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90 cm, otoczone glinianą ścianką wysokości 10-15 cm, warstwa k a
mienia wypełniająca palenisko nosiła ślady przepalenia.

Badania będą kontynuowane.

NOWY TARG, gm .Stary T arg Muzeum Zamkowe
w oj.elbląskie w Malborku

Badania prowadziła mgr Ewa Kazimierczak. Finanso
wało Muzeum Zamkowe w Malborku. T rzeci sezon b a
dań. Cmentarzysko ciałopalne - szkieletowe użytkowa
ne od końca epoki brązu do V w .n .e .

Zbadano 5 ,5  ara  w północnorwschodniej części cmentarzyska poło
żonego na terenie fermy hodowlanej. Odsłonięto 157 pochówków w tym 
55 popielnicowych, 44 jamowe oraz 40 szkieletowych. Pozostała liczba 
to jamy ze spalenizną o nieokreślonej funkcji.

Groby popielnicowe /n a jstarsza  faza cmentarzyska/ uległy najwięk
szemu zniszczeniu w czasie budowy fermy. Były to, n ajczęściej, typowe 
popielnice pozbawione wyposażenia.

Podobnie jak w latach ubiegłych najciekawsze zabytki pochodzą z 
fazy lateńsko-rzym skiej. Po raz pierwszy wystąpiły w grobach Jamo
wych brązowe i żelazne klamry do pasa o konstrukcji zawiasowej lub tró j
dzielnej. W kilku zespołach towarzyszyły im brązowe i żelazne zapinki 
późnolateńskie. Znaczna liczba grobów szkieletowych posiada bogate wy
posażenie. Sądząc na podstawie rozmieszczenia darów grobowych /k o ś
ci się  prawie nie zachowują/ pochówki ułożone były na osi północ-połud
nie. W pięciu przypadkach wyposażenie grobu stanowiły kolie złożone z 
paciorków szklanych różnego typu i bursztynowych płaskich i ósemkowa - 
tych.

W grobie 378 obok paciorka melonowatego, 2 paciorków bursztyno
wych znaleziono 3 zapinki oczkowate datujące obiekt na 11 w .n .e . Na 
przełom 11 i 111 w. można datować grób 384, który oprócz paciorków 
szklanych i bursztynowych wyposażony był w dwie zapinki brązowe z 
druclkowatym kabłąkiem i podwiniętą nóżką.

Badania potwierdzają wyjątkowo długi okres użytkowania cmenta
rzyska. Po trzech sezonach badawczych wydzielono 385 obiektów gro 
bowych.

Prace będą kontynuowane.


