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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). 
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medlemmar, ordföranden i National Trust och övriga medlemmar utsedda av 
presidenten och valda för 1-5 är. Rådets verkställande direktör skall vara the 
Director of the National Park Service eller den denne kan utse härtill. Rådets 
uppgifter blir kanske främst av upplysande karaktär för att befrämja lagens 
syften, men som ett viktigt led i verksamheten kommer rätten att föreslå lagliga 
.skyddsåtgärder för de projekt, som kommer att fullföljas med hjälp av lagen. En 
ärlig rapport skall — förutom verksamhetsberättelsen — även innehålla förslag till 
presidenten till lämpliga åtgärder inom kulturminnesvårdens olika områden. För 
att finansiera lagen har i budgeten för 1967 anslagits 2 millioner dollar och för 
de tre följande vardera 10 millioner. 

Samtidigt med denna lag antog kongressen ett flertal nya lagförslag och änd
ringar av byggnadslagarna, i syfte att underlätta planläggning och genomförande 
av saneringen av kulturhistorisk bebyggelse i städerna. En av motiveringarna 
härför har varit förhållandet att man kunnat konstatera att 20% av befolk
ningen flyttar varje är. Säsom ett led i att förhindra den rotlöshet som lätt kan 
uppkomma härigenom vill man underlätta för de kommunala myndigheterna 
att bevara de äldre samhällenas sårart, bl. a. genom finansiella åtgärder. Således 
kan berörda organ räkna med upp till 2 / 3 av kostnaderna fiir planläggningen och 
hälften av själva restaureringsbeloppet. Ärenden av denna art hancllägges av the 
Secretary of Housing and Urban Development, som ocksä avgör under vilka vill
kor medlen fär användas. 

Under detta departement sorterar även the National Trust, som genom de 
vidtagna förändringarna har erhållit möjlighet att intensifiera sin verksamhet. 
Visserligen utgår inga statsmedel för inköp av fastigheter, men ä andra sidan 
har National Trust erhållit en lagstadgad rätt att erhålla upp till go 000 dollar i 
bidrag till varje sådant restaureringsföretag som bedöms säsom angeläget ur 
kulturhistorisk synpunkt.1 

Carl-Filip Mannerslråle 

Summary 

The author gives an account of the National Historie Preservation Act and the 
Demonstration Cities and Metropolitan Development Act of ig66, USA. 

Translated by Richard Cox 

1 Uppgifterna lämnade av Mr R. Garvey, Amerikas representant i ICOMOS exekutiv
kommitté. 
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