
Årsberättelse
för Svenska Fornminnesföreningens verksamöet nnäer år 1884.

(Afgifven af Föreningens Styrelse den 27 februari 1885.)

Emedan Föreningen sommaren 1883 samlats till allmänt 
möte och de nu gällande stadgarna föreskrifva, att dessa möten 
ej skola återkomma oftare än livart tredje år, har Styrelsen icke 
föranstaltat något sådant möte under det förflutna året.

Det tredje häftet af »Svenska konstminnen från medeltiden 
och renässansen» är nu färdigt att utdelas till Föreningens leda
möter. Det behandlar Tynnelsö slott i Södermanland, hvilket 
märkliga minne från vår praktälskande renässanstid Föreningen 
velat på detta sätt bevara åt efterverlden, då man nu har föga 
hopp att få se den en gång lika dyrbart som smakfullt inredda 
konungabostaden i annat skick än förfallets.

Af Föreningens tidskrift utkom under år 1884 ett häfte, det 
femtonde, hvilket var färdigt vid årsmötet den 29 februari. Det 
sextonde häftet utdelas i dag till Föreningens ledamöter.

Ett bättre och säkrare skydd än lagen förmår gifva ett lands 
fornminnen kan man bereda dem genom en allmänt spridd upp
lysning om deras värde och betydelse. Styrelsen, som är lifligt 
öfvertygad härom och som för några år sedan genom anslag af 
statsmedel sattes i tillfälle att till folkskolelärare-seminarierna 
och till en del folkskolor utdela ett stort antal exemplar af den 
skrift, som undertecknad Montelius utgifvit under titel »Örn lifvet 
i Sverige under hednatiden», har under det förflutna året till 
hvarje folkhögskola lemnat ett exemplar af alla de skrifter, som 
Föreningen utgifvit, samt 5 exemplar af »Lifvet i Sverige under 
hednatiden».

Den svenska fornforskningen har under de senaste åren 
gjort stora förluster. År 1883 bortgick professor Sven Nilsson,
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och hösten 1884 fick riksantiqvarien Bror Emil Hildebrand gå 
till hvila efter en lång lefnad, fyld af rastlöst och framgångsrikt 
arbete. Svenska Fornminnesföreningen, hvilkens förnämsta mål 
är att verka för bevarandet af fäderneslandets fornlemningar, 
nedlade en tacksamhetens krans på den mans graf, som under 
ett halft sekel med aldrig tröttnande nit räddat undan förstöring 
och samlat åt kommande forskare svenska färnsåker i tiotusental.

Styrelsen har i den bortgångnes ställe till hedersledamot 
kallat riksantiqvarien Hans Hildebrand.

Å de värderika böcker, hvilka Föreningen under det för
flutna året fått mottaga dels som gåfva dels i utbyte, meddelas 
en förteckning på omslaget till det sextonde häftet af tidskriften.

Sedan sista årsmötet hafva 30 inländska ledamöter blifvit 
invalda.

En öfversigt af Föreningens inkomster och utgifter under år 
1884, samt af kassans nuvarande ställning, lemnar revisorernas 
i dag afgifna berättelse, som här nedan meddelas.

M. E. WINGE.

Oscar Montelius.
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Revisionsberättelse.

Vid af undertecknade nedanstående dag verkstäld gransk
ning af Svenska Fornminnesföreningens räkenskaper för år 1884 
befanns ställningen vara som följer:

Debet.
Behållning från år 1883:

Allmänna Hypoteksbankens 41/,
% obligationer....................
deraf Fasta Fonden 1,955 

kronor
Kontant....... .............................

Inkomster:
450 årsafgifter för år 1884.....

13 d:o för föreg, år....
Försålda böcker......................

D:o träsnittsstockar .........
Räntor________ __________

2,000: —

681: o i 2,681: o i

2,250: —
65:— 2,315: —

142: so
76: — 218: so

90:— 2,623:80 
Summa kr. 5,304: si

Kredit.
Utgifter:

Tidskriftens 15:e häfte______________  1,428: 8 5
Till 16:e häftet............................ ......... 33: —
Svenska Konstminnen, 3:e häftet............ 83: —
Distribution och arfvoden...................... ' 704: 93
Diverse__ ____________________ ____ lil: 67 2,361:45

Behållning till år 1885:
Allmänna Hypoteksbankens 4V, % obliga

tioner....... .......... .................... ........... 2,000: -
deraf Fasta Fonden 1,955 kronor.

Kontant och förskott________ ________ 943:3 6 2,943:36
Summa kr. 5,304: si

Räkenskaperna voro ordentligt förda och nied vederbörliga 
verifikationer försedda, hvadan vi få tillstyrka full décharge för 
skattmästaren, förste aktuarien och riddaren K. Sidenbladh. 

Stockholm den 24 februari 1885.
Otto Heilborn. Anton Blomberg.
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Vid Föreningens allmänna möte den 27 februari 1885 valdes 
till Ledamöter af Styrelsen:

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

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

Till Revisorer:
Blomberg, A., amanuens, och 
Haglund, Ii., artist.

Till Revisorssuppleant:
Heilborn, 0., grosshandlare.

Vid Styrelsens sammanträde samma dag valdes till För
eningens

Ordförande: professor Winge.
Vice Ordförande: professor Malmström.
Sekreterare: amanuensen Montelius.
Kassaförvaltare: förste aktuarien Sidenbladh.
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Stockholm, 1885. Kongl. Boktryckeriet.


