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att de även förekomma kring flodens övre lopp. Av min i Fornvännen 1956, 
s. 259 återgivna kar ta framgår tydligt, att inte elt enda glas av detta slag 
föreligger vare sig vid Oders mynning eller dess övre lopp. Sannolikt har 
denna flod haft stor betydelse för spridningen av andra , äldre glas till 
Norden, men inte för denna östliga typ från yngre romersk järnålder . — 
Förfa t tar innans ovillighet att r äkna med Norges förbindelser med Weichsel
området och Östtyskland i a l lmänhet förefaller så mycket egendomligare, 
som hennes l i t teraturförteckning upptar den norske kollegan A. E. Herteigs 
arbele av år 1955 med dess s tarka framhållande av denna viktiga förbin
delseled, för folkvandringstiden ytterligare unders t ruken av Äberg (jfr an
mälaren i Fornvännen 1947, s. 264, not 35). 

Gunnar Ekholm 

XL SYMPOSION FUR SACHSENFORSCHUNG 

I SCHLESWIG 1959 

Den 3—5 december 1959 sammanträffade deltagarna i XI. Symposion fiir 
Sachsenforschung pä Schloss Gottorp i Schleswig. Denna specialkongress har 
därmed existerat i 10 år och Sverige deltog nu för första gången. Detta ger 
anledning till en tillbakablick och en orientering. 

Symposiet sammant rädde första gången i Cuxhaven 1949. Initiativtagare 
var museichefen K. Waller, Cuxhaven, och deltagarna den gången blott 
8—9 arkeologer, som voro inriktade på »Sachsenforschung» och därmed 
sammanhängande problem. Symposiet har sedan dess tämligen regelmässigt 
hållits en gång om året på olika platser inom den för problemen centrala 
forskningsregionen (Tyskland, England, Holland). Samtidigt har deltagar
antalet utökats i samma mån som inbjudningar utfärdats till representanter 
för länder gränsande till det nordvästtyska området. Ar 1951 kommo hol
ländska, danska och engelska representanter med. Är 1958 blev Belgien och 
Norge representerat och 1959 även Sverige. Römisch-Germanische Kommission 
deltager också numera. Urvalet vid inbjudningarna bar tagit sikte på alt samla 
representanter från det för »Sachsenforschung» centrala området samt frän 
angränsande områden, som tangera denna forsknings problem. Deltagarnas 
arbetsområden skola falla inom äldre järnålder och folkvandringslid, och 
deltagarantalet skall hållas så lågt som möjligt, för att symposiets slutna 
karak tä r inte skall äventyras. I Schleswig sammanträffade 28 arkeologer. 

Programmet i Schleswig omfattade — förutom en inledande historik av 
professor H. J. Eggers, Hamburg, över symposiets arbete — föredrag och 
diskussioner kring del för denna sammankomst fastställda ämnet : Kultur-
gruppen in Schleswig-Holstein vom Spätlaténe bis zur Karolingerzeit. Av 
de olika punkterna i programmet kan nämnas en presentat ion av Dr K. 
Raddatz, Schleswig, av ett omfattande material från gravfältet Sörup vid 
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Flensburg. Dr A. Banlelmann, Schleswig, föreläste över sina grävningar vid 
Elisenhof och Tofting. En omfattande boplatsundersökning i Wittorf vid 
Neumiinster med material , som sträcker sig in i 900—1000-talen, framlades 
av Dr II. Hingst, Schleswig. Museichefen K. Waller talade över keramik
material i Nordsjöområdet från karolingisk tid. Professor W. Wegewitz, 
Hamburg-Harburg, behandlade fynd frän rikt utrustade skelettgravar från 
400-talet, påträffade i t rakten av Hamburg, och museumsinspeklör H. Neu-
maiin, Haderilev, redogjorde för nya fynd av rika skelettgravar med ovan
liga stensättningar påträffade pä Jylland och daterbara till romersk järn
ålder. Professor J. N. L. Myres, Oxford, föreläste över 400-laIets keramik-
typer i t rakten av Schleswig och i England. Dr W. Winkelmann, Munster, 
gav cn prel iminär presentation av nya fynd av skeletlgravar frän 700-talet 
med såväl ryt tare som hästar gravlagda, i en del fall försedda med en utom
ordentligt rik utrustning av praktfulla vapen, belselbeslag m. m. Dr C. Dun-
ning, London, talade om förbindelserna mellan områdena på ömse sidor om 
Engelska kanalen under den senare delen av järnåldern och lade därvid 
huvudvikten på keramiken. Det i föredragen framlagda materialet överskred 
väl ibland de för ämnet fastslällda gränserna men gav dock indirekt en 
värdefull belysning åt den för symposiets arbele centrala problemställningen. 

I programmet ingick dessutom besök i Schleswigmuseets samlingar och 
diskussioner kring en för deltagarna ordnad specialulslällning av nya fynd. 
Professor K. Kersten visade därvid det r ika materialet från gravfällen vid 
l lornhcck och Hamfelde (laténetid och romersk järnålder) och cand. phil. 
R. H. Behrends, Kiel, demonstrerade elt av honom utgrävt, l ikt gravmaterial 
från Schwissel i Holstein med fynd från såväl laténetid som romersk järn
ålder. En mängd lerkärl härröra från gravfältet. Under några eftermiddags-
l immar gjordes dessutom ett besök i Hedeby, där professor K. Kersten 
orienterade om nya fynd och arbetsuppgifter inom området. 

Till symposiet hörde även sällskaplig samvaro och enskilda diskussioner 
mellan deltagarna över aktuella problem. Symposiets nästa sammankomst , 
lill vilken prel iminär inbjudan utfärdades, blir i Hannover i december 1960. 

Berta Stjernquist 
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