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samt att, såvidt jag förmår uppfatta de snidade benskifvornas karakter, dessa tillhöra en yngre period ä.n
den hr B. antager. - Hr Mellin redogör för en af honom utförd undersökning på Rönneholm (i Rönne-å nedanför Engelholm), hvarest han funnit lemningar af en
åbyggnad från · medeltiden. I den åttonde uppsatsen beskrifvas af hr Bruzelius de i Lund hopförda skånska
runstenar, hvilka ansetts å de orter, der de antrMfats,
icke hafva egt til1räckligt skydd. Af dessa stenar i:i,ro
två upptagna i Liljegrens runurkunder under numren
1577 (Lundagård) och 1444 (Vallkärra). Förut opublicerade ä.ro Skifvarps-stenen, två Gårdstånga-stenar och
en ( oläslig) från Örja.
H. H.
För tredje delen af Antiqvarisk Tidskrift för Sverige
r~ro tryckta fyra ark af en uppsats af dr Mo11telius
om ))Bronsåldern i norra och mellersta Sverigen.

Hva rj eh anda.
FYND P Å BJÖRKÖ.
Hvar staden Birca låg har, som
bekant ä.r, varit i senare tid ömtvistadt. Under den karolinska tiden ansåg man det vara ganska visst, att den
fordom fri:ijdad e staden legat på den lilla Björköu i
lVlälaren. Sedan dess har man velat förlägga den än till
Kalmartrakten, H,n till Sigtuna. Emell~rtid tala uppgifterna
i de skriftliga kH,llorna, synes det mig, allramest för
Björkön, och öns många grafhögar, den svarta jorden,
med dess om en brand vitnande kolstybb och aska samt
i denna funna mynt, andra fornsaker och ben 1 understödja på bästa sätt de historiska slutsatserna. Under
sommaren och hösten har kandidat Hj. Stolpe på Björkön företagit undersökningar, hvilka visa, att förrådet af
1
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ben, med få undantag af <ljur (bland hv.ilka husdjuren
äro talrikt representerade) är förvånande stort, hvilket
i sin ordning vitnar om den forna stadens betydelse.
De bland benen funna fornsakerna tillhöra, för så vidt de
kommit till min kännedom, liksom de <ler tidigare funna,
elen yngre jernåldern, cl. v. s. slutet af vår heclnaticl.
Således, om än djurbenen blifvit klufna på det märgen
skulle blifva åtkomlig, kan detta benlager icke jämföras
med de danska kjökkenmödclingarne, som tillhöra stenåldern och innehålla ben af inga andra husdjur än hunden.
H. H.

Gåfvor till Statens Historiska Museum och Kongl. Mynt- '
kabinettet under loppet af år 1871.
Af fru friherrinnan 1VI. von Beslcow: fe m lltländska moderna mynt (4 i silfver, 1 i koppar) , 2 penningar i förgyld messing till minne af prins Napoleons
den 14 Juni 1856 och en minnespenning i j ern öfver Carl von Linne. Inv.

cl;

4

3.

Af possessionaten hr F. von Rothstein: en kufisk clirhem, slagen under
Abbasid-khalifen El-Mamun i Bagdad år 208 e. Heg. (823,4 e. Kr.), funnen vid
dikesgräfuing å Malma egor, Badelunda socken, Vestmanlar:d. Inv. 4495.
Af Joh. Evans Esq., engelsk fornforskare och myntkännare: 14 romerska
silfvermynt frKn det fjerde Krhunclradet. Inv. 4496.
Af hans excellence grefve B. von Platen: 1. ett i guld och elfenben infattaclt handsigill med hans excellence grefve Carl de Geers vapen, graveradt i karneol; 2. Ridderskapets och Adelns medalj öfver samma excellence, ett
exemplar i g-uld; 3. tjugo, af belgiern Wien er graverade bronsmedaljer, framställande arlntektoniska mästerverk i Belgien. Inv. 4500.
Af hr G. Noi·in: en stenyxa med skafthKl, af allmän form, 5,5 t. lKng,
funn en vid nyodling i Kila socken, JönKkers härad, Södermanlaud. Inv. 4501.
Af hr H. Hägei·ström: en onleusstjerna af förgyld messing, begagnad af ett
okänclt ordenssällskap; inRkriften : Agnus Dei, qui to1lit peccata mundi. luv. 4503.
Af Liin,qhems församling i Vestergötland: en romansk dopfunt af sten (1100talet) mecl reliefbilder (centaur o. s. v.). lnv. 4505.
Af framl. öfversten m. m. hr 0. J . Hagelstctin och fru F . Hagelstmn, f.
Bm enstam: en högst dyrbar snusdosa med infattade solitärer och briljanter pK
locket (testamentarisk gll.fva, som redan blif'yit af fru Hagelstam till lVIuseum
öfverlemuad). luv. 4506.
(Forts.)

Ståtens Historiska Museum och Kongl. Myntkabinettet,
som hållas för allmänheten, utan afgift, tillgängliga
tisdagar och fredagar, sommartiden kl. 12-3, vintertiden 12- 2, hafva besökts under November månad af
665 och under December af 489 personer. Antalet besökand e under hela året 1871: 20,3 74.
Stockholm, Ivnr 1-Jrcggströms boktrycke1·i, 1872.

