
Årsberättelse
afgifven af Svenska Fornminnesföreningens Styrelse

den 28 februari 1887.

Emedan Föreningens ledamöter år 1883 voro samlade till 
allmänt möte, skulle nästa möte enligt stadgarna hafva hållits 
sommaren 1886. Men i anledning af det i ekonomiskt afseende 
tryckta tillståndet mångenstädes i landet och enär flere större 
möten redan voro bestämda att hållas under nämnda sommar, 
beslöt Föreningen å en särskildt för denna frågas behandling 
utlyst allmän sammankomst, i öfverensstämmelse med Styrelsens 
förslag, att något sommarmöte icke skulle hållas år 1886. Sty
relsen hoppas, att förhållandena måtte medgifva sammankallandet 
af ett sådant möte innevarande år.

Ett nytt häfte, det tjerde, af »Svenska konstminnen från 
medeltiden och renässansen» har Styrelsen under det förflutna 
året ombesörjt. Ursprungligen var detta häfte afsedt att med 
vederbörligt tillstånd innehålla en fullständig skildring i bild och 
text af den genom sina präktiga målningar från början af medel
tiden i hög grad märkliga Vrigstads kyrka i Småland, hvilken 
år 1865 måste nedrifvas, men derförut biet'genom Kongl. Vitterhets 
Historie och Antiqvitets Akademiens försorg och på föranstaltande 
af dåvarande riksantiqvarien B. E. Hildebrand af artisten C. F. 
Lindberg aftecknad. Nuvarande riksantiqvarien H. Hildebrand 
hade lofvat att skrifva texten, och tre färgtryckta plancher, åter- 
gifvande de vigtigaste väggmålningarna, utfördes på Generalstabens 
litografiska anstalt. Styrelsen ingick i Föreningens namn till 
Kongl. Majit med underdånig ansökan om ett anslag af ett tusen 
kronor mot skyldighet för Föreningen att till Ecklesiastik Departe
mentet aflemna ett hundra exemplar af detta fjerde häfte, men 
då denna ansökan ej nu vann nådigt bifall, har Styrelsen sett 
sig nödgad att inskränka det fjerde häftets storlek så att det 
endast skulle innehålla två af ofvannämnda plancher.

Det 18:de häftet af Föreningens tidskrift är i dag färdigt att 
utdelas till Föreningens ledamöter.
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Då en af Föreningens vigtigaste uppgifter är att så kraftigt 
som omständigheterna medgifva bidraga till skyddandet af forn
minnena i landet, oell då många bland dem, trots den vård, 
hvilken nu i så mycket högre grad än förr kommer dem till del, 
fortfarande äro utsatta för att skadas eller förstöras, får Styrelsen 
hos Föreningens samtliga ledamöter anhålla, att de måtte hvar 
och en i sin mån deltaga i det nyss angifva fosterländska sträf
vande!. Det yppersta skydd, som kunde beredas våra fornminnen, 
skulle vara dem tilltorsäkradt, örn alla landets invånare insåge 
deras betydelse och gjorde hvad de kunde för att bevara dem; 
men då sådant svårligen kail i fråga komma, vore det af stor vigt, 
att åtminstone så många som möjligt bidroge till skyddandet af 
hvad vi ännu ega qvar. Man bör härvid tänka icke blott på de 
fornlemningar från hednatiden och senare tider, som tinnas i skog 
och mark, utan äfven på de många kyrkor och deras ofta dyrbara 
innehåll, som medeltiden lemnat oss i arf. I den mån befolk
ningen ökas, kunna allt flera af dessa kyrkor behöfva utvidgas 
eller ombyggas, men månget dyrbart minne från forntiden och 
mången värderik upplysning örn medeltidens byggnadskonst, som 
äfven under de senaste årtiondena gått förlorade, skulle hafva 
räddats, om sakkunniges uppmärksamhet i tid riktats på de för
ändringar, som visat sig oundgängliga och derför vidtagits. Många 
af Föreningens ledamöter äro i tillfälle att i god tid få kännedom 
örn sådana förestående arbeten i kyrkorna, som kunna medföra 
tära tor dem såsom forntida minnen, och Styrelsen är öfvertvgad 
om, att dessa Föreningens ledamöter skola göra allt hvad dé 
kunna för att de kyrkliga minnena måtte i framtiden ännu mel
ån hittills blifva föremål för den omvårdnad, hvaraf de i så hög- 
grad äro i behof.

Äfven under det förflutna året har Föreningen dels som gåfva 
dels i utbyte fått mottaga många värderika böcker.

M. E. WINGE.

Oscar Montelius.
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Revisionsberättelse.
Lördagen den 26 februari 1887 sammanträdde undertecknade 

revisorer för att granska Svenska fornminnesföreningens räken
skaper för år 1886, och befans ställningen vara som följer:

Debet.
Behållning från år 1885:

Fasta fonden................................................  2,155: —
Öfrig behållning........................................... 817: 14 2,972: 14

Inkomster:
409 årsafgifter för 1886_____  2,045: —

7 d:o » 1885........... 35: — 2 080:  
1 ständig ledamotsafgift af en som betalat

årsafgift mer än 10 år........................... 50: —
Försålda böcker____ ________________ 121. 60

Räntor.............. ................................. ........... 117: 40 2,369:_
Summa kr. 5,341: 14

Kredit.
Utgifter:

Tidskriftens 17:e häfte____
Distributioner och arfvoden
Diverse............ ....... .......... ,.

Behållning till år 1887:
Fasta fonden.........
Öfrig behållning....

.. 1,116: 40 

.. 650: 50

59: si 1,826: 51

.. 2,205: —
. 1,309: 63 3,514: 63 
Summa kr. 5,341: 14

Räkenskaperna voro ordentligt förda och med vederbörliga 
verifikationer försedda, hvadan revisorerna få tillstyrka full dé- 
charge för skattmästaren, förste aktuarie)! och riddaren Karl 
Sidenbladh.

Stockholm den 28 februari 1887.

Otto Heilborn. Anton Blomberg.
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Vid Föreningens allmänna möte den 28 februari 1887 valdes 
till Ledamöter af Styrelsen:

Cederström, Em., friherre,
Eichhorn, C., amanuens,
Ekhoff, E., föreståndare för Lifrustkammaren,
Isaeus, M., professor,
Malmström, J. A., professor,
Montelius, 0., amanuens,
Nordström, S., kanslisekreterare,
Sidenbladh, K., förste aktuarie, och 
Winge, M. E., professor.

Till Suppleanter:
Kulle, J., artist,
Boije, S., e. o. lektor, och 
Hörlin, H., arkitekt.

Till Revisorer:
Blomberg, A., amanuens, och 
Heilborn, O., grosshandlare.

Till Revisorssuppleant:
Haglund, R., artist.

Vid Styrelsens sammanträde samma dag återvaldes till För
eningens

Ordförande: professor Winge.
Vice Ordförande: friherre Cederström.
Sekreterare: amanuensen Montelius.
Kassaförvaltare: förste aktuarien Sidenbladh.

Stockholm, 1887. Kongl. Boktryckeriet.


