
Årsberättelse
afgifven af Svenska Fornminnesföreningens Styrelse

för Föreningens verksamhet under år 1881.

(Afgifven vid allmänna årsmötet den 28 februari 1882.)

Emedan Föreningen vid årsmötet den 28 februari 1881 an
tagit den förändring i stadgarne, att sommarmötena endast skulle 
hållas hvart tredje år, kan nästa möte af detta slag först år 1883 
komma i fråga.

Det andra häftet af ”Svenska konstminnen från medeltiden 
och renässansen” har under året blifvit färdigt och kommer att 
i dag utdelas bland Föreningens ledamöter. Det innehåller, så
som i förra årsberättelsen tillkännagafs, afbildning^- af dels glas
målningar från Dalhems kyrka på Gotland, dels sådana målningar 
från Lye kyrka på samma ö, samt plan af och detaljer från sist
nämnda kyrka. De tre planche!-, som återgifva glasmålningarna, 
äro tryckta i färger.

Af Föreningens tidskrift utkom under år 1881 ett häfte, det 
tolfte, hvilket var färdigt vid årsmötet den 28 februari. Det 
trettonde häftet, som börjar det femte bandet, utdelas i dag till 
Föreningens ledamöter. Med detta häfte följer — i två exemplar 
till de i Stockholm boende ledamöterna och i fem ex. till Öfrige 
ledamöter — en redogörelse för det hufvudsakliga innehållet af
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K. Förordningen d. 29 november 1867 angående forntida minnes
märkens fredande och bevarande. Styrelsen hoppas, att den all
männare spridning, som kännedomen om denna förordnings innehåll 
härigenom erhåller bland Föreningens ledamöter och dessas vänner, 
skall bidraga till uppnåendet af det mål, för hvilket Föreningen 
arbetar: våra fornminnens skyddande och bevarande åt efter- 
verlden.

De betydliga kostnader, som varit förenade med utgifvandet 
af dessa arbeten, hafva icke medgifvit att under sistlidna år be
kosta några undersökningar af fornlemningar, men Styrelsen 
hoppas att under innevarande år sådana kunna föranstaltas, då 
de, hvilka med Föreningens medel hittills utförts, hafva gifvit 
särdeles goda reslutat, såsom de för dem i Föreningens tidskrift 
intagna redogörelserna visa.

A de böcker, hvilka Föreningen under det förflutna året fått 
mottaga dels som gåfva dels i utbyte, meddelas en förteckning 
på omslaget till det 13:de häftet af tidskriften.

Styrelsen har sedan sista årsmötet haft 5 sammankomster. 
Under denna tid hafva 23 inländska ledamöter blifvit invalda.

En öfversigt af Föreningens inkomster och utgifter under år 
1881, samt af kassans nuvarande ställning, lemnar revisorernas 
i dag afgifna berättelse, som här nedan meddelas.

M. E. WINGE.

Oscar Montelius.



3

Revisorernes berättelse öfver verkstad granskning af 
Svenska fornminnesföreningens räkenskaper för år 1881.

Bebet.
Behållning från år 1880:

Hypoteksbanken 4*/2 procents obliga
tioner _______ ___________________ 2,000:—.

Kontant ............... ................................. ...... 307:69. 2,307:69.
Inkomster:

435 årsafgifter för 1881.............. 2,175:—.
86 » » föregående år 430:—. 2,605:—.

För sålda böcker....____ _____  162:75.
» » träsnittsstockar_____ ___54:—. 216:7 5.

Anslag af allmänna medel till planchverket 800:—.
Räntor från 15/j till 13/7 1881__________ 45:—. 3,666:75.

Summa 5,974:44.

Kredit.
Utbetaldt för:

Tidskriften, häftet 12______________ _ 1,313:—.
Planchverket, häftet 2........... ........... .......... 1,317:—.
Distribution och arvoden ............ ............... 781:62.
Diverse__________ _______ ___ _______ 35:25. 3,446:s7.

Behållning till år 1882:
Hypoteksbankens 41/2 procents obliga

tioner ___ ______ ___ ____________  2,000:—.
(Deraf tillhöra 1,850 kr. den Fasta fonden.)
Kontant ________________ ____ ______  527:5 7. 2,527:5 7.

Summa 5,974:4 4. *

Räkenskaperna befunnos ordentligt förda och med vederbör
liga verifikationer försedda, hvadan undertecknade tillstyrka full 
decharge åt kassaförvaltaren, förste aktuarien Karl Sidenbladh. 

Stockholm den 23 februari 1882.
Otto Heilborn. Anton Blomberg.
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Vid Föreningens allmänna möte den 28 februari 1882 val

des till Ledamöter af styrelsen, sedan professoren A. T. Geller
stedt undanbedt sig återväg

Eichhorn, C., amanuens,
Hammarsköld, C. J., trafikdirektör,
Hofberg, H., föreståndare för Lifrustkammaren, 
Malmström, J. A., professor,
Montelius, O., amanuens,
Nordström, S., kanslisekreterare,
Sidenbladh, K., förste aktuarie,
Ulfsparre, S., major, oell 
Winge, M. E., professor.

Till Suppleanter:
Cederström, Em., friherre,
Ekhoff, E., amanuens, och 
Pettersson, G. E., arkitekt.

Till Revisorer utsågos:
amanuensen A. Blomberg och 
bruksegaren C. J. Ekerot,

samt till Revisorssuppleant: 
agenten O. Heilborn.

Vid Styrelsens sammanträde samma dag valdes till För
eningens

Ordförande: professoreu Winge,
vice Ordförande: professoren Malmström,
Sehr eter are: amanuensen MONTELIUS och 
Kassaförvaltare: förste aktuarien Sidenbladh.

Stockholm. 1882 Kongl. Boktryckeriet.


