itarkt elektriskt slag, att det kan döda svaga personer
och barn. Detta utgör fiskens försvars vapen, och me-
del att förskaffa sig föda. Ben elektriska kraften1med-
delar sig åt vattnet, hela femton fot omkring honom.

3. Svi&rdfislcen (Xiphias Gladius), har nam-
net af sitt vapen, på samma sätt utvuxet som på såg-
fisken; men utan taggar, mera liknande ett svärd.
Fiskens längd går till 20 fot, och vapnets till 2 a 3,
hvilket den begagnar likasom den sistnämda. Svärd-
fisken träffas äfven i Nordsjön och Östersjön.

111. Stkupfenigk (Jugulares), hos hvilka buk-
fenorna sitta på strupen, framför bröstfenornas Hit
böra:

1. Torshslägtet (Gadus). — a) Torsken (G.
Callarias}, finnes isynnerhet uti Östersjön, är i\ fot
lång; dess- rom nyttjas såsom bete vid fiskfångst; —b) Kabel ju (G. Morrhua), i Norra Oceanen, blirstun-
dom 5 fot lång; — c) Stockfisk, på Svenska Lysing
(G. Merluccius), i Nordsjön, mellan 2 å 3 fot lång;
upptorrkas på stänger och har deraf sitt namn; — d)
Lake (t*. Lota), lefver i sött vatten. Af detta slägte
Bro vidare: e) Gräsida (G. Virens), f) Länga (G.
Molva), m. fl. — Torsk och Kabelju-fisket sysselsät-
ter i Finnmarken 700 båtar och jagter, med mera än
20,000 personer. Årligen fångas omkring 16 millioner
af dessa fiskslag, i vigt ungefär 22 millioner skålpund.
Sedan 1000 år har detta fiskeri varit vid samma höjd.

IV. Bröstfenige (Thoracici), med bukfenorna
på bröstet eller under bröstfenorna.

i. Sugfishen (Echeneis Retnora), har förmå-
ga att med sin äggrunda, men fårade hufvudsköld,
fösta sig vid andra kroppar, med en styrka att huf-
vudét förr aflossar, än inan kan lösrycka honom. Så-
lunda fastsuger han sig vid skeppskölar, hajar och
skalar, m. fl. Hans hemorter äro Moluckiska öarne,Brasilien, m. m.
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i. Simpa, Rötsimpa (Cottus Scorpius), träf.

fas både i Östersjön och Nordsjön. Han är djerf och
angriper fiskar större än han sjelf. Af lefvern Kan ko-
kas trän; — b) Hornsimpan (C. Qvadricornis), har
den hos fiskarne sällsynta egenskapen, att den ligger
ut sina agg, intill kläckningen.

3. Flundreslägtet (Pleuronectes), kändt af
den egenskapen, att hit hörande arter simma på flä-
tan , och hafva derföre begge ögonen på öfra sidan. —a) Hälgeflundra (P. Hippoglossus), den största af det-
ta slägte, fångas vid Island, stundom afnära 30 punds
vigt; — Sandflundra, Flundra (P. Flesus), i Nord-
och Östersjön; men trifves äfven i sött vatten, ochkan
lätt planteras i dammar.

4- jlborréplägtet (Perca). — a) Abborren
(P. Fluviatilis), en allmänt bekant fisk. Af dess skinn
koka Lapparne ett det starkaste lim; — b) Glis (P.
Lucioperca), finnes öfverallt i Europas insjöar; —
c) Girs (P. Cernua), både i salt och sött vatten; in. 11.

5. MakriPlslägtet (Scomber). — a) Makril-
len (S. Scomber), en af våra vackraste fiskar, an-
träffas äfven i Medelhafvet och Atlantiska hafvet. Den
är i a 2 fot Jång och väger från i till 5 skålpund,
en glupsk roffisk, och lefver i flockar. Nyss död
har den ett fosforiskt sken i mörkret; — b) Tltonfi-
sken (S. Thynnus), finnes i alla haf, samt i stora ska-
ror uti Nordsjön. Vanliga längden är 2 fot; men han
uppnår ibland 8 å io fot, och väger då 25å 3o pund.
Han lefver af småfisk, och då han funnit en mängd
sådana samt vill fånga dem, simmar han i spirallinje
så länge omkring dem, tills han fatt vattnet i en hvirf-
laade rörelse; dit injagar han fiskskaran och uppslu-
kar sitt rof.

6. Knorrhane (Trigla Hirundo), har sitt namn
af ett knarrande eller kuttrande läte, som han har
då han angripes, hvilket tros uppkomma genom ut-
pressandet af insupen luft och vatten.

V. Bukkeniga (Abdominales), som hafva buk-
fenorna bakom bröstfenorna. Till dem höra våra fle-
sta fisk-arter.

1. Målen (Silurus Glanis), en af de största in-
sjöfiskar, håller i längd 8 a 16 fot, och väger från 7
till 15 pund. Lefver af rof, det han, for sin lång-
samhets skull, tager ur bakhåll. Han äter fisk, än-
der, gäss och andra djur, äfven delar af drunknade
menniskor.



Naturai-tustoria. Ichthyologi. 347
i. Laxalagtet (Salmo). — Laxen (S. Salar),

jr egentligen en hafsfisk; men hvilken löper upp i
floderna under lektiden. Finnes talrikast i de nordli-
« hafven. Om våren går han uppför strömmarne,
och flyttar höstetiden till sydligare orter. På sitt tåg
löker han öfvervinna alla hinder, och öfverspringer
ofta höga fall och 4 å 6 fots dammar. Han fattar
itjerten med munnen, kröker kroppen och slår så ha-
itigt ut bakdelen, hvarmed han kastar sig flera alnar
öfver vattnet Han går 4<> « 5o mil inåt landet. Hans
Jsda är småfisk, rom, vatten-insekter och maskar, samt i
brist häraf vissa vatten-växter; — b) Laxöring (S. Trut-
ta), 8r en egen skild art, af mindre storlek; — c) Fo-
rell (S. Fario), öfvergår i vigt sällan 2 marker, och
har ett särdeles läckert kött; — d) Nors (S. Eperlanus),
löper upp ur hafvet i stora skockar, och tages då med
håfvar. Känd af sin lukt; —e) Sijk (S. Lavaretus); —t)Sijkloja (S. Albula, Finl. Muikka). Dess rom utgör,
utom sjelfva fisken, en handelsvara i nordligare or-
ter. — g) Harr (S. Thymallus); m. fl.

3. Gäddslägtct (Esox). — a) Gädda (E. Lu-
cius), är en af våra snabbaste och mest glupska rof-
fiskar, lefver ej blott af mindre fisk, utan ock af gro-
dor, vattenråtlor och ormar, och allt i vattnet be-
fintligt as. Dess storlek är mycket olika; — b) Näbb-
gädda (E. Belone), skiljer sig ifrån föregående, ge-
nuin en, i form af ett långt tryn, utdragen förläng-
ning af begge käkarne. Han uppehåller sig i Nord-
sjön och Östersjön; m. fl.

4. Stora Flygfisken (Exocoetus Volitans),
finnes i hafven emellan vändkretsarne, och upptager
i längd nära i aln. Med tillhjelp af sina långa bröst-
fenor, kan den flyga öfver vattnet ioo å 200 fot. Den
nedfaller då fenorna torkat. Sådana luftsprång göra
dessa fiskar både for sitt nöje och för att undvika fa-
ror. Man ser dem ofta i skockar af mer än ioo höja
sig öfver vattnet.

5. Sillslågtet (Clupea). — a) Sillen (C. Ha-
rengus), träffas talrikast i Nordsjön. Den löper till
kusterna i stora skaror, för att här lägga sin rom,
och fångas dervid, samt har länge utgjort en källa af
omätliga inkomster, för länderna vid näinde haf. Han
leker årligen tre gångor, hvilket lättar sig efter ål-
dern. Detta fiske är ganska gammalt, efter förmodan
redan kändt for nära 1000 år sedan. Äfven den trän
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som kokas af sillen, nr en vigtig handelsvara. Smä-
sill rökt för namn af Bökling, efter Holländaren Bcw-
kelzoon, hvilken år i338 lärde sina landsmän att sal.
ta och röka sillen. — b) Strömmingen är en mindre
art af sillen, och finnes endast i Östersjön. —c) Hvast-
buk (C. Sprattus), finnes både i Nord- och Östersjön;
ar en liten fet fiskart, känd såsom insaltad. — Likaså
d) Ansjovis (C. Encrasicolus), i Nordsjön.

6. Karpslägtct (Cyprinus). — a) Karpen
(C. Carpio) , hålles oftast i dammar. — b) Ruda (C.
Carassius), förvaras hos oss mest i dammar, ehuru <kn
lefver äfven fri i våra, samt uti det öfriga Europas och
Sibiriens insjöar, och i Kaspiska hafvet. Man har hos
rudan räknat ända till 93,700 romkorn. — c) Kinesiska
Guldkarpen (C. AuratuS), af den skönaste guldfärg,
hvilken i mörkret lyser som glödande kol. Denna färg
utgöres af ett slem, som sitterpå fiskens fjäll, och kan
aftvättas med bran vin. Dess fädernesland är Kina. —d) Mört (C. Rutilus), en allmänt bekant insjöfisk. —Likaså — e)ld (P. Idus); — f) Sarf (C. Erythrophthal-
mus); —»• g) Löja (C. Alburnus); — h) Braxen (C.
Bräma), fångas på vissa orter af ett utmärkt fett slag,
och begagnas mest såsom saltad.

V. Entomologi.
Till denna djurklass räknar man öfver 50,000 ar-

ter. De hafva alla flera än fyra fötter, samt en del
mer än ett par ögon; spindlarne till ex. hafva fyra par.
Vid hufvudet äro insekterna försedde med så kallade an-
tenner, ett slags ledfulla horn, hvilka man anser vara de-
ras hörselorganer, emedan man ej hos dem upptäckt
något öra. Deras mun Öppnar sig icke upp och ned,
den utbreder sig åt sidorna. Flera äga endast ett sug-
rör. De hafva ingen lunga och andas ej genom mun-
nen, utan genom luftrör längs sidorna af kroppen.
Deras blod är kall och hvit. I stället för benknotor
hafva de ett mer eller mindre hårdt skal. — De fort-
planta sig alla genom ägg, med undantag af bladlös-
sen , hvilka vexelvis framföda ägg och lefvande ungar.
Insekten undergår tre förvandlingar, innan den fram-
träder i sin rätta gestalt. Modren lägger ägget, derur
framkommer laxfven, en art mask, hvilken tillväxer
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och härunder ombyter hud 3—4 gungor. Larfven om-
jer sig med en puppa, och dcrur framgår insekten,
och har nu sin fullkomliga storlek, hvilken icke me-

ra tilltager. Vissa naturforskare anse detta ej såsom
tre förvandlingar, utan endast såsom tre olika skep-
nader, hvari djuret framträder. Obevingade insekter
ntgå genast ur ägget, och fortfara sedan att växa. —Insekternas fruktbarhet är nästan otrolig. Bi-drottnin-
gen lägger årligen omkring 4°)Ooo ägg; termiten, en
art myror ungefär 80,000 i t iminan, och hos en hum-
mer har man funnit nära Deras lifs-
tid är vanligen mycket kort. -fafl^B^em lefver blott
dygnet om, de flesta fjärilar na<»r!Wmånåder, ett bi
vid pass tre, och kräftan 6—B ar.

Denna klass af djur delas i sju llockar.
I. Skalbaggar (Coleoptera), harva 4 vingar, af

■vilka tvenne äm hinnaktiga och fullkomligen betäck-
te af tvenne yttre skalvingar.

i. Tordbaggar (Scarabseus). — a) Tlcrku-
les Tordbaggcii (Scarabaeus Hercules), linnes i ]3ra-
ilien och andra delar af Södra Amerika, liknar vår
ekoxe, och är en bland de störste skalbaggar. Han är
5 tum lång, hufvndet har i? tums förlängning, hvil-
ken bildar ettslags tång, hvarmed han genomsågar bar-
ken af ett träd och dricker den derur flytande vinak-
tiga saften. Äfven uppbryter han kokosnötter, och
äter deras kärnor. Larfven har i qvarters längd, och
tjockleken af en inans tumme. — b) Torndyfveln (S.
Stercorarius); med bakfötterna sammanrullar han
bollar af den spillning bvari han lefver, och nedläg-
ger der ett ägg, samt nedgräfver bollen. Häraf dess
hål i jorden. Här föder sig den framkomne larfven
af spillningen, urhålkar densamma och förvandlar sig
till puppa, hvarur han sedan utbildad framgår. —c) Guldsmeden (S. Auratus); man finner i nästan alla
myrstackar dennes larf, livilken då vanligen kallas
myrkonungen. Myrorna göra den ej något ondt, ehuru
den lefver af deras ägg. M. fl. — 2. Ekoxen (Luca-
nus Cervus), hinner stundom en längd af 4 tum.
Larfven tillbringar G år i ruttna träd. Insekten lefver
mest af ekens saft. — 3. Ollonborrrti (Melolontha
Vulgaris), finnes i Tyskland ej sällan till det antal, att
den utgör en landsplåga. Den uppäter på träden både
blad och blomknopp, och förstör sålunda ofta hela ek-
skogar. Dess larfver, som ligga 4 år i jorden, förtära
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träds- och örters rötter. — 4- Spanska Flugan
(Lytta Vesicatoria), grön till färgen, med en vidrig
lukt, är ett gift för alla djur. Torkad och pulveri-
serad, på plåster, drar den upp bläsor. — 5. Mal (Der-
mestes Pellio), en art anger, lägger sina ägg i kläder,pälsverk, fjäder, m. m. hvilka då forstöras af de fram-
kommande håriga larfverna. — b) Dödens Ur (D.
Domesticus); dennes larf ingräfver sig i väggarne af
trädhus och dervid höres ett ljud såsom af ett fick-
ur. Vidskepelsen har ansett det förebåda döden; och
häraf namnet — 6. Jungfru Ma-
rie Septempunctata), dess
larfver förtära MrcmJssen i trädgårdar. — f. Lys-
masken (Lnmpyris Noctiluca), honanär vinglös. Ett
lysande fosforiskt sken utgår från de tre sista lederna af
hennes kropp. Insekten Tian sjelf öka eller minska ske-
net; men starkast är det under parningstiden, och upp-
täcker honan för hanen. Med ett dussin honor under
ett glas, kan man beqvämt läsa. — 8. Sprattbag-
ge (Elater). En art häraf (E. Noctilucus) finnes på
Jamaika, hvilken lyser så starkt, att infödingarne plä-
ga fästa den på sina skor, och bruka den således i
stället för lanterna. — g. Bobba, Torakan, Dra-
kan (Blatta Orientalis), är från Amerika; men har
kommit till oss öfver orienten. Den gör stor skada på
mat, kläder, m. in. "Utrotas lättast genom hvetmjöls-
kulor som äro inblandade med arsenik, pruslrot eller
räfkakor. Af samma slagte är: b) Kackerlackar (81.
Americana), i Amerika, hvilken är 3 gångor större
och gör vida betydligare skador. — I vatten lefvaäf-
ven ett antal skalbaggar, och äro försedde med sim-
borst vid fötterna.

11. Skinxkagoar (Hemiptera), hafva fyra vin-
gar, de tvenne undre hinnaktiga, samt tvenne half-
hårda täck vingar, hvilka till en del ligga öfver hvar-
andra.

1. Gräshoppslugtet (Gryllus). — a) Syr-
san (G. Domesticus), framfödes ur ägg utan någon
egentlig förvandling i puppa. Deras gnisslande ljud,
hvilket är starkare vid infallande nederbörd, åstad-
kommes genom en hastig sammanbindning af vingar-
ne. De kunna utrotas med arsenikkulor eller näckro-
sens rötter, kokade i mjölk, samt fördrifvas med aspens
bark och qvistar, instuckna i deras hålor. — b) Fan-
ärande Gräshoppan (Gr. Migratorius), hemma från Sto-
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is Tatariet, utbreder sig vidt omkring och fbVöder
fullkomligt all gröda, der den far fram. Gräs, sfid,
blad, all grönska forstöres, och marken ser ut på he-
lt mil såsom afbränd. De härjande skarorna äro sä
Ulrika, att de på afstånd synas som svarta raoln vid
borizonten. De flyga hela 5 mil om dagen, samt hvi-
ja och nära sig om nätterna. Man äter gräshoppor
i Orienten. Uti Barbariet insaltas de; i Abyssinien
»nderstöter man dem, och kokar dem i mjölk. —c) Vanliga Gräshoppan (Gr. Stridulvs), förorsakar det
jnislande ljudet genom vingarnes gnidande mot bak-
fötterna. —1. Koschenill-Masken (Coccus Ca-
cti), hemma från Amerika, lefver på Nopal växten och
dess puppa ger, torkad, såsom bekant ar, ett skönt,
rödt färgämne.

111. Fjallvingar (Lepidoptera), bafva fyra vin-
pir, prydde med små färgade fjäll, hårig kropp och
hoprullad tunga.

1. Dagfjärilar (Papilio). Deras små klot-
runda ögon äro sammansatta af flera smärre. — Den
största och skönaste af alla hittills kände har blifvit
benämd: a) Priamus (P. Priamus), på ön Amboina.—
b) Makaon (P. Machaon), är bland de vackraste hos
oss, lägger ägg vanligen tvenne gångor om året; larf-
vens föda är framför allt morotblad, äfven dill, per-
silja, m. m. — c) Apollo (P. Apollo), också en af
våra vackraste fjärilar. Dess larf har, likasom Maka-
ods, förmågan att ur sina trefvare (antenner) utdunsta
ra stinkande lukt, hvarmed den afhåller sina fiender.— d) Hvita Kålfjdrillen (P. Rapae), sätter sina ägg
under kålbladen, och dess larf är den kända förödan-
de kålmasken.

1. Skymningsfjärilar (Sphinx), hafva sma-
la öfver- och korta undervingar, samt flyga med mycken
hastighet. — Martals-Sfinxen (S. Pinastri), dess larf
lefver af tallbarr, och ofta framkläckas de till det an-
tal, att de afbeta hela skogar, så att träden uttorka.

3. Nattfjärilar (Bombyx). Den märkvär-
digaste af demär: Silkesfjärilen (Bombyx Movi), hvars
larf är den bekanta Silkesmasken. Dess föda utgöres
af mullbärsträdets blad, och silket erhålles af de fina
trådar, hvaimed lik alla andra nattfjärilars larf-
ver, omspinner sig, då den går i puppa. Hvarje larf
omger sig med ett så kallad t silkeshus, af en enda of-
ta 900 till 1000 fot lång tråd. Dessa silkeshus upp-
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samlas, och pupporna dödas antingen i het ugn, lie.
ta vattenångor, eller genom lukten af terpentinolja.
Sedan uppnystas tråden, hvilken utgör det så kallade
råa silket- Silkesfjärilen skötes som andra husdjur,
man ger den mat, befordrar dess parning, uppsamlar
äggen och förvarar dem öfver vintren till nästa vår-
värme, o. s. v. Silke odlas i alla varmare länder, der
mullbärsträdet växer. Dess ursprungliga hemland är
Orienten.

IV. Sländor (Neuroptera), hafva fyra hinn»
aktiga, genomskinliga och nakna vingar, och ärontaa
gadd.

i. Trollslandan (Libellula), af hvilket släj.
te man känner omkring 5o arter. De uppehålla äg
helst vid vatten, der de lägga sina ägg på vattenväx-
ter. Larfverna lefva af rom och små vatteninsekter.
Flera arter af trollsländorna hafva sköna, undei1 der»
flygt i alla fargor skimrande vingar.— i. Dagslå»-
dan (Ephemera), har flera arter, uppehållersig äfven
vid vatten, der larfven tjenar fiskarne till föda. Si-
som larf lefver denna insekt två år; men bevingad de
fleste arter endast en dag. Hon synes under denna tid
icke äta något, parar sig, lägger ägg och dör.

V» Stkkxar (Hymenoptera), med fyra nal-
na vingar, och stjerten försedd ineden stingande gadd.

1. Biet (Apis), är af många slag, hvaraf det
vigtigaste är Honungsbiet (Apis Mellifica). Dess hu»-
hållning är bland de underbaraste i naturen, och de
bilda inom sig ett fullkomligen ordnadt samhälle. En
bisvärm utgöres alltid af visen eller drottningen, ar-
betsbien och drönarne. Visen är större än de öfriga,
förrättar ej sjelf något arbete; men styr och samman-
håller det hela, och fortplantar slagset. Alla lemo»
henne en ovilkorlig lydnad, saml till och med bringa
henne maten, den hon ej sjelf tager åt sig. Dit drott-
ningen flyger, följa de öfritja. Efter parning med drö-
narne börjar hon vårtiden lägga ägg, 200 om dagen,
hvilket uppgår öfver sommaren till 4°;oo°- Vanli-
gen läggas 6 ägg i livar pipa af honungskakorna. Der-
efter hvilar hon en stund, arbetsbien racka henne ho-
nung till förfriskning, smeka och putsa henne. Om
flera än en drottning födas, uppkomma partier ocn
uppror, och dessa slutas med de öfverflödiga drott-
niugarnes död eller med utvandringar. Drönarne ar-

beta
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leta icke, utan blott fortara; derfore utiöras eller dö-
4as de efter förrättad parning. Arbetsbien insamla vax
och honing, förfärdiga kakorna, och mata ungarne in-
ian de kunna flyga. Allt hålles utomordentligt rent och
nyggt, arbetet verkställes med oafbruten flit och nog-
grannhet. Då kupan blir for trång, svärma de yngre,
utjagade af de äldre. — 2. Bolgeting (Vespa Cra-
bro), är den största af detta slagte. Den bygger af
oändligt fina trädspån, h,vilka han sjelf skafvar löst åt
Bg, hängande bon, som till utseende likna gråpapper.
De äro inredda med små hålor, lik bikakorna, och
här läggas äggen och larfverna förses med föda. Ar-
bets getingarne och hanarne (drönarne) dö motvintren;
men de få honorna lefva uti dvala och fortplanta
ilägtet om vären. För öfrigl erkänna de ingen Vise
dier drottning, samt lefva icke blott af blommornas
boningssaft, utan ock af frukt, andra insekter, kött,
m. m. — b) Den Allmänna Getingen (V. Vulgaris),
bar ungefär lika lefnadsart. Begge slagens såran-
de styng äro bekanta. —3. Myran (Formica) är
ett annat insektslägte, som blifvit ryktbart för sin flit
och sin regelbundenhet inom sitt samhälle. Häraf fin-
nas mångfaldiga slag; men den hos oss mest kända ar-
ten är: Stackmyran (Formica Rufa). Äfven här an-
träffas arbetsmyror, hvilka förblifva vinglösa, samt
männer och qvinnor, som hafva fyra vingar. Dessa
ntflyga eller utdrifvas om hösten ur stacken, och dö
mot vintern. Stacken är ganska konstigt sammansatt
if barr och torra stickor, ofta till en betydlig höjd
öfver marken. Inuti är den försedd med beqväma gån-
gar, samt större rum for larfver och puppor. Dessa,
Tanligen benämde myrägg, skötas med yttersta omsorg,
och bäras vid fuktig väderlek uppåt, och vid torr dju-
pare ned i stacken. Myran lefver af allehanda ho-
niegssafter, djurs kroppar, ra. m., och samlar inga för-
råd till vintern; ty arbetsmyran ligger då i dvala. De
korn, m. m. som de hopsläpa, tjena endast till bygnads-
imne. — Det bästa medel emot mask på fruktträd, är
att hafva flera myrstackar i sin trädgård; ty myror-
na fortära frostfjärilarnes agg och larfver.

VI. Tvåvingar (Diptera), hafva tvenne nakna
»ingår.

Den förnämsta näringen for en stor del insekter,
börande till denna klass, är blod, det de utsuga med

Lärobok för Ungdom. 33
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en-spetsig snabel. Hit höra: i. Styng, Bröms-
kula (Oestrus Bovis), lägger sitt ägg i ryggen pi
boskapen, der larfven äfven lefver tills insekten utgår
i Juli månad' — b) Kurbma (O. Tnrandi), framföda
på samma sätt af rehnen. — a. Harkranken (Ti-
pula); larfven ligger under växtrötter. —3. Af flu-
gorna finnas endast hos oss öfver 100 arter; den van-
ligaste är Husflugan (Musca Domestica). Dessa jagas
lättast ur ett rum, om ljuset fullkomligen utstänges, och
blott en öppning qvarletnnas. Härigenom skynda flu-
gorna ut, inom kort tid. — 4- Bräms (Tabanus
Bovmus), oroa hästar och boskad med sina styng, di
de suga ut bloderi. — 5. Mygg {Culex Pipiens);—b)
Knott (C. Reptans) i Lappland. — Hela detta slägteti
larfvcr lefva på fuktiga ställen, samt i vatten, derfore
är deras antal så stort inom alla kärralitiga och oupp-
odlade trakter. — 6. Stingflugan (Conops Galci-
trans). — 7. Hästflugan (Hippobosca Equina);
m. fl.

VII. Krypark (Aptera), äro vinglösa.
1. Tomten (Termes Pulsatorium), ininesigani-

la hus, becker, murar, m. fl. och slår med buken slag,
som likna urets. En art häraf kallad: b) Hvitd My-
ran (T. Fatale), finnes i begge Indierna och Afrika,
är en tum lång, och sönderskär allt hvad som ej är
sten eller metall, samt uppför åt sig, af en fet lera,
hvälfda bygnader till to—12 fots höjd öfver jorden,
och lika djupt under densamma. Desse se ut på af-
stånd som Negerhyddor. Öfverväxte med gräs fa de
den styrka, att hästar ej kunna trampa ned dem. De
hafva inom sig en konung och drottning samt arbeta-
re. Afrikanerna äta dem. — 2. Lusen (Pediculus),
och— 3. Loppan (Pulex), finnas af flerfaldiga arter.— 4- Spindeln (Aranea), anträffas äfven af mång-
faldiga förändringar. På bakdelen afkroppen har den-
ne 5—6 små öppningar, hvarur en fin satt utspinnes,
hvilken i luften hårdnar till en tunn tråd. Denne kan
göras tjockare, då flera hål på en gång öppnas. — b)
Taranteln (A. Tarantula), af en tums längd, finnes i
alla varmare länder; men isynnerhet vid staden Ta-
ranto uti Italien, hvaraf den har sitt namn. Dess bett
har en art gift af obetydlig kraft; men det är en fa-
bel, att det kan botas endast genom dans. —5. Skot'
pionen (Scorpio), har utseende af en kräfta, och äger
åtta ögon, af hvilka två på ryggen. Den långa, led-
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fulla stjcrten slutar sig med en krökt spets, tnmt en
dervid belägen blåsa. Då djuret stinger, utflyter isa-
ret en droppe gift, hvilket af vissa arter är dödande.
—6. Hummer (Cancer Gammarus); b) Kräftan
(C. Astacus); m. fl. Alla af detta slagte födas ur ägg,
utan förvandlingar De ombyta sin hårda betäck-
ning en gång om aret. Härvid får den ock en ny mage,
som uppslukar den gamla. Magen är fäst vid hufvudet.
Afbrutna lemmar på kräftor återväxa å nyo. Vid den
tiden då huden ombytes, uppkomma de så kallade
kräftstenarne, och anses lemna ämnet till det nya ska-
let. De äro fastade vid den gamla magen med en hud,
hvilken tillväxer småningom till dess den omsluter den-
na mage och börjar upplösa eller smälta honom tilli-
ka med stenarne.

VI. Helmintologi.
Till maskarne räknas alla de djur, som hafva hvit

blod, och sakna fötter försedde med leder, de må då
befinnas nakne eller öfverklädde med skal, och lefva
inom andra djurs kroppar, i jorden eller vattnet. De
äro ej underkastade förvandlingar såsom insekterna,
och fortplanta sig både genom ägg och lefvande ungar,
samt några, likt växterna, genom aflossade eller afskur-
na delar. De nära sig inom alla naturens riken, till och
med af kalk och andra stenslag. Man räknar af dem
uära 30,000 arter. — De fördelas i 4 Flockar.

-I. Tarmmaskar (Intestina); dessa äro nakna,
utan alla lemmar. Alla de som anträffas inom djur-
kroppar, komma icke dit utifrån; ty de fijinas alldrig
och kunna ej lefva-utom desamma. De fortplanta sig
derstädes; men huru de der uppstå, fortfar ännu att va-
ra en gissning, då man sett demafven i dödfödda barns
inelfvor.

i. Spolmasi (Ascaris Lumbricoides), finnes
isynnerhet nos barn, och anses fortplanta sig såsom
fiskarne. Man igenkänner hufvudändan af tre små vår-
tor. Spolmaskarne äro sannolikt bestämde af naturen att
uppsamla det slemmiga i menniskokroppen; men blif-
ya skadliga genom sin mängd, genomskära inelfvorna,
och tränga inåt hjertat, uppåt halsen, ni. m. — Till
tårarna slägte hör den lilla — b) Springntaskcn (A.
Vermicularis).
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x Binnickemaskén (Txnia Solium) har en

hvit, flat, af flera leder bestående kropp, hvars huf-
vud är försedt med fyra sugmynningar. Längden år
olika, vanligen 8 fot och deröfver, någon gång 5o till
60. Den tillväxer genom uppkommande nya ' leder.
Fortplantningen sker genom ägg, och masken anses va-
ra tvåkönad (hermafrodit), så att parning kan ske så väl
emellan tvenne serskildta maskar, som emellan de oli-
ka lederna på samma mask. Han anträffas både hot
menniskor och djur; och det finnes flere artei" härad

3. Daggmask, Metmask (Lumbricus Terre-
Stris), häraf finnas 16 arter. De äro tvåkönade och
föda lefvande ungar. De draga affallet löf ned i jor-
den, för att ruttna åt dem till föda. Sålunda ansa
de göra äfven med brodd, m. m.

4- Blodigeln (Hirudo Medicinalis), åtskilja
från de ofriga i4af slagtet genom sex gula linjer längs
ryggen. Han lefver i sött vatten, är tvåkönad och
fortplantar sig genom ägg. Med tre (rader) tänder bi-
ter han sig fast i hullet, då han derur skall suga blod
Medelst litet ättika på hufvudet tvingas han att åter-
lcmna detsamma, och kan ännu nyttjas ett par gån-
gor. Detta uppgifves bättre än påströdt salt.

5. Skeppsmasken (Teredo Navalis), finnes i
nästan alla haf; men gör största skadan i Medelhafvet
och Indierna, der den sönderskär skeppen under vat-
tengången, så att de snart äro alldeles förstörde. Der-
fore iorhydas dessa med kopparplåtar', eller kork, eller
paff, hvilket den ej kan genomtränga.

11. Blötmaskar (Mollusca), äro nakne och for-
sedde med lemmar.

i. Sädesmasken, bakers nä ekan (Limax
Agrestis), liknar fullkomligen snäckornas maskar, utan
att hafva deras hus. Uppäter om nätterna rågbrod-
den, äfven frön, potatesstjelkar och skidfrukter.

2. Bläckfisk (Sepia Loligo). Detta slägtehar
deraf sitt namn, att de alla, i en egen hylsa, äga en
svart vätska, hvaraf man påstår att Kineserna göra
sitt bästa tusch.

111. Skalmaskar (Testacea). Till denna flock
höra alla de djur, hvilka bo i ett kalkartadt skal el-
ler hus, som de föra med sig. De delas i tvenneslag:
a) snäckor, hvilkas omhölje är enskaligt; b) musslor,
då detsamma ar två eller flerskaligt.



Natural-hittoria. Helmintologi. 357
a) Sn iieko ma,
Hafva inom sina hus en vindel-vridning af skilj-

aktig art, oftast mer eller mindre spiralformig, samt
lefva både på land och i vatten. Om de förra vet
man att de födas med sina hus, och uppväxa uti dem,
utan att förbyta det mot något annat. Detta tilltager
ijtorlek, tillika med djuret, genom fortsättningar vid
öppningen. Allmännast äro de tvåkönade; alla fort-
planta sig genom ägg, hvilka dock hos några kläckas
i sjelfva äggstocken.

1. Trädgårds-Snäckan (Helix Pomatia), är,
utsträckt, 3 tum och derutöfver lång. Huset har klot-
rond form, stort som ett litet äpple, och tillslutesmed
ett slags lock, hvarunder masken under vintern ligger
i slummer; men öppnar det om våren. Han fräter
alla grönsaker, isynnerhet späda knoppar och blad på
yinrankor. Parningsverktygen sitta i hufvudet. Äg-
gen läggas i tingersdjupa, käggelformiga hålor, hvil-
las sidor bestrykas med snäckans slem, liksom med
en fernissa. Groparne öfvertäckas med jord och häri-
från utgå ungarne.

1. Skeppare-Snäckan (Nautilus Poinpilius),
liar till sin yttre skapnad en ungefärlig likhet af ett
skepp eller en gondol. I defrämre rummen bor djuret,
och i de nedra inpumpar det eller utdrifver härifrån
vatten, allt efter som det vill sjunka eller stiga deri.
Uppkommen på vattenytan, utsträcker snigeln sina ar-
mar med den deremot liggande ytterst fina huden, och
seglar sålunda dit den behagar; ty han kan skickligt af-
Ten styra sin farkost. Han har nemligen på sina sidor
ännu flera lemmar, af hvilka en del tjena till åror och
de andra till styre. Till hallast intages vatten. Man
fSr ofta se en hel skara af dessa djur, seglande längs
oceanen. På detta sätt nalkas de insekter eller sjödjur
som utgöra deras föda; men vid annalkande fara in-
drages seglet, åror och styre läggas på sida, och dju-
ret sjunker till botten. Skalet nyttjas till drkkskärl
och lampor, samt ger en art perlemor.

b) Musslorna.
i. Jättemuslan (Chama Gigas), anträffas i de till

Asien gränsande hafven, är den största afalla musslor,
och man har af densamma funnit dem som i vigt upp-
gått till 27 pund, samt lemnat en måltid för en hel
skeppsbesättning.

2. O »trän (Ostrea Edulis), finnes i alla Euro-
peiska haf, och fångas i ofantlig mängd, samt ätes rå
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och lefrande. Ostran tlr tvåkönad, och fortplantar sig
genom ägg, då ungarne födas redan forsedde med skal

3. Perltnusslan (Mya Margaritifera), finnes öf-
vcrallt i de nordliga verldsdelarnes strömmar, och ger
perlor, ehuru mera sällan, samt ej af det värde som
den Österländska.

4. Perlmoren eller Perlsnuchan (Mytilos
Margnritiferus), hvilken talrikast träffas i Ostindien;
men äfven i Amerika. Hafsställen der denna snSc-
ka finnes, fa namn af perlbankar, äfven perlfiske-
rier. De rikaste sådana äro på Japan, Ceylon och
ön Bahreim i Persiska viken. Med Ii fsfara sänka sig
dykare, antingen blott i en korg eller i en dykare-
klocka, 5o a 60 fot ned i bafvet, der de uppsamla
snäckorna. Perlor "finnas vanligen endast hos dem,
som äro krökta och skrofliga, och se ut att vara gam-
la. Skalet ger den bekanta perlmoren (perlemodern).
Huru perlorna alstras, derom har man haft mångt
gissningar, ehuru ingenting är bestämdt utredt. Man
har ansett dem vara en sjukdom hos snäckan; eller
ock uppkomma för att tillsluta de hål smärre maskar
sticka i musslans skal, eller för att öfvcrtäcka sand-
korn, som inkommit i snäckan, m. m. — Denna art
snäckor föda lefvande ungar.

Alla dessa med skal betäckta djur, få äfven namn
af Conchylier.

IV. Djurväxtkr (Zoophyta), elJer såsom andra
hellre kalla dem,Vdxtdjur (Phytozoa). — Desse ut-
göra mellanlänken emellan djur- och växtriket, samt
äga vissa af dem begge tillhörande egenskaper. Be-
gafvade med en art frivillig rörelse, fortplanta de sig
både genom frö eller agg, och genom aflägg eller af-
skilda delar af deras kropp, i likhet med växterna.
Detta sker oftast hos en och annan på begge sätten.
En del af dem stå närmare djuren, andra närmare
växterna, så att några likna ordentliga örtstånd, an-
dra blommor eller ock mossor, m. m. De hus hvil-
ka vissa af dem bebo, utgöra ett slags del af sjelfva
djuret, ungefär som snackskalet af det deri inneslutna
djuret, likval så att, vid fortplantningen af zoophyter-
na, afkomman utväxer, tillika med sitt kalkartade bus,
ur det äldre djuret alldeles som grenar ur en stam.
Födan taga zoophyterna genom egna dertill bestämda
öppningar. Sinnesorganer tyckas de icke hafva, utom
<-n ytterst fin känsla.
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Växtdjuren kunna lämpligen delas i tvenne hul-

Tiid klasser: a) de som innebo kalk- eller stenar-
tade hus, Korallerna; och b) de hvars kroppar be-
stå endast af en mjukare massa.

a. Koraller.
De utgöra en sammansättning af hårda sten- eller

kalkhus, hvaruti djuren bo, och hvilka växa, likt träd,
med en förundransvärd hastighet. Hvarje djur lägger
lina ägg der det vistas, och deraf uppkomma nya djur,
hvilka qvarstadna på samma stam. Mqdern bortdör;
men korall-massan tilltager i längd och tjocklek, så
att den, utgående frän hafsbotten, utbreder sig åt alla
sidor, och bildar slutligen stora korallklippor ellerref,
mot hvilka sjöfarande ofta förolyckas. Sådana finner
man framför allt i Söderhafvet och Vestindien. Ko-
rallerna delas i:

i. Rörkorallen (Tubipora), utgöres af flera
invid hvarandra stående rör eller pipor,

a. Stjernkorallén (Madrepora), utväxa i fin-
bladiga skifvor, hvilka på siri yta bilda utlöpande
spetsar af stjernlika figurer; — Stjernkoralkn (M.
Florida), liknar bladiga jordsvampar. Djurets kropp
är stjernformig, mjuk, geleaktig och genomskinlig,
och bor i de stjernfbrmiga rummen. Kring hufvudet
utgå 8 armar. Finnes flerestädes, äfven i Adriatiska
liafvet. — Af den Hvita Stjernkorallen (M. Oculata),
som framskjuter ur hafsbolten till dess yta, omgifvas
Söderhafvets öar, likt klippor, så att maa blott ge-
nom vissa öppningar kan komma till land. Sjelfva
6'arne hvila på detta slags klippmassor.

3. Röda Korallen (Isis Nobflis), harutseende
af ett örtstånd, med borttagne blad och grenar. Med
sin rot, liknande den af en bladsvamp, finnes den fa-
stad vidkklipporrr snäckor, in. m. Ur stammen, tjock
som en liten barnarm, utgå grenar. Anträffas i Medel-
hafvet, och uppfiskas af dykare eller med nät, för sin
sköna röda färg och sin hårdhet.

4- Svarta Sjoriset (Gorgonia Antipathes),
Icmnar dyrbara skaft till knifvar, m. fl. Finnes i
Ostindiska hafven.

b) Zoophyter utan den stenartiga omgifningen.
i. Hafssvampen, Sugsvampen (Spongia).

Vår vanliga badsvamp, uppkommer egentligen såsom hus
Br mjuka, geli/artade maskar, och heintas framför allt
(Vän Medelhafvet. Den står således närmast koralleru i

lill sina egeoskaper.
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a. Maneter eller Hafsnäselor (Meåuta), lil_

na en del af ett klot, hvars kulinga yta är glatt och
den platta försedd med utgående trådar eller strän-
gar, hvilka utgöra deras redskap att uppsamla födan.
Massan är genomskinlig och geleaktig, och deraf blir
nästan ingenting qvar, då fuktigheten bortdunstar. De
finnas i haf, der de simma, genom den olika form de
kunna gifva sin kropp. För öfrigt äro deaf flerearter.

3. Sjöstjcrnor (Asterias), hafva en femstrå-
lig, stjernformig, mera utbildad kropp, med refben
samt flera organer, än de foregående. Man urskiljer
här munnen, m. in., och de föda sig af snäckornas
djur och i nät fastnade fiskar. En afskuren stråle
återväxer ånyo. Man anser djuret vara tvåkönadt —Häraf finnas flere arter.

4- Jitlig 5/öJorre(EchinusEsculentus). Det-
ta slägte har en ännu fullkomligare djurisk utbildning
än förutnämde, och deraf finnas öfver 100 arter. Den
ätliga sjöborren har kroppen klotlik, nära lik en rof-
va, försedd med en mun, och fem lansett-lika tänder.
Sjöborrarnes rom ates. Man tror dem vara tvåköna-
de, och de föda sig af maskar och insekter.

5. Polyp-Slägtct (Hydra). De djur som ho-
ra till detta slägte, utgöra de hvilka egentligen för-
tjena kallas djurväxter. Man finner dem i stillaståen-
de eller sakta flytande vatten, fäste vid vattenväxter.
De hafva en genomskinlig geleartad kropp, hvilken,
upptagen ur vattnet, förvandlar sin till en slemaktig
punkt, och derföre ej bemärkes. Polyperna kunna ef-
ter godtycke röra sig och taga sin föda; tyckas afve»
äga en art synkänsla, men hafva tillika många egen-
skaper tillhöriga växterna. Kroppen är ihålig utan
några inre organer. De föröka sig genom afläggare.
Ur sidan på djuret utskjuter ett slags skott, växer och
foder sig, tills det aöVHer och är ett scrskildt djur.
Allt hvad mor eller dotter äta, ingå;- i begges krop-
par. Ofta ser man flera skott utväxa på en gång,äf-
vensom på dottern äter uppskjuta ett nytt skott, sä
att moder, dotter, .dotterdotter, m. fl. qvarsitta liksom
i en stam. Polypen kan fortplantas äfven medelst af-
skurna delar, då hvar bit blir elt nytt djur, och den
qvarlemnade delen fortfar äfven att lefva. Detta äger
rum, om de skäras på längden, eller tvärs af; om
styckena qvarhänga vid stammen eller alldeles afskil-
jns. Sålunda kan man få en polyp med 6, 7, 10,13,
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i4, m. fl. hufvuden, hvar och en utgörande ett ser-
sLildt djur, ehuru de nedtill sammanhänga. Men man
lan ytterligare låta afskurna stycken af samma polyp
Iter hopväxa; ja till och med ympa delar af den ena
polypen på den andra. Slutligen, man kan vända ut
och in på djuret, och det fortfar dock att lefva och
(öda sig. De synas sakna all könsskilnad. Deras fö-
da är små vatteninsekter; men de .sluka stundom hvar-
andra antingen hel och hållne, eller vissa afryckte de-
lar. — Man har flera slag af dem:

a) Gröna Armpolypen (H. Viridis), är försedd med
B—lo armar, hvarmed han rör sig och tager sin fö-
da. — b) Orangefärgade Armpolypen (H. Grisea);
m. fl.

6. KlotmasJcen (Volvox Globator), är rund,
mindre än ett hirskorn, knapt synbar for ögat. Dess
rörelse sker derigcnom att den rullar sig framåt, och
ledan djuret lefvat en tid spricker det, då man ser 3o
—4° smärre klot utgå. Dessa innehålla åter andra;
och sålunda innesluter det inom sig afkomlingar i tre-
dje, fjerde led, m. m. Allt dettakan naturligtvis blif-
va synbart endast för starka mikroskopet'.

Härmed kan man upptäcka äfvcn de s& kallade
Infusions-Djurenj hvilka röjas öfverallt, i vatten (isyn-
nerhet stillastående), i mjölk, blod, m. m. — Några af
dem, eller de så kallade Punktdjuren, visa sig under
ett mikroskop, som förstorar 100,000gångor, icke stör-
re än ett sandkorn.

II. Botanik.

Det enklaste sättet att vetenskapligt uppställa växt-
rikets alster, lemnar det så kallade Sexual-systemet.
Man hade iakttagit, att äfven hos växterna anträffas
vissa fortplantnings-delar, hvilka utmärkte ett slags
Lönsförhållande emellan dem, noggrannt svarande
mot hanar och honor hos, djuren.. Det finnes inom
sjelfva blomman, små framskjutande delar af tvenne
olika slag, bland hvilka några, som aro längre än de
andra, slutas med knappar (ståndare j stamma), för-
ledde mtKj en art mjöl; andra deremot (spiror,



362 JVaturkunnighet. A.
pistilln), vanligen omgifne af de förre, hafva en oaf.
brutet fugtig spets, hvarpå detta mjöl nedfaller och
fastnar. Ståndarne öro växternas hanar, och spirorna
deras honor, och genom frömjölets fästande vid spi-
rorna, befruktas örten och gifver frön. Om man från.
tager någondera könsdelen, upphör all fruktsamhet;
och i fall man ur en art blomma öfverstänker frömjö-
let på en annan, uppkomma frön som lemna en Tätt,
hvilken utgör en blandning af tvenne sålunda befryn-
dade arter. — Ståndare och spiror befinnas icke alltid
inom samma biorama, utan stundom i hvar sin pi
samma stånd, stundom på helt annan rot.

Dessa egenheter i blommornas inre bygnad, fSr-
anledde vår odödliga landsman Carl von Linné, att
indela växterna i klasser, hvilka bestämmas efter stån-
dames antal eller öfriga beskaffenhet. — Antalet af oli-
ka växt-arter (species) beräknas till 80,000, och de
indelas i 24 klasser.

1 Kl. Enmänningar (Monandria), — der
blomman har blott en ståndare. — Hit höra:

Ingefära (Aniomum Zingiber), en rörlik växt,
livurs rot är vår ingefära, och hvilken finnes vild i
Asien och AfVika, samt kan odlas i alla varmare luft-
streck. Den stärker magen och befordrar en lättare
matsmältning. Kardemumma (Am. Cardainomiim);
hvaraf fröna begagnas såsom krydder. Hemma frän
Ostindien. — Gurkmeja (Curcuma Longa), är inhemsk
i Ostindien. Roten begagnas att färga gult. Blandad
med konsionel ger den en högre röd färg. Gelbgjuta-
re färga metaller härmed guldgula. — M. fl.

2 Kl. Tvåmänningar (Diandria). — Blom-
man försedd med två ståndare. — Till denna klass foras:

Liguster (Ligustram Vulgäre), ger sköna gäckar.
Med bären kao papper färgas violett. — Olje- eller
Oliv-trädet (Olea Europaca), bör hellre räknas bland
buskarter; ty det uppnår endast 8 fots höjd. Dess
frukt är bekant under namn af Oliver, hvaraf olja
utprässas, hvilkens sämre slag kallas bomolja. De bättre
arterna begagnas till matredning. Nyttjas mot ormbett,
samt med ättika emot rödsot. — Syréen (Syringa Vul-
garis),kommen från Persien, ger sköna häckar. Trädet
tjenligt till snickare-arbeten. — Tätgräs (Pinguicula Vul-
garis), nyttjas af Norrländningarne att göra sin tät-
mjölk (filmjölk). Spenvarm mjölk silas genom des»
färska blad. — Peppar (Piper), är af flera slag. Svarl-
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pepparen (P. Nigrum), hemma från Ostindien, vSxer
på ett kring andra föremål slingrande örtstånd. Half-
nogna bär gifva den svarta; helmogna den hvita pep-

Cren. Pulveriserad iordrifver den ohyra ur hufvudet
s menniskor; och uppblött i mjölk, dödar den ilu-

,or. — M. fl.
3 Kl. TremSnningar (Triandria). —Dit-

hörande växters blommor hafva tre ståndare.
Saffran (Crocus Sativus), härstammar från Ostin-

dien; men trifves vild äfven iEuropa, och är en lök-
Växt, hvars spiror lemna den bekanta kryddan af sam-
ma namn. Derföre behöfs ända till a5,000 blommor
till ett enda skålpund saffran. Den förfalskas ofta med
blad af safllor och ringblomma. — Fiolrot (Iris Floren-
tina), växer vild uti Italien. — Sockerrör (Saccharum
QfTicinarum). Dess fädernesland är Ost- och Vest-In-
dien; men odlas i alla varmare länder, isynnerhet
inom Européernas Amerikanska kolonier, och trifves
ifven i södra Spanien, Portugal och Sicilien, ehifru
af mindre godhet. I fet jord hinner röret en höjd af
20 fot och derutöfver, samt motsvarande tjocklek, så
att det ofta väger 20 a 24 skålpund. Inom en hvit
och svampaktig merg innehåller det en söt saft, hvar-
af utkokas så kallad sockerjord. Denne måste sedan
undergå flera raffineringar, innan den utgör hårdtsoc-
lcr; och härunder erhålles vår syrup. — Bambu-röret
(Arundo Barnbos), finnes i begge Indierna, samt af
många artförändringar. En af dem uppnår i höjden
25 a 3o alnar, och i omfång öfver en aln. Upptill
delar det sig i qvistar, och liknar fullkomligt ett träd.
Det nyttjas till bygnadsvirke (till hus) farkoster, m. m.),
qvistarne till käppar, afståndet mellan lederna tillkäril,
bladen till mattor, m. m. — Mannagräs (Festuca Flui-
tansj, äfven benämdt, Svin-svindel. Dess afskalade
frön gifva de bekanta mannagrynen, hvilka inforas
frun Pohlen. — Under denna klass höra de flesta gräs-
växter och sädesslag, såsom: Hvete (Triticum Hyber-
mim och Aestivum), Råg (Secale Sereale), Korn (Hor-
deum Vulgäre), Hafra (Avena Sativa), KanariefrÖ
(Phalaris Canariensis), Hirs (Panicum Miliaceum).
-M. fl.

4 Kx. Fjrrmänningar (Tetrandria). — Hvil-
la hafva fyra ståndare.

Jungfru Maria Sänghalm (Galium Verum). Blom-
morna begagna Engelsmännen bland löpet, att dcrm«:d
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y«ta sin ost. Kokad med alun färga blommorna ylle
gult; men roten rödt— Kräpp (Rubia Tinctorum),
växer vild i södra Europa, och dess gulröda rot, ger,
utan annan tillsats, en högröd färg; men med tillbland-
ningar omkring 5o olika och varaktiga fargor. Desi
odling är mycket lönande. Nyttjas med; fordel mot
Engelska sjukan. — Groblad (Plantago Major), livan
färska blad, lagde på sår, rena och läka dera. — Jer»,
ek (Ilex Aquifolium), begagnas i Tyskland till häc-
kar. Dess blad äro taggiga och ständigt grönskande— M. fl.

5 K.L. Femmänningar [Pcntandria). — Hit-
hörande växter hafva fem ståndare.

Förgät mig ej (Myosotjs Scorpioides). — Vatlu-
klöfver ( Menyanthes Trifoliata). Stark dekolt af dess
blad har botat illa artad rödsot. Dosis ar | qvaiter.
Bekant under namn af Trifolium Aquaticum, nyttjat
det, i vissa landsorter, med största fördel bland hum-
la, for att gifva öl en behaglig bäska. — Jalappa (Cod-
volvulus Jalappa), växer i Amerika; roten är ett kraf-
tigt laxatif.— Kinaträdet (Cinchona Officinalis), finnes
i Peru. Dess bark begagnas i febrar, framförallt mot
frossa. Om ruttet kött kokas i kina-dekokt förgår rö-
tan. — Kräkrot (Psycotria Ipecacuanha), i Peru och
Brasilien. Barken af roten utgörkräkmedlet. — Kaffe-,
busken (Coffea Arabica). Dess ursprungliga fädernes-
land är Arabien, hvarifrån äfven det bästa kaffe er-
hålles (Mokha); men det odlas nu mera öfverallt i
begge Indierna. Europa får sitt mesta kaffe från Vest-
indien. Kaffebusken uppnår en höjd af 6—9 alnar;
men stammen blir blott några tum tjock. Bladen lik-
na lagerblad. Kaffedrickniugen uppkom i Europa
(Frankrike) omkring 1640, och var bekant i Sverige
år 1670. — Tobak (Nicotiana Tabacum), är kommen
från Amerika, och har sitt Latinska namn efter Fran-
ska sändebudet Jean Nicot, hvilkcn skickade frön deraf
till Paris från Lissabon, der den odlades i trädgårdar,
emedan man funnit att dess färska, krossade blad ha-
de en helande egenskap mot sår och bölder. Sitt van-
liga namn har denafön Tabago, der Spanjorerna iorst
upptäckte densamma. — Potates (Solanum Tuberosum),
ursprungligen Amerikansk , öfverfördes af Frans Dra-
ke år 1586, först till England. — Murgrön (Hedera
llclix), växer uppför murar. — Vinrankaa (Vitis Vi-
liifera). Dess fädernesland anses vara Asien. Nume-
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ra odlas den i alla tempererade länder, och finnes af
otaligt omvexlande slag. Russin aro i luften torka-
de vindrufvor; korintherna utgöras af ett mindre slag
findrufvor, torkade i ugn. — Almcn (Ulmus Campe-
jtris), lemnar ett förträffligt virke, till skeppskölar,
hjul, prässar, m. m. — Till denna rika örtklass höra
dessutom alla arterna af Vinbär och Stickelbär (Ri-
bes), Rödbetor och Hvitbetor (Beta), Morot (Daucus
Carota), Dill och Fenkol (Anethum), Kurnin (Carutn
Carvi), Anis (Pimpinella Anisum), Persilja (Apium
Petroselinum), Fläder (Sambucus Nigra), Lin (Linum
Usitatissimum); —M. fl.

6 Kl. Sexmänningar (Hexandria). — Med
sex ståndare.

Ananas (Bromelia Ananas), härstammar från Bra-
silien och Mexico, och lemnar den förträffligaste afal-
la frukter, till skapnaden lik en melon, ehuru min-
dre än denna. —Aloe (Aloe Perfoliata), ursprungligen
en Afrikansk växt. Dess blad'bibehålla ständigt sin grön-
ska. Saften af bladen, torkad, kallas Aloe.— Kalmus
(Acorus Galamus), roten tuggas och kan nyttjas såsom
utländska kryddor på mat. Är magstärkande. — Spansk
Rör (Calamus Baculus), växer uti Ostindien; äfvensom
Rotting (C. Rotang). Ur denna sednares frukt er-
hålles en kådaktig saft, kallad Drakblod. — Berbe-
ris (Berberis Vulgaris), nyttjas till trädgårdshäckar,
trädet till fanering, och barken att färga läder och
laffian. — Ris (Oryza Sativa), växer i begge Indier-
na och Afrika, samt utgör der invånarnes dagliga,
stundom enda föda. Växten är rörartad, 3 a 4 fot
hög. Af ris med socker och kokos distilleras arrak.— Till denna växtklass hora vidare: Narcissen, Lil-
jaiij Hyacinthenj Tulpan, Liljekonvaljen. — M. fl.

7 Kl. Sjumänni ngar (Heptandria). — Med
sju ståndare. — Nästan ensam i klassen är:

Hdst-Kastanien (Aesculus Hippocastaneus), från
Orienten, växer mycket hastigt, och är derför, samt
för sina välluktande blommor, högst tjenlig till plan-
teringar.

8 Kl. Åttamänningar (Octandria), — hvars
blommor hafva åtta ståndare.

Indiansk Krasse (Tropaeolum Majus), kommen till
Europa från Peru år IGB4, är verksam mot skörbjugg.— Källarhåls (Daphne Mezereum); barken, kallad
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Ti/bastj blött i ättika, har samma kraft som Spnifet
fluga. — Bohvete (Polygonum Fngopyrum), hemdm
från Norra Asien. En annan art: Sibiriskt Bohvete (t.
Tartaricum), från Tatariet, är bördigare och tål bät-
tre nattfroster. — Blåbär, Odon, Lingon och Tranbit
(Vaccinium). — Ljung (Erica). — M. fl.

9 K.L. Niomänningar {Énneandria). — Blom.
niorna försedde med nio ståndare.

Slagtet LaurtiSj hvartill höra: Kanel-trädet (L.
Cinnamomum), liknar till utseendet lagern, och de»
egentliga fädernesland är Ostindien, ehuru det odl»
mycket uti Européernas Vcstindiska kolonier. Kane-
len utgör den närmast trädet sittande barken. Kam/er-
trädet (L. Camphora), växer på Japan, Kina, ni. m.
Kamfem är ett kådaktigt ämne, som trädet dels nt-
svettas, och dels afkokas detsamma. Stammen är hård
och välluktande, samt begagnas till husgeråd. La-
gerträdet (L. Nobilis), hemma i södra Europa,' ock
ryktbart af de gamlas bruk, att med kransar denf
pryda sina hjeltar och utmärkte män. — Rhabarbtr
(Rheum Paliuatum), en ört från Sibirien och Norra
Kina, hvars rot har *en magstärkande egenskap. —M. fl.

10 Kl. Tiomänningar {Decandria). —Med
tio ståndare.

Sennets-busken (Cassia Senna), växer i Egypten,
och dess blad begagnas såsom afTörande. — Brasilie-
träd (Caesalpinia Brasilia), växer i Brasilien, och vitt
arter derafi det öfriga Amerika. Kärnan af trädet, söo-
derraspad, lemnar hvarjehanda färgämnen, såsom rödt,
fembock (af Fernambuco, der det finnes), violett, B.
m. — Pockenholts (Guajacurn Officinale), ger en yt-
terst hård trädart; växer i Vestindien. — lUahagoni-
trad (Svietenia Mahagoni), finnes i Amerikas varna
länder, och är bekant för det sköna arbets virke deraf
erhålles. Dess bark nyttjas med fördel såsom kina. —Sf/vattram (Ledum Palustre), en i kärr hos oss växande
buskart, tjenlig mot utslags sjukdomar och kikhosta. —Mjölonris (Arbutus Uva Ursi), begagnas till läderbe-
redning, samt att färga svart. — JVeglicka (Diantlius).— Harsyra (Oxalis). — M. fl.

11 Kl. Tolfmänningar (Dodecandria)- —Med tolf till nitton ståndare.
Portlak (Portulaca Oleracea), är hemmastadd 'Ostindien, m. m. Tjenlig mot skjörbjugg. — Resedt



Natural-historia. Botanik. 367
(Reseda Odorata), växer i Egypten. Drifvcs hos oss
(or sin angenäma, hallonlika lukt. — Taklök (Semper-
tivum Tectorum); färska örtbladen bota bränsär, ref-
ormar och liktornar. — M. fl.

12 Kl. Tjogmänningar (Icosandria). —Hvilka hafva tjugu ståndare, sällan flera.
Nopal-växten (Cactus Coccinellifer), växer vild

i Amerika, samt utgör födoämnet för konsionelmasken,
hvarföre den odlas i stor mängd. — Jasmin (Phila-
delphus Coronarius), hemma från Ostindien, planteras
hos oss till häckar, för siua välluktande hvita blom-
mor. — Myrten (Myrtus Communis), växer i begge In-
dierna till höjden af vanliga träd. Hos oss odlas den
i krukor och blommar här sällan. — Persik-trädet
(Amygdalus Persica), har en högst angenäm frukt,
kärnan lik bittermandel; Mandelträdet (Amygd. Com-
munis), är buskartadt och växer vildt "i Orienten,
norra Afrika och södra Europa. Mandlarne äro kär-
nor inom en grön, torr, icke ätlig frukt. — Hägg
(Prunus Padus); Aprikoser (Pr. Armeniaca), ifrån
Armenien, hafva en skön frukt; Körsbär (Pr. Cera-
tus), bragtes af Lucullus till Rom ifrån Cerasonte i
Pontus, och finnas numera af mångfaldigt olika arter;
dess kåda kan begagnas som Gummi-Arabicum; Plom-
mon (Pr. Domestica), växer vild på Kinnakulle, ehuru
dess fädernesland är i sydligare orter. — Oxel (Cya-
tegus Aria). Bären kunna torkade malas till mjöl och
bakas till bröd. Trädarten är hård och tjenlig till ax-
lar, hjul, m. m.; Hagtorn (C. Oxyacantha), tjenlig till
häckar. — Rönn (Sorbus Aucuparia), af bärssaften till-
redas cider och ättika; begagnas äfven till punsch,
kremcr, o. s. v. Löfven lagde bland säden skola för-
drifva insekter. — Päronträd (Pyrus Communis),
hVaraf finnas mångfaldiga arter, likasom af Jppleträ-
det (P. Malus). — Törnrosor (Rosa), äro af flera för-
ändringar. Frukten af de vilda kallas Nypon. — Hal-
lon, Åkerbär samt Hjortron (Rubus). — Smultron
(Fragaria Vesca). Då de planteras i trädgårdar, upp-
komma Jordgubbar (F. Hortensis). — M. fl.

13 Kl. Mångmänningar {Polt/andria). —Hvars tvåkönade blommor hafva mera än 20 ståndare.
Kapris (Capparis Spinosa), växer i Södra Europa.

Kapris äro späda blomknoppar, inlagde i salt och ätti-
ka. — IVallino (Papaver Somniferum). Genom rist-
ning i fröhuset erhålles det bekanta opium 1, hvilket,
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i mirdrc sats, har en »ömngifvande kraft; men istfr»
re frambringar ett slags tillstånd af rus. Turkam«)
hvilka af sin religion äro forbjudne att fortära hetsi-
ga drycker, berusa sig med opium. — Lind (Titta
Éuropa:a), trädet, som kan uppnå en ålder af800 är,
ger sköna alle'er, barken så kallad bast, kolen begag-
nas till krutberedning ochritkol; blommorna gifva den
bästa honing. — Thebusken (Thea Bohea), växeri
Ostindien. Theet utgör buskens blad, af hvilka de
spädaste gifva det bästa; det är for öfrigt af mång-
faldiga sfag. Bruket af the i Europa infördes af Hol-
ländarne år 1600. — Kryddneglicka (Cariophyllm
Aromaticus), en buskart, hemma i Ostindien, plante-
rad i Amerika. Våra neglickor äro växtens outsprucl-
na blomknoppar, torkade. — Svart Prustrot (Helle-
borus Niger), växer i södra Europa. Den pulverise-
rade roten verkar nysning. — Stormhatt (Aconituo
Napellus), är såsom fark giftig och dödaräfven menni-
skor. — Neckblad (Nymphaea Lutea); Sippa (Anemo-
ne); Bullerblomster (Trollius). — M. fl.

14 Kl. Tvåväldige (Didt/namia) , — med
tvenne längre och tvenne kortare stdndare.

Isop (Hyssopus Officinalis), växer uti Orienten och
Italien. — Lavendel (Lavandula Spica), från södra
Europa. —Krusmynta (Mentha Crispa), dess stamland
är Sibirien. Pålagd fördelar den svulnader. — Jordrtf
(Glecoma Hederacea), lagges i England uti dricksfat,
för att göra dricka klart och smakligt. — Dosta (Ori-
ganum Vulgäre), bladen, efter påslaget hett vatten,
hoprullade och torkade på heta jernplåtar och sedan
inpackade i dosor ett år, gifva ett the som liknar del
Kinesiska. Mejrani (Orig. Majorana), brukas mot
snufva bland snus. — Citron Melis (Melissa Officina-
lis), från Italien. — Linnés-ört (Linnsia Borealis), be-
nämd efter den stora naturforskaren; kraftig mot rheu-
matism och ledvärk, ger smakligt the. — M. fl.

15 Kl. Fyrväldige [Teträdynamia), — med
4 längre och 2 kortare ståndare.

Skedört (Cochlearia Officinalis), är det kraftigaste
medel mot skörbjugg, både äten såsom färsk, och be-
redd till läkemedel. Pepparrot (C. Armoracia), äfven
verksam mot skörbjugg. Utvärtes drar den som se-
napsdeg. — Ro/va (Brassica Rapa); Rapsat (B. Napus),
växer på GotUand; Kål (B. Oleracea), är af fleraför-

äjidrin-
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indringar, hvitkål, blomkål, rotkål, na. fl. — Hvit
Senap (SinapisAlba); Svart Senap (S. Nigra), införde
från Holland och England. I form af deg drager den
upp blåsor på huden, såsom' Spanskfluga. —. Radis
(Raphanus Sativus), hvaraf Rättickan är en varietet.— Löfkoj (Cheiranthus); Nattviol (Hesperis). — M. fl.

16 Kl. Samkulle (Monadelphia), — hvars
ståndare äro nertill sammanvuxna i en stam; ;■

Bomullsväxten (Gossypium Herbaceum), i beggef
Indierna, Afrika och södra Europa. År .en buske af
i—3 fots höjd. Häraf finnas dock flere arter, hvar-
af några uppnå en höjd af smärreträd (G. Arboreuni)<
Detta växer i Siarn och Bengalen, samt ger den fina-
st,e, en silkeslik i gulrödt skiftande bomull. Denna al-
»tras inom fröhuset, der den omgifver fröna. ' Hvar-
je fröhus har storleken af ett litet äpple. — M. fl.

17 Kl. Tvåkulle (Diadclphia), — ståndarne
nertill hopväxte i två stammar.

Turkiska Bönor (Phaseolus Vulgaris), äfven be-
Därade Störbönorj hvilka delas i två hufvudarter:
stång- och buskbönor; men af dessa finnas sedan mån-
ga varieteter, såsom Rosenbönor (P. Coccineus), Kryp-
bönor (P. Nanus), m. fl. — Arter (Pisum Sativum),
Gnnes af mångfaldigt oinvexlande slag: sockerj hvita,
gröna ärter, o. s. v. — Vätska Bönor (Vicia Faba),
vilda vid Kaspiska hafvet; IVicker (V. Sativa), ger
godt foder för hästar, och odlas härtill. — Sibiriska
Ärtträdet (Robinia Caragana), vildt i Tatariet, växer
i våra trädgårdar, af två arter, det ena träd, det an-
dra buske. — Indigo-Busken (Indigofera Tinctoria),
dess fädernesland anses vara Ostindien, hvarifrån den
spiidt sig UK Afrika, Amerika och ön Malta. Färgen
tillredes af blad och späda qvistar. Denna art indigo
Sr den äkta och bästa. Man har flera sämre slag der-
af, beredde ur andra växter. — Rödx<äpiing, Klöjver
(Trifolium Pratense); Hväväpling (T. Repens); m. fl.

18 Kl. Mångkulle (Polyadelphia), — stån-
darne nertill hopväxte i tre eller flera stammar.

Kakao-trädet (Theobroma Cacao), i Amerika. Upp-
uår en höjd af i 4till 16 fot, och har utseende af
citronträdet. Fruktens kärnor äro de sa kallade kar-
kaobönorna, hvaraf schokolad tillredes. Ur kärnorna
prassas en olja kallad kakao-smör. — Citron-trädet
(Citrus Medica), är kommit från Medien, men växer
nu öfverallt i södra Europa; cedro-oljan erhålles af
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frukten» skal; Pomerans-trädet (C. Aurantiun), ifrån
Ostindien, odlas i södra Europa; Apelsin-trädet (G.
Aurantium Sinensis),en artförändring af föregående och
från Kina af Portugisarne bragt till Europa. — M. fl.— — — — —o — — «j r —19 Kl. Svågrar (Syngencsia), — då ståndar-
ne öro ofvantill hopväxta omkring pistillen.

Hafvudsallat, ZafawA (Lactuca Sativn),vild i sö-
dra Europa; — Cichorie, Vågvårda (Cichorium Inty-
bus); dess rötter nyttjas som kaffe — Karrborr (Ar-
ctium Lappa), dess späda rötter, afskalade och kok-
te, kunna vårtiden ätas som spatrris. — Kron-ärt-skoc-
ka (Cvnara Seolymus), från södra Europa. Det ätba-
ra är blomfodret, isynnerhet dess nedra del (recepta-
culum). — Sufflor (Carthamus Tinctorius), från Ostiij-
dien. Med blombladen färgas rödt på siden och lin-
ne. — Renfana (Tanacetum (Vulgäre), lagd kring
lik, hindrar hastig förruttnelse. Färgar grönt. —Jbrodd (Artemisia Abrotanum), från Orienten; Malort
(A. Absinthium), ör bland bränvin stärkande, förbät-
trar surt dricka och kan nyttjas i stället for humla;
förjagar mal och insekter; Gråbo (A. Vulgaris), med
rök häraf och malört fördrifvas flugor och mygg. —Jlands-rot (Inula Helenium), är magstärkande och be-
fordrar upphostning. — Tusendskon (Bellis Perennis).— Kamomill-Momma , Sötblomster (Matricaria Sva-
veolens), fördelar i bad svullnad och lindrar verk. —Rölleka (Achillea Millefolium), färska bladen, krossa-
de, äro sårläkande; uti bränvin är örten stärkande.—
Solros (Helianthus Annuus), från Amerika. Späda
blomman ätes som kronärtskocka; Jorddrtskocka (H.
Tuberosus), från Virginien. Hoten välsmakande. —Blåklint (Centaurea Cyanus); dess saft ger blått bläck.— Ringblomma (Galendula Officinalis), hvaraf torka-
de blombladen kunna nyttjas som saffran. — Hvit
Kräkrot (Viola Ipccacuanha alba), i Amerika. —Tistel (Carduus); Kattfot (Gnaphalium). — M. fl.

20 Kl. Tvåtydige {Gynandria), — der stån-
darne sitta på spirorna.

IVanille-vaxten (Epidendrum Vanilla), växer i
Amerika, uppslingrande sig kring andra träd, afhvil-
ka den till stor del drager sin föda. Ofta har den in-
gen rot i jorden utan sitter fast vid ett träd. Fruk-
ten är en lång skida, hvilken, jemte dess frön, ger den
bekanta kryddan. — Passionsblomman (Passiflora In-
carnata), har sitt namn deraf, att man i blomman trott
sig se de instrumentet' hvarmed frälsaren blef dödad,



såsom spikarne, törnekronan,ra. m. — Missnc (CnllaPa-
luslris), rötterna nyttjas till nödbröd, hvilket, spädt
med sädesmjöl blir födande. — Tång (Zostera Marina),
begagnas att stoppa dynor, samt till tak läsning. — M. fl.

21 Kl. Sambyggare (Monoecia), — då pÄ
samma ört finnas serskildta han* och hon-blommor.

Äkta Musköt-trädet (Myristica Moschata), hem-
ma från Moluckiska öarne, odlas i Amerika, m. m. Det
liknar till växten våra körsbärsträn, bladen som päro-
nens. Frukten stor som en persika, är ej ätlig; kär-
nan, en art nött, är omgifvcn af en röd nätform ig
väfnad, bekant under namnet Muskotblomma. Nötter-
nas frökärna är den vanliga muskotten. — Brödträdet
(Artocarpus Communis), i Ostindien samt på öarne i
Söderhafvet. Storleken som en vanlig ek, frukten som
en pumpa, och dess innanmate behandlas som deg,
samt gräddas till bröd. — Mais, Turkiskt Hvete (Zea
Mays), kommit ifrån Amerika, är numera öfverallt
kringspridt. Stängeln är en gräsart; kornen stora som
ärter, sitta tillsammans i ett tjockt ax, växten mycket
gifvande och välsmaklig. —Björk (Betala Alba), finnes
öfver allt. Gikt botas ofta, om hela kroppen inbäd-
das i färska björkblad. Ryssolja brännes af näfver
och sqvattram. Al (B. Alnus), barken färgar brunt,
och med jernhaltiga saker (jernfilspån, m. m.) svart.— Buxbom (Buxils Sempervirens), i södra Europa;
fortplantas hos oss genom aflägg. Trädarten är hård.— Mulbärs-trädet (Morus Alba), från Orienten kom-
mit till Europa, och trifves i södra Sverige. Bla-
den utgöra föda för silkesmaskarne. — Kokospalmen
(Cocos Nucifera), finnes öfverallt i de varma länder-
na, och är en af naturens vigtigaste gåfyor. Det hö-
ga trädet nyttjas till bygnad, bladen till taktäckning,
frukten som växer i klasar, en nöt af melonens stor-
lek, innehåller en behaglig och helsosam mjölksaft,
hvilken drickes, och kärnan är smaklig och födande;
af fröna prässas olja, och skalet arbetas till hvarjehan-
da käril; de skadade blomdrufvorna gifva en saft,
hvaraf beredes vin eller ätticka; af de trådar som om-
gifva kokosnöten slås rep, o. s. v. Smörträdet (C. bu-
tyracea), i södra Amerika. Då hett vatten gjutes på
dess sönderstötta nötter, samlas smöret öfver vattnet.— Brännpalmen (Caryota Urens), i Ostindien. Af
stammens kärna tillredes sago-gryn, och färska blad-
skotten af denna, likasom af de flesta andra palmarter,

3 7 «Nalwal-hisloria. Botanik.
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ätas under namn af palmkål. — Korkträdet (Querctu
Suber), växer i södra Europa. Korken är dess bark;
Eken (Qu. Robin). Ollon och galläpplen äro den
frukter. — Walnöl-trädet (Juglans Regia), från Per-
sien, växer äfven i Europa. Trädarten är utmärkt
skön. Frukten är valnötter. — Bok (Fagus Sylvatica).
Af dess ollon prässas en god olja; brände kunna de
nyttjas som kaffe; Kastanie-träd, (F. Castanea), vild i
södrare delar af Europa. Kastanjerna ätas kokta el-
ler stekta; torra, formalade till mjöl, kan deraf ba-
kas bröd. — Hassel (Corylus Avellana). Rötterna
brukas till inläggning af schatullmakare; frukten är
våra vanliga nötter. — Tall (Pinus Sylvestris); Ce-
dern (P. Cedrus), växer på Libanon, och ger ett för-
träffligt arbetsvirke; Gran (P. Abies). — Cypressen
(Cupressus Sempervirens), i Österländerna och södra
Europa. Detta ständigt grönskande träd planterades
fordom på grafvar, och stäldes utanför hus der lik
furmos. — Pumpa (Cucurbita Pepo), med bladsaften
bestrykas hästar, såsom förvaringsmedel mot bröms-
styng; Arbus-, Vattenmelon (C. Citrullus), i södra Ita-
lien. — Melon (Cucumis Melo), från Asien, drifves,
-likasom föregående ört, hos oss i drifbänkar; Gurka
(C. Sativus); Koloqvinl (C. Colocynthis), vild i Orienten.
Frukten är klotrund och gulaktig. Fröna fördrifva in-
sekter och all slags ohyra. — Nässla (Urtica). —M. fl.

22 Kl. Tvåbyggare (Dioecia), — der ser-
skildta han- och hon-blommor finnas på hvar sitt olika
växtstånd.

Pil (Salix Fragilis), barken af spädare grenar
nyttjas i frossor såsom kina; Siilg (S. Caprea), med
barken beredes klipping i Skåne. Svampen har en
förträfflig lukt; Vide, Korgpil (S. Viminalis), gre-
oarne begagnas till korgar och tunnband. — Dadel-
palmen (Phcenix Dactylifera), finnes i Asien, Afrika
och södra Europa. Stammen är hög och reslig, utan
qvistar; de smala och långa bladen utväxa ur toppen,
såsom en rik tofs. Frukten är de bekanta dadlarne,
hvilka lemna en helsosam föda; af kärnorna prässas
olja och trädets saft ger palm vin. — Vaxbusken (My-
rica Cerifera) i Norra Amerika; af bären utkokas ett
grönt vax. Pors (M. Galt), nyttjas som humla; äfven
af dess bär fås, genom kokning, något vax, som kan
begagnas till ljus. — Terpentin-trädet (Pistacia Tere-
binthus), i Le vanten och södra Europa; ur ristade trä-
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det utflyter terpentin. — Spenat (Spinacia Oleracea),
växer vild i Afrika. — Hampa (Cannabis SatiVa), från
Ostindien. — Humla (Humulus Lupulus), vild i Tysk-
land; dess först framskjutande skott ätas som sparris.— Poppel (Populvs Alba), växer hastigt, ger förträff-
liga alléer; Asp (P. Tremula), med röken deraf, ef-
ler lukten af nyss afskalad bark, fördrifvas syrsor. —Sagopalmen (Cycas Circinalis), uti Asien, har sitt namn
deraf, att af dess kärna tillverkas sago. — En (Juni-
perus Communis), af barken fas bast till rep och mat-
tor. Kådan är tjenlig vid raderingar, att bläcket se-
dan ej sprider sig. — Idegran, Id (Taxus Baccata),
vackert träd till alléer och häckar. — M. fl.

23 Kl. Månggifte (Polj/gamia), — då ser-
skildta han- och hon-blommor sitta dels på samma,
dels på olika örtstånd.

Pisang (Musa Paradisiaca), växer i de varmaste-
länderna af alla tre verldsdelarne, och utgör dter ettr
allmänt och lätt medel att uppehålla sig med. Den
högst behagliga frukten nyttjas som bröd; stanamen
lemnar bast till tåg, bladen brukas till taktäckning,
m. m. En artförändring häraf är Bananas (M. Sapi-
entum. — Molla (Atriplex Hortensis), vild i Sibirien.— Lönn (Acer Platanaides), om våren kan, häraf ut-
tappas ett vatten, I>vilket genom inkokningger socker.— Gummiträdet (Mimosa Nilotica), uti Egypten och
Arabien. Dess kåda är känd under namn af gummi
arabicuin och ätes af Araberna; en art af detta släg-
te (Mimosa Sensitiva), hvilken linnes i Amerika, sam-
mandrager sina blad då de vidröras och fångar sålun-
da alla insekter, m. ra. som sätta sig derpå. Så län-*
ge rörelsen fortfar äro de tillslutna. — Ask (Fraxinus
Excelsior), barken af dess spädaste qvistar gagna lik-
som kina; Mannaträdet (F. Ornus), i södra Europa,
utsvettas en hvit, söt saft, hvilken stelnad liknar soc-
ker. — Ebenholts (Diospyros Ebenum), i Ostindien,
sjunker i vatten; har kärnan svart, och derifrån spri-
der denna färg sig till den annars hvita ytan. — Fi~
honträdet (Ficus Carica), dess fädernesland är meller-
sta Asien och Grekland. Blomman framskjuter ur sjelf-
va grenen, och befruktningen verkställes af en insekt
(Cynips), hvilken besöker blommorna, och flyttar frö-
mjölet från han- till hon-blomman. — M. fl.

24 Kl. Lönngifte [Cri/ptogamia) — hvitkas
blommor icke äro synliga. Hit höra alla arter orni-
biinkav, mossor, itenmossor, lavar ; svampar, in. ra.
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Skd/it (Equisetum Hiemale), begagnas att afclipa

metall- och träd-arbeten. — Ormbunke (Pteris Aquili-
na), lågan deraf är ganska het, hvårföre örten nyt-
tjas till kokbränsle. — Träjon (Filix Mas). Med ro-
ten, pnlveriserad, fordrifves binnicke mask.—Björn-
mossa (PoJytrichum Gommune), begagnas af björnen
till inbäddning i hidet. — Väggmossa (Hypnum Pa-
rietinum och H. Proliferum), nyttjas att stoppa väg-
gar. — Islands Mossa (Licben Islandicus), användes
till nödbröd; Rhenmosta (L. Rangiferinus), utgör reh-
nens hufvudsakligaste föda. — Champignon (Agaricus
Campestris), ätes, stufvad; Risha (A. Deliciosus), be-
gagnas som sallat; Flugsvamp (A. Muscarius), blan-
dad i mjölk, dödar flugor. — Fnösksvamp (Boletus
Igniarius), hvaraf fnösk tillredes. — Murkla (Phallus
Esculentus), ätes i stufningar.— Käringrök (Lycoper-
don Bovista), slår upp hvit ur jorden och forruttnar
sedan till ett brunt damm. — M. fl.

III. Mineralogi.
Med detta namn utmärkes läran om de natural-

ster, som höra till Stenriket, äfven benämdt Mi-
neralriket. Den enklaste öfversigten af de oorgani-
ska kropparne erhåller man, genom deras indelande i
fyra klasser.

I. Egentliga Stenarter.
Hit höra alla föreningar emellan Jordarterna,

och stundom äfven medAlkalierna. Jordarterna äro 9:
Baryt- (Barytes, Terra Ponderosa), Slrontian-, Kalk-
(Terra Calcaria), Talk- (Terra Magnesialis, Talcum),
Ler- (Terra Argillosa), Beryll-, Ytter-, Zirkon- och
Kisel- (Terra Silicea) jord. Alkalierna äro 4* Kali,
Natron, Lithion och Ammoniak. — Det åskådliga-
ste sättet att indela stenartema, är att ordna dem ef-
ter den jord, af hvilken de erhålla sina mest utmärk-
ta egenskaper. De förnämsta slagen blifva då:

a) Baryt eller Tungjordens arter. — Denna jord
har sitt namn afsin större tyngd framför de andra. Den
hithörande Bologneser-stenen (Barytes Bononiensis),
har den egenskapen, att stäld i solen likasom insupa
ljuset, så att den sedan lyser en tid i mörker, likt ett
glödande kol.
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b) Kalkjordens arter. — Dit höra: Kalkcten, Mar-

mor, Krita, m. fl. och utgöras alla af kaik jord i för-
ening med kolsyra, således samma ämnen, ehuru i oli-
ka yttre form, bestämd af de hopblandade bestånds-
delames qvantitet. Af kalksten brännes kalk, hvilken
ock kan erhållas af marmor och krita. Denna sist-
nämde är en renarekalk jord, och har sitt namn af ön
Kreta, der, likasom i England, hela bergsuddar fin-
nas häraf. Marmorn värderas för sina sköna färgbland-
ningar och sin förmåga att antaga polyr. Den hvita,
framför allt den Carrariska, skattas dock högst. —Gips, Alabaster och Marienglas (en alabaster-art), äro
föreningar af kalkjord med svafvelsyra. — Kalkjord
befinnes äfven inom djurriket. Sålunda utgör den en
beståndsdel i ben, äggskal, snäckor och musslor, m. m.

c) Talkjordens arter. — Talk kallas äfven Bit-
terjord, och utgör huvudbeståndsdelen i Serpentin,
Specksten, Sjöskum, bekant för de piphufvud deraftill-
verkas, Asbest, Talgsten, hvaraf grytor förfärdigas, m.
fl. Asbest, benämdt Berglin, för sin böjlighet, låter an-
vända sig till väfnader, och dessa brinna ej, utan en-
dast renas i elden. Magnesia är en renad talk jord.

d) Lerjordens arter gifva en mängd så kallade
ädla stenar _, utmärkte och högt .skattade för sin hård-
het och sina sköna fargor. Sådana äro bland många
andra: Rubin af röd och Safir af blå färg, begge ut-
görande lerjord med olika blandning af jern, bvil-
ket ger färgen; — Topas, finnes gul, eller färglös,
sällsyntare rosenröd; — Smaragd grön; — Ädel
Granat, blodröd, består af lerjord med blandning af
jern och kiseljord. — Till denna afdelning höra äfven
våra vanliga leror, hvilka begagnas till tegel, kruk-
makaregods samt postliner. Allmän lera, den som
användes till kärl och murbruk, smälter i en högre grad
af hetta; eldfasta leror äro mera sällsynta, finnas bland
stenkolshvarf och nyttjas till deglar, eldfast tegel, in. m.

e) Kiseljordens arter. De innefatta stenar hvil-
Va bestå af kisel, antingen ren eller färgad genom
tillblandningar med andra ämnen. De gröfre slagen
häraf äro: Flinta (Silex), QvartSj m. fl. Såsom full-
komligen ren och i kristallform, benämnes kiseln
Bergkristall. Andra förändringar af dess arter äro:
Amethisttn, till färgen violett: — Opalen, bildas i
urgamla, volkaniska trakter, och bryter ljuset i al-
la regnbågens fargor; — Karneolen, en bergkristall,
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som af syrsatt jern har »in röda ftrg; — Jaspis, be-
står af ramma ämne, men jernet som ingår, Sr hSr i så-
dan mängd, att massan blir ogenomskinlig; — Agaten
Sr en kiselblandning af alla dessaolika arter.—M. fl.

11. Salter.
Dessa utgöras af föreningar mellan syror, samt

alkali, jordarter eller metalloxider, såsom baser. De
kunna upplösas i vatten, och vanligen bringas att kri-
stallisera. Men emedan man funnit, att ej alla krop-
par, hvilka äro begåfvadc med dessa egenskaper, in-
nehålla syre, indelas sakerna i tvenne slag:

a) Föreningar af oxiderade kroppar. — Hit hö-
ra: Saltpetter, en sammansättning af kali och saltpet-
tersyra. Det bildas genom förruttnelsen af djurämnen,
utsatte för luftens fria åverkan. Finnes i Ostindien,
Kina, Spanien, m. in., färdig af naturen frambragt;
men kokas vanligen af urinblandad jord. Af saltpetter
med svafvel och kol beredes krut. — Alun, utgöres
af lerjord och kali med svafvelsyra. Erhålles, ehuru
sällan, gedigen på volkaniska orter, t. ex. vidTolfauti
Italien; men tillredes vanligast genom konst, af alun-
skilfer. Begagnas myckel i handtverkerier, m. m. och
en bit deraf i tjärnan, skiljer genast smöret ifrån mjöl-
ken. — Borax (natron med boraxsyra), erhålles isyn-
nerhet ur sjön Tinkal i Tibet, och begagnas till löd-
ningar, samt i glas och smalthyttor. — Kopparvitriol
(kopparoxid och svafvelsyra). — Jernvitriol (jernoxid
och svafvelsyra), äfven benämdt viktrill, begagnas att
fasla färgämnen; äfven med galläpple till bläck; m. ra.— Engelskt Salt , ett i medicinen kändt affärande me-
del, utgöres af svafvelsyrad talkjord. — Glauber-Satt
(svafvelsyrad natron), har sitt namn af en Tysk ke-
mist Glauber, som först upptäckte det. — M. fl.

b) Hvilka icke innehålla något syre; neml. —Koksaltj en sammansättning af metallen natrium med
chlor, en enkel kropp, hvilken vid luftens vanliga
värme blir en mörkgul gas, af en egen stickande och
qväfvande lukt. Koksaltet erhålles både ur hafsvat-
ten, salta källor och saltgrufvor. Berg- eller sten-sal-
tet liknar till utseendet is; men har grå, köttfärgad,
högröd eller himmelsblå färg. Ryssland och Tyskland
hafva flera sådana grufvor; den största vid staden Wie-
liczka i Gallicien. Hela staden är underminerad af öpp-
nade saltschakter. — Jodnatrium., hvilket finnes i ett
slajjs orent natrum, kändt under namn af Kelp eller
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Tarek. Natrium förekommer här i förening med Jod,
en i sednare tider upptäckt kropp.

t det allmänna lif'vet delar man saltema äfven i
mineral-, veg-etabil- och animal-salter, efter det olika
naturrike, hvarur deras grundämnen härflyta.

III» BrXnnbara Mineralier.
Hit höra ett antal helt och hållet olikartade krop-

par, såsom:— Diamanten, den dyrbaraste af alla kost-
barheter, samt den hårdaste af alla stenslag; består af
kol i sin renaste form. Den är vanligast utan färg;
men stundom anträffas den ljus- eller citron-gul, blek
brun, äfven rosenröd, grön eller blå. Den kan slipas
endast med ett lint stoft af andra diamanter, och for-
svinner i rök för starka brännspeglar. Den största man
känner är stor som ett dufagg, och värderas till öfver
5 millioner R:dr Banko. De bästa diamanter erhållas
ar grufvor uti Ostindien; i Brasilien fås de ur floder,
men äro ej af de förras skönhet. De Europeiska an-
ses af ringaste värde. — Svafvel, finnes gediget uti
orter omkring eldsprutande berg, samt kallas då Jung-
frusvafvel; men afskiljes vanligen ur svafvelkis, hvil-
ken är en förening af jern och svafveh Med syre ger
det svafvelsyra. — Stenkol, der huvudbeståndsdelen
ir kol, antages vara en lemning af en förstörd orga-
nisk natur. Den bry tes ur grufvor, och begagnas så-
som brännved, samtger ovanligt stark värme. De för-
nämsta stenkoisgrufvorna finnas i England. — Brun-
kol, erhålles ur grufvor, och består tydligen af träd-
arter, hvilka till och med ännu ej äro förstenade, utan
endast nedbäddade i jorden, samt förruttnade och ge-
nomträngde af jordfetmor, m. in. Man igenfinner häri
ofta träd och växter, hvilka numera nästan alla äro
på vår jord utdöda. — Bernsten, Bergbäck, Bergtjara
och Bergolja, synas alla vara produkter af forntida
organiska kroppars förstörelse. Bernsten anses omot*-
sägligen vara en hartsart af numera försvunna träd-
slag. Den innesluter ofta insekter, hvilkas arter till
det mesta äro förlorade; men hvilket bevisar att de
fordom blifvit omhöljda af detta harts, då det be-
fanns i flytande form. Bernstenen erhålles vanligen i
vatten, framför allt vid Östersjö stränderna; men på,
sednare tider har man anträffat den äfven i jorden.

IV. Metali.k.r.
Till denna klass höra älta metaller, af hvilka fof~

jande äro hittills upptäckte: Platina, Guld, Silfver,
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Palladium, Rhodium, Iridium, Nickel, Osmiutn, Qvick-silfver, Titan, Cerium, Volfram, Uran, Mangan,
Kobolt, Bly, Tenn, Koppar, Jern, Tellur, Antimon,'
Vismuth, Zink, Arsenik, Chrom, Molybden, Tantal,
Gadmium och Selenium. Alla dessa benämnas Egent'
liga Metaller* till skilnad från Mctalloiderna eller
de metalliska kroppar, hvilka sednare tiders framsteg
i de kemiska vetenskaperna funnit uti alkalier och
jordarter. — En äldre allmänt antagen indelning af
metalleraa, var den uti Jdla och Oädla. Likaså fop-
delade man dem uti Hel- Och Half-metallcr , hvilket
svarar ungefär emot de sednare antagna namnen Smi-
diga och Sköra.

A. Smidiga Metaller.
Sålunda benämnas de, hvilka af hammare kunna

erhålla vissa former. De mest bekanta till denna klan
hörande metaller äro:

Platina, upptäcktes år 1736 i Sydamerika, ock
har sitt namn af Spanska ordet Platå (silfver), hvar-
med det till färgen äger likhet, samt har derföre blif-
vit kalladt hvitt guld, guldsilfver och tungsilfver.
Platinan är den tyngsta af alla metaller, mera än a3
gångor vattnets tyngd. Den är hård, svår att smälla
i eld och upplösa i syror, samt begagnas derföre ger-
na till kemiska apparater. Den anträffas alltid gedi-
gen, ehuru hopblandad med andra metaller. Man har
funnit platina i Columbia, Peru samt sednast afven i
Uralska bergen. — Guld (Aurum), en från uråldriga
tider känd metall, öfver allt begagnad för sin större
sällsynthet, sin smidighet att bearbetas och sin sköna
glans. Dess tyngd är 19 gångor vattnets, och dess
smidighet så stor, att af ett enda gran (ft lod) kan
utdragas en tråd af hela 500 fots längd; såsom blad
kan det utvalsas till mUsa tums tjocklek, och så-
som förgyllning på silfvertråd får det vara endast
f«>B5XsiSs» tum tjock, utan att silfvret lyser igenom.
Fullkomligen rent guld indelas i a 4karat på skål-
pundet, eller säges vara 34 karats guld. Då det be-
arbetas blir det vanligen uppblandadt med silfver el-
ler koppar, samt innehåller då på skålpundet endast
18, 20, m. m. karat rent guld, eller säges vara 18, ao,
o. s. v. karats guld. Denna metall erhålles i stör-
sta mängd uti Amerika, på Guldkusten * uti Afrika,
Uralska bergen, m. fl. o. Det fås dels gediget,
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trlttaclt ur så kallad guldsand, på bottnet af många
(öder, och dels ur guldmalm. Det största styc-
\t gediget guld är anträffadt i Brasilien, och uppgick
til 2,560 skålpund. — Silfver (Argentum), dess vigt

Ifr 10J gång. vattnets; det äger en hög grad af smi-
Ughet och smälter lättare än koppar. På hvarje skål—
Land fullkomligen rent silfver räknas 16 lod (16 lö-
Bgt); men det gedigna silfvret är aldrig så fint. Af
Vetta sednare har man funnit stora stycken till flera
tntners vigt. De rikaste silfvergrufvor äro Potosi i
fedra Amerika, samt de Ryska i Uralska och Sibiri-
lia bergen, de Ungerska, Siebenbiirgiska, m. fl. —hvicksiifver (Argentum Vivum, Hydrargyrium, Mer-
mrius), är i4gångor tyngre än vattnet, och anträffas i
mufvor gedieget eller blandadt med svafvel;, då det be-
hämnes Bergcinnober. Qvicksilfver stelnar eller fry-
«r vid 4o gr. köld. —Bly (Plumbum), är den mjukaste
if alla fasta metaller; men i specifik vigt närmast qvick-
ilfvret, omkring n| gångor vattnets. Färgen är hvit,
Armast lik tenn. Det anträffas aldrig gedieget, utan
tillsammans med alla metaller eller med syror, samt b«-
émnes Blyockra, i lös syrsatt form, och Blyglans,
& det är uppblandadt med svafvel. — Tenn (Stan-
lum), dess specifika vigt är nära 8J vattnets. Det är
httsmältast näst qvicksilfver, och finnes aldrig gedie-
jet, utan alltid i syrsatt tillstånd. Det bästa tennet
»nses vara det Ostindiska, och dernäst det Engelska,
Sachsiska, Böhmiska, o. s. v. — Koppar (Aes), dess
ipecifika vigt är nära 9 gångor vattnets, och den finnes
både gedigen, som malm och i syrsatt form. Den Ja-
panska kopparen anses vara finast, derefter den Sibi-
riska, Svenska, o. s. v. Den smälter blott vid hög
frad af hetta, och förvandlas till gas vid ännu högre.
Uppblandad med guld lemnar koppar Similor, med
tenn Klockmetall, och med zink Messin°, Finsback
och Tomback. — Jern (Ferrum), hvars specifika vigt
ir mellan 7—B gångor vattnets, finnes öfver allt i
naturen och fås sällan gediget, utan mest uppblandadt
med andra ämnen. Genom en sådan tillblandning upp-
komma Sjö- och Myrmalmer, samt Blodstens-Malm
(Hematit), hvilken är den mest jernhaltiga, och ut-
jör vår rika och gifvande Torrsten. Magneten, som
drager jern, är en af dess malmer. Svafvelkis är
ivafvelbundet jern.



B. Siöra Metaller.
De som ej låta forma sig under hammarslag, uUn

brista .sönder dervid.
Nickel, upptäckt af Cronstedt (år 1751 ), är till

färgen hvit, något stötande i rödt. Erhålles vanliga
i förening med arsenik.— Mangan; denna metall före.
rad med syra ger den så kallade Brunsten, hvilken
begagnas till brun glasyr på lerkärl, till hvitt glaj
och beredning af syre. — Kobolt, har en stålgrå i
rödt skiftande (arg, i brottet fingrynig och svår att
smälta, alldeles ren Sr den fullkomligen eldfast. Träf-
fas i jorden blandad med svafvel och arsenik, samt
inmängd med nickel och jern. Den dragés af magna-
ten, och skall kunna emottaga en magnetisk kraft.
Kobolt begagnas att blåfarga glas och måla blå figu-
rer på postlin. — Antimon, äfven benämdt Spetsglam,
har silfvrets färg, är mjukt och lätt samt flygtigt i el-
den. Man finner det gedieget eller blandadt med svaf-
vel. Det begagnas i läkemedel, teleskop-speglar, bok-
tryekar-stilar, att rena guld, till metall-kompositioner,
m. m. emedan det gör. mjuka metaller hårdare. —fVismuth, är hvit till färgen, i brottet bladig, mjul
och ganska lätt smält. Anträffas både g*ediegen, oxi-
derad och svafvelbunden. Den begagnas af tenngjuta-
re att gifva glans och hårdhet åt tennet, med anti-
mon i stilmaterie, med bly till lödningar, m. m. Af
vismuth tillverkas äfven hvitt smink. — Zink, har
en hvitblåaktig färg, liknande bly, och erhålles i oxid
form (då den blandad med jernockra kallas Gallmej»,
Lapis Calaminaris), samt förenad med svafvel (i detta
fall benämd Blende). Zinken ar smidigare än de an-
dra sköra metallerna; smälter lätt och uppgår vidstar-
kare hetta i gas, hvilken, lik ull, fäster sig vid an-
dra kroppar, samt benämnes då zinkblomma. — Ar-
senik. Denna högst giftiga metall liknar vismuth, och
i syrsatt form, pulveriserad, ser den ut som socker
samt har tillika en sötaktig smak, hvarigenom många
misstag inträffat. I eld brinner den med en liten li-
ga, och upplöser sig i en tjock, hvit rök, hvars stin-
kande lukt närmar sig den af hvitlök. Arseniken erhål-
les gediegen, syrsatt och svafvelbunden. I detta sista till-
stånd heter den Auripigment, då denär gul, och Russ-
*eii> (Rauschgelb), såsom rödaktig. Arsenik begagna»
i färgerier, samt i hvarjehanda handtverkar arbeten.
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NATURKUNNIGHET. B.
NATURLÄRA.

I. Geologi.

1. Jorden i Allmänhet.
L»å man betraktar jordens runda form och dess skap-
nad, finner man att densamma är fullkomligen likar-
tad med den som flytande kroppar antaga, när de haf-
fa lika rörelse som jorden. Redan detta ger anled-
ning till förmodan, att hon ursprungligen utgjort en
flytande massa, och sådant bestyrkes af flerfaldiga un-
dersökningar, hvilka ytterligare leda till den slutsats,
itt detta flytande tillstånd sträckt sig djupt in i den-
jamma.

Uti jorden finnas hårda massor, hvilka man kal-
lar Berg. En del af dem hysa inom sig inga frem-
mande ämnen; dessa anses vara de äldsta, och benäm-
nas Urberg. Andra innesluta en stor mängd af för-
stenade lemningar efter växter och djur, framför allt
musslor, m. m., bevis på jordens fordna flytande till-
rtånd, samt erhålla namn af Flötsberg. Emellan beg-
je dessa anträdas Ofvcrgångs-bergen, hvilka utgöra en
öfvergång eller länk emellan begge arterna, ocli haf-
va något af hvärderas egenskaper; t. ex.de första spå-
ren af inneslutna djur och växter. — Till de föregåen-
de kunna yttermera tilläggas Volkanisha Berg, hvilka
uppkommit af de genom Volkaner (eldsprutande berg)
uppkastade ämnena.

Med berg, ofvan jord, betecknar ma» vanligenen
massa af sten, som höjer sig mer eller mindre öf-
ver marken, samt är likasom en utväxt af densamma,
och en fortsättning af de under jordytan befintliga sten-
massorna. Man bemärkei» härvid: bergets fot, sidor
och spets. Efter olika utseende far den sistnämda ser-
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skildta namn, (Atom Pik, då den reser sig i form tf
en afstympad kegla till betydlig höjd i luften; FfU
då spetsen är skarp samt icke afstympad; o. s. v. —Bergskedjor kallar man en oafbruten förening eller H-
kasom sammankedning af berg, och Fjellar, då dcai
kedjor erhålla en betydlig höjd, der all växtlighet upp.
hör, samt äro betäckte med en oupphörlig snö ochii— Den öfversta delen af sådana bergskedjor och fjel-
lar, kallas Rygg-

Andra upphöjningar på jordytan fl namn af bae.
kar, kullar och åsar, samt utgöras dels af berg, ddt
af höga sandmassor betäckte med jord. — Alla dem
ojemnheter mätas efter deras höjd öfver hafsytan.

Emellan jordhöjderna anträffas mer eller mindrt
djupa insänkningar, hvilka benämnas dalar; äro de»-
sa mycket smala, och dervid af större längd, kalUi
de hålvägar,, och inom bergen uppstå så kallade beif-
pass, o. s. v. Då dalarne, emellan ofta omtalade hoj»
der, fä större utsträckning och omfång, uppstå slätta
eller slättland. Sådana finnas stundom ofvanpå berg*
sträckningar och långa åsar, samt kallas då Hög-slätttr.

Öfver vattnet uti hafven framskjutande klippor,
äfvensom öar, utgöra öfversta delen af bergen ock
högslätter uti hafvet. Der de anträffas till något afe>
tal förenade på ett ställe, eller utsträcka sig i en t»
riktning (såsom Grekiska och Westindiska öarne), sy-
nes man kunna sluta, att det i hafsbotten finnes berj-
grupper eller hela kedjor. Men både öar och haft-
öar uppkomma äfven på ett annat sätt. Stilla häftet
framter ett oräkneligt antal sådana hvilande på korall-
bankar, och den vidlöftiga ö-gruppen ifrån Sundisb
öarne intill de Amerikanska farvattnen, äro till stör-
sta delen verk af korall-djur. Samma förhållande fr
det med nästan alla öar i Söderhafvet, en del af Nyt
Holland, o. s. v.

Så ofantligen stora jordens ojemnheter ock fort»
falla oss, emedan de utgöra utöfver 4000 mennisko-
längder, äro dock de högsta af dem, i förhållande tal
jordens massa, ej så betydliga som skrofligheten på»
pomerans eller citron, jemford med dess storlek; eller
med andra ord, de utgöra endast j;*3 s af jordens dia-
meter, och förhålla sig till dess massa, som ett sand-
korn af | linjes tjocklek till en kula af 21 fots oo*
krets. •
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2. Vattnet.
Vissa delar af jordytans ojemnheter upptagas af

flrtten, hvilket efter sin olika storlek och beskaffenhet,
Ullas haf, sjöar, floder, strömmar, bäckar, källor,
n. m.

De största vattenmassorna få namn af ha/j och
fcssa utgöra ensamt nära J af jordytan.; De,ras djup
jr högst olika; på vissa har man ej funnit bottea med
Sooo fots linor. Hafsbotten är en fortsättning af jor-
fcn ofvanför vattnet; hvårföre om kustlandet är lågt,
hafsbotten icke ligger djupt; men alldeles motsatt vid
köglandta och bergiga stränder, sä att i allmänhet
fen under vattnet,är likdanad med den öfver detsam-
■a. Genom jemförelse med närmaste' strand,-och efter
ådan analogi, för man således antaga, att hafven knapt
hinna äga ett djup af mer än i 5till 17,000 fot. —Vattnets höjd i hafvet, har sedan århundraden bibe-
UUlit sig nästan oförändrad; åtminstone röjes dervid
Sga skillnad. Likväl förlorar hafvet genom utdunst-
ungen årligen en vattenhöjd af ungefär i| aln; men
fetta ersattes genom regn och de vattenmassor dem
löder och sjöar medföra, hvilka till det mesta slutli-
gen falla ut i oceaner. — Hafsvattnet är uppblandadt
■ed hvarjehanda ämnen, af hvilka dock vårt vanliga
loksalt utgör störs.a delen (ungef. J); för öfrigt in-
■ehåller det, ehuru i smärre partier, kalk, bitter-
jord, svafvel, jordbäck, m. m. Alla sådana inblan-
dade delar göra vattnet icke blott salt, utan ock bit-
tert, samt omöjligt att dricka. Dessa fremmande äm-
•en samlas i hafvet troligast på tvenne sätt: det ena
•ti de vattenmassor, som uttömma sig i derstädes, och
nedbringa dem från jorden, genom hvilken de flutit,
tfauru qvantiteten af dem i de rinnande vattnen är så
»betydlig, att deras närvaro här ej blir märkbar; det
»dra derigenom, att hafsbotten, hvilken naturligtvis
k af samma art, som den öfriga jorden, innehåller
dessa ämnen, derifrån de uppsmälta i vattnet.

Utom de rörelser vindarne verka på hafsvattnet,
fireter det ännu tveune andra, neral. ebb ochflod och
Hrömmar. — I alla större haf faller och stiger vattnet
trå gångor under hvarje dygn, och vexelvis alltid ef-
ter 6 timmar. Med ebb betecknar man då vattnets fal-
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lande under 6 timmar; och med flod dess lika laogi
stigande. Detta fenomen förklaras vara en följd tf
den inverkan isynnerhet månans, men äfven solenj
dragkraft utöfvar mot jorden. Förändringarne i vat-
tenhöjden äro härvid på serskildla orter olika, saort
gå på vissa ställen (t. ex. St. Malö) stundom till {o
fot, då de på andra (t. ex. midt på Stilla hafvet),
ej hinna högre fin till ig fot. Äfven beror det här-
vid mycket på månskiftet; under ny- och fullmån äro
förändringarne alltid starkast. Vid denna tid stiger
floden i Brest anda till 19 fot; men den öfriga tida
af månaden endast 9 fot. — Strömmar eller Strömdrtffinnas öfver allt i hafven. I de heta zonerna herrsktr
en allmän rörelse i bafsvattnet från öster till vester,
hvilkeu blifvit benämd den stora Aequatorial-strbm»
men. Den bemärkes från Indiska hafvet intill Mexi-
kanska viken; är olika bred, vid St. Helena ända till
160 Sv. mil. Man tillskrifver densamma passad-vin-

darne, hvilka här beständigt blåsa från öster till ve-
ster. Dessutom finnes ett stort antal andra hafsström*
mar, afhvilka några hämmas afmotströmmar; äfven har
nian upptäckt underströmmar, som flyta inunder,
samt i motsatt riktning med strömmarne på hafsyton.

Genom värmans inverkan på vattenytan, upplöses
denna oupphörligen i fina, oftast omäikbara dunster,
hvilka uppstiga i luften, och blanda sig derined. Mäng-
den af det på hvarje ort sålunda fördiinstade vattnet,
är alla år ungefär detsamma; men skiljer sig i jerafö-
reise mellan serskildta trakter, efter deras läge och andn
omständigheter. — Dunstema samlas småningom i luf-
ten, och bilda här oandligt små vatteublåsor, de der
stundom åter nedfalla såsom dagg, eller förena sig
till moln. Här sammangjuten det lina vattenämnei till
droppar, hvilka på det sätt småningom blifva tyngre
än luften, och nedfalla i form antingen af dimma el-
ler regn. Är luften kall förvandlas vattendropparae
till ett slags kristaller, och blifva sno; stundom öf-
vergå de, genom någon hastig kyla i de högre luft-
regionerna, till is, och då uppstår hageL — Massan af
regn på olika belägna orter beror af hvarjehanda ser-
skildta förhållanden, såsom värme, närhet till haf el-
ler bergskedjor. Sålunda faller det mera regn i varm*
luftstreck än i de kalla, samt mera invid hafoch bergs-
sträckor; ty här befordras en starkare vatteuutdunst-

ning
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■ing af hettan, och ur hafvet, och bergen synas myc-
ket bidraga att bilda moln och upplösa dem i regn.

Så snart regnet fallit i större mängd, än att det
hinner till att blott fukta jorden och åter 'fördunsta,
(ilar-sig vattnet genom marken, tills det möter en
klippmassa, eller något hårdt jordlager, hvilketdet ej
kan genomtränga. Då flyter det utmed denna bädd
och ledes häraf ända till jordytan, der det, på ett lä'
jre ställe, åter bryter fram och bildar källor. Häraf
ler man skälet hvarföre dessa vanligen anträffas i grann-
ikapet af berg och höjder. Den ifrån dem utflytande
vattenmassan samlar sig till bäckar, dessa till ström-
mar, floder och sjöar, hvilka vanligast falla ut i haf-
ret. Der höga, isynnerhet kala berg finnas, samman-
flyter regnvattnet genast till bäckar; likaså, åtminsto-
ne vid starkare regn, i alla backiga trakter. — Dessa
omständigheter, lemna en förklaring derpå, hvarföre
länder som sakna berg, äro förvandlade till torra sand-
hedar, t. ex. i Asien och Afrika. Det här fallande
regnet upptages af en jemn slättmark, hvarest det ned-
tipprar i jorden, utan att hvarken kunna samlas i
bäckar längs några bergs-sidor, eller åter framvälla så-
tom källor. Brist på vattenytor minskar utdunstnin-
gen, och en ringa utdunstning ger föga regn; sålunda
upphäfves vexelvis grundursprunget till vattnets när-
varo, och marken förvandlas till en evigt ofruktbar
sandöcken, der hetta och torka förstöra alla växter
och all växtdrifvande förmåga hos jorden.

Då det inre af jorden, alla tider af året, bibe-
håller en viss medeltemperatur *), hafva äfven käl-
lorna alltid samma värmegrad. Derföre frysa, de icke
om vintern, och kännas kalla under sommaren, då
luften är så mycket varmare än dessa. — Emedan
vattnet, innan det flyter upp i källor, framsilas ge-
fiom jorden, upptager det uti sig hvarjehanda ämnen,
hvilka deri upplösa sig och bortföras. Sålunda upp-
komma hvad man benämner mineral- och hälso-käl-
lor _, när vattnet flyter öfver jernhaI tiga, saltartade, m.
fl. ämnen, hvilka' då ingå i dess sammansättning. På
lika sätt uppkomma äfven varma källor, då vattnet
flyter öfver platser, der hvarjehanda naturorsaker för-
orsaka en starkare inre värma inom jorden. Vissa

*) Ide tempererade luftstrecken emellan 4—5 grader varmtt
uti de kallare omkring 3, stundom miodrc.
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källor medföra feta, oljäktiga substanser tamt nafU,hvilka äter afdunsta i fria luften, hvårföre kallornat
yta antändes, om man med eld nalkas dem, och brin-
ner intill dess det feta eller brännbara ämnet är för-
tärdt. T. ex. i Astrakan och vid stränderna af Ti-
gris. Samma forhållande inträffar på några ställen
af sjelfva floden Tigris. Andra källor medföra fosfor,
hrilken stundom antänder sig sjelf vid afdunstningen.

3. Eldsprutande berg och Jordbäfningar.
Eldsprutande berg eller Volkaner äro öppningar

på jordytan, ur hvilka, dels oafbrutet, dels tidtaU,
utkastas isynnerhet rök, aska, heta stenar, slagg och
strömmar af en glödande massa, kallad Lava. Näm-
de öppningar anträffas vanligen på spetsen af större
eller mindre berg, hafva formen af en bägare, och
kallas krater. Men det finnes äfven volkaner som brin-
na på hafsbottnet, under vattnet, och derifrån fram-
skjuta större och mindre klippstycken öfver hafsytan,
hvilka småningom antaga växtlighet och bilda öar.
Likaså känner man ett nästan oräkneligt antal utslock-
nade volkaner, hvaraf de flesta sydligare länder visa
tydliga spar.

Volkanerna blifva stundom flera århundraden
overksamma, då de åter oförmodadt frambryta. En
del kasta endast rök och stenar; andra tidtals rök, och
någon gång eld och lava; några äro starkare, andra
svagare; äldre utslockna och nya uppkomma. Mun
räknar ända till 205 nu brinnande eldsprutande berg,
af hvilka 107 på öar och 98 på fasta landet af jor-
den. De högsta och starkaste anträffas i Amerika, af
hvilka Antisana är mer än 20,000 Sv. fot öfver hafs-
ytan.

Den ur volkanerna uppkastade röklika massan,
består hufvudsakligen af vatten-ångor, hvilka i luf-
ten förvandlas till vattendroppar; hvårföre ock eld-
sprutningar vanligen äro åtföljda af starkt regn. Askan
innehåller bergbäck och den finaste sand.' Sjelfva la-
vans alla beståndsdelar äro ej fullkomligen kände.
Man finner deruti smälta stenar af bekanta arter; men
äfven ämnen af annan beskaffenhet, de der utgöras an-
tingen af i jorden befintliga för oss ej kända minerali-
er, eller några af de volkaniska krafterna bearbetade
sammansättningar, som ännu ej blifvit upptäckta.
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Likaså litet har man hittills bestaradt kunnat röja

ttorsaker, som åstadkomma elden i de alldeles ofattligt
stora eldhärdarne inuti jorden; och i samma osäker-
het befinner man sig om de brännbara ämnen, hvilka
tjena att underhålla den en gång uppkomna lågan.
Troligen ar allt detta olikt de orsaker som antända
»ch underhålla vår vanliga eld, samt en följd af ke-
niska verkningar emellan ämnen gömda under jord-
ftan. Den färdig bildade lava-massan utkastas genom
kraften af de inom bergen upphettade vatten-ångorna,
■vilkas styrka öfvergår all foreställning. Berget Ko-
topaxi uti Amerika af ungefar 19,300 fots höjd, har,
ir detta djup, kastat en klippmassa af 100 kubik me-
Ires (vid pass 379,300 Sv. kub. fot), öfveren Sv. mil.
Den högsta kraften för Vesuvius och Aetna är beräk-
tad till nära samma hastighet, som kanonkulans då
den först utlöper.

Den utkastade lavan kallnar mycket långsamt.
Han har funnit densamma flytande 10 år, och rökan-
de ännu 26 år efter dess uppdrifvande ur kratern. Fle-
ra är sedan den stelnat, visar den sig glödande eller
rotänder trädstycken instuckna i sprickorna. Härtill bi-
drager en tjock skorpa, som-bildar sig omkring ytan
if lavan, och inom sig bibehåller värmen.

De eldsprutande bergen i Peru och Qvito anstäl-
la stora förödelser genom de ofantliga vattenmassor de
tillika utkasta, och hvilka fördränka eller förstöra he-
la landskap. Med vattnet följer ofta en så stor mängd
små fisk, de största om 4 tums längd (Pimelodes cy-
dopum, Huntboldt), att deras förruttnelse åstadkom-
mer sjukdomar. •

På vissa ställen ser man vattenstrålar, uppblanda-
ds med mull, uppdrifvas ur jorden. Den utkastade
inullen bildar, omkring öppningarne hvarur den ut-
gått, kegelformiga upphöjningar liknande volkaniska
berg i smått, och fa namn af Luft-volkaner.

I nära samband med alla dessa fenomenet- stå de
rattensprutande källorna, och hvilka sannolikt äro en
följd af volkanisk eld. Vattnet i dem är klart; men
befinner sig vanligen i ett fortfarande kokande tillstånd,
och stundom kastas det derutur med våldsamhet, i lik-
het med den grannaste vattenkonst. Den märkvärdi-
gaste af dem är Geiser på Island. Vattnet uppdrif-
ves ur den äldre källan af detta slag ioo, fordom efter
uppgift ända till 300 fot. Ungefär 4°° fot härifrån,
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har i sedoÄre tider en annan kalla öppnat sig, hrik
ken kallas Nya Geiser, och derifrån vattnet kastas 161
fot, med en diameter af nära 20 fot. — På Madaga.
skar finnes en sådan volkanisk källa, hvilken utkast»
en Mi ile, som kan ses 8 Sv. mil ut i hafvet.

Jord&äfningarne äro följder af samma verkande
orsaker, som de eldsprutande bergen, och anträffas der-
före allmännast der dessa finnas. De flytande volkani-
ska massorna, som bildas mi jorden, förorsaka våld»
samma skakningar, till dess de finna ett utlopp, då
naturen, likasom befriad från det onda hvilket qvalde
densamma i åter blir stilla och lugn. Derföre upphö-
ra äfven jordstötarne, i fall en ny volkan utbryter
eller en äldre kommer till utbrott.

Starka jordskalf förebådas nästan alltid derigenom,
att vissa maskar, hvilka annars lefva inuti jorden, fram-
krypa ur densamma; att man röjer ovanliga och oro-
liga rörelser hosfoglarne; att vissa djur tjuta eller gif-
va klagande läten; källor och brunnar uttorka; m. m.
Vanligen föregår ett doft underjordiskt dån, stundom
ett starkt buller och brak. Stötarne följa på hvaran-
dra med mer eller mindre kraft, efter längre och kor-
tare tid. Hafvet råkar i en häftig oro, drar sig ha-
stigt från stränderna, och drifver skyhöga böljor emot
dem tillbaka. Dessa hafva stundom nått en höjd af
nära 70 fot. Men luften blir vanligast stilla och lugn,
både vid eldsprutningar och jordskalf. — Dessa sed-
nare hafva stundom en alldeles ofantlig utsträckning.
Samma stöt har yttrat sig vid Lissabon, i Tyskland,
på Island, Norra Afrika och intill Antillerna. En jord-
bäfning i Lima bemärktes i Europa, samt en annan
från Konstantinopel till Petersburg; och en från äldre
tider skakade nästan hela Europa och Asien. Detta
tyckes tillkännagifva utomordentligt vidsträckta förbin-
delser emellan vidt skilda delar af jordens inre.

4. Luften.
Jorden omgifves på alla sidor af en fin, flytande

materia, den vi kalla Luft eller atmosferisk luft. Den
har sin största täthet och tyngd invid jorden, hvilket
aftager ju högre mankommer utöfver densamma. Tro-
ligen upphör den atmosferiska luften på ett visst län-
gre afstånd från jorden, ehuru detta ej kan bestäm-
nias. Skulle luften öfverallt vara lika tät, och följ-
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iktligen lika tung, så kunde man lätt, efter dess tryck-
ting på qvicksilfvret i barometern, beräkna dess
höjd öfver (orden, hvilken då utgjorde öfver 26,700
fot. Men då den oafbrutet förtunnas, har man in-
tet sätt att utstaka dess yttersta gräns; likväl är det
fekant att den på nära 202,000 fots afstånd från
jorden, ännu har nog täthet att kunna bryta solstrå-
len. Man antager luftatmosferens höjd till ett medel-
tal af nära 7 Sv. mil.

Liksom hafvet, har äfjven luften en ebb och flod,
verkan af solens och månans dragningskraft; och emel-
bn vändkretsarne äfven en daglig. Den är två gån-
jor i dygnet lättare och två gångor tyngre, hvilket
man blir varse på barometern. Detta förorsakas san-
nolikt af luftens olika uppvärmning under olika tider
if dygnet.

På samma sätt som i vattnet, herrskar det åfven
i luften vissa strömmar. Dessa benämnas lindar. Då
de äro starkare få de namn af stormar, orkaner, o. s.
t. Luftens rörelse 3o a 35 fot i sekunden är- redan
betydlig; vid orkaner drifves den 70 till 100, någon-
gång ia3 fot på denna tid. — Vindarne Bro antingen
oregelmässige eller regelmässige, tilflivilka sednare hö-
ra passad-, land- och hajs-vindar , m. fl. Passadvin-
darne blåsa i de varma delarne af jordklotet under
bestämda årstider oafbrutet åt samma väderstreck; land
och hafsvindarne förekomma likaså i de heta zonerna,
lamt omvexla hvarje afton och morgon, men alltid li-
ka och efter en viss regel.

Ett i luften förekommande ganska märkvärdigt fe-
nomen, äro de så kallade Meteor-stenarne (Meteoroli-
ther, AéYolither), eller hvad man plägar benämna
Uenregnet. Det är bekant, att stenar oftast nedfallit
från luften på jorden. De likna sönderbrutna delar
af en störremassa, och komma inom vår luftkrets i form
af eldkulor, hvilka springa sönder och strö stycken
kring jordytan, stundom till tusental. I anseende till
Tig ten har man funnit dem som uppgått till 260 skål-

Eund. Ytan af dem är brunsvart, glatt och glaserad,
ksom vid en begynnande smältning; inutiäro de mer el-

ler mindre dunkelt askgrå. De innehålla vanligen om-
kring I jern, och dessutom kiseljord, mangan, svafvel,
m. in.; men de likna likväl icke till sin sammansättning
några mineralier på vår jord. — Man har uttömt sig i
gissningar, Ii varifrån de härflyta. Dt'l* har man ansett
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demTara kartacU ur några volkaniska berg i månan; deb
i verldsrymden irrande kroppar; dels stycken af sön.
dersprungna planeter; o. s. v. Ingenting har bärvid
kunnat utredas. Otvifvelaktigt äro de för vår planet
fremmande kroppar, kastade inom vår atmosfer af n&-
gon yttre kraft, hvars utomordentliga hastighet gjort,
att de, genom nötningen mot luften, uppglödgas och
sönderspringa.

Den allmänt bekanta luft-meteoren, som visar sig
vanligen under kalla vinteraftnar, och, benämnes Stjern-
fall, uppkommer sannolikt af någon förbränning; men
af hvad art är ännu ej kändt — Af samma natur an-
ses de så kallade Ljusstrimmor, dem man under kla-
ra och lugna höst- och vinter-aftnar ser frambryta ur
jorden, och upplysa trakten starkare och under längre
tid än blixten.

Lyktgubbar, hvilka, såsom mycket lätta, bortfö-
ras af minsta luftdrag, och synas derföre fly då man
söker upphinna dem, samt gifvitanledning till så mån-
ga vidskepliga dikter hos allmogen, utgöra ett slem-
migt ämne, likt grodrom, utan lukt och smak, san-
nolikt uppkommet af förruttnade växter. Man anser
dem innehålla något fosfor-artad t, b vilket brinner i
luften.

II. Fysik.

Fysik, äfven Naturlära uti inskränktare mening,
benämnes den vetenskapen, som afhandlar de materi-
ella tingens yttre egenskaper och inflytande på hvar-
andra, samt deraf uppkommande naturverkningar.

Alla materiella ting inbegripas under namnet krop-
par. — Kraft benämner man allt det som verkar pä
andra ting, och hos dem »irambringar förändringar.
Don lillösa naturens krafter heta företrädesvis Natur-
krafter; och Naturlagar den ordning hvarefter dessa
verka. — De genom dem åstadkomna förändringarne
eller verkningarne, kallas Naturhändelser (Natur-fe-
nomener). — I följd häraf benämner man naturligt,
livad som sker i öfverensstämmelse med natur-lagarne;
naturstridigt, det som motsäger dem; samt ö/verna-
turligt, hvad som verkas af en högre kraft än natu-
rens egen.
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1. Kroppars allmänna Egenskaper.
Det finnes vissa egenskaper som anträffas gemen-

samt hos alla kroppar. Oessa äro: a) Utsträckning;
alla kroppar intaga ettvisst rum; — b) Ogenomträng-
lighet; den rymd den ena kroppen innehar, kan ej in-
lagas af en annan; men att kroppar intränga inom
hvarandra, uppkommer af deras: — c) Håtfullhet
(Porositet), hvilken upptäckes hos både fasta och
flytande kroppar *), äfven de tätaste (t. ex. guldet);— d) Delbarhet; h varje kropp kan delas eller söndras,
blott dertill användes tillräcklig kraft, och denna del-
barhet sträcker sig hos vissa ämnen tiJl oändligt fina
partiktar; — e) Sammanhangskraft (Kohesion), ge-
nom hvilken delarne sammanhänga, och söka bibehål-
la sig förenade; denna är en följd af alla kroppars
Dragkraft (Attraktions-förmåga), hvarmed äfven de
minsta delar sträfva att komma h varandra närma-
re, eller draga hvarandra till sig. Det Or den sam-
manhållande kraften i hela verIden, den som hopfo-
gar partiklarne till större massor, och sammanhåller
himlakropparne uti sitt oafbrutna och ostörda lopp;— f) Rörlighet; egenskapen att tunna röras eller för-
ändra rum; — g) Tyngd, uppkommer af jordens drag-
ningskraft, och yttrar sig genom alla kroppars natur
att sjunka mot densamma **)..

En förändring af sammanhangskraften, 8b- Spän-
stigheteiij eller Elastkiteten (iterstudsnings-kraften),
sträfvandet att icke förändra gestalt, samt deraf här-
flytande egenskap att återstudsa motstötande kroppar.

Efter den olika grad af styrka hos sammanhangs-
kraften, säges en kropp vara hård, mjuk, seg, böjlig,
skör, m. m. Men en kropp kan, under skilda för-
hållanden, genom frändskapens «J-) ökande eller försva-
gande, erhålla en olika grad af fasthet. Sålunda kan.

*) MetaHer, m. fl. tkulle ej kunna smälta* eller upplösas,
om ej värmet eller syror, kunde inlräuga i deras porer och
åtskilja delarne.

Spiritus vini och vatten intränga si starkt i hvarandras
porer, att den blandade massan bar mindre volym, än de
begge massorna tillsamman förut intagit.

**) Denna egenskap kallas allmän tyngd. När denna tyngd
iemföres med andra tyngder, uppkommer kvad man egent-
ligen kallar vigt.

t) Se lid. 40f., 4oC.
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den vara än hård, sedan flytande och slutligen i del
man kallar luftformigt eller gasformigt tillstånd. Un-
der dessa olika förändringar befinner sig t. ex. is, hvil-
ken först är hård, men genom värma öfvergår till vat-
ten, och genom en högre grad häraf till ångor. Li-
kaså kunna ångorna genom köld afsvalas till vatten och
detta åter frysa till is. Nästan alla kroppar kunna,
genom en större eller mindre grad af på dem använd
värma, undergå dessa tre, såsom man kallar dem, A%~
gregations-former*

2. Ljuset.
Ljus eller Lyst benämner man den obekanta mä-

terie, genom livars biträde alla ting blifva
Det finnes öfverallt utbredt, ehuru det ingenstädes kan
inneslutas och qvarhållas. Vi få det egentligen ifrån
solen, ehuru det utströmmar afven från stjernorna; och
genom förbränningar, blixtar, norrsken, m. m. upp-
kommer det äfven på jorden och i dess grannskap.
Genom ljusets återstudsning från mörka kroppar mot
vårt öga, blifva dessa för oss synliga. — Dess hastig-
het är nästan otrolig: på 8 minuter faller det från so-
len till jorden, hvartill en kanonkula skulle behöfvaa5år och 10 månader.

Solstrålen är hvit, ehuru sammansatt af sju fär-
gor, hvilka man får se i regnbogen (derföre kallade
regnbags färgarna), och ien slipad glasprisma *). Des-
sa äro nedifrån räknade, rödt, brandgult, gult, grönt,
ljusblått, mörkblått och violtt. I fall man, i behö-
rigt förhållande, sammanblandar dessa färgor, återfår
man en nästan hvit färg. Eller om de uppmålas pä
en rund skifva, efter den proportion de bryta sig i
regnbågen eller genom prisman, och skifvan hastigt
kringdrifves, synes den hvit. — Färgorna på föremå-
len uppkomma sålunda, att ett ting insuger sol-
strålens alla öfriga brytningar, utom en som åter-
studsar, och utgör föremålets färg. Då alla färgbryt-
ningarne insugas, visar sig objektet svart. Då de
alla återstudsa synes det hvitt. Häri finnes skälet,
att svarta kläder äro varmast och hvita svalats om
sommaren, emedan de förra insupa strålame och de
hvita återkasta dem.

Kroppar, hvilka kunna genomträngas af största
delen utaf ljusets fina partiklar, kallas genomskinlig*-

*) Ett i trekant iliparft glas.
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De som återkasta ljuset få namn af ogenomskinliga.
Det finnes ingen fullkomligt genomskinlig kropp, icke
en gång luften.

Då ljuset faller på en slät, ogenomskinlig yta,
iterstudsar det (reflekteras), och härpå grundar sig
inrättningen af speglar. Då strålame falla vinkelrätt
emot en spegel, studsa de tillbaka i samma riktning;
men om de infalla i en sned vinkel, återstudsa de åt
andra .sidan under lika stor vinkel mot ytan. Deraf
bänder, att man stående på sidan om en spegel, kan i
den se ett objekt, stäldt på andra sidan om densam-
ma, äfven i fall något ogenomskinligt ligger emellan
ögat och föremålet.

Men spegelglas kunna vara antingen jemna, kon-
vexa (upphöjda, utåt kullriga), eller konkava (för-
djupade, inåt kullriga). De jemna speglarne visa fö-
remålet i naturlig storlek; <le konvexa mer eller min-
dre forstoradt, hvaremot de konkava framställa objek-
tet förroinskadt, men upp och nedvändt, hvilket man
får se, om man betraktar sig t. ex. i en blank silfversked.

Denna egenskap hos konvexa ytor, att bryta ljus-
strålarne så att de visa föremålet forstoradt, har man
begagnat vid förfärdigandet af glasögon, mikroskoper
(förstoringsglas), teleskoper, kikare, m. m.

En annan egenskap hos ljusstrålen är, att då den-
samma gar utur ett ämne (medel) uti ett annat af oli-
la täthet, t. ex. ur vatten till luft, utur luften till
vatten, o. s. v., brytes ljusstrålen ifrån eller intill den
räta finje, som antages stå vinkelrätt emot medlet. Då
strålen kommer utur ett tätare ämne till ett tunnare,
brytes densamma från den vinkelräta linjen. Derfore
ser det ut som t. ex. en åre elter käpp, hållen i vat-
ten, skulle vara uppåt afbruten vid vattenytan. Fi-
skar m. m. synas större i vattnet än de verkligen äro det.
Af samma skäl inträffar det, att om man t. ex. i en
bägare inlägger en silfverpenning, samt aflägsnar sig
så långt fktl man ej mera kan bl ifva densamma var-
se, ses den åter om man fyller bägaren med vatten.
Strålame från penningen bryta sig så mycket utåt, att
de träffa ögat. — I fall stråten går utur ett tunnare
till ett tätare ämne, brytes strålen emot den vinkel-
räta linjen. Af detta skäl ses solen, stjernor, o. s. v.
6'fver horisonten, då de redan verkligen befinna sig un-
der densamma, emedan luften blir allt tätare emot
jordytan.
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Ögat är organ for iyn. Det bestAr af- flera hin-

nor och håligneter, hvilka innehålla genomskinliga
kroppar, kallade ögats vätskor. Dessa äro af konvex
skapnad, ungefar som glasen i en kikare, och samla
de mi ögat löpande strSlame mot ögonnätet (näthin-
nan, retina), hvaremot föremålen sålunda afspeglas,
och der känslan af syn uppkommer, emedan ögonnä-
tet står i förening med hjernan.

3. Värme.
Med sanuolikhet antages värmet vara en egen, 6T-

ver hela naturen utbredd, icke vägbar materia, hvil-
ken derföre kan ur naturen på flerfaldigt sätt frigö-
ras, och blifva märkbar. Den känsla man erfar, då
vår kropp vidröres af solstrålame, då man nalkas eld,
o. s. v. kallas värme3 eller efter allmänna språkbruket
värma. — Brist på värma benämna vi köld. — Vär-
me uppkommer förnämligast genom solens inverkan på"
jorden, och genom eld som uppstår vid förbränningar;
men äfven genom gnidning *), bultning, luftens ha-
stiga sammantryckning **), blandning af åtskilliga na-
tuKämnen, förruttnelser, m. ni.

Vissa kroppar hafva den egenskapen att hastiga-
re meddela eller fortplanta värmen; andra göra det
långsammare. De förre kallas derföre ledare för vär-
met (värmeledare), de sednare oledare för värmet;
åfven gode eller dålige värmeledare. Kroppar som ha-
stigt afföra värmen, åstadkomma hos oss känslan af
köld; derföre förefalla oss goda värmeledare såsom kal'
la, samt oledarne såsom varma. Till detta sednare
slag höra alla jordartade ämnen, samt träd, linne, ull
och pälsverk, m. m. hvårföre man begagnar alla des-
sa dels att deraf bygga hus och dels till kläder, eme-
dan de qvarhålla värmen. Deras värmande egenskap
beror således ej af den värme degifva, utan afden de
bibehålla. Deremot 9ro jern och andra metaller star-
ka värmeledare, hvårföre de förefalla oss kalla.

Luften är en dålig värmeledare; annars skulle man
i kallare länder blottställas att frysa ihjäl. Värmet

*) Om tvenne trailslycken liiiftigt sammangnidas, antändas de.— KliUtul gifva eld genom slaget.
**) Häruppi grundar sig inrättningen af »må kompressioni-

pumpar (kondensatorer), der den hastigt sammantryckt* hif-
ten »ständer fnösVtt.
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meddelar sig åt de partier, som Tidröra en varm
kropp, och fortplantar sig långsamt åt närmaste luft-
partik lar, men isynnerhet sålunda, att de uppvärmda
partiklame utvidga sig af värmen, blifva lättare och
flyta upp, då andra kalla ämnen stöta till kroppen och
på lika sätt erhålla värme. Af detta skäl känner man
genom fläktning eller blåst, svalka om sommaren, och
större köld vid blåsväder än vid lugn om vintern;
emedan en kall luft oafbrutet af vinden tillföreskrop-
pen, och borttager dess värme. Deremot fryser man-
mindre vid lugnt väder, ehuru med stark köld; ty den
omgifvande luften som uppvärmes, a(Tores långsamma-
re från kroppen, och borttager ej så hastigt dess vär-
me. FViktig luft ärmera värmeledande och känns der—
före kallare. -Värmet genomträngeralla kroppar, utvidgar dem,
och ökar sålunda deras storlek. En bit jern blir län-
gre och tjockare nar den glödgas, och kan numera ej
inträngas i det hål, dit den förut jemnt inpassade.. —
Glas, in. m. spricker, då deri slås hett vatten; eme-
dan de inre delarne af glaset, hvilket är en svag vär-
meledare, utvidga sig af värmen hastigare än de yt-
tre, derigenom sönderspränga dem och förstöra det he-
la. Af alldeles motsatt skäl spricker glas, då det för
hastigt afkyles, emedan de yttre delarne för hastigt
sammandragas af kylan, och de inre fortfara i sitt
starkt utvidgade tillstånd.

Uppå denna värmets egenskap att utvidga krop-
par, grundar sig Tliermometerns inrättning. En sådan
uppfanns först omkring i630 afCornelius Drebbelj från
Alkmar i Nord-Holland. Kulan innehåller qvicksilf-
ver eller spiritus vini, hvilka utvidga sig af värmen.
Punkten der vattnet fryser betecknas med o (noll),
och derifrån till vattnets kokpunkt räknas, efter våra
vanliga thermometrar (CeJsii), ioo grader *). Vid
4o° köld fryser qvicksilfvret och nedfaller ikulan, hvar-
före ingen högre grad af köld kan med qvicksilfver
thermometrar iakttagas. Den värmegrad kroppar till-
kännagifva på thermometern, benämnes deras tempe-
ratur **).

*) Reaumur indelar delta afstind i endast 80 grader.
�*) Man brukar utmärka t. ex. 20 graderi värma med + ao*»

»amt ao graders köld, med — ao°.
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Genom värmets inflytande förvandlas vatten i an*

gor, hvilka da, hvad man kallar, binda värmet, «å
länge de fortfara i denna form. Derföre åstadkomma
alla afdunstningar köld; ty det till ångor förvandlade
vattnet medtager luftens värme, för att bibehålla sig
i ångform. Af .samma skäl kännes ock svalka i löf-
skog (emedan bladen oupphörligen afdunsta), samt luf-
ten kylig efter regn (emedan det nedfallna vattnet till
en del åter förflyger i ångor); kärr åstadkomma frost;
rum hållas kyliga, då de om sommaren bestänkas med
vatten; porösa, jemt afdunstande lerkäril hålla deri
inneslutet vatten kyligt,, under varmaste väderlek; ha-
stigt flyktande ämnen förorsaka känsla af köld, då de
strykas på huden; o. s. v. — Af alldeles motshtt skäl
uppkommer blidare och mildare luft efter ett snöfall;
ty den värme som höll vattnet i ångor, utbreder sig i
luften, då dessa förvandlat sig i snö.

4. Luften,
Luften, en sammansatt kropp *), består i sin hög-

sta renhet egentligen af tvenne gasarter, Syrgas och
Qvä/gas; men hvaruti vanligen finnes inblandadt äf-
ven Kolsyregas **), m. fl. ämnen, hvilka omvexla
på mångfaldigt sätt, efter olika omständigheter. Här-
af upptager qväfgaset 4 delar och syrgaset blott en del.

Till luftens egenskaper hör äfven den, att hafva
en viss tyngd, ehuru den är nära 800 gångor mindre
än vattnets, och jordytan tryckes af luften, på hvar-
je punkt med samma tyngd, som, efter medelhöjd, af
ett aSJ tum högt qvicksilfverlager. Tryckningen af
den luftmassa, som omger menniskans kropp, beräknas
till 29,400 skålpund, vid nämde barometer höjd.

Uppå kunskapen om luftens tyngd grundarsig in-
rättningen af Barometern., upptäckt af Italienaren Torri-
telli omkring år i644~ Röret ofvanom qvicksilfvret är

') I äldre tider antogo ie naturkunnige 4 enkla kroppar, el-
ler sä kallade elementer, af hvilka alla Bfriga ämnen pi jor-
den ansigos vara sammansatta. Dessa voro: elden, luften,
vattnet och jorden. Nyare upptäckter hafva bevisat, att
den första är verkan af förbränning, och de tresednare mång-
faldt sammansatta.

**) Om dessa gaiorUr, se art. Kemi.
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lufttomt, for att ej motarbeta dess obehindrade »ti-
gande. DA luften är uppfyld af vattenångor, blir
densamma lättare, och barometern faller, samt före-
bådar sålunda regnväder. Dess stigande tillkännager
klart väder, af alldeles motsatt skäl. — Med hvarje linje
barometern stiger, ökas luftens tryckning på menni-
skans kropp med 92 skålpund, och tvertom vid dess
fallande.

Med biträde af luftens tyngd inrättas äfven pum-
par. Då pumpkolfven uppdrages, blir rummet emel-
lan densamma och vattnet lufttomt, hvarvid den yttre
luften, trycker vattnet upp i pumpstocken. Luften
kan sålunda uppdrifva vattnet endast 3a fot, hvilket
svarar emot 28 tums barometer höjd, emedan vattnet
är nära 14 gångor lättare än qvicksilfver.

Andedrägten är en följd af luftens både tyngd och
elasticitet; ty då bröstet vid ändandet utvidgas, för-
tunnas luften der inom, och den yttre luften inströmmar.

Af samma egenskaper förorsakas, att vatten, in.
m. icke utrinner ur en öppen upp och nedvänd fla-
ska med liten öppning, eller uren tunna, der svigttop-
pen ej är öppnad, o. s. v. Luftens tryckning hin-
drar vattnet, xn. m. att utflyta. — De så kallade
Magdeburgska halfsfererna (tvenne mot hvarandra no-
ga passande, men på intet sätt hopfogade, halfsferer af
metall), sammantryckas af yttre luften så starkt, sedan
den inre blifvit utpumpad, att sådana af J alns dia-
meter icke kunnat frånskiljas af 16 hästar. —Ur ett
glas fyldt med vatten och betäckt med papper, utrin-
ner icke vattnet, om glaset vändes nedåt.

Till att erhålla lufttoma rum begagnas en så kal-
lad Luftpump, uppfunnen ,år i650 af Otto von Gue-
rickej borgmästare i Magdeburg.

Äfven luftens elasticitet är ganska stor. Den kan
i hög grad både förtunnas och sammantryckas. Uppå
den sednare egenskapen grundar sig inrättningen af
väderbössan, hvilken kan få den kraft att döda men-
niskor och djur. — Orsaken till krutets verkan, är
fjäderkraften hos de genom antändningen utvidgade
luftpartiklar och gasarter.

Luftens elasticitet bidrager vidare till frambringan-
de och fortplantande af Ljudet. Så benämner man den
verkan örat erfar, vid slag, m. m. på hårda krop-
par eller i luften. Det är en följd af harliga sväng-
ningar, hvilka uppkomma i den kropp, som blifvit
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slagen, stött, bruten, gniden, o. «. t. Efter ljudets
olika hastighet, höjd och likformighet i uthållning,
far det namn af do/l ljud, larm, knall, klang och
ton. — I blåsinstrumenter är det luften som ljuder,
genom de svängningar blåsningen i densamma förorsakar.

Ljudet fortplantas både genom luften och fasta
kroppar; men starkare genom de sednare, hvilket man
erfar derigenom, att knäppningen af ett ur, hängande
i luften, ej höres så långt, som då det lägge.s på t. ex.
ett bord. Likaså förnimmes tonen af en ljudande kropp
starkare, om man håller den emot tandraden än invid
örat. —Ljudets fortplantning genom luften sker medelst
en vågformig dallring i densamma *), och hvilken ut-
breder sig oafbrutet till närmaste luftpartiklar, tills
den småningom upphör. Dessa rörelser i luften er-
hålla namn af Ljudvågor, för likhetens skull med vå-
gor i vattnet. — Till att förstärka ljudets kraft och så
mycket längre fortplanta det, begagnas så kallade
Språkrör, hvilkas utstående kanter samla de sig spri-
dande ljudvågorna och rikta dem framåt.

Hastigheten hvarmed ljudet fortplantas genom luf-
ten, uppgår till ungefär 1300 fot i sekunden; och eme-
dan ljusets hastighet är nästan ögonblicklig (nära 28,000
Sv., mil i sekunden), händer häraf att man, på något
afstånd, ser ett slag eller elden från en kanon, innan
man får höra ljudet eller knallen. *

I likhet med andra elastiska kroppar har luften
den egenskapen, att återstudsa ljudet från mötande fo-
remål. Härigenom uppkommer hvad man benämner
Eko, Genljud eller Jterskall. Detta erhålles stundom
från flera sidor, efter ställets läge, samt efter längre
och kortare tid, i förhållande till det objekts afstånd,
som återkastar ljudet; men detsamma måste vara åt-
minstone 60 fot afiägset, annars sammanfalla ljud och
genljud till ett. Eko erhålles af hus, berg, backar,
vattnet, m. m. till och med luften.

Organ för hörseln är örat. Dess inre spiralformi-
ga gång, slutar med en spänd hinna, kallad Trum-
hinnan. På densamma verka de dallrande ljudvågor-
na, och förorsaka känslan af hörsel.

Då luften på vissa trakter af jorden förtunnas, ge-
nom värme, luft-elektricitet, ni. m., strömmar den ta-

*) Ungefär lik de ringformiga rörelser som uppslå dä man slSr
i vattnet.
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tare och tyngre luften ditåt, samt åstadkommer hvad
man kallar vindar, hvarom ofvan är nfimdt. Dessa
förorsakas äfven af molnens tryckning, uppstigande
dunster, samt många andra ännu okända orsaker.

Man har i sednare tider uppfunnit konsten att
segla i luften, hvartill man begagnar sa kallade Luft-
ialonger (Aerostater, Luftmaschiner). De uppfunnos
af en Fransman Montgolfier, hvilken lät den första
uppstiga år 1783. Sjelfva luftmaschinen är en stor
rund kula (nu mera vanligast af taft), uti hvilken
man i början, genom antänd halm, förtunnade luften,
hvarigenom den uppsteg. Nu mera fylles den med
Tätgas, hvilket, såsom mycket lätt, är derti 11 tjenli-
gare, och inunder ballongen hänger ett slags båt,
Gondolen, hvari luftseglaren (Aéronauten) sjelf sitter.

5. Vattnet.
Detta erhålles i haturen aldrig fullkomligen rent,

utan alltid uppblandadt med fremmande,' ur jorden
afsköljda ämnen. Friast ifrån dem är regn ocli snö-
vatten. För att fä fullkomligen rent vatten, måste det
dist ilieras. Det består af 88 delar syre, och 12 delar
väte. — Då man vill bestämma kroppars egentliga eller
så kallade specifika vigt, jemför man dem med rent
vatten, då en kubiktum häraf utgör det hvarmed jem-
forelsen verkställes.

I det föregående äro vattnets tre aggregations-
former, (is, vatten, ångor), redan omtalade. Då en
vattenmassa fryser, utvidgar den sig, och intager ett
stöYre rum, än den haft såsom vatten, samt blir dcr-
igenom lättare. Häri ligger orsaken att is flyter på
vatten. — Denna utvidgning sker med den styrka, att
omslutande kroppar deraf söndersprängas. Sålunda
spricka glas och buteljer deruti vattnet frusit; kano-
ner kunna sprängas, då vatten får frysa i dem vid
stark köld; stundom lösslitas hela klippstycken af isen
uti klyftorna.

Då en kropp lagges i vatten, undantränger den-
samma en större eller mindre del deraf; men uppbä-
res deruti af en kraft, som svarar emot det undan-
trängda vattnets tyngd. I fall kroppens specifika vigt
då är mindre än vattnets (d. v. s. kroppen är lättare
än vattuet), flyter kroppen, så snart den vattenmassa
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som skulle fylla det rum kroppen intager, i vigt blir
lika med hela den uti vattnet nedsänktakroppen. Här.
uppå grundar sig inrättningen af båtar, skepp, m. 14
Men i fall hela objektet väger mera, än hela den vat»
tenmassa, hvars rum det intager, sjunker det förra.

Is afdunstar på samma sattsom vatten, och formifr.
skas äfven i den starkaste köld, om den ej står i gemen»
skåp med vatten. Derföre torka våta kläder i köld ock
blåst. — Isstycken, fria från luftbläddror, slipade kon-
vexa, kunna, såsom solglas, antända krut, papper och
andra brännbara ämnen. Man har gjort äfven kano*
ner af is, och afskjutit dem med kula, hvilken genom-
borrat tjocka plankor, utan att sjelfva kanonen sprang
sönder.

Ytan af ett stillastående vatten är alltid horizontaL
Deraf härleder sig äfven, att vattnet uti rör som stå
med hvarandra i förening (tubi communicantcs), sträf-
var att komma till samma höjd; men detta sker ej
blott med lika stora rör, utan ock då en mindre
vattenmassa står i gemenskap med en större, t. el
pipan i en kanna, o. s. v. Och i fall ett rör vore
kortare än det andra, söker vattnet likväl att uppskju-
ta till det andras höjd. Härpå grundar sig' inrättnin-
gen af vattenkonster, springbrunnar, m. fl. — Genom
kroppars attraktions-kraft till vattnet, stiger detta i
fina rör högre än dess jemnvigts lagar det erfordra.
Man ger sådana rör namnet hårrör (tubi capillares),
och det är i följd af denna egenskap svampen insuger
vatten, safterna uppstiga i träd och växter, samt vatt-
net genom jorden upp på de högsta bergspetsar; m. m.

Vid högre grad af värma förvandlas vattnet till
ångor. Uti kokkäril uppstiga de från den upphettade
botten, och förflyga samt åstadkomma dervid på vatt-
nets yta en sorlande uppbrusning, den mankallar kok-
ning. Då de heta ångorna qvarhållas i täpta käril,
uppkommer en både hastigare och starkare hetta. Der-
före kan man sålunda sönderkoka ben, o. d.

Vattenångorna hafva en alldeles ofantlig spänstig-
het, samt intaga ett i,400 gångor större rum än det
de i vattenfoNn innehaft. Denna egenskap begagnar
man i de bekanta Jngmaschinerna, dem man nu mera
använder att drifva mekaniska verkstäder af alla slag,
äfvensora qvarnar, ångbåtar, ångvagnar, in. m.

Da
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DA vattenångor vidröra någon kall kropp, för-
vandlas de åter till vatten. Derföre ser man fönstren
i rum stundom öfverdragna med imma; ett kallt me-
tallstycke intlyttadt om vintern i varmt rum, blir öf-
»erdraget med fuktighet; spikar som sitta i väggar,
iro på inre sidan frost- eller is-lupna; yttre fönster
(rysa, då de inre ej äro nog täta; andedrägten synes
i kall luft; o. s. v.

6. Elektriciteten.
Det elektriska ämnet fir utbred t oTver allt i natu-

ren, samt medverkar till de flesta fenomener derstädes.
Man anträffar det således uti alla kroppar, ehuru hos
vissa lättare att frigöra och blifva märkbart än hos
andra, hvarfore deras behandling dervid måste vara
olika. Lättast erhålles elektriciteten ur hartsartade
ting. Om man t. ex. gnider en lackstång med ylle,
för den egenskapen att draga till sig små pappers lap-
par,, och om lacket hålles nära bordet, hoppa fint sön-
derklipta pappers lappar fram och åter emellan lack-
ståagen och bordet. — Med ungefar lika lätthet frigö-
res det elektriska ämnet ur glas, svafvel, bernsten,
siden, ull, menviskors och djurs hår, m. na.; och eme-
dan Grekerna upptäckte det först hos bernstenen, af
dem benämd Elektron, erhöll det uppkomna fenomenet
namn af Elektricitet.

Alla de kroppar utur hvilka elektriciteten med
lätthet virtnes, kallas Sjelfelektriska, och en sådan elek-
tricitet benämnes ursprunglig, till skillnad från den
meddelade. De först omtalade kropparne få äfven namn
af elektriska Oledare, emedan de blott långsamt' släppa
elektriciteten; hvaremot en del lätt antaga och öfver-
foia densamma till andra föremål, samt kallas derfö-
re elektriska Ledare. Sådana äro alla metaller, rått träd,
djur, menniskor, jorden, in. in. För att dessa skola
behålla elektriciteten måste de ställas i gemenskap med
oledare (t. ex. hängas på ett silkessnöre, erhålla glas-
fötter, handtag af glas eller lack, o. s. v.), hvilket
benämnes att isolera^dem.

Då elektriciteten väckes genom gnidning af glas,
frigöras både i glaset och den gnidande massan elek-
triska krafter; men af olika arter. Den uti glaset
har erhållit namn af positiv; den andra af negativ

Lärobok för Ungdom.
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elektricitet; eller plus (+ ) och minus (—) E. Denna
*ednnre fäs äfven ur harts och lack; likväl kunna åt-
minstone de flesta kroppar gifva begge slagen efter
olika behandlingssätt. — En allmän egenskap hos dessa
är, att kroppar med likartad elektricitet stöta hvar-
andra tillbaka, och med olikartad draga hvarannan
till sig; eller +E repellerar + E, likaså gör —E med
—E, men + E attraherar —E.

Det vanligaste sättet att erhålla elektriska verk-
ningar, är det genom så kallad EUktricitets-maschin,
uppfunnen af den ofvanfore nämde Otto von Guericke,
ar 167a. Elektriciteten erhålles här ur en glaskula
eller cylinder, eller numera helst en glasskifva, hvil-
ken kringdrifves medelst en axel och härvid gnides afsmå
kuddar, kallade frottorer. Den lösgjorda E emottage»
af en Konduktör af messing eller bleck, hvilken iso-
leras genom en glasfot, så att Eej försvinner. Om
man då med handen nalkas konduktorn, urladdar den
sig med en sprakande gnista, och yttrar en ryckning
på en eller flere personer, som finnas i beröring med hvar-
andra. Om en person stående på en isolerad pall (med
glasfötter), sättes i gemenskap med E maschinen, blir
denna person elektriserad, och yttrar samma verknin-
gar som konduktorn. — Ett annat instrument att er-
hålla E, är Elektrqforcn , en hartsskifva på botten
af jernbläck eller messing, hvilken piskas med har-
räf- ellerkatt-skinn eller ock ylletyg. Till upphemtnin-
gen hör ett med glashandtag försed t så kalfadt Lock,
Sköld eller Trumma. — Vidare uppkommer E genom
fördelning. Då t. ex. en plus-elektriserad kropp nalkas
en annan, drager den till sig dess —E, samt återdrifver
till motsatt sida dess 4-E. Om då någondera frigjor-
da E i;enoni vidröring afföres, återstår kroppen elek-
triserad af den andra E. — Ett ytterligare sätt är den
så ka!lade Galvaniska eller Elektriska Stapeln, upp-
funnen afffolta år 1800, och grundad på upptäckter
af Galvani. Den består i en stapel af zink- och silf-
verskifvor, med deremellan lagde papp-klutar, doppa-
de i en saltupplösning. Den sålunda vunna E har fått
namn af Galvanism samt Djur-Elektricitet. —För öf-
rigt uppkommer E i naturen på mångfaldigt sätt, ge-
nom upphettning, afsvalning, utdunstning, jäsning, m. ra.

För att samla en starkare grad af E, begagnar
man så kallade Laddjlaskor, hvilka utgöras af vanliga
glasflaskor eller burkar, både in- och utvändigt öfver-
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dragne med tennfolium. Genom en ståltråd med kula
vid ändan laddas flaskan från någon E-maschin, da
flaskans inre och yttre sida, genom E.s fordelning, ili oli-
ka slags E, och om man då rörcr med ena hnnden
yttre beläggningen samt kulan med den andra, far man
ett E-slag genom armarne. I fall flera sådana flaskor
ställas i förening genom metalltrådar emellan deras ku-
lor, uppkommer ett så kalladt Elektriskt Batteri, hvais
styrka ökas efter flaskornas antal och storlek, samt far
den kraft att kunna ihjälslå möss och vida större djur,
till och med oxar, blott slaget riktas utmed längden
af kroppen.

Askan är ett elektriskt fenomen i molnen. Ett,
genom en okänd kemisk process uti luften, elektriseradt
moln, söker att afladda sig. Det väcker E af stridig
art (genom fördelning) hos ett nära beläget moln; des-
sa dragas till hvarandra af den elektriska kraften, slå
öfver i form af blixt, och mättas. Stundom slår åskan
från molnet till jorden, då den, efter allmänna språk-
bruket, säges tia ned. Hvad man kallar åskvigg är
ingenting annat, än den elektriska stråle, som härvid
träffar jorden, och berättelserna om viggar af sten haf-
va uppkommit genom okunnighet och vidskepelse. —
Sjelfva åskan är blott ett slag, och dundret ett gen-
ljud deraf. Emedan elden alltid synes tidigare än lju-
det höres, kan man bedöma åskans aflägsenhet af
tidsrymden emellan blixten och dundret. För att af-
vända åskskador, begagnar man åskledare: jernstänger
på höga tom eller tak, som tillföra molnen elektri-
citet från jorden och mätta dem.

Till att undersöka E.s närvaro begagnar man Elck-
trometern, hvilken enklast göres af två grä&>lrän eller
kulor utaf flädermärg, i bredd upphängde på imu trå-
dar. Så snart de föras till en elektriserad kropp, åt-
skiljas grasstråna eller kulorna; emedan likartade elek-
triciteter repellera hvarandra.

Ett antal ganska vanliga nutur-fenomener kunna
icke förklaras annorlunda än såsom elektriska verk-
ningar. — Sådana äro: Kornblixten, ett slags ljungeld
utan dunder, hvilket sednare dels afståndet, dels arten
af elektricitetens utströmning hindrar oss att höra. —
Till samma klass måste man föra Elins-eldarne, en
elektrisk afledning från jorden mot molnen, ;'cnnm
skeppsmaster, tornspetsar, backkullar, in. m. — Elek-
tricitetens dragkraft synes ock vi.ra orsaken till *å
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kallade Skydrag eller Skyfall, höga vattenpelare, till
formen lika en omvänd kcgla, hvilka dragas af mol-
nen från haf, m. m., kringdrifvas i en häftig hvirf-
vel, och forstöra allt hvad de möta, skepp, hus, o.
s. v. — Hvad det bekanta Norrskenet egentligen är, har
ej*kunnat utrönas; men man förmodar att äfven det upp-
kommer af elektriska eller magnetiska naturverkningan

7. Magneten.
Detta nanrn ger man en art svartbrun jernmalm,

hvilken har egenskapen att draga till sig framfor allt
jern; men äfven några andra iqetaller, såsom kobolt,
nickel, mangan och chrom. Man finner dessa så kal-
lade naturliga magneter uti jerngrufvor. Efter sin
storlek äga de mer eller mindre förmåga att draga och
qvarhålJa jernet; och for öfrigt hafva de magnetiska
fenomencrna i många hänseenden mycken likhet med
de elektriska, så att man börjat förmoda dem vara
samma kraft, under olika yttringar i naturen.

Den magnetiska kraften yttrar sig starkast på
trenne punkter af densamma, hvilka man kallar dess
Poler; och om .magneten hänger fritt, vänder den sig
med ena polen mot norr, med den andra åt söder,
hvaraf de fatt namn af norr och söder-pol. Man plä-
gar utmärka den förra med +, den sednare med —,
så att + M betecknar den mot norr sträfvande mag-
net-poleh. Egenskapen att sålunda syfta mot poler-
na, har fatt namn af polaritet. Den yttrar sig så
starkt, att om man under något slags tunn skifva,
t ex. glas, papper, eller annat ämne, utom jern, hål-
ler en magnet, och der ofvanpå strör jernfilspån, så
draga dessa sig i krokiga rader, mediiktning emellan
begge jordpolerna. Denna kraft anser man vara en
följd af ett fint, för vara sinnen omärkligt ämne, hvil-
ket, likt E, genomtränger alla kroppar, och blir märk-
bart då det af någon orsak sönderdelas i + M och— M. En magnet är således en kropp, der det magne-
tiska ämnet är frigjordt och fördeladt i + M och — M.

Då man till polerna afen magnet för iernstycken,
få dessa förenade en större dragkraft än magneten en-
sam, isynnerhet då emellan dem lagfes en jernskifva
eller «å kalladt ankare, hvilket då erhåller magnetisk
kraft. En sådan magnet benämnes armerad, och den
föl-starkes, i fall man småningom dervid hänger stör-
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re vigt, eller håller honom i jernfilspån. — Magne-
tens kraft tilltager i köld, och forsvagas i värma.

En allmän egenskap tios den magnetiska kraften
är den, att lika M repellera, och olika attrahera hvar-
andra. Sålunda återstötes + M af + M; men dragés
af —M. Deraf händer att jern bestrukit med + M
ger på den strukna delen — M, och repellera + M
åt motsatt sida.

I faTI jern bestrykes med magnet, etter ligger till-
sammans derroed, erhåller det magnetisk' egenskap.
Samma verkan uppkommer, om man härvid1 begagnar
förut magnetiseradt jern. Dessa fenomener häfta myc-
ken likhet med E.s meddelande och fördelning. Man
begagnar detta sätt att göra sä kallade magnetnålar
uti kompassen, hvilka alltid syfta norr ut. Men på
fa trakter visar magneten noggrannt mot norr, utan på
en del orter något åt öster, på andra mera åt vester.
Sådant benämnes magnetnålens missvisning eller de-
klination. Stundom lutar spetsen nedåt, hvilket kal-
las dess inklination.

III. Kemi.
Kemien är den vetenskap, som undersöker och fram-

ställer kroppames inre sammansättning, och deras in-
flytande på hvarandra, då de förenas, gjutas eller smäl-
tas tillsamman, o. s. v. *). T. ex. hvilka bestånds-
delarne äro i koksalt, viktriol, träd, ben,m. m.; samt
hurudana verkningarne och följderna blifva, om man
hopblandar lut och talg (hvilket ger tvål); svafvel,
salpetter och kol (hvaraf blir krut); natron och salt-
syra (uppkommer koksalt); viktriol, galläpple och vat-
ten (bläck); svafvel och qvicksilfver (cinnober); o. s. v.

De föremål som i naturen anträffas, äro dels en-
kla, dels af dem uppkomna sammansatta. Sådana kraf-
ter genom hvilka de enkla förenas i det oändliga an-
talet af olika förhållanden vid sammansättningarne,
få namn af Frändskaper.

*) Namnet är Arabiskt. Vetenskapen uppkom i äldre tider
genom försöken att göra guld, samt hette di Alkemi, hvil-
ket nu begagnas om guldniakeri. Al är dm bestämda arti-
keln uti Arabiskan.
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Det gifves två slags frändskaper.
t:o Den kraft som forenar delarne i hvarje kropp,

sa att de sammanhållas till ett helt, och icke sönder-
falla i grus eller stoft; hvilken får namn af Saniman-
hangs-Frändskapen eller Kohesionskraflen, hvarom re-
dan förut är namdt.

2:0 Förenings^Frändskapen , hvilken äger rum
emellan de ämnen, hvaraf en sammansatt består; t. ex.
emellan 3vaflet och qvicksilfvret, som utgöra cinnober.— En variation af denna frändskap, är den så kalla-
de Val-frändskapen, eller att kroppar hafva mera benä-
genhet att förena sig med en än med en annan , och der-
före, liksom med en slags val, lemna en kropp hvarmed
deredan äroförenade, för att öfvergå till den andra, till
hvilken de ägu större frändskap. T. ex. jernet har
en starkare frändskap till svaflet, än qvicksilfvret; om
man derföre blandar jeinfilspånmed cinnober, samt upp-
hettar massan, förenar sig jernet med svaflet, och
qvicksilfvret blir fritt och flytande såsom förut. —Om
Cremor Tartari, som är ett vinsyradt kali, blandas med
svafvelsyra, förenar sig denna sednare med kali, och
vinsyran afskiljes. — Förenings-frändskapen kallas Sam-
mansatt eller Dubbel, om tvenne kroppar sig emellan
ombyta beståndsdelar. T. ex. då svafvelsyrad am-
moniak och saltsyradt kali sammanblandas, ombyta de
sig till saltsyrad ammoniak och svafvelsyradt kali.

De på jorden förekommande kroppar delas i:
Enkla, om hvilka man med full visshet utrönt, att de
ej innehålla flera än en beståndsdel; och Sammansatta
hvilka utgöras af flera än en sådan del. Dessutom plä-
gar man med namnet Odekomponerade utmärka krop-
par, om hvilka man ännu ej Sger säker kunskap, hu-
ruvida de äro enkla eller om några enklare partiklar
i dem kunna upptäckas.

1. Enkla kroppar eller Ämnen .
Till enkla kroppar räknar man vissa ämnen, hvil-

ka sakna flera af de hufvudsakligaste egenskaperna hos
andra kroppar; t. ex. tyngden, och dem man derföre
nämner Enkla, icke vagbara Ämnen'. Dessa äro hyse,
Värme, Elektricitet och Magnetism. **).

*) Nägra naturforskare begagna hellre namnet Åmntn, bvil-
ket äfvcD i mänga fall synes vida lämpligare.

**) Redan nfvanförr ufliandlarie.



Natur&ra. Kemi. 407
En annan klass af enkla kroppar hafva en känd

tyngd, och få namn af Enkla vägiara Ämnen. Man
har uti naturen funnit 53 sådana, bland hvilka de
förnämsta äro: Syre, Våte, Qvä/ve, Svafvel, Fosfor,
Kol, m. fl. samt metallerna. De tre förstnSmde erhål-
las endast i gasform *), ur de både fasta och flytande
kroppar med hvilka de Bro förenade.

Syre eller Syrgas har hvarken lukt eller smak,
och finnes inblandadt nästan öfverallt i naturen, i luf-
ten, i vattnet, blodet, djurs kroppar, slenar, m. m.
Då menniskan andas, frånskiljer sig syrgasen uti lun-
gorna från luften, och förenas med blodet, hvaraf
detta far sin sköna, högröda färg, och derföre fir ock
den åter utandade luften mindre hälsosam, emedan den
blifvit beröfvad sitt syre. Af samma orsak blir äfven
luften uti rum, o. s. v. der menniskor suttit instängde,
skadlig för hälsan, emedan luftens syre småningom för-
svunnit genom andedrägten. Af detta skäl kallades
syret fordom lifsluft, och om djur inneslutes häri, un-
derhåller det andedrägten fyra gångor längre, än en
lika volum vanlig luft. — Blommor som växa i rum
blifva bleka, emedan de ej här emottaga ett så till-
räckligt syre de erfordra, och erhålla i fria luften.

Det fenomen vi kalla förbränning, härleder sig
från en förening afluftens sy .~e meden brännbar kropp;
huru eld härvid uppkommer, Sr ännu outredt. Ju
mera syrgas då förenar sig med den brinnande krop-
pen, dess starkare blir hettan och elden. Häri ligger
skälet, att blåsning på eld ökar dess kraft, emedan
en större mängd luft då tillströmmar, och lemnar sitt
syre, samt uppflammar lågan. Sådan är grunden till
blåsbälgars, fyrugnars, m. na. verkan och hetta.

Emedan förbränningen åstadkommes genom syrets
förening med en kropp, benämnes den äfven Syrsätt-
ning; och således är all föiTostning, t. ex. af jern och
andra metaller, en art förbränning eHer syrsättning,
ty den härleder sig från syrets förening med metallen.

Våte, Våtgas finnes i alla organiska kroppar pä
jorden, både i djur och växter, och liar sitt namn
deraf, att det i förening med syre bildar vatten, hvar-
ifrån man afskiljer vätet genom flerehanda kemiska
åtgärder. Såsom rent är det utan all lukt, och

*) Det är, de likna en ånga eller en ehuru vanligen
kade tyngd och färg äro olika luften*
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kallas äfven Brännbar tu/i, af sin egenskap att kunna
antändas och brinna. Om man till ett rör eller myn-
ningen af en flaska, fyld med vätgas., förer eld, an-
tändes vätgaset. Derföre har man börjat begagna det-
samma i stället for lyktor eller ljus, och Hetta är all-
mänt bekant under namn af gas-upplysning. — Om
man i en flaska sammanblandar 3 delar vätgas och i
del syre, samt antänder massan, afbrinner den med en
stark knal), och kallas deraf knall-luft. Vätgaset är
13 gånger lättare än atmosferisk luft.

Qviifvc, Qvafaas, utgör en af heståndsdelarne i
�år atmosferiska luft. Det finnes foröfrigt i de flesta
djurämnen, i växter och mineralier. Man far det lät-,
tast ur den atmosferiska luften.

SvafveL Det smälter vid 100 gr. värme, och
kölar vid 3i6 gr. I täpt Varit förvandlas svaflet, vid
i43 gr., i' ett orangefargadt gas, hvilket på kallare
kroppar fastnar som ett fint gult mjöl, och benäm-
nes Svafvelblomma. — Svafvelbundet vätgas (svafvel
förenadt med väte), kändt af sin obehagliga lukt, liknan-
de ruttna ägg, är en gasart den man vanligen ger namn
af Hcpatisk luft.

Fosfor. Sitt namn, hvilket betyder Ljusforare,
har den af sin egenskap alt brinna och lysa. Fors-
forn upptäcktes år 1669 i Hamburg af en bankrutte-
rad köpman Brand, och finnes isynnerhet i benen hos
alla djur, samt i några mineralier och de flesta väx-
ter.' Den är af en något gulaktig färg och genomskin-
lig, samt i vanlig temperatur mjuk och böjlig. I öpp-
na luften sker en oafbruten utdunstning, utgörande en
långsam afbränning, hvilken ökas till ett slags lysan-
de brand, vid hastig öfverstrykning. — Fosforn an-
vändes till hvarjehanda smärre konst-inrättningar, så-
som fosfor-ljus, fosforiska elddon, m. m.

Kol förekommer i alla tre naturens riken i stor
mängd, och frambringas genom förbränning af djur
och växter, hvari det utgör en af de största bestånds-
delarne. Trädkolet erhålles genom så kallad kolning,
eller en långsam förbränning, hvarigenom alla flykti-
ga delar utdrifvas, och kolämnet återstår. Detta har
en värmegifvande kraft, hvilken blir starkare ju hårda-
re och fastare sjelfva trädslaget är. Tillika har träd-
kol en renande egenskap, eller förmåga att insupa för-
ruttnade ämnen, hvårföre sjöfarande bruka kola sina
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vattenkäri! invändigt, och kunna sålunda bibehålla vatt-
net ganska länge friskt .och hälsosamt.

2. Sammansatta Kroppar.
Hit höra Luften och Vattnet, samt
•Alkalierna, äfveu benämde Lutsalter. 'Sednare ti-

ders erfarenhet har utrönt, att de utgöras af en egen
art metall, förenad med syre, och räknas derföre till
syrsatta metaller.

Kali (i det allmänna lifvet kalladt pottaska), be-
redes genom bränning af träd och växter; men är då
icke rent, utan måste, för att såsom sådant erhållas,
sedermera frias från allehanda fremmande delar. Blan-
dadt med talg och andra feta ämnen, förvandlar det
sig med dem till tvål eller såpa, hvarfore dessa bere-
das medelst lut af trädnska. Såsom bekant är lösa sig
tvål och såpa i vatten, samt borttaga oreulighet; men
om vattnet förut innehåller alkali, uppsamladt ur jor-
den, sker ca sådan lösning i mindre grad, och vatt-
net kallas då vanligen hårdt, hvilket inträffar med
brunnar, emedan deras vatten insupit kali uti jorden.

JVatron (kändt under namn af Mineral-alkali och
Soda), förekommer mycket uti mineralier och förenadt
med syror, samt beredes ymnigast af växter som an-
träffas vid hafsstiänderna.

Lithion, upptäcktes år 1817 af Svensken Arfv ed-
son, och har sitt namn deraf, att det erhålles ursten-
arter.

Ammoniak, frambringas ur salmiak elfer Sal Ara-
moniacum (utgörande saltsyrad Ammoniak), hvilket
beredes af kamel-spillning *). Det afdunstar oafbrutet
en stickande och stinkande gasart, hvilken kännes stun-
dom der orenlighet eller djurämnen förruttna. Af den-
na afdunstning har det namnet Flyktigt Alkali, hvai-
emot de två andra arterna fä namn af eldfasta alka-
lier, emedan det fordras en högre grad af hetta, in-
nan de förvandlas i gas och forflyg ta.

Jordarter. — De hafva i många hänseenden lik-
het med alkalierna, isynnerhet vissa af dem, samt ut-
göra egna metaller förenade med syror. Man delar
dem i två klasser: 1:0 Alkaliska, hvilka äro 4: Barjrt-

•) Ammoniak tillreddes först i landskapet Awnionien, uliLi-
kje», ock har deraf sitt lumn.
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eller Tung-/ord, Ströntian-, Kalk-och Talk-jord ; särat
a:o Egentliga Jordarter, till antalet 5: Lerjord, ¥t~
lerjord, Berylljord, Zirkonjord och Kiseljord.

Bland deras vigtigaste kemiska egenskaper förtje-
na nämnas.

Kalk, sådan den erhållits genom förbränning af
kalksten, marmor, snäckskal, m. m. kallas osläckt.
Derefter öfvergjutes den med vatten, då en stark fräs-
ning med hetta uppkommer, kalken sönderfaller till
ett hvitt pulver, och benämnes släckt, samt är den
som förekommer i vanligt bruk. " Den vid släckningen
uppstående hettan är så stark, att närliggande ) ränn-
bara ämnen deraf kunna antändas, och skepp, som haf-
va osläckt kalk om bord, uppbrinna, i fall vattnet, ge-
nom giöskador, kommer åt detsamma.

Kiseljord. Så hård kiseln än är, anträffas den
dock i naturen upplöst äfven af vatten, samt finnes så-
lunda i alla våra källor; och vid Gejser på Island ser
man en stenskorpa, kallad kiseltuff, hvilken afsätter
sig på marken ur det utströmmande heta vattnet.

Nämde tvenne jordarter begagnas mycket i det all-
männa lifvet, till hvarjehanda bruk i handtverkerier-
na. — Glaset tillredes af kiselsand eller fältspat huf-
vudsakligen med alkalier, ehuru dertill äfven blandas
borax och arsenik, för att få glaset så mycket hvitare.
Efter olika tillblandningar får det olika färg, emellan
hvitt och grönt, hvilket sednare uppkommer af syr-
satt jern(jernoxid), som alltid finnes i liten del uti pott-
aska, m. m. — Flusser, eller färgade glasarter, hvil-
ka likna ädla stenar och ofta begagnas i stället för
dem. Hufvudbeståndsdelarne häruti äro bergkristall, bo-
rax, nation och bly, som sammansmältas i deglar
och erhålla olika färgor, genom tillblandning af olika
syrsatta metaller. — Emalj fås af tenn, bly, kisel,
kali och brunsten, hvilka äfven sammansmältas. —Murbruket är öfver allt kändt. Det starkaste vinnes
genom blandning af 3 delar finsand, 3 d. pulvenserad
tegelsten, 2 d. släckt och a d. osläckt kalk, med så li-
tet vatten som möjligt. — Postlinet i sitt renaste och
bästa skick består af ren, kiselhaltig lerjord, pul veri-
serad kisel och gips, hvilken massa formas till käril,
torkas och brännes i ugnar, samt erhåller, genom en
glasyr, som äfven inbrännes, en half genomskinlighet,
den der utgör kännetecknet på äkta postlin. En sådan
fin postlinslera finnes sällan, och olika god på skilda stal-
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len, hvarföre äkta postlin ej allestädes kan tillverkas.
Oäkta postlin eller Fayans göYes af piplera och kisel.

3. Syror.
Vissa kroppar hafva den egenskapen att till full

mättning förenas med syre, erhålla då en skarp, bit-
ter eller sur smak, en del förstöra eller sönderdela an-
dra kroppar, samt få namn af Syror (oxider). Den
kropp hvarmed syret sammansmält eller förenat sig,
benämnes dess basis eller radikal. Då denna emotta-
git syre blott i mindre grad, men likväl yttrar syrors
egenskaper, uppkommer så kallad Syrlighet (oxidul).

Syrorna fa ns>mn efter sin radikal, och de mest
bekanta af dem äro: Svafvelsyra (svafvel med syre),
salpettersyra (salpetter med syre), kolsyra, saltsyra,
ättiksyra, vinsyra, citronsyra, myrsyra, m. fl.

Svafvelsyra erliälles dels genom förbränning af
svafvel, i ett rum der väggarne äro beklädde med bly
och golfvet öfvergjutet med vatten, och dels genom
distillering af svafvelsyradt jern (vitriol, jernvitriol),
och benämnes i dagligt tal vitriolsyra, vitriololja. Den
är den mest använda af alla syror i det allmänna lif-
vet, vid fabriker, o. s. v., samt upplöser, framför allt så-
som uppvärmd eller upphettad, alla brännbara kroppar.
Man begagnar den också for att erhålla de andra sy-
rorna. Då svafvelsyran uppblandas med vatten, bör
det ske långsamt och med smärre tillslag; ty genom
en större mängd vatten uppkommer stark hetta, äfven
eld, och massan kringkastas med våldsamhet.

Salpetersyra erhålles, genom distillering, af sal-
petter, med biträde af svafvelsyra eller jernvitriol.
Skedvatten är en utspädd salpetlersvra.

Kolsyra uppkommer då kol förbrännes med till-
räcklig tillgång af syre eller atmosferisk luft; men er-
hållei lättast af krita, kalk, marmor, m. fl. ämnen,
som bestå af kolsyrad kalk. Den frambringas öfver-
allt i naturen: finnes derföre inblandad i luften, i kol-
iTrade källor (Selter, Pyrmonter vatten), och i jästa
drycker, derur den uppdrifves såsom skum (borne-
rar), och får namn af luftsyra.

Man har ansett kakelugns os vara' någon art af
denna syra; men det är numera utrönt, att detsamma
utgör ett eget vidbrändt ämne, hvars sammansättning
ännu icke blifvit uppdagad.

Saltsyra tlistiflcras ur vanligt koksalt, med bi-
trade af svafvelsyra. En viss art af saltsyra (sa kal-
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lad 6'fversyrsatt saltsyrlighet) begagnas till blekning;
men ännu vigtigare är'dess bruk att rena luften uti
instängda rum, och att genom rökning motarbeta smit-
tande sjukdomar. Detta sker på följande sätt: i 3 lod
koncentrerad svafvelsyra uppspädd med 6 lod vatten,
inkastas litet i sender af i lod linrifven brunsten, upp-
blandad med 4 lod stött koksalt. Kärlet ställes på en
varm kakelugn, eller öfver ett brinnande ljus, då ett
luftrenande gas oafbrutet utvecklar sig. Äfven bru-
kas att helt enkelt slå svafvelsyra på koksalt.

Det så kallade Kungsvattnet, hvilket är det star-
k aste lösningsmedlet emot metaller, och det enda som
löser guld, utgör en blandning af salpetersyra och
saltsyra.

Ättiksyra uppkommer endast af organiska ämnen,
och Sr den som bildas då någonting blir surt, eller
undergår så kallad ättik-jäsnin*, t. ex. då dricka, vin,
nu. m. surnar.

Vinsyra eller Vinstenssyra afsätter sig på botten
af vinkäril med kali, i en massa kallad vinsten. Der-
ur erhålles vinsyran med biträde af srafvelsyra.

Citronsyra finnes i citroner, tranbär, lingon, nju-
pon, m. fl.

Myrsyra ät\<ten sura, skarpt stickande vätska my-
rorna spruta ifrån sig; men den fös i större mängd
ur dem genom distillering. Man nyttjar myror till bad
och ätticka, genom biträde af bett vatten.

4. Salter.
Sålunda benämnas föreningar af syror med alka-

lier, jordarter eller metalloxider. Efter dessa sakernas
baser få de namn af alkaliska, jord- och metallsalter.
Hvarje salt uppkallas efter de deruti ingående bestånds-
delarne. Så t. ex. betyder saltsyradt nation: koksalt.

Man indelar saltema dels efter sina syror och dels
efter baserna. Dessutom benämner man dem Neutral-
salter, då beståndsdelarne så hafva mättat (neutrali-
serat) hvarandra, att ingendera är öfverväljande el-
ler för sig Andra kallas Mtdelsalter, och
hafva ett öfverskott af syra; t. ex. Cremor Tartari.
En del åter Basiska eller med Basis öfvermättade sal-
ter, der basis är öfvervägande. Ytterligare nämnas Dub-
belsalter, de som med en .syra innehålla tveune baser,
och stundom två syror med en basis. T. ex. aluu.
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Astronomi.

Med namnet verld och verlds-system betecknar man
alla de himlakroppar som hvälfva sig i luften, inbe-
räknad äfven den jord vi bebo. Dessa rit-1 as uti tven-
ne hufvudsakliga slag: Fixsl/ernor och Planeter. De
förra hafva sitt namn dcraf, att de aro nästan stilla-
stående på den.punkt de i rymden erhållit, likväl tro-
ligen med en rörelse omkring sin egen axel; de sed-
nare löpa uti större eller mindre banor omkring de
förstnämde. Till fixsljernorna hör vår Sol, kring
hvilken ett antal planeter oatbrutet ibrtskynda sitt lopp.
På samma sätt måste man antaga, att de öfriga lix-
stjernoina utgöra solar inom sitt system, ehuru deras
ofantliga afstånd hindrar oss att se deras planeter, och
öfvertyga oss om sanningen af denna gissning. Om
man då betraktar stjernhimmelen, med dess otaliga
mängd af stjernor, hvilka med tilllijelp af tcleskoper
och kikare blifvit beräknade till 7/5 millioner; om man
vidare besinnar, att omkring hvar och en af dem hvälf-
ver ett eget stjernsystem af planeter, manar, m. ni.
uppstår deraf ett för nienniskotaiikcn alldeles ofattligt
helt, hvaremot hvarje individ försvinner såsom det
obetydligaste intet. — Man har vidare trott sig upp-
täcka, att hela denna omätliga här af stjernor och pla-
neter, åter skulle röra sig omkring en gemensam me-
delpunkt, utgörande hela verldssyslemets centralsol,
hvilken några astronomer ansett vara stjernan Sirius;
och tanken måste svindla vid bemödandet att fatta det-
ta millionfaldiga omkretsande af otaliga himmelskrop-
par, samt den oändliga rymd der de i årtusenden uti
ostörd ordning fortskyndat sina banor. Alla dessa him-
lakroppar anser man vara bebodde af menskliga va-
relser, mer eller mindre lika dem som befolka vår jord.

Fixstjernornas afstånd från jorden kan man bedö-
ma deraf, att ehuru denna stundom nalkas, stundom
atiägsnar sig öfver 4° millioner mil ifrån dem, deras
ljus för oss likväl alltid blir oförändradt. Och man
har, under förutsättning att den närmaste lixstjernan,
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Sirius *), ej skulle Tara större än vAr ml, trott sig
kunna beräkna, att den förresafstånd från ossär 27,664
gångor större än den sednares. Ljuset behöfver tre år
för att frän Sirius hinna till jorden, då från solen här-
till*åtgå 8 minuter, och en kakonkula skulle ej hin-
na den förstnämde förr än efter 690,000 år.

En tixstjerna eller sol tillika med de planeter hvil-
ka omkring henne hafva sitt omlopp, benämnas sol-
system, äfven planetsystem. Till vårt hör Solen, med
II planeter, 18 hittills upptäckta månar och en ly-
sande ring, ehuru minsta antalet blifva synliga utan
teleskoper och kikare. Den bana i hvilken planeter-
na röras omkring solen, är aflångt rund, eller hvad
man benämner elliptisk. — Solen intager här medel-
punkten , och har ingen annan märkbar rörelse än den
omkring sin axel, hvilken fulländas på ungefär is}
dygn. De planeter som hvälfva sig omkring henne,
uppräknade efter den ordning de befinnas solen när-
mast, äro: — r.Jtferkurius, 16 gångor mindre än jor-
den, på ett afstånd från solen af ungefår 5J million
Sv. mil, gör sitt omlopp kring henne på 88 dygn. —2. Venus, utgör j af jordens storlek, afstånd från so-
len ioJ million Sv. mil, och dess omlopp 224 dygn.— 3. Jorden eller Tellus (se art. Geografi). — 4-Mars, nära 5 gångor mindre än jorden, på mera än
32 millioner mil från solen, med 1 år och 322 dagars
omloppstid.— 5. Festa (upptäckt af Olbers år 1807),
afstånd från solen nära 35} mill. mil, omloppstid 3
år 224 dagar. — 6. Juno (upptäckt af Harding år
i8o4), afstånd från solen öfver 3g mill. mil, omlopps-
tid 4 år och i3i dagar. —7. Ceres (upptäckt af Piaz-
zi år 1801}, afstånd från solen mera än 3g| mill. mil, om-
loppstid 4 år och 220 dagar. — 8. Pallas (upptäckt af
Olbers är 1802), afstånd från solen öfver 3gJ mill.
mil, omloppstid 4 år och 221 dai;ar. — 9. Jupiter,
den största af alla planeterna, 1474 gungor större un
jorden, afståndet från solen öfver 76 mill. mil, om-
loppstiden 11 år och 3i4 dagar. — 10. Saturnus,
928 gångor större än jorden, afstånd från solen öfver
i4i mill. mil, omloppstid 29 år och 166 dagar. —
li. Uranus (upptäckt af Herschel år 1781), 83 gån-

•) Enligt andra skulle Arcttirus vara den oss närmaste fix-
stjernan, ehuru Sirius, såsom »torre, synes jorden närmar*.



gor större än jorden, afstånd från solen öfrer 284 mill.
mil, omloppstid 84 år och g dagar.

En kanonkula, hvilken oafbrutet skulle hafva sam-
ma hastighet, som då den först blir afskjuten (600 al-
nar i sekunden), behöfver således för att från solen
hinna till Merkurius ungefar g{ år, till Venus 18 år,
till Jorden ssf, till Mars 38, till Veta 60, till Juno
66, till Ceres 6g, till Pallas 70, till Jupiter i3o, till
Saturnus a3B, och till Uranus 479 **r*Vissa af planeterna hafva ett antal Biplaneter el-
ler Månar, hvilka omkring dem göra sitt omlopp, och
tjena att om natten upplysa dem, genom det ljus de
från solen äterstråln. Jorden har sålunda en måne,
och bland de andra planeterna har man upptäckt 4
månar hos Jupiter, 7 hos Saturnus, jemte ytterligare
en ljus ring som omgifver densamma, och 6 hos Uranus.

Månen 8r 5o gångor mindre än jorden, och full-
andar sin bana omkring densamma, på ett afstånd af
mera än 36,000 mil. Sitt omlopp fullbordar den up-
på %•} dygn, 7 timmar, 43 minuter och 5 sekun-
der, hvaraf beräkningen af månader uppkommit. —I förhållande till månens ställning mot jorden bestäm-
mer man 4 månskiften, och benämner Nyman den ställ-
ning, då solstrålame upplysa den från jorden vände
delen af månen, hvilken sålunda ej kastar något ljus
till jorden. Allmänna språkbruket betecknar härmed,
äfvensom med namnet Nytändning, den första mån-
strimma som blir synlig, då månan åter börjar lysa.
Första Qvarteret kallas den första fjerdedelen som ef-
ter ny tandningen upplyser jorden; Fulinlån, då halfva
månrunden återspeglar solen, ocli Fjerde eller Sista
Qvarteret, äfven Nedan, den sista fjerdedelen som fö-
re Ny upplyser jorden.

Da månen faller emellan jorden och solen, un-
danskymmes en större eller mindre del afhennes strå-
lar, och nu uppkommer hvad man benämner Solför-mörkelse. När tvertoin jorden hindrar solens strålar
att lysa ned på månen, uppstår Månförmörkelse.Kometer kallar man en annan art kroppar, hyilka
kringlöpa i verldsrymden, ehuru i mycket aflånga ba-
nor, så att de stundom kastas in uti vårt solsystem;
men sedan kringhvälfva förmodligen äfven inom an-
dra. Deraf händer att några af dem icke mera än en
gång blifva for oss .synliga; andra återkomma efter
hundradetal af år; andra åter oftare, allt efter ba-

4i5Astronomi.
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nan» olika form och läge. Kometerna äro omgifna afett slags ljus sky, och åtföljas af en strålqvast, den vi
kalla svans; men hvilken, emedan den liknar ett långt
utslaget hår, gifvit dem sitt namn, betecknande håir-
stjernor. Oeras antal är obekant. Omkring 500 äro
redan bemärkte; likväl är omloppstiden för de flestaokänd. Hallcys komet har en bana som upptager j5ar, och bör blifva synlig i835 om våren. . År 1848återkommer en annan, hvars omloppstid Sr 29a år.

Det klara och breda ljusa strecket, som vi se. 6f-
vrr himlahvalfvel, <ieli l.enrimiia Vintergatan, fir en
Otalig mängd fixstjernor, hvilkas afstånd ät sä stort,att hvar och en af dem seiskildt ej kan nrppUckas, ehu-
ru deras sanfnwnlöpande ljus bildar dennalysandc

För att hafya bättre öfversigt af stjernliimmelen,
har man indelat stjernorna uti vissa Konstellationereller Stjernbilder. Sådana äro: Stora B/örnen (Ursa
Major J, i allmänhet henämd Karlavagnen, Lilla
Björnen (Ursa Minor), Herkules, Lyran (Lyra),
Draken (Draco), Svanen (Cygnus), Örnen (Aquila),
Herkules, Bootcs, Orion, m. fl. Men den norra och
södra jordhalfvan äga olika hvilka för
hvardera ensamt bbfva synliga. I afseende å sin syn-bara storlek, säges stjernorna vara af första, andra,
tredje, o. s. v. storleken. — Tlnder sin skenbara rö-
relse i rymden, bildar solen derstädes en aflångt rund
bana, hvilken ifrån urgamla tider blifvit indelad i tolf
delar, och de inom densamma befintligastjernor upptag-
ne inom stjernbilder, uppkallade efter vissa djur. Der-
af har denna bana (att namn afDjurkretsen, och stjern-
bildernastå, beräknadt från vester till öster, i följan-
de ordning: Väduren (Aries), Oxen (Taurus), Tvil-
lingarna (Gemini), Kräftan (Cancer), Lejonet (Leo),
Jungfrun (Virgo), Vågen (Libra), Skorpion (Seorpi-
us), Skytten (Sagittarius), Stenbocken (Capricornus),
Vattumannen (Aquarius) och Fiskarne (Pisces).

För öfrigt benämner man Zenith den punkt der
»ölen beiinner sig, då den står midt öfver oss; samt
Nadir dess motsatta punkt på andra sidan om jorden.

Till vinnande af tydligare öfversigt af stjernhiro-
melen, brukar man nfteckna alla stjernorna uppä glo-
ber, hvilka då kallas >Himmelsglober, likasom mangör
det med jorden.



ALLMAN SPRÅKLÅRA.

Opråk är en sammanfattning af ord, genom hvilkas
begagnande menniskorna meddela sig hvarandra.

Orden äro artikulerade ljud (sädana som sjelf-
va utgöra en stafvelse, eller låta sönderde-
la sig i stafvelser), Ii varigenom de skiljas
från fngl.-trnes toner och djurens läten.

Spräkliira eller Grammatik ar framställningen af
de reglor dem språken iakttaga, för att gifva talet
bestämdhet och tydlighet. Då en så beskaffad fram-
ställning är grundad i språkens gemensamma lynne,
fur den namn af Allmän Sprakldra. Möjligheten af en
sådan har sin grund i sjelfva menskliga naturen; ty
emedan menniskornas lynne ursprungligen är enahan-
da, ehuru olika odladt ocli utveckladt, måste afven
vilkoren för uttrycket af begrepp, känslor, m. m. hos
dem alla antaga en viss grad af likhet och till en del
följa samma reglor.

En språkläras hufvudsakliga delar äro:
1:0 Rdttskrifningsldra (Orthografi), hvilken lemnar

reglor om ett språks skrifvande ined sina rätta bokstäf-
ver. Deraf utgör Rdttlii.sningsläran (Orthoepien), sät-
tet att rigtigt utläsa orden, en del; äfvensom regforna
för skiljetecknen eller interpunkteringen, ehuru mera
oegentligt, plägar dit hänföras.

2:0 Ordledningsliira (Etymologi), utvecklingen af
ordens ursprung, arter och böjningar.

3:o Ordfogningsldra (Syntax), läran om ordens
sammanställning i satser och meningar, för att klart
uttrycka tanken.

Rättskrifningsläran.
De tecken hvarmed ord för ögat uttryckas, be-

nämner man bokstäfver. Dessa indelas i tvenne huf-
vudsakliga klasser: sjelfljudande (vokaler), a, e, i, o,
m. fl.; och medljudande (konsonanter), b, c, d; m.
fl. Genom sammansättningen af två eller tre sjelflju-

Lärobok för Ungdom.
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dande, uppkomma i förra fallet tveljudande (difton-
ger), i sednare treljudande (triftonger). Alla bokstäf-
verna i ett språk tillsammantagne, fa naAin af dess
alfabet.

Skiljetecknena äro: Skiljeslreck eller koma (,),
punktstreck eller semikolon (;), tvepnnkt eller kolon
(:), punkt (.), frågetecken (?), utropstecken (!), fa«-streck ( —), inneslutnings-tecken eller parenthes ( ),an-

föringstecken ("), samt stafningstecken (-).

Ordledningsläran.
Orden i hvarje språk utgöras af vissa arter, hvil-

ka äro mer eller mindre gemensamma for dem alla,
och kallas språkdelar (partes orationis). Dessa äro:

1:0 Artiklar, hvilka dels ställas före Namn-ord,
dels utgöra en slutstafvelse till dem, och närmare be-
stämma deras förhållanden; t. ex. le, la i Fransyskan,
der,die, das i Tyskan, samt ändeisen en, et i Svenskan.

2:0 Namn-ord (Nomen), som utmärka ett tings
namn eller egenskap, och sönderfalla derfore i tvåslag:

a) Sak-ord (N. Substantivum), betecknande hvad
ett ting är eller kallas, och fördelas åter i:
o) Egentliga Namn-ord (Nom. Subst. Proprium),

eller enskildta personers, ställens, sakers, o. s.
v. namn, t. ex. Oskar, Bråvalla, Tirfing, m.
m.; — fi) Benämnings-ord (Nom. Subst. Ap-
Eellativum), hvilka utgöra benämningen på en

el klass af personer, ställen, ting, o. s. v. till
ex. krigare, hed, svärd, m. m.

b) Egenskaps-ord (N. Adjectivum) uttrycker en per-
sons, tings, m. tn. egenskaper.
3:o Ersättnings-ord (Pronomen), nyttjas i stället

för eller såsom ersättning för ett sakord; t. ex. han,
vi, hvilken.

4:o Handlings-ord (Verbum), betecknar en hand-
ling, mottagandet af en handlings verkan eller ett till-
stånd, hvangenom uppkomma i allmänhet tre slag:

a) Egentligt Handlings-ord (V. Activum), hvilket ut-
trycker en handlings verkan på någon annan, t.
ex. slå, stöta, bryta, in. fl.

b) Lidande Handlings-ord (V. Passivum), som be-
tecknar mottagandet af någon verkan, t. ex. blif-
va slagen, stött, bruten, m. m. samt

c) Tillstånds-ord (V. Neutrum), uttrycker ett till-
stånd eller varande, t. ex. sitta, ligga, sofva, m.
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fl. — AF detta slags ord finnas i olika, språk
flerfaldiga forändringar.
5:o Namnliht-ord (Participium), härledes från ett

Handlings-ord; men har egenskapen af ett Namn-ord;
t. ex. bruten, gifven, slagen, stående, o. s. v. *6:0 Bestämnings-ord (Adverbium), tjenande att
närmare bestämma ordens bemärkelse; t. ex. ganska,
alltför, mycket, stundom, ofta, m. m.

7:0 Föresa'ttnings-ord (Praepositio), ställes fram-
för namn-orden till att närmare utveckla viSsa för-
hållanden hos dem. Sådana äro: åt, med, genom, af,
till, m. fl.

8:0 Sammanbindnings-ord (Conjunctio), begag-
nas att förena ord och meningar; t. ex. och, men,
emedan, derföre, o. s. v.

9:0 Utrops-ord (Interjectio), tillkännagifva en sin-
nesrörelse; t. ex. ack, aj, hurra, m. fl.

De fyra sista ordslagen benämnas äfven med ett
gemensamt namn Partiklar. — Anm. Alla tungomål
äga icke hvar och en af dessa språkdelar, uti hvilka
hos dem stundom förekomma' smärre skiljaktigheter.

Hos de fem första ordslagen finner man i de fle-
sta språk vissa köns- eller slägt-arter (genus), de der
hos Namn-orden vanligen äro tre: Manlig kön (Genus
Masculinum), Qvinligt kön (G Femininum) samt In-
tet kön (G. Neutrum). Några ord äro af både manligt
och qvinligt kön; deraf uppkommer livad man bru-
kar benämna Gemensamt kön (G. Commune), hvilket
ofvergår till ällmänt kön (G. Omne) då ordet är af
alla de tre förstnämda slägt-arterna. — Häremot svara
bland Handlings-orden deras tre olika slag, så ått ett
Egentligt Handlings-ord är dessa sednares Manliga kön,
Lidande Handlings-ord deras Qvinliga kön, och Till-
stånds-ordet Intet-kön. Likväl framställa serskildtå
språk äfven häruti många olikheter.

Namn-orden hafva vissa Böjnings-former (Declina-
tio), hvilka omvexla i hvarje tungomål. Inom Böj-
nings-formerna förekomma orden under begreppet af
ett antal (Numerus), och sålunda uppstå Entals-for-
men (Singularis Numerus), som utmärker ett enda fö-
remål af ett ting, m. m., ordet, samt Flertals-formen(Pluralis N.), der flera sådana omtalas. Uti några språk
anträffas dessutom Dubbeltals-formen (Dualis N.), be-
gagnadt då endast tvenne föremål omnämnas. — Inom
antals-formerna utbildas ytterligare vissa Böjningar el-
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ler Fall (Casus), hvilka mängfaJdt omvexla i olika språk.— Utom allt detta finnas hos Egenskaps-orden tre Jemn-

/orelse-grader (Gradus Comparationis): Enkel-grad (Gr.
positivus), utmärker ett tings egenskap utan jemnforelse
med något annat, t. ex. stark, vacker, m. m.; Högre-grad
(.Gr. comparativus), framställer en högre grad afegen-
skapen, t. ex. starkare, vackrare, o. s. v.; Högsta-grad
(Gr. superlat ivvs), högsta graden af samma egenskap,
t. ex. starkast, vackrast, o. s. v.

Märk. Uti några språk finnas Köns- och An-
tals-bestämningar, samt Jemnförelse-grader äfven hos
Vissa partiklar.

Såsom ett slags underart tiH Namn-orden, höra
ftäkne-orden (Nomina Numerälia). Dessa äro hufvud-
sakligen af två slag: Täljande (Cardinalia), ett, två,
tre, fyra, o. s, v. Ordnande (Ordinalia), första, an-
dra, tredje, fjerde, na. fl.

Handlings-orden äro underkastade vissa Ställnings-
former (Conjugationer), olika till antal inom serskild-
ta,språk. Inom hvarje Ställnings-form förekomma or-
den under vissa Böjningssätt (Modus), samt ytterligare
uti, dem under olika Tidsbestämningar (Tempus). Des-
sa äro i allmänhet tre: Närvarande (T. Praesens), För-
fluten (T. Praeteritum) och Tillkommande Tidsbestäm-
ning (T. Futurum); men omvexla mångfaldigt ibland
språken.

Ordfognings-Läran.
Afsigten med allt tal bör vara, att blifva af an-

dra förstådd, och derföre måste det uppställas i fatt-
liga, meningar. Till en sådan hör hufvudsakligen: ett
Jprqn>al* om hvilket någonting yttras (subjekt), en
egenskap, etW förhållande eller annat dylikt, som til—
lagges detsamma (predikat), och ett Joreningsord (ko-
pula), hvarigenom egenskapen m. in. tillagges föremå-
let. Den allmänna benämningen predikat är isynner-
het tillämplig, då föreningsordet är ett tillståndsord
(neutralt); men utgöres det af ett aktivum, får pre-
dikatet namn af objekt; är det åter ett passivum har
man stundom plägat gifva subjektet namn af agent.
T. ex. en hjelte (subjekt) blir (kopula) odödlig (pre-
dikat); Gustaf I befriade fäderneslandet (objekt); Rys-
sarne blefvo slagne af Carl XII (agent). — Denna en
menings enklaste form, förändras på otaligasätt. Der-
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af händer, att de ofvan omnämde tre beståndsde-
larne af en mening icke alltid äro så tydligt uttalade,
som i nu anförde exempel, likväl anträffas de derstä-
des, ehuru mera inveckladt framstälde. Sålunda fin-
ner man t. ex. uti uttrycken: den tappre segrar, svär-
det dödar, skalden diktar, en menings tre hufvudsak-
liga beståndsdelar, då man upplöser dem i talesätten:
den tappre är segrande, o. s. v. Och i allmänhet kan
ordet vara anses som föreningsord i nästan alla satser.

Med benämningen Enkel Sats betecknas sådana ta-
lesätt, som de sist anförde exemplen (svärdet dödar, m.
fI. X» emedan de innehålla blott ett föremål rent ut-
tryckt, jemte ett enda dertill hörande predikat. —Utbildad kallas Satsen, då den blifvit närmare be-
stämd och utvecklad, eller der subjekt och predikat,
hvar för sig eller blott endera, innehålla två eller flera
ord; såsom uti de först nämde exemplen, samt i följ.:
menskliga krafterna härdas af arbete; äfven de raska-
ste hästar tröttas af att springa (agent) länge, m. fl.— Sammansatta Satser benämnas de som hafva flera
subjekter och predika ter, t. ex. mod och tapperhet
skänka ära och frihet; Gud, konung och fädernesland!
är en medborgares ädlaste valspråk.

Genom begagnandet af konjunktioner, kunna sat-
ser, både enkla, utbijdade och sammansatta, ställas i
förening med hvarandra till en mening. Till en så-
dan hör i allmänhet en Försats (Prothesis), hvilken
innehåller vilkoret, orsaken, tidsbestämningen eller
något dylikt för yttrandet; samt en E/tersats (Apodo-
sis), som upptager sjelfva yttrandet. Till ex. Ett folk
som älskar sin frihet (forsats), kan väl besegras, men
ej underkufvas (eftersats); Ehuru kärt lifvet än är,
så bör det dock med glädje uppoffras for fäderneslan-
det, o. s, v. — Sådana meningar omvexla på mång-
faldigt sätt. Då härvid inflätas Bisatser eller Mellan-
satser, af hvilka subjektet skiljes från sitt predikat (el-
ler försatsen från eftersatsen), uppkommer en så kal-
lad Period (Omväg). T. ex. Svenska lejonet den Tolf-
te Carl, ehuru han ådrog fäderneslandet stora olyc-
kor, skall likväl alltid forblifva en lysande stjerna på
Sveriges hjeltehimmel. — Men en sådan period upphör
att vara det, då, genom en omställning af orden, mel-
lansatsen försvinner; t ex. Det Svenska lejonet, den
Tolfte Carl, skall alltid forblifva en lysande stjerna på.
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Sveriges hjelte-himmel, ehuru han ådrog fäderneslan-
det stora olyckor.

De allmännaste reglorna för ordens sammanställ-
ning och förhållande till hvarandra öro:

1:0 Adjektivet- af alla slag och participier skola
alltid rätta sig efter sitt substantiv i lika genus, nu-
merus och kasus. Till ex. En ädel man; de frie rattn-
nerna; o. s. v.

2:0 Ett pronomen rättar sig efter sitt substantivs
genus och numerus. T. ex. Det folk, åt hvilket na-
turen gifvit en varm fosterlandskärlek; handlingar,
hvilka, m. m.; tankar, dem hvar och en; o. s. v.*

3:o Du ett substantiv är predikat, erhåller det
samma numerus och kasus, oftast äfven genus, som
dess subjekt. T. ex. Alexander den store blef Asiens
Underkufvare; Semiramis var en ryktbar regentinna.

4:o Verbet ställes i samma numerus och person
som dess subjekt. Tv ex. Svärdet sårar, svärden så-
ra; J skolen segra eller dö; Den fege är ärelös; m. fl.

5:o Tvenne subjekt, ehuru begge i singularis, som
hafva .samma adjektiv eller verbum, fordra dessa i plu-
ralis, T. ex. Girighet och ocker äro lika tadelrörda;
Tapperhet och mod hafva öfvervunnit mången fara.

6:0 Då tvenne substantiver sammanställas, sättes
det ena i genetiven. T. ex. Trädets rot; Mannens ära;
Sveriges frihet. — Undantag utgöra i vissa .språk sam-
mansatta ord; t. ex. soldat-lifvet, krigare-ära, m. fl.
men ofta skrifvas de såsom ett ord, t. ex. fältrop,
svärdklang, m. m.
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I u 1 e ti ni n g.

■*■ ilosofien är en verksamhet hos tankeförmågan, hvil-
ken söker utforska yttersta grunden till menniskans
vetande, och derifrån förklara allt hvad i verlden fö-
rekommer. Denna yttersta grund är det i och för sig
fullkomliga, högsta och ursprungliga; det är Gud.
Gud är således det menskliga vetandets yttersta viss-
hetsgrund, och mulet hvaråt filosofien oupphörligen
sträfvar.

Men emedan menniskan genomtankeförmågans yt-
tringar söker detta mål, så blir läran om det menskliga
tänkandet, en underafdelning eller hjelpvetenskap till
filosofien. Denna lära är:

Logiken, eller uppfattningen af de lagar förstån-
det följer under sin verksamhet, huru det genom
åskådning skapar sig föreställningar, samt utbildar dem
till Begrepp, och sammanknyter dessa till Omdömen
och Slutsatser.

A. Elementarlära.
§ i. Föreställningar och Begrepp.

Med benämningen Föreställning betecknas den bild,
förståndet uppfattar vid åskådandet af yttre föremål.
Så har man t. ex. vid åsynen afen häst, elefant, blomn
ma, m. m. erhållit en viss bild af dessa djur, hvilken
då utgör föreställningen om dem. — I mo.tsats. mot
dessa yttre föreställningar gifvas äfven så kallade, inre.

Märk. Ordet Åskådning uttrycker icke endast de
föreställningar ögat lemnar, utan ock alla an-
dra föreställningar, dem man emottager ome-
delbart genom de yttre sinnena, hörseln, kän-
seln, smaken och lukten, ehuru dessa äfvea,
och egentligen de som erhållas af känsel och
hörsel, få namn af känslor.
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Då forståndet, ur det oändliga antal kännetecken

en foreställning kan lemna, afskiljer dem som serskildt
utmärka densamma från alla andra, och deraf bildar
en bestämning om foremålet, uppkommer ett Begrepp
derom. Sålunda röjer man, vid betraktandet af t: ex.
en elefant, ett oändligt antal kännemärken, af bvilka
många tillkomma djur i allmänhet, men vissa densam-
ma enskildt; då dessa sednare frånskiljas de förre och
förenas att utmärka bilden af en elefant, uppkommer
ett begrepp om honom.

När ett begrepp under sig innefattar ett antal
andra, kallas det förstnämde ett högre begrepp i för-
hållande till de sednare, hvilka deremot kallas lägre.
Det högre begreppets Omfång bestämmes af de be-
grepp det under sig upptager, och hvilka ingå i hvad
man ger namn af dess Sfer. Sålunda är begreppet djur
ett högre begrepp till det om häst, fogel, m. fl. hvil-
ka alla höra till det förstnämdes omfång. Det lägre
begreppet säges vara underordnadt det högre. Ett så-
dant kallas ock Slägte (genus), i förhållande till det
lägre, hvilket får namn af Art (species). — Innehål-
let af ett begrepp utgöres deremot af de kännetec-
ken detsamma upptager till sin bestämning. Och eme-
dan ett lägre begrepp erfordrar, till sitt urskiljande
från andra, flera kännemärken än det högre, så blir
innehållet af ett lägre alltid större än det af ett hö-
gre;, men deremot är det högre begreppets omfång
större än det lag res. — Begrepp som höra till sferen
eller innehållet af samma högre begrepp, benämnas
koordinerade.

Alla dessa bestämningar höra till begreppens qvan-
täet. Till sin qvalitet äro de: dunkla (obscuri), då
de ej utan föregången förklaring kunna fattas, och i
motsats deremot klara (clari). Dessa sednare äro be-
stämda (distincti) då man tillika med dem inser alla
de delar saken omfattar. Enahanda (identici) äro de,
då de inför tanken utgöra detsamma, och kallas ve-
xelbegrepp, då det ena kan begagnas i stället för det
andra.

All sanning är antingen logisk eller formel, när be-
greppet öfverensstämmer med lagarne för tänkandet,
och materiel (reel)j då det öfverensstämmer med det
tänkta föremålet.
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§ 2. Omdömen.
Omdöme är den förståndets verksamhet, hvarige-

notn en viss föreställning eller egenskap uttryckes va-
ra förenlig eller icke förenlig med ett föremål (sub-
jekt). Ett sådant omdöme får äfven namn af Sats
(propositio). T. ex. Segern var ärofull; segern var
stor, men icke ärofull; o. s. v.

Omdömena betraktas till sin; i:oQvantitet, då de
Sr o antingen a) enskildta, b) inskränkta eller c) all-
männa, eller sträcka sig till ett, Jlera eller alla före-
mål. — 2:0 Qvalitet (till beskaffenheten), och delas
i a) /åkande och b) nekande. — 3:o Relation (förhål-
landet emellan föreställningarne), hvilken är antingen
en a) inre eller b) yttre. En relation är inre, när den
ena föreställningen är kännetecken till den andra, t.
ex. materien är tung. Den är yttre, då den ena före-
ställningen blott antages genom den andra; t. ex. det
som växer blir större, hästen är svart, (icke svart).— 4:o Modalitet, då omdömena äro a) problemati-
ska, de antaga något såsom möjligt, b) assertoriska,
såsom verkligt, och c) apodiktiska, såsom nödvändigt.

Omdömen öfver samma ämne (samma materia),
men af olika qvantitet, kallas subalternerade. Det som
har större omfång far namn af subalterneran.de, det
af mindre omfång suballerneradt; t. ex. alla stjernor
lysa klart, och några stjernor lysa klart.

Följande allmänna reglor gälla för alla omdömen:
Intet föremål kan tilläggas ett kännetecken som strider
emot dess egenskaper', t. ex. en trekantig cirkel, inne-
håller en orimlighet i yttrandet; Aftvenne hvarandr*
motsägande kännetecken måste det ena tillkomma före-
målet; t. ex. hästen är svart, eller ickesvart (afnågon
annan färg).

§ 3. Slutledningar,
Slutledning kallas den handling hos förståndet, att

genom sammanställandet af omdömen framkalla ett nytt.
Härtill erfordras i allmänhet en eller flera Försatser
(premisser), hvarutur sedan Slutsatsen (konklusion)
härledes.

Sådana slutledningar få namn af: — Förstånds-
slut, då ett omdöme omedelbart utvecklas ur ett an-

Lurolok för Ungdom.
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nat förut gifvet, t ex. alla lefvande äro dödliga, så-
ledes måste hvarje enskild t dö; — Förnuftsslut (Syl-
logismer), då ett omdöme, genom biträde af ett tredje,
medelbart utvecklas ur,det gifna omdömet; t. ex. Allt
hvad som lefver på jorden måste dö, menniskan lef-
ver på menniskan måste dö. — Vid denna art
af sy I logismer, som kallas enkla, benämnes det första
yttrandet Öfversats (propositio major), det andra Un-
dersats (prop. minor), det tredje Slutsats (conclusio).

De sammansatta syllogismerna kunna vara afmång-
faldiga slag. Bland dem kallas de Kedslut (Soriter),
der flera omdömen sammanbindas för att ur dem ulle-
da slutsatsen; t. ex. alla på jorden lefvande äro ändli-
ga väsen; alla ändliga väsen måste dö; alla menniskor
äro lefvande; alla menniskor måste dö.

B. Methodläran.
Denna lära framställer de åtgärder förståndet vid-

tager, att till klarhet ordna sina kunskaper. Dessa
hafva nått sin största bestämdhet och tydlighet, då de
blifvit bras»la till vetenskap. — Vetenskap är ett i system
ordnadt förråd af kunskaper. -— System är deras upp-
ställning efter icleen af ett helt, så ritt den ena kun-
skapen klart och omedelbart utvecklar sig ur en fö-
regående, och allt bildar ett sammanknutet helt. —Motsatsen till vetenskaplig kunskap är en rapsodisk.

En lära hvilken är så klar, att dess sanning inses
utan serskildt bevis vidblotta uppgiften deraf, benäm-
nes Grundsats (Axiom); t. ex. det hela är större än
en dess del. Hvaremot namnet Lärosats (Theorém) be-
tecknar en- kunskap, hvars sanning, för att antagas,
måste styrkas genom bevis.

Klar kunskap vinnes genom beskrifning och defi-
nition. — Beskrifning är uppgift på kännetecken af
ett föremål, så att det i ett visst ändamål kan skiljas
från andra. —Definition är uppräknandet af så många
kännetecken på ett föremål, att det alltid kan skiljas
från alla andra.

Den grad af öfvertygande sanning, som en kun-
skap har inför hvarje person, bestämmer dess visshet
för honom. I fall de grunder uppå hvilka sanningen
antages, äro enskildta för den granskande, kallas denna
visshet subjektiv; men äro de hemtade från sjelfva fö-
remålet, samt äfven för andra öfvertygande, är den-
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samma objektiv. Sålunda Sr den gula färgen subjek-
tivt sann (eller viss), för alla som äro behäftade med
gulsot; solens tillvarelse är deremot objektivt viss för
alla som hafva känsla af ljus och värma. — Öfvcrty-
gelse är en sannings antagande uppå objektiva skäl.

För den forskande kan kunskapens sanning hafva
tre grader: i) Tycka eller mena, då d«n grundar sig
på inga tillräckliga hvarken objektiva eller subjektiva
skäl; 2) Tro, dä den äger fulla subjektiva grunder;
3) Veta, då den har tillräckligt öfvertygande både
subjektiv och objektiv visshet. — Menande, utan alla
objektiva grunder är ett hjernspöke; tro utan förstån-
diga skäl, en bondlro.

Åtskilliga Begrepps-bestämningar.
FuUkomlighet, benämner man ett tings högsta full-

ändning i sitt slag.
De menskliga kunskapernas omfång ökas på tre

hufviitlsakliga sätt, genom: Finna, att lära känna hvad
hittills ej varit bekant; Uppfinna, lära att frambringa
hvad förut ej funnits; samt Upptäcka, blifva varse
hvad förut varit till, men ej kändt.

Motsatsen till sanning är Misstag, eller att såsom
sann anse en icke sann kunskap. — Skenbarhet (illusion),
benämner man den grund som förleder till misstaget.— Aktivt förstånd innebär förmågan af sjelf-tänkande;
dess motsats är passift förstånd. — Då detta antager och
gillar andras tankar, uppkommer Auktoritet. — Fördom
är benägenhet att öfverlemna sig åt auktoritet, genom
brist på aktift förstånd. — Upplysning är befrielse från
fördom. — Snillet är den högsta och djupaste förmåga
hos mennisko-förståndet, hvilken med utmärkta drag
af egenhet stämplar alla sina åtgärder. — Enfald är
brist på fattpingsgåfva. — Dumhet, brist på omdöme. —Tanklöshet, brist på besinning. — En Slöhjerne, saknar
förmåga att sjelf frambringa något; lär allt af andra.— Fantasteri, är antagandet af torna drömmar för verk-
lighet.— Svärmeri, förvexlingen af inbillningar med
verkligt erfarande af yttre intryck, vanligast åtföljd af
en dyster sinnesstämning.— Sinnessvaghet, Vanvett och
Vansinne, äro olika grader af beröfvadt förståndsbruk.



Stigen åtgör ett yttrande, lemnadt efter andras
uppgifter. — Rykte är en allmänt kringspridd sßgen. —Tradition är en sägen, fortplantad under en fortgåen-
de tidsföljd. — Lättrogen kallas den, som öfvertygas om
sanningen af ett intyg, utan att undersöka dess grund.— Svartroten är dess motsats. — Otrot att betvifla ett
styrkt intyg. — Vantro, Ofvertro, tillit till vidskeplig?-
heter.

4iB Logik.
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