
Årsberättelse

afgifven af Svenska Fornminnesföreningens styrelse den 28
febr. 1898.

Af föreningens tidskrift utkom under år 1897 det 28:e häftet, 
det tionde bandets torsta häfte. Det 29:e häftet är under tryck
ning och blir snart färdigt att utdelas till föreningens ledamöter.

Af »Svenska konstminnen från medeltiden och renässansen» blef 
det 7:e häftet färdigt under förra året. Föreningens tillgångar 
medgifva ej att omedelbart påbörja utgifvandet af något nytt häfte, 
huru önskvärdt det än vore att detta arbete kunde fortskrida has
tigare än hittills varit möjligt.

I enlighet med Föreningens beslut vid senaste årsmötet har ej 
heller under det sistförfluten året något sommarmöte hållits.

Däremot har Styrelsen beslutit att under innevarande år bereda 
ledamöterna tillfälle att oftare än hvad hittills varit fallet samlas 
här i staden för att meddela hvarandra resultaten af sina under
sökningar och för att få kännedom örn det vigtigaste nya som på 
olika områden uträttats. Meningen vore, att åtminstone de flesta 
af dessa sammanträden skulle hållas i Nationalmuseum, för att göra 
det möjligt att för Föreningens ledamöter framlägga de nya fynd 
som anträffats och för att kunna jämföra dem med de äldre.

Alla de olika verksamhetsområden, som intressera Svenska 
Fornminnesföreningen, skulle härvid komma i betraktande: ej blott 
den förhistoriska fornforskningen samt kunskapen om minnena från
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medeltidens och senare tiders konst- och kulturhistoria, utan äfven 
allt det som hör till Folk-lore.

I sammanhang härmed skulle Föreningens tidskrift hädanefter 
utgifvas i två eller flera mindre häften hvarje år, så att redogörelse 
för förhandlingarna vid sammanträdena måtte så fort ske kan 
komma till ledamöternas kännedom.

Styrelsen är öfvertygad örn, att denna anordning skall visa sig 
vara till Föreningens fromma och bidraga till främjandet af forsk
ningen på de olika arbetsfält, som ligga inom Föreningens område.

GUSTAF UPMARK.

Oscar Montelius.



Undertecknade, af Svenska Fornminnesföreningen utsedde att 
granska föreningens räkenskaper och förvaltning för år 1897, få 
efter fullgjordt uppdrag härmed afgifva följande revisionsberättelse.

Debet.
Behållning från år 1896:

Fasta fonden.................................... 2,505: —
Öfrig behållning............................ 138: 34 2,643: 34

Inkomster år 1897:
288 årsafgifter å 5 kronor.......................  1,440: —
1 ständig ledamotsafgift........................... 100: —
Försålda häften af tidskriften och af

Svenska konstminnen............ 182: 30
Gåfva af sekreteraren, professor Montelius 100: —
Räntor............................................... 97: 50 1,919; 80
Förskott af kassaförvaltaren................... .......................142: 55

Summa kr. 4,705: 69

Kredit.
Utgifter under år 1897:

Tidskriftens 28:e häfte................... 575: —
Svenska konstminnen, 7:e häftet .... 798: 47
Distribution och arvoden.............. 626: 79

Diverse........................................... 100: 4 3 2,100: 0 9
Behållning till år 1898:

Fasta fonden:
Allmänna Hypoteksbankens 4 % obliga

tioner ............................................... 2,000: —
Deposition i Mälareprovinsernas Enskilda

Bank............................................... 500: —
Å annan räkning................................... 105: — 2,605: _

Summa kr. 4,705: 69
Då räkenskaperna voro ordentligt förda och med vederbörliga 

verifikationer försedda, få vi tillstyrka full ansvarsfrihet för skatt
mästaren, förste aktuarien doktor Karl Sidenbladh.

Stockholm den 26 februari 1898.

Ax. Leijer. Anton ^Blomberg.



Vid Föreningens allmänna möte den 28 februari 1898 valdes

till Ledamöter af Styrelsen:
Bergström, 0., kapten,
Ekhoff, E., amanuens,
Kulle, J., artist,
Lilljekvist, F., arkitekt,
Montelius, 0., professor,
Nordström, S., kanslisekreterare,
Salin, B., amanuens,
Sidenbladh, K., förste aktuarie, och 
Upmark, G., intendent;

till Suppleanter:
Boije af Gennäs, S., e. o. lektor; 
von Ehrenheim, E., kammarherre, och 
Lindegren, A., arkitekt,

till Revisorer:
Blomberg, A., amanuens, och 
Leijer, A., kapten;

till Revisors-Suppleant:
Folcker, E. G., amanuens.

Vid Styrelsens sammanträde samma dag återvaldes till För
eningens

Ordförande: intendenten Upmark,
Vice Ordförande: förste aktuarieu Sidenbladh,
Sekreterare: professor Montelius,
Kassaförvaltare: förste aktuarie!! Sidenbladh.

Stockholm 1898. Kungl. Boktryckeriet.


