
Årsberättelse

af gifven af Svenska Fornminnesföreningens styrelse 
den 27 febr. 1900.

Af Föreningens tidskrift utkom år 1899 två häften, det 30:e och 
31:a, med hvilket senare det tionde bandet är afslutadt. Det 32:a 
häftet är nu under arbete. Med detta häfte följa titelblad och inne
hållsförteckning för det 10:e bandet.

Styrelsen hoppas att snart kunna utgifva ett nytt häfte af 
»Svenska konstminnen från medeltiden och renässansen». Det skulle
behandla en af mellersta Sveriges äldsta kyrkor, märklig både
genom sitt läge och sina arkitektoniska detaljer. Förberedande
arbeten för häftet äro redan utförda, och, om Kongl. Majit beviljar
samma understöd för detta som för föregående häften, torde det
kunna föreligga färdigt vid Föreningens nästa årsmöte.

Föreningen beslöt vid senaste årsmötet med stöd af § 16 i stad
garna, att något sommarmöte ej heller under 1899 skulle hållas i 
landsorten.

Däremot har Föreningen under sistförflutna år samlats fyra 
gånger här i Stockholm, nämligen vid årsmötet, samt den 12 april, 
den 25 oktober och den 6 december. Dessa sammanträden, som 
genom välvilligt tillmötesgående af Kongl. Vitterhets Historie och 
Antiqvitets Akademiens sekreterare kunnat hållas uti Nationalmuseum, 
i Akademiens lokal, hafva varit talrikt besökta och säkerligen 
kraftigt verkat till främjande af Föreningens ändamål.

Följande föredrag hafva vid dessa sammanträden hållits:
Vid årsmötet, den 25 fehr., af:

intendenten Upmark: »Svenska minnesvårdar från Vasatiden»; och 
professor Montelius: »Grufdrift i äldsta tid».
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Den 12 april af:
professor Montelius: »Solens hjul och det kristna korset;» hvarefter 

han förevisade en vid Dune på Gotland anträffad skatt från 
Valdemar Atterdag tid.
Den 25 oktober af:

professor Montelius: »Handelsförbindelserna mellan Sverige och andra 
land i det 19:de århundradet före Kristi födelse»; 

doktor Ekhoff redogjorde för de pågående arbetena för konserve
randet af Visby stadsmur.
Den 6 december af:

doktor Salin »Våra förfäders religiösa föreställningar under hedna
tiden»;

professor Montelius: »Metalltekniken under bronsåldern här i
Sverige»;

amanuensen Upmark redogjorde för nyupptäckta väggmålningar 
i Gripsholms slott, hvilka förskrifva sig från hertig Carls tid. 
Vid sistnämnda sammanträde öfverlemnades af Föreningen en 

af Styrelsens ledamot herr Agi Lindegren prydligt textad adress 
till professor Montelius med anledning deraf, att han i 25 år varit 
Föreningens sekreterare.

Styrelsen ämnar äfven under innevarande år anordna sådana 
sammanträden, så ofta det låter sig göra.

Sedan senaste årsmötet har Föreningen genom döden förlorat 
en af sina stiftare, artisten Nils Månsson Mandelgren, en af sina 
hedersledamöter, professor Oluf Rygh i Kristiania, samt nu senast 
bibliotekarien Elof Tegnér, under hvars vård det rika museet i Lund 
många år stått.

GUSTAF UPMARK.

Oscar Montelius.

Revisionsberättelse för år 1899.
Undertecknade, af Svenska Fornminnesföreningen utsedde att 

granska 1899 års räkenskaper och förvaltning, få efter verkstäldt 
uppdrag afgifva följande revisionsberättelse.

Räkenskaperna utvisa:



Debet.
Behållning från år 1898, hel och hållen tillhörande Fasta

fonden........................... ............................................. 2,705: —
Inkomster:

323 årsafgifter...........................................1,615: —
Försålda häften af tidskriften och

Svenska konstminnen .... 65: os
Ersättning för »Typologi» . . . 75: — 140: 05
Kapitalrabatt å inköpta obliga-

tioner....................................... 7: —
Räntor........................................... 86: 34 93: 34 1,848: 39

Kronor 4,553: 39

Kredit.
Utgifter:

Tidskriftens 29:e häfte .... 657: 2 5
» 30:e » . . . . 00OzoZD 723: 33

Annat tryck:
Årsberättelse, afgifven år 1898 27: 50
Kallelsebref........................... 60: 5 0
»Typologi»............................... 88: 5 0
Stadgar m. m........................... 29: — 205: so

Distribution och arvoden .... 582: 16
Diverse....................................... 38: n 1,549: io

Återbetaldt förskott af kassaförvaltaren under år 1898 130: 4 6
Behållning till år 1900:

Fasta fonden: Allmänna Hypoteksbankens 4 % obliga-
tioner................................... 2,700: —

Annan räkning........................... 5: — 2,705: —
Öfrig behållning . ................ 168: 83 2,873: 8 3

Kronor 4,553: 39

Då räkenskaperna blifvit förda med synnerlig ordning och 
noggrannhet samt inkomster och utgifter öfverensstämma med veri
fikationerna, få vi tillstyrka full ansvarsfrihet åt styrelsen och kassa
förvaltaren tor är 1899.

Stockholm den 26 febr. 1900.

Erik G. Folcker. E. W. Berggrén.



Vid Föreningens allmänna möte den 27 februari 1900 valdes

till Ledamöter af Styrelsen:
Bergström, O., kapten,
Ekhoff, E., amanuens,
Lilljekvist, F., slottsarkitekt,
Lindegren, Agi, slottsarkitekt,
Montelius, O., professor,
Nordström, S., kanslisekreterare,
Salin, B., amanuens,
Sidenbladh, K., förste aktuarie, och 
Upmark, G., intendent,

till Suppleanter:
von Ehrenheim, E., kammarherre,
Leijer, A., kapten och 
Kruse, J., amanuens,

till Revisorer:
Folcker, E. G., amanuens, och 
Blomberg, A., amanuens,

till Revisors-Suppleant:
Berggrén, E. W., byggmästare.

Vid Styrelsens sammanträde samma dag återvaldes till För
eningens

Ordförande: intendenten Upmark,
Vice Ordförande: förste aktuarien Sidenbladh,
Secreterare: professor Montelius,
Kassaförvaltare: förste aktuarien Sidenbladh.

Stockholm 1900. Kungl. Boktryckeriet.




