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PREDGOVOR

V okviru temeljnega raziskovalnega projekta
“Grobišče Župna cerkev v Kranju”, ki je namenjen
objavi in raziskavam gradiva iz arheoloških izkopavanj
istoimenskega grobišča, želimo na tem mestu v digitalni
obliki predstaviti primarne arhivske vire. Gre za tisto
dokumentacijo, ki je nastala bodisi ob izkopavanjih in se
je ohranila, bodisi je nastala pozneje na podlagi terenske
dokumentacije in najdb, ki se niso ohranile. Grobišče
Župna cerkev v Kranju ima preko 2500 arheološko
raziskanih grobov iz časa od 7. st. do 18. st., zato se po
velikosti in času trajanja neprekinjenega pokopavanja
uvršča med največja srednjeveška grobišča v Evropi.
Skoraj polovica teh grobov pripada zgodnjesrednjeveš
kemu obdobju. Gradivo obsega preko 1100 predmetov,
za antropološko analizo je na voljo preko 700 okostij, ki
jih hrani Gorenjski muzej v Kranju.
Grobišče nudi enkratno možnost za kakovosten
preskok v arheološkem poznavanju srednjeevropskega
zgodnjega srednjega veka kot tudi mlajših stoletij, saj
omogoča s pomočjo naravoslovnih metod vzpostaviti re
prezentanačno absolutno kronologijo v jugovzhodnem
alpskem prostoru, ki bo uporabna tudi za širši sosednji
prostor, kjer obstaja sorodno arheološko gradivo.
Izjemen pomen tega gradiva tako za arheologijo kot
vedo, kot tudi za srednjeveško zgodovino jugovzhod
noalpskega prostora, pa nam narekuje nekoliko dru
gačen pristop. V evropski arheologiji namreč še vedno
prevladujejo t. i. “zaprte” raziskave. Za te je značilno,
da skupina strokovnjakov zbere podatke, jih analizira
in interpretira ter v obliki tiskanih znanstvenih mono
grafij in člankov objavi prvenstveno rezultate, mnogo

manj in v bolj skromni obliki pa gradivo, ki so ga zbrali.
V primeru grobišča Župna cerkev v Kranju pa smo se
odločili, da bomo sledili načelom odprte znanosti. To
še vedno pomeni, da bomo rezultate svojih analiz in
svoje interpretacije posredovali preko običajnih znan
stvenih objav. Vendar smo si zadali še dodatno nalogo,
da omogočimo nadaljnje ali ponovne raziskave na isti
osnovi čim širšemu krogu ljudi in jim hkrati prihranimo
mukotrpno zbiranje in urejanje arhivskega gradiva. Kot
so pokazali nekateri veliki projekti v zadnjih letih – na
primer digitalni model reliefa zemlje v okviru NASA
Earth Science ali slovenski primer, objava digitalnih
kopij Franciscejskega katastra pri Arhivu RS – pa je naj
učinkovitejše sredstvo za skokovito povečanje količine in
kakovosti raziskav brezplačna in neomejena dostopnost
raziskovalnega gradiva na svetovnem spletu.
Da bi bralcem ponudili podatke v čim bolj dostopni
obliki, smo se odločili za tekstovno objavo v formatu
PDF. Izkušnje iz preteklosti namreč kažejo, da arheologi
le izjemoma posegajo po gradivu, ki je dostopno v obliki
podatkovne zbirke. Hkrati pa moderni bralniki datotek
PDF omogočajo kar nekaj možnosti iskanja in hitrega
premikanja po besedilu ter označevanja besedila.
Tako na tem mestu začenjamo s prvim delom
arhivskega gradiva arheoloških izkopavanj, katerega
izvirnike hranijo Gorenjski muzej Kranj, Narodni muzej
Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Republi
ke Slovenije in nekateri posamezniki.
Andrej Pleterski in Benjamin Štular
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1. PREDSTAVITEV GROBIŠČA
ŽUPNA CERKEV V KRANJU
Andrej Pleterski in Benjamin Štular

1.1 KRATEK ORIS
ZGODOVINE RAZISKAV

še 305 zgodnjesrednjeveških grobov (Valič 1962–1964;
1965). Severnemu robu grobišča lahko pripišemo 5 zgod
njesrednjeveških grobov, ki so bili izkopani v veži mestne
hiše leta 1966 (Valič 1966). 16 zgodnjesrednjeveških
grobov je prišlo na dan leta 1969 vzhodno od cerkve, nad
njimi je bilo še 394 mlajših srednjeveških in novoveških
grobov (Valič, Pogačnik 1969). Naslednje leto so severo

Raziskave grobišča ob župni cerkvi v Kranju so se
začele leta 1953, ko je bilo južno od cerkve odkritih 308
grobov (Kastelic 1960). 1964 je izkopavanje zahodno ob
cerkvi prineslo 94 zgodnjesrednjeveških grobov in 1965

Sl. 1: Jože Kastelic in Vinko Šribar na Bledu v času izkopavanj na Blejskem otoku med letoma 1962 in 1965 (avtor neznan; fototeka
AO NMS, inv. št. 4835).
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Sl. 2: Jože Kastelic in Vinko Šribar med izkopavanji na najdišču
Župna cerkev v Kranju leta 1953 (avtor neznan; fototeka AO
NMS, inv. št. 438).

Sl. 3: Rudolf Berce poleti leta 1948 pri urejanju dokumentacije
med izkopavanji na blejski Pristavi (avtor neznan; fototeka AO
NMS, inv. št. 2392).

vzhodno ob cerkvi izkopali 20 zgodnjesrednjeveških
grobov in 241 mlajših (Valič 1970). V letih 1972 in 1973
je sledilo izkopavanje prostora severno ob cerkvi, kjer so
bili ostanki poznoantične krstilnice, romanske kostnice,
gotske grobnice, ob njih 84 zgodnjesrednjeveških grobov,
vse pa je prekrivala plast 483 mlajših grobov (prim. Valič
1975). Leta 1984 je bilo mogoče izkopavati v notranjosti
župne cerkve, kjer je bilo 111 zgodnjesrednjeveških gro
bov razporejenih ob zidovih najstarejše cerkvene stavbe
(Sagadin 1985). Pozneje je bilo na zahodnem obrobju
najdenih še nekaj posamičnih grobov: 1995, 2001 in
2003/2004 (Sagadin 2008). Velika in moderna arheološka
izkopavanja celotnega mestnega središča od 2011 do 2013,
ki jih vodi Rafko Urankar, so do konca leta 2012 prinesla
še 531 novih grobov.
Grobišče tako obsega preko 2500 grobov, od tega je
skoraj polovica zgodnjesrednjeveških. Gorenjski muzej
v Kranju hrani preko 1100 predmetov iz teh grobov. Ar
heologi v začetnem obdobju raziskav mlajšim okostjem
niso posvečali pozornosti. Tako je danes za antropološko
analizo na voljo več kot 700 okostij iz starejših izkopa
vanj, kar vsekakor še vedno predstavlja reprezentančen,
statistično pomemben vzorec. Doslej je bila objavljena
samo sumarna analiza spolne in starostne strukture
zgodnjesrednjeveških pokojnikov (Leben-Seljak 1996).
Poznavanje predmetov iz grobov je še slabše. Ob
javljeno je bilo gradivo iz manj kot tridesetih grobov
(Kastelic 1960; Valič 1966; Valič 1967; Šribar, Stare 1974;
Valič 1978; Sagadin 1991). Gre večinoma za izbor lepih
zgodnjesrednjeveških predmetov, ki ne dajejo prave
ga vpogleda v najdišče, predvsem pa v celoti manjka
gradivo iz visokosrednjeveških, poznosrednjeveških in
novoveških grobov, ki ga sicer predhodne objave bežno
omenjajo. To je nakit, deli obleke in obutve, predvsem
pa številne devocionalije (križci, rožni venci, svetinjice).

Narejen je bil tudi poskus interpretativne povezave prve
zidane arhitekture v notranjosti in zunanjosti sedanje
cerkvene zgradbe v odnosu do grobov (Sagadin 1991).
Zgornjemu pregledu, ki temelji na objavah, lahko na
podlagi prvih analiz arhivskega gradiva dodamo še nekaj
opažanj.
Da je formalno izkopavanja arheološke sekcija
Narodnega muzeja Slovenije od aprila do junija 1953 vo
dil Jože Kastelic (sl. 1 in 2), v njegovem imenu na terenu
pa Vinko Šribar (sl. 1 in 2), je dobro znano. Vendar je
med pomembnejšimi člani ekipe potrebno izpostaviti še
Rudolfa Berceta (sl. 3), ki je vodil terenske meritve in je
imel, kot se zdi, tudi ključno vlogo pri vsakodnevnem
dokumentiranju arheoloških izkopavanj.
Narodni muzej Slovenije je predal gradivo iz iz
kopavanj leta 1953 Gorenjskemu muzeju Kranj (sl. 4).
Delo prvega arheologa kustosa tega muzeja Andreja
Valiča (sl. 5), je v prvem desetletju in pol torej dodobra
zaznamovalo ravno grobišče Župna cerkev (sl. 6).
Pri izkopavanjih od leta 1969 do leta 1972, ki jih
je prav tako vodil Andrej Valič, pa med izkopavalci
najdemo tudi nekaj posameznikov, ki so imeli kasneje
pomembno vlogo v slovenski arheologiji, npr. risarko
Dragico Knific-Lunder, arheologinjo Nado Osmuk,

Sl. 4: Zaznamek o predaji izkopanega gradiva Gorenjskemu
muzeju (R. Berece, Zapisi meritev in fotografij; hrani Arhiv
AO NMS, inv. št. 435.)
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Sl. 5: Andrej Valič, 10. 7. 1972 (avtor neznan; izvirnik hrani
Tatjana Tomazo-Ravnik; digitalna obdelava B. Š.).

Sl. 7: Župna cerkev v Kranju 10. 7.1972, skupinska foto
grafija z izkopavanj (avtor neznan; izvirnik hrani Tatjana
Tomazo-Ravnik).

Sl. 6: Župna cerkev v Kranju, izkopavanja leta 1964 ali 1965, pogled na izkopno polje (avtor neznan; izvirnik hrani Tatjana Tomazo-Ravnik).
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Sl. 8: Župna cerkev v Kranju l. 1972, pogled na izkopno polje (avtor neznan; izvirnik hrani Gorenjski muzej Kranj).

Sl. 9: Župna cerkev v Kranju l. 1973, pogled na kostnico pred
praznenjem (avtor neznan; izvirnik hrani Gorenjski muzej
Kranj).
Sl. 10: Župna cerkev v Kranju l. 1973, pogled na izpraznjeno
kostnico (avtor neznan; izvirnik hrani Gorenjski muzej Kranj).
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Sl. 11: Župna cerkev v Kranju l. 1973, izsek iz arheološke risbe (risala Dragica Lunder).

Sl. 12: Župna cerkev v Kranju l. 1973, Tatjana Tomazo (por. Ravnik) pri zaključnih delih v kostnici
(avtor neznan; izvirnik hrani Tatjana Tomazo-Ravnik).
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Sl. 13: Župna cerkev v Kranju l. 1984, izsek iz enega prvih fotogrametričnih posnetkov takšnih dimenzij, ki je bil uporabljen za
potrebe arheološke dokumentacije (Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo, Ljubljana v sodelovanju z Zavodom za spomeniško
varstvo v Kranju – danes ZVKD RS; izvirnik hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, o. e. Kranj).

1.2 Pomen grobišča za zgodnjesrednjeveško arheologijo

antropologinjo Tatjano Tomazo-Ravnik in poznejšega
arheologa Andreja Pleterskega (sl. 7). Ta izkopavanja
so bila tako po trajanju kot tudi po številu izkopanih
grobov najobsežnejša. Bila so tudi zelo zahtevna, tako
tehnično zaradi statičnih problemov z izjemno plitvo
temeljenimi okoliškimi stavbami (sl. 8), logistično zaradi
ogromne količine predvsem osteološkega gradiva (sl. 9)
in strokovno zaradi ohranjanja kostnice in situ (sl. 10).
Izkopavanja grobišča v Kranju so za arheologijo
pomembna tudi z metodološkega stališča. Skoraj vsaka
faza izkopavanj je namreč prinašala metodološke novosti
skladne z najvišjimi strokovnimi standardi vsakokrat
nega obdobja. Tako velja izpostaviti sistem geodetskih
meritev leta 1953, izdelavo geodetskih posnetkov za
umeščanje izkopnega polja v prostor, izjemne arheološke
risbe (sl. 11) in prezentacijo dediščine in situ leta 1972
(sl. 12) ter eno-kontenkstno in fotogrametrično doku
mentiranje leta 1984 (sl. 13).

Vprašanje dobre absolutne arheološke kronologije
zgodnjega srednjega veka v vzhodnih Alpah je ključno
pri reševanju interpretativnih vprašanj. Kljub več kot
stoletni zgodovini raziskav pa takšna kronologija še ni
bila vzpostavljena. Možnost dobre rešitve tega temeljne
ga problema se ponuja na grobišču Župna cerkev v
Kranju zaradi velikega števila grobov in izjemnega
časovnega razpona od 7. st. do 18. st. Ne samo, da se zato
po velikosti uvršča med največja srednjeveška grobišča
v Evropi, po času trajanja neprekinjenega pokopavanja
jih celo prekaša. Grobišče ima jasne in izjemno številne
stratigrafske sekvence, ki v kombinaciji s C–14 metodo
omogočajo vzpostaviti neodvisno absolutno kronologijo
grobov in predmetov.
Celotna kronologija vzhodnoalpskega zgodnjega
srednjega veka je še do nedavnega temeljila na kro
12
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Sl. 14: Župna cerkev v Kranju, lega najdišča in Slovenije (avtor: B.Š.; viri: CGIAR-CSI SRTM, Natural Earth II).

Szameit 1991; 1993; Pöllath 2002; Obenaus 2006; Eichert
2010), ki predlaga stoletje starejšo datacijo.
Ni odveč tudi kvantitativna primerjava grobišča ob
župni cerkvi z vsemi drugimi arheološko raziskanimi
zgodnjesrednjeveškimi grobovi v Sloveniji. Kranjski
grobovi predstavljajo skoraj polovico vseh. Zato ni
pretirana trditev, da je to grobišče nosilno najdišče za
pomemben del srednje Evrope. Kajti kranjsko grobišče
Župna cerkev ni reprezentančno samo za jugovzhodne
Alpe. Že v zgodnjem srednjem veku srečujemo podobne
predmete na okoliškem prostoru severne Italije, Švice,
Avstrije, južne in srednje Nemčije, Češke, Slovaške,
Madžarske, Hrvaške, posamično celo v Romuniji. Zlasti
na zahodnem robu tega prostora gre za posamične najd
be m in je njihova kronologija odvisna od kronologije
osrednjega prostora to pa so jugovzhodne Alpe. Župna
cerkev s stotinami grobov v stratigrafskih odnosih je
idealno najdišče za sestavo paradigmatske kronologije.
Poleg naštetega kranjsko grobišče Župna cerkev
izstopa tudi zaradi svoje izjemne dolgotrajnosti, kar
omogoča opazovanje sprememb, ki se zgodijo šele v
dolgih obdobjih in jih opazovanje krajših časovnih
odsekov niti ne more zaznati. Pojavi, ki so v enem
obdobju samoumevni, so v nekem drugem lahko že

nologiji nakita. To je posledica dejstva, da se je gradivo
iz naselbinskih izkopavanj, kjer ogromno večino najdb
predstavlja lončenina, začelo kopičiti šele v zadnjih
desetletjih. Prej so zgodnjesrednjeveške materialne
preostanke predstavljali grobovi in predmeti iz njih, kar
pomeni, da je nakit izrazito prevladoval nad razmeroma
maloštevilnimi najdbami posodja. Arheologija visokega
in poznega srednjega veka temelji svojo kronologijo
na naselbinskih najdbah in s tem na lončenini. Doslej
je bilo v Sloveniji izkopano in objavljeno eno samo
grobišče iz časa od visokega srednjega veka do prvih
stoletij novega veka (Predovnik, Dacar, Lavrinc 2008).
Pri tem je potrebno poudariti, da je čas od 8. stoletja
dalje tisto obdobje, ko sicer v zahodni soseščini preneha
navada dajanja predmetov v grobove. To pomeni, da
ni metodološko pomembne možnosti sinhronizacije
vzhodnoalpskega gradiva z razmeroma trdno vzpostav
ljenimi arheološkimi kronologijami soseščine. Povezava
s kronologijami na vzhodu ne nudi opore, ker so te v fazi
radikalnega preurejanja. Vzhodnoalpska kronologija je
zato v precejšnji meri še vedno intuitivna. Najbolj sporen
del sta 7. in 8. stoletje. Intuitivni predlog Jochena Giesler
ja (1980), ki ni nikoli dobil monografske utemeljitve, je
medtem doživel obširno kritiko (npr. Pleterski 1982;
13
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povsem izjemni, ali pa jih preprosto ni. Posledično
nam opazovanje dolgih obdobij omogoča ne samo bolj
natančno datiranje posameznih pojavov, ampak tudi
preprečuje napačne kronološke interpretacije. Naj kot
pozitiven primer navedemo najnovejše opazovanje
gradišč v jugovzhodnih Alpah v času od prazgodovine
do konca srednjega veka (Gleirscher 2010).
Lega Kranja na stiku Alp in Sredozemlja (sl. 14)
je nadalje pomembna za proučevanje razmerja med
Slovani kot novim prebivalstvom in Vlahi kot staroselci.
To vprašanje je arheološko še skoraj nepreučeno (zadnje
delo: Lehner 2009). Vendar je ključnega pomena za
razumevanje ekonomskih in socialnih procesov, ki so
potekali ne samo v jugovzhodnih Alpah, ampak tudi na
sosednjem Balkanu, in so v mnogočem imeli posledice,
ki jih je mogoče čutiti še danes (npr. izjemna kulturna
in etnična raznolikost tega prostora).
Preko 700 ohranjenih okostij iz grobov nudi
možnost antropološke analize, ki pomembno dopol
njuje arheološko. Antropološka analiza okostij bo imela
rezultate na več področjih. Dosedanje bioarheološke
raziskave so pojasnile številne zapletene interakcije
med človekom in njegovim okoljem (Larsen 1997),

dokumentirale migracije in njihove posledice ter ponu
dile vpogled v kakovost in način življenja arheoloških
populacij (Steckel, Rose 2002). Sistematično zbrani in
analizirani bioarheološki podatki nudijo pomemben
pogled na demografske trende in spremembe, na
bolezni, ki so trle različne arheološke populacije, na
pogostost in razporeditev namernih in nenamernih
poškodb. Koreliranje teh podatkov z arheološkimi in
pisnimi viri lahko pokaže načine, kako so spremembe
v okoljskem, družbenem, gospodarskem in političnem
sistemu vplivale na življenje ljudi. Antropometrični in
kraniometrični podatki omogočajo izračun diskrimi
nantnih funkcij za seksualizacijo slabo ohranjenih os
tankov in za izračun bioloških distanc med različnimi
arheološkimi populacijami. Na ta način potekajo multi
disciplinarne bioarheološke raziskave na sosednjem
Hrvaškem zadnji dve desetletji (Šlaus 1994; 1997; 2000;
2002; 2008; Šlaus et al. 2004a, 2010; Novak, Šlaus 2010a,
2010b). Prav tako obstaja možnost molekularnih genet
skih analiz arheološkega osteološkega gradiva iz Kranja,
možnost izolacije človeške in patogene (mycobacterium
tuberculosis in mycobacterium leprae) DNK, pa tudi
možnost analize stabilnih izotopov.
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2. TERENSKI DNEVNIKI IZKOPAVANJ LETA 1953
Rudolf BERCE, Jože KASTELIC, Vinko ŠRIBAR, Benjamin ŠTULAR
(prepis: Zrinka MILEUSNIĆ, Mateja KOVAČ, Janja BABELIĆ, Benjamin ŠTULAR)

2.1 KOMENTAR

Pri zvezkih 2, 3 in 4 te pomoči ni bilo in je zato več
neprebranih mest. Predvsem pa je velik primanjkljaj
tega gradiva manjkajoči peti zvezek, v katerem so bili
opisani grobovi 212 do 308.
Avtor teh zvezkov ni podpisan. Zagotovo to ni bil
vodja izkopavanj, tako Jože Kastelic kot Vinko Šribar.
Prisotnost obeh je namreč nekajkrat izrecno omenjena
na tistem mestu, kjer so običajno navedeni prisotni
delavci in obiskovalci. To torej pomeni ne samo, da nobeden od njiju ne more biti avtor teh dnevnikov, temveč
tudi, da nobeden od njiju ni vodil izkopavanj v smislu
dnevnega strokovnega in tehničnega odločanja. To je
bila vsaj deloma naloga avtorja teh dnevnikov.
Glede na zapiske meritev in glede na primerjavo
rokopisov z dnevniki Rudolfa Berceta iz približno sočasnih izkopavanj na blejski Pristavi sklepamo, da je bil
avtor teh dnevnikov prav on.
Ob prevladujočem rokopisu, ki smo ga pripisali
Bercetu, se občasno pojavljajo z drugo pisavo in v
drugačnem slogu dopisani deli ali opombe (npr. str. 40,
105 ipd). S primerjavo rokopisov smo ugotovili, da gre
za pripise Jožeta Kastelica in Vinka Šribarja, kar smo v
transkribiranem delu navedli v oglatih oklepajih, dveh
piscev pa nismo mogli identificirati, zato smo ju označili
kot Anon. 1 in Anon. 2.

Arheološki oddelek Narodnega muzeja Slovenije
hrani štiri dnevnike iz izkopavanj leta 1953 (arhiv. št.
431a, 431b, 431c in 431d). Gre za štiri majhne zvezke z
mehkimi platnicami. Prvi je črtan, 60 listni zvezek, katerega platnice so deloma popisane. Ostali zvezki so 72
listni mali karo zvezki. V zvezku 4 so vstavljeni štirje listi.
Zvezki so popisani deloma s črnilom, ki se je odlično
ohranilo, deloma pa z grafitnim svinčnikom. Svinčnik je
bil uporabljen predvsem pri pomožnih zapisih meritev
višin z nivelirjem, kjer je avtor preračunaval odčitke iz
late v relativne višine.
Dnevnike je prepisovala Zrinka Mileusnić s
sodelavkama. Predvsem zapisi s svinčnikom so težko
berljivi, mestoma pa popolnoma zabrisani. Kjer je
zabrisanih nekaj črk v besedi, je vsaka neprepoznana
črka nadomeščena z znakom “*”. Kjer je nečitljiva ena
ali več vrstic, je vsaka vrstica označena z znakom “/”. Z
oglatimi oklepaji “[“in ”]” smo označili dodatne opise,
kot na primer “[platnica]”.
Prvi zvezek je bil kasneje prepisan v čistopis z
manjšimi spremembami besedila. Na tem mestu objavljamo besedilo prvotnega zapisa, s prepisom smo
si pomagali le pri zabrisanih ali težko berljivih delih.
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2.2 ZVEZEK 1
Originalni zapis je precej slabo prepoznaven, zato
smo v pričujoči objavi ohranili velikost izvirnika.

PLATNICA + 57 STRANI

1. zvezek terenskega dnevnika za leto 1953. Original hrani Narodni muzej Slovenije, Arhiv Arheološkega oddelka, inv. št. 431a.
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11. IV. 53 Subota
Skelet št. 5b dolž. 1.5 m
Smer pokopa OW, z glavo na W.
x 5.15
y 1.10

Grob 6. b dolž. skeleta 1. 8m
smer ležanja Zahod – vzhod
x 2.4
y 0. 45
Nahaja se v plasti humusa. Ob pasu imel želez. pasno spono.
Ind moški - dva prstana.

Kosti slabo ohranjene in so moški. Pokop v črnem humusu,
podlaga peščenec mešan z črnico. Roke položene v krilo.
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Grob 7. b v niši.
Glava se nahaja pri falangah
noga, skelet dolg K8 ***** v ruši . OW, pod glavo spona.
Grob 8. b
x 6. 10
y 0.6

Grob 9 b
x 4.4
y 1.3
Smer W-O, v ruši, roke v krilu, dolg 1.85, ind. moški, desna
roka v krilu, brez pridatkov.
delalo 6 delavcev, obiskal Avguštin, naredili ograjo.

Smer OW, v ruši, brez pridevkov, glava zelo ******. Kosti uničene.
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Ponedeljek
13. IV. 7h prišel J. Kastelic
Skelet 10 b, odrasel sk.
orient W-O
x 8. 5
y 0.7
h 0,750
brez pridatkov

Skelet 11 C

26

Skelet 13 kolena
				
Skelet 14 kolena
				
Skelet 15 C
				
			 kol
				

2530
2690
2412
2575
2250
2290
2380
2532

1.403
1.539
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Pri glavi skeleta 11 (otročji) koščena kocka.
Situacija v  I
0. 85 v glob. se vleče pod sipom peščena plast 5a, debela 5 cm, in sicer preko vsega kv. 1, ostanek tlaka pod njim je sip, na enem
mestu prekinjen z zidom, ki teče dijagonalno po kvadrantu, in sicer pod azimutom 5 – 7000 (severovzhod – jugozahod). Širina
zidu 0. 75m. Višina razno ohranjena do 35 cm. Krona v višini ohranjene peščene plasti.
Zid iz neobdel. kamna srednje velikosti (20 x 30 cm), vezan z belo malto. Kamen je fluvijalni prod. Pod zidom so skeleti 11, 12,
13, 14, 15. Sk. 11 otroški, vzhodno od zid. 12, 13 skupni grob pod zid, 14. pod zid, 15 na zah. str. z nogami pod zid.
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Pri skeletu 11 pri lobanji, sledovi oglja.
Posnetek 9, Z vzhoda, čas 1/50 b. 8, celotna situacija I
Posnetek 10. Z vzhoda skelet 15 detajl
Posnetek 11. Sk. 15 K
Grob 15 K
***. 1. 7m d. lež. z glavo in telesom nagnjen na desno. Roke prekr. v gastrični legi, brez pridatkov, noge ožje od glave, globina 120,
noge 130, pod sipom je v globini 0. 75 bela proga ometa na kateri je plast žganine 3cm, omet 10 cm.
Sip je rjav, pod sipom temna humozna plast. Skelet ukopan v osnovno ilovico rahlo ******** pod peto zidu. Smer pokopa az.
1200, vzhodno z odklonom proti jugu.
x 3,1, y 0. 25
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Skelet b 16
x 6.00
y 2.50
dolž. skeleta 1.75, orient WO
ilium 0.33, roke položene čez femurje. Večinoma desna pod
njim in nad njim.

dolž. hum. 33 cm,		
ilion
glava 35
oči 33
Odrasel moški skelet. Pri skeletu ogljevlje. Ob levi strani sekeleta pri ramenu žlindra (železo).
Posnetek 20, 21 detajl slojev na vzhodni strani.
P 22, 23 skelet 16, z vzhoda
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Skelet 17 K
x 4. 2			
y 0, 6
orijentacija az. 1 – 100, glava na W.
položaji
mere dolž. 1.00
Grobna jama vkopana v ilovico. Pridevek en obroček.
Posnetek 24 z vzhoda
blenda 8, 1/50, 2 krat
celi dolžini oglavlja

Posnetek 25 glava z uhanom detajl
Relativna globina 1.3
Delo začelo ob 6h 30 do 14h 30. Delalo 7 delavcev
J. Kastelic, Šribar
Torek 14. IV. Cevc
Skelet 18
x 5.1			
y 2.2m
Posnetek 27, 28 grob 18 z vzhoda
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rad 0.25
Z glavo obrnjeno na svojo levo stran. Pokop v ilovici. Prvotna
jama v ilov. Brez kulture. Ob glavi ogljevlje. Ob glavi komad
keramike. Pod glavo ob levi senci dva obeska.
28. Posnetek (detalj) obs. obesek z mand.
Glava obložena s kameni.

Pokopan pod az. 1200 z glavo na Z.
dolžina skeleta 1.7 (apromax)
relati. glob 1.4
Roke vzporedno z telesom. Kosti zelo slabo ohranjene, skelet
odraslega, moški?
mere
acr 0.45 		
femur 0.4
ilion 0.4
hum 0.33

Na 6.30 po x in 2.3 po y
kamen, apnenec, velikosti 0,5 x 0,4
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Skelet 19 K
ob desni strani glave cca 10. dolž in 20 cm širine. Nekoliko nad
glavo ****** [morda bleda] in rjava desna, pri kolenu fragment
keramike.
V grobni jami oglje
**** * severo – vzhoda
dolž. 1.3 (skeleta)
x 4. 75

y 1. 45
orientacija az. 1200
vkopan v ilovici leži za 1 cm nižje od 20.
relativna globina 1.5
2 obeska
Delalo 6 delavcev. J. Kastelic, Šribar, Avguštin, obiskal Cevc.
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Sk. 23 K
y 8. 48, x 1.88
dolž. sk 1.6. −
Petek 17. IV grob 23
OP 1300, glava na W
acr 27
il 22
hum 26
fem 0.4 m
fib 0.35
rad 0.29

Četrtek
16. IV začeli z delom ob 6h 30
skelet 21 b
y 5.00
x 2.3
OW, skelet odraslega
skelet 22 b
y 9.8, x 0,25
(or., az. 950‰) dolž. sk. 1.7
Skelet odraslega moškega, roke v gastrični legi.
Kosti slabo ohr.
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Kosti popolnoma istrohnele.Fragment keramike ob levem
humerusu. V celi dolžini oglje. Roka položena v krilo. Grobna jama v humusu. Fragmenti prahist keramike.

acr 0.42
il 0.33
hum 0.31
rad 0.28
dolž. c. **** 0.9
v celi dolž. Oglje, 2 fragmenta keramike. Kosti srednje ohranjene. Odrasel ind. moški. Grobna jama vkopana v ilovico.

Sk. 24. K
y 9.2, x 1. 65
Ob desni levi fibiji eno jagodo iz stekla.
az W-O z glavo na W
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pokrita z humusom. V celi dolžini oglje. Prah. keramika. Pod
prah. plast.
2.5
Glej naslednjo

Fragment keramike ob iliumu.
Fragment železa
fibula dvoramna.
prstan, obs. obesek, uhan
acr 0.25		
fem 0.29
il 0.24
hum 0.019

26 K
x 0.8, y 9.75 H
az 1350
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Vrh lob. do kol. 0.87
roka ob trupu, v humusu nad ostalim skeletom rahli sledovi
oglja, fragmenti prah. keramike
kosti slabo ohranjene
Delalo 5 delavcev
18. IV

ilovica
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Skelet 25		
x 0.5, y 9. 15
as − 1-350
acr 0.34
il 0.35
hum 0.29
rad 0.25
fem 0.44
tib 0.37
dolž. skeleta vrh caputa do falang (1.8)? 1.95 ?

do calcaneusa 1.7.
roke položene ob telesu, kosti slabo ohranjene.
glava dislocirana in uničena od sk.26. desna noga močno zvita v kolenu, enako femur in tibia.
v celi dolžini oglje, pod glavo in po celi grobni jami prah. keramika
kamen
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Skelet 20
y 4.7
x 1.2
H ? (glej prej))
az 1-250
kosti femur 0.31
levi femur, del tibija in fibija
os ischium
koordinate za levi del isch.
Kosti uničene

Pod grobom 26 veliko oglja in prah. keramika
(nove) kosti.

y oglja in keramike 9.2
x oglja in keramike 0.3
y kosti 9.65
x kosti 0.55
20 x so oglje in keramika
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Ponedeljek 20. IV. **. ****. **. 8 del.
Vreme lepo
28 V sipu 27. disloc. kosti 28 in sicer tik nad glavo 27 je ******
še dobro ohranjen 28. Po ***** pa nekoliko disloc. kosti (sigurno / verjetno ) otroških skeletov.

g

y 9. 63
x + 0.14
dolž.sk 1.5
acr 0.32
il 0.35
fem 0.41
rad 0. 305
ulna 0.24

skelet 27
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***. sk. brez kult. desna roka v hypogastr. legi, leva pa v ko
upognjena proti desnemu kolenu.
Kosti so srednje dobro ohranjene.
Skelet leži v sipu, v humozni plasti ******* so v sipu disloc
kosti. Lega vzhodna Z *******
/
Kötlach? /
/

Prah. lonec 		
v kvadrantu III 		

y 8. 64
x 0.1

[rokopis: Jože Kastelic; začetek]
V kv. III se pod skeleti 25, 26 in 27 humozna plast niža, tako
da nastane v ilovici jama. Dol se vlije število fragmentov prahistorične keramike, vmes precej oglja in nekaj fragmentov tudi
živalskih kosti. Čim bolj proti dnu jame gremo, toliko več
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je kamenja in se vidi, da je bilo uporabljeno kot material zelo
primitivnega ognjišča.
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Na enem koncu jame (proti vzhodu) je dno lonca in situ, tik
na ilovici. Meja jame na vse strani ni določena, ker gre preko
izkopa.
[rokopis: Jože Kastelic; konec]

y 1190 		
x 3830
humerus 0,25
ilium 0,34
femur 0,44
********* 0,34
acromion 0,36
dolž. 152
Skelet leži proti vzhodu, odrasel skelet s kulturo. Roke ima
ob trupu, relativno dobro ohranjen. Na desnem kolenu fragment keramike. Zelo skromni.

Grob 28 K
peta sedi nad **** ** 28 H
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azimut 1450
sledovi oglja. Je vkopan v konglomerat. Pod peto baročnega
obzidja segajo stopala in sicer 30 cm globoko, tako da je skelet pod sedaj ohranjeno krono 62 cm.
(pregledati še desno in levo od njega in opis prazne grobne
jame)
Verjetno ženski skelet.
Glava delno obložena s kamnom in ***** z desne strani.

Grobna jama vkopana v humusu in leži na konglomeratu in
delno na sterilni plasti ilovice.
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Torek 21. IV. 53, 6 delavcev

dolž.skeleta do kolen 1.21
azimut 1750
Skelet odraslega, kosti zelo dobro ohranjene. Glava obrnjena na svojo levo stran, leva roka ob telesu, desna položena
v krilo.
Pod kolenom kosti se nahajajo pod ***** zidu na 29 cm. V
celi dolžini rahli sledovi oglja. Glava obložena z drobnim

Skelet 29 − K
acromion 0.39
ilion 0.28 		
humerus 0.33
ulna 0.29

femur 0.47
tibia
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kamenjem.
Grobna jama.

Sk. 29 − skelet ležal na tenki plasti humusa katera je pa na
ilovici. Po skeletu rastresene kosti skeleta drugega v katerega
grob je 29 pokopan.

Po skeletu so dislocirane kosti drugega individ. Izgleda da je
29 pokopan v grob drugega in ga uničil.
28. sk, v dnu, pod sk. 28 ostanki skeleta in situ
os coxa, leva ulna in vertebra.
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Grobna jama 28.
od zahoda na vzhod

29. Na dnu grobne jame koščki rimske opeke. Ob levi strani
skeleta v vrsto zloženo kamne.
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Skelet [30] 31 vzhodno od zida, frag. keramike poleg desna
tibija.
Sreda
Grob 30. (Pod skeletom 29)
gl y 2.06 x 2.38
kol y 1.150 x 2.85
dolž. skeleta 1.3 		

acromion 38 cm 		
ulna 0.25?
ilion 35 cm 		
femur 0.44
az 1250
Kosti srednje dobro ohranjene, roke položene ob telesu, z
glavo obrnjen na svojo levo stran. Skelet odraslega, ženske?
Ukopan v ilovico pod sk. 29, vzdolž grobne jame sledovi
oglja. Vzdolž leve strani zloženo kamenje ob desni strani ilovica in konglomerat. Z glavo humus in ilovica.

humerus 0.29?
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Podkolena kosti pod zidom za 53 cm.
Pod levo strano glave 2 obs obeska ob levem bedru pa nož.
Dno grobne jame ilovica pomešana z konglomeratom. Od
spodaj je sloj čiste ilovice.
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V  1.45 se nahaja sistem (grobov) /zidu za katere je karakterist., da so vsi kasnejši kakor kötlach skeleti. To se vidi prvič iz
stratigr. lege (rel. glob.) drugič pa iz dejstva da je pod zidom B. 31 pod zidom C 32, 11, 12, 13, 14 in pod sistemom zidov D sk
33.Osnova v tem delu trga je grebenast kongl. ki se mestoma dviga tudi nad (sedanjo) peto zidov. Že to dejstvo kaže, da gre in
za temelje.
V konglomerat so vkopane grobne jame vkolikor je to bilo potrebno kajti kompl.je grebenast in je ponekod bila globina za
kötlach grobove dovolj velika.
Relativne globine grobov so zelo različne vendar pa tako da nasplošno dosežejo večjo globino proti vzhodu (gr 29 , 30, 31 nasproti grobovom 32, 14) kar dokazuje da je teren

52

2. TERENSKI DNEVNIKI IZKOPAVANJ LETA 1953

nekoč proti vzhodu padal. Relativno najgloblje sega zid C, ki je povsej priliki najstarejši.
1. Nad tem zidom so se nahajali deloma dislocirani deloma celi baročni grobovi (svetinjice).
2. peta zidu B se pričenja tam kjer leži krona zidu C.
3. pod peto zidu B se nahaja do 5 cm peščena plast ki se na to vleče pod sistemom zid. C, po celem področju 1, ta se vidi že v
severnem profilu 1. Gre tu za sip neke arhitekt! (še bolj verjetno) za plani prostor posipan z peskom. Zid A je mogoče v svoji
prvi fazi ki pa je v sedanji ohranjenosti ne razločimo, istočasen z zidom C, vsekakor se zid C navezuje na črto A,A toda tako
daje sektor A in B videti
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nekoliko slabše grajen kakor A,. To bi govorilo za domnevo, da je A, starejši kakor A in da je istočasen z C.
Zid C je bil v momentu, ko se je dogradil sektor A in B na svojem severo – vzh. koncu prebit, na to mesto pa je bila dograjena
majhna  arhitekt. Morda ni povsem istočasna kakor zid A in B, vendar pa spada v glavnem, kronološko v njegovo fazo, najbrž predstavlja temelje neke grobnice, kapelice ali stolpiča [rokopis: Jože Kastelic; začetek](svetilnika) [rokopis: Jože Kastelic;
konec]. v vsem področju med zidom A, A in B ter sedanjo cerkvijo se na vrhu nahaja plast baročnih skeletov. Izven tega zidu
skeletov ni. To dokazuje da gre pri tem zidu za pokop. zid baročne dobe.
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Ali je bil tudi zid C del starejše (gotske) pokop. ograje, je verjetno vendar bi mogel predsavljati del kake arhitekt.
Kasneje, tj. po letu 1780, so ti zidovi služili za temeljeneki stavbi ki se vidi na stari sliki tega trga (Žontar).
[rokopis: Jože Kastelic; začetek]
Sektor D sestoji iz starega gotskega zidu in Kapelice (svetilnika) ter razširitve baročnega pokopališča.
Faza I gotski zid
Faza II svetilnik na zidu (del zidu pod njim se poruši)
Faza III baročna razširitev, ki se naveže pri svetilniku na Fazo I.
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Faza I = III
Faza I
Faza III
Faza II
Faza I = III
[rokopis: Jože Kastelic; konec]

Zid C je ohranjen pribl. do 40 cm v višino, v širino 70 cm. V
dolž od T kjer se stika z A do temelja D meri 8.2
Grajen je iz ogroglic ki so ki so vezane z malto, bele barve.
Okroglica razne velikosti 40 x 30 x 20 cm V. Malti je mešan z
grobi in debeli pesek.
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Neposr. pred sekt. D se zid rahlo poligonalno zalomi.
Torax 32 2360
			 2500
peta zidu C nad su 32
2250
					2390
krona zidu C		
1810
					1956
glava 31			2330
					2440
noga 31		
2340
				
2520

krona B na 31 		
1600
					1770
peta B na 31		
2075
					2245
krona C pri 3 D
1915
				
2070
peta C pri 3 D		
2265
					2416
krona C pri 3 A
1528
				
1650
peta C pri 3 A		
2060
					2183
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Skelet 31

skelet odraslega (moški?) z glavo orbnjen na d svojo desno
stran. Roke položene ob telesu. Kosti zelo dobro ohranjene.
V levi roki ima železen nož. na prsih fragment keramike.
Vzdolž grobne jame rahli sledovi oglja. Grobna jama je vkopana v humus na 30 cm pod stopo zidu.

glava 		 y + 1.45 (29)
x 4.75
noge 		 y – 0.25		
x 4.65
H glave 2330		
noge
2340
			
2490			2520
dolžina skeleta 1. 75
acromion 0.4
femur
0.45
ilion
0. 29
tibia
0.39
humerus 0.32
** ***
0.23
ulna 0.27
azimut (izkopavanj) pokopa W-O
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Nivelacijski dnevnik zidovja
A1 0m K
1480
K 1688		
4mK
				
1608
1810			
8mK
1443
S 1635			
12 m K
			 1505
1704				
					A1a
16 m K 1539
S 1961			
20 m K
			 1594
2013				
A 24 m
		

K 1562
1682

1464 S
1559
1474 S
1518

1723			
1820
1818
1855

1460 S
1542

1860
1950

S 1950
2070

AB 5.75 m K 1600 S 2220
			
1760 2390									
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4

K 1630
S 1880		
H cerkve		
1810
2060				
					
			

K 0846 S
0911
1757 = 0878

[... nadaljevanje iz prejšnje strani ...]
B 4 m K 1555
		 1725

S 2010 8 m K
2172		

1610
1789

S 2020
2200

C 0 m K 1538
		 1650

S 1960 4 m K
2072		

1635
1767

S 2270
2398

8.30 m K 1883 S 2045
		
2039 2400
8.30 + 1.50 m K 1645
				
1809
8.30 +5 K 1631 S 1760
		
1814
1850
1
2

K 1324
1495

S 2234
2400

S 2191		
2
2360			

K 1383
S 2035		
3
1540
2190			
						3a
					
		

K 1393
1383

1540

K 1645 S 2240
1800
2404
K 1745 S 2220
1910
2380
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I
1 x 4.76 y 21.6 + 8.85
2 x 4.40 y 25.6 + 4.95
dolžina zida 3.85 m
širina pri 1 0.5
širina pri 2 0.5
II
1. x – 4.55

30.45
26.55

y 21.6 + 3.5 251

2 x 4.37
y 20.52
ad 1 – 2 4.72
širina zidov v 2 0.9 m
3. x 3.25		
y 17.7
širina zida v 3 0.9 dolž. z 3 84
a x b		 0.5 x 0.5
4) x 3.8 y 16.40, dolž. 3.4 – 9.9
širina zidu
0.9 m
5. x 3.18
y 7.60
širina zida A v 5 1.00 m dolž.
širina zida C v 5 0.8 m
6. y 5.41
širina zida 0.8
7

x 2.85
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7. y 1.9.8		
x 2.55
debelost zidu 0.8 m
na vzhod tudi 0.8
		dolž 5-7 5.7
8. y 0.58		
x 8.3
širina zidu 0.6 dolžina 7-8 6.00
9. y 1.5		
x 8.71
širina zidu 0.85
10. y 2.42		
x 7.4
širina zida 0.8
11. y 2.25		
x 8.98
širina zida 0.8
12. y 2.29		
				

x 8.6 dolž
11-5 = 8.1
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			 Odsek D
1. y 2.08		
2. y 1.40		
3. y 1.00		
4. y1.60		
5. y 1.05		
6. y 0.42		
7. y – 0.32

x 9.34
x 9.05
x 9.82
x 10.25
x 8.95
x 8.65
x 10.79
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Grob 32, 33. Skupni grob odraslih skeletov brez kulture. Skeleta sta položena tako, da je zgornji skelet položen na desni del
spodnjega, tako da je glava zgornjega za desni klavikuli spodnjega.
Zgornji, desna roka stegnjena ob trupu, leva pa v komolcu upognjena v gastrično lego. Spod. sk. ima rahlo upognjeno, desna.
Skeleta sta pokopana drug za drugim vendar pa z veliko časovno raz. da je spodnja desna extr. disloc.
Grobna jama je deloma ukopana v kong. skalo deloma pa v ilovico. Grobna jama ni ravna ampak se od toraksa proti kolenom
precej dvigne zlasti na levi strani, tako da levi femur sp. sk. leži precej strmo proti kolenom, ohranjen ** *******
vidni sledovi oglja, tik noge
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nad sk. peta zidu C
gornji. dolž. sk. 1.61
acr 34.5		
gornji
(y) x 6.65
y 4.76
il 0.3			
(n) x 6.19
y 2.99
hum0.32
ulna0.22		
donji
g x		
y
fem 0.44			n x 		y
t 0.37
az 1350

Sk. 12, 13 isti položaj ko 32. 33
Desni je zgornji, spodnje extr. gornjega se odmikajo od donjega. Desna roka upognjena v komolcu in so ima v gastrični
legi. Levo ima pod kolenom.
Grobna jama ukopana v ilovico tik pod humozno plastjo.
Pri desnem kolku zg. skeleta je kamen 18 x 20 cm , ki je morda del sistema kamnite obloge, ki pa je v vsakem primeru
bila (skicirana). Deloma tudi v konglomeratu. Skeleta tik pod
zidom C.
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Startigrafsko razmerje skeletov radi nekdanje konfiguracije
terena. Skelet 30 leži do 25 cm globlje od 12, 13, ki ležita
globlje 14 – 32, 33.
dolž. sk 1.54
acr 0.33 		
ilion 0.33
humer. 0.28
ulna 0.24		
az 1300

gornji g y 2.9		
n.)
			 x 78 – (0.3)		

femur 0.39
tibia 0.34
Hg 2570
2718

Hx 2515
2680
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Donji		
			

glava
noga

y 2.89
y 1.28

x 7.94
x 7.90

gornji
			

g
n

y 2.84
y 1.39

x 7.82
x 7.45

y 1.4
x 7.41 (6.5)
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grob 35,
g
y 8.12 + 0.56
				
n
y 7.25		
y 8.680 = 173.5
				
H
glava
2300
x 1.450 50 = 29
						2411
7250 = 141
				
H
nog
2380
1300 = 26
						2440
				
H
cerkve 0878
						0944

x 1.45
x 1.3

Skelet odraslega (moškega). Kosti sk. dobro ohranjene.
Desna roka in leva noga nedobstajata. Roka poleg trupa.
ilion -0.23
femur 0.41
humerus 0.29
dolž. sk. x, od glave do kol. 1.2
ob glavi obs obeski
nad glavo fragment sr. keram.
azimut 1 -300
grobna jama ukopana v humusu odspodaj ilovica.

70

2. TERENSKI DNEVNIKI IZKOPAVANJ LETA 1953

Ponedeljek 27. IV – 9 delavcev
v grobu 12, 13, obs. obesek, uhan
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Tik pod nogah 36 fragment rimske keramike.
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Skelet 32-33
glave y = 		
x=
noge y =		
x=
						2380
H glave
2440
H nog 2570 2530
				
2570
H cerkve
				

0870
0933

H stopa zidu
				

2300
2430

dolž. skeleta 1 (gornji)
acromion		
femur
ilion			tibia
humerus 		
azimut
ulna
radius
skelet odraslega (žene)
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[posnetki očitno vpisovani iz zadnje strani zvezka, zato je ta
del obrnjen]

8. 9., sk 30 iz vzhoda
10. Detalj obs. obeski
11. grob 32, dislocirane kosti, stratigrafski pogled
12. grob 31, detalj

Film 2 6x6
P. 1. prah. lonec v  3 pod sk. 27
P. 2. isto stratigrafsko
3. sk. 28,  4, z juga
4. sk. 28., 4, zah. str. na bazo
5. sk. 28, glava detalj
6. sk. 29, gornji del stratigrafsko
7. sk. 29, z vzhoda, celi

Film 3, 6x6
1. detalj 2 glava 32, 33
2. detajl 2 glava, stratigrafsko 32, 33
3. skeleti 32, 33, celi z vzhoda
4. 12.13, detalj glave
5. 12, 13, celi z vzhoda, stratigrasko
7. grob 35, detalj glave z uhani
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8. grob 35, stratigrafsko
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32 Posnetek grobov 23, 24 b 8, š 1/50
33 Posnetek grobov 23, 24 detalj
34 Posnetek grobov 26 desna stran
nad glavo ******* z obs. ob. in uhanom pod levo se nevidi.
35. Stratigr. odnos 26, 25, 27
25 najgloblji, 26 nad njim, 27 še viši
36. 37. 38. - grob 25 z vzhoda
39. – nečitljivo z vzhoda grob 27 K
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2.3 ZVEZEK 2
Zaradi jasnosti kopije smo v objavi velikost pomanjšali na 65 % izvirnika.

PLATNICA + 72 STRANI

2. zvezek terenskega dnevnika za leto 1953. Original hrani Narodni muzej Slovenije, Arhiv Arheološkega oddelka, inv. št. 431b.
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[oštevilčena stran 1]
Ponedeljek 27. IV. 53
Ob desni strani glave skeleta 12 en uhan in en obsenčni obesek.
grob 36 K
glava
y
x
				
noge
y
x
				
H glave
				
H nog
azimut tisočink, glava ° od N
V grobni jami, v prostoru, kjer bi mogel biti levi femur želez
na pasna spona.
30. IV.
Dela pet delavcev, odkrivanje glave skeleta 11, ob levi strani
najden en obsenčni uhan zlomljen
gl y 2.00 x 1.03 grob 11
H glave 2215		
H cerkve 0.595
			
2430			0.750
Otroški skelet, popolnoma preperel.
orjentacija, azimut 4-300 tisočink
ognjišče y (sred) 8.10 x 3.45
Vkopano v konglomerat in obloženo s kamni. Oglja 30 x
30 cm, debelost 18 cm, v oglju fragmenti keramike in kosti.
Ognjišče je ukopano v ilovico za 25 cm in pokrito s humusom.
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[oštevilčena stran 2]

[oštevilčena stran 3]

Kamen apnenec od 10 x 10 do 20 x 30cm.

Roka upognjena v komolcu v gastrično lego.

Grob 36 y 6.33
x 2.8
H 2111
2280
Ostanek in situ so desna ulna z radiusom, tarsus, falange in
del os coxae. Bili tudi ostanki tibij in ena žel. pasna spona.

Prerez ognjišča
H 1.		
			
2.		
			
3.		
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[oštevilčena stran 4]
4) Skelet 37
glavay 12.95
x 3.82
nogey 11.55
x 4.4
glavaH 2030		
noga H
2131			

Glava dislocirana.
						4.V.
						Ponedeljek
Grobna jama 38 – No 0 1

2044
2157

cel. dolž 1.57
acr 0.38		
femur 0.42
ilion 0.31		
tib 0.39
hum 0.31
ulna 0.26
azimut 1-100
Skelet odraslega, desna roka ob telesu, leva upognjena v komolcu v gastrično lego, oglje v grobni jami. Z glavo obrnjen
na svojo desno stran. Kosti srednje dobro ohranjene.
Grobna jama ukopana v ilovico za 15 cm. pokrita s humusom.

Skelet 38
glava		
noge		
H glave
			
H nog
			

y 12.7 (-0.6)
x 1.8
y 11.2( - 0.6)
x 2.07
2362
2458
H cerkve
2430
0.950
2540
1.050

acr 0.27		
femur 0.47
ilion 0.32		
tibia 0.34
humerus 0.34
ulna 0.25
cela dolžina 1.6
azimut 1-400
Skelet odraslega. Leva roka ob telesu. Desna upognjena v
komolcu in leži v gastrični legi. Ob glavi sledovi oglja, kosti
srednje dobro ohranjene. Pod 38 leži še en skelet tako da je
glava istega ob desnem humerusu gor-
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- njega. Pod koleni kosti so tesno skup ena zraven druge. V
predelu prsnega koša so pomešane vertebre gornjega in spodnjega.
Grobna jama ukopana v humus in skeleti ležeči na ilovici. Ob
straneh so konglomerati. Isto tako nad glavo.
Prstan st y 13.4
			 x - 0.4
Skelet 39
g y 12.55 (-0.6) x 206
n y 10.95 (-0.6) x 2.2
azimut 1 – 400
cel. dolž. 1.7
humerus 0.32
femur 0.43
Ostanek glave, desni humerus, desna coxa, femur, tibia.

87

GROBIŠČE ŽUPNA CERKEV V KRANJU. DOKUMENTACIJA O IZKOPAVANJIH V LETU 1953

Skelet 40
g y 11.10 (- 0.6) x 2.00
n y 10.10 (- 0.6) x 207
H g			
2420		
cerkev 0940
			
2472			1040
H n			
2365
			 2488

Torek 5.V. 53		

y – 0.60

Skelet 41 (skelet nedoraslega)
glava		 y 11. 95 x 4.9
noge		 y 12.95		
x 5.04
glava H 2460
noge
H
2430
			
2515			2535
azimut 5.000
dolžina 0.93
acromion 0.2
humerus 0.21
ilion 0.21		
ulna 0.15
				
femur 0.24
				
tibia
Z glavo obrnjen na svojo desno stran. Z glavo na vzhodu. Kosti zelo slabo ohranjene. Roka v gastrični legi. Ukopan globo.
v ilovico (za 20 cm). Brez pridevkov.

od coxe 1.1 do nog
femur 0.44
tibia 0.34
ostanek coxa z oba fem. in tibijami in 3 vretenca
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Skelet 42 − skelet odraslega z nožem
glavay 15.02		
x – 0.21
nogey 13.62		
x 0.08
glava		 H 2151		
noge
H 2232
2220			
2312

Skelet 43, skelet s pasno spono.
glava		 y 12.05		
x +0.16
noge		 y 10.5		
x +0.63
glava		 H 2470		
noge
H 2484
		
2520			
2542

azimut 1.250
dolžina 1.6
acromion			femur 0.44
ilion 0.32 			
tibia
hum. 				
azimut 1400
ulna
skelet z nachbeilugungom uničen.
Ostalo samo coxa z nožnimi
kosti ulna in del vertebre
V oblasti *******.Ob levem komolcu deli lobanje in nekaj desno od nje femur nad oblastjo kjer bi mogla biti glava je nož
brez celega rezila.

azimut 1300
dolžina 1.66
acromion 0.37
ulna 0.23
ilion 0.36 		
femur 0.42
hum. 0.31		
tibia 0.45
Skelet odraslega. Glava obrnjena na svojo desno stran. Kosti sredno dobro ohranjene. Desna roka ob telesu. Leva lahno upognjena u komolcu in v gastrični legi. Vzdolž grobne
jame oglje. Nad skeletom dosti hüttenlehma. Grobna jama
ukopana v humus. Ob desni roki z notranje strani se nahaja
okrogla pasna spona. Nad glavo več komadov prahistorične
keramike.
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Skelet 44 (nad skeletom z nožem)
atlasy 16.5		
x - 0.75
noge y 15.35		
x -0.55
H atlas 2112		
H nog 2134
			
2167			2200

Skelet 45 z prstanom (severno od drevesa)
atlas		 y 15.65		
x 1.7
nog			 y 13.94		
x 2.05
H atlas 2159		
H nog 2168
			
2229			2251

dolžina skeleta od atlasa do nog 1.2
Skelet odraslega, skoraj popolnoma uničen. Z izredno strohnelimi kostmi.
Ostalo torax z nekaj reber.
Fragmenti coxe z tibijami in fibijami.
Levo od glave ima konglomeratno skalo. Leži v humusu odspodaj pa ima hüttenlehm.
Za 10 cm desno od (desnega) tarsalnega dela desne noge nož
brez rezila. azimut 1400

azimut 1300
dolž 1.6 t
ibia 0.37
humerus 0.3
femur 0.46
Skelet odraslega. Desna stran – roka (humerus, ulna) od noge
femur uničeni od ******* jame. Glava in vse kosti uničene od
poznejših pokopov. Leva roka rahlo v komolcu upognjena in
v gastrični legi. Ob kolenu leve noge falanga (dislocirana z
prstanom).
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Skelet 46 (vzhodno od drevesa)
glava		 y 14.15		
x 2.9
noge 		 y 12.58		
x 3.29
H glave
2227 H noge 2303
			
2312		
2403
		H cerkve
0916
				
1016
			
dolžina 1.65
acromion 0.37
humerus 0.29
ilion 0.32		
ulna 0.25
				
femur 0.42
				
tibia 0.35
azimut 1450
cel. dolžina 1.650
Skelet odraslega. Roke upognjene močno v komolcu in prekrižane v trebušni oblasti. Glava leži v sredi z glavo. Noge v
normalni legi. Grobna jama izkopana v humusu, ležeča na
ilovici. V grobni jami oglje.

Delalo 6 delavcev, vreme lepo. Tudi oblačno.
Sred 6.V. Oblačno 6 delavcev -0.6
Poglabljanje v kvadratih 3. Pod desno nogo tibijo in tarsalnim delom sk 46, začenja skelet živali (psa?).
glava		 y 12.89		
x 3.4
noge		 y 12.46		
x 3.53
H glave			
H noge
Med kostmi skeleta in živalskim skeletom minimalno debela
plast humusa in sicer 2-3cm. Skelet pokopan v čisto ilovico.
Skelet živali spada v grobno jamo sk 46. Okoli skeleta ni nobenih fragmentov keramike, razen rahlih sledov oglja.
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dolž. od vrha lobanje do coxe
azimut pokopa 1-00

H cerkve 0912			
		 1012

figuralna ploščica iz kvadrata 3
y 10.41 x – 0.48 h 2925
				
3045
glinasti koluti kvadrat 3
1. obs. y 11.9
x 0.45
			
		
2. mali y 10.80 x – 0.1
			
		

Hüttenlehm

od po y 15.00 do y 17.00 in -x - 0.40 do x + 1.5 H 2130
							
2195
Plast pomešana z ogljem, hüttenlehmom in drobnim kamenjem.

H 2567
2680
H 2650
2762		

Četrtek 7.V.53 poglabljanje kvadratov 9. 10, 11, 12
pada dež, dela 6 delavcev
Petek 8.V.53 Pogabljanje, odkriti skeleti 47, 48, 14, 34, 49

prstani dislociranih skeletov v  10
1. y		 x
H 2350
			
2450
2. y		 x
H 2305
			
2400

Sobota 9.V.53
Skelet 50, ob glavi 4 obs.obeske
lasnico
skelet 51 otroški

ognjišče
y x		 H 3022
3142
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11.V. sk 47
glava		 y 14.53		
x -0.25
noge		 y 12.70		
x 0,06
H glave
2055		
H noge 2150
		
2152			
2210
H cerkve
dolžina skeleta 1.9
azimut pokopa 1550
acromion
humerus
ilion 			
ulna 0.26
femur 0.47
tibia 0.38
Skelet odraslega, skelet.
Kosti leve roke, coxa, femur uničeni od sekundarno izkopane
jame, katera je zakrita z kamenjem. Leva polovica glave isto
tako otsekane. Nad desno coxo z notranje strani ulne imel
fragment sr. keramike. Grobna jama v humusu.

Z leve strani konglomeratna skala. Na desni pa sekundarno
nametano kamenje. Ob glavi in po grobni jami sledovi oglja.
Skelet 48- skelet
acet femurja
y 14.80		
x 0.03
noge			
y 13.96		
x 0.22
H acet 19950
			 20870
H nog 1990
			 2090
Od skeleta ostale samo kosti noge, ki do coxe so paralelno
z 47. Levi femur od glave 47 udalj. 16 cm. femur 042. Tibija
35.5. Smer ista kot pri 47.
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Sk 50 y - 60
glava		
y 16.20 x 1.80
noge (kol)
y 15.34 x 2.20
H glave 1950		
H nog 1848
		
2070			
1932
azimut 1200
dolžina skel. od glave do kol. 1.00
acromion 0.35
femur
ilion 0.3
humerus 0.3
ulna 0.23
				
radius 0.23
skelet odraslega (ženske?)
kosti slabo ohranjene, recentno spodnji del nog uničen
glava slabo ohranjena in fragmentirana
Pol hrbta (pod toraxom) v sredi prsnega koša ostanki verjetno desne (zelo tenka plast).
dolž 0.25, širina 15, črna

Ob glavi in vzdolž grobne jame sledovi oglja. Grobna jama
iskopana v humusu pod katerim se nahaja ilovica.
Ob glavi imel 4 obs obeske in lasno iglo. Roke položene ob
telo.
Sk 14
atlas
glava		 y 2.43
x 0.43
nog			 y 130
x 1.15
H glave 2038		
H nog 1990
			
2253			2218
azimut 950
do atla dolž. skeleta 1.45
humerus
acromion			rad/ulna 0.24.5
ilion 0.36 			
femur 0.44
tibia 0.34
Skelet odraslega, glava uničena, spodnji del levega humerusa
uničen od zidu sektorja D.
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Verjetno isto tako glava. Desni humerus uničen od tibij skeleta kasneje pokopanega (od katerega so ostale samo tibije,
ostalo uničil zid C. Od glave 14 do tibije 0.1m
Roke upognjene v komolcu in so v gastrični legi.
Kosti slabo ohranjene.
Smer od coxe do glave 1200
Vertebra izkrivljena, noga v kolku močno obrnjena proti
jugu.
Tibije skeleta zraven glave imajo isto smer kot 14.

Skelet 34
glava		 y 270
x - 0.20
noge 		 y 1.34
x -0.22
H glave 2005		
H noge 2048
			
2220			2273
azimut 1550
dolžina 1.5
humerus 0.29
acromion 0.34
ulna 0.21
ilion 0.36		
femur 0.40
tibia 0.35
Skelet odraslega kosti srednje dobro očuvane. Desna roka v
komolcu upognjena in v gastrični legi. Leva stegnjena ob telesu. V desni roki imel nož, ki sedaj leži od pubisa poševno
pod os ischium. Grobna jama v humusu ležeča na ilovici, neposredno pod zid sektora D.
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Vzdolž grobne jame oglje. Ob desni senci 2 obs obeska.
Skelet 49 (otroški)
glavay 1.65
x 0.44
nogey 1.16
x 0.37
H glave 1942		
H nog
		
2168			

H

0492		
cerkev
0613			

11.05
552

						Torek 12. V.
Grob 52
glava		 y 2.91
x – 2.24
noge		 y 1.40
x – 2.26
glava 2014		
noge H 1970
2140			
2083
azimut pokopa 1-500
dolž 1.65		
humerus 0.285
acr 0.35 		
ulna 0.215
ilion 0.27 		
femur 0.4
tibia 0.34
Skelet odraslega. Nad toraxom prstan, ob desni ulni z zunanje strani prstan, ob. obesek ob glavi. Desna stran, 2068 obe
sta ob desni coxi
ob levi coxi obs. obesek
en prsten nad glavo
Ob zglobu leve ulne z notranje strani prsten.

1937
2167

azimut 1900
dolž od glave do coxe 0.55
ostale mere niso določljive
pod skeletom tenka plast preperele deske
Skelet 51 (otroški)
glava		 y 105
x - 140
noge 		 y 0.98
x - 158
H glave 1823		
H nog 1735
		
2053			1968
azimut 2600
dolžina skeleta 0.53
dislociran rahlo zaradi zida sekt. D. − Otrok do 3. leta sta.
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Skelet odraslega. Kosti slabo ohranjene. Z glavo obrnjen
neznatno na svojo desno stran. Leva roka ob telesu desna v
komolcu upognjena za 90° in ležeča na prsih. Podkoleni del
močno obrnjen proti severu. Desna coxa leži veliko niže od
leve. V višini desne coxe falanga zelena od oksida. Takoj zraven sk 52. leži sk 53 ki pa je uničen (coxe in nožne kosti od
enega kasnejšega pokopa). Grobna jama ukopana u humus,
ležeče na ilovici z leve in desne strani konglomeratna skala. V
grobni jami sledovi oglja.

[naslednja stran dnevnika]
47 13903		
-250 12100		
60		

278
5
242
1.2

42072103552
1551

4360
2180
552
1628

H c 552

48 14200		
30		
13360		
220		

285
0.6
267.5
4.4

4082
2041
552
1489

4080
2040
552		
1488
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					2010
50 15600		
312
4020
1800		
36
552
14704		
294
3462
2200		
44
1458

1890
3780
552
1335

sk 14		1803
			
430
			
700
			1150

36.0
8.6
14
23

4291
2145
552
1593

4208
2104
552
1552

sk 34		2100
			 -200
			
704
			 -220

42
-4
14.8
4.4

4275
2137
552
1585

4321
2160
552
1608

49 1050		
440		
560		
370		

21
8.8
11.2
7.4

4110
2055
552
1503

4104
2052
552
1500

51 450		
-1400		
380		
-1580		

9
28
7.6
31.6

3876
1938
552
1386

3703
1850.6
552
1298
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52 2310		
-2240		
800		
2260		

46.2
44.8
16
45.2

4154
2077
575
1502

4053
2026
575
1451

grob 53
glava		 y 3.001		
noge		 y 2.14		

H cerkve 0515
H glave 2155
H nog 2013
0575			
2125
0635
azimut pokopa (isti kot) 1500
Ostale mere nedoločljive. Glava popolnoma obrnjena.
V grobu 50 na desni strani reber en rimski kovanec, fragment
rimske keramike in en živalski zob.

53 2401		
48.2
2155
4138
-2570		51.4		2069
1540		
30.8
575
575
-2490		
49.8
1580
1494
58 1974		
-80		
19610		
-100		

394.8
-1.6
392.2
-2

3480
1740
575
1165

3596
1798
575
1223

56 193603
-920		
17950		
-760		

87.2
18.4
359
15.2

3335
1667
575
1092

3381
1690,5
575
1125

61 18940		
-500		
18200		
-500		

379
-10
364
-10

3568
1784
575
1209

3516
1758
575
1183

x – 2.57
x – 2.49
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sk. 58		
glava		
y 20340 x -0.08
		noge K
y 20210 x -0.1
H g 1668
Hn
1731
			 1812		
1865
Skelet odraslega. Kosti popolnoma uničene. Leva roka ob telesu, desna rahlo upognjena in v gastrični legi. Dolž. skeleta
od glave do kol. 1.00. Ostale mere nedoločljive. Pokop v humusu, ležeč na ilovici. azimut W-O
vzdolž grobne jame oglje.

Sk. 56
glava		 y 19.96		
x - 92
noge		 y 18.55		
x 0.76
H g 1596		
Hn
1626
1739			1755
azimut pokopa 1450
Dolž. skeleta od atlasa do nog 1.350
acromion 0.36 		
ilion 0.33
humerus 0.28 		
ulna 0.23
femur 0.44		
tibia −
Skelet odraslega ki mu je uničena glava. Desna roka ob telesu,
desna pa rahlo upognjena in v gastrični legi. Vzdolž grobne
jame oglje.
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sk 61
g y 19.54		
x - 0.50
y 18.80		
x - 0.5
H g 1716		
Hn
1692
1852			1824
azimut W-O
Skelet odraslega, mere nedoločljive, skoraj popolnoma uničen od sk 56, ki je kasneje pokopan. Ob desni ulni z notranje
neka rjava masa in 2 steklene jagodi. Vzdolž grobne jame
oglje. Ob levi strani 2 ob desni 2 obs. obeska. Z jagodo, pod
vratom ornamentirana ploščica.

13.V.53
sk 54		 glava
y 22.82		
x 2.65
do kol. noge
y 21.9		
x 3.10
		H gl 1617 1697
H nog 1599 1672
			
1775			1747
aimut, dolž. skel.
acr. 			
ilion
humerus 0.29
ulna
femur 		
tibia
Z vsake strani glave po 3 obročka in prstan na levi roki.
Skelet odraslega. Z glavo obrnjen na svojo levo stran. Kosti
(srednje) slabo ohranjene. Obe roke ob telesu od kolen doli
uničen sekundarno. Z leve strani tesno ob sk 54 je paralelno
sk 59 in desno sk 57. Ob levi ulni železo in ulne zelene od
prstana na 12 cm od tarsalnega zgloba. – ob glavi?
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Sk 55		 glava
y 20.0
x 3.63
			 noge
y 21.3
x 3.4
H glave 1612 1682
H nog 1679 1745
			
1753			1810
azimut pokopa 1-300
dolžina skeleta do kolen 1.3
acromion 0.28
ilion 0.34
humerus 0.29
ulna 0.235
femur 0.48
tibiaSkelet odraslega. Kosti zelo slabo ohranjene in skoraj popolnoma uničene. Desna roka močno upognjena v komolcu,
prekrižana čez prsa, leva roka rahlo upognjena in v gastrični
legi. Glava uničena. V grobni jami veliko sledov oglja.
Grobna jama izkopana v humusu, leži na ilovici. Z leve strani
konglomeratna skala.

Sk 57 (Pod glavo novček)
glava		 y 23.37		
x 3.14
noge 		 y 21.70		
x 3.25
H glave 1591 1672
H nog 1588 1662
			
1753			1737
azimut pokopa
cel. dolžina 1.55
acromion 0.32
ilion 0.3
humerus 0.3
ulna 0.24
femur 0.41
radius
tibia 0.38
Skelet odraslega. Kosti popolnoma slabo ohranjene. Obe
roke močno upognjene v komolcu in ležeče na prsih. Ob glavi novček. Pokop v humusu. Po grobni jami sledovi oglja. Z
glavo obrnjen na svojo desno stran. Levo od njega sk 54.
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sk 59
Na desni roki prstan
na ramenu levem žel. okr. sp.
glava		 y 22.90		
x 2.45
noge		 y 21.85		
x 2.82
H glave 1622 1702
H nog 1603 1697
			
1782			1751
Mere nedoločljive, kosti popolnoma uničene. Z desne strani
sk. 54 in leve sk.60
Kosti popolnoma dislocirane.

Sk. 62 (Na levi roki prstan)
glava		 y 24.8
x 0.65
noge		 y 23.55 x 0.7
H glave s.č. 1558 H nog 1500 1585
			
1650		
1671
acromion
ilion
humerus 0.28
ulna 0.23
femur 0.42
tibia
Dolž. skeleta od glave do kol. 1.2
azimut pokopa 1500
Skelet odraslega. Kosti popolnoma slabo ohranjene. Cela leva
stran popolnoma uničena. Grobna jama v humusu, v grobni
jami sledovi oglja. Z glavo obrnjen na svojo desno stran.
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sk 60		 glava
y 22.6
x 2.1
			 noge
y 21.8
x 2.22
H glave 1643 1719
H nog 1674 1745
			
1799			1820
Hc 0575
0618
0661
azimut pokopa 1150
dolžina od glave do pubisa 0.8
humerus
ostale mere nedoločljive.
Skelet odraslega. Pokop v humusu na ilovici (oglje) nad glavo
glavi z leve strani obs. obesek.
Z desne strani, ** ,z leve 6.* [5 ali J].6*[4 ali y]

Sk 63 ?
glava		 y 22.20		
x 182
noge 		 y 		
x
H glave 1703 1702
v.g. 1163
			 1859		
H nog
azimut 1350
cel. dolžina
acromion
ilion
femur 		
tibia
humerus ulna
Skelet odraslega. Z desne strani sk 60, nad os coxe 64, levo do
coxe 71. Kosti popolnoma uničene.
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sk 64		 atlas
y 21.8
x 1.94
			 os pubis y 21
x 2.06
H atlasa 1638
1652
			 1789
1799
azimut pokopa 1400
Mere nedoločljive. Od skeleta ostala samo vertebra in rebri in
coxa ter deli obeh femurjev.
Z leve 71, z desne 63. Pokop v humusu na ilovici.

14. V.
Sk. 65 Na 15 cm od coxe, na levem femurju pasna spona (žel).
Na desnem delu coxae žel. predmet. y - 30
glava		 y 19.45		
x-1.5
					1231
noge		
y 17.7		x-1.45		615
H glave 1662 1721
H nog 1683
0572
			1799			
1745
0616
						1807
0659
cel. dolžina 1.75
azimut 1.500
acromion 0.38
ilion 0.3
humerus 0.34
ulna 0.25
femur 0.46
tibia 0.39
Skelet odraslega. Kosti slabo ohranjene. Z glavo rahlo obrnjen na svojo desno stran, obe roke rahlo upognjene v komolcu in v gastrični legi.
Pridevek z leve strani caputa, dotikajoč se ga še ena lobanja
obrnjena s frontalnim delom v zemljo. V ustih kos železa.
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sk. 66 (samo glava) na levem humerusu srebrn obs obesek.

sk 67
glava 		 y 16.15 x -0.77
noge 		 y 15.05 x -0.55
H glave 1797
1812
0572
			1848
1858
0616
			1899
1906
0660
azimut pokopa 1400
dolž. sk. do kolena 1.15
acromion 0.39
ilion 0.33
humerus 0.31
ulna (a) 0.23
femur 0.41
Skelet odraslega. Kosti slabo ohranjene z glavo obrnjen na
svojo desno stran. Obe roke ob telesu. brez pridevkov. Pokop
v humusu, ležeč na ilovici. Z leve strani glave konglomeratna
skala. Z leve in desne strani po en obs. obesek. Ob skeletu
fragmenti starosl. keramike.

[rokopis: Jože Kastelic; začetek]
Skupina grobov 72, 78, 77, 70, 73, 75, 74
Grob predstavlja skupina skeletov, ki leže deloma drug na
drugem, deloma pa tudi vzporedno drug ob drugem, tako
da tvorijo nekako ********** grupo, skupaj sedem skeletov.
Najvišje ležita 73 in 75; 73 je mladosten, gracilen skelet. d.
roko ima v hipogastrični legi, leva je ohranjena samo do komolca. 75 je ohranjen samo centralni del in femurji. Naslednjo plast navzdol, skoraj brez globinske razlike, toda vendar
z diferenco nekaj centimetrov, predstavlja skelet 70.
Ohranjen je samo v zgornji polovici.
Še spodnjo plast tvorijo skeleti 72, 78 in 77.
					

(glej nadaljevanje) [str. 113]

[rokopis: Jože Kastelic; začetek]
Med femurji dva fragmenta starosl. keramike.
[rokopis: Jože Kastelic; konec]

[rokopis: Jože Kastelic; konec]
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Sk 68
2 obs. ob. desna stran
2 obs. ob. leva stran
Za cerkvijo
glava 		
y 3.71
x -2.5
H glave
1989 		
				
2025		
				
2062		

sk 69, prsten na levi roki
Skelet odraslega, popolnoma uničen. Mere nedoločljive. Od
njega ostalo nekaj reber, desni komolčni sklep. Z delom humerusa in ulne. Na levi roki imel prstan.
atlas		 y 20.98		
x + 2.6
coxa 		 y 		
x
H atlasa 1089 		
			 1829
azimut pokopa 1_200
dolžina od atlasa do coxae 0.45
pod desno strano glave en obs. obesek.
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sk 70
glava		 y 22.10
H glave 1516
			 1673

Sk. 71
glava 		 y 21.50		
x 1.79
noge		 y 20.0		
x 1.97
H glave 1684
H nog 1693
			 1831		
1825
azimut pokopa 1350
dolž. skeleta 1.52
acromion 0.38
ilion 0.36
humerus 0.29
ulna
femur 0.41
tibia 0.33
Skelet odraslega. Kosti srednje dobro očuvane. Z glavo rahlo
obrnjen na svojo desno stran. Obe roke zraven telesa. Ob levi
strani glave en obs. obesek. Kasneje glava obrnjena na svojo
desno stran. Z desne strani glave tudi obs. obr. Grobna jama
v humusu, ležeča na ilovici, desno 64, levo 72. Na desni roki
prstan.

x 0.16

Skelet odraslega. Mere nedoločljive. Od celega skelet. ostala samo lobanja z levim delom prsnega koša. Ostalo uničil
sk.75. azimut pokopa 1350
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Sk. 73
glava		 y 22.4
x 0.63
noge 		 y 21.15 x 0.75
H glave 1543
H nog 1597
			 1700		
1745
azimut pokopa 1-400
dolžina skeleta 1125
acromion 0.24
ilion 0.22
humerus 0.22
ulna 0.18
femur 0.34
tibia 0.26
Skelet odraslega. Z glavo obrnjen na svojo desno stran. Leva
roka ob telesu, desna rahlo upognjena v komolcu in v gastrični legi. Ob levi tibii prstan. Pokop v humusu in ležeč na 74.
Z leve sk. 72, z desne 75, 70. Nad glavo konglomeratna skala.

sk 72		 glava
y 22.3
x 1.12
			 noge
y 20.85 x 1.04
H glave 1584
H nog 1642
			 1740		
1788
azimut pokopa 1-700
dolž.skel. 1.55
acromion 0.31
ilion 0.29
humerus 0.27
ulna 0.21
femur 0.38
tibia 0.31
Skelet odraslega. Obe roki upognjeni v komolcu in roke v gastrični legi. Na levi roki prstan. Pokop je v humusu ležeč na
ilovici. Z glavo obrnjen na desno stran. Z glavo obrnjen na
svojo desno stran.
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Sk 74
pod 73. Na acetabulumu desnega femurja žel. pas
na spona (okrogla).
Skelet odraslega. Desna roka v komolcu rahlo upognjena in
v hipogastrični legi. Od leve roke je ostal samo še humerus,
ampak sodeč po falangah leve roke ki se nahajajo v coxi, je
tudi cela roka bila v hipogastrični legi. Kosti slabo ohranjene. Glava, desna clavicula, scapula ter zg. polovica humerusa uničeni od kasnejšega pokopa 73. V grobni jami sledovi
oglja.
atlas		 y 21.64 x 0,595
noge		 y 20.64 x 0,535

Sk. 75
			

atlas		
noge (kol)

y 21.6
y 20.85

x 0.4
x 0.48

H glave 1618
H nog 1582
			 1770		
1728
dolž. skeleta do nog 0.9
azi-1400
humerus 0.28
ulna 0.21
femur 0.41
Skelet odraslega, glava uničena. Roke upognjene v komolcu
in v gastrični legi. Kosti slabo ohranjene. Glava in tibija uničene. Z leve sk. 70, desne 73, pod 74.
S cerkev 0575
			 0662
			 11 37
			 568

H atlasa 1709
H nog 1724
			 1861		
1867
azimut pokopa W-O
humerus 0.315
ulna 0.235
femur 0.44
dolž. skeleta od atlasa do kolen 120 cm.
Merjen in opisan
ponedeljek 18.V.53
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Sk. 66
pod skeletom 65
glava		 y 19,72 x -1,60
noge		 y 17,94 x -1,25
H glave 1718
H nog 1745
			 1853		
1868
azimut pokopa 1400
dolžina skeleta od glave do nog 1.95
ilion 0,031
humerus 0,32
femur 0,43
tibia
0,34

15.V.53

(y-0.3)(petek)

Sk 76
glava 		

y 20.47

x -0.6

kolena y 19.25 x -0.43
noge
H glave 1843
H nog 1884
			 1986		
2017
azimut pokopa 1.450
dolž. skeleta od glave do nog
acromion 0.39
ilion 0.36
humerus 0.32
ulna 0.255
femur 0.48
tibia (aproksimativno)
Skelet odraslega. Z glavo obrnjen na svojo desno stran. Kosti so dobro ohranjene. Obe roke položene ob telesu. Grobna jama v humusu in ležeča na ilovici, v grobni jami sledovi
oglja. V roki je držal nož, ki je poševno šel od telesa navzven.

Skelet odraslega. Nad katerim je ležal sk 65 in mu uničil desni
humerus, ulno, desna rebra in pa vertebro. Ob komolčnem
zglobu levega humerusa en srebrn obsenčni obesek.
Gornji del glave isto tako uničen. Sodeč po ostankih prstnih
falang desno roko .
sk. 66 leži na sk 80 in sicer do medenice.
H cerkve 0592
1274
			 0682
637
Illon 0,031
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Sk. 77

glava

y 22.55		

x 0.16

Sk 78		 glava
y 22.84		
x 0.53
		H c 0609
1308
H glave 1622
		
0699
654		
1785
Ostanek samo glave, ki je obrnjena na svojo desno stran. Pod
73. Samo glava in nekaj reber.

		y		x

				
1665		
			 H glave 1825
H			
pod skeletom 70 in 75
Ostala samo glava u normalni legi. Z čelom navzgor. Od ostalega opstoja še jama in situ deli levega humerusa. Gornji del
prsnega koša, ostalo uničeno od kasnejših pokopov. Ob glavi
in po grobni jami sledovi oglja.
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Sk.79		 glava
y 24.10		
x 1.04
				
y 23.50		
x 1.00
H glave 1565
H 1616
Hc 0606
			 1739
1780		
0695
1301
						650
650
azimut pokopa
dolžina skeleta od glave do
acromion, mere nedoločljive.
Juvenilen skelet, kosti zelo docilne. Kosti zelo slabo ohranjene. Največi del kosti uničen od kasnejših pokopov. Od njega
je ostalo samo del reber, desna ulna, del desne coxe, ob desni
coxi se nahaja žel. ključ. Kosti so se nahajale nad njim, pod
njim in ob straneh. Pokop v humusu, v grobu sledovi oglja.
okrogli del ključev viden na donjoj strani coxe. Ključ sprav
ljen.

Sk. 81. - pri nogah 65, 66
glava		
y 17.50		
x -1.35
noge 		
y 		
x
H glave
1660
H 1633
				
1778
1744
azimut pokopa
dolž. skeleta od glave do coxe acet femurja 0.76m. Dolnji in
gornji extremiteti popolnoma uničeni.
Skelet semi adultne osebe.
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[rokopis: Jože Kastelic; začetek]

Podoben, vendar ne identičen primer skupne grobnice
predstavlja skupina skeletov 57-69. Medtem ko so skeleti v
grobnici štev I pokopani drug na drugem (v bistvu), čeprav
tvorijo sedaj večjo ploskev, so skeleti grobnice II pokopani v
bistvu še zmerom v sistemu vrste. Skeleta 54 in 59 tvorita višjo skupino (54 nakit ženska, 59 nož – moški), pokopana sta
skoraj istočasno. Sk 57 je kasnejši in je uničil dolnje ekstremitete 54. SK 60 je najzgodnejši uničil ga je deloma (na levi
strani) 63, na desni pa ostanek nekega še kasnejšega skeleta
(ki ga ne štejemo). Sk. 63 je uničen nato od coxe navzdol od
64, vendar je ta skelet 64 ni prizadejal skeleta 71, ki je nepoškodovan. Sk 69 je uničen od zgornjih plasti in sicer glava in
spodnje ekstremitete; pod njim pa je 82, ki je tudi nekoliko
dislociran.
Leže na ilovici.

Nadaljevanje opisa skupine skeletov 72-74. [s strani 105]
Skelet 73 je cel, ker je najkasneje pokopan. Skelet 70 je delno
uničen od 75 in situ do toraksa. Skelet 75 je uničen v zgornjem delu od kasnejše (baročne) plasti.
Skeleti 72, 78 in 77 so pokopani v isti časovni periodi, vendar
ne istočasno. Morda je tudi sk. 74 istočasen.
Skeleti leže na ilovici, pri koncu zgoraj nad 78 je konglomeratna skala prav tako levo od nog 74.
(Morda pa je tudi skelet 75 pokopan kasneje kot 73)
Povsod sledovi oglja.
Skupina skeletov 57, 54-59, 60, 63, 64, 71, 82, 69

[rokopis: Jože Kastelic; konec]
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Sk. 82
pod 69
atlas y 20.90
coxa y 20.00

[rokopis: Vinko Šribar; začetek]
Sk. 83
H glave 1715
H nog 1707
			 1837
1815
H cerkve 0595
639,5
			
0684
		
1279
glava y x
nogey
x glej naslednjo stran		
azimut pokopa 900
dolžina skeleta 175
acromion 0.34
ulna 0.255
ilion 0.325
femur 0.44
humerus 0.26
tibia 0.38
Skelet odraslega, glava obrnjena na desno stran, leva roka
močno upognjena v komolcu (90°) in položena na prsa. Desna roka položena ob telesu z ulno kost pod os coxae. Ob
acetabulumu desnega femurja (znotranje strani) se nahaja
železen predmet (vitrih, ključ). Glava zelo poškodovana verjetno od kasnejših pokopov.

x 2.70
x 2.73

H atlasa 1704
coxa 1720
			 1849
1858
Juvenilen skelet od katerega je ostal samo gornji del. Od atlasa do coxe, glava, coxa (donji del), ulne, noge uničene.
dolž. od atlasa do coxe 0.7 azimut W-O
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Grobna jama izkopana v humusu in ležeča na mešanici drobnega kamenja in humusa, ki pa leži na ilovici. Z desne strani
skeleta se nahaja konglomeratna skala, ki začenja ob coxi in
neha pod stopalom. Vzdolž grobne jame so sledovi drobnih
fragmentov rimske zidne opeke.
glava
			 x -1,62 y 17,91
noge		 x 1,28 y 16,29
Pod coxo fragmenti starosl. keramike. del ustja z valovnico

18. V. 53
Ponedeljek, opis sk 74
--				
S cerkveni prag
glava 		 y 23.20 x 3.32		
noga 		 y 22.00 y 4,90		

0597
0687

1284

H glave 1672
3509
H nog 1710 3578
			 1837		
1868
azimut pokopa
dolž skeleta 1.5 m
acromion 0.35
ilion 0.29
humerus 0.32
ulna 0.245
femur 0.43
tibia uničeno
azimut pokopa 1-000
Skelet odraslega. Z glavo rahlo obrnjen na svojo desno stran.
Glava skoraj popolnoma uničena (tj. ves occipitalni ter frontalni del). Ostala je samo mandibula brez levega ramusa ter
prednji del maxile. Obe roke položene ob telesu ampak z
prstmi položeni čez femur. Grobna jama iskopana v humusu
in po nje sledovi oglja. Leži na ilovici. Zraven desnega komolčnega sklepa fragment keramike.

[rokopis: Vinko Šribar; konec]

115

GROBIŠČE ŽUPNA CERKEV V KRANJU. DOKUMENTACIJA O IZKOPAVANJIH V LETU 1953

Sk. 85
glava 		 y
x
noge 		 y
x
H glave 1700
H nog 1744
			 1860		
1902
azimut pokopa 10-00
dolž. skeleta od glave do kol. 0.6
ulna
Skelet otroka (a 3 l) katerega kosti so popolnoma preperele
v tej meri, da so glavne mere nedoločljive. Skelet leži tik ob
desni strani sk 84 Uničen pri desni coxi, pa do sredine tibije.
Paralelno z sk 84, 85
Sk 86. −

Sk. 86
glava 		 y
x
H glave 1632
			 1797
azimut pokopa
Skelet odraslega. Kosti zelo slabo ohranjene. Skelet uničen
od pokopa 85 z leve strani. Z desne z bar. zidom. Od skeleta
ostala fragmentirana glava in leva stran prsnega koša, ekstremitete gornje in donje uničene (tudi coxa). Glava na levo
stran.
Sk. 84 in 85 povsej verjetnosti pokopana istočasno, ker so v
popolnoma isti višini, dotikajo se in drugega. Sk. 86 poko.
prej ki pa spadajo v isto grobno jamo.
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Sk. 87
			
0596
0686		

glava

y 22.53		

x 0.780

noge

y 20.80		

x 0.98

povrh telesa 0.7 x 0.25. Pod nogami in pa nad glavo se nahaja
konglomeratna skala. Z desne strani grobne jame in isto tako
leve zloženo kamenje v vrsti. Oglje po grobni jami.

H glave
1813
H nog 1840
				
1973
1983
				3786		3823
azimut pokopa 1500
acromion 0.39
ilion 0.33
humerus 0.335
ulna 0.26
femur 0.43
tibia 0.4
dolž. skeleta 1.8m
Skelet odraslega. Glava obrnjena na svojo desno stran. Desna
roka ob telesu, leva tudi. Na levi roki imel 2 in desni en prstan. Z leve in desne strani glave po 3 obročka. Grobna jama
v humusu in ni na ilovici Pod telesom od glave do zaključka
coxe se je nahajala deska, isto tako
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			 Sobota
81 17000		
340
83
17410
1350		27		15790

[obrnjeno besedilo, katerega začetek je na zadnji strani]

348,2
315,8

Nov film
grob 52,53 − 50/8, 25/26
3. detajl glava 54 (obs. obeski)
4. 58, 61, 56
5. sk. 67
6-12. grupa 1, 2 (velikih grobov)

82 20400		408		1284
19500		390		642
			 ponedeljek
84 22700454		
3509
3578
3320 66,4		
1754,5 1789
21500430		
642
642
40,00 98		
1112
1147
87 22030440,6		
780 15,6		
20300406		
980 19,06		

3786
1893
642
1251

3823
1911,5
642
1269

74 21140422,8		
595 11,9		
20140402,8		
535 10,7		

3590
1785
642
1143

3591
1795,5
642
1153

Nov film
1. grob 65 (2 posnetka)
3. grob 67 (z vzhoda)
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[notranja stran zadnje platnice]

Foto dnevnik

Gledamo svojo sliko
neverjetno dobre zobe imajo
madona…

Film 3
P. 9 ognjišče
P. 10 grob 36
P. 11 grob 37 z vzhoda, celotni izgled
Film 4
posnetek 1 grob 46 z vzhoda
posnetek 2 isto
P. 3 grob 43 z vzhoda
P. 4 grobova 44 + 42 z zahoda
P. 5 skelet (psa) živali in groba 46
P. 6 skelet živali v odnosu na grobno jamo 46
P. 7 sk 45 (sk z prstanom)
P. 8 sk 41, dva posnetka
P. 9
P. 10 sk 47, 48 z vzhoda
P. 11 sk 34, 44, 19 od jugovzh
P. 12 sk 50 od jugozahoda

119

GROBIŠČE ŽUPNA CERKEV V KRANJU. DOKUMENTACIJA O IZKOPAVANJIH V LETU 1953

2.4 ZVEZEK 3
Razpoznavnost zapisa je pogosto slaba, zato smo se
odločili, da jih pomanjšamo na 60 % izvorne velikosti.

4 x PLATNICA + 56 STRANI

3. zvezek terenskega dnevnika za leto 1953. Original hrani Narodni muzej Slovenije, Arhiv Arheološkega oddelka, inv. št. 431c.
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[Platnica, notranja stran]

						Torek, 19.5.1953
Odkop pod grobnicami I in II

88
21750
2110
20540
2360

435
42,2
410,8
41,2

3484
1742
587
1155

3487
1743,5
587
1156

89
21190
1910
20540
2116

423,8
38,2
41,0
42,32

3394
1697
58,7
1110

3528
1764
587
1777

Sk 88				
y -50cm
Atlas y 22.25
x 2.11
Noge y 21.04
x 2.36
H atlasa 1663 		
H nog 1670
glave 1741/1821 		
1817/1743
azimut pokopa 1250
dolž. od coxe do talusa 0.9
Ilion (apr) 0.25 Femur 0.42 Tibia 0.32
Skelet odraslega
Očuvan je samo donji del tj extremitete, od prsnega koša
samo nekoliko reber, ter od vertebre par vretenc ter atlas.
Ostalo uničeno od kasnejših pokopov. Levo je sk. 89, pokop
v humusu, ležeč na ilovici. Po grobni jami sledovi oglja. Med
skupino I in II.
Med tibijami, neposredno pod kolenskim zglobom žel. predmet.
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20.5.1953
y
Sk 90 / (obs) uhan z inkrustacijo
Glava		 y 24.43 x 1.89
H glave 1523/1704 (1612)

Sk 89
coxa 		 y 21.69
x 1.91
Noge 		 y 21.04
x 2.16
H coxae 1620/1774
H nog 1691/1837; 1763
azimut pokopa 11-00
dolž. od coxe do talusa 0.75
Ilion 0.24
Femur 0.315
Tibia 0.29
Juvenilni skelet od katerega je ostala samo coxa z dol. extremiteti. V humus na ilovici. V grobni jami sledovi oglja.
Hc 0541
0587
0634
1175
587
Sk. 90
23930
1890

478,6
37,8

Sk 91
24500
3900
23980
3900

490
78
476,6
78

Ostanek juvenilnega in gracilnega skeleta
Skelet uničen od kasnejših pokopov. Ostalo od njega samo
del glave, nekoliko reber ter vertebra do križnega dela. Z leve
strani atlasa bil uhan (z inkrustacijo) pokopan v humusu,
nad njim pa neposredno kosti ostalih kasnejših pokopov.
Delalo 4 delavca.

3227
1613,5
680
1033
4023
2011
680
1331

3475
1737
680
1057
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y=−
Cerkveni S 0,633
			
0, 727 (0,6795)

Četrtek, 21.5.1953 (op. 6 delavcev, dr. Kastelic, Šribar)

Sk. 91
Glava		 y 25.00		
x 3.90
Noge		 y 24.38		
x 3.90
H glave 1920, 2103 (2011) H nog 16505, 1826 (1737)
dolžina skeleta
acromion		
humerus		
femur		
azimut pokopa

y 18.55 - 1.10 +
18
17.45
17.45
				
7.49
8.59
					24.94
26.04
Sk 92
				16.04			17.45
coxa		 y
(8.59)
x 2.20		
13.35
				14.95			31.30
noge		 y
(7.50)
x 2.34
H coxa		
1665
H nog 1662
				
1920
1908
azimut pokopa
dolžina od coxe do nog 1.10

ilon
ulna
tibia

1 obs. obesek z “S” petljo iz leve strani. Zraven fragment keramike z trojno valovnico. V šutu nad glavo več fragmentov st.
keramike. Ob desni strani tudi en obs. ob. Od skeleta ostalo
glava, gornji del prsnega koša. Ostalo z desne strani uničeno
od bar. zidu. Z leve pa od kasnejših pokopov.

ilion 0.390

femur 0.47

tibia 0.385

Skelet odraslega od katerega je ostala samo donji del, in sicer
coxa ter doljnji extremiteti. Kosti srednje dobro ohranjene
ampak večkrat počene. Gornji del uničen sedaj pri kopanju
drevesne jame.
Pokop je v humusu in ležeč na ilovici. Po grobni jami sledovi
oglja. V šutu nad tem skeletom in zahodneje 1.00 m, višja
za 0.4 m 2 baročna skeleta. Eden z bronasto, drugi z železno
spono (pasno).
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Sk 94
				
10.09
glava		 y
11.19		
x -2.43
		 		
8.37
noge		 y
9.47		
x -2.23
			
2103			2126
H glave 2210		
x H nog 2170

						y -1.10
Sk 93
				
10.60
glava		 y
11.10
x - 2.22
				
8.94
noge		 y
10.04
x -1.93
H glave 2091
H nog 2096
			 2201		
2190
azimut pokopa 15-00
dolž. skeleta od glave do nog 1.7
acromion 0.4		
humerus0.3		

azimut pokopa 1.400
dolž. skeleta 1.67
acromion 0.36		
humerus 0.29		
femur 0.44		

ilion/
tibia 0.36

Skelet odraslega. Z glavo v normalni legi tj navzgor. Položaj
rok neugotovljen, ker podlaktni del nedostaja- uničeno od
sk. 94 in sicer iz leve strani. Glava sk 94 leži na laktnem zglobu sk. 93. coxa in femurjiuničeni. Pokop v humusu, po grobni jami sledovi oglja.

ilion 0.34
ulna 0.25
tibia 0.35

Skelet odraslega z srednje dobro ohranjenimi kostmi. Levo
roko ima močno upognjeno v komolcu in prekrižana na trebuhu. Desna roka še močneje upognjena v komolcuin položena na prsi.
V grobni jami sledovi oglja.
[rokopis: Anon. 2; začetek]
Z glavo leži na ulni 93.
[rokopis: Anon. 2; konec]
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Sk 95
glava		
			
H glave
			

y 8.83		
2175
2257
4432

Sk. 96.
glava		 y 8.79		
			 2192
H glave 2272

x -1.49

x -1.7

Ostanek samo glava obrnjena na svojo levo stran.
Skeleta 95 in 96 sta uničena od jame v kateri je najdena gotska pečena opeka.j ornamentirana.

Skelet odraslega od katerega je ostala samo glava ter zgornji
del prsnega koša, desni humerus in 10cm ulne.
azimut pokopa 1400, z glavo obrnjen na svojo desno levo
stran.
humerus 0.300

[rokopis: Anon. 2; začetek]
Vkopani v ilovico pokriti z humusom. Sledovi oglja.
[rokopis: Anon. 2; konec]

[rokopis: Anon. 2; začetek]
Pokopani v ilovico pokriti z humusom.
Sledovi oglja.
[rokopis: Anon. 2; konec]
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Sk 97
glava		 y 8.01		
x - 2.54
noge		 y 7.45		
x - 2.35
			 2166
2238
H glave 2249
H nog 2306
azimut pokopa
dolž. skeleta 1.28
acromion 0. 20
ilion 0. 24

22.V.1953 Petak

Dela 7 delavcev

				

y -1.40

Sk 98
glava		 y 1203		
x -348
noge		 y 1045		
x -347
			
1980			2048
H glave 2094		
H nog 2149
azimut pokopa 1-400
dolž. skeleta
acromion 0.33
ilion nedoločljiv
humerus 0.33
ulna 0.23
femur 0.47
tibia 0.37

[rokopis: Anon. 2; začetek]
0639		
humerus 0. 24
Hc 0700		
femur; 0.310
0763		
tibia 0. 300
1402

Skelet odraslega.Z glavo v normalni tj. pokončni legi. Desna
roka upognjena v komolcu in položena na trebuh. Leva ob
telesu. Sk. 98 leži na sk 101. Grobna jama v humusu pomešanem s peskom. Ob kolenu fragmenti st. sl. keramike.
Hc 0591
0717
1308
654

Juvenilni skelet zelo slabo ohranjenimi kostmi. Z glavo obrnjen na rahlo na levo stran. Grobna jama ukopana v ilovico
ni pokrita s humusom. V grobni jami so sledovi oglja.
[rokopis: Anon. 2; konec]
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Sk 99		

Sk 100
glava			
y 1159		
x 149
noge (koleno)
y 1045		
x 124
H glave 1634, 1918
H nog 1539, 1811
azimut pokopa W-0
dolž. skeleta
Skelet odraslega. Glava mu se nahaja ob komolčnem sklepu
sk 99. Desna polovica glave uničena od pokopa sk 99. coxa
uničena, isto tako podkolene kosti zaradi izkopa drevesne
jame. Glava leži dosti niže od ostalega skeleta. Desni humerus uničen od sk 99. Mere nedoločljive radi dislociranosti
kosti. Z leve strani dva obs. ob.

y -1.4

glava		 y 1196		
x 168
noge		 y 1040		
x 200
H glave 1879, 1869
H nog 1589, 1859
2,70
azimut pokopa 13-50
dolž. skeleta 1.68
acromion 0.4		
ilion 0.36
humerus 0.34		
ulna 0.25
femur 0.48		
tibia 0.4
Skelet odraslega. Kosti zelo dobro ohranjene. Oba humerusa
odmaknjena od telesa. ulna upognjena v komolcu in položena na trebuh v hipogastrično lego. Nad desno roko ima
prstan. Pokopan v humus. Glava stoji na mandibuli in occiputu. Med femurji, bližje acetabulumu, leži še ena glava. Levi
femur pod acetabulom ima zaraslino dolgo 10cm. Omenjena
glava pripada otroškemu skeletu, ki je pod nogama sk 104.
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Sk 101
glava		 y		
noge		 y		
H glave H nog

Sk. 102
glava		 y 18010		
x -218
noge		 y 17020		
x -183
H Glave 1631, 1812
H nog 1659, 1819
azimut pokopa 12.20
dolž. skeleta 1.10
acromion 0.26
ilion 0.2
humerus/		
ulna /
femur 0.24
tibia 0.23

x
x

azimut pokopa 1.200
dolž. skeleta 1.65
acromion 0.38
ilion 0.30
humerus /
ulna /
femur 0.46
tibia 0.35

Skelet neodrasle osebe. Z glavo obrnjen na svojo desno stran.
Kosti popolnoma preperele. Mere nedoločljive v gornjem
delu, kajti čez njegov desni del prsnega koša in čez kokso leži
sk 103- sk poznejše pokopan.
Grobna jama v humusu.

[rokopis: Anon. 3; začetek]
Skelet odraslega katerega gornji extremiteti so uničeni od
prej pokopanega 98.
Kosti so zelo slabo ohranjene. Grobna jama iskopana v humusu v katerem se nahajajo sledovi oglja. Med acetabuli femurjev se nahaja železna pasna spona.
Značilno je, da je razdalja med kolenskimi zglobi (30cm), dočim so tibije obrnjene močno na notrej in je rastojanje med
kolkoma (20cm).
[rokopis: Anon. 3; konec]
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Sk 103 (nad sk102)
glava			
y 18.06		
x -2.02
noge (kolena)
y 17.02		
x - 1.80
H glave 1680, 1851		
H nog 1673, 1832
azimut pokopa 12.50
dolž. skeleta od glave do kolen 110
acromion
ilion
humerus
ulna
femur 0,4
tibia
Skelet odraslega, ki z glavo leži na sk 102, ostalo pa ima položeno čez celo desno stran sk 103. Cel njegov gornji del uničen
(dislociran) zaradi kasnejših pokopov. Tibije uničene.

				
y -1.4
Sk 104 (otroški skelet med femurji 99
glava y 11.20 x 200
noge y
H glave 1597, 1874
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Sk 106 (poleg 109) Z leve strani en prstan na levi roki in z leve
strani dva obs. obeska, z desne isto.

23.5.1953 (deževno)
Sk. 105 (vzhodno od stopnic)
y -1.5
glava		 y 18.10		
x -2.8
noge		 y 17.00		
x -2.9
H glave 1629
H nog 1700
			 1800
1860
azimut pokopa 17.00
dolž. skeleta do kolen 1.25

Glava		
y		
x
noge
H glave 1474		
H nog 1454
			 1750		
1718
azimut pokopa 13.00
dolž. skeleta od glave do nog 1.5

0.623
0,748

Ilion 0.33
Femur 0.41

Skelet odraslega kateri je popolnoma uničen, deloma strohnel, zglobi razpadli, a njegova desna stran uničena od pokopa
108. Glava sk 105 je ob levi coxi sk 108.
Grobna jama v humusu, v katerem so sledovi oglja. Z njegove
leve strani so temelji cerkve in pa konglomeratna skala. Leva
roka ob telesu, desna pa rahlo upognjena v komolcu in v hipogastrični legi.

Humerus 0.29
Tibia 0.34

Skelet odraslega z slabo očuvanimi kostmi. Glava fragmentirana. Leva roka uničena, desna roka položena ob telesu. Falange leve roke z zunanje strani coxe.
Grobna jama v humusu, sledovi oglja.
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Sk 107 (ob absidijalni del)
			 atlas
Hc 0.577 noge
0.700 H glave

Sk 108 (Zraven 105, vzhodno od stopnic)
				
y -1.5

y 12.10 x -4.00
y 10.95 x -3.8
2078, 2191 H nog 2025, 2127

glava		
noge		

y 18.42		
x -2.7
y 17.12		
x -2.47
1743
1729		
0.623
H glave 1920
H nog 1890		
0.748
azimut pokopa 1500
dolž. skeleta 1.6
acromion 0.37		
ilion 0.31
humerus 0.32		
ulna 0.25
femur 0.44		
tibia 0.36

Grob treh ljudi, ki so zelo tesno drug na drugem; 107, sp.
110, 151.
Zgornji del skeletov je večkrat pomaknjen proti levi strani.
Kosti pri spod. malo dislocirane, kaj kaže na hiter zaporedni
zakop 107 nečitljivo 110, 151 (zlasti pri nogah niži

Skelet odraslega, katerega kostni material je zelo slab. Obraz
ni del glave uničen. Desna roka ob telesu, leva rahlo v komolcu upognjena in v hipogastrični legi. Grobna jama v humusu
in v njej sledovi oglja.
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Sk 109
y -1.5
Skelet odraslega od katerega je ostala samo desna stran glave.
Z vsake strani imel po 2 obs. obeska. + 2 ******* obeska
glava		 y 9.96		
x - 2.05
H glave 1459
1723

Sk 110 (ob skeletu 107)
glava		 y		
noge		 y		
H glave			

x
x
H nog

Sk 151
od oc. – tibi. 1.17 (juvenilni skel.)
dolž. ext. 0.72
humerus 0.26
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Sk 112 (ob 111 in 113), skupni grob
glava		 y 11.92 x - 1.85
noge		 y
x

Sk. 111 (Skupni grob)
y = ____ -1.5
glava		 y 12.35
x -1.6
noge		 y 10.85
x -1.49
H glave 1428
H nog 1476
			 1713		
1750
azimut pokopa 1700
dolžina skeleta 1.54
acromion 0.140
ilion 0.30
humerus 0.235
ulna 0.26
femur 0.46
tibia 0.38

H glave 1479 - 1760 = 281
azimut pokopa 1500
dolžina skeleta
0
Otroški skelet katerega kosti so popolnoma preperele in fragmentirane. Mere nedoločljive. Desno od sk 112 je sk 111. Ni
izključeno, da sta oba istočasno pokopana.

[rokopis: Anon. 3; začetek]
Skelet odraslega z zelo slabo ohranjenim kostnim materijalom. Leva roka rahlo upognjena v komolcu in položena v
hipogastrično lego. Desna roka je bolj narahlo upognjena
v komolcu z prstmi položenimi čez femur. Leva koksa znatno višja od desne. Hrbtenica (vertebra) ukrivljena in sicer
po horizontalni in vertikalni ravni. Grobna jama iskopana v
humusu, v katerem so rahli sledovi oglja. Pokop skeleta 111
je uničiv in dislocirav skelet 113. Sk.113 se nahaja desno od
111. Levo od 111 se nahaja sk 112 in sicer z glavo oddaljeno
10 cm od leve kokse.

[rokopis: Anon. 3; konec]
1042 + 1745 = 2787

Vzeto: humerus, radius, caput femurja leva tibija sk. 111 je šel
skozi prazgodovinsko plast, kaj pričajo ostanki hütemlehm.
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Sk 114 (Za cerkvijo)
glava		 y 16.53 x -1.25
coxa		 y 15.86 x -1.10
		 1803
1820 /
0.646
H glave 1959
H coxa 1968 /
0.770
azimut pokopa 13-50
dolž. od glave do coxe 0.74
Skelet odraslega. Desna roka ob telesu, leva upognjena v komolcu in položena v hipogastrično lego.
Glava fragmentirana, desna ulna nedost. Od coxe navzdol
uničen od suhega zidu.
humerus 0.3
ulna 0.25

				
skupni grob
Sk 113 Ostanek dislocirane glave in kosti ene glave desno od
sk 111. Glava se je nahajala desno od desnega femurja.
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Sk 116 pridevki (Z velikimi obsenčniki) y = _____ -1,5

Sk 115 (ob suhem zidu)		
Glej 114
			
y -1.5
glava		
y 12.85		
x -3.5
noge		
y 11.75		
x -3.5
2063
2055
114
H glave 2182
H nog 2166
azimut pokopa 15-50
dolž. skeleta do kolen 1.10
acromion 0.32
ilion 0.26
humerus 0.28
ulna 0.22
femur 0.35
tibia nedoločljivo

glava		 y 14.73 x 2.19
kolena y 13.61 x 2.45
			 1400
1380
H glave 1710
H nog 1676
azimut pokopa 12-00
dolž. skeleta do kolen 1.2
acromion 0.36
ilion 0.35
humerus 0.3
ulna ni cela
femur 0.43
tibia nedoločljiva
Skelet odraslega. Glava rahlo obrnjena na svojo desno stran.
Obe roki rahlo upognjene v komolcu in položene v hipogastrično lego. Grobna jama iskopana v humusu in ležeča na
ilovici. Rahli sledovi oglja. Z notranje strani femurja, na 6 cm
pod acetabulom, se nahaja spinwirtel.

Skelet nedorasle osebe. Kosti popolnoma preperele, roke in
noge poškodovane. Leva roka ob telesu, desna rahlo upognjena v komolcu in v hipogastrični legi. Grobna jama v humusu.

Pridevki: 2 obs obeska, wirtspindel
Kosti slabo ohranjene. Ulna in tibija očuvane samo delno,
tako da so mere nedoločljive. fotografirano ohranjeni samo
femurji in humerus.
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Sk. 117
glava		
coxa		

y = ____ -1,5
y 11.4		
x 0.4
y 10.7		
x 0.48
1580
1580
H glave 1856
H coxe 1853
dolž. od glave do coxe 0.7
						Hc 0.671
				
		
0.741
acromion 0.38
ilion 0.28
humerus 0.3
ulna/

Sk 118
y = _____ -1.5
glava		 y 13.15		
x -1.28
noge		 y 11.73		
x 1.02
			 1419
1427
H glave 1713
H nog 1710
azimut pokopa 14- 50
dolž. skeleta 1.50
acromion 0.33
ilion 0.28
humerus 0.295
ulna 0.23
femur 0.435
tibia 0.35

Skelet odraslega. Kosti dosti dobro ohranjene, nedostaja od
coxe navzdol kaj je uničila drevesna jama. Obe roke položene
ob telesu. Na desni strani prs en košček stekla. Ob glavi z
obeh po 2 obs. obeska, levi obsenčniki se nahajajo prav nad
ramenskim zglobom.

Skelet odraslega. Kosti slabo ohranjene in zelo preperele.
Glava je fragmentirana, desna roka v komolcu rahlo upog
njena in položena v hipogastrično lego. Leva roka položena
ob telesu.
Grobna jama je iskopana v humusu z rahlimi sledovi oglja.
15 cm od glave sk 118 je še ena glava.
vzeto humerus, glava, femur, tibia
Pridevki Med femurji na 0.25 od acetab. en bron predmet
(pasna spona)
Foto √
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Sk. 119
y = _____ -1.5
2 obs.obeska desna stran; ena dvoramna fibula na levi rami,
en medaljon v desnih rebrih v višini komolca; en prstan na
desni roki

Sk. 120

y = 17.45 - y₁ -1.5

glava		 y 13.7		
x 2.96
			 1570
1540
H glave 1873
H nog 1836
azimut pokopa 1300
Humerus 0.305

glava		 y 15.65		
x 3.54
noge		 y 14.83		
x 3.50
			 1390		
1360
H glave 1710
H nog 1675
azimut pokopa W.0
dolž. skeleta do coxe 0.6

Skelet odraslega. Z glavo je obrnjen na svojo levo stran. Desna stran z obemi extremiteti tjdoljnim in gornjim je uničena
od kasnejših pokopov. Kosti precej dislocirane. Od leve roke
je ostal samo humerus, od noge pa gornji del femurja. Grobna jama v humusu in ležeča na ilovici, v grobni jami oglje.
Pridevki obs. obeski, na levi strani prsi okrogla ploščica, na
desni roki prstan.

Otroški skelet. Kosti so popolnoma preperele in delno dislocirane. Leva stran- roka uničena, prav tako femurji ter tibije.
ilion 0.18
femur 0.27
Pokop v humus, brez oglja.

Hc za 106, 109, 111, 118, 119, 116, 120
0.623
							0.750
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Sk 121		

Sk. 122 (b)
y = __________+14.54- 1.5
glava
y
14.45		
x 1.22
noge 		 y
17.77		
x 1.2
H glave 1403		
H nog
			 1700
azimut pokopa W-0
dolž. skeleta 1.66
femur 0.49
tibia 0.4

y = ______ +

glava		 y 15.08		
x 3.87
coxa		 y 14.25		
x 3.8
H glave 1440
H nog 1470
			 17590
1623
azimut pokopa W-0
dolž. do coxe 0.84
Skelet odraslega. Mere so nedoločljive radi dislociranosti in
uničenja pri kasnejših pokopih. Pokop v humusu na ilovici.
glava obrnjena na svojo desno stran. Roke ob telesu.

Skelet odraslega, kateri gornji del je dislociran, radi tega acromion, ilion, humerus in ulna nedoločljive. Ob pasu ima pasno spono (bron).
Grobna jama v humusu, pod sk 122 je sk 128
V šutu nad njim en obs. obesek
_______________________
finis
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Sk.123
glava		 y		
x
noge		 y		
x
H glave		
H nog
azimut pokopa 14-50
dolž. skeleta 1.78
acromion 0.43
ilion 0.3
humerus 0.3
ulna /
femur 0.4
tibia 0.36

124
y		11.03		
y		10.07		

x -1.25
x -1.25

H glave 1534
H nog 1571
		 1813
1838
H cerkve za 121, 126, 127, 128, 125, 129, 124 : 0.636
						
0.761
Skelet nedorasle osebe. Z slabo ohranjennimi kostmi. Skelet
preperel, desna roka dislocirana, glava fragmentirana. Kolena uničena isto tako tibije.

Skelet odraslega.Z glavo obrnjen na svojo desno stran. Obe
roke položene ob telesu. Desna koksa kost znatno niže ležeča
od leve. Isto tako je desna rama nekaj po y večja od levega.
Leva noga je paralelno in dotikajoča se desne, obenem pa nekaj niže ležeča. Skelet dela utis da je skelet ležal postrani. Ob
obeh straneh po en obs. obesek.
Grobna jama v humusu, ležeča na ilovici, sledovi oglja.
fragment prah keramike pri glavi.

acromion in ilion nedoločljiva
humerus 0.18		
femur 0.24
dolž. od glave do kolen 0.80
pokop v ilovici, obe roki položeni ob telesu. azimut pokopa
W-0
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125 g.		 y 12.17		
x 0.63
n.		 y 10.70		
x 0.89
H glave 1503
H nog 1532
			 1790
1805
azimut pokopa 12.50
dolž. pokopa 1.56
acromion 0.34
ilion 0.32
humerus 0.32
ulna 0.27
femur 0.46
tibia 0.38

126

y U + _____ - 1.5
glava y
13.31		
H glave
1482, 1782
azimut pokopa 1500

x 2.5

Ostanek mandibule brez celega desnega ramusa. Vertebra do
coxe, ampak brez nje. Uničeni gornji in dolnji extremiteti.

Skelet odraslega, kosti slabo ohranjene, leva roka rahlo upognjena in v hipogastrični legi. Desna močno upognjena in
položena čez trebuh. Pod seboj, od glave navzdol imel desko
70x 25cm
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127

y______+_____ - 1.5

y____+ _____ - 1.5
128?
glava y 14.21		
x 1.19
noge y 12.95		
x 1.61
H glave
1432, 1740
H nog 1462, 1759
azimut pokopa
dolž. skeleta 1.58
acromion 0.32 ilion 0.36
humerus 0.33		
ulna 0.38
femur 0.47		
tibia 0.37

glava y 13.54		
x 1.62
noge y 12.23		
x 3.00
H glave 1549, 18495		
H nog 1460, 1750
azimut pokopa 13-00
dolž. skeleta 1.54
ilion 0.3
femur 0.4
ulna Tibia 0.36
Skelet odraslega (ženske). Od skeleta nedostaja cel gornji del
lobanje, obe roki. Vendar v desni coxi je ostanek desne ulne
in pa 2 falange s 2 prstani.
Pokop v humusu.
Ob glavi z desne strani kovani uhan in 2 obs. obeska.
Z leve:

Skelet odraslega. Od glave ostala samo mandibula. Desna
leva roka uničena, desna upognjena v komolcu in v hipogastrični legi.
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y 17.45 + y₁ - 1.5
129.
y		12.70		
x - 0.15
y		11.35		
x -0.24
H glave 1527
H nog
1524
			 1818
		
1807
azimut pokopa 15-00
dolž. skeleta 1.5
acromion 0.33
ilion 0.35
humerus 0.285
ulna 0.22
femur 0.42
tibia 0.33

					
y 17.45 + y₁ - 1.5
130 Vzorci (za prenos v sarkofag)

Skelet odraslega. Obe roki sta položeni ob telesu, kosti neznatno dislocirane, drugače dobro ohranjene. Levo in desno od
glave po dva obs. obeska in prstan na desni roki.

Skelet odraslega. Z glavo obrnjen na svojo levo stran. Leva
roka stegnjena ob telesu desna za 90º upognjena v komolcu,
položena čez prsa. Pokop v humusu, v katerem so sledovi
oglja. V levi roki imel nož. Kosti izredno dobro ohranjene.

glava y 13.55		
x 1.13
noge y 12.10		
x 1.4
H glave 1643/1779
H nog 1668/1788
azimut pokopa 14-00
dolž. skeleta 1.55
acromion 0.39
ilion 0.33
humerus 0.32
ulna 0.25
femur 0.46
tibia 0.37
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Sk 131
kolena y		
stopala y		
H kolena		
				

y ____ + y₁ - 1.5

			
y ____ + ____ - 1.5
Sk 132 (Skelet z uhani)
glava		 y 13.35
x 0.33
noge		 y 11.76
x 0.2
H glave 1587
H nog 1610
0.653
		
1887
892
0.779
azimut pokopa W-0
dolž. skeleta 1.6
acromion 0.37		
ilion 0.34
humerus 0.3		
ulna 0.22
femur 0.42		
tibia 0.36

1265		
x 0.6
1232		
x 0.55
2235
Hc 0616
2350
0740

Samo femurji 0.34

Skelet odraslega. Glava rahlo obrnjena na svojo desno stran.
Obe roki položeni ob telesu. Po grobni jami sledovi oglja. Kosti slabo ohranjene. Ob vsaki strani glave imel po dva uhana.
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y = ____ + ____ -1.5
Sk. 133 fragmenti keramike
glava		 y 11.33 x -0.12
noge		 y 11.8
x 0.00
H glave 1570
H nog 1629		
0.657
1870
1912		
0.779
dolž. skeleta 1.55
acromion .34		
ilion /
humerus 0.32		
ulna 0.215
femur 0.44		
tibia 0.35

Sk. 				
y ____ + ____-1.5
134 grobnica
glava		 y 14.4
x 2.55
noge		 y 12.95 x 2.85
H glave 1787
H nog 1851
0.053
			 2098
2149
0.779
azimut pokapa 13-00
dolž. pokopa 1.7
acromion 0.37
humerus 0.33
ulna 0.27
femur 0.47
tibia 0.38

Skelet odraslega. Z glavo obrnjen na svojo desno stran. Leva
roka ob telesu, desna rahlo upognjena in v hipogastrični legi.
Kosti zelo slabo ohranjene in dislocirane. Desno od sk 133
je 132s katerim je istočasno pokopan. Kosti zelo slabo ohranjene in dislocirane. Grobna jama v humusu, v katerem so
sledovi oglja.
glava in prsni koš znatno viši od nog.

Skelet odraslega. glava stoja na occipitalnem delu. Desni humerus poškodovan v ramenskem delu. Leva coxa v normalni
legi, desna pomaknjena navzdol, medtem ko je femur ostal
v prvotni legi. Oba femurja močno pomaknjena v desno s
svojim dolnjim delom. Tibije so pa ostale namestu. Pod nogami (sp. del) se nahajajo kosti induvidua pod sk. 34. Leva
roka položena ob telesu, desna pa čez femur. Grobna jama v
humusu, zelo ozka obložena z kamni, kateri so pod pritiskom
zlezli proti notranji strani. Ob glavi komadi stekla.
Grobna jama.
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Sk. 135 		

(na vogalu suhega zidu)
y = y₁ - 1.5

glava		 y
13.15
noge		 y 1
2.10
H glave 2181, 2260
azimut pokopa 10-00
dolž. pokopa 1.6
acromion 0.37		
humerus 0.31		
femur 0.42		

[zadnja platnica, notranja stran]
136 			
(Vzhodno od drevesa) z obsenčniki
2 obs. ob. na levi strani
17.95 + ___ - 1.5
glava		 y 15.70		
x -0.63
noge		 y 14.46		
x -1.5
H glave 1413, 1578
H nog 1404, 1557		
azimut pokopa 10-50
dolž. skeleta 1.5
acromion 0.39		
ilion 0.36
humerus 0.31		
ulna 0.23
femur 0.41		
fibia 0.33

x -2.75
x - 1.98
H nog 2280, 2310
ilion 0.3
ulna 0.25
tibia 0.36

Skelet odraslega. Kosti slabo ohranjene. Obe roki sta stegnjeni ob telesu. Pokop v humusu v katerem so sledovi oglja.

Skelet odraslega. glava malo dislocirana in fragmentirana.
Roke so položene ob telesu, kosti slabo očuvane.
Z leve strani glave 2 obs. obeska.

Za 0639 0679 (130, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
0719		
135)

145

136 17.45		
14.20		
31.650		
630		
30460
+ 150

2981
1495
576
919

31650		
630		
30460		
		 150		

633
10.6
609,2
+3

2961
1480
576
904
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[zadnja platnica, zunanja stran]
					
y17.45_ _ _1.5
137 (južno od drevesa) in z nožem
glava		 y 17.43		
x +1.3
noge		 y 15.67		
x 0.91
H glave 1428, 1603
H nog 1363, 1525
azimut pokopa 1700
dolž. skeleta 1.75
acromion 45		
ilion 0.36
humerus 0.34		
ulna 0.25
femur 0.99		
tibia 0.38
Skelet odraslega. Z glavo obrnjen na svojo desno stran. Roke
položene ob telesu. Kosto dobro ohranjene. glava fragmentirana, čez femur ob levi coxi je bil nož. Pokop v humusu.
Foto levo, vzh južno od sk. 137 je
sk. 138 (otroški skelet).
1745		 33450
16 		
1300
3345		 31670
			
910
1745
1427
3167

669
26
633,4
18,2

3031
1515
576
939

2888
1444
576
368
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2. 5. ZVEZEK 4
Prepoznavnost zapisa je je razmeroma dobra.Skenirane strani dnevnka smo pomanjšali na 60 % izvorne
velikosti.

4 x PLATNICA + 56 STRANI

4. zvezek erenskega dnevnika za leto 1953. Original hrani Narodni muzej Slovenije, Arhiv Arheološkega oddelka, inv. št. 431d.
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[Notranja platnica]

[oštevilčena stran 1]

138			
32750
			
1700
			 32080
			
1650

655
24
641,6
33

3374
1687
576
1111

3556
1778
576
1202

139			
			
			
			

28970
-2220
28510
-2210

579,4
44,4
570,5
44,2

3006
1503
576
0.927

3024
1512
576
0.936

140			
			
			
			

31870
-2600
30360
-3400

637.4
52
607.2
68

2813
1406
576
830

2902
1451
576
875

141			
33890
			
2490
			 32770
			
2650

677,8
50
654,8
53

3214
1607
576
1031

3195
1597
576
1021

142			
			
			
			

719,4
36,2
684,4
42,4

3161
1580,5
679
-891

3173
1586,5
679
-907

143			
36950
			
1320
			 35100
			 1550

739
26,4
702
31

2994
1497
679
0.818

3556
1778
576
0.831

144			
			
			
			

703
40,6
687,8
9,2

3185
1592,5
679
-.913

3157
1578.5
679
-.899

35970
1810
34220
2120

35150
230
34390
460

29.V.1953		17,45+4,-1,5		str. 1
Sk. 138 (otroški skelet vzhodno od 137)
glava		 y 16.8		
x +1.7
noge		 y 16.3		
x +1.65
H glave 1601/1773
H nog 1697/1859
azimut pokopa 17-00
dolž. od glave do kolen 0,7
acromion 0,18		
ilion 0,18
humerus 0,12		
ulna 0,11
femur 0,17		
tibia 0,13
Otroški skelet, kosti posebno pa zglobi popolnoma prepereli.
Kosti tudi na lahko dislocirane. Pokop v humusu pomešanem z ilovico. Obe roke upognjene v komolcu in prekrižane
na trebuhu. V grobni jami sledovi oglja. - brez pridevkov.
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Sk 139 (otroški skelet ob ograji)
glava		 y 13.02 x 2.220
coxa		 y 12.56 x 2.12
H glave 1431/1575
H nog 1442/1582
azimut pokopa W-O
dolž. skeleta do coxe 0,47
acromion 0,15		
ilion(a) 0,18
humerus 0,13		
ulna 0,105

[oštevilčena stran 3]
30.V						str. 3
Sk. 140 (skelet odraslega ob ograji
glava		 y -15,92		
x – 2,6
noge		 y 14,41		
x 3,43
H glave 1320/1493
H nog 1370/1532
azimut pokopa 14-06
dolž. skeleta 1,68
acromion 0,42		
ilion 0,28
humerus 0,325		
ulna 0,27
femur 0,46		
tibia 0,25
Skelet odraslega. glava obrnjena na svojo levo stran. Desna
roka upognjena v komolcu in v gastrični legi. (Na prehodu
na grudni koš). Na desni strani vratnih vretenc se nahaja žel.
vreteno. noge pri stopalih sestavljene. Leva roka ob telesu.
Kosti slabo ohranjene. Pokop izvršen v humusu.

Skelet otroka z zelo nežnimi kostmi. Obe roke rahlo upognjene v komolcu in v hipogastrični legi. femurii nad kolenom
uničeni, tibije uničene , sekundarno glava obrnjena na svojo
levo stran.
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Sk. 141
glava		 y 17,94		
x = +2,49
noge		 y 16,32		
x = +2,65
H glave			
H nog
azimut pokopa 14-00
dolž. skeleta
1,55
acromion 0,35		
ilion 0,36
humerus 0,31		
ulna /
femur 0,43		
tibia 0,38
Skelet odraslega. glava obrnjena na svojo desno stran. Obe
roke upognjene v komolcu in v hipogastrični legi. Kosti slabo
ohranjene. Pokop v humusu. V grobni jami sledovi oglja. Na
desni roki prstan. Ob vsaki strani po dva obs. obeska.

Sk 142 (odr.)
y 17,45+ y,-1,5
glava		 y 20,02		
x 1,81
noge		 y 18,27		
x 2,12
H glave 1531/1630
H nog 1490/1673
azimut pokopa 14-00
dolž. skeleta 1,75
acromion 0,43		
ilion 0,33
humerus 0,35		
ulna 0,28
femur 0,47		
tibia 0,38
Skelet odraslega. glava obrnjena na svojo desno stran, obe
roke položene ob telesu. Kosti zelo dobro ohranjene. Pokop v
humusu. V grobni jami sledovi oglja.
Ob levi roki nož.
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Sk. 143
y 17.45 + y₁ -1.5
coxa		 y 20.00		
x 1.32
noge		 y 19.15		
x 1.55
H coxae 1391/1593
H nog 1414/1606
azimut pokopa 14-00- 12-00
dolž. od coxae do nog 0.93
ilion 0,29
femur 0,43
tibia 0,33
Skelet odraslega, od katerega je ostal samo dolnji del tj. coxa z
obe noge. Kosti zelo preperele. Ostalo uničili kasnejši pokopi.
Pokop v humus v katerem so sledovi oglja. Imel obs. obesek.

Sk. 144
y 17.45 + y₁- 1.5
glava			
y 19.20		
noge, coxa
y 18.44		
H glave 1496/1689		
azimut pokopa 12-50
dolž. skeleta od glave do coxe 0.82
acromion 0,36
humerus 0,3/5

x 0.23
x 0.46
H nog 1486/1671

Skelet odraslega. glava rahlo obrnjena na desno stran. Desna roka rahlo upognjena v komolcu in položena v hipogastr.
lego. Skelet je zelo uničen in preperel. Nedostaja desna roka
in vse od coxe navzdol. Pokop v humus. V grobni jami frag
menti prah. keramike.
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Sk 145
y 17.45 + y₁- 1.5
glava		 y 15.61		
x- 0,18
H glave 1890/2050
(Ostanek) od celega skeleta ostala samo glava in desna klavikula ob glavi.

Sk. 146

Grobnica y 17.45+ y₁-1.5

glava		 y 12.63 x 0.03
noge		 y 11.50 x 0.17
H glave 2059/2188
azimut pokopa 13-00
dolž. skeleta 1.16
acromion 0.29		
humerus 0.19		
femur 0.28		

H nog 2065/2191
ilion 0.25
ulna 0.16
tibia 0.24

Skelet nedorasle osebe, z precej docilnmi kostmi. Kosti precej
dobro ohranjene. Leva roka leži stegnjena ob telesu, desna pa
v komolcu precej upognjena in v hipogastrični legi. Po grobni jami sledovi oglja. Grobna jama ukopana v ilovico, pokrita
najprej z humusom in potem zopet pokrita z ilovico.
Grobna jama 146, 147 so pod zg. pl. slovanskih grobov. Grobna jama iskopana v ilovico, mrtvi zasuti z humusom in zopet
pokriti z ilovico.
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Sk 147
Grobnica y 17.45 + y₁- 1.5
glava		 y 13.07		
x 0.94
noge		 y 11.55		
x 0.7
H glave 2010/2149
H nog 2050/2111
azimut pokopa 13-00
dolž. skeleta 1.66
acromion 0.37		
ilion 0.31
humerus 0.33		
ulna 0.27
femur 0.44		
tibia 0.38
Skelet odraslega. Kosti ima močne in srednje dobro ohranjene. Desna roka položena ob telesu, desna pa zelo rahlo
v komolcu upognjena in v hipogastrični legi. Grobna jama
kot pri 146.

1.VI.1953, ponedeljek
Plast hišnega lepa I.
y 17.45 + y₁-1,5
H 1544/1695/ 0.645/0.730
y₁ 14.9 x₁ -0.5
y₂ 15.1 x₂- 1.05
y₃ 14.45 x₃ -1.1
Hišni lep v katerem se nahajajo ostanki (fragmenti) keramike
in nekoliko kamnov. Večji del keramičnih fragmentov leži
ploskovito, par pa vertikalno. Plast je debela od 5-10cm.
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Plast “hišnega lepa” II.

Sk 148
y 17.45 + y₁-1,5 y
glava		 y 13.7		
x 2.3
noge		 y 12.02		
x 2.6
H glave 2206/2339 H nog 0227/2343 0.648/0.734= 1382
azimut pokopa 12-50
dolž. skeleta 1.73
acromion 0.47		
ilion 0.32
humerus 0.33		
ulna 0.28
femur 0.47		
tibia 0.38

y₁ 10.89		
x₁ -0.35
y₂ 10.82		
x₂ - 1.3
H 1673/1787		
0.645/0.730
Čisti hišni lep pomešan z kamnom.
Pod plastjo hišnega lepa je veliko fragmentov keramike ležeče v krogu, tako da dela videz posode fragmentirane nahajajoče se in situ.
V sredi fragmentov je en “wirtspindel”

Skelet odraslega. glava se je pod pritiskom zemlje pomaknila
na svojo levo stran. glava je za 20cm dislocirana od atlasa.
Isto tako dislocirana vsa vretenca ter leva coxa. Podkoleni
del nog neznatno dislociran (posebno leva tibia).
Pokop izvršen v ilovici, pokrit z ilovico in humusom. V grobni jami so sledovi oglja. Jama obložena z večjimi kamni.
Roke ob telesu. Desno od glave nož
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Suhi zid
y = -1.5

Prahist. plast za apsido
ognjišče, grmade z ostanki keramike

y₃ = 11.45x₁ = -1.35
y₂ =12.25 x₂ =- 0.3
y₁ 014.4 x₃ = -0.25

2.VI.53

H₁
H₂
H₃
H₄

St.i. 0.00

y= x₁-1.5

Sk 149				x			
x				
y
H glave 1698/1848 H nog 1913/2053
Konglomerat I.
Ky₁ 18.05		
x₁ -1. 10
Ky₂ 17.20		
x₂ -0.5
H 1523/1694
H 1748/1908

2440/2509
1990/2053
1603/1668
0643/0730

H₁ 1752, 1918
H₂1594, 1732
H₃1610, 1762
H₄1617, 1763
Hc 0625, 0752
1377
688,5
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y₁ 17.45 x -1.7
y₂ 15.09 x- 1.4
y₃ 16.48 x-2.63
y₄ 15.45 x- 2.31
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Profil suhega zidu (glej risbo)
1.1658, 1800
2.2450, 2588
3.2415, 2555
4.2575, 2713
5.2492, 2630
6.2012, 2152
0618 1361
0743
680
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Profil (pravokotno na tibio 149)
Pod tlakom se nahaja plast bar. nekropole, ki sega preko suhega zidu. Nato se pojavi suhi zid, ki je naslonjen na svoji zahodni strani na kong. skalo. Vzporedno z zidom proti
severu ležita skeleta 149, 150. Sk. 150 je bil dislociran od
149, oba skeleta sta pokopana v relativno majhnem časovnem razmaku. Njuna leva stran je deloma deformirana od
temelja sedanje cerkve. Skeleta sta torej starejša in spadata v
slov. horizont. Grob leži na čisti ilovici. Ta osnovna ilovica,
naslonjena na kong. je tik južno od groba 149, paralelno z
njim in dalje proti vzhodu, ostro navpično odseka v globino.
Tako umetno ustvarjena jama je napolnjena s humozno zem
ljo, ki se razširja prav v kv. 10, pod sk. 26 (pri koncu). Na tej
humoz. plasti se nahaja suhi zid, ki globinsko pada od sev.
proti jugu na svoji peti. V njem se nahajajo fragmenti čl. k. in
kosi bron. žlindre. Posebno na enem mestu tik pod peto suhega zidu, je zbranih več fragmentov čl. kosti cranium, coxa,
tibia- kar dokazuje, da je neposredno v tej bližini moral ležati
en skelet. Suhi zid je zložen iz kamenja, večinoma majhnega
lomlj., neredko je kongl. in obl. zid je vezan z humozno fino
ilovico. Ilovica je med kamenjem nametana, tako, da je zid
zelo podoben sipu. Vsekakor je zid mlajši kakor sk. materijal.
Zdi se da sta skeleta 149, 150

Sk. 149 in 150 (ob cerkvi) y= y₁ - 1.5
St. t. 0.00
glava		 y 15.7		
x -3.23
noge		 y		
x
H glave H nog
azimut pokopa 14-00
dolž. skeleta do pubisa 0.73
ilion 0.26
Skelet odraslga. Desna roka in noge uničene. Leva roka in
levi del glave prerezani cerkvenega zidu. Ob skapuli 149 ležal
150 istosmerno pokopan.
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zidu nista uničila, a zid tudi njih ne. Ta je meja dveh vert.
plasti. Ni jasno kakšnemu namenu je zid služil. Ugotoviti je
treba, da kamenje nima sledov malte, torej ne izvira od kake
st. poz. faze cerkve. Fragmenti st. srednj. stavbe so prizidani
v temelje sedanje cerkve (fragmenti prof. pilastra). Z belim
glatkim ometom na katerem se poznajo fragmenti črne barve.
Posnetek 9, 10.
-II-		11, 12, zidovi

149,150

Sreda, 3.VI.53

St.t.i.= 0.00

			
y= 17.45 + y₁-1.5
Sk 153
glava		 y 21.42		
x 1.3
noge		 y 19.85		
x 2.15
Hc		0.594/0.710
H glave 1535/1915
H nog 1526/1892
azimut pokopa 13-50
dolž. skeleta 1.75
acromion 0.35		
ilion 0,37
humerus 0.33		
ulna 0.25
femur 0.49		
tibia 0.39
Skelet odraslega. Z glavo obrnjen na svojo desno stran. Ulna
dislocirana, ampak prvotno v gastrični legi. V grobni jami
sledovi oglja. Kosti zelo dobro ohranjene.

y=17.45+y₁-1.5

Sk. 152
glava y 20.02 x 0.55
noge y 18.52 x 0.42
Hc 0.594, 0.710
H glave 1395, 1761 H nog 1460, 1813
acromion 0.35 ilion 0.28 azimut 17-50
humerus 0,31 ulna 0.26 dolž. skeleta 1.5
femur 0.42 tibia 0,35
Skelet odraslega (z obsenčniki) – glava rahlo obrnjena na
svojo desno stran in neznatno dislocirana. Obe roki položeni
ob telesu. Z obe strani glave obs. obeski in na obeh rokah
po en prstan. Kosti srednje dobro ohranjene. Leva ulna rahlo
dislocirana v levo stran. Grobna jama v humusu, v katerem
so sledovi oglja.
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					4.VI.

Sk 154 (Otroški skelet) y=17.45+y₁-1.5
glava		 y 17.1		
x 2.39
H glave 1620/1956 H nog
Hc= 0.594/0.710 (152, 153, 154)
Otroški skelet pod desko.
Deska 0.89x 0.32, deb. na V −
brez pridevkov, mere nedoločljive.

y=17.45+y₁-1.5

Sk. 155
glava		 y 14.10		
x +1.4
noge		 y 12.6		
x +1.7
H glave 1629/1932
H nog 1803, 2095
azimut pokopa 13-50
dolž. skeleta 1.55
acromion 0,37		
ilion 0,34
humerus 0,31		
ulna 0.25
Skelet odraslega. glava močno z temenom nagnjena proti desnem ramenu. Obe roke rahlo upognjene v komolcu in položene v hipogastrično lego. Kosti zelo dobro ohranjene.
Grobna jama v humusu, ležeča na ilovici. Z leve in desne strani glave kamenje. Zraven glave fragmenti keramike.
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Sk 156
y 17.68		
x -2.52
y 16.15		
x -2.22
H 1300, 1644		
H 1272, 1600
azimut pokopa 1400
dolž. skeleta 1.6
acromion 0.37		
ilion 0,31
femur 0,45		
tibia 0,37
Skelet odraslega, nedostajajo obe kompletne roke. Pokop v
humusu v katerem so sledovi oglja.

						y=17.45+y₁-1.5
Sk. 157
g.		y + 20.2
x +0.66
		y +18.6
x +0.35
H 1470/1832
H 1579/1930
azimut pokopa -W-0.dolž. skeleta 1.62
acromion 0.34
ilion 0.36
humerus 0.35
ulna 0.26
femur 0.45
tibia 0.38
Skelet odraslega. glava obrnjena na svojo desno stran. Obe
roke položene ob telesu. Kosti precej dobro ohranjene. Grobna jama iskopana v humusu, v katerem so sledovi oglja. Gornji del telesa je nekaj višji od dolnjega dela.
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Pod suhim zidom je ohranjen spodnji del nekega kalupa
okrogle oblike. Kalup je ohranjen njegov notranji del, in sicer se iz dna dviga skoraj navpično, nato pa se zaokroži navznoter. Kaj tipična oblika dolnjega krajca cerkvenega zvona.
Kalup je zgrajen iz ilovice na kateri se vidijo sledovi bronaste
oksidacije. V notranjosti je votel prostor, ki je napolnjen z
ilovico.
Kalup postavljen v kotanjasto jamo, ki ima sedaj stene padajoče proti kalupu, posebno vidno na vzh. st. teh položnih
stenah ohranjeni večji fragmenti stene zunanjega kalupa.
To pobočje ima ilovico ki je ožgana in premešana z ogljem.
Na sev. strani tj. proti cerkvi je v višini “kalupa” ohranjeno
dno, neka nečitljivo ilovica z močno rdeče ožganimi stenami.
Očevidno je tu mesto za neko pripravljanje kovine.
Pod kalupi se nahaja križni rov.

158			
y=17.45+y₁-1.5
glej 157
g.		y 18.4
x +1.25
		y 19.91
x 1.44
H glave 1391/1571
H nog 1420/1770
azimut pokopa W-O
dolž. skeleta 1.55
acromion /		
ilion 0.25
humerus 0.3		
ulna 0.35
femur 0.38		
tibia 0.33
Skelet odraslega. Nedostaja desna roka, glava fragmentirana
in obrnjena na svojo desno stran. Ob obeh str. glave 3 obs.
obeska.
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Sk. 160
y=17.45+y₁-1.5m
glava		 y 19.88		
x +2.1
noge		 y 18.60		
x +2.8
H glave 13505/17105
H nog 1305/1659
azimut pokopa 12-00
Kasnejši pokopi so popolnoma fragmentirali in dislocirali cel
skelet. Tako, da je bilo samo nakazano kjer so bile kosti. Ob
levi strani plasti je 3 obs. obeska. Skelet ležal na konglomeratu in pokrit. Na levi roki je imel prstan.

5.VI.53		y=17.45+y₁-1.5		St.t.i=0.00
Sk 159
glava		 y +18.77		
x -2.55
noge		 y +17.29		
x -2.2
H glave 1390/1736
H nog 1365/1705
azimut pokopa 12-00
dolž. skeleta 1.68
acromion 0.36		
ilion 0.32
humerus 0.31		
ulna 0.24
femur 0.45		
tibia 0.38
Skelet odraslega (ženske?). Desna roka rahlo upognjena v
komolcu in v hipogastrični legi. Leva stegnjena leži ob telesu. glava obrnjena na svojo desno stran. Kosti zelo dobro
ohranjene.
Grobna jama izkopana v humusu v katerem se nahajajo sledovi oglja in keramike. Skelet je obložen s kamni.

** [160 ali Ho] 155, 229, 224, 235
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Sk. 162 (Ob ograji zelo obložen)
glava y 16.9 x -2.6
noge y 15.27 x -2.18
H glave 1584, 1919 H nog 1600, 1919
azimut pokopa 12-50 (12-30)
dolž. skeleta 155
acromion 0.325 ilion dislociran
humerus 0.3 ulna 0.255
femur 0.445 tibia /
Skelet odraslega, ki leži v obzidanem grob. Mere določljive
samo delno, ker je skelet skoraj popolnoma dislociran. Posebno tibie in pa ulne. Po vsej verjetnosti je imel roke v gast.
legi. Grobna jama je iskopana v humusu in obložena s kamnom. Zid je visok 30cm.
Jama ima obliko paralelopipeda.

Sk 161 (V trugi)
glava		 y 17.35		
x +1.3
noge		 y 15.86		
x +1.65
H glave 2193/2294
H nog 2037/2320
azimut pokopa 14-00
dolž. skeleta 1.52
acromion 0.32
ilion /
humerus 0.305
ulna 0.21
femur 0.42
tibia 0.35
Skelet odraslega. Glava obrnjena na svojo desno stran. Desna
roka položena ob telesu, leva rahlo upognjena v komolcu in
v hipogastrični legi. Kosti zelo dobro ohranjene. Čez trebuh
leži poševno nož (2), ki ga je po vsej verjetnosti držal v desni
roki. Kolena in coxa dislocirane.
Ob glavi 2 obs. obeska, ena st. jagoda in ker.
Z leve in desne strani sk 161 je bila postavljena deska.
Nad glavo
Izgleda, da je imel nož zadet za pasom.
Na y= 17-00
x= 1.5 (Pod drevesom bil belobrdski uhan).
dolžina deske 2.2 x 1.5
prečna deska 0.9 x 0.15

163

GROBIŠČE ŽUPNA CERKEV V KRANJU. DOKUMENTACIJA O IZKOPAVANJIH V LETU 1953

Sk. 163
glava		 y 19.58		
x -1.1
noge		 y 18.55		
x -0.9
H glave 1312/1674
H nog 1298/1649
azimut pokopa 14-00
dolž. skeleta 15-50
acromion 0.32
ilion
humerus 0.285
ulna 0.21
femur 0.42
tibia
Skelet odraslega, kateremu je od glave ostal le del mandibule.
Obe roke fragmentirane, leva coxa pa zdrobljena. Ob desni
roki je imel en prstan in en obsenčnik. Kosti so slabo ohranjene. Na tibije položen sk 164. Pokop izvršen v humusu, v
katerem so zelo majhni fragmenti oglja.

164
atlas		 y= 18.44		
x= -0.85
coxa		 y= 17.78		
x= -0.85
		H atlasa 163		
H coxae 165
Skelet odraslega, z zgornjim delom ležeč na 163, od tega skeleta sta ostala še samo vertebra in coxa. Pokop v humusu.
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6.VI. 53 (subota) St.t.i 0.00
y= 17.45 + y₁ - 1.5
Sk. 165
glava		 y = 17.82		
x = -0.2
coxa		 y = 17.27		
x =-0.15
H glave 1546/1890
H coxae 1550/1885
azimut pokopa W-O
acromion 0.38
ilion
humerus 0.32
ulna
femur		
tibia
Glava dislocirana in obrnjen z donjimdelom navzgor. Isto
tako dislocirana vertebra, coxa in donji del uničen od drevesne jame. Grobna jama obložena z zidom. Od zida je še ostalo
120 x 90cm, debel do 40cm. Zid je zložen od oblic 30 x 15cm
do 10 x 5cm. Obstaja možnost, da je zidovje 165 ima neko
vezo z obzidjem − sk.162. − prah. hiše?
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Sk. 166
glava		 y= 19.2		
x = - 1.57
noge		 y= 18.2		
x = - 1.4
H glave 1357/1715
H nog 1362/1710
azimut pokopa 15-00
dolž. skeleta 1.15
acromion 0.43		
ilion 0.32
humerus 0.3		
ulna 0.23
femur			tibia
Skelet odraslega. glava rahlo obrnjena na desno stran. Obe
roke položene ob telesu. Kosti slabo ohranjene. femurji nad
kolenom in pa tibije poškodovane od sk. 168. Pokop izvršen
v humusu, v katerem se nahajajo sledovi oglja. Z leve strani
skelet obložen s kamenjem (zid). Z vsake strani glave po en
obs. obesek.

Sk. 167
glava		 y = 18.64		
x = - 1.96
noge		 y = 17.75		
x = +1.66
H glave 1418/1770
H nog 1450, 1796
azimut pokopa 12-00
dolž. skeleta 0.96
acromion 0.24		
ilion 0.21
humerus 0.16		
ulna 0.14
femur 0.23		
tibia 0.18
Skelet neodrasle osebe z zelo docilnimi kostmi. Obe roke prvotno položene ob telesu, kosti zelo slabo ohranjene. Pokop
je izvršen v humusu, v katerem se nahajajo sledovi oglja. Desno ob 167 je 166. Nad glavo se nahaja “suho zidovje”.
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Sk. 168 (Ostanki popolnoma dislociranega in fragmentiranega skeleta)
glava		 y 18.5 x -1.4
H glave 1360,1710 / 1365
			 1302, 1710 / 1700
Usmerjen isto kot 166
Za 165, 166, 167, 168 0590+0715=1305 0,651

8.VI.53 		

Ponedeljek

St.t.i. 0.00

Sk 170 y₁ + 17.45 – 1.5 Otroški skelet
glava			
y = 19.45		
x = 1.12
(kolena) noge
y = 18.90		
x = 1.20
H glave 		
1604/1968
H nog 1626/1982
Hc 0.600		
acromion 0.24
0.723		
humerus 0.11
				
femur 0.15
azimut pokopa 14-00
dolž. skeleta 0.55

169 Skelet nedoraslega, ima nož. Pod skeletom sk 168 je še en
skelet z istimi koordinatami juvenilne osebe z zelo docilnimi
kostmi.
acromion 0.29		
ilion -0.18
humerus 0.225		
ulna
femur 0.23		
tibia 0.18
dolž. skeleta 0.96
azimut pokopa 13-00
Kosti preperele, ulne uničeni, glava fragmentirana. Pokop v
humusu med zidovjem. Roke položene in stegnjene ob telesu.

ilion
ulna 0.09
tibia

Skelet otroka. Kosti zelo preperele, glava fragmentirana.
Coxa in vertebra izginile. Pokop v humusu. Tibije nedostajajo. Grobna jama se nahaja nad grobno jamo se nahaja nad
skeletom, kateri je za skoraj 1.0 m nižje. Roke je imel položene ob telesu.
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Sk 171 Prstan z očesom y= 17.45 + y₁ - 1.5
glava		 y = 20.12		
x = - 0.42
noge		 y = 18.45		
x - 0.12
H glave 1550/1918
H nog 1518/1870
azimut pokopa 13-00
dolž. skeleta 1.7
acromion 0.38		
ilion 0.37
humerus 0.32		
ulna 0.24
femur 0.45		
tibia 0.38
Skelet odraslega (žene?). glava obrnjena na svojo desno stran
(malo fragmentirana). Roke položene ob telesu, kosti dobro
ohranjene. Pokop izvršen v humusu. Na desni roki ima prstan z jagodo, ob glavi dva uhana z inkrustacijo. Pod telesom
je deska in sicer v vsej širini.
Uhan je obrnjen z ornamentiko proti zemlji. Pod uhanom
neka materija epi.

Sk 172 y= 17.45 + y₁ - 1.5
glava		 y =18.9		
x = 0.95
noge		 y = 17.2		
x = -1.2
H glave 2130/2480=2304 H nog 2194/2539=2365
azimut pokopa 13-00
dolž. skeleta 1.2
acromion		
ilion
humerus		
ulna
femur		
tibia
Skelet (odraslega) – juvenilen skelet z docilnimi kostmi.
glava obrnjena na svojo levo stran in neznatno dislocirana.
Kosti dobro ohranjene. Roke položene ob telesu stegnjene.
Pokop izvršen v ilovici in sicer zelo globoko (70cm). V grobu
več fragmentov keramike. Leva stran grobne jame obzidana
s suhim zidom.

169

GROBIŠČE ŽUPNA CERKEV V KRANJU. DOKUMENTACIJA O IZKOPAVANJIH V LETU 1953

Torek, 9.VI.53		

Sk 174
y= 17.45 + y₁ - 1.5
glava		 y = 16.24		
x =-3.00
noge		 y =14.44		
x = -2.9
H glave 1330/1658
H nog 1350/1660
azimut pokopa
dolž. skeleta 1.68
acromion 0.34		
ilion 0.28
humerus 0.33		
ulna 0.29
femur 0.46		
tibia 0.38
Skelet odraslega. glava obrnjena na svojo desno stran. Obe
roke rahlo upognjene v komolcu in v hipogastrični legi. Kosti
srednje dobro čuvane. Pokop izvršen v humusu, v katerem so
sledovi oglja. Pod tibijami sk 174 začne (z glavo) skelet 180
dislociran ob skeletu 174 se je nahajal obs. obesek.

St.t.i .0.00

Sk 173
y= 17.45 + y₁ - 1.5
glava		 y =18.46		
x =-3.4
noge		 y= 17.77		
x = -3.07
H glave 1263/1616
H nog
azimut pokopa 13-00
dolž. skeleta
acromion 0.36		
ilion
humerus 0.35		
ulna
femur			tibia
Skelet odraslega od katerega je ostal samo gornji del (nad
coxo ampak brez ulne). glava obrnjena na svojo levo stran.
coxa, dolnji extremiteti uničeni, isto tako ulne. Sk 173 leži
na 175.
Levo od komolčnega sklepa leve roke, je bila kamena ploščica
z ornamentiko.
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Sk 175

y= 17.45 + y₁ - 1.5

Sk 176 baročni

glava		 y= 18.9		
x = -3.25
noge		 y		
x
H glave 1255/1612
H nog
azimut pokopa 13-50
Otroški skelet z dislociranimi kostmi.
humerus 0.16		
ulna 0.13
Leži pod sk 173 do coxe, z desne strani kamenje. Pokop v
humusu.
Iz leve strani 1, iz desne 4 obs. ob.

glava		 y =15.85		
noge		 y = 14.14		
H glave 1225/1550
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y= 17.45 + y₁ - 1.5
x= -3.92
x = - 3.90
H nog 1230/1540
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Sk 178
St.t.i.= y= 17.45 + y₁ - 1.5
glava		 y = 15.82		
x = - 4.75
noge		 y = 14.48		
x = -4.47
H glave 1299/1630
H nog 1300/1650
azimut pokopa 14-50
dolž. skeleta 1.60
acromion 0.35		
ilion 0.33
humerus 0.3		
ulna 0.24
femur 0.48		
tibia 0.42
Skelet odraslega, glava uničena, cela je ostala samo mandibula. Desna roka stegnjena leži ob telesu isto leva samo da
je za 90⁰ upognjena v komolcu in položena čez sakralni del
vertebre. Kosti so zelo slabo ohranjene, rebra dislocirana. Pokop izvršen v humusu in nad plastjo kamna. Z leve strani je
cerkveni temelj. V grobni jami sledovi oglja, skelet moškega.

10.VI.53 (Sreda) obs. obesek levo sk.
y= 17.45 + y₁ - 1.5
St.t.i = 0.00
Sk 177 (Samo glava)
glava		 y = 17.1 x= -3.85
H glave 1315/1653
Skelet odraslega, od katerega je ostala samo glava in gornji
del prsnega koša. Mere nedoločljive ker je dislociran in uničen od kasnejših pokopov.
Pokop izvršen v humusu in nad zidom.
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11.VI. četrtek
Sk. 179
y= 17.45 + y₁ - 1.5

Petek, 12.VI.1953
Sk. 180 - pod nogami 174
y= 17.45 + y₁ - 1.5
St.t.i = 0.00

St.t.i = 0.00

glava		 y = 19.15		
x = -4.98
noge		 y= 17.58		
x = -5.00
H glave 1320/1687
H nog 1398/1744
azimut pokopa w-o
dolž. skeleta 1.6
acromion 0.31		
ilion 0.36
humerus 0.32		
ulna
femur 0.45		
tibia 0.36
Skelet odraslega, z glavo obrnjen na svojo desno stran. Neposredno nad njim z razliko 5 cm ostanki drugega skeleta (− 2
tibiji. Kosti slabo ohranjene in neznatno dislocirane. Pokop
izvršen v humusu. V grobu ostanki oglja in st. žel. dob. keramika. V šutu nad grobom en obs.obesek. Z leve in desne
strani po en obs. obesek.

glava		 y =14.75		
noge		 y= 13.10		
H glave 1473, 1790
azimut pokopa 15-00
dolž. skeleta 1.75
acromion 44		
humerus 35		
femur 50			

x =-3.00
x = -2.90
H nog 1410, 1710
ilion 34
ulna 24
tibia 40

Skelet odraslega s slabo ohranjenimi in dislociranimi kostmi,
delno uničen in dislociran je bil pri izkopu grobne jame za
sk 174. glava sk 180 se nahaja pod levo tibijo sk 174. Desna
dolnja ekstremiteta je uničena, leva tibia pa dislocirana. glava
ohranjena, leži na svojo desno stran. Cela leva stran glave je
odrezana pri izkopu grobne jame 174. Roke leže stegnjene,
tesno ob telesu. Grobna jama je skopana v humus, pomešan z
zdrobljenim konglomeratnim materialom.
Vzdolž grobne jame so sledovi oglja. Ob glavi pa se nahaja
fragment zgodnjesrednjeveške keramike.

182 uhani z rastlinsko ornamentiko
y=17'20		
x=3'94
H 14420; 1782
Ostanek donjega dela glave in nekoliko vretenc. Ostalo uničil
pokop 177. Ob glavi 4 uhana z emajlom. pokop v humusu.
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Sk 181
Desno od 172 [4 ali 7] (ki je obzidan)
glava		 y = 17.11		
x = - 1.77
noge		 y		
x
H glave 1525/1860
H nog 1490/1820

13.VI.53 (sobota) St.t.i = 0.00
		y= 17.45 + y₁ - 1.5
183
glava		 y= 13.75		
x = -4,7
coxa		 y =12.68		
x = - 4.1
H glave 1400/1705
H coxae 1355/1652
azimut pokopa 12-00
dolž. skeleta 1.53
acromion 0.36		
ilion 0.36
humerus 0.3		
ulna
femur			tibia
Skelet odraslega (4 obs, prstan), kosti zelo slabo ohranjene
in popolnoma preperele. glava fragmentirana. Leva roka in
podkoleni del obeh nog nedostajata. Ob vsaki strani glave
imel po 2 obs. obeska.
10 cm od levega humerusa, nekaj pod ramenskim zglobom
se nahaja železni ključ, po izdelavi gotskega stila.

Fragmentiran skelet brez določljivih mer. Skelet neodrasle
osebe, ki je obdan od kamena.
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Sk. 184
glava		 y = 13.9		
x = -3.9
noge		 y = 12.7		
x = -3.55
H glave 1412/1720
H nog 1400/1700
azimut pokopa 12-00 dolž. skeleta 1.05
Mere nedoločljive ker je cel dislociran in pa uničen z pokopom 191, ki leži ravno nad njim. glava fragmentirana. Pokop izvršen v humusu, ki se nahaja na kameni podlagi, ki je
umetno nastala.

Sk. 185
glava		 y = 13.7		
x = -3.55
noge		 y= 12.28		
x = -3.05
H glave 1440/1743
H nog 1490/1790
azimut pokopa 12-00
dolž. skeleta 1.6
acromion 0.34		
ilion 0.35
humerus 0.32		
ulna 0.26
femur 0.46		
tibia 0.35
Skelet odraslega. Obe roke stegnjene leže tesno ob telesu. Kosti zelo preperele.
Pokop izvršen v humusu v katerem so sledovi oglja.
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Sk 186
glava n y = 10.52		
x =-2.6
noge g y= 12.00		
x = -3.00
H glave 1510/1795
H nog 1495/ 1630
azimut pokopa 12-00
dolž. skeleta 1.6
acromion 0.34		
ilion 0.32
humerus 0.32		
ulna 0.24
femur 0.46		
tibia /
Skelet odraslega od katerega glave je ostalo samo še par fragmentov. coxa močno poškodovana. Cela desna noga nedostaja. Kosti zelo slabo ohranjene in fragmentirane.
Pod celo dolžino in širino skeleta se nahaja deska 1.6 x 1.4 m.
Pokop izvršen v humusu. Roke stegnjene, tesno ob telesu.

Sk. 187
glava		 y= 12.3		
x= -3.55
noge		 y= 11.16		
x = - 3.25
H glave 1430/1718
H nog 1400/1680
azimut pokopa 12-50
dolž. skeleta 1.2
acromion /		
ilion 0.36
humerus /		
ulna 0.22
femur 0.44		
tibia /
Kosti zelo slabo ohranjene, oba humerusa nedostajajo. glava
fragmentirana. Roke stegnjene, leže tesno položene ob telesu.
Pokop izvršen v humusu. Desno od 187 so do lakta 185 od
coxe navzdol 186. Z leve strani pa 190. glava 187 leži na dolnjem delu tibij 191.
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Sk 188
glava		 y = 13.1		
x= -4.65
noge		 y= 11.85		
x = -4.7
H glave 1372/1675
H nog 1419/1707
azimut pokopa W-O
dolž. skeleta 0.9 do kolen
Skelet z fragmentiranimi in dislociranimi kostmi. Mere nedoločljive, glava fragmentirana.
Pokop v humusu. Levo je cerkveni zid, desno pa 183.

Sk 189
glava		 y = 10.85		
x= -4.45
noge		 y = 9.95		
x = - 3.45
H glave 1445, 1720
H nog 1350, 1615
azimut pokopa W-O. Skelet odraslega od katerega je ostala
in situ samo vertebra in leva noga ter coxa. ilion 0.32, femur
0.46, tibia 0.39 ostalo disloc. in uničeno, pod 189 je 192
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Sk 191
glava y = 13.63 x= -3.8
noge y = 12.2
x = - 3.35
H glave
H nog
azimut pokopa 13-50
Skelet neodrasle osebe z dislociranimi in popolnoma uničenimi kostmi. Mere nedoločljive.
Leži nad 184.

Sk 190 (prstan desna stran)
glava		 y = 11.08		
x= -3.9
noge		 y = 10.79		
x=-4
H glave 1455, 1740
H nog 1412, 1690
azimut pokopa W-O
dolž. skeleta do kolen 1.1
acromion 0.38		
ilion nedoločljiv
humerus 0.36		
ulna 0.28
femuri nedoločljivi
Skelet odraslega, ki mu glava in podkoleni del nog nedostaja,
coxa poškodovane.
Pokop v humus v katerem so sledovi oglja. Desno od sk 190
je 187. Roke položene ob telesu.
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17.VI. Sreda
y= 17.45 + y₁ - 1.5
192
glava		 y = 13.88 x= -3.22
noge		 y = 12.45 x = - 3.04
H glave 1983/2100
H nog 1915/2033
azimut pokopa 14-00
dolž. skeleta 1.5
acromion 0.4		
ilion 0.35
humerus 0.32		
ulna 0.23
femur 0.43		
tibia 0.34
Skelet odraslega z glavo obrnjen na svojo desno stran. Desna
roka položena ob telesu, leva upognjena v komolcu in položena v hipogastrično lego. Kosti dobro ohranjene, pokop
izvršen v humusu v katerem so sledovi oglja. Na levi in desni
strani kamenje.
193
glava		 y = 12.47		
x= -2.5
noge		 y = 11.6		
x = - 2.33
H glave 1869/1952
H nog 1883/1996
azimut pokopa 10-00
dolž. skeleta 0.9
acromion ilion
humerus			ulna 0.15
femur 0.19		
tibia
Skelet otroka z zelo docilnimi kostmi. Od celega skeleta je
ostala samo fragmentirana glava, ter femurja in tibiji. Pokop
izvršen v humusu. Nad glavo kamen 30 x 15 cm, isto z leve
strani levega kolena.
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Z obe strani glave po en obs. ob.

194
glava		 y = 12.65		
x= -5.00
noge		 y = 11.25		
x = - 4.85
H glave 1790/1922
H nog 1727/1862
azimut pokopa 14-00
dolž. skeleta 1.45
femur 0.42
tibia 0.32
Juvenilen skelet z zelo docilnimi kostmi. Leva roka uničena
od cerkvenega temelja, desna od kasnejših pokopov. Od glave ostala samo mandibula. Pokop izvršen v humusu, v katerem so sledovi oglja.
195
Kolenski zglob
y = 10.8 x= -5.1
Calcaneus
y = 10.43 x = - 4.98
H 1771/1909
azimut 10-00
tibia 0.35
Tibie skeleta odraslega individuma. Ostali del telesa je pod
cerkvijo. Pokop v humusu.
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198
glava		 y = 13.51		
x= -4.9
noge		 y = 12.86		
x = - 5.2
H glave 1728/1863
H nog 1698/1836
azimut pokopa 18-00
dolž. skeleta do coxae 0.74 do pubisa
Skelet odraslega individuma katerega levo stran je uničil cerkveni temelj, desno pa pokop 199. Pokop v humusu, glava
skeleta rahlo obrnjena v svojo desno stran, mere nedoločljive.

196
acet. femurja
y = 10.21		
x= -4.95
calcaneus		
y = 9.7		
x = - 4.85
H 1803/1942
azimut pokopa 12-50
femur 0.42		
tibia 0.33
Dolnji extremiteti odraslega inividuma, gornji del telesa je
uničen od pokopa 195. Pokop izvršen v humusu.
197
glava			
y = 12.09		
x= -5.03
(kolena) noge
y = 12.04		
x = - 5.01
H glave 1718/1855
H nog. kolena 1705/1843
azimut pokopa 18-00
dolž. skeleta do kolen 0.5
femur 0.46
tibia 0.39
Skelet otroka. Vse kosti tako preperele in uničene, da so mere
nedoločljive. glava fragmentirana in obrnjena na svojo desno
stran. Skelet leži na dislociranih kosteh dolnjih extr. odrasle
osebe. Z leve strani se nahaja temelj cerkve.

199
glava		 y = 13.45		
x= -4.85
H 1680/1820
Ostala samo glava odraslega ind. naslanjajoča se na desno
stran 198.
Z leve in desne.
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200
glava		 y = 13.58		
x= -4.77
glava odraslega ind, ostalo uničeno od pokopov 198, 199.

18.VI.53 y= 17.45 + y₁ - 1.5
202 Problem zidovja v 22kv
glava		 y = 15.8		
x= -3.00
noge		 y = 14.39		
x = - 2.77
H glave 2158/2279
H nog 2169, 2288
azimut pokopa 13-50
dolž. skeleta 1.58
acromion 0.42		
ilion 0.38
humerus 0.3		
ulna 0.25
femur 0.41		
tibia 0.35
Skelet odrasle osebe z glavo obrnjen na svojo desno stran.
Desna roka stegnjena, leži tesno ob telesu. Leva v komolcu
rahlo upognjena in v hipogastrični legi. Pod telesom je deska.
Grobna jama je obzidana od vseh strani z savskimi oblicami.

H glave 1748/1882
			 1835/1957
201
atlas		 y = 13.8		
noge		 y = 12.13		
H atlasa 1799/1924
azimut pokopa 12-50
dolž. skeleta 1.6
acromion 0.45		
humerus 0.32		
femur 0.45		

x= -3.48
x = - 3.52
H nog
ilion 0.42
ulna 0.29
tibia 0.38

203
glava		 y = 13.3		
x= -3.22
noge 		 y = 11.65		
x = - 3.1
H glave 2223/2349
H nog 2262/2384
azimut pokopa 14-00
humerus 0.33		
ulna 0.24
femur 0.45		
ilion 0.34
Skelet odraslega, glava obrnjena na svojo levo stran in pomaknjena popolnoma nad levo ramo. Vertebra znatno dislocirana, obe roke položene ob telesu, ampak ne tesno. Grob
ob strani obložen in od zgoraj pokrit z kamenjem, posebno
v oblasti nog.

Skelet odraslega, brez glave, kosti zelo robustne in dobro
ohranjene. Roke stegnjene in položene tesno ob telesu. Sk
201 leži pod sk 191 in sk 184. Pokop izvršen v humusu, v
katerem so sledovi oglja. Ob glavi imel živalski zob.
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154.			
33050
661
3576
			
2390
47,9
1788
					 652
					1136
107.			
10000
212
			 -4000
80
			
9450
109
			 -3800
760

[vložen list 1]

Podlesnik Ana, 63 Predoslje

Sk. 206
Skelet odraslega z zelo močnimi kostmi. Obe roke so položene, stegnjene ob telesu. Pokop izvršen v humusu ležečem
na ilovici.

Sk 205
Otroški skelet, popolnoma preperel. Z nedoločljivimi merami. Pokop izvršen v humusu pomešanem z drobnim kamenjem.

Sk 204
glava		 y = 13.1		
x= -4.85
noge		 y = 11.5		
x = - 4.7
H glave 2098/2237
H nog 2032/2169
azimut pokopa 15-00
dolž. skeleta 1.5
acromion 0.28		
ilion 0.31
humerus 0.25		
ulna 0.23
femur 0.39		
tibia 0.42
Skelet odraslega z glavo obrnjen na svojo levo stran. Desna
roka položena ob telesu, leva pa rahlo upognjena v komolcu
in v hipogastrični legi. Hrbtenica je dislocirana. Pokop izvršen v humusu, v katerem so sledovi oglja. Z desne strani glave
vertikalno položen kamen velikosti 24 x 30 x 10cm. Z leve
strani skeleta vertikalno položena deska velik. 150 x 25cm.
Tloris groba (B, prerez)
Pridevki ogrlica, pod vratom nož in zraven glave žel. žebel,
ob levi nogi žel. zaponka.

acromion 0.43		
humerus 0.35		
femur 0.48		
azimut pokopa 22-00
dolž. skeleta 1.7

182

ilion 0.34
ulna 0.29
tibia 0.4

2. TERENSKI DNEVNIKI IZKOPAVANJ LETA 1953

[vložen list 2]

[vložen list 3]

Sk. 207
azimut pokopa W-O
dolž. skeleta 0.82
femur 0.165
tibia 0.140
Otroški skelet z zelo docilnimi kostmi. glava fragmentirana,
gornji extremiteti uničeni. Kosti zelo preperele. Pokop izvršen v humusu, grob obzidan.

Skelet 209
Fragmentirana otroška glava, ostalo preperelo in uničeno od
gradnje cerkve. Ob cerkvi.

208
glava odraslega obrnjena na svojo desno stran. Vse ostalo
dislocirano in uničeno.
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[vložen list 4]

[vložen list 5]

Sk 210
azimut pokopa 0-W
dolž. skeleta 0.57
acromion 0.38		
ilion 0.31
humerus 0.29		
ulna 0.23
femur 0.42		
tibia 0.375
Skelet odraslega z obs. obeski. Roke stegnjene leže ob telesu.
Pokop izvršen v humusu z leve in desne strani vrsta kamenja
(oblic od 5 x 5 do 10 x 20cm).

Sk. 211
dolž. skeleta 1.75
azimut pokopa W-O
acromion 0.4		
ilion 0.36
humerus 0.32		
ulna 0.25
femur 0.45		
tibia 0.36
Skelet odraslega. Desni humerus in pa coxa malo dislocirani,
isto tako vertebra. Roke položene ob telesu. Pokop izvršen v
humusu, v katerem so sledovi oglja.
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[platnica, notranja]

[zunanja platnica]

145.			
			
			
			
146.			
			
			
			

31560
-180
679
1291
28580
30
+27450
170

631,2
-3,2

3940
1970

571,6
0,6
549
3,4

4239
2119
679
1440

4256
2128
679
1499

147.			
			
			
			

29020
940
+27500
700

580,4
18,8
550
14

4159
2079
679
1400

4161
2080
679
1401

148.			
29650
			
2300
			
+27970
			
2600

593
46
559,4
52

4545
2272
691
1581

4570
2285
691
1594

149, 50
14200
L.1			 -3230
			 1394
				
152.			
35970
			 550
			
34470
			
420

284
64,6

4164
208,2

1304
652

719,4
11
689,4
8,4

3156
1578
652
926

3273
1636
652
984

153.			
37370
			
1820
			
35800
			
2150

747,4
36,4
716
43

3450
1725
652
1073

3418
1709
652
1057
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Jože KASTELIC, Vinko ŠRIBAR in Benjamin ŠTULAR
(prepis: Benjamin ŠTULAR)

3.1 KOMENTAR

Ta katalog je pomemben, saj prinaša nekatere podatke, ki jih v Bercetovih dnevnikih ni. To nas utrjuje v
prepričanju, da je med izkopavanji nastajal še en dnevnik
izkopavanj, ki pa je danes izgubljen. Le iz tega je namreč
avtor pričujočega kataloga lahko črpal nekatere podatke.
V katalogu je večkrat citiran dodatek, v katerem
naj bi bili podrobneje opisani predmeti. Vendar ta dodatek ni ohranjen in po vsej verjetnosti tudi nikoli ni bil
izdelan, saj številke strani ali kataloških enot niso bile
vpisane, puščen je le prazen prostor zanje. Očitno je imel
avtor namen ta dodatek izdelati po tem, ko bi dokončal
katalog grobov. Tudi nekateri stavki, dodani v rokopisu,
pričajo, da ne gre za dokončen izdelek.
V tipkopisu nismo popravljali napak, razen očitnih
tipkarskih napak. Slednje je bilo razmeroma zahtevno od
strani 14 dalje, saj je bilo tipkarske napake težko ločiti
od slogovnih značilnosti: tako na primer nismo poprav
ljali ponavljajočih zapisov “skelt” (skelet) ali “nedostaje”
(manjka). Kjer so bile prečrtane besede čitljive, smo jih
prav tako vnesli.
Na tem mestu nismo posnemali oblikovanja v podrobnostih. Tako nismo ohranjali oblikovnih sprememb
po strani 14, niti preloma vrstic in strani. Številčenje
strani izvirnika − do vključno strani 14 je izvirnik oštevilčen, ostale strani smo številčili glede na zaporedje – je
grafično označeno z znakom “*** št. strani ***”, naše
dodatno številčenje pa z znakom “*** [št. strani] ***”.

V arhivu Arheološkega oddelka Narodnega muzeja
Slovenije hranijo pod arhivsko št. 433 tipkopis kataloga
grobov iz izkopavanj leta 1953 na 27 nevezanih in le deloma oštevilčenih listih formata A4. Opisani so grobovi
od številke 5 do številke 80, pri čemer manjkata opisa
grobov 50 in 76, pod oznako grob 34 pa sta opisana dva
različna grobova.
Tipkopis ni podpisan, očtno je, da sta ga pripravljala (vsaj) dva avtorja. Prvih trinajst strani se od ostalih
razlikuje po načinu tipkanja, uporabljenem pisalnem
stroju in spretnosti, tj. številu napak. Poleg tega drugi
avtor uporablja številne srbohrvatizme in je pri opisovanju grobov manj sistematičen. Glede na zgoraj povedano
in glede na kadrovsko zasedbo v Arheološkem oddelku
in kasneje v srednjeveški sekciji Narodnega muzeja, kjer
je katalog nastal, je najbolj verjetna domneva, da je prvi
avtor Jože Kastelic, drugi pa Vinko Šribar. Oba sta bila na
izkopavanjih večkrat prisotna, o čemer pričajo dnevniki
Rudolfa Berceta (glej pogl. 2). Tako si lahko razložimo
nekatere dodatne podatke, ki jih v Bercetovih dnevnikih
ne najdemo, predvsem opazke o predmetih, ki so izgubljeni in/ali jih ni v katalogu. Tudi če Jože Kastelic in
Vinko Šribar nista avtorja kataloga, pa je le-ta zagotovo
nastajal pod njunim vodstvom, oziroma vodstvom enega
izmen njiju. Dokler se ne pokaže drugače, avtorstvo
pripisujemo njima.
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3.2 KATALOG GROBOV
STAROSLOVENSKO GROBIŠČE OB ŽUPNI CERKVI V KRANJU.
Skelet Grob štev. 5 (b). Skelet neodrasle osebe z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Obe roki sta položeni v krilo
(hipogastrična lega. Dolžina skeleta 1,5 m, Skelet leži v smeri vzhod-zahod z glavo obrnjeno proti zahodu. Brez
pridevkov. Grobna jama je izkopana v črnem humusu, globoka 0,9 m,
Grob štev.6 (b). Slabo ohranjen skelet odraslega moškega. Grobna jama je bila izkopana v humusu, globoka
1,10 m, Skelet je bil dolg 1,8 m, Pridevki Skelet je ležal v smeri vzhod-zahod z glavo na zahodni strani. Pridevki:
ob pasu je ležala železna pašna spona in na rokah pa dva prstana. Opis predmetov (glej dodatek
).
Grob štev. 7 (b). Dobro ohranjen skelet odraslega moškega, ki je ležal v smeri vzhod-zahod z glavo proti zahodu.
Skelet je bil dolg 1,8 m, Grobna jama je bila izkopana v humus 1 m pod današnjo površino. Pridevki: Pod glavo
je-bila kvadratna bronasta pašna spona z ostankom usnja. Opis predmetov: (Glej dodatek ).
Grob štev. 8 (b). Skelet odrasle osebe s popolnoma preperelimi kostmi. Spol nedoločljiv. Skelet je ležal v smeri
vzhod-zahod z glavo na zahodu. Grobna jama je bila izkopana v ruši globoka 0,9 m, Brez pridevkov.
Grob štev. 9 (b). Skelet odraslega moškega z dobro ohranjenimi kostmi. Dolg 1.85 m, Ležal je v smeri vzhod-zahod z glavo na zahodu. Roke so bile položene v krilo (hipogastrična lega). Grobna jama je bila izkopana v ruši,
globoka 0,9 m, Brez pridevkov.
Grob štev. 10 (b). Slabo ohranjen skelet odrasle osebe, pokopan v smeri vzhod-zahod z glavo na zahodu. Grobna
jama je bila globoka 0,8 m, Brez pridevkov.
Grob štev. 11 (b). Skelet otroka s popolnoma preperelimi kostmi. uhan. Ob glavi je imel uhan.Opis predmetov:
Uhan luničastega tipa emajliran in delno poškodovan. Manjka mu zaključni del obročka. Površina
*** 2 ***
uhana je močno poškodovana od delovanja divje patine. Emajl kaže stiliziran rastlinski ornament in sicer v
svetlomodri in zeleni barvi. V sedanjem stanju ohranjenosti je uhan dolg 40,vširok 28 in debel 2 mm. (Inv. štev.
T.
sl.
).
Opis situacije v prvem kvadrantu. V globini 0,85 m pod današnjo površino teče peščena plast debela 5 cm po vsej
površini prvega kvadranta. To je verjetno ostanek tlaka. Pod tem se nahaja sip, ki je na enem mestu prekinjen z zidom, ki
teče diagonalno preko kvadrata, in sicer v smeri severovzhod-jugozahod. Zid je širok 0,75 m v višino je ohranjen do 0,35 m,
Krona zidu sega v glavnem do že omenjene peščene plasti. Zid je izdelan iz prodnika srednje velikosti. (20 x 30 cm). Kamni
so vezani z belo malto. Pod tem zidom so skeleti oziroma grobovi štev. 11,12,13, 14 in 15. Skeleti 11,12,13 in 14 se nahajajo
ob vzhodni strani zidu. Skeleti 12,13 in 14 imajo pod zidom samo glave. Skelet 11 ima glavo zraven zidu. Skelet 15 se nahaja
zahodno od zidu pod zidom se nahajajo samo njegove dolge kosti nog.
Grob štev. 15 (x). Skelet odraslega moškega z zelo dobro ohranjenimi kostmi. Roke so prekrižane v krilu (v
hipogastrični legi). Skelet je dolg 1,7 m (humerus 0,33, ilion 0,35 in akromion 0,33 nu Osnovna smer pokopa je vzhod
zahod z glavo na zahodni strani. Brez pridevkov. Grobna jama je bila izkopana v ilovici. Globina V grobni jami
so se nahajali koščki oglja. Ob levem ramenu je ležal kos železne žlindre. V globini 0,35 m je bila plast belega ometa
na kateri je ležala žganina.
Grob štev. 16 (b). Skelet odraslega individuma z dobro ohranjenimi kostmi. Roki sta položeni ob telo. Dolžina
1,75 m, Ilium 0,33 m, Grobna jama je bila izkopana v ilovico, globoka l m, Skelet je ležal v smeri vzhod-zahod z
glavo na zahodu. Na skeletu kakor tudi pod njim smo ugotovili koščke deske (ostanki druge?). [pripis v rokopisu]
Sicer brez pridevkov.
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*** 3 ***
Grob štev. 12b. Skelet je ležal pod zidom, ki smo ga omenili v opisu situacije v prvem kvadrantu. Ob gradnji zidu
je skelet verjetno bil dokončno uničen. Ob fragmentirarni glavi je ležal uhan, bronast, luničastega tipa, graviran. Na
lunuli je prikazan geometričen ornament, ki je sestavljen iz dveh vrst nasprotno tal stoječih trikotnikov. Trikotniki
z bazo ob spodnjem robu uhana so šrafirani. Ob notranjem robu je uhan počen na dveh krajih. Površina je močno
poškodovana od delovanja divje patine. Z obročkom je uhan dolg 38,5 mm, širok 26 in debel 1 mm.
Grob štev. 17 K. Skelet odrasle osebe z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Skelet je pokopan v smeri vzhod-zahod z
glavo-na zahodu. Ob glavi je bil obsenčni obroček. Grobna jama je bila izkopana v ilovico 1,6 m pod današnjo površino. Opis predmetov: obsenčni obroček s stožci na konceh, ki se dotikata. Obroček je izdelan iz okrogle bronaste žice.
Premer obročka 53 in žice 2 mm. Površina obročka je zelo poškodovana. Po dnu grobne jame so ležali koščki oglja.
Grob štev. 18 K. Skelet odraslega moškega z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Roke so ležale ob skeletu. Skelet
je ležal v smeri vzhod-zahod z glavo na zahodu. Ta je bila obrnjena na svojo levo stran. Skelet je bil dolg 1,7 m,
akromion 0,45, ilion 0,4, humerus 0,35, radius 0,25 m, Ob levi strani glave sta ležala dva in na desni pa en obsenčni
obroček. Na desni roki je bil prstan. Po grobni jami so bili koščki oglja in dva fragmenta keramike. Grobna jama
je bila izkopana v ilovico 1,7 m pod današnjo površino. Opis predmetov: Fragmentiran prstan, inv. št.
T.
sl.
iz tanke bronaste pločevine. Prstan je bil sestavljen iz osrednjega ovalnega dela in dveh krakov, ki sta se
konično zoževala in bila na svojih konceh skupaj zakovičena. Na ovalnem delu je ostanek tolčenega ornamenta. Na
sredi polja je vzboklina s premerom 5 mm. Iz te izhajata dva
*** 4 ***
gravirana krožna segmenta. Domnevni premer prstana je okoli 30 mm. Premer ovalnega dela 22 mm. Debelina
0,3 mm.
Grob štev. 19 K. Skelet nedorasle osebe s kostmi, ki so popolnoma strohnele. Domnevna dolžina skeleta 1,3
m, Skelet je ležal v smeri vzhod-zahod, z glavo na zahodu. Nekoliko nad glavo so sledovi rjave deske. Pri kolenu je
bil fragment keramike, ob glavi pa dva obsenčna obročka (z cevko). Grobna jama je bila izkopana v ilovico. Opis
predmetov (Glej dodatek )
Grob štev. 20 K. Popolnoma uničen skelet verjetno odrasle osebe ”in situ” je ostal leve del desnice in fragmenti
dolgih kosti leve noge. Skelet je ležal v smeri vzhod-zahod.
Grob šte. 21 (b). Uničen skelet odraslega z rokami ob telesu. Smer pokopa vzhod-zahod z glavo na zahodu.
Grobna jama je bila globoka 1,3 m, Brez pridevkov.
Grob štev. 22 (b). Skelet odraslega moškega z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Obe roki sta bili položeni v krilo
(hipogastrična lega). Skelet je ležal vzhod-zahod, z glavo na zahodu. Grobna jama je bila izkopana v ilovico, 1,3 m
pod današnjo površino.
Grob 23 (K). Skelet odraslega individuma s slabo ohranjenimi kostmi. Ležal je v smeri vzhod-zahod z glavo na
zahodu. Roke so bile položene v krilo (hipogastrična lega). Skelet je dolg 1,6 m, akromion 0,27, ilion 0,22, humerus
0,26, femur 0,4, fibia 0,35 in radius 0,27 m, Grobna jama je bila izkopana v humus 1,7 m pod današnjo površino.
Po grobni jami so bili raztreseni fragmenti oglja in košček prahistorične keramike.
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*** 5 ***
Grob štev. 24 (K). Skelet odraslega moškega, ki je v glavnem popolnoma uničen. Ohranjena je samo hrbtenica
in sicer od caputa do os sacrum (0,9 m), akromium 0,42, ilion 0,33, humerus 0,31, radius 0,28 m, Grobna jama je
bila izkopana v ilovico, skelet je bil pokrit s črnim humusom, globoka 1,5 m, Po grobni jami so raztreseni koščki
oglja in zelo majhni fragmenti prahistorične keramike. Ob levi fibiji je ležala steklena jagoda, inv. št.
T.
sl.
).
Grob štev. 25 (K). Skelet odraslega individuma z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Glava in nekateri drugi del
so skoraj popolnoma uničeni ob pokopu skeleta 26 K. Desna noga je v kolenu zvita. Roke so položene ob telesu.
Skelet je dolg 1,7 m, akromium 0,34, ilium 0,35, humerus 0,29, radius 0,25, femur 0,44, tibia 0,37. Grobna jama je
bila izkopana v humusu, globoka 1,7 m, V grobni jami so bili koščki oglja in keramike. Skelet je bil brez pridevkov,
ležal je v smeri vzhod-zahod z glavo na zahodu.
Grob štev. 26 (K). Skelet verjetno odraslega individuma z izredno slabo ohranjenimi kostmi. Roke so bile položene
ob telesu. Ležal je v isti višini z ostalimi skeleti, akromium 0,25, ilion 0,24, humerus 0,19, femur 0,29. Od vrha caputa
do kolen 0,87 m, Ob desni rami je ležala dvoramna fibula. Na desni roki je bil en prstan. Z leve in desne strani glave
sta ležala po en uhan in obsenčni obesek. Opis predmetov: uhan Inv. št. T.
sl. luničastega tipa, graviran. Na
lunuli je stiliziran rastlinski ornament. Ob notranjem in zunanjem robu lunule tečeta 4 mm široka pasova, ki se
ob vrhu združujeta v šrafiran trikotnik. Omenjena pasova sta ornamentirana s cik-cak linijo. Na polju med obema
pasovoma se nahajata dva stilizirana cvetova srčaste oblike. Zgornji rob uhana je poškodovan. Ob spodnjem robu
so ostanki luknjic za obeske. Površina uhana je močno korodirana. Obroček presega stožčasti zaključek lunule. Z
obročkom je uhan dolg 60 mm, širok 45 mm, debelina 1 mm. Uhan Inv. št. T. sl.
*** 6 ***
(Glej dodatek). Obsenčni obroček Inv. št. T. sl. (Glej dodatek). Obsenčni obroček Inv. št. T. sl. (glej dodatek).
Prstan Inv. št. T. sl. (glej dodatek). Dvoramna zaponka Inv. št. T. sl. iz tanke bronaste pločevine, ki je za zapenjanje
imela železno iglo. Na obeh ovalnih polovicah zaponke je vrezan ornament, ki naj bi imel karakter stilizirane ptice
grabljivice. Prikazana sta glava, ki je zelo izrazita in trup s krili, ki so šrafirane s horizontalnimi črtami. Robovi zaponke so poškodovani. Površina je močno napadena od divje patine. Zaponka je dolga 50, široka 25 in debela 0,2
mm. Skeleti 27, 26 in 25 K so ležali eden nad drugim. Grobna jama je bila izkopana v humusu 1,6 m pod današnjo
površino. V grobni jami so bili sledovi oglja in prahistorične keramike. Pod grobom 26 je bila 2 cm debela plast oglja
s fragmenti prahistorične keramike. Ob nogah skeleta 25 se nahaja velik kamen (samec) vkopan v humus.
Grob štev. 27 (K). Skelet juvenilne osebe s slabo ohranjenimi kostmi. Desna roka je v hipogastrični legi, leva
pa je v komolcu upognjena in prekrižana proti, desnemu kolku. Skelet je dolg 1,5 m, akromium 0,32, ilium 0,35,
femur 0,41, humerus 0,3, ulna 0,24 m, Skelet leži v smeri vzhod-zahod, z glavo na zahodni strani. Grobna jama je
izkopana v sipu in humozni plasti, je 1,3 m pod današnjo površino. (Paziti na strategrafski odnos do grobov 25 in
26 K). Brez pridevkov. V sipu nad skeletom 27 so bile dislocirane kosti otroškega skeleta.
V kvadratu 3. Pod skeleti 25,26 in 27 humozna plast polni jamo, ki je bila izkopana v ilovici. Tu je bilo večje
število fragmentov prahistorične keramike in oglja. Vmes je bilo tudi nekaj koščkov živalskih kosti. V humusu bližje
dnu jame je bilo več kamenja, ki naj bi služilo za ognjišče. V dnu omenjene jame se je nahajalo

<< Stan iz “Kataloga grobov iz izkopavanj leta 1953”, ki ga hrani Narodni muzej Slovenije, Arhiv Arheološkega oddelka, inv. št. 433.
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*** 7 ***
dno prahistorične keramične posode obloženo s kamni. Posoda je stala na ilovici. Dno jame je bilo 1,4 m pod
današnjo površino.
Grob štev. 28 (K). Skelet odrasle ženske osebe s sorazmerno dobro ohranjenimi kostmi. Roke so položene ob
trupu. Skelet je dolg 1,52, humerus 0,25, femur 0,44, fibia 0,36, ilium 0,34, akromium 0,34 m, Skelet leži vzhod-zahod,
z glavo na zahodu. Glava je delno obložena s kamnom in sicer z desne strani. V dnu grobne jame pod skeletom 28
so ostanki skeleta neke juvenilne osebe, od katerega je še ohranjena os coscya leva ulna in cela vertebra. Na desnem
kolenu je ležal fragment keramike. Bronast uhan Inv. št. T. sl. (Glej dodatek).
Grob štev. 29 (K). Skelet odrasle osebe, verjetno moški. Z zelo dobro ohranjenimi kostmi. Leva roka leži ob
telesu, desna je položena v krilo. Skelet leži v smeri vzhod-zahod, z# glavo na zahodu Ta leži na svoji levi strani.
Glava je obložena s kamenjem. Grobna jama je izkopana v humusu 1,5 ni pod današnjo površino. V grobni jami so
ostanki oglja. Nad skeletom 29 je veliko fragmentov kosti nekega uničenega pokopa. Ob levi strani skeleta je vrsta
kamnov (savski prodnik). Na dnu grobne jame so bili fragmenti rimske keramike. Bronast obsenčni obroček Inv.
št. T. sl. (Glej dodatek).
Grob štev. 30 (K). Skelet odrasle osebe, verjetno ženske s srednje dobro ohranjenimi kostmi. Roke so bile položene ob telesu. Skelet je ležal v smeri vzhod-zahod z glavo na zahodu. Skelet je dolg 1,3 m (do kolen), akromium
0,38, Ilion 0,35, humerus 0,29, ulna 0,25m femur 0,44 m, Grobna jama je bila vkopana v ilovico nad 1,8 m pod
današnjo površino. Skelet 30 je ležal pod 29. Vzdolž leve strani grobne jame so v vrsto zloženi kamni (prodnik).
Lesna stran grobne jame se naslanja na konglomerat. Na levi strani glave sta bila dva obsenčna obročka, ob levem
bedru pa nož. Na dnu grobne jame je ilovica pomešana s konglomeratom.
*** [neštevilčena prazna stran med stranema 7 in 8] ***
*** 8 ***
Opis predmetov: srebrn obsenčni obroček, Inv. št.
T.
sl.
iz žice ovalnega prereza odprtega
tipa. Vrhova sta koničasto zaključena. Na obročku je jagoda iz prozorno zelene paste. Jagoda je ovalna, ima premer
7 in je dolga 5 mm. Obroček je zvit, na enem kraju počen. Zelo je verjetno, da je sekundarno služil kot prstan.
V kvadrantih 1,4 in 5 se nahaja sistem zidov, ki se nahajajo nad dosedaj opisanimi grobovi. Pod zidom B leži
skelet 31, pod zidom C pa grobovi 11-14 in pa grob 32. Po zidom D je ležal skelet 33. Zidovi ležijo nad grebenastim
konglomeratom, ki se mestoma dviga nad višino do katere so danes zidovi ohranjeni. Pri nekaterih grobovih so
tudi jame vkopane v konglomerat. Konglomerat ima zelo neravno površino in je zato relativna globina zelo različna. Grobovi, ki ležijo proti vzhodu (na pr. grob 29, 30 in 31) so globlji od grobov 32 pa 14, ki ležita na zahodni
strani omenjenega kompleksa zidov. Dno naštetih grobnih jam leži na konglomeratu. Zato predpostavljamo, da je
konglomerat proti vzhodu padal. Najgloblje je vkopan zid C. Ta je verjetno tudi najstarejši. Nad njim so bili baročni
grobovi. Peta zidu B pričenja v višini kroga zidu C. Pod zidom B je 5 cm debela peščena plast, ki se nadaljuje pod
zidom C in naprej po celem prvem kvadrantu. Zid A je verjetno istočasen z zidom C. Zid C je organsko povezan
z zidom A Al. Sektor A-B je grajen nekoliko slabše kakor A. Iz tega bi sledilo, da je A 1 starejši od A oziroma da je
istočasen z zidom C. Ob gradnji sektorja A in B so prebili zid C. Nad vsem kompleksom zidov, ki smo jih dosedaj
opisali so ležali baročni grobovi. Izven teh zidov nismo naleteli na baročne in tudi ne na staroslovenske grobove.
Verjetno gre za zid na pokopališču v baročni dobi in ni izključeno, da je zid C imel isto funkcijo v zgodnejši (gotski)
fazi. Po letu 1780 so
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*** 9 ***
zidovi služili za temelje profane- mestne arhitekture. (Oslanjajoč se na stratigrafski odnos med zidovi A, Al,
B,C in D ugotavljamo tri gradbene faze: gotski zid kot prva faza, druga faza sektor B).
Sektor D se sestoja iz starega gotskega zidu, iz kapelice (svetilnika) ter zidu, ki je pripadal baročnemu pokopališču. Zid D je ohranjen do 40 cm v višino. Širok je do 70 cm. Dolg je 8,2 m in sicer od točke, kjer se stika z zidom
A pa do temeljev sektorja D. Zgrajen je iz rečnih oblic, ki so med seboj vezane z malto. Prodniki so raznih velikosti,
največji meri 40x30x20cm. Malta je narejena iz zelo debelega peska.
Grob štev. 31 (K). Skelet odrasle osebe, verjetno moški z zelo dobro ohranjenimi kostmi. Roke so položene ob
trupu, glava leži na svoji desni strani. Skelet je dolg 1,75, akromium 0,4, ilion 0,29, humerus 0,32, ulna 0,27, femur
0,45, tibia 0,35. Skelet je ležal v smeri vzhod-zahod, z glavo na zahodu. V levi roki je pokojnik držal nož, na prsih
pa smo našli fragment keramike. Po grobni jami so sledovi oglja. Grobna jama je bila vkopana v humus z dnom 30
cm pod zidom B, oziroma 1,6 m pod današnjo površino.
Grob štev. 32 in 33 (K). To je dvojni grob, skelet 32 leži na skeletu 33. Skupni grob dveh odraslih oseb. Pokop
je bil izvršen tako, da je višje ležeči bil položen na desno stran spodaj ležečega. Zgornji skelet ima desno roko stegnjeno ob trupu, levo pa upognjeno in ležečo v hipogastrični legi. Spodnji skelet ima desno roko rahlo upognjeno,
oba pokopa sta bila izvršena istočasno ali pa z zelo kratko časovno razliko. Grobna jama je vkopana v konglomerat
deloma pa tudi v ilovico, 1,6 m pod današnjo površino. Dno grobne jame je neravno. Po grobni jami so sledovi oglja.
Skelet 32 je bil dolg l,61, akromiom 0,35, Ilion 0,3 humerus 0,32, ulna 0,22, femur 0,44 in tibia 0,37 m, Skeleta sta
ležala neposredno nad peto zidu C. V grobu ni bilo pridevkov. Skelet 32 leži v smeri vzhod-zahod z glavo na zahodni
strani (upoštevati odklon od osnovne smeri vzhod-zahod, tako na pr. skelet 32 leži S-JV).
Grobova 12 in 13 K. Skeleta sta pokopana v istem položaju kot skeleta štev. 32 in 33. Zgoraj pokopani drži na
desni strani nižje ležečega. Noge gornjega ne ležijo na nogah spodnjega temveč
*** 10 ***
so nekoliko odmaknjene od njega. Zgoraj ležeči skelet ima desno roko v hipogastrični legi. Leva leži oh trupu.
Skelet 12 je bil dolg 1,43 m, akromiom 0,33, ilion 0,33, humerus 0,28, ulna 0,24, femur 0,39, tibia 0,34. Ob levi in
desni strani glave skeleta 12 je ležal po 1 uhan in 1 obsenčni obroček. Skeleta sta ležala v smeri SZ-JV. Grobna jama
je bila vkopana v konglomerat. Skeleta sta ležala tik pod zidom C.
Opis predmetov: Uhan Inv. štev.
T.
sl.
(glej dodatek.) Uhan, Inv. št.
T.
sl.
(glej dodatek). Obsenčni obroček Inv. št.
T.
sl.
(glej dodatek).
Stratigrafski odnos: zaradi nekdanje zelo razgibane konfiguracije konglomerata skelet 30 leži 25 cm globlje od
groba K 12 in 13. Slednja pa sta bila še globlje pokopana kot 14,32 in 33.
Grob štev. 35 (K). Skelet odrasle osebe s srednje dobro ohranjenimi kostmi. Kosti desne roke in leve noge
manjkajo. Leva roka je bila položena ob telesu. Dolžina skeleta od glave do kolena 1,2 m, ilion 0,23, humerus 0,29,
femur 0,41. Smer pokopa SZ-JV. Ob glavi sta ležala dva uhana in sicer eden z desne in drugi z leve strani glave. V
sipu nad glavo je bil fragment keramike. Grobna jama je bila vkopana v humusu 1,5 m pod današnjo površino. Opis
predmetov: Bronast uhan Inv. št. T. sl. luničastega tipa, graviran z geometričnim ornamentom. Ob zunanjem robu
lunule teče eden in ob notranjem robu dva pasova, ki se pod koničastimi zaključki lunule združijo v trikotnike, ki
so šrafirane s horizontalnimi črtami. Površina trakov ob robu lunule je pokrita s prečnimi črticami. Površina uhana
je pokrita s plemenito patino. Skupaj z obročkom je uhan dolg 53 mm, širok 35 in debel 0,5 mm. Bronast uhan, Inv.
št. T. sl. Opis enak prejšnjemu.
(Ob grobu 11 v globini 1,9 m je bila 18 cm debela plast oglja velikosti 0,3 x 0,3 m, Ta plast je bila vkopana v
konglomeratno skalo in obložena s kamni. Na oglju so bili fragmenti prahistorične keramike in prsti. Očigledno gre
za ognjišče.) Glej opis pod 30.IV.1953.
Grob štev. 36(K.) Ostanki uničenega skeleta od katerega je še ostala desna ulna ter radius in oba femurja. Desna
roka je bila v hipogastrični legi. Tudi preostale kosti so bile popolnoma preperele
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*** 11 ***
tako da ne moremo podati antropoloških mer. Dno grobne jame je bilo l,5m pod današnjo površino. Brez
pridevkov.
Grob štev. 37.(K). Skelet odrasle osebe, verjetno ženske, s srednje dobro ohranjenimi kostmi. Desna roka je
ležala ob telesu, leva pa v hipogastrični legi. Glava leži na svoji desni strani. Skelet je bil dolg 1,57 m, akromium 0,38,
ilion 0,31.humerus 0,31, ulna 0,26,fenrur, 0,42 tibia 0,39 m, Skelet je ležal V- Z z glavo na zahodu. Grobna jama je
bila vkopana za 15 cm ilovico in pokrita s humusom. Brez pridevkov.
Grobna jama štev. 38 (K). Ima tri pokope in sicer K 40 kateri je bil delno uničen s pokopom K 39. Slednji pa je
bil močno poškodovan s pokopom K 38.
Grob štev. 38 (K), Skelet odraslega individuma z dobro ohranjenimi kostmi. Leva roka je ležala ob telesu, desna
je v hipogastrični obliki. Skelet je bil dolg 1,6 m, akromiom 0,27, ilion 0,32, humerus 0,34, ulna 0,25, femur 0,47,
tibia 0,34 m, Skelet ji ležal SZ-JV. Ob glavi so bili sledovi oglja. Grobna je vkopana v humus med konglomeratom.
(V šutu X kvadrata-Y 13, 4x – 0,4 m - je ležal ketlaški prstan). Obsenčni obroček Inv. št. T.
sl.
(g lej
dodatek)
Skelet štev. 39. Odrasli individuum verjetno moški, čigar leva stran je bila uničena s pokopom K 38. Skelet je
bil dolg približno 1,7 m, Humerus 0,32, femur 0,43 m, Desna roka je ležala ob telesu, preostale kosti so, srednje
dobro ohranjene. Glava je ležala na svoji desni strani. Na desnemu femurju in na lobanji je videti primarne poškodbe.
Grob štev. 40 (K). Za ta pokop ni mogoče podati opisa, ker je bil skoraj docela uničen s pokopom štev. 39.
Grob štev. 41 (K). Skelet nedorasle osebe z zelo nežnimi in slabo ohranjenimi kostmi. Glava je bila obrnjena
na svojo desno stran. Obe roki sta ležali v hipogastrični legi (sta bili prekrižani v krilu). Skelet je bil dolg 0,95 m,
akromiom 0,2, ilion 0,21, humerus 0,21, ulna 0,15, femur 0,24.
*** 12 ***
Smer pokopa SSZ-JJV z glavo na vzhodni strani. Grobna jama je bila vkopana v ilovico 1,5 ni pod današnjo
površino. Brez pridevkov.
Grob štev. 42 (K). Skelet odrasle osebe, ki je s poznejšimi pokopi skoraj popolnoma uničen. V ”in situ” je ostal
del vertebre in kosti noge. Lobanja je bila popolnoma fragmentirana in je ležala ob humerusu. Ilion 0,32, femur 0,44
m, Smer pokopa SV-JZ. Na prostoru kjer bi morala ležati glava je ležal železen nož. Grobna jama je bila izkopana
v humusu 1,1 m pod današnjo površino. Železen nož Inv. štev. T. si. (glej dodatek).
Grob štev.43(K). Skelet odrasle osebe z zelo dobro ohranjenimi kostmi. Verjetno- moški. Desna roka je ležala
ob telesu, leva je bila v komolcu rahlo upognjena in v hipogastrični legi. Skelet je bil dolg 1,66 m, akromium 0,37,
ilion 0,36, humerus 0,31, ulna 0,23, femur 0,42, tibia 0,45. Skelet je ležal v smeri SV-JZ z glavo na zahodu. Grobna
jama je bila izkopana v humusu 1,1 m pod današnjo površino. Po grobni jami so sledovi oglja. V sipu s katero je bila
zasuta grobna jama je polno fragmentov hišnega lepa z odtisi protja. Nad glavo je bilo več fragmentov prahistorične
keramike. Na rebrih v višini desne ulne je ležala okrogla pasna spona. Pasna spona (bronasta ali železna) inv. št. T.
sl. (glej dodatek).
Grob štev. 44 (K). Skelet odrasle osebe skoraj popolnoma uničen, brez glave in z zelo slabo ohranjenimi kostmi.
V zemlji so še samo sledovi preperelih kosti. Grobna jama je bila izkopana v humusu, skelet pa je ležal na plasti oglja
fragmenta prahistorične keramike in hišnega lepa. Dno grobne jame je bilo 1,2 m pod današnjo površino.
Grob štev. 45 (K). Skelet odrasle osebe katerega cela desna stran je bila uničena pri izkopu drevesne jame. Leva
roka je ležala v hipogastrični legi. Skelet je bil dolg okoli 1,6 m, humerus 0,3 m, femur 0,46, tibia 0,37 m, Skelet je
ležal v smeri SV-JZ. Ob kolenu leve noge je ležala falanga s prstanom. Ob glavi sta ležala dva obsenčna obročka.
Opis predmetov: Obsenčni obroček, inv. št. T. sl. (Glej dodatek), Obsenčni obroček inv. št. T. sl. (Glej dodatek).
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*** 13 ***
prstan, Inv. št. T. sl. (glej dodatek).
Grob štev. 46 (K). Skelet odrasle osebe z dokaj dobro ohranjenimi kostmi. Roke so bile prekrižane na prsih.
Skelet Je bil dolg 1,65 m, akromion 0,37, ilion 0,32. humerus 0,29, ulna 0,25, femur 0,42, tibia 0, 35 m, Skelet je
ležal v smeri SV-JZ. Grobna jama je bila izkopana v humusu, po grobni jami so bili sledovi oglja. Pod tibio desne
noge in torzalnim delom K 46 se je nahajal skelet neke živali, verjetno psa. Med obemi skeleti, K 46 in omenjenim
živalskim, je bila plast humusa debela 2-3 cm. Žival je bila zakopana v ilovico.
Grob štev. 47 (K). Skelet odrasle osebe katerega leva stran je bila uničena pri izkopu jame, ki je zasuta s kamenjem. Skelet je bil dolg 1,9 m, ulna 0,26, femur 0,47 in tibia 0,38 m, Skelet je bil pokopan v smeri V-Z, z glavo na
zahodu. Grobna jama je bila izkopana v humusu 1,1 m pod današnjo površino. Z leve strani skeleta se je nahajala
velika konglomeratna skala. Ob desni strani skeleta je brez posebnega reda bilo nametano kamenje (rečne oblice).
Po grobni jami so sledovi oglja. Ob desni strani skeleta v višini pasu se je nahajal fragment staroslovenske keramike.
Inv. št. T. sl.
(Glej dodatek).
Grob štev. 48 (K). Skelet odrasle osebe od katerega so ostale ohranjene samo kosti obeh nog. Te ležijo paralelno
z kostmi noge K 47 v razdalji 0,l m, Femur 0,42, tibia 0,35 m, Skelet je ležal v smeri SV-JZ.
Grob štev. 49 (K). Popolnoma uničene in preperele kosti za katere se ne da določiti noben antropološki podatek.
Pod kostmi je bila tanka plast preperele deske. Pokop je bil izvršen v smeri SSZ-JJV. Brez pridevkov.
*** 14 ***
Grob štev. 50 (K). Skelet odraslega (ženske?) z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Obe roki sta bili položeni ob
telesu. Od glave do kolen je bil skelet dolg 1 m, akromiom 0,55, ilion 0,5 m, humerus 0,3, ulna 0,25 m. Po celi
dolžino vertebre so bili ostanki deske, ki je popolnoma črna. Širina deske je 0,15 m, Ob glavi so bili 4 obsenčni
obročki in igla za lase. Na rebrih desne strani je ležal rimski novec. Grobna jama je bila izkopana v humus in sega
do ilovice. Skelet je ležal v smeri SV-JZ. Opis predmetov: Bronast obsenčni obroček, inv. št.
T.
sl.
s stožcema na konceh, nepravilno ovalne oblike, površina obročka je na nekaterih krajih močno poškodovana od
divje patine. Daljši premer 41, krajši 58, debelina 2 mm. Bronast obsenčni obroček s presegajočima koncema Inv.
št. T. sl. . Obroček je ovalne oblike in zelo dobro ohranjen. Daljši premer 40, krajši 36, premer prereza 2 1/2 mm.
Inv. št. T. sl.
Srebrn obsenčni obroček s stožcema na konceh zelo dobro ohranjen. Premer 27x 2 mm.
Bronast, predme nedoločljive funkcije, inv. št.
T.
sl.
verjetno lasnica. Ima obliko ukrivljenega
žičnika, ki se od glave proti vrhu konično zožuje. Prerez je ovalen. V sedanjem stanju je predmet dolg 50 mm.
Fragment trakastega ročaja, inv. št. T. sl. je bil izdelan iz temno sive s peskom pomešane ilovice. Površina frag
menta je zelo grobo obdelana in porozna. Od ročaja je ohranjen spodnji del. Fragment je velik 35,40 x 12 mm.
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*** [15] ***
Grob št.14. Skelet odrasle osebe. Nedostaja glava in oba humerusa. Uničena sta bila pri gradnji zidu D, ali mogoče
že prej z kakim naknadnim pokopom. Skelet je ležal stegnjen na hrbtu v smeri severovzhod — jugozahod. Obe roki sta
bili stegnjeni v komolcu in položeni v hipogastrično lego. Skelet je ležal v globini 1.6 m, V grobu ni bilo nobenih najdb.
Grob 34. Skelt odrasle osebe z slabo ohranjenimi kostmi, acromion 0,34, ilion 0,36, humerus 0,29, ulna 0.21,
femur 0,4, tibia 0,35. 1,5 m dolgi skelet je ležal v smeri vzhod zahod z glavo na zahodu. Glava je ležala na svoji desni
strani. Desna roka je bila v komolcu upognjena in je ležala v hipogastrični legi. Leva roka je bila stegnjena ob telesu.
Pokojnik je v desni roki držal nož. Pod desno senco sta bila dva obsenčna obročka. Grobna jama je bila vkopana v
humusu globoka 1.6 m, V grobni jami je bilo polno fragmentov oglja, pridevki: glej dodatek.
Grob 49. Del uničenega skelta odrasle osebe nedoločljivega spola. Skelet odrasle osebe nedoločljivega spola z
zelo slabo in samo delno ohranjenimi kostmi. Od glave do os coxe je skelet dolg 0.55 m, Ostale antropološke mere
ni bilo mogoče določiti zaradi preperelosti. Grobna jama je bila vkopana v humusu 1.2 m, Pod skeletom je bila
tanka plast preperele deske.
Grob 51. Uničen otroški skelet. Grobna jama je vila vkopana v humus 1.3 m pod današnjo površino. Skelt je
ležal v smeri skoraj S - J z majhnim odklonom od juga proti zahodu oziroma od juga proti vzhodu. V grobu ni bilo
nobenih pridevkov.
Grob 52. Skelet odrasle osebe z zelo dobro ohranjenimi kostmi. Glava leži na svoji desni stani, leva roka je
stegnjena ob telesu, desna pa je upognjena v komolcu in je položena čez prsi. Skelt je ležal v smeri Vzhod-zahod.
Grobna jama je bila vkopana v humusu 1.5 m pod današnjo površino. Skelet je bil dolg 1.65 m, acromion 0.35, ilion
0.27, tibia 0.34, humerus 0.28, ulna 0,25, femur 0.4.
V Grobu so bili naslednji pridevki:
Fragmentiran obsenčni obroček s ”S” petljo na eni in kvačico na drugi strani. Od petlje je ohranjen še samo
začetni del, kvačica manjka. Površina obročka je močno korodirana. Obroček ima nepravilno obliko. Daljši premer
je 30 in krajši 28 mm, premer žice 1 mm.
Fragment bronastega obročka s ”S” petljo. Površina fragmenta je močno korodirana. V sedanjem stanju je
fragment dolg 58, debel 2 mm.
Bronast obsenčni obroček s spiralno petij na eni in kvačico
*** [16] ***
na drugi strani. Od spiralne petlje je ohranjen samo še začetni del, kvačica manjka. Cela površina obeska je
močno napadena od divje patine. Približni premer obročka 30, debelina 1 mm.
bronast prstan z odprtima in presegajočima se koncema. Obroček ima nepravilno srčasto obliko, prerez je
ovalen. Oba konca prstana 4 sta koničasta površina je dobro ohranjena. Na notranji strani prstana so vidni sledovi
obdelave. Prstan je velik 22 x 22 ½ mm, širina 5 mm.
Prstan iz tenke bronaste, žlebasto oblikovane pločevine, z odprtima presegajočima se koncema. Konica od
zgoraj presegajočega dela je okrašena z vzporednimi in prečno ležečimi zarezami. Prstan ima oval no obliko, daljši
premer 25, krajši 22 mm. Širina prstana 6 mm, globina žleba 2 mm.
Grob 53. Popolnoma uničen skelet odrasle osebe, ki je ležal v smeri vzhod—zahod. Grobna jama je bila vkopana
v humusa 1.6 m pod današnjo površino. Skelet 53 je ležal tesno ob sk. 52.
Pridevki: Bronast prstan, ukrivljen, ovalnega prereza. Sicer je površina prstana dobro ohranjena in pokrita s
plemenito patino. V sedanjem zveriženem stanju je prstan dolg 21, širok 20 mm, v prerezu meri 3x 2cm.
Grob 54. Skelet odrasle osebe z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Glava je ležala na svoji desni strani. Roke so
stegnjene ob telesu. Antropoloških mer ni mogoče določiti ker so kosti popolnoma, večjim delom preperele. Grobna
jama je bila vkopana v humusu 1.1 m pod današnjo površino. Paralelno s skeletom 54 je ob levi strani ležal skelet
59 in ob desni strani sk. 57.
Pridevki:
bronast obsenčni obroček z odprtima stožčastima koncema nepravilno ovalne oblike. Obroček je zelo dobro
ohranjen. Daljši premer je 50, krajši 45 mm. Prerez 2 mm.
Bronast obsenčni obroček s stožcema na konceh. Obroček je prelomljen v dva dela, sicer je površina dobro
ohranjena. Na krajšem delu je
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*** [17] ***
poznati sledove žganja ali pa neke druge sajaste materije. Ta obesek je ležal ob desni strani glave. Obroček ima
nepravilno ovalno obliko, daljši premer 50 in krajši 44 mm.
Bronast obsenčni obroček s spiralno petljo na eni in kvačico na drugi strani. Obroček je zelo dobro ohranjen,
ima skoraj popolnoma pravilno obliko. Približen premer obročka 35, debelina 1 mm.
Bronast obsenčni obroček s ”S” petljo na eni in kvačico na drugi strani. Obroček je ukrivljen, ima nepravilno
ovalno obliko. Daljši premer 50, krajši 45 mm. Prerez je ovalen, približne mere 1 x 0.5 mm.
Bronast obsenčni obroček s ”S” petljo a eni in kvačico na drugi strani. Ta je delno poškodovana. Površina
obročka je zelo dobro ohranjena. Obroček je okrogel, ima premer 54 mm. Premer prereza 2 mm.
Fragment bronastega obsenčnega obročka z jagodo. Slednja je poškodovana, izdelana je bila iz steklene paste
temnozelene barve. Premer jagode je 9 mm. Premer obroča. 50 mm. Prerez žice iz katere je obroček bil izdelan je
ovalen, meri 1 x 0.5 mm.
Fragmentirana železna pasna spona okrogle oblike. Od spone je ohranjen še samo obroček, ki je v zelo slabem
stanju. Premer obroča cca 44 mm, premer prereza cca 5mm.
Grob št. 55. Skelet odrasle osebe z zelo slabo ohranjenimi in večjim delom uničenimi kostmi. Desna roka je bila
močno upognjena v komolcu z podlaktnim delom položenim preko prsi /Podlaktni del desne roke je ležal položen
čez prsi. / Leva roka je bila v komolcu rahlo upognjena in položena v hipogastrično lego. Do kolen je bil skelet dolg
1.3 m, acromion 0.26, ilion 0.34, humerus 0.29, femur 0.48, ulna 0.23. Skelt je ležal v smeri SSV-JJ2. Grobna jama je
bila vkopana v humus 1.7 m pod današnjo površino. V grobu ni bilo nobenih pridevkov.
Grob 56. Skelet odrasle osebe s skoraj popolnoma preperelimi kostmi Glava je bila uničena s kasnejšimi pokopi.
Desna roka je ležala stegnjena ob telesu, leva pa je bila rahlo upognjena in v hipogastrični legi. Brez glave je bil skelet
dolg 1.356 m, Acromion 0.36, ilion 0.33
*** [18] ***
ilion 0.33, humerus 0.28, ulna 0.23, femur 0.44. Skelet je ležal v smeri Vzhod—Zahod. Grobna jama je bila
vkopana v humus 1.1 m pod današnjo površino. Po dnu grobne jame so bili rastreseni zelo drobni fragment oglja.
V grobu ni bilo nobenih pridevkov ali kakih drugih najdb.
Grob 57. Skelet odrasle osebe z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Obe roke so bile upognjene v komolcu in položene čez prsi. Glava je ležala na svoji desni strani. Skelet je bil dolg 1.55 m, acromion 0.35, ilion 0.3, humerus 0.3,
ulna 0.24, femur 0.41, fibia 0.36 m, Skelet je ležal v smeri		
.Grobna jama je bila vkopana v humus 1.1
m pod današnjo površino. Po grobni jami je bilo zelo veliko sledov oglja. Ob glavi skeleta je ležal novček. Drugih
pridevkov v grobu ni bilo.
Grob 58. Skelet odrasle osebe s popolnoma uničenimi kostmi. Leva roka je ležala stegnjena ob telesu desna pa
je bila upognjena v komolcu in v hipogastrični legi. Od glave do kolen je seklet bil dolg l.0 m, ostale mere so bile
nedoločljive. Skelt je ležal v smeri V—Z. Grobna jama je bila vkopana v humus 1.2 m pod današnjo površino. V
grobu ni bilo nobenih pridevkov.
Grob 59. Skelt s popolnoma uničenimi in dislociranimi kostmi. Z desne strani sk. 59 je ležal skelt sk. 54 in z
leve sk. 60. Grobna jama je bila vkopana v ilovico v humus z dnom na ilovici, po dnu grobne jame so bili drobni
fragmenti oglja.
Pridevki:
Bronast obsenčni obroček s stožcem na enem in konico na drugem koncu. Obroček je ovalne oblike. Po celi
površini obeska so sledovi žganine ali pa neke druge sajaste materije. Površina obročka je zelo prizadejana od delovanja divje patine. Daljši premer obročka je 25 in krajši 22 mm.
Bronast obsenčni obroček s stožcema na konceh. Nasilno zvit. Prvotno je bil verjetno ovalne oblike. Sicer je
površina zelo dobro ohranjena. Premer obroča 43 mm. Premer prereza je 2mm.
Fragment bronastega obročka. Predmet manjka.
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*** [19] ***
Bronast predmet z nedoločljivo funkcijo. Na enem koncu je dletasto oblikovan. Prerez je pravokoten. Zelo je
verjetno, da predmet ni cel. Površina je dobra ohranjena in pokrita, s plemenito patino. V sedanjem stanju je predmet
dolg 52 mm, prerez 4x4 mm.
Grob 60. Popolnoma razpadel skelet odrasle osebe za katerega ne moremo določiti antropoloških mer. Ležal
je ob desni strani sk. 63.
Grob 61. Skelet odrasle osebe, katerega kosti so popolnoma uničene ob pokopu sk. 56. Skelet je ležal v smeri
V—Z. Grobna jama je bila vkopana v humus 1.2 m pod današnjo površino. Po grobni jami so bili rastreseni koščki
oglja, /Antropološke mere so nedoločljive./
Pridevki:
Fragmentiran obsenčni obroček iz srebrne žice. Na enem koncu fragmenta je spiralna kvačica. Na površini
obročka so sledovi ognja. Obroček je imel pravilno obliko. Daljši premer 34 mm, krajši 3
Fragment bronastega obsenčnega obročka. Ohranjen je še del s kvačico. Oblika in velikost obročka ni mogoče
določiti. V sedanjem stanju je fragment dolg 21 mm, prerez je okrogel, približni premer 1 mm.
0bsenčni obesek iz srebrne žice s ”S” peti jo na eni in kvačico na drugi strani, je nepravilne oblike in dobro
ohranjen. Na obročku so sledovi žganja. Daljši premer je 30 in krajši 26 mm. Prerez je okrogel 1 mm.
Bronast obsenčni obroček s stožcema na konceh. Predmet manjka.
Fragment okrogle broše, ki ima železno jedro in prevleko in tenke bronaste pločevine. Na tej so vtolčeni 4 koncentrični krogi. Prva tečeta tesno en ob drugemu ob zunanjem robu broše. Nato sledi 4 mm širok pas na katerem
so pikčasto vtolčeni krogci s premerom 3 mm. Zatem zopet sledita tesno en ob drugemu naslednja 2 koncentrična
kroga. Na sredi broše je okroglo polje, ki je izpolnjeno s 4 krogci enake oblike, mer in izvedbe kakor tisti, ki smo
jih že omenili. Ti krogci so rasporejeni v obliki križa. Fragment je zelo slabo ohranjen, železno jedro je popolnoma
preperelo in enako bronasta pločevina. Polovi ca broše manjka. Broša je imala premer 31 mm, debelina cca 3 mm.
Bronast obsenčni obroček, zverižen in zelo poškodovan. Na enem koncu
*** [20] ***
je ohranjena kvačica. Na celi površini so sledovi ognja ali neke druge sajasto masne materije. Obročej je verjetno
imel ovalno obliko. V sedanjem stanju je obroček dolg 52 mm. Prerez je okrogel, v premeru meri 2 mm.
Fragmentiran bronast obsenčni obroček s ”S” petljo na eni in kvačico na drugi strani. Na površini obročka so
sledovi ognja. Obroček je zdrobljen v tri fragmente. Od ”S” peti je ohranjen samo se začetni del. Obročej je imel
verjetno ovalno obliko z daljšim premerom 60 mm. Prerez je okrogel, v premeru ima 2 mm.
Fragment bronastega obsenčnega obročka. Ohranjen je ostal samo še del ”S” petlje. Po površini so sledovi ognja.
V sedanjem stanju je fragment dolg 38 mm, prerez je okrogel s premerom 3 mm.
Bronast obsenčni obroček s stožci na konceh, eliptične oblike in dobro ohranjen. Po daljši osi obroček meri 15
in krajši 9 mm. Prerez je okrogel, v premeru meri 1.2 mm.
Fragmentiran bronast obsenčni obroček z jagodo. Od obročka je ostala ohranjena še samo jagoda nepravilno
ovalne oblike iz temnomodre steklene paste. Premer jagode je 10, višina 7 mm. V luknji se nahajajo koščki bronaste
žice okroglega prereza s premerom 1 mm.
Fragment bronastega obsenčnega obročka s stožcem na enem koncu. Ohranjena je približno polovica obročka,
ki je bil verjetno ovalne o oblike. Približni premer obroča je 45 mm. Prerez je okrogel s premerom 2 mm.
Bronast obsenčni obroček s stožcema na konceh, okrogle oblike. Površina obročka je zelo korodirana. Premer
obročka je 45 mm. Prerez je okrogel s premerom 2 mm.
Obsenčni obroček iz srebrne žice s spiralno petljo na eni in kvačico na drugi strani. Površina obročka je zelo
dobro ohranjena. Obroč ima nepravilno ovalno obliko, daljši premer je 30 in krajši 45 mm. Prerez je okrogel, v
premeru meri 1 mm.
Jagoda iz steklene paste, temnomodre barve, cilindrične oblike. Površina jagode je zelo porozna. Premer jagode
je 11 mm, višina 9 mm. Notranji premer 5 mm.
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*** [21] ***
Okrogla bronasta ploščica z luknjo na sredi. Ploščica je v prvotnem stanju bila verjetno okrogla, sedaj pa je
zunanji rob zelo poškodovan. Po površini ploščice so sledovi ognja. Približni premer ploščice je 22 in debelina 2 mm.
Grob 62. Skelet odrasle o sebe z zelo slabo ohranjenimi in preperelimi kostmi. Leva stran skeleta je popolnoma
uničena. Od glave do kolen je skelet bil dolg 1.2 m, humerus 0.28 m, ulna 0.23, femur 0.42 m, Grobna jama je bila
vkopana v humus 1 m pod današnjo površino. Po dnu grobne jame so sledovi oglja.
Pridevki:
Bronast prstan s pravokotnim prerezom. Površina je zelo napadel zeleni volk. Premer obročka je 22, prerez 2x1
mm. Prstan je bil na levi roki.
Grob 63. Skelet odrasle osebe s popolnoma uničenimi in dislociranimi kostmi od poznejših pokopov. Antropoloških mer nismo mogli določiti. Grobna jama je bila vkopana v humus 1.5 m pod današnjo površino. Ob desni
strani sk. 53 je ležal sk. 60. V grobu ni bilo nobenih najdb.
Grob 64. Popolnoma uničen skelet s dislociranimi kostmi. ”In situ” je ostala samo hrbtenica in oba femurja.
Skelet je ležal v smeri V—Z. Grobna jama je bila vkopana v humus. Po dnu grobne jame so sledovi oglja. V grobu
ni bilo nobenih najdb.
Grob 65. Skelet odrasle osebe z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Glava je ležala na svoji desni strani. Obe roki
sta ležali v hipogastrični legi. Skelet je bil dolg 1.75 m, acromion 0.38, ilion 0.3 m, humerus 0.34 m, femur 0.46,
ulna 0.5 m, tibia 0.39 m. Skelet je ležal v smeri V - Z. Med mandibulo in maxilo /v ustih/ je ležal kos železa. Sicer
v grobu ni bilo najdb.
Grob 66. Skelet odrasle osebe, ki je bil zelo poškodovan ob pokopu sk. 65. Desna roka je ležala v hipogastrični
legi. Skelet je bil dolg 1.78 m, ilion 0.3l, humerus 0.32 m, femur 0.43, fibia 0.34 m. Smer pokopa V—Z. Sk. 66 leži
delno nad skeltom sk.80.
Pridevki:
Srebrn obsenčni obesek s ”S” petljo na eni in kvačico na drugi
*** [22] ***
strani. Obroček je fragmentiran iz treh koščkov. Površina obročka je zelo dobro ohranjena. Približni premer
obročka 32 mm, prerez je okrogel s premer cm 2 mm.
Skupina skeletov: 72, 78, 70, 77, 73, 75, 74. Grob predstavlja skupino naštetih skeletov, ki leže deloma drug
na drugem, deloma pa tudi vzporedno. Skeleti ležijo v obliki deltoida. Najvišje ležita 73 in 75. Sk. 73 ima gracilne
kosti in je pripadal verjetno zelo mladi osebi. Desna roka leži v hipogastrični legi, leva pa je stegnjena ob telesu. Pri
skeletu 75 je ostal ohranjen samo spodnji del t. j. dolge kosti noge. V naslednji plasti leži skelet 70 pri kateremu so
ostale ohranjene kosti gornjega del telesa. Pod skeletom 70 ležijo v isti višini en zraven drugega skeleti 72, 78, 77.
Sk. 73 je ostal cel ker je zadnji pokopan. Skelet 70 je delno uničen pri pokopu sk. 75. Gornji del skeleta 75 je uničen
od baročne plasti. Skelti 72,78 in 77 so pokopani po verjetnosti v istem časovnem obdobju. Morda je bil istočasno
pokopan tudi sk. 74. V celi grobni jami so sledovi oglja.
Podoben, vendar ne identičen primer skupne grobne jame predstavlja skupina skeletov: 57 - 69.V zgoraj omenjenem primeru so pokopavali v isti grobni jami in sicer v glavnem en na drugega. V slednjem primeru so pokopavali
po principu vrste. Skeleta 54 /ženska/ in 59 /moški/ sta pokopana najbrž istočasno ali pa z zelo malim časovnim
presledkom. Sk. 57 je pokopan kasnejši in ob priložnosti pokopa uničil dolge kosti sk. 54. Sk. 50 je najstarejši pokop
v drugi skupini. Njegovo levo stran so uničili pri pokopu sk. 63. Sk. Pri pokopu sk.v64 so delno uničili sk.v63, sk.
69 je bil uničen od novodobnih plasti. Pod sk. 69 je sk. 82, ki ima dislocirane kosti. Grobna jama je bila vkopana v
ilovico humus. Skeleti pa so ležali na ilovici. Po dnu grobne jame so drobni fragmenti oglja.
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*** [23] ***
Grob 67. Skelet odrasle osebe z zelo slabo ohranjenimi kostmi. Glava leži na svoji desni strani. Roke so ležale
stegnjene ob telesu. Do kolen je skelet bil dolg 1.15 m, acromion 0. 38, humerus 0.31, femur 0.41, ilion 0,33 0.23.
Skelet je ležal v smeri V—Z. Grobna jama je bila vkopana v ilovico. V grobni jami je bila ob glavi konglomeratna skala.
Pridevki:
Fragment bronastega ob senčnega obročka s stožcema na konceh. Predmet manjka.
Fragment bronastega obsenčnega obročka nedoločljive oblike. Površina fragmenta je zelo slabo ohranjena. V
sedanjem stanju je fragment dolg 30 mm, prerez je okrogel, 1 mm.
Fragment bronastega obsenčnega obročka nedoločljive oblike in zelo sla bo ohranjen približni premer obročka
35 mm. Premer prereza 1 mm. Predmet je ležal ob desni strani glave.
Grob 68. Popolnoma uničen skelet odrasle osebe od katerega je ostala ohranjena ”in situ” samo glava.
Grob 69. Popolnoma uničen skelet odrasle osebe. ”In situ” je ostalo se samo nekaj reber, desni komolec z delom humerusa in ulna. Pokop je bil izvršen v smeri SSV - JJZ. Pridevki: 1.bronast prstan s kvadratnim prerezom.
Površina obročka je pokrita z divjo patino. Premer 23 mm, prerez 2 x 2 mm.
Grob 70. Popolnoma uničen skelet odrasle osebe. ”In situ” je ostalo samo še lobanja in levi del prsnega koša.
Skelet je bil uničen pri pokopu sk. 75. Smer pokopa SV—JZ. V grobu ni bilo nobenih pridevkov.
Grob 71. Skelet odrasle osebe s srednje dobro ohranjenimi kostmi. Glava je ležala na svoji desni strani. Roke
so bile stegnjene ob telesu. Skelet je bil dolg 1.52 m, acromion 0.38, humerus 0.29, femur 0.41, tibia 0.33. Skelet je
ležal v smeri SSV—JJZ. Grobna jama je bila vkopana v humusa.
Pridevki:
Obsenčni obroček iz bronaste žice kvačico na enem koncu. Nepravilne oblike. Drugi konec je odlomljen. Pri
kvačici se nahaja fragment tenke bronaste pločevine, zvončaste oblike. Površina je zelo slabo ohranjena, močno je
napadena od divje patine. V sedanjem stanju je predmet dolg 30 mm. Premer prereza 2 mm.
*** [24] ***
Bronast prstan s trikotnim prerezom. Površina je napadena od divje patine. Premer 22 mm, prerez 4x2 mm.
Prstan je bil na levi roki.
Grob 72. Skelet odrasle osebe z dobro ohranjenimi kostmi. Glava leži na svoji desni strani. Roke so položene
v hipogastrično lego. Skelet je bil dolg 1.55 m, acromion 0.3l, ilion 0.29, humerus 0.27, femur 0.38, ilion 0.29, ulna
0.21, tibia 0.51. Skelet je ležal v smeri V—Z. Grobna jama je bila vkopana v humus.
Pridevki:
Zelo drobni fragmenti železa nekega predeta z nedoločljivo funkcijo.
Grob 73. Skelet odrasle osebe z dobro ohranjenimi kostmi. Glava leži na svoji desni strani. Leva roka je stegnjena ob telesu, desna je pa v hipogastrični legi. Skelet je dolg 1.12 m, acromion 0.24, humerus 0.22, femur 0.34,
ilion 0.22, ulna 0.26, tibia 0.26. Skelet je ležal v smeri SSV—JJZ , grobna jama je vkopana v humus. V grobni jami,
nad glavo, je bila konglomeratna skala. Sk.75 je ležal na sk. 74, z leve strani sk.73 je ležal sk. 72, z desne pa 75 in 70.
V grobu ni bilo nobenih pridevkov.
Grob 74. Skelet odrasle osebe z dobro ohranjenimi kostmi. Obe roki sta bili v hipogastrični legi. Od atlasa do
kolen je skelet bil dolg 1.2 m, humerus 0.31, ulna 0.23, femur 0.44 m. Skelet je ležal v smeri V—Z. Grobna jama je
bila izkopana v humusu. V grobu ni bilo nobenih pridevkov. Po dnu grobne jame so bili koščki oglja.
Grob 75. Skelet odrasle osebe, ki je zelo poškodovan in dislociran pri kasnejših pokopih. Obe roki sta ležali v
hipogastrični legi. Do kolen je skelet bil dolg 0.9 m. Smer pokopa V—Z. Humerus 0.28, ulna 0.21, femur 0.41. Z leve
strani sk. 75 je ležal sk.70, z desna pa 73 in 74. Grobna jama je vkopana v humus. V jami so sledovi oglja. Pridevki:
fragment bronastega obsenčnega obeska s spiralno peti jo na eni in kvačico na drugi strani. Obesek je okrogel.
Manjka mu polovica loka. Premer 35 mm, premer prereza 1.5 mm.
Bronast uhan luni čas te oblike, graviran. Del lunule in obroček za obešanje manjkata. Lunula je okrašena s
stiliziranim rastlinskim ornamentom. Zunanji in notranji rob lunule sta p oškodovana. V sedanjem stanju je lunu
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*** [25] ***
la dolga 44 in široka 16 mm.
Bronast prstan pravokotnega prereza z odprtimi konci. Je neenake širine in zverižen. Zunanja površina je gladka, na notranji strani tečeta vzporedno dve zarezi. Po robih je prstan zelo poškodovan. Površina prstana je pokrita
z divjo patino. V sedanjem stanju ima prstan nepravilno štirikotno obliko 20 x 18 mm. Širina prereza je 10. mm.
Grob 77. Skelet odrasle osebe, ki je skoraj popolnoma uničen. Ohranjena je še glava, zgornji del prsnega koša
in levi humerus. V grobni jami so sledovi oglja. Sk. 77 je ležal pod skeleti 70 in 75. V grobu ni bile nobenih najdb.
Grob 78. Popolnoma uničen skelet odrasle osebe od katere je ohranjena samo še glava in nekoliko reber. Glava
je ležala na svoji desni strani. Sk. 778 [verjetno 78] je ležal pod sk.73.
Grob 79. Skelet nedorasle osebe z zelo slabimi gracilnimi in slabo ohranjenimi kostmi. Večji del skeleta je bil
uničen pri kasnejših pokopih. Ohranjen je ostal še del glave, nekoliko reber, desna ulna ter del desne coxe. V grobni
jami, ki je bila vkopana v humus, so sledovi oglja.
Grob 80. Skelet odrasle osebe od katerega je ohranjena še glava, hrbtenica in desni humerus. Manjkajoče je bilo
uničeno pri pokopih sk. 65 in 66. Humerus je dolg 0.3 m. Skelet je ležal v smeri SSV—JJZ. Pod glavo in oh ohranjenim gornjim delom trupa smo ugotovili desko 40 x 70 cm, /Ob desni veji mandibule je ležal obsenčni obroček - v
katalogu ga ni./
Pridevki:
Štiri ogrlične jagode iz steklene paste in sicer: ena temnomodra s prizmatičnim prerezom, premer 6, višina 3 ½
mm, ena iz bele steklene paste, cilindrične oblike, premer 5 in višina 4 mm. Ena dvojna jagode iz sive paste, ovalne
oblike, premer 5, dolžina 9 mm, ena zelena, prstenaste oblike, premer 2 ½ in višina 0.5 mm.
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4. MERITVE OB IZKOPAVANJIH LETA 1953
Rudolf BERCE in Mateja BELAK

4.1 KOMENTAR

opisani v (izgubljenem) zvezku 5 (grobovi 212 do 308).
Podatke bomo uporabili pri izdelavi načrta celotnega
grobišča.
Objavljamo tudi vse doslej znane načrte, ki izvirajo
iz izkopavanj leta 1953. Na podlagi meritev, skromnega
števila ohranjenih načrtov in njihove natančnosti (glej
str. 217; prim. kasnejše standarde, npr. sl. 11) se zdi, da
med izkopavanji posameznih grobov niso sistematično
dokumentirali z arheološko risbo. Na ta način so dokumentirana šele izkopavanja leta 1964 in 1965.

Rudolf Berce je vodil terenski dnevnik, ob tem pa je
nastajal tudi dnevnik meritev. Z ostalo pisno dokumentacijo ga hrani Arhiv Arheološkega oddelka Narodnega
muzeja Slovenije, inv. št. 435.
Skupaj s temi meritvami je torej naša objava
popolna, saj vsebuje v arhivski obliki vse tri ključne
sestavne dele: arheološki izvid, katalog predmetov in
načrt grobišča.

Liste iz zvezka smo pomanjšali na 60 % velikosti
izvirnika, skice in načrte pa smo pustili v prvotnem
merilu, torej so večji od ostale publikacije.

Pričujoči objavi prilagamo faksimile teh meritev
za grobove 205 do 308, torej za grobove, ki so bili sicer
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4.2 DNEVNIK MERITEV IN DELOVNI NAČRTI

Zpisi meritev in fotografij. Original hrani Narodni muzej Slovenije, Arhiv Arheološkega oddelka, inv. št. 435.
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5. INDEKS
Mateja BELAK

Št. groba

3. poglavje

2. poglavje

4. poglavje

1
2
3
4
5

24

188

218, 219, 221

6

24

188

218, 219, 221

7

25

188

218, 219, 221

8

25

188

218, 219, 221

9

25

188

218, 219

10

26

188

218, 219, 221

11

26, 27

188

219

12

27, 68, 71

189, 193

219

13

26, 27, 68, 71

193

219

14

26, 27, 52, 94, 97

196

219

15

26, 27, 28

188

219, 221, 222

16

28, 29

188

218, 219

17

30

189

219, 221, 222

18

30-31

189

219, 221, 222

19

32

189

219, 221, 222

20

38

189

219

21

33

189

218, 219, 221

22

33

189

219, 221

23

33-34

189

219, 221, 222

24

34

191

219, 221, 222

25

37

191

219, 221, 222

26

35-36, 38

191

219, 222

27

39-42

191-192

219

28

42-43, 45, 46

192

219

29

44-46, 52

192

219

30

49-50, 52, 69

192

219

31

49, 52, 58

193

219

32

52, 67-69, 77

193

219
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Št. groba

3. poglavje

2. poglavje

4. poglavje

33

52, 67-69, 77

193

219

34

95, 97

196

219

35

70

193

219

36

75, 85

193-194

219

37

86

194

219

38

86-87

194

219

39

87

194

219

40

88

194

219

41

88

194

42

89

194

43

89

194

44

90

194

45

90

194-195

46

91

195

47

93, 97

195

48

97

195

49

96, 97

195, 196

50

92, 94, 97

195

51

92, 96, 97

196

52

96-97, 98

196

53

98

196

54

100

196-197

55

101

197

56

98, 99

197

57

101

197

58

98, 99

197

59

102

197-198

60

103

198

61

98, 100

198-199

62

102

199

63

103

199

64

104

199

65

104

199

66

105, 110

199

67

105

200

68

106

200

69

106

200

70

105, 107, 113

199, 200

71

107

200

72

105, 108, 113

199, 200

220

73

105, 108, 113

199, 200

220

74

105, 109, 113, 118

199, 200

220

75

105, 109, 113

200-201

220

224

220

5. INDEKS

Št. groba

3. poglavje

2. poglavje

4. poglavje

76

110

77

105, 111, 113

199, 201

220

78

105, 111, 113

199, 201

220

79

112

201

80

110

199, 201

81

112, 118

82

114, 118

83

114-115

84

115, 118

85

116

86

116

87

117, 118

88

121

89

121-122

90

122

91

123

92

123

93

124

94

124

95

125

96

125

97

126

98

126

99

127

100

127

101

128

102

128

103

129

104

129

105

130

106

130

107

131

108

131

109

132

110

132

111

133, 134

112

133

113

134

114

134

115

135

116

135

117

136

118

136
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Št. groba

3. poglavje

2. poglavje

119

137

120

137

121

138

122

138

123

139

124

139

125

140

126

140

127

141

128

141

129

142

130

142

131

143

132

143

133

144

134

144

135

145

136

145

137

146

138

146, 148

139

148, 149

140

148, 149

141

148, 150

142

148, 150

143

148, 151

144

148, 151

145

152, 185

146

152, 185

147

153-154, 185

148

154, 185

149

155, 157, 185

150

157, 185

151

132, 185

152

158, 185

153

158, 185

154

159, 182

155

159

156

160

157

160-161

158

161

159

162

160

162

161

163
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5. INDEKS

Št. groba

3. poglavje

2. poglavje

162

163

163

164

164

164

165

166

166

167

167

167

168

168

169

168

170

168

171

169

172

169

173

170

174

170

175

171

176

171

177

172

178

172

179

173

180

173

181

174

182

173

183

174

184

175

185

175

186

176

187

176

188

177

189

177

190

178

191

178

192

179

193

179

194

179

195

179

196

180

197

180

198

180

199

180

200

181

201

181

202

181

203

181

204

182

4. poglavje
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Št. groba

3. poglavje

2. poglavje

4. poglavje

205

182

209

206

182

209

207

183

209

208

183

209

209

183

210

184

209

211

184

209
209

212
213
214

209

215

209

216

209

217

209

218

210

219

210

220

210

221

210

222

210

223

210

224

105

225

210

226

210

227

210

228

210

229

211

230

211

231

211

232

211

233

211

234

211

235

211

236

211

237

211

238

211

239

211

240

211, 212

241

211

242

211

243

211

244

212

245

212

246

212

247

212

228

5. INDEKS

Št. groba

3. poglavje

2. poglavje

4. poglavje

248

212

249

213

250

213

251

213

252

213

253

213

254

213

255

213

256

213

257

213

258

213

259

213

260

213

261

213

262

213

263

213

264

213

265

213

266

213

267

214

268

214

269

214

270

214

271

214

272

214

273

214

274

214

275

214

276

214

277

214

278

214

279

214

280

214

281

214

282

214

283

214

284

214

285

214

286

214

287

214

288

215

289

215

290

215
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Št. groba

3. poglavje

2. poglavje

4. poglavje

291

215

292

215

293

215

294

215

295

215

296

215

297

215

298

215

299

215

300

215

301

215

302

215

303

215

304

215

305

215

306

215

307

215

308

215

230

