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Årsberättelse
afgifven af Svenska Fornminnesföreningens styrelse
den 27 februari 1905.
Enligt Föreningens särskildt fattade beslut hölls intet sommarmöte under året. Styrelsen hoppas, att ett sådant möte skall kunna
anordnas under innevarande år.
Efter senaste årsmötet Ilar det 36:e häftet af tidskriften ut
kommit, hvilket bildar det 12:e bandets andra häfte. Det 37:e häftet
ligger under pressen och kommer inom kort att utdelas bland leda
möterna.
Sedan Styrelsen hos Kungl. Majit anhållit örn ett anslag af
800 kr. för utgifvande af ett nytt häfte, det nionde, af »Svenska
konstminnen från medeltiden och renässansen» har Kungl. Majit
täckts härtill lämna bifall. I häftet kommer den i flera hänseenden
märkliga Vaksala kyrka invid Uppsala att behandlas. Förarbetena
för detta häfte hafva redan långt framskridit, men emedan den af
Föreningens ledamöter, som ledt dessa, genom sjukdom hindrats
att på en längre tid slutföra arbetet, kan utgifvandet ej ske så fort,
som man ursprungligen hoppats.
Föreningen samlades under år 1904 tre gånger här i Stockholm,
nämligen vid årsmötet, den 27 februari, samt den 13 maj och den
26 oktober.
Vid dessa sammanträden hafva följande föredrag hållits:
Den 27 februari af:
Amanuensen Arne: »De nyaste i Sverige gjorda fynden från tiden
omedelbart före Kr. föd.»
Professor Montelius om de i Sverige funna glaskärl från hednatiden,
som förvaras i Statens Historiska Museum, med redogörelse för
deras ålder och härkomst.

Den 13 maj af:
Professor Montelius: »Sverige och vikingafärderna västerut», hvarjämte densamme redogjorde för doktor Bernhard Salins kort
förut färdiga arbete »Altgermanische Thierornamentik» samt detta
arbetes betydelse.
Amanuensen Nilsson: »Härd, rökugn och spis.»
Den 26 oktober af:
Amanuensen Ambrosiani: »Renässanstidens gafvelformer i Norden».
Amanuensen Arne: »De äldsta spåren af människan bär i Norden»,
med särskildt afseende på den danske forskaren Sarauw’s under
sökningar på en stenåldersboplats i Maglemose på Sjalland.
På de forskningsområden, som äro Svenska Fornminnesföre
ningens, har vårt laud efter senaste årsmötet förlorat flera arbetare,
bland hvilka här särskildt böra nämnas Föreningens Hedersledamot
friherre Nils Gabriel Djurklou, professor Hjalmar Stolpe och doktor
Gunnar Hazelius.
KARL SIDENBLADH.
Oskar Montelius.

Revisionsberättelse för år 1904.
Undertecknade, utsedde att granska Svenska Fornminnesför
eningens räkenskaper och förvaltning för år 1904, få efter fullgjordt
uppdrag härmed afgifva följande revisionsberättelse:
Debet

Behållning från år 1903:
Fasta fonden:
Fordran af Svenska Fornminnesföreningen . 1,500: —
Allmänna Hypoteksbanken 4 % obligationer . 1,200: —
Annan räkning.............................................. 435:—- 3,135;
Inkomster:
1 ständig ledamotsafgift.................................... 100: —
312 årsafgifter.................................................... 1,560:—
Försålda häften af tidskriften och Svenska
konstminnen........................... •....................
86: 10
Ränta å obligationerna...................................
48: — 1,794: io
Förskott..................................................................................... 557: 66
Summa kronor 5,486: 76
Kredit.

Utgifter:
Tidskriftens 35:e häfte......................................
63:30
»
36:e »
................................... 1,004:25
Årsberättelsen afgifven år 1904 .......................
29:50
Distribution och arfvoden....................................614: 62
Diverse..................................................................
66:00 1,777: 76
Återbetala förskott................... •......................
474: —
Transport kr. 2,251: 76

Transport kr. 2,251: 76
Behållning till år 1905:
Fasta fonden:
Fordran hos Svenska Fornminnesföreningen . 1,500: —
Allmänna Hypoteksbanken 4 % obligationer . 1,200: —
Annan räkning.............................................. 535: — 3,235:_
Summa kronor 5,486: 76
Räkenskaperna äro förda med ordning och reda, inkomster och
utgifter verificerade och behållningen öfverensstämmande med räkenskaperha, hvadan vi tillstyrka Fornminnesföreningen att bevilja full
ansvarsfrihet åt Styrelsen och kassaförvaltaren för år 1904.
Stockholm den 25 februari 1905.
E. W. Berggrén.

Stockholm 1905.

E. G. Folcher.

Kungl. Boktryckeriet.

