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Ur Svenska Fornminnesföreningens handlingar. 

l. 
Svenska Fornminnesföreningens första allmänna årsmöte 

i Stockholm, den 28 Febr. 1871. 
(Utdrag af Protokollet.) 

Närvarande, utom samtliga medlemmar af Styrelsen, följande leda-
möter, enligt anteckning å framlagd lista: Intendenten SCHOLANDER, D:r 
V. GRANLUND, D:r O. MONTELIUS, ledamoten af riksdagens andra kam-
mare hr NILS LARSSON i Tullus, Slottsarkitekten J. E. SÖDERLUND, 
Marinmålaren P. w. CEDERGRÉN, Studeranderna P. J. LINDAHL, NILS 
KÄLLOFF, N. SELLERGREN, GUNNAR OL. NORDLANDER, C. P. LINDBLAD 
och JAKOB ÅBERG, Adjunkten FR. O. KJERRSTRÖM, Kammarherren C. 
SILFVERSTOLPE, Akademi-adjunkten M. J. WEIBULL, Juveleraren CHR. 
HAMMER, Hr CHR. HENR. BERGLUND, Friherre JOH. NORDENFALK, Lektor 
J. HUMBLE, Öfversten, m. m. grefve EUGÈNE VON ROSEN, Kyrkoherden 
Theol. D:r FRITH. GRAFSTRÖM, Med. D:r P. A. LEVIN, Arkitektarne 
E. V. LANGLET och E. JAKOBSSON, Rektorerna O. E. L. DAHM och AF 
SILLEN, samt Förste Landtmätaren J. E. NYSTRÖM. 

§ 1. 

Ordföranden öppnade sammankomsten med en öfversigt öfver För-
eningens och dess styrelses verksamhet under det förflutna styrelseåret, 
hvarefter revisorernas berättelse upplästes och ansvarsfrihet för de under 
år 1870 förvaltade medlen beviljades. 

§ 2. 

Ordföranden föredrog derefter i föregående protokoll omnämnda 
beslut om underdånig ansökan från föreningen till Kongl. Maj:t om 
ändring i gällande förordning om fornminnens fredande, hvilket förslag 
utan öfverläggning enhälligt bifölls. 

§ 3. 

Derefter föredrogos samtliga förut omnämnda förslag till ändringar 
föreningens stadgar och godkändes enhälligt. 



§ 5. 

Genom anstäldt val utsågs derefter följande 

Styrelse: 

F. d. Statsrådet, Friherre c. G. AF UGGLAS; 
Artisten N. M. MANDELGREN; 
Doktor AUG. SOH LM AN; 
Lektor N. LINDER; 
Bibliotheksamanuensen C. EICHHORN ; 
Öfverkommissarien G. M. ALMGREN; 
Professor M. E. WINGE; 
Professor J. A. MALMSTRÖM; 
Doktor V. GRANLUND. 

Suppleanter: 

Ingeniör P. E. BERGSTRAND; 
Hofmålaren EGRON LUNDGREN; 
Doktor OSCAR MONTELIUS. 

Revisorer: 

Historiemålaren L. F. BLACKSTADIUS; 
Lektor A. HAZELIUS. 
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Den af Ordföranden, f. d. statsrådet Friherre AF UGGLAS föredragna 
årsberättelsen var af följande lydelse: 

Det är i dag endast ett år sedan Svenska Fornminnesföreningen 
för första gången samlades till ordinarie sammankomst. Föreningens 
tillvaro har sålunda varit allt för kort, för att man af dess verksamhet 
skulle kunna skönja några märkligare spår, och den årsberättelse, som 
jag nu går att på styrelsens vägnar afgifva, kan, till följd deraf, icke 
blifva af något allmännare intresse. 

Styrelsens åtgärder under det nu förflutna året hafva hufvudsak-
ligen bestått i sådana, som man kan kalla för förberedande. Till dessa 
måste jag i främsta rummet räkna den att söka tillvinna föreningen 
ledamöter, villiga, icke allenast att med sina insigter understödja för-
eningens verksamhet, utan ock att med sina bidrag sätta föreningens 
styrelse i tillfälle att främja de ändamål, för hvilka föreningen stiftats. 
I sådant afseende får jag meddela, att Styrelsen till 374 personer ut-
färdat kallelse att i föreningen inträda; att, af dessa, årsafgifter er-
lagts af 2 för en gång med 100 Rdr, af 137 med 5 Rdr, och att dessa 
afgifter sålunda inbringat 855 Rdr. 

Styrelsen, som ansett utgifvande af en tidskrift utgöra ett särdeles 
verksamt medel för befrämjandet af föreningens uppgift, har åt denna 
angelägenhet egnat en oaflåtlig omsorg. Jemlikt stadgarnes föreskrift 
har för detta ändamål en särskild redaktionskommitté varit utsedd, be-
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stående af Doktor SOHLMAN, Lektor LINDER och Amanuensen EICHHORN 
såsom ledamöter, samt Protokollsekreteraren SANDER och Lektor HAZELIUS 
såsom suppleanter. Från åtskilliga af föreningens medlemmar har 
Styrelsen fått emottaga värderika bidrag till denna tidskrift, och Sty-
relsen har den tillfredställelsen att just i dag kunna till föreningen 
öfverlemna första häftet af denna tidskrifts första årgång. 

Styrelsen har ansett detta häfte böra utlemnas gratis åt dem bland 
föreningens ledamöter, som erlagt årsafgift för 1870, men beslutat åt för-
eningen öfverlemna att bestämma huru med tidskriftens utdelande för 
framtiden bör förhållas. 

En af styrelsens medlemmar, Herr MANDELGREN, har såsom gåfva 
till föreningen öfverlemnat 200 ex. af ett af honom utgifvet verk om 
Svenska Konst- och Odlingshistorien. Enligt gifvarens önskan, tillfaller 
ett ex. af detta verk i första hand de föreningens ledamöter, hvilka 
för 1870 erlagt årsafgift, och i mon af tillgång, jemväl dem, som för 
innevarande år en dylik afgift erlägga. 

Det i stadgarne förutsatta årsmöte för föreningens medlemmar och 
fornforskningens vänner hölls i Vexjö den 1, 2 och 3 Juni förlidet år. 
För detta möte lemnas en redogörelse i ofvannämnda tidskrift, och jag 
vill endast, såsom en enkel gård af erkänsla, här omförmäla den gåfva 
af Ingelstads kungshög som föreningen vid detta tillfälle af Majoren 
CERVIN fick emottaga. Sedan Major CERVIN sedermera öfverlemnat sär-
skildt gåfvobref tillika med en karta öfver högen och dess närmaste 
omgifning, har Styrelsen gått i författning om åtgärder för lagligt be-
tryggande af denna föreningens egendom. 

Då stadgarne föreskrifva att ombud för bevakande af föreningens 
intressen i de särskilda landskapen böra af föreningen utses, har Sty-
relsen hittils varit förhindrad att sådana om bud utse, men har emeller-
tid låtit upprätta och till trycket befordra en särskild P. M., innefat-
tande erforderliga upplysningar om hvad Styrelsen ansett af dessa om-
bud böra iakttagas, och vill nu hemställa, att föreningen åt den blif-
vande Styrelsen öfverlemnar att utse ifrågavarande ombud. Förslag till 
en för detta fall erforderlig ändring i stadgarna kommer att föreningen 
underställas. 

Såsom ett bevis derpå att Svenska Fornminnesföreningen med in-
tresse följes äfven utom vår egen krets, vill jag anföra, att förhand-
lingarna vid ofvan omförmälda möte i Vexjö utförligt refererats i tyska 
tidningar, äfvensom att Styrelsen regelbundet fått sig tillsändt det af 
Professor Semper i Wurzburg redigerade ”Correspondenz-Blatt der Deut-
schen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichten”. 

Slutligen får jag tillkännagifva att Styrelsen under året haft 25 
särskilda sammankomster, och att uti styrelsens sammansättning den 
förändring inträffat att Herr Statsrådet WENNERBERG afgått från Ord-
förandebefattningen, hvilken i hans ställe uppdragits åt den, som nu 
har den äran att tala till eder. 
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Revisionsberättelse för 1870. 

Undertecknade, hvilka vid Svenska Fornminnesföreningens allmänna 
sammanträde den 28 Februari 1870 blifvit utsedde att granska förenin-
gens räkenskaper för samma år, hafva till följd af detta uppdrag tagit 
kännedom om nämda räkenskaper och af de samma inhemtat: 

att 137 af föreningens medlemmar inbetalat årsafgifter 
för 1870 efter 5 Rdr eller tillsammans  685: 

samt att 2 medlemmar erlagt ständig årsafgift med 
100 Rdr hvardera   200: 

Summan för influtna årsafgifter 885: 

och att dessa årsafgifter utgjort föreningens enda in-
komst under året; 

vidare, att, hvad utgifterna vidkommer, de samma, huf-
vudsakligen bestående af tryckningskostnader för 
kallelsebref, stadgar och s. k. frågformulär m. m., 
samt af omkostnader vid föreningens förlidna Juni 
månad hållna möte i Vexjö, sammanlagda uppgå till 480: 40. 

hvadan behållningen till år 1871 utgör  404: 60. 

Revisorerna, som funnit räkenskaperna med ordning och noggrann-
het förda i öfverensstämmelse med företedda, behörigen godkända veri-
fikationer, hafva vid granskning af de samma icke funnit anledning till 
framställande af någon anmärkning, och anse sig derföre böra hos för-
eningen hemställa om meddelande åt styrelsen af fullständig ansvars-
frihet för räkenskapsåret 1870. 

Stockholm den 30 Januari 1871. 

J. Z. Blackstadius. Artur Hazelius. 



2. 

Till Kongl. Vitterhets-, Historie- och Antiqvitets-
Akademien. 

Vid Svenska Fornminnesföreningens årsmöte i Örebro den 19, 20 
och 21 Juni detta år behandlades följande fråga: 

"På hvad sätt skulle Föreningen kunna verka 
derhän, att en fullständig och noggrann kännedom 
af i fäderneslandet redan gjorda och framdeles ske-
ende fynd må korr. ma allmänheten till godo ?", 

med anledning hvaraf mötet, efter i ämnet hållen diskussion och i en-
lighet med derom framställd proposition, uttalade den önskan, 

att Antiqvitetsmuseets handskrifna förteckningar 
på hittills kända fynd i den svenska jorden måtte 
befordras till tryckning, samt att tillförlitliga redo-
görelser öfver de under hvarje år gjorda fynd må 
t. ex. i "Antiqvarisk tidskrift för Sverige" eller i 
Svenska Fornminnesföreningens tidskrift offentlig-
göras. 

Föreningens styrelse, som ansett detta uttalande vara af den vigt, 
att hon icke kunde lemna det samma utan afseende, har beslutit att 
med en anmälan derom vända sig till Kongl. Vitterhets-, Historie- och 
Antiqvitets-Akademien såsom den myndighet, hvilken, på samma gång 
hon inom sig eger män med de största insigter i hit hörande frågor, 
äfven bäst lärer finna det mest lämpliga sätt att i detta afseende tjena 
vetenskapen och allmänheten och har de största utsigter att bereda medel 
och finna arbetskrafter för ett företag af här antydda art. Styrelsen 
har dervid äfven ansett för sin pligt att korteligen redogöra för de 
under diskussionen andragna skäl, som föranledde ofvannämnda beslut. 

Redan den stora allmänheten, yttrades det, eger rätt att på en 
samling af ifrågavarande art ställa fordringar, åt hvilka det vore skäl 
att lemna all uppmärksamhet. Visserligen eger redan nu hvem som 
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helst tillfälle att på dertill bestämda tider taga dessa samlingar i ögon-
sigte och erhålla förklaringar öfver deri befintliga föremål; men det 
ligger i sakens natur, att dessa i de flesta fall måste blifva knapp-
händiga. Tekniska upplysningar och tillfälle till afteckning är hvad 
redan yrkesmannen åstundar, då han i museet påträffat något, som han 
anser kunna blifva honom af praktiskt gagn såsom mönster för hans 
eget arbete; kulturhistoriska föreläsningar med anledning af museets 
innehåll är hvad den mer bildade eller bildningssökande delen af all-
mänheten helt naturligt, jemte förevisningarna, önskar. Ingendera de-
len låter likväl tänka sig såsom ändamålsenligt ordnad utan en i all-
mänhetens händer befintlig tryckt katalog. 

Ännu mindre kan det bestridas, att hvar och en, som sysselsätter 
sig med forskningar rörande fäderneslandets fornminnen och kultur-
historia, just för dessa  ständigt  behöfver rådfråga en sådan fullständig 
och tillförlitlig inventariiförteckning; men då nu endast finnes ett enda 
handskrifvet exemplar af förteckningen öfver svenska jordfynd, blir det, 
i synnerhet för personer som icke äro bosatta i hufvudstaden, i hög 
grad svårt att göra sig till godo de rika skatter, som statens historiska 
museum innesluter. Redan tillgången till en fyndkatalog skulle gifva 
vetenskapsmannen svar på många frågor, som under forskningen fram-
ställa sig, och befria honom från kostsamrna resor för detta ändamål. 

Utom dessa gifves det ett tredje, i hög grad vigtigt skäl att yrka 
på tryckningen af Kongl. Akademiens fyndinventarium och dermed i 
sammanhang stående handlingar, eller sammanfattningen af dem i en 
särskild katalog. Man tänke sig en eldsvåda uti museum, hvarvid det 
blefve omöjligt att rädda dessa dyrbara handlingar, på hvilka så myc-
ken möda och flit blifvit af samlingarnas nu varande högt förtjente 
vårdare nedlagde. Följden af en slik olycka vore förlusten af nästan 
all kännedom om flere tusen fynd ur den svenska jorden, omöjligheten 
för all framtid af en svensk fyndstatistik och fyndgeografi, på samma 
gång som i kulturhistorien de obotligaste luckor skulle uppstå. Man 
kan derför med allt skäl påstå, att svenska fornforskningens framtid i 
väsentlig mon hvilar på tryckningen af dessa handlingar. 

Det vore imellertid alldeles icke nödvändigt att i tryck återgifva 
alla dessa handlingar in extenso: de borde naturligtvis underkastas 
någon bearbetning. Naturligast vore att med ledning af dem affatta-
des en katalog, sådan som t. ex. Nicolaysens Norske Fornlevninger 
eller Kenners m. fl. Fundchronik der Oesterreichischen Monarchie. Af 
synnerlig vigt vore det äfven, att, sedan en sådan hufvudkatalog blif-
vit tillgänglig, supplementhäften på bestämda tider utkomme. 

Föreningens styrelse, som i mötets här ofvan anförda uttalande 
ser ett glädjande bevis på varmt intresse för svensk fornforskning, 
önskar att äfven för sin del få instämma i mötets åsigt. Det del-
tagande för allt fosterländskt, som spörjes från snart sagdt hvarje vrå 
af vårt land, och som yttrar sig i en stigande ifver att taga kännedom 
om och bevaka Sveriges rika skatter af minnesmärken från förflutna 
tider, är en rörelse af icke så vanlig art och allt för betydelsefull, 
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liksom de känslor, som framkallat densamma äro allt för heliga, för 
att icke lärdomens målsmän skulle göra hvad som står i deras för-
måga, för att nära, stärka och rena dem och dymedelst medverka till 
fäderneslandets oberoende, frihet och heder. 

Att Kongl Akademien tager detta ämne i öfvervägande, derom är 
Styrelsen förvissad, och det är i denna förvissning hon vågat fram-
ställa det samma. till Kongl. Akademiens bepröfvande. 

Stockholm, i Styrelsen för Svenska Fornminnesföreningen, den 6 
November 1871. 

(Namnunderskrifter.) 




