
Årsberättelse

afgifven af Svenska Fornminnesföreningens styrelse 
den 27 februari 1904.

Enligt nu gällande stadgar hållas Föreningens ordinarie som- 
marmöten hvart tredje år. Då sådant möte hölls år 1901, har För
eningen ej under nu förflutna sommar varit samlad.

Efter senaste årsmöte har det 35:e häftet af tidskriften utkom
mit, med hvilket häfte det 12:e bandet börjats.

Förberedande åtgärder äro vidtagna för ett nytt häfte af 
»Svenska konstminnen från medeltiden och renässansen».

Föreningen samlades under år 1903 tre gånger här i Stockholm, 
nämligen vid årsmötet, den 27 februari, samt den 27 maj och 10 
november.

Vid dessa sammanträden hafva följande föredrag hållits:
Den 27 februari af:

Docenten Almgren örn den stora graf högen vid Håga nära Uppsala; 
de ovanligt präktiga föremål från bronsåldern, som han där 
anträffat, förevisades.

Kandidat Wennersten: »Förhistoriska gårdar och vägar på Gott
land».

Kandidat Ambrosiani: »Två märkliga vasaporträtt».
Den 27 maj af:

Professor Montelius om de på våren, vid arbetets afslutande i Håga- 
högen invid Uppsala, gjorda fynden, hvarvid han framhöll be
tydelsen af att en så rikt utstyrd graf från bronsåldern upp
täckts i Uppland.

Densamme örn de senaste årens fynd från Roms äldsta tid, särskildt 
de på Forum uppgräfda.

Doktor Ekhoff: dels örn de i Mosjö kyrkas golf i Nerike funna 
plankor, som visat sig hafva tillhört en stafkyrka; dels om 
de spår han i Bromma kyrka, Uppland, funnit af försvars- 
anordningar.



Den 10 november af:
Amanuensen Arne örn de nyaste forskningarna rörande människans 

första uppträdande i Europa.
Amanuensen Janse: »Träornamentik i svenska stenkyrkor från 

början af medeltiden».
Professor Montelius om etruskiska rökelsekar från det 9:e århundra

det före Kr. föd.; om etruskiska afbildningar af hvita och 
svarta änglar; samt om babyloniska föreställningar örn strid 
mellan ljusets gud och en orm, en förebild till S:t Görans strid 
med draken.
Styrelsen anser sig böra begagna detta tillfälle tor att uppmana 

Föreningens ledamöter att göra hvad de kunna för en angelägen
het, som borde ligga alla landets fornvänner örn hjärtat.

Runstenarna höra visserligen till de fornminnen, som tidigast 
blefvo föremål för uppmärksamhet, men många af dessa märkliga 
stenar sakna ännu den omvårdnad de skulle behöfva. De som stå 
på sin ursprungliga plats böra naturligtvis, såvidt möjligt, förblifva 
orubbade. Men de flesta hafva för längre eller kortare tid sedan 
flyttats och många af dem slagits sönder. Redan vid Föreningens 
möte i Skara sommaren 1883 framhöll man vid behandlingen af 
denna fråga önskvärdheten af, att så många som möjligt af de 
runstenar, hvilka behöfde sådant skydd, måtte få sin plats i eller 
vid socknens kyrka; särskildt torde i vapenhusen plats för mången 
sådan sten kunna beredas.

På grund af den erfarenhet, som under de sistförflutna årtion
dena vunnits, och som ådagalagt nödvändigheten af ett bättre skydd 
åt många nu för vanvård utsatta runstenar, får styrelsen framhålla 
önskvärdheten af, att åtgärder i nu angifna riktning snarast möj
ligt vidtagas.

KARL SIDENBLADH.

Oscar Montelius.



Revisionsberättelse för år 1903.
Undertecknade, utsedde att granska Svenska Fornminnesför

eningens räkenskaper och förvaltning för år 1903, få efter fullgjordt 
uppdrag härmed afgifva följande revisionsberättelse:

Debet.
Behållning från år 1902:

Fasta fonden: fordran af Svenska Fornmin
nesföreningen .......................  1,500: —

Allmänna Hypoteksbankens 4%
obligationer...........................  1,200: —

Annan räkning........................ 385: — 3,085: —

Inkomster:
1 ständig ledamotsafgift............................... 50: —
85 årsafgifter i Stockholm .... 425: —
35 » » Uppsala............175: —
212 » » öfriga landsorter . . 1,060: —
4 » » utlandet....... 20: — 1,680:_
Häften af tidskriften och Svenska konst

minnen, försålda........................................... 87: 85
Räntor, såväl betalda som upplupna, å obliga

tionerna ........................................................... 48: — 1,865: 85
Förskott...................................................... ....................... 474: —

Summa kronor 5,424: 85

Kredit.
Utgifter:

Tidskriftens 34:e häfte 
» 35:e »

Annat tryck...................
Distribution och arfvodeu
Diverse...........................
Återbetala förskott . . .

380: 73
1.192: 75 1,573: 48 
.... 29:50
.... 584:21
.... 71: 70 2,258: 89 

30: 96
Transport kr. 2,289: 85



Transport kr. 2,289: 85
Behållning till år 1904: Fasta fonden:

Fordran af Svenska Fornminnesföreningen . 1,500: —
Allmänna Hypoteksbankens 4 % obligationer 1,200: —
Annan räkning....................................... . . 435: — 3,135:_

Summa kronor 5,424: 85

Räkenskaperna äro förda med ordning och reda, inkomster och 
utgifter verificerade och behållningen öfverensstämmande med räken
skaperna, hvadan vi tillstyrka Fornminnesföreningen att bevilja 
full och tacksam ansvarsfrihet åt styrelsen och kassaförvaltaren för 
år 1903.

Stockholm den 26 februari 1904.

Edv. Wilhelm Berggrén. Erih G. Folcher.

Stockholm 1904. Kungl. Boktryckeriet.


