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Ur Svenska Fornminnes-föreningens handlingar. 

1. 

Protokoll hållet vid Svenska Fornminnes-föreningens femte 
allmänna årsmöte å Stockholms Börs den 12 Maj 1874. 

§ 1. 
Doktor Sohlman förklarade anledningarna till uppskofvet med års-

mötet, samt tillkännagaf sig hafva erhållit uppdrag af Föreningens ord-
förande, friherre af Ugglas, dels att i hans ställe öppna mötet och leda 
dess forhandlingar, dels ock att meddela Föreningen hans afgång från 
ordförande-befattningen. 

§ 2. 

Upplästes af sekreteraren Styrelsens årsberättelse för senaste ar-
betsåret. 

§ 3. 

Redogjordes för revisorernes berättelse om verkstöld granskning af 
föregående årets räkenskaper, och meddelade mötet på grund deraf full 
ansvarsfrihet för förvaltningen af Föreningens medel. 

§ 4. 

Bestämdes sekreterare-arfvodet att, såsom förut, utgå med trehundra 
riksdaler för året. 

§ 5. 
Vid derefter företagna val till styrelseledamöter, suppleanter och 

revisorer, utsågos f. d. utrikesministern m. m. herr grefve B. J. E. von 
Platen, herr doktor Aug. Sohlman, öfverhofpredikanten herr th. d:r F. 
Grafström, herr artisten m. m. N. M. Mandelgren, herr professor M. 
E. Winge, herr amanuensen C. Eichhorn, herr öfverkommisarien m. m. 
G. Almgren, herr amanuensen doktor V. Granlund och herr amanu-
ensen doktor O. Montelius till styrelseledamöter; godsegaren, ledamoten 
af riksdagens första kammare, herr frih. Johan Nordenfalk, herr pro-
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fessor J. A. Malmström och herr docenten doktor Hj. Stolpe till supp-
leanter; samt herr doktor A. Hazelius och herr fyringeniören A. T. 
Gellerstedt till revisorer. 

§ 6. 

Meddelades att femte häftet af Föreningens tidskrift utkommit, 
och utdelades detsamma till de närvarande. 

§ 7. 

Afslutade friherre O. Hermelin årsmötet med ett föredrag om troll-
dom och vidskepelse. 

2. 

Utdrag af Svenska Fornminnes-föreningens årsberättelse, 
afgifven den 12 Maj 1874 

aff 

Det allmänna möte, som stadgarne påbjuda, i syfte att på någon 
i antiqvariskt hänseende märkligare punkt i landsorten under sommaren 
samla Föreningens ledamöter och andra fornkunskapens vänner, hölls i 
fjor den 31 Juli, 1 och 2 Augusti i Visby, fosterlandets på dyrbara 
fornminnesmärken rikaste stad, och styrelsen kan icke annat än lyck-
önska sig till valet af plats för detta möte. En utförlig redogörelse 
för förhandlingarna vid detsamma lemnas i det häfte af Föreningens 
tidskrift, som nyss lemnat pressen och nu finnes tillgängligt till utdel-
ning bland Föreningens ledamöter. Bland dessa förhandlingar må fram-
hållas det intresse, som allmänt uttalades för tillvägabringande af ex-
peditioner för fornforskning, ett ämne som ofta varit föremål för sty-
relsens omtanke; likasom det resultat, till hvilket mötet kom i afseende 
på frågan om möjligheten att bibehålla goda gamla plägseder och bruk 
inom folklifvet, torde blifva en god väckelse för många bland dem, 
hvilka i detta hänseende kunna utöfva det största inflytandet, att gripa 
sig an med att äfven söka rädda något af det värdefulla bland detta 
slags fornminnen, hvilka mera än de flesta andra synas vara hotade af 
snar tillintetgörelse. I afseende på mötet i sin helhet lärer hvarje del-
tagare i detsamma instämma i det omdöme, att dess resultater ur flere 
synpunkter varit särdeles tillfredsställande. 

Fö ren ingens  S tyre lse .
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På förslag af en utaf Föreningens mest nitiske medlemmar har 
Styrelsen uppdragit åt en kunnig fornforskare, som tillika genom nog-
grann kännedom af orten dertill var väl qvalificerad, vice pastorn L. F. 
Palmgren att under en del af sommaren undersöka några af de märk-
ligare fornlemningarna inom Vestbo härad af Småland, och företrädesvis 
de intressanta graffälten vid Skeda i Bolmsö socken, vid Karaby samt 
i närheten af såväl den gamla som nya kyrkan i Ås, alla belägna i en 
af Finvedens äldsta och mest minnesrika bygder. Hans till Styrelsen 
ingifna berättelse kommer att inflyta i Föreningens tidskrift. 

Den vigtiga principfråga rörande ändring i Kongl. Förordningen af 
den 29 Nov. 1867 derhän, att förbudet för samlande af bronssaker 
måtte upphäfvas, hvilken fråga i förra årsberättelsen omnämndes såsom 
nära sin lösning, i det Kongl. Maj:t till riksdagen om ändring af denna 
och vissa andra i samband härmed stående lagbestämmelser afgifvit för-
slag, blef kort efter sistlidet års vintermöte afgjord i enlighet med 
hvad Svenska Fornminnesföreningen härom till Kongl. Maj:t i under-
dånighet hemstält. 

Äfven för det sistförflutna året har Kongl. Maj;t på derom gjord 
underdåning anhållan, behagat tilldela Föreningen ett statsanslag af 
1000 Rdr Rmt, med samma vilkor som förut, eller att 100 ex. af 
Föreningens tidskrift lemnas till Kongl. Maj:ts disposition. 

Exemplet af de under 1872 vid Uppsala Universitet stiftade för-
eningar, afseende samlande och undersökande af folkspråket, ordspråk 
m. m., har sedermera vunnit en glädjande efterföljd, så att Fornminnes-
föreningen sistlidne vår hade nöjet att till sex "Landsmåls-föreningar", 
nämligen Smålands, Södermanlands och Nerikes, Ostgöta, Vestgöta, 
Vestmanlands och Dala samt Vermlands nationers, få utdela sin tid-
skrift. Sedermera hafva ytterligare ett par tillkommit. 

Likasom förut har Föreningen äfven under sista arbetsåret från 
"Deutsche Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte" 
fått emottaga dess "Correspondenzblatt" och från "Foreningen till nor-
ske Fortidsmindesmerkers Bevaring" dess årsskrift för åren 1871 och 1872. 
Bland de svenska landsortsföreningarna, till hvilka vår Förening sänder 
sina skrifter, hafva Vestgöta och Upplands Fornminnesföreningar till 
Svenska Fornminnesföreningen insändt sina tidskrifter. 
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3. 

Utdrag af Protokoll hållna vid Svenska Fornminnes-
föreningens Styrelses sammanträden. 

Den 12 Maj 1874. 

§ 1. 

Utsågs herr grefven m. m. B. v. Platen till Föreningens ord-
förande, och 

§ 2. 

Herr doktor Aug. Sohlman till Föreningens vice ordförande. 

§ 3. 

Sedan undertecknad förklarat sig vara hindrad att längre bestrida 
sekreteraregöromålen, utsågs doktor O. Montelius till sekreterare, och 
förklarade han sig villig att detta uppdrag emottaga. 

§ 4. 

Till skattmästare valdes herr öfverkommissarien m. m. G. Almgren. 

Den 10 Juni 1874. 

§ 1. 

In fidem 

Victor Granlund. 

Anmäldes af sekreteraren, att herr grefve v. Platen förklarat sig 
hindrad att mottaga kallelsen att vara Föreningens ordförande. 

§ 3. 

Till Föreningens ordförande utsågs herr friherre Johan Nordenfalk. 

In fidem 

Oscar Montelius. 




