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Smärre meddelanden fii 

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. 
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Fig. i. Skandinavienkartan i: LJtdrag at grcfvens och riddarens Emanuelis Tesauri 
Historia om Göthernas och Longobardernas regemente uti Italien. Sthlm 1747. (Den nu 
återfunna kartan.) — Karte von Skandinavien in: „Auszug aus der Historia des Grafen 
und Ritters Emanuel Tesaurus iiber die Herrschaft der Gothen und Langobardcn in 
Italien", Stockholm 1747. (Die nun wiedergcfimdene Karte.) 

var förnuftig nog att kontakta Göteborgs universitetsbibliotek, som efter verk

ställda undersökningar hänvisade vederbörande till Vit terhetsakademiens arkiv. 

Det visade sig nämligen, att den ifrågavarande kar tan t i l lhörde ett arbete, som 

utkom i T u r i n 1664 med titeln »Del regno d ' l ta l ia sotto i barbari epi tome», för

fattat av Emanuel Tesauro och försett med 6g kopparstick. Pä 1670-talet väcktes 

tanken på en översät tning av detta verk till svenska av Magnus Gabriel De la 

Gardie och rikshistoriografen Claes Arrhenius (senare adlad ö rnh j c lm) . Den se

nare lät på 1680-talet en ung studiosus i Uppsala gravera nya plåtar efter koppar

sticken i den italienska upplagan. Av ekonomiska skäl avstannade dock före

taget, och endast fyra textblacl trycktes 1692. Plå tarna hamnade sä småningom i 

Antikvitetsarkivet, men 1747 u tkom hos Peter Momma i Stockholm en ny över

sät tning av Tesauros arbete med enligt t i telbladets uppgift , »italienska koppar-

stycken» — det var dock i själva verket avdrag frän de plåtar, som blivit gjorda i 

Sverige.1 

1 Se härom G. E. Klemming, Vf en antecknares samlingar (1868-73). s. 4 f. och H. 
Schuck, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, III (1953). s. 251 ff. 
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Fig. 2. Skandinavienkartan i: Tesauro, £., Del Regno d'Italia sotto i Barbari Epitomc, 
Torino 1664. — Karte von Skandinavien in: Tesauro, E., Del Regno d'ltalia sotto i 
Barbari Epitome, Turin 1664. 

Frän Antikvitetsarkivet överfördes plåtarna till Vitterhets Historie och Anti
kvitets Akademien, där enligt Schuck (a. a-, s. 260) de 69 kopparplåtarna fortfa
rande finnas. I själva verket finns endast 64 plåtar, vilket ocksä anges av Klem
ming i hans 1850 upprättade »Förteckning pä graverade Kopparplåtar, som i 
Kongl. Witterhets, Historie och Antikvitets Akademiens Bibliothek förvaras». Han 
noterar också att »en karta (la gran penisola della Scandia) och tre porträtter» 
saknas. 

Kartan är just densamma, som påträffades i svärmors källare i Göteborg. Hur 
har den kommit dit? Detta mysterium är fortfarande olöst, men ett spär till 
Göteborg finns på Kungl. biblioteket, där en i kart- och planschavdelningen för
varad fotostatkopia av kartan är försedd med följande gamla blyertspåskrift: 
»Gåfva af Kapten J. |. Beckeman, Göteborg. Efter den gamla plåten (numera i 
Göteborgs Museum)». Göteborgs museivärld har ställt sig helt oförstående till 
denna uppgift, men plåtens uppdykande på platsen, tyder pä att det ligger — 
eller har legat — nägon realitet bakom. Det är givetvis inte den äldsta kända 
Skanclinavienkartan, men den torde ända ha ett kartografiskt intresse, vilket 
bl. a. framträder vid en jämförelse mellan det italienska och det svenska kop
parsticket, som företer vissa olikheter. Det svenska är försett med en massa ort
namn, som saknas i det italienska. På den svenska kartan saknas däremot gravö-
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rens namn. I övrigt återgår kartan uppenbarligen pä Andreas Bureus' stora kart
verk av 1626, »som kom att i ett århundrade bestämma Skandinaviens utseende i 
alla tryckta atlanter».2 Som en egenhet kan noteras, att den är orienterad väster
öster och ej norr-söder. 

Flera av de i Vitterhetsakademiens arkiv förvarade plåtarna till Tesauros verk 
är illa skadade- Den nu återfunna plåten är däremot väl bibehållen, frånsett ett 
par mörka fläckar, som kvarstår även efter rengöring. Dä arkivet av den ita
lienske upphittaren förvärvade denna plåt, fick dess samling av äldre koppar
plåtar därför ett mycket värdefullt tillskott. 

Sven Rinmiin 

Zusammenfassung 

Neuerwerbungen 

Der Verf. weist nach, class eine Kupferplatte mit einer eingravierten Karte von 
Skandinavien, die 1966 wiedergefunden worden ist, aus dem Werke von E. Te
sauro, ,,Dcl regno dTtalia sotto i barbari epitome" herruhrt, das 1664 mit 69 
Kupferstichen in Turin herauskam. In den yoer Jahren des 17. Jahrhuntlerts 
beabsichtigte man olfenbar eine schwedische Ubersetzung herauszugeben und 
hierfiir wurden neue Kupferplatten nach der italienischen Auflage graviert. Eine 
sehr begrenzte Auflage wurde dann auch 1747 in Stockholm herausgegeben. 
64 Plätten fanden später ihren Weg in das Archiv der Akademie; unter den feh-
Icnclen Plätten befinden sich, ausser der nun wieder aufgefundenen Karte, u. a. 
drei Porträts. 

Ubersetzt von Willy Schwabacher 

Byggnadsminnesvård i USA 

I oktober 1966 antog den 8g:de kongressen ett flertal lagar som kommer att 
fä en avgörande betydelse fiir kulturminnesvården i Amerika. De tvä viktigaste-
lagliga förändringarna utgöres av the National Historie Preservation Act (Public 
Law 89-665) och the Demonstration Cities and Metropolitan Development Act 
of 1966 (Public Law 89-754). 

Den förstnämnda bemyndigar inrikesministern att finansiellt stödja upprättan
det av bevaringsplaner, inköp och restaurering av kulturhistoriskt märkliga bygg
nader liksom även av fornminnesområden och natursköna områden ni. m. Be
fintligt inventeringsmaterial och dokumentation sammanföres till ett National 
Register. Säsom övervakare av lagens tillämpning utses ett rådgivande organ med 
vittgående befogenheter, sammansatt av 17 medlemmar, vari ingår 6 regerings-

' S. Lönborg, Sveriges karta. Tiden till omkring /S50 (1903), s. 10. Bureus' karta är 
reproducerad av H. Richter i Meddelanden från Lunds universitets geografiska institu
tion. Avhandlingar. III (1936). 


