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W Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu oglądać można
ciekawe eksponaty pochodzące z dwóch stanowisk archeologicznych: Starego Miasta w
Elblągu i dawnej osady handlowej Truso. Prowadzone od ponad 20 lat na terenie Starego
Miasta, na niespotykaną w Europie skalę prace wykopaliskowe sprawiają, że z każdym rokiem
zbiory muzealne powiększają się o tysiące kolejnych przedmiotów wykonanych z ceramiki,
metalu, drewna,, skóry, bursztynu, szkła itp. Niektóre z tych przedmiotów są ewenementami na
skalę europejską jak chociażby kolekcja średniowiecznych instrumentów muzycznych, znaków
pielgrzymich, tablic woskowych używanych kiedyś jako pomoc dydaktyczna. Na podstawie
wykopalisk odtworzyć można z dużą dokładnością obszar zajmowany przez Stare Miasto w
Elblągu, poznać zmieniająca się modę a także stan zamożności dawnych mieszkańców miasta.
Odnalezione przedmioty świadczą także o rozległych kontaktach handlowych kupców elbląskich
z wieloma ośrodkami dawnej Europy.
Rewelacyjne wyniki przyniosły także badania na stanowisku Truso. W VIII - X wieku ne. nad
brzegami Jeziora Druzno została założona przez duńskich Wikingów faktoria handlowa. W
pewnym okresie jej znaczenie w wymianie handlowej w strefie Bałtyku porównywane było z
osadami Birka, w pobliżu Sztokholmu i w Hedeby, na Półwyspie Jutlandzkim. W Truso
prześledzić można związki handlowe z wieloma regionami dawnej Europy a także z krajami
arabskimi.
Kolekcje te uzupełniają wyroby elbląskiego rzemiosła: meble, puchary z cyny itp.

Na dziedzińcu muzeum znajduje się fragment 16-bocznej, granitowej kolumny. Jest to
pozostałość zamku krzyżackiego w Elblągu. Prawdopodobnie na kolumnie tej spoczywało
sklepienie kaplicy lub refektarza zamkowego. Po przeniesieniu się władz zakonnych do
Malborka zamek w Elblągu stał się siedzibą Wielkiego Szpitalnika. W 1454 roku obiekt zajęli
mieszkańcy Elbląga, którzy następnie rozebrali budowlę. Z dawnego zamku ocalały jedynie
fragmenty budynku m.in. piwnice.
Szczegóły dotyczące zwiedzania www.muzeum.elblag.pl
Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu,
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