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en ritning. 1 skala 1: 100 är exempelvis 1 j 2 mm = 5 cm, och belopp som ligger 
därunder kan endast med betydande osäkerhet redovisas. Härtill kommer den 
krympning och töjning, som förändrar icke mättbeständigt ritningsmaterial. 

Några allmänna synpunkter på fotogrammetrins tillämpning inom detta om
räde kan vara värda att framhålla. — Metoden är användbar vid någorlunda 
stora och friliggande objekt. Den har en given plats, när det gäller uppmätning 
av fasader och alla slag av höjdbyggnader såsom kyrktorn och klockstaplar. När 
det gäller sektionering av stora, öppna rum kan målbilder också vara av värde 
och även vid inmätning av höga valv. Mörka kyrkvindar är också lämpliga ob
jekt. Härtill kommer möjligheten, att fältarbetet kan begränsas till kortare tid, 
byggnadens mätt kan tillförlitligt dokumenteras, och mätningarna kan när som 
helst upprepas. 

Men det finns ocksä nackdelar. — Utrustningen är förhållandevis dyrbar och 
bearbetningen är bunden till mycket dyra instrument. När det gäller uppmätning 
av mindre objekt, trånga rum, trappor och passager är fotogrammetrm av prak
tiska skäl helt olämplig. Detta gäller vanligen också planuppmätning och sek
tionering. 1 sådana fall är manuell uppmätning nödvändig. Av alla hjälpmedel 
är mätband eller tumstock snabbt, billigt och säkert. Det ger utan tidskrävande 
räkningar de måttuppgifter som är nödvändiga för en skalriktig, grafisk redovis
ning. Härtill kommet den nära kontakt med byggnadsverket, som alltid är av-
godo för en rätt förståelse av byggnadens karaktär och historia. 

Allt mätningsarbete är mycket tidskrävande och följaktligen också dyrbart. 
Nägra genvägar finns inte förutom god rutin, men det kan vara mycket nog. 
När det gäller byggnader är konventionella mätmetoder med tumstock och skiss
block ofrånkomliga, men rätt använd är fotogrammetrin ett betydelsefullt och 
högkvalificerat hjälpmedel. 

Gunnar Reilelius 

Summary 

The measurements oj buildings and photograrnmetry 

The author gives an account of the methods of photograrnmetry and discusscs ils 
applicability in building-history investigations. 

Translated by Richard Cox 

Symposium i Rom om matematik och data
maskiner i samhällsvetenskaperna 

Den 4 till 8 juli 1966 hölls i Villa Borghese i Rom International Symposium on 
Maltieiiialieal and Computational Methods in the Social Sciences, anordnat un
der medverkan av International Computation Centre, ett permanent Unesco-
organ med säte i Rom. Symposiet var indelat i fyra sektioner, fiir antropologi, 
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arkeologi, psykologi och sociologi; med denna breda uppläggning torde det ha 

varit det första i sitt slag. De nägot över 120 del tagarna fördelade sig på omkr ing 

20 länder över hela världen. Frankrike och USA hade ojämförligt Hest deltagare, 

medan g rupperna frän värdlandet Italien, frän Tyskland och England var 

mindre . Från Skandinavien kom jämförelsevis mänga, sammanlagt ett drygt tio

tal. Denna fördelning speglar det kända förhållandet, att intresset fiir en meto

disk nyorienter ing inom symposiets ämnen varit särskilt levande i Amerika och 

Frankrike, betydligt svalare i exempelvis Mel laneuropa, men däremot icke sak

nats i Skandinavien, 

Antropologen Robert G. Chenhal l , Arizona, summerade den arkeologiska forsk

ningsmetoden — ant ingen vi använder datamaskiner eller ej — ungefär pä föl

jande sätt: 1) Beskrivning och klassifikation av föremålen. 2) Omvandl ing av 

data till ett symbolspråk. 3) Lagring och å tervinning av information. 4) Analys 

och tolkning. Chenhall konstaterade, att avsevärda framsteg gjorts unde r senare 

år i fråga om stegen 2-4. men att mycket arbete återstår beträffande de begrepp 

och termer som användes för beskrivning och klassifikation. Denna tanke togs 

upp av flera föreläsare i den arkeologiska sektionen. Man konstaterade at t myc

ket arbete kan sparas om man från början definierar begreppen sä at t de lått kan 

översättas till en datamaskins symbolspråk. Att använda datamaskin har över

huvudtaget inget anna t syfte än att spara mänskligt arbete, men det ta syfte är ä 

andra sidan icke ringa. En annan av Chenhalls teser var, at t varje fornsaksmaterial 

borde klassificeras på et t flertal olika sätt. eftersom en enda indeln ing ovillkor

ligen leder till ensidighet. Detta är u t an tvivel en tanke som ligger i t iden.1 Den 

utgör ett a rgument för ökad användn ing av datamaskiner , ty den mångfaldiga 

klassifikationen är självfallet mycket arbetskrävande. 2 

Carl-Axel Moberg, Göteborg, presenterade sina metoder för klassifikation av 

spän- och skärvmaterial av flinta, och förf. till dessa rader diskuterade möjlig

heterna att g ruppera flintyxor och mynt med hjälp av mätt- och viktsuppgifter. : i 

V. Elisseetf, Paris, hade studerat kronologien hos arkaiska kinesiska bronser med 

hjälp av »scalogram», en grafisk metod at t o rdna artefakter efter likhet som i 

olika var ianter förekommer även i skandinavisk l i t teratur.4 

1 M. P. Malmer, The Correlation between Definitions and Interpretations of Neo
lithie Cultures in North Western Europé, Second Atlantic Colloquium, Groningen 
1964, Palaeohistorin XI, skiljer mellan cn »empiristisk» forskningsriktning som inskränker 
sig till en enda indelning, vilken anses vara den »riktiga» eller »naturliga» och en 
»rationalistisk», som söker forskningsresultaten i en jämförelse mellan olika klassifika-
lioner. 
'-' B. Malmer, Nordiska mynt före år 1000, Lund 1966, jämför med varandra en rad 
klassifikationer av samma material. 
' Jfr C.-A. Moberg, Vanligast av flinta: Skärvor, Fynd 1959. s. 7 ft. — C.-A, Moberg, 
Mängder av fornfynd, Göteborgs Universitets Årsskrift 6y: 1, 1961. — M. P. Malmer, 
fungneolilhische Studien, Lund 1962, Abb. 82-86 och 100-101. — B. Malmer, Nordiska 
mynl före är 1000, Pl. 51-53. 
* B. Malmer, A Contribiition to the Numismatic History of Norway during the 
Eleventh Century, Kungl. Vitterhels Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. 
Antikvariska serien o. Lund 1961, s. 272, Pl. 5, och 313, Pl. 8. — B. Malmer, Nordiska 
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C. Ankel, Bonn, och R. Guncllach, Darmstadt , presenterade ett nytt system 

liir s tudium av lörhistorisk keramik med hjälp av datamaskin. Til ls vidare ar

betade man endast med kärlformer, och försöksmaterialet var oornerad thessalisk 

keramik. Kärlprofilen ritades i form av en kurva; koordinaterna fiir var donde 

mill imeter lagrades i datamaskinen och kunde återvinnas ur densamma. I fräga 

om jämförelse mellan olika kärl hade man mindre erfarenhet, men den mäste 

principiell t bestä i en jämförelse mellan respektive koorclinater. Ankel och 

Gundlach framlade sitt system i ut ta lad opposit ion mot de metoder för informa

tionslagring som utarbetats av J. C. Gardin och Centre d'Analyse Documen iune 

p o u r l 'Archéologie, Marseille."' Gardins metoder skulle nämligen förutsätta en 

in terpreta t ion av materialet , nägot som Ankel och Gundlach menade sig ha und

vikit i sitt system. Häremot invändes, at t de materiella artefakterna aldrig direkt 

kan giiras till föremål för en vetenskaplig u t redning; de måste först interpreteras, 

»översättas», till ett språk av bokstäver och siffror, och helst dä till ett artificiellt 

språk, eller å tminstone ett språk med såvitt möjligt klart definierade begrepp. En 

bild duger inte som översättning; den är i bästa fall en symbol av mnemoteknisk 

karaktär. Når Ankel och Gundlach uttryckt formen pä ett kärl i motsvarande 

kurvas koorclinater är det självfallet just cn interpreta t ion de utfört, cn inter

preta t ion av samma slag som ingår i Gardins metod eller i de metoder som ut

arbetats i Skandinavien. 

George L. Cowgill. Massachusetts, berät tade om sitt arbete med Teot ihuacän , 

en storstad i centrala Mexiko, som existerade från å rhundradena före vär tide

räknings början till omkring år 800 och som antas ha haft 100000 invånare. Från 

u tgrävningarna av staden har samlats ett enormt bestånd av data, som kan be

mästras endast med hjälp av automatisk da tabehandl ing . Man har sökt svar pä 

frågor av avancerad art , exempelvis stadens sociala skiktning, vilka kvarter som 

bebotts av olika hantverkargrupper , den religiösa aktiviteten, existensen av andra 

offentliga byggnader än tempel. I stor uts träckning har man arbeta t med auto

matiskt framställda utbredningskar tor , särskilt relativa kartor, även sädana som är 

relativa i den meningen at t de visar förhållandet mellan tvä artefakttyper eller 

andra företeelser.6 Den hittills utförda karter ingen omfattar dock endast en 

å t t iondedel av den stora staden. 

Om automatisk framställning av kar tor talade ocksä Richard E. Linington, 

knuten till Fondazione I.erici, Rom. Här gällde det emellertid redovisningen av 

geofysiska mätn ingar av arkeologiska fyndplatser. Arbetet har utförts i samarbete 

med Irwin Scollar, Bonn, och år känt för svensk publik genom Scollars föreläs-

mynt före år 1000, Pl. 40-50. — M. 0rsnes, Form og stil i Sydskandinaviens yngre ger-
menske jernalder, Khvn ig6fi. s. 34 ff, Skema 4-10. 
5 J.-C. Gardin, Cartes perforces ct ordinateurs au service de 1'archéologie, La Nature, 
Paris Nov. 19(12, s. 44g ff. — J.-C. Gardin, A Typology of Computer Uses in Anthropology, 
The Use of Computers in Anthropology (ed. D. Hymes), Haag 19(15, s. 103 tf. — A. E. 
Herteig. Hor arkeologiens uttrykksmidler i slopeskjeen? Naturen, Oslo 1966, s. 293 ff. — 
S. Lundwall, Om dokumentation i museer. Svenska Museer 2, 1966, s. igft. 
" R. Millon, The Teotihnacån Mapping Project, American Antiquity 29, ig64, s. 345 ff. 
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ningar i Stockholm våren 1966 i samband med ö p p n a n d e t av utstäl lningen »Ar

keologi frän luften» pä Historiska museet.7 

Den sedan tio är pågående undersökningen av den neolitiska, bandkeramiska 

byn Bylany i Böhmen är ur flera synpunkter Europas förmodligen största för

historiska utgrävning. Om de bekanta försöken at t redan under pågående ut

grävning sätta allt fyndmaterial på hålkort berät tade Bohumil Soudsky, Prag.8 

Datamaskin har hittills endast använts till att u t räkna den procentuel la andelen 

av olika typologiska element inom de enskilda husen med syfte att sammanföra 

dessa till kronologiska faser. Men betydelsen av detta exper iment är uppenbar , 

och nya möjligheter till automatisk da tabehandl ing ö p p n a r sig. 

Av central betydelse för sakforskningen är det arbete med automatisk klassi

fikation som utförts vid Maison des Sciences de 1'Homme i Paris. En framställ

ning av arbetets teoretiska g runder gavs av W. F. de la Vega, som ocksä redo

gjorde för de praktiska resultaten vid en privat sammankomst, i vilken flera av 

symposiets skandinaviska medlemmar deltog. En a n n a n redogörelse fiir dessa 

hittills till större delen opubl icerade resultat gavs vid det av Nordiska rådet för 

antropologisk forskning i mars 196(1 anordnade Symposium on dassif icat ion and 

Automatic Dala Trea tment i Wenner -Gren Center, Stockholm. Rappor tö r var dä 

Bernard (aiilin. Paris, nu generalsekreterare för Rom-symposiet. 

De franska forskarnas praktiska exper iment torde fiir flertalet arkeologer vara 

mera upplysande än de teoretiska u t redningar om automatisk klassifikation som 

tidigare publicerats." Ett av exper imenten gick ut pä att kronologiskt ordna de i 

ett etruskiskt gravfält ingående 410 gravarna med sammanlagt omkring 3000 

föremål. I arbetet deltog endast matemat iker och programmerare utan arkeolo

gisk sakkunskap. F"rän gravfältets utgrävare erhölls listor pä de föremål som 

ingick i gravarna, och datamaskinens uppgift var att o rdna gravarna efter likhet, 

alltså i en typologisk serie, och därmed ocksä — enligt den typologiska teorien — 

en kronologisk sekvens. Datamaskinens resultat jämfördes med den arkeologiska 

dater ingen, utarbetad med konventionel la metoder. Därvid visade det sig, att data

maskinen rätt datera t den stora massan av gravar; endast 52 gravar var enligt 

arkeologisk uppfa t tn ing feldaterade. — Ett anna t exper iment gick ut pä at t till 

ekonomiska regioner sammanföra Frankrikes depar tement med ledning av ett 

mycket stort antal uppgifter om spannmålspriser under åren 1820-1870. Det 

färdiga resultatet visade sig mycket nära överensstämma med den nat ionalekono

miska forskningens åsikter. — Ett tredje exper iment syftade till a t t klassificera 

abstrakt måleri , utfört av pa t ienter vid mentals jukhus i Paris. Ocksä i det ta fall 

visade sig datamaskinens resultat nära överensstämma med den konstteoretiska 

sakkunskapens klassifikation. 

Konsekvensen av dessa exper iment är uppenbara . Inom den arkeologiska forsk

ningen har länge rått en motsät tn ing mellan tvä r iktningar . Den ena, represen-

7 Jfr I. Scollar, A Contribution to Magnclic Prospecting in Archaeology, Arrliaeo-
Pbysika, Köln 19(15. s. 47 ff. 
1 B. Soudsky, Station néolithique de Bylany, Historica II. Praha igfio, s. 5 ft. 
" R. M. Necdham, Computer Methods for Classificalion anel Grouping, och P. Ihm, 
Automatic Classificalion in Anthropology, The Use of Computers in Anthropology, 
s. 345 tf. och 357 ff. 
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terad först och främst av Montelius, har framhållit den typologiska metoden 
som arkeologiens främsta medel att etablera en kronologi. Den andra riktningen, 
representerad av bland andra Forssander och Furumark och under senare tider 
nästan helt dominerande, har hävdat, att en tillförlitlig arkeologisk kronologi 
kan uppbyggas endast med hjälp av slutna fynd och att en typologisk studie utan 
Stöd av sådana fynd vore vetenskapligt värdelös. Gentemot denna riktning har 
återigen hävdats, att en fynclkombinationsserie och en typologisk serie har exakt 
samma logiska struktur och följaktligen ocksä principiellt samma bevisvärde.10 

Det är denna tes som de nya experimenten bekräftar. 
Rom-symposiet var som nämnts det första i sitt slag och sammanförde forskare 

som dittills ofta haft ringa eller ingen kännedom om varandras arbeten. Den 
allmänna meningen bland deltagarna var utan tvekan att symposiet givit viktiga 
impulser i olika riktningar. Några av föreläsningarna hade en avancerat teoretisk 
karaktär, vilket gör den tryckta redogörelsen för symposiet, som utlovats snart 
skola utkomma, desto mera välkommen. 

Undantag frän den allmänna tillfredsställelsen med symposiets förlopp fanns 
naturligtvis. En ung schweizisk matematiker konstaterade frän talarstolen att han 
pä detta symposium hört åtskilligt om logik, klassifikation och modeller, men 
däremot ingenting alls om matematisk forskning. O. Varsavsky, Buenos-Aires, 
replikerade, att det tvärtom är humanisterna som har anledning att beklaga sig, 
eftersom matematikerna icke i tillräcklig utsträckning utarbetat metoder som med 
framgång kan appliceras på humanistiskt forskningsmaterial. Härtill anknöt en 
annan tanke, nämligen att det främsta kriteriet på en fiir humanistisk forskning 
betydelsefull matematisk metod är, att humanisterna verkligen kan lära sig an
vända den. Det viktigaste är inte metoderna utan tillämpningen, och den mäste 
humanisterna utföra själva. 

Mats P. Malmer 

Summary 

The author reports on the International Symposium on Malhemalical and Cum-
pulalional Methods in the Social Sciences. Held at the Villa Borghese, Rome, in 
July 1966, it was attended by experts from Sweden as well as other countries. He 
contrasts the results with the discussions in the Scandinavian archeological lite
rature of recent years. 

Translated by Richard Cox 

Den återfunna kopparplåten 
Den 28 september 1966 lästes i GHT ett reportage under rubriken »Koppar
sticket i svärmors källare äldsta kända skandinavienkartan*. En i Göteborg bo
satt italienare hade i samband med en källarröjning vid en flyttning påträffat en 
gammal kopparplåt, pä vilken en Skandinavienkarta var graverad. Upphittaren 

10 M. P. Malmer, Metodproblem inom järnålderns konsthistoria. Lund 1963, s. 30 ff. 
— B. Malmer, Nordiska mynt före år 1000, s. 248 ff. 


