
Årsberättelse
afgifven af Svenska Fornminnesföreningens styrelse 

den 27 februari 1903.

Då föreningens stadgar föreskrifva, att sommarmöte skall hållas 
hvart tredje år, har föreningen, som sommaren 1901 var samlad i 
Vadstena, under det nu förflutna året icke haft något sommarmöte.

Efter senaste årsmöte har det 34:de häftet af tidskriften ut
kommit, med hvilket häfte det lide bandet blef afslutadt.

Föreningen samlades under år 1902 fem gånger här i Stockholm, 
nämligen den 18 januari, vid årsmötet den 27 februari, den 15 maj, 
den 26 september och den 20 november.

Följande föredrag hafva vid dessa sammanträden hållits:
Den 18 januari af:

Amanuensen Arne: »Fynd vid Alvastra från de första århundradena 
efter Kr. föd.»

Professor Montelius: »Den svenska befolkningens utbredning i Norr
land.»

Lektor Brate: »En grafsten med runinskrift i Orléans.»
Vid årsmötet den 27 februari af:

Amanuensen Hammarstedt: »Om gudatelningen och gudaspöet.» 
Amanuensen Janse: »Vallentuna kyrkas calendarium och dess ålder.» 
Professor Montelius, dels örn »George Stephens och hans stora rune- 

verk», dels om om »ett nyligen i Norge gjordt fynd af en 
sköldmös graf».
Den 15 maj af:

Doktor Salin: »Nya undersökningar rörande den äldsta stenåldern 
i Sverige.»

Professor Montelius: Örn »Verrotérie cloissonnée»; föredraget belystes 
af flera från Sveriges hednatid härstammande prof på denna 
konst.

Doktor Ekhoff: »Några märkliga svenska landskyrkor af trä», med 
särskildt afseende på de lemningar af en äldre stafkyrka, som 
upptäckts i Blomskogs nuvarande kyrka (i Vermland).
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Den 26 september af:
Professor Montelius: »De nordiska folkens höga tekniska ståndpunkt 

under det andra årtusendet före Kr. föd.»
Amanuensen Nilsson: »Några äldre takkonstruktioner.»
Docenten Pipping: »Konstenen vid Levide på Gottland.»

Den 20 november af:
Doktor Salin: Örn de af honom under sommaren företagna »Gräf- 

ningarna på stenåldersboplatsen vid Åloppe i Upland».
Professor Montelius: Dels örn »det märkliga graffynd från bronsåldern, 

som nyligen anträffats i den stora högen vid Håga nära Upsala», 
dels örn »ett för kort tid sedan på Härnevi prästgårds ägor nära 
Enköping påträffadt depotfynd från bronsåldern».

Professor Montelius framhöll därefter den stora betydelsen af det 
praktverk »Die Architektur der Renaissance in Schweden 1530 
—1760», som utgifvits af föreningens förre ordförande, Inten
denten Upmark, samt uttalade önskvärdheten af att en svensk 
upplaga utgåfves af detta viktiga verk.
Alla dessa sammanträden hafva, genom välvilligt tillmötesgå

ende af Riksantikvarien hållits i K. Vitterhets Historie och Antiqvi- 
tets Akademiens lokal.

Hösten 1902 har i Upsala, under namnet »Urd», bildats en för
ening, som vid universitetet skall söka verka för spridande af känne
dom örn landets fornminnen och för insikten örn vikten af deras 
bevarande. Svenska Fornminnesföreningen har därför trädt i nära 
förbindelse med denna förening.

Under år 1902 hav Styrelsen till hedersledamöter af Föreningen 
valt Antikvar Nikolaysen i Kristiania, Amtmanden Kammarherre 
Vedel i Sorö och Professor Fröken Mestorf i Kiel.

KARL SIDENBLADH.

Oscar Montelias.

Revisionsberättelse för år 1902.
Undertecknade, af Svenska fornminnesföreningen utsedde att 

granska 1902 års räkenskaper och förvaltning, få efter fullgjordt 
uppdrag härmed afgifva följande revisionsberättelse:



Debet.
Behållning från år 1901:

Fasta fonden:
Fordran hos Svenska fornminnesföreningen 1,500: —
Allmänna hypoteksbanken 4 % obligationer 1,200: —
Annan räkning........................................... 205: — 2,905: _

Fordran i Samson & Wallins konkurs 122: so
Inkomster:

1 ständig ledamotsafgift .... 100: —
1 * » . . . . 80: — 180: -
340 årsafgifter............................... 1,700: —
Försålda häften af tidskriften och

Svenska konstminnen:
Utdelning af 26,5 % å ofvanstå-

ende fordran i Samson & Wal-
lins konkurs....................... 32: 4 6

Nordiska bokhandeln .... 142: so
Sekreteraren........................... 10: 25 185: si

Räntor.......................................................... ........70: — 2,135: si
Förskott af kassaförvaltaren....................................... 30: 9 6

Summa kronor 5,071: 47

Utgifter:
Tidskriftens 33:e häfte . 

» 34: e »

Kredit.

. . . . 573: 04 
. . . 757: 75

Annat tryck...............
Distribution och arvoden 
Diverse.......................

1,330: 79 
29: 50 

574: 25 
51: 93

Behållning till år 1903:
Fasta fonden:
Fordran hos Svenska fornminnesföreningen 1,500: — 
Allmänna hypoteksbankens 4 % obl.. . . 1,200: — 
Annan räkning........................................... 385: —

Summa kronor

1,986: 4 7

3,085: - 
5,071: 47

Räkenskaperna äro förda med ordning och noggrannhet, in
komster och utgifter verificerade samt behållningen öfverensstämmande



med räkenskaperna, hvadan vi tillstyrka, att Svenska fornminnes
föreningen måtte bevilja styrelsen och särskildt dess kassaförvaltare 
ansvarsfrihet för 1902 års förvaltning.

Stockholm den 27 februari 1903.
E. W. Berggrén. Anton Blomberg.

Vid Föreningens allmänna möte den 27 februari 1903 valdes

till Ledamöter af Styrelsen:
Bergström, O., kapten,
Ekhoff, E., amanuens,
Leijer, A., kapten,
Lilljekvist, F., slottsarkitekt,
Lindegren, Agi, slottsarkitekt,
Montelius, O., professor,
Salin, B., amanuens,
Sidenbladh, K., öfverdirektör, och 
Warburg, K., professor.

till Suppleanter:
Lyttkens, A., landtbruksinspektör, 
von Ehrenheim, E., kammarherre, och 
Hammarstedt, N. E., amanuens.

till Revisorer:
Folcker, E. G., amanuens, och 
Berggrén, E. W., byggmästare.

till Revisors-Suppleant:
Almgren, O., docent.

Vid Styrelsens sammanträde samma dag valdes till Föreningens

Ordförande: öfverdirektören Sidenbladh,
Vice Ordförande: professor Montelius,
Sekreterare: professor Montelius,
Kassaförvaltare: öfverdirektören Sidenbladh.

Stockholm 1903. Kungl. Boktryckeriet.


