All of the investigated objects were divided into two groups: cemetery finds and the
old town objects which disturbed the burials.
The old town objects included stone foundations, wooden stakes, and canine bones.
Sherds found in the vicinity of the stones and
under them allow the building to be dated to
the 18th–19th century.
During the 2009 investigation the bones
from two small animals were found. One of
them is a dog connected with the old town period, the other a whole chicken which should
belong to the cemetery period. It cannot have
been used for food so it was probably sacrificed during funeral-related rites.
In 2009 six burials (11–16), found at a
depth of 0.84–1.2 m, were excavated. Five
burials were oriented in the usual NW or SE
direction. Only burial 11, that of a male, was
oriented differently: 15° (NE). The females
were buried with their heads to the SE, males
to the NW. Burials 12, 13, and 14 were arranged in one row, burial 15 in another. Burials 11 and 16 were between these two rows.
All of the individuals had been buried supine,
the legs extended, and the arms in various positions.
A socketed axe and tanged knife were
placed in burial 11 for the male there. Coil
beads and one spacer plate, i.e. fragments of a
coil bead chaplet with a narrow spacer plate
were collected in the vicinity of burials 12 and
13. Stones were found in the pit in burial 14,
but none in the other pits.
Since 1961, 263.9 m2 have been excavated
in Šiauliai cemetery and 18 burials with few or
no grave goods found. This was a flat cemetery dating to the 4th–5th centuries.
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Vykintas Vaitkevičius

Bajorų kapinynas
2009 m. pagal KPD archeologinių vertybių tyrimų programą KU ir KšM tęsė Bajorų
kapinyno (Elektrėnų sav., Kietaviškių sen.) tyrinėjimus (žr. ATL 2006 metais, V., 2007,
p. 146–153; ATL 2007 metais, V., 2008, p. 192–
198; ATL 2008 metais, V., 2009, p. 134–140).
Tyrimų metu aptikti radiniai perduoti į KšM.
2009 m. ištirti 7 plotai (iš viso 73,25 m2)
kapinyno R ir ŠV dalyse (1, 2 pav.), dar 2 plotai (21,25 m2) – pakartotinai 2006 m. tyrinėtų
plotų 3 ir 4 vietoje.
Plotas 19. Po velėna tyrimų plote slūgsojo
juodžemis su žvyro priemaiša. Iki apie 28 cm
gylio (Habs100,61 m) radiniai telkėsi perkasos
ŠV dalyje. Giliau jie buvo paplitę tolygiai, fiksuotos tik žiestos keramikos šukių ir individualių radinių (pasaginės segės pastorintais galais fragmentas, dviejų peilių smaigaliai,
piniginės (?) apkalo dalis, nežinomos paskirties dirbinių fragmentai) koncentracijos.
Palaipsniui ploto R dalyje juodžemio
spalva keitėsi ir priklausomai nuo drėgmės
(jai didėjant), jis buvo panašus į tamsiai rudos
žemės horizontą. Netrukus ištisinis juodžemio sluoksnis ploto centrinėje dalyje virto pailgomis R–V kryptimi išsitęsusiomis dėmėmis – laukinių žvėrelių urvų kontūrais.
Paskutiniai degintiniai kaulai rasti apie 35–
37 cm gylyje (Habs100,54–100,52 m). Taip giliai jie atsidūrė veikiausiai žvėrelių dėka.
Plotas 20. Tyrimų plote po velėna slūgsojo juodžemis su žvyro, vietomis stambaus,
priemaiša. Vidutiniškai 10x15x10 cm, 15x15x
15 cm dydžio rieduliukų gausa dar labiau išsiskyrė gilesnis horizontas ir įžemis.
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1 pav. 2006–2009 m. Bajorų kapinyne
ištirti plotai. R. Mockaus brėž.
su autoriaus papildymais.
Fig. 1. The areas excavated in Bajorai
cemetery during 2006–2009.
2 pav. Bajorų kapinyno
tyrinėjimai, žvelgiant iš PV.
G. Kuliešiaus nuotr.
Fig. 2. The excavation of Bajorai
cemetery as seen from the SW.
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3 pav. Plote 20 rastas peilis in situ. V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 3. The knife in situ that was found in area 20.

6 pav. Ploto 22 V sienelės stratigrafija: velėna, durpės,
juodas smėlis ir įžemis. V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 6. The stratigraphy of the W wall in area 22: sod,
peat, black sand, and sterile soil.

0
3 cm
4 pav. Plote 21 surastas skiltuvas. V. Vaitkevičiaus nuotr.

0

Fig. 4. The fire striker found in area 21.

Fig. 7. The key found in area 22.

3 cm

7 pav. Plote 22 rastas raktas. V. Vaitkevičiaus nuotr.

5 pav. Plotas 22. Durpėse slūgsančios keramikos šukės,
degintiniai kaulai ir individualūs radiniai iš R.
V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 5. Ceramic sherds, cremated bones, and individual
finds discovered in the peat in area 22, as seen from the E.

Palaipsniui ploto R dalyje, kaip ir plote
19, juodžemio spalva keitėsi, jis tapo panašus į
tamsiai rudos žemės horizontą, vėliau ištisinis
juodžemio sluoksnis virto netaisyklingos formos lopiniais ir lopinėliais, kuriuose tarp iš
įžemio kyšančių akmenų viršūnių slūgsojo ir
keramikos šukės, ir metaliniai radiniai. Būdingas pavyzdys – sukapoto sidabrinio papuošalo fragmentas 31 cm gylyje (Habs100,58 m),
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16 cm ilgio peilis 44 cm gylyje (Habs100,45 m)
(3 pav.).
35 cm gylyje (Habs100,52 m) rasta angliukų, pasklidusių apie 30x40 cm dydžio R–V
kryptimi pailgame plote su ryškesne koncentracija V dalyje. Nepastebėta, kad jie būtų susiję su keramikos šukėmis ar individualiais radiniais. Paskutiniai degintiniai kaulai užfiksuoti 43 cm gylyje (Habs100,46 m).
Plotas 21 buvo tarpinėje padėtyje tarp kapinyno kalvos viršuje ir Š papėdėje esančių radinių telkinių. Ploto žemė įvairios mechaninės sudėties – Š dalyje juodžemis buvo gerokai
sausesnis ir biresnis nei likusioje dalyje, čia
telkėsi ir visi radiniai. Iš jų paminėtinas 32 cm
gylyje (Habs100,57 m) surastas uždaro tipo skiltuvas (4 pav.), panašiame gylyje, tačiau skirtinguose kvadratuose surastos dvi to paties skustuvo dalys, 34 cm gylyje (Habs100,55 m) – yla,
o 48 cm gylyje (Habs100,41 m), taigi įsmigęs į
įžemį, – pintos žalvarinės apyrankės fragmentas.
Plotas 21 degintinių kaulų gausa, panašiai
kaip anksčiau greta ištirtas plotas 18, nepasižymėjo.
Plotas 22. Tyrimų plotas išmatuotas taip,
kad jo R siena tiksliai prisišlietų prie ploto 10.
Ploto Š dalyje žemė buvo apysausė, bet sunkiai
sijojama. Likusi didžioji tyrimų ploto dalis
drėko nuo pat viršaus, o velėnos vietoje faktiškai ten augo vieni meldai (ajerai).
Pradžioje preparuota mentelėmis, žemė
sijota arba pilta į krūvą kartu su sinchroniškai
tiriamo ploto 23 žemėmis. Tyrimų eigą (perėjimą prie plovimo siurbliu Honda WH20X)
pakeitė aptikta radinių koncentracija. Čia 89–
94 cm gylyje (Habs100–99,95 m) ėmė gausėti

0
3 cm
8 pav. Plote 22 rasta kaulinė yla. V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 8. The bone awl found in area 22.

kaulų, o apie 99 cm (Habs99,90 m) gylyje –
žiestos keramikos (taip pat ornamentuotos) ir
individualių radinių (5 pav.).
Čia buvo daug degintinių kaulų, kai kurie
jų fragmentai, lyginant su įprasta 2006–
2008 m. padėtimi Bajorų kapinyne, ne tik
stambūs, bet ir geros būklės, su įžiūrimomis
smulkiausiomis faktūros ir briaunelių detalėmis, primena Rytų Lietuvos pilkapių degintinius kapus. Minėto lokalaus arealo R ir P ribos
iš esmės sutapo su durpių išplitimo ribomis.
Išsamų ploto 22 stratigrafijos ir radinių
slūgsojimo vaizdą leido susidaryti baigiantis
ekspedicijai preciziškai ištirta kontrolinė juosta tarp plotų 10 ir 22 – išpreparuotas ir išplautas kiekvienas velėnos gabalėlis, kiekvienas
jaurinio dirvožemio, durpių ir juodo smėlio
su suodžiais ir degėsiais kibiras. Gautas įdomus rezultatas – visi radiniai (kaulai, keramikos šukės ir individualūs radiniai) slūgsojo
viršutiniuose žemės sluoksniuose, pradedant
nuo pačios velėnos ir sekant žemyn iki juodžemio, jaurinio dirvožemio ir durpių imtinai
(6 pav.). Giliau jie buvo aptinkami tik sporadiškai. Antai velėnoje minėtame kontrolinės
juostos ruože slūgsojo 17 g smulkių degintinių kaulų (iš viso 116 vienetų), viršutinėje jaurinio dirvožemio / durpių dalyje – 16 g (131
vienetas), apatinėje – 10 g (47 vienetai), o juodame smėlyje – vos 4 g (8 vienetai).
Dauguma individualių radinių susiję su
kapinyno kalvos viršuje užfiksuotu radinių telkiniu, kaip antai: žiedas, kniedė, raktas (7 pav.),
stačiakampio formos apkalas, piniginės (?)
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9 pav. Plote 23 išplautas
stiklo karolis.
V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 9. The glass bead
screened out in area 23.
0
1 cm
10 pav. Plote 24 rastas
verpstuko fragmentas.
V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 10. A spindle whorl
fragment found in area 24.

apkalas, E formos apkalas, juostinės apyrankės fragmentas.
Atskiro dėmesio verta kaulinė yla, surasta
plaunant žemes (8 pav.). Į šį 5,2 cm ilgio,
1,2 cm pločio, 4 mm storio kaulinį dirbinį, tyrimų metu patekusį į degintinių kaulų maišelį,
dėmesys atkreiptas tik ekspedicijai pasibaigus.
Remiantis dr. T. Ostrausku, tai mezolito laikotarpio dirbinys, kokių randama durpyninėse
akmens amžiaus gyvenvietėse.
Plotas 23 matuotas taip, kad jo R siena
prisišlietų prie ploto 22. Šis plotas dar labiau
šlapo nei plotas 22.
Pradžioje preparuota mentelėmis, tyrimų
eigą (perėjimą prie plovimo) pakeitė plote 22
aptikta radinių koncentracija. Buvo aišku, jog
ji gali tęstis V kryptimi, taigi, priemonės, kurių imtasi plote 22, pritaikytos ir 23-iajame.
Išsamų stratigrafijos ir radinių slūgsojimo vaizdą leido susidaryti baigiantis ekspedicijai preciziškai ištirta 40 cm pločio juosta,
kuri visą ekspedicijos laiką buvo kaip atrama
mobiliems tilteliams, ant kurių būdami ekspedicijos dalyviai ir tyrė plotus 22 ir 23.
Nustatyta, jog didžioji dalis keramikos
fragmentų (su nedidelėmis išimtimis tiksliau
juos būtų vadinti trupiniais), taip pat degintiniai kaulai ir individualūs radiniai slūgso vir-
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šutiniuose žemės sluoksniuose, pradedant
nuo velėnos ir sekant žemyn iki jaurinio dirvožemio ir durpių viršutinio bei apatinio
sluoksnių sandūros imtinai. Antai minėtame
atraminės juostos ruože velėnoje slūgsojo 23 g
smulkių degintinių kaulų (iš viso 142 vienetai), viršutinėje jaurinio dirvožemio / durpių
dalyje – 23 g (145 vienetai), apatinėje – 11 g
(58 vienetai), o juodame smėlyje – vos 7 g (12
vienetų). Be to, paaiškėjo, jog radinių koncentracija didėja pelkės kryptimi (tolyn į Š).
Pastebėta, jog žiestos keramikos fragmentai, rasti ploto 23 durpėse, yra identiški savo
molio mase, spalva ir ornamentu rastiems kapinyno kalvos viršuje. Tą patį galima pasakyti
apie ugnyje deformuotą žvangutį, surastą
85 cm gylyje (Habs100,04 m). Vizualiai nuo
anksčiau plote 10 rastų korodavusių strėlės
antgalių nesiskyrė ir rastasis plote 23 77 cm
gylyje (Habs100,12 m). Visai naujam, iki tol Bajoruose nematytam radinių tipui atstovavo tik
išplautas rantytas žalio stiklo karolis (9 pav.).
Pažymėtina, jog plaunant ploto P dalies
žemes, apatiniame durpių horizonte iš keramikos absoliučiai dominavo vandens nugludinti lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi
trupiniai (rasti 28 vienetai arba 13 g).
Degintinių kaulų morfologija buvo tokia
pati kaip plote 22. Tai įvairaus dydžio nenuzulinti rudos ir rausvos spalvos kaulai aštriomis
briaunelėmis, sprendžiant iš dantų ir jų šaknų,
būdingi tiek žmonėms, tiek gyvūnams.
Plotas 24 pagal savo padėtį buvo artimas
plotams 15, 18 ir 21. Jo R pakraštys buvo drėgnas, žemė sunkiai sijojosi. Po velėna juodžemį
keitė jaurinis dirvožemis, kuris paprastai rodo
ir netoli slūgsančias durpes. Žemutiniame horizonte buvo užfiksuotas juodas suplautas
smėlis, gerai pažįstamas iš kapinyno kalvos Š
papėdės tyrimų.

Kaip ir buvo galima tikėtis, plotas 24 nepasižymėjo individualių radinių gausa. Tačiau
3 metaliniai radiniai – trikampio pjūvio apyrankės, puoštos eglutės ornamentu, fragmentas, rakto dalis ir skustuvas – rodė ryšį su kalvos viršuje esančiu radinių telkiniu. Molinio
ritinio formos verpstuko fragmentas (10 pav.),
surastas 57 cm gylyje (Habs100,32 m), sietinas
su jau anksčiau Bajoruose rastais V–VI a. radiniais (lipdyta keramika grublėtu paviršiumi).
Plotas 25 savo stratigrafija ir planigrafija
buvo labai artimas 24-ajam. Tiesa, iš metalinių radinių čia paminėtinas tik žiedas pynimą
imituojančia priekine dalimi, kniedė ir adatos
fragmentas. Ploto R dalies žemė, baigiantis
juodžemio sluoksniui, ir ypač prasidėjus iš
kitų plotų tyrimų pažįstamam intensyviam
juodo smėlio sluoksniui, tikrinta ypač atidžiai,
ji buvo plaunama, tačiau žymesnių radinių
koncentracijų neužfiksuota.
Iš titnago radinių išsiskyrė surasti iš skelčių pagaminti peiliai (11 pav.).
Plotai 1–4. Juose 2006 m. buvo surastas
971 individualus radinys, daugiausia žalvariniai arba geležiniai. 2007 m. plotų 1–4 velėnoje ir po ja papildomai surasta 17, o 2008 m.
– net 47 radiniai. Tada tapo aišku, jog iš dalies
dėl nepakankamo metalo ieškiklio jautrumo
(2006 m. buvo naudojamas White DFX, nuo
2007 m. – Shadow 5X), iš dalies dėl radinių
gausos ir operatorių nepatyrimo 2006 m. dalis radinių plotų 1–4 žemėse liko nepastebėti.
Nuspręsta dar kartą ištirti plotus 3 ir 4, kurie
buvo užpilti visų keturių pirmųjų plotų
žeme.
Šio pakartotinio tyrimo metu nebuvo keliami jokie ypatingi fiksacijos ar kitokie reikalavimai, o tik svarbiausias – kuo kruopščiau
surinkti kaulus, keramikos šukes, titnago ir
individualius radinius.

11 pav. Plote 25 rasti
akmens amžiaus
laikotarpio peiliai.
A. Kurilienės nuotr.
Fig. 11. Stone Age knives
found in area 25.
0

2 cm

2009 m. pakartotinio tyrimo metu buvo
surastas 121 individualus radinys, tarp jų 89
smulkūs dirbinių fragmentai ir susilydymai. Iš
viso 2007–2009 m. buvo surasti 185 individualūs radiniai, tarp jų 129 smulkūs, 5x5 mm
dydžio ir mažesni susilydimai ar dirbinių fragmentai. 56 radiniai buvo kiek didesni ir (arba)
nustatomos paskirties dirbiniai, tarp kurių
minėtini: 5 žvangučiai, 3 žalvarinių ir vieno
sukapoto sidabrinio žiedo lankelio fragmentas, 3 kniedės ir viena kniedė su tarpine, 2 kilpvinės, pasaginės segės galvutė, pasaginės segės
liežuvėlio fragmentas, skardinės apskritos segės fragmentas, peilio smaigalys, susilydęs
alavinis ir stiklinis karoliukai, kabučio-kryželio fragmentas, nežinomos formos kabučio
ąselė, karčių įvijos fragmentas, grandelė, dviejų sutrupėjusių galąstuvų fragmentai, o taip
pat 11 įvairių apkalų arba jų fragmentų, 1 sveika adata ir 10 jų fragmentų.
Kalbant apie keramiką, 2006 m. plotuose
1–4 jos šukių buvo rasta 3386 vienetai (10,932
kg; lipdytų 25 vienetai, žiestų 3361 vienetai).
Vidutinis vienos šukės svoris siekė 3,22 g. Pakartotinio tyrimo metu buvo surastos 234 keramikos šukės (341 g; lipdytos 6 vienetai, žiestų 228 vienetai). Vidutinis šukės svoris buvo
1,45 g, taigi 2009 m. šukės buvo vidutiniškai
du kartus mažesnės bei lengvesnės už rastąsias 2006 m.
2006 m. plotuose 1–4 buvo surinkta 7,184
kg degintinių kaulų, o 2009 m. surinktų, deja,
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12 pav. Plote 20 rastas sukapoto sidabrinio papuošalo
fragmentas. V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 12. The fragment of a chopped up silver ornament
found in area 20.

smulkių ir mažai informatyvių, kaulų svoris
siekė 443 g.
Titnago radinių pakartotinio tyrimo
metu rasta 52 vienetai (1 ašmenėlis, 6 skeltės ir
45 nuoskalos).
Apibendrinant 2009 m. archeologinių tyrinėjimų rezultatus, galima pasakyti, jog degintinių kapų horizontas – juodžemio sluoksnis su kaulais, keramikos ir individualiais
radiniais – tolstant nuo kalvos centrinės dalies, toliau tolydžio plonėjo. Tačiau plotuose
22 ir 23 aptikta nauja didelė radinių koncentracija, kuri plečia archeologinės vietos ribas
Š–ŠV kryptimi.
Ekspedicijos metu surasti 332 titnago radiniai kaip ir ankstesniais metais yra datuojami mezolito–neolito laikotarpiu. Dauguma
šių radinių labai apzulinti, dalis padengti stora
patina, dalis perdegę ugnyje. Iš 332 radinių
298 yra nuoskalos, 23 skeltės arba jų dalys, 3
skaldytiniai, 2 ašmenėliai, 2 peiliai, 2 rėžtukai,
2 rėžtukai-grandukai. 52 radiniai rasti pakartotinio plotų 1–4 tyrimo metu, o likusieji 280
tolygiai pasiskirsto po 7 tyrimų plotus.
Lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi
rasta 35 vienetai, iš kurių net 29 vienetai plaunant – ploto 23 žemes, ir 6 vienetai – pakartotinio plotų 1–4 tyrimo metu. Galbūt grublėtosios keramikos radinių horizontui priklauso ir
3 apšlifuoti akmenys, kurie buvo rasti plotų
1–4 žemėje, bei ritinio formos verpstuko fra-
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gmentas. Žiestos keramikos rasti 787 vienetai,
taigi iš viso tyrimų metu surasti 822 lipdytos ir
žiestos keramikos fragmentai (bendro 1,322
kg svorio).
Individualių žalvario, geležies, sidabro,
alavo, stiklo, akmens radinių, būdingų XIV–
XV a. I pusei, sąrašą sudaro 255 pozicijos. 121
radinys rastas pakartotinio plotų 1–4 tyrimo
metu. Toliau daugėjo Bajoruose pažįstamų
dirbinių: adatų, kilpvinių, diržo ir piniginės
apkalų, peilių, raktų, skiltuvų, skustuvų, žiedų,
žvangučių. Išplautas rantytas žalio stiklo karolis rodo, jog ateityje šių dirbinių skaičius dar
gali išaugti. Reikšmingas dar vienas sukapoto
sidabrinio žiedo lankelio fragmentas, kurių
Bajoruose iš viso rasta jau 6 ir dar vieno, nežinomo tipo sukapoto sidabrinio papuošalo dalis (12 pav.).
Degintinių žmonių ir gyvūnų kaulų
2009 m. surinkta 1,515 kg (taigi, iš viso per
2006–2009 m. – 10,85 kg). Kaulų, rastų plotuose 19–21, 24–25 iš vienos pusės ir 22–23 iš
kitos išvaizda skiriasi. Antrieji yra puikios būklės, su išlikusiomis smulkiausiomis detalėmis, todėl gali kiek pakeisti iki šiol menku informatyvumu pasižymėjusios Bajorų osteologinės medžiagos vaizdą.
Išskyrus strėlės antgalį plote 23, kapinyno
kalvos papėdėje nerasta iki tol šiai paminklo
vietai būdingų stambių geležinių ir žalvarinių
radinių – ginklų ar papuošalų. Tačiau plotuose 22–23 surasta nauja radinių koncentracija
faktiškai atkartojo iš kalvos centrinės dalies
tyrimų gerai pažįstamą vaizdą: degintiniai
kaulai čia buvo išberti kartu su keramikos šukėmis ir pavieniais individualiais radiniais. Šis
faktas iš esmės keičia iki šiol aukojimo vieta
vadinto radinių telkinio kalvos Š papėdės plotuose interpretaciją, nes aukščiau jau minėtus
ir 2009 m. naujais dirbinių tipais papildytus

radinius kalvos papėdėje pelkėje lydi ir degintiniai kaulai, ir žiestos ornamentuotos keramikos fragmentai. Į klausimą, ar panašios radinių koncentracijos kaip plotuose 22 ir 23 nebuvo anksčiau tirtuose gretimuose plotuose 6,
10 ir 16, nėra paprasta atsakyti. Pastebėti keramikos šukę ir juo labiau degintinį kaulą tarp
preparuojamų durpių nepaprastai sunku.
2009 m. perversmą padarė nuodugnus žemių
plovimas, tačiau jis buvo pradėtas jau pastebėjus radinių gausėjimą preparuojant mentelėmis.
Galima teigti, jog tokios didelės radinių
koncentracijos, kokia buvo aptikta šlapiose
plotų 22–23 ir kontrolinės juostos tarp plotų
10 bei 22 durpėse iki šiol nebuvo nė viename
iš kapinyno kalvos Š papėdėje tirtų plotų. Iš
viso 2009 m. šiame 12,75 m2 plote buvo surasta 655 g degintinių žmonių ir gyvūnų kaulų,
190 vienetų (224 g) lipdytos ir žiestos keramikos fragmentų, 45 individualūs radiniai (neskaičiuojant mezolitinės kaulinės ylos), tarp
kurių iš kapinyno kalvos viršaus jau pažįstamas stačiakampio formos diržo apkalas, raktas apskrita galvute, kniedė, žvangutis. Šis radinių telkinys, kaip rodo jo stratigrafinė ir
planigrafinė analizė, tolydžio didėja Š ir ŠV
kryptimi, todėl svarbu pradėtą tyrimą taip ir
dar kruopščiau tęsti.

Bajorai cemetery
In 2009 KU and KšM continued the excavation of Bajorai cemetery (Elektrėnai Municipality). This encompassed 73.25 m2 on the N
and E parts of the cemetery’s hill (Figs. 1, 2).
The horizon from the cremation burials, i.e.

black earth with bones as well as ceramic and
metal finds, gradually thins out as it moves
away from the hill’s centre. But in screening
the earth in areas 22 and 23 a new find concentration was found, extending the site’s
boundaries to the N – NW.
In all, 332 flint finds dating to the Mesolithic – Neolithic period, 822 fragments (1.322
kg) of hand built ceramics with rough surfaces
and thrown ceramics, and 1.515 kg of cremated human and animal bones (a total of 10.85
kg during 2006–2009) were discovered in
2009. 255 bronze, iron, silver, tin, glass, and
stone finds dating to the 14th – first half of the
15th century were discovered. These include
needles, various types of belt and wallet fittings, knives, keys, fire strikers, razors, rings,
crotals, and fragments of them (Figs. 3, 4,
7–12).
The find concentration discovered in areas 22 and 23: bones, ceramic sherds, and individual finds scattered in the swamp (Figs. 5,
6), alter the interpretation of the finds at the
hill’s N foot, which has been called a sacrifice
site up until now. The 2009 excavation results
force one to think that the area in the bog
(peat) is part of the same medieval cemetery.
After excavating 12.75 m2 here, 655 g of cremated human and animal bones, 190 fragments (224 g) of hand built and thrown ceramics, and 45 individual finds including a
rectangular belt fitting known from the excavation of the dry part of the cemetery, a key, a
rivet, and a crotal were discovered. A stratigraphic and planigraphic analysis of this find
concentration shows that the number of finds
gradually increases towards the N and NW.
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