VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2015-01-01 – 2015-12-31.
STYRELSE
Styrelsen har bestått av Hans Forssander ordförande, Joakim Svahn sekreterare, Lennart Spång
kassör och vice ordförande samt Lars Ljungberg, Greta Forsberg, Jan-Olov Adolfsson och Sven
Svärd som övriga ledamöter. Revisorer har varit Göran Sigfridsson och Göte Bengtsson.
Valberedningen har varit vakant 2015. Greta Forsberg har samordnat programverksamheten, där
övriga styrelsen samt Gunnel Granmo planerat utflyktsmålen. Hans Forssander har varit ansvarig
för Skog- & Historia-verksamheten och har utgjort redaktion för hemsidan. För föreningens
hemsida är Lars Ljungberg webbredaktör.
MEDLEMMAR, MEDLEMSKAP OCH SAMARBETE
Medlemsantalet var vid verksamhetsårets utgång 58. 5 personer är hedersmedlemmar.
Medlemsavgiften för 2015 har varit 150 kronor; för familjemedlem och ungdomar 13 till 25 år 100
kronor. Årsmötet 2015 beslutade att medlemsavgiften för 2016 skall vara 200 kronor, 300 för
parmedlemmar och ingen förändring för ungdomar.
Höglandets Fornminnesförening är medlem av Jönköpings Läns Hembygdsförbund och
Västergötlands Fornminnesförening och har informationsutbyte och samarbete med Jönköpings
Länsmuseum, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Vetlanda Museum och Järnåldersbyn i Lövhult.
Föreningen finns också med i resp. kommuns föreningsregister i de kommuner där vi verkar,
m.a.o. i Tranås, Aneby, Eksjö, Nässjö, Jönköping, Sävsjö och Vetlanda.
EKONOMI
Föreningens ekonomi är god, men det minskande medlemsantalet (53 betalande) leder till
sjunkande medlemsintäkter. På sikt måste åtgärder vidtas genom att höja intäkterna ( som 2016)
eller minska kostnaderna. Även bokförsäljningen, som tidigare var en större intäktskälla, har
minskat under året jämfört med tidigare. Ansökningar till stiftelser och fonder har inbringat 5000
kronor från Sparbankstiftelsens ALFA-fond.
AKTIVITETER
Styrelsen har hållit 8 sammanträden växelvis hos styrelsemedlemmarna eftersom föreningen inte
har egen lokal. Styrelsemedlemmarna har däremellan fortlöpande haft kontakter sinsemellan för att
styra och planera verksamheten.
Årsmöte hölls den 22 februari i Bälaryds Bygdegård med ett trettiotal medlemmar. Förutom
det formella mötet handlade en stor del av mötet om årets program. Marita Sjölin från RAÄ:s
uppdragsverksamhet i Linköpings berättade om utgrävningarna i Bredestad och visade bilder
därifrån och sedvanligt lotteri anordnades.
Den 13 juni en dagstur till Visingsö med samling i Gränna hamn i god tid för avgång med
färjan. Vi besökte bland annat slottsruinen Visingsborg, Brahekyrkan, Visingsö museum med
2 runstenar och Näs borgruin. Deltagande medlemmar guidade på de olika ställena.
Den 22 augusti gjordes en dagstur kring Norrahammar och Taberg med samling vid
Ljungarums kyrka med guidning kring och i kyrkan. Vidare besöktes vid ringröset i Röshult,
Sveriges största masugn i Månsarps, Boerydsgravfältet samt avslutning på industrimuseet i
Norrahammar. Vi guidades av Lars Ljungberg.

Arkeologidagen den 30 augusti vid Nässjö järnvägsmuseum med representanter från
Lövhults järnåldersby inställdes på grund av sjukdom.
På Kulturarvsdagen den 13 september gjordes en mindre förhistorisk utställning tillsammans
med Lövhults järnåldersby på Nässjö Järnvägsmuseum, där medlemmar från båda
föreningarna träffades.
Föreningen har också ett bibliotek som handhas (för tillfället) av Anna-Karin Wallin. En del
böcker har tillkommit under året, men utlåningen är rätt blygsam. Främst är det
styrelsemedlemmar som lånar böcker. Bibliotekets hemvist har varit uppe till diskussion i
styrelsen ett flertal gånger, där vi för närvarande inte har någon lösning. Frågan kommer att
behandlas av styrelsen under 2016 där en lösning kan finnas.
FORNMINNESINVENTERING 2015
Inventeringarna i Aneby kommun och Nässjö kommun har fortsatt under namnet
Svartåprojektet. En förstudie har därvid företagits kring Anneberg. År 2015 tycks ha varit lika
framgångsrikt som 2013 i inventeringshänseende
SVARTÅPROJEKTET 2015 Inventeringen under 2015 har omfattat områden kring Svartån
från Stalpet i Aneby till Svartå källa i söder. Ett flertal möjliga gravar har hittats i Orreda och
Älmeshult vilka har besiktats av arkeolog Linnea Kallerskog. Flera områden med gamla
odlingsrösen bl.a. från tidigare klostergårdar i Norra Solberga har upptäckts (ej registrerade
hos riksantikvarieämbetet). Gamla industrilämningar utefter Svartån har påträffats på ett
flertal platser. Exempel är kvarnar, sågverk, dammar, de flesta registrerade. I Aneby gjordes
en inventering av en kvarnindustri från slutet av 1800-talet vid Målkvistadammen. Tydliga
strandvallar efter sjösänkningen av Flisbysjön som gjordes i mitten på 1800-talet är väl
synliga på flera ställen runt sjön. Vi fann här även järnslagg ovanför strandlinjen och
observerades av en havsörn!
Intressanta platser som vi besökt är också Svartå källa, Bokskogen vid Ormaryd, Flisby gamla
kyrkoruin. Under säsongen har vi underrättat Norra Solberga Hembygdsförening och
markägare om vår inventering och de har varit mycket positiva till vårt inventeringsprojekt
om Svartån. Riksantikvarieämbetet ser nu över fornminnesregistret och dess användning. Idén
är att tips om fornminnen och andra kulturhistoriska miljöer skall kunna registreras så att
dessa kan vara med vid en arkeologisk förundersökning i framtiden.
STUDIECIRKLAR I NÄSSJÖ OCH JÖNKÖPING
Höglandets fornminnesförening har blivit inbjuden av Järnåldersbyn i Lövhult och dess
kursverksamhet i Medborgarskolans regi. Denna information om kurserna har spridits till alla
medlemmar i HFMF som har e-mail. Cirkeln i fornminneskunskap i Jönköping under hösten
2015 inställdes, för få deltagare, men kommer att starta den 11 februari 2016 i Jönköping.
Denna cirkel finns med i Medborgaskolans officiella program för våren i Jönköping. I
Jönköping har Lars arrangerat en kvällsföreläsning i osteologi bland arbetskamraterna på
Saab i Jönköping med ca 10 deltagare.
FORNMINNESVÅRD
Medlemmar i föreningen sköter två runstenar och ett ringröse i Flisby socken, Nässjö
kommun. Michael Wallin är runstensfadder för stenarna i Skullaryd och Hjortholmen och
rapport har skickats till Runverket i vanlig ordning. Ringröset i Dämparp sköts sedan några år
tillbaka av Hans Forssander.
Aneby och Huskvarna den 31 januari 2016
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