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dition, foruden Oplysninger om fundne Papirer. Desuden er ud
draget af Provst Schades Bog alle direkte Oplysninger om Sognet,
og Bogen slutter med et udmærket Person- og Stednavneregister.
Paa Grund af sin store Omhu og Fyldighed kan Lærer Kjølbys Arbejde tjene som Mønster paa hvorledes den Slags Indberet
ninger bør affattes, og hvis blot alle Danmarks Lærere vilde ind
sende saadanne Lister, vilde vi have et videnskabeligt Forsknings
grundlag af den største Værdi, samtidig med at store Skatte af
Landets stedlige Minder var reddet fra Forglemmelse. Allerede
nu har snart Halvdelen af Landets Sogne indsendt Beretninger,
og skulde der være en og anden Lærer, som endnu ikke bar kun
net gaa i Lag med Arbejdet, da kan det anbefales ham at skrive
til Lærer Kjølby efter hans lille Bog (Prisen er kun 2 Kr.), hvori
han vil kunne se, hvorledes Sagen bør gribes an.
Kort over D ANM ARKS AMTS-, H ERRED S- OG SO G N EG RÆ N 
SER samt det sydlige Slesvigs Sognegrænser, udarbejdet
paa Grundlag af Generalstabens Kort og Danmarks Stati
stik af pens. Guide i Generalstaben C. Andersen. Maalestok 1 : 1 100 000.
Det hænder sikkert ikke saa sjældent, at Folk, som arbejder
med Stof af forskellig Art fra hele Landet, har Brug for et U d
fyldningskort, hvorpaa der kan indlægges Punkter eller Farver.
Hidindtil har man været forholdsvis ilde hjulpen, idet de U dfyld
ningskort, man har haft (Wiirstenbergs f. Eks.) dels var i altfor
lille Maalestok, dels havde altfor faa Holdepunkter ved Stedfæ
stelsen, kun Købstæderne og de større Vandløb. Nu har imidler
tid Guide Andersen, der har mange Aars Erfaring i Udarbejdel
sen af Oversigtskort (det er saaledes ham, der har lavet det be
kendte Kort over Herreds- og Sysselinddelingen i Prof. Steenstrups
berømte Afh. om Danmarks ældste Inddeling, det samme Kort er
nu gengivet i Arups Danmarkshistorie) udsendt et Kort, som uden
Tvivl vil gøre fortræffelig Fyldest.
T il Trods for Kortets ret store Format (30X40 cm), og de
mange Skellinjer, Tal og Amtsnavne, er det alligevel muligt at
levere hvert Kort for 25 Øre.
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Hosføjede Billede er en stærkt formindsket Gengivelse af et
Brudstykke af det store Kort. Sogneskellene fremtræder som et
Netværk af fine Linjer, Herredsskellene som kraftige sorte Linjer
og Amtsskellene som kraftige stiplede Linjer. Ved «maa Tal er

Herrederne angivne, og i Kortets øverste højre Hjørne staar Her
redernes Navne udfor de Tal, de har paa Kortet. Det maa i høj
Grad paaskønnes, at Amtsnavnene er flyttet ud i Vandet, og at
Herredstallene er snildt skubbet op i Hjørner af Fladerne, saaledes at de ikke vil tage Pladsen op.
Hvis man har Generalstabens lille Lommekort ved Haanden,
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vil man med største Lethed kunne genkende Sognene paa deres
Omrids og med fuld Sikkerhed kunne indlægge Punkter paa Kor
tet, naturligvis kun til Oversigtsbrug.
Jeg skulde tro, at den Kulturhistoriker, som kunde ønske at
faa Overblik over visse Typers Udbredelse, det være sig nu Sagn
typer, Hustyper, Lerkarformer, Stednavneled, Dialektord el. lign.,
vil være glad for Kortet. Ligeledes kan hele Sogne og Herreder
jo farvelægges. Jeg har f. Eks. nylig i Stednavneudvalget set et
Ekspl. af Kortet benyttet til Oversigt over hvilke Sogne, der har
indsendt Stednavneoptegnelser, et saadant Sogn var farvet rødt
paa Kortet; men det var jo ogsaa muligt, at flere Farver skulde
anvendes. Man tænker f. Eks. paa Kort over danske Folkemaal
eller over Udbredelsen af Sæder og Skikke.
Der er jo heller intet i Vejen for, at Kortet kan anvendes til
Overblik over mere praktiske Forhold, af Landbrugsstatistikken
til Udbredelsen af Avlscentrer eller Mejerier, af Kornsorternes
Dyrkning, Gedeavlens Udbredelse, Jordens Godhed, af Geologerne
til Jordarternes Fordeling, af Forstmænd eller Hedeselskabet, af
Telefon-, Telegraf- el. Trafikvæsenet o. s. v. Hvem har ikke ofte
Brug for et Overblik over Landet, og hvad giver et klarere B il
lede end et Oversigtskort? T il dette Brug kan Kortet paa det
varmeste anbefales, baade til Amtssamfund, der ønsker Overblik
over Tilslutningen i de forskellige Sogne, til Museer, der vil kort
lægge Egnens kulturhistoriske Typer, og til andre interesserede
Institutioner og Enkeltpersoner. Det er kun trykt i 2000 Ekspl.,
og sælges allerede godt. Det faas i praktiske store Afrivnings
blokke paa 100 Kort hos Guide C. Andersen, Car,stensgade 40,
Kbhvn. V.

C ARL A. TISELIUS: BO HUSLÄN S G A M LA AD LIG A GODS OCH
SÄTESGÅRDAR. Förlagsaktiebolaget Västra Sverige. Göte
borg. 268 S.
Mens man tidligere har haft Beskrivelser af Hovedgaardene
i Skåne, Södermanland, Halland, Uppland, Småland, Västman
land, Västergötland, Värmland og Nerike, saa faar Bohuslen først

