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1. UVOD
Mateja BELAK in Benjamin ŠTULAR

1.1 IZ PREDGOVORA K 1. KNJIGI

teh grobov pripada zgodnjesrednjeveškemu 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 obdobij, saj
omogoča s pomočjo naravoslovnih metod vzpostaviti reprezentanačno 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 jugovzhodno
alpskega prostora, pa nam narekuje nekoliko drugačen

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 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

Ob fasadah hiš na Titovem trgu v Kranju so v novemberu 1964 odkrili prve grobove tega izkopavalnega obdobja. Aleš Valič, ki
je izkopavanja vodil, piše: “Bile so težke okoliščine: sneg, dež, mraz, veliko ljudi, začetek gradnje in stroji – tovornjaki ...”
(foto: M. Sajovic; fototeka Gorenjskega muzeja).
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Grobišče Župna cerkev v Kranju. Gravirani polmesečasti uhani iz različnih grobov (fototeka Inštituta za arheologijo ZRC SAZU).

1.2 UVOD

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 monografij
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, zato bralcem
ponujamo podatke (torej zbrano in digitalizirano arhiv
sko gradivo) v čim bolj dostopni obliki. Odločili smo se
za objavo v formatu pdf.

V pričujoči knjigi objavljamo arhivsko gradivo
iz arheoloških izkopavanj na najdišču Župna cerkev v
Kranju iz let 1964 in 1965 ter iz Mestne hiše leta 1966,
ki ga hrani Gorenjski muzej v Kranju.
Izkopavanja so med tem že prešla v roke Gorenjskega
muzeja in tamkajšnjega kustosa Andreja Valiča. Izkopali
so 330 grobov: 91 do decembra 1964 in 239 od 24. marca
do 13. aprila 1965, ko so zaključili z izkopavanji. Številčenje so leta 1964 spet začeli pri 1 (grobovi 1−292), vendar
so nekateri grobovi označeni še s črko (100a, 126a, 140a,
180a, 180b, 267a, 272a, 274a, 275a in 276a), poleg tega so
pesebej šteli še “baročne grobove” in jih označili z rimskimi številkami (I do XXVIII). Spomladi 1966 so v Mestni
hiši izkopali še 6 grobov, ki so jih spet številčili od 1 dalje.

V prvem zvezku (Štular, Belak (ur.), Grobišče
Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih
v letu 1953. − E-Monographiae Instituti Archaeologici
Sloveniae 1, 2012) smo predstavili grobišče, terenske
dnevnike, katalog grobov in dnevnik meritev z izkopavanj leta 1953.
V drugem zvezku (Štular, Belak (ur.), Grobišče
Župna cerkev v Kranju. Kartoteka najdb iz leta 1953. −
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 2,
2012) pa smo objavili drugi del arhivskega gradiva iz
arheoloških izkopavanj najdišča Župna cerkev v Kranju iz leta 1953. Predmet objave je neke vrste digitalni
faksimile kartotečnih kartic, saj je vsaka kartica objav
ljena v formatu izvirnika. V obeh knjigah skupaj je
torej predstavljena vsa doslej znana pisna in risarska
dokumentacija teh izkopavanj.

Primarna terenska dokumentacija za ta čas obsega
terenske dnevnike Andreja Valiča, terenske risbe, nekaj
fotografij iz izkopavanj in tipkopisni katalog grobov iz
let 1964 in 1965, ki ga je v letih 1982 in 1983 pripravljal
Andrej Valič. Tatjana Tomazo-Ravnik je hranila še
grobne zapiske Toneta Pogačnika (pripravljamo jih kot
poglavje v tistem zvezku, kjer bomo predstavili osteološke rezultate). V času trajanja našega projekta jih je
predala Gorenjskemu muzeju v Kranju.
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2.1 KOMENTAR
Mateja BELAK
“Dnevnik terenskih izkopavanaj” je velik brezčrtni
zvezek brez paginacije. Poleg izkopavanj ob kranjski
Župni cerkvi vsebuje še Grad Čeuc nad Žabljami (1964),
Zgornje Bitnje (1962), Smokuč (1962) in Tupaliče pri
Preddvoru (1963). Besedilo je leta 1964 napisano z
navadnim svinčmokom, 1965 pa z nalivnim peresom
(večinoma razni odtenke modre barve, vmes nekaj strani
vijoličnordeče) ali svinčnikom. Popravki in dopolnila
so dodani z modrim in rdečim kemičnim svinčnikom.
Risbe so po potrebi tudi barvane. Kot ostalo izvorno
dokumentacijo ga hrani Gorenjski muzej.
Z optičnim bralnikom smo črno-belo posneli vsebino dnevnika. Tem slikam dodajamo še prepis (Monika
Zorko). Strani nismo številčili. Dobro berljivo besedilo
izvirnika smo pomanjšali na 50 % naravne velikosti. Dele,
ki jih nismo mogli transkribirati, smo zapisali z znaki xxx,

kadar pa nismo bili prepričani, da smo jih brali pravilno,
smo za takim sklopom zapisali vprašaj v oglati oklepaj [?]
Pogosto so za merami z decimalnimi vrednostmi namesto
m zapisani cm, česar v prepisu nismo popravljali niti na
to nismo posebej opozarjali.

Andrej Valič, Dnevnik terenskih izkopavanj, ki vsebuje tudi
izkopavanje ob Župni cerkvi v Kranju leta 1964 in 1965 (25 %
pomanjšava). Hrani Gorenjski muzej.

Andrej Valič, Dnevnik izkopavanj 1966, kjer so tudi opisi zaščitnih izkopavanj v Mestni hiši v Kranju (25 % pomanjšava).
Hrani Gorenjski muzej.

V aprilu 1966 so v veži Mestne hiše izkopali 6
grobov in kurišče. Tudi ti grobovi so del grobišča ob
Župni cerkvi. Dnevnik izkopavanj je zapisan v majhnem
črtanem zvezku s trdimi platnicami brez paginacije.
Na lihih straneh so običajno opisi grobov, na sodih
ob njih pa skice in opisi pridatkov.
Strani smo številčili in številke zapisovali med
oglate oklepaje (npr. *** [5] ***). Skenograme originalnih besedil smo pomanjšali na 50 %, pod njimi pa smo
namestili prepise.
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2.2 TERENSKI DNEVNIK IZ LET 1964 IN 1965
Andrej VALIČ

A. Valič, terenski dnevnik
KRANJ – 1964
Titov trg
Staroslovansko grobišče
ob zahodni strani farne cerkve
Začetek zaščitnih izkopavanj
Izkopavanja so se pričela z rekonstrukcijo Titovega trga v mesecu novembru. Odkriti so bili posamezni grobovi ob fasadah hiš
– srednjeveška arhitekt. in delno v izkopnem polju pred ženskim vhodom v cerkev. (Na severozahodni strani)
Bile so težke okoliščine: sneg, dež, mraz, veliko ljudi, začetek gradnje in stroji – tovornjaki
V bistvu lahko pišem o reševanju. Kar se je rešiti dalo in dokumentirati. Ob taki hitrici
Težki pogovori o financiranju s občino Kranj. Dela so bila prekinjena in nadaljevana v marcu v nič boljših pogojih. Škoda, da je
bilo toliko nerazumevanja za tako pomembno (za slovensko zgodovino! najdišče
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16. XI. 64
Grob 11-12
Leži pod tlakom kock. Glob. pod kockami: 0˙15 cm ohranjena dolž in situ 0˙80 cm
[Vkopan v humus pomešan s peskom]
Skelet nima ohranjenih nog, delno zg. del femurja, lobanje, ruiniran ob priliki polaganja kock-tlakovanja
Brez pridatkov
Lobanja leži na nogah sk. št. 12, na delno ohranjenih femurjih, ostali del skelet št. 12 uničen s kockami
usmerjenost proti vzhodu (z odklonom proti N) V-Z
Ob njegovih rokah nametane kosti skeletov, ki so bili uničeni tekom starejšega datuma. Število uničenih grobov ni bilo možno
ugotoviti.
Ob strani groba 11 poteka od jugozahodnega vogala cerkve srednjeveški kanal, poleg njega pa sodobni iz betonskih cevi.
Konstrukcija sr. kanala je pravokotne oblike, sestavljena iz ploskovitih lomljenih apnencev, ki so med seboj vezani z malto
Dno je konglomerat ali ilovica. Kanal poteka do sredine cestišča proti zahodu.
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+ Grob 3
dislokacija
oglja
Slabo ohranjen juvenilni skelet. Ohranjena dolžina 0˙73 cm.
Lobanja nagnjena na desno stran. Mandibula na d. ramenskem sklepu. Ohranjen gornji del skeleta do kolkov. Smer
Z-V. Vkopan v temni humus pomešan s okroglimi manjšimi
prodniki, ob desnem kolku plast oglja, oddaljena cca 0˙20 m
od skeleta. Z desne strani konglomerat. Roki ima iztegnjeni
ob telesu
Globina 0˙40 m.

Grob 1
Fragmentarno ohranjen skelet. Spol ? Globina 0˙60 m pod
nivojem asfaltnega cestišča. Lobanja zmečkana. Ohranjen do
višine stegnenic. Skelet je Adultus. Roki ob telesu. Smer Z-V.
Iztegnjena drža, leži na hrbtu. Skelet prizadet in delno uničen
pri sodobni kanalizaciji
Lega: na meji med hišami št. 15 in 16, na 0˙90 cm od meje hiš
Brez pridatkov.
Vkopan v temni humus pomešan z drobnim peskom in večjimi apnenci (do 0˙10 cm)
Grob 2
Fragmentarno ohranjen del skeleta. Noge uničene pri kopanju kanala pravtako lobanja. Roki ob telesu. Brez pridatkov
Vkopan v temni humus pomešan s peskom. Ohranjena dolž
0˙80 cm
Globina humusa 0˙35 cm. Smer Z-V

Op.: Isti problem v grobu 1 v pritiličju veže v Mestni hiši
Smokuč ipd.

2a fragmenti skeleta – prekop
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Grob 4
Slabo ohranjen skelet in sicer do višine kolen. Ohranjena
dolž. 1.20 m. Globina 0.40 m. Lobanja nagnjena na levo
stran. Smer Z-V z odklonom 30° proti N. Globina 0.40 m.
Leži v temnem humusu pomešanim s peskom. Roki iztegnjeni ob telesu. Brez pridatkov. Grob je pod pragom vhoda
v trgovino hiše št. 12.
Grobovi 2, 3, 4 ležijo v isti vrsti od severa proti jugu

jo na koncah; dimenzije 4,3 x 4,5 cm; deb. 0˙3 cm; 4,2 x 4,4
cm; deb. 0˙3 cm;
Konci so presegajoči! Mestoma je močna divja patina. tudi
plavkasta patina
in situ
+ Grob 6
Uničen otroški grob ter skelet s kompresorjem. Dolž ?.
Grobna jama orientirana proti vzhodu. Vkopan v humus
pomešan s peskom. Globina 0˙30 cm. Pridatki: Ob lobanji 2
bronasta obsenčna obročka, ki sta le delno ohranjena. Fragment bron. ob. obročka (polovica) z enojno odebelitvijo na
koncu. Premer 4,0 cm; deb. obročka 0,3 cm. Zelena patina
je mestoma močna
Fragmentirano ohranjen bronast obroček (2/3) brez zaključkov Premer 3,4 cm; deb. 0,2 cm.

+ Grob 5
Skelet uničen. Sledovi juvenilnega skeleta. Vkopan v humus
s peskom. Leži pred vhodom v vežo v hišo št. 13 (stara št 109
pod betonskim tlakom glob 0.20 cm. V globini 0.30 m sta
bila ob lobanjskih fragmentih in ključnici bronasta obsenčna
obročka
Sledovi kažejo orientacijo groba proti vzhodu.
Bronast nesklenjen obsenčni obroček z dvojno (?) odebelitvi-
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+ Grob 9
Uničen skeletni sestav in grob, pri starih kanalizacijskih delih. Na tem mestu najden bronast obsenčni obroček z enojno
slučajna
odebelitvijo 4,0 x 4,2 cm; deb. 0,3 cm
najdba
In bronast sploščen fragment z odebeljeno glavico.
Skelet je ležal pred vhodom v hišo št. 15, v globini 0˙80 m od
tlaka

Grob 7
Leži pod grobom 2, ki sta ločena s humusno plastjo deb. do
0˙20 cm.
Odrasel skelet s fragmentarno ohranjeno lobanjo Grobna
jama usmerjena proti vzhodu. Ohranjena dolž 1.30 m. Leži
v konglomeratni škrapi. Globina 0˙80 cm Pokopan v humus.
Kostni material je le delno in slabo ohranjen Grob je bil ob
sami izložbi trgovine Peko (št. 13), oddaljen od stene zidu za
0˙50 cm. Z lobanjo je segal pod jašek.
Brez pridatkov.
Srednji del nog uničen pri sedanjih delih.

Grob 10
Leži v humusu pomešan s peskom orientiran proti vzhodu.
Spodnji del nog, od kolen je izpod meje sten zidu hiše št. 12,
levo od vhoda v trgovski lokal Jarc Janeza oddaljen za 1.20.
Ostali del groba je pod samo stavbo. Globina groba od zidu
je 0˙30 m

Grob 8
Slabo ohranjen skelet. Lobanja razbita ob izkopu. Roki iztegnjeni ob skeletu Ohranjen do kolen. Smer Z-V. Globina 0.50
od tlaka. Brez pridatkov Leži na hrbtu. Leži pred hišno št. 10,
vhod v frizersko delavnico Boža Šimunar

Ta grob kaže, da so grobovi pod hišami proti zahodu in da
meja grobišča ni določena proti zahodu
Grobovi so več ali manj ob srednjeveški arhitekturi in so v
vrsti ako jih pogledamo od severa proti jugu.

12
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Situacija M 1:200
Detail
M 1:50

Grobovi od 18, 19, 20, 21, 22,xxx, 24 v vrhnji plasti, zelo slabo
ohranjeni in narisani [?] le po posameznih kosteh. Smer Z-V
- globina problematična. Vprašanje če ne obstajajo grobovi
v profilih. So samo v humusu in vmes konglomeratno skalo
Grobne jame nevidne

Skica o dosedanjih in bodočih raziskavah
Predloga
Profil pod
Sk. 13. Slabo ohranjen, spodnji del pelvis in noge. B.p.
Sk. 14 Vrhnja plast slabo ohranjen. Noge v profil. B.p.
Sk. 15. Ohranj. dolž 173 cm. Smer V-Z. Slabo ohranjen B.p.
Sk. 16 Slabo ohranjen. Pridatek 2 obsenčna obročka prstan
– opis na dr. strani
Sk. 17 Pod skeletom 15 med kolenom otrok ca. 7-10 let. Razpadel

Opomba:
To je drugačno [?] število grobov najdene so v malem številu
in so morda iz kasnejšega obdobja ? (Kuga xxxx – za znanstveno interpretacijo ne pride v poštev
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+ Grob 16
Pridatki: 2 bronasta obsenčna obročka z enojno odebelitvijo
na koncih, nesklenjena
Velikost 3,5 x 3,6 ; deb. 0,3 cm
		3,7 x 3,7 ; deb. 0,3 cm
Bronast prstan, sklenjen (lotan in spojen varjen)
Notranji obod je gladek. Zunanji, vidni obod pa ima močne
vreze gravur, tako da daje videz svitkastih odebelitev
Velikost 2,5 x 2,5 cm; deb. 0,4 cm

2 bron. obsenčna obročka, nesklenjena z enojno odebelitvijo
na koncih.
Velik:4,2 x 4,1 cm; deb. 0,3 cm
4,0 x 4,1 cm; deb. 0,3 cm
2 bronasta nesklenjena obročka
1.) brez odebelitve, prisekan; 2,9 x 2,9; deb. 0,2 cm, navadni
zaključek
2.) fragment. ohranjen brez zaključkov, verjetno max premer
Vel. 2,9 x ; deb. 0,2 cm.
Fragment bronaste žice z delnim zavojem
Dolž. 3,0 cm; deb. 0,2 cm

+ Grob 26
Opis najdb: 6 bronastih obsenčnih obročkov + fragment žice

Vsi ti predmeti so precej načeti od divje patine.

2 bron. nesklenjena obsen. obročka z enim odebeljenim koncem in drugim prisekanim;
Velikost: 3,1 cm x 3,0 cm; deb. 0,3 cm
		3,2 cm x 3,0 cm; deb. 0,3 cm

Grob 14 – 17
Luničast uhan
Opis glej na nasprotni strani
Verjetno grob 17
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Grob 23
Pred vhodom k Majerju št. 16 in mesnice na sredi trga
Brez najdb.
Glob. 0˙40 pod tlakom
Uničen pri današnjih delih
Mlajša oseba. Spol ?
Nad konglomeratom
Smer Z-V
Vkopan v humus pomešan s peskom
Grobna jama ni očitna

Grob. 14 Moški, pod kocke, noge v profil. Brez najdb. Smer
Z-V
Glob. Dolž.?
Grob 15: Dolžina 175. Moški 35-40 roke preko trebuha
Od. c. fasade 4˙32 m. Brez pridatkov
sk. 15
+ Grob 17 Med koleni manjša oseba, razpadel. Brez pridatkov
O.P. Globina teh grobov od stopnic 0˙41-0˙35 m
		Luničast uhan najden v sipu.
		Meja grobov ni opazna. So med seboj premetani[?]
		Kosti delno premešane od kompresorja

Grob 23 Slabo ohranjen
Grob 13 3 m od cerkvene fasade.
Ruiniran pri tehničnem delu z kompresorjem

Prekopi in vkopi, Uhan pripada verjetno enemu izmed
teh grobov. Točna lega ni znana
Desni? uhan, ulit bronast. Na spodnji strani liv in šiv
ornament z vbodi v dveh vrstah. Notrajni del razdeljen v
dva delna oboda z xxx kotnim nastavkom. Obroček je delno ohranjen Zadnja stran je gladka. Okrašen v jamičastem
emajlu rastlinski stil. ornament. Viden rdeč in zelen emajl,
ostali skoraj razpadel. Velikost: 4,1 x 3,2 cm.

+ Grob 16: Skelet s pridatki 2 ob. obročka 1 prstan
Lega predmetov ni znana
Spol ?
Glob.
Smer Z-V
Od c. fasade 4˙55 m
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Gr. 26
6 Ob. obročkov
Smer Z-V
Leva ob telesu, desna preko spodnjega dela telesa
Glob. 41 cm. Ob levem xxx x obs. obročki
Delno uničen pri današnjih delih

Grob 30
Samo lobanja; pod pragom današnjih stopnic. Smer Z-V.
Globina 0˙35 m
Brez pridatkov
+ Grob 31
Ohranjena lobanja fragmentarno, samo desna polovica. Ob
ušesnem delu uhan graviran. Ostali del skeleta je bil uničen

Gr. 25. Samo lobanja ostalo pod stopnicami v profilu
Smer Z-V. Brez pridatkov

G. 30, 32 so v vrsti, v enaki globini

Grob 27. Ob nogah skeleta 26. Spodnji del xxx xxx v profilu
Glob. 41 cm
na prsnem delu sk 27 leži grob 28 in xxx 27 prizadet ob pokopu 28. Brez pridatkov
Pod sk 27 leži sk 29, ki je bil delno uničen od sk 28, in 27.

Grob 32 – Glob. 0˙57 m
Fragm. lobanja. Ostali del sk pod stopniščem
Brez pridatkov
Smer Z-V

Globina groba 28 je 0˙50 m od spodnjega roba najnižje stopnice
Skelet 28 leva roka ob telesu. Desna čez trebušni del. Spodnji
del v profilu

Grob 33 – Glob. 0˙53 m. Lob. na l. stran
Roki ob telesu. Ohranjen zgornji del sk. spodnji uničen ob
pokopu sk 32
Brez pridatkov. Smer Z-V. Ob desnem kolku fragm. lobanjskih kosti groba 38
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Gr 34
Gornji del skeleta. Lob. na d. stran. Roki ob telesu Ostali del
pod stopnico. Brez pridatkov Smer Z-V. Globina 0˙50. Moški. Maturus.

Grob 40, samo dolge kosti v smeri vzhod
Brez pridatkov
Grob 41
Samo del roke, Brez pridatkov, usmerjen proti vzhodu

Ob njem na desnem ram. sklepu lobanja 35. mlajši skelet ki
sega s sprednjim delom pod stopnišče. Takoj ob njem lob. 36.
Grobovi so deloma že prekopani vsaj sprednji del

Gr. 42a
Glob. 0˙48 m
Smer Z-V. Gornji del. Spodnji od prsnega koša pod stopnicami. Lega rok ? Lobanja na levo stran

Gr 37 pod mejo stopnišča xxx xxx lob. fragm groba 37. Nad
njim dolge kosti
Vsi so brez pridatkov, usmerjeni proti vzhodu
Pokopi so eden poleg drugega, kasnejši vkopi so 38, 37, 35

Grob 42a
Na desnem ramenu lobanja 42a fragmentarno ohranjena,
ruinirana. Brez pridatkov

+ Pod grob. 39. v glob. 0˙41 m od desnem stopnišču fragm.
obs. bronastega obročka
Uničen je grob 39, ob sedanjih delih
Obsenčni obroček ob glavi, iztegnjena žica ob roki (tudi
obroček glej opis)
Položaj skeleta uničen, orientacija proti vzhodu

+ Grob 43
Med lobanjo 43 in živo skalo cca 15 cm oddaljen
v isti globini
bronast obsenčni obroček, nesklenjen, z enim priostrenim
[?] koncem in drugim prisekanim. Brez odebelitev
Obroček je nekoliko zvit. Velik. 3,2 x 3,4 cm; deb. 0,2-3 cm
Precej načet od patine: glej fotografijo
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Gr. 49. Dolge kosti nog v smeri vzhod
Ti grobovi so prekopi kosti in ni mogoče
ugotoviti grobnih celot.
Gr. 50, 51, 52, 53, 54 so fragmenti lobanj
razmetani in ni mogoče ugotoviti grobnih
celot. Prekopi. Brez reda so razmetane
kosti
+ Gr. 56
2 bronasta prstana (eden profiliran)
Grob je pod samim robom prve stopnice in v isti smeri, pravokotno na ostale grobove
V globini 0.25 m, pred glavnim vhodom v cerkev
Prekop (glej kje je vrisan
Poz. srednjeveški grob po legi

Lob. 43 je nagnjena na desno levo stran
Na d. strani proti vzhodu dolge kosti ob desni strani lobanjske kosti sk. 44
Gr. 45
Ohranjen spodnji del telesa od kolkov. Smer Z-V z odklonom 23°proti jugu. Ostali del uničen. Preko xxx xxx xxx dolgih ramenskih kosti
Globina vseh teh skeletov ista

+ V grobu 55 poleg razbitega groba vreteno ! če je pripadal tej
grobni celoti ?, verjetno prekop v isti globini

+ Gr. 46
Samo lobanja fragm. Pod lobanjo ob ušesu školkica, cardium
Glob. 0.50 m
Slabo ohranjen.
Je med sk. 45-47

Grob 59. Brez pridatkov, v smeri vzhod, in situ. Slabo ohranjen
Globina 0˙50 m
Grob 60. Prekop samo dolge kosti, razmetane
Ostalo ni znano. Brez pridatki. V bližini teh razmetanih kosti,
pod kostmi srebrn obsenčni obroček z zanko in kvačico.
Globina 0˙60 m

Gr. 47
Razmetani deli kosti, brez najdb
Globina 0.30 cm
Gr. 48. Lobanja brez pridatkov
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Grob 66.
iza lobanje groba 65. v isti smeri lobanjski
fragmenti v isti globini, cca 0˙10 cm oddaljeni. Brez pridatkov
Vsi so vkopani v humus.
Pod njimi je sterilna plast ilovice. Meja
grobnih jam ni očitna
Leže v smeri sev. zapadnega vogala cerkve
Gr. 67.
Ohranjena desna stran skeleta, desna
noga, desni kolk s hrbtenico in desno
nogo, križna kost. Grob v smeri vzhoda in
je s stopali pod mejo stopnišča, od križne
kosti gre v isti smeri dolga kost proti vzhodu, gr. 68. ki pa je ca 0˙10 m nižji. Glob.
0.40 m. Poleg desnega kolka v isti globini
desni kolk groba 68
Desna roba gr. sk. 67 ob telesu.
sk 68
69		
70

prekopi

Gr 77.
Pod stopniščem v glob. 0˙30. Kolk desni
juvenilnega sk Brez pridatkov
Gr 61 xxx in xxx a
Otroški skelet (xxx) na skeletu odraslega (xxx a) na prsnem
košu Oba v smeri vzhod. Globina 0.50 m. Slabo ohranjena
Lobanje niso ohranjene, uničene pri delih
skupni prekop istočasen
Nismo fotografirali

Gr. 69.
Zg. del skel. v smeri vzhod z slabo ohranjeno lob. Glob. 0˙30
m. Na njegovi lobanji fragment lobanje sk. 70, prekop

Grob 62 skeletni fragmenti
Grob 63 skeletni fragmenti slabo ohranjeni

skupni pokop časovno zaporedje

Grob 64. samo lobanjski fragmenti pod mejo tlaka
brez najdb. Smer Z-V. Brez pridatkov. Glob. 0.30 m
Spol ?

Pod mejo stopnišča gr. 71 z xxx vidnimi ostanki kolčnih kosti
v glob. 0˙30 cm in fragm. lobanje

Gr. 72
Ohranje dolge kosti, fragmenti, v smeri vzhod. Levo od njega
gr. 76, v smeri vzhod, ruiniran, prekop
Globina ista

Kosti

+ Gr. 73
Dolge kosti, v glob. 0˙40 m samo dolge kosti v smeri vzhod,
prekop, ob njem roka in prstan s ornamentirano ? ploskvico,
profiliran, in situ, ostalo prekopano.

Grob 65. Juvenilni skelet, usmerjen proti vzhodu. Na desni
strani ob ušesu bron. obsenčni obroček. Lobanja nagnjena na
levo stran. Ob desni roki konglom. skala. Leži xxx Mandib.
na levi claviculi
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Velikost 6,2 x 4,3; deb 0,7 cm
Izdelan na lončarskem vretenu!
[Situacijo smo fotografirali]
Grob 76. Ohranjen spodnji del telesa v
smeri vzhod
+ Gr. 74
Delno desni kolki in dolge kosti noge. v glob 0.40 m v smeri
vzhod.
Pridatki: Sklenjen bronast obroček pripada verjetno temu
skeletu!
V višini gr. 75 in 73 najden v glob. 0˙40 bronast obroček,
sklenjen. Kateremu grobu je pripadal je v ?

77. Samo fragmenti lobanje in clavicule
Brez pridatkov
78. Samo fragmenti nog
Grob 79.
Polovica kolka in noge in fr. lobanje
[Vsi ti grobovi so v glob. 0˙40.050 m]
Prekopi in vkopi. Poškodovani skeleti z delom
So ob desnem vogalu, glavnega stopnišča

Grob 75.
Glob 0˙30 pod stopnicami ohranjen sp. del nogin femur [?].
Brez pridatkov, in situ

Grob 80.
Usmerjen proti vzhodu. Glob. 0˙40 m. Ohranjen samo zgornji del nog. Brez pridatkov. Spodnji del nog pod stopniščem

Gr 74
Za vse skelete je stratum nedoločljiv, meja ni določljiva, pravtako meje grobnih jam

Skupni pokop

V kompleksu teh grobov se je našla tudi črepinjica ilirska z
vtisnjeno vrvico; pravtako fragment ustja
slovanske keramike, ki je po fakturi precej groba, pomešana
z apnenčevimi zrnci drobci, sive barve. Ustje zavihano navzven, poševno, rahlo žlebljeno in odebeljeno

Gr. 85.
Razmetane kosti. Globina 0˙70 m
Od 81 – 88 so prekopi samo fragmenti skeletov. Brez pridatkov. Ugotovljeni glede na število kosti
V glob. 0˙30 0.70 m
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Delo je potekalo mukoma in v strašnih
okoliščinah!
Op. A. Valič
+ Grob 39:
Nesklenjen bronast obsenčni obroček,
ohranjen fragmentarno. En konec se zaključuje z dvojno trojno odebelitvijo na
koncu. Velikost 2,9 x 2,2 cm; deb. 0,2 cm
Bronasta žica, oblikovno ne več obsenčni
obroček, ker je razpotegnjen, v obliki črke
L (l). En konec se zaključi z enojno odebelitvijo. Dolž. ca. 7,5 cm; deb. 0,2 cm.
+ Grob 46:
Lepotka Species cardium Ena polovica, na vrhu preluknjana,
rumene barve s svetlejšimi progami. – Glej Cimermana Velikost 2,7 x 2,1 cm.

Gr. 89.
Prekopi. Posamezne kosti. Glob. 0˙60 m
Gr. 90.
Prekop, samo dolga kost noga v smeri proti V. Glob. 0˙50 m

Grob 55:
Glinasto vreteno v obliki svitka, rjavo rdeče barve, sploščeno;
v prerezu bikonične oblike. Premer 2,9 cm; višina do 1,4 cm.
Zunajnost je lepo glajena Premer luknjice 1,7 cm. Po največjem obodu sledovi vertikalnih raz

Gr. 91
-//- [Prekop] Pod mejo stopnic, razmetane kosti
V smeri vzh. Glob. 0˙50 m
Pod vsemi rjava sterilna ilovica
Gr. 92.
Uničen skelet in grob v zakristiji v glob. 1.90 od tal cerkve.
Pridatki: 2 bronasta obsenčna obročka, nesklenjena, z enojno
odebelitvijo; eden fragmentarno ohranjena

+ Grob 56:
2 bronasta prstana
1.) Sklenjen bronast prstan (konca zvarjena). V prerezu profiliran sploščen. Notranji obod je gladek. Na zunanji strani
dvojna horizontalna kanelura. Velikost: 1,9 x 1,9 cm; šir. 0,
2-3 cm deb. 0,1 cm
2.) Sklenjen bronast prstan, polkrožnega preseka. Velikost
1,9 x 1,9; deb 0,1 cm; šir. 0,2 cm.
Op. Prstana sta že močno načeta od divje patine, delno sedaj
že v fragmentih.

27.XI.64
27.XI. smo zaključili z deli, ker je začel naletavati sneg in dež
ter tako onemogočil nadaljne delo. Sodelavci so: Tone Pogačnik, Janez Eržen, Vinko Šorn.
Delavci iz Projekta (iz juga)
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+ Gr. 60:
Srebrn obsenčni obroček z zanko in kvačico iz žice Kvačica
je nekoliko stanjšana in zanka sploščena
Velikost: 3,7 x 4,2; deb. žice 0,1 cm

+ Grob 74
Sklenjen bronast obroček, ovalnega preseka masiven. Morda
kot vezni člen opreme
Velikost: 3,5 x 3,5 cm; šir. do 0,6 cm; deb. ob. 0,3 cm

+ Grob 65
Bronast obsenčni obroček, nesklenjen, s prisekanimi konci,
ki se stikata. Močno patiniran.
Velikost 3,2 x 3,3 cm; deb. 0,2 cm

1964
Hallštatska keramika – Najdenih v tem kompleksu grobov
1.) Fragment keramike, rdečerjave barve. V fakturi groba,
pomešana z zrnci apnenca. Na zunanji strani poteka ornament in sicer to je vtisov lažne vrvice v vodoravni smeri.
Vel. 2,8 x 2,2; deb. 1,2 cm

+ Grob 73
Sklenjen bronast prstan, sploščeno pravokotnega prereza in
razširjeno okrasno ploskvico v obliki
heksaedra. V podolžni smeri ima elipsasto predrtino. Ob ploskvici morda ornamentiran s punciranimi vrezi. Korigirati!
Velik. 2,2 x 2,0 cm; šir, 0,3 cm; šir. ploskvice 0,9 cm
Močno patiniran, od divje patine

2.) Fragment keramike na eni strani rdeče barve na drugi
črne gladka površina. Glina kvalitetna, pomešana z drobnimi kvarcitnimi zrnci. Neornamentiran!
Vel. 3,1 x 2,9 cm; deb. 0˙9 cm

Po konservaciji in prep. obod ornamentiran zakovami

3.) Fragment temnosive barve, glina kvalitetna, pomešana z
kvarcitnimi zrnci. Neornamentirana
Velikost: 3,0 x 3,8 cm; deb. 1,0 cm

Grob 74 ?
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4.) Fragment keramike rdeče barve, hrapave površine. Glina
močno pomešana s kvarcitnimi zrnci in apnenčevimi v fakturi groba
Velik. 2,4 x 3,0 cm; deb. 1,0 cm
+ Gr. 92.
Pridatki najdeni v cerkvi – [zakristiji]
2 bronasta obsenčna obročka, eden fragmentarno ohranjen,
drugi cel;
1.) Nesklenjen bronast obsenčni obroček iz žice z enojno
odebelitvijo na konceh
Velikost: 4,5 cm x 4,7 cm; deb. 0,2 cm
2.) Dva fragmenta enega in istega bronastega obsenč. obročka iz žice, nesklenjen, z enojno odebelitvijo. Ta obroček je bil
po vsej verjetnosti enak prvemu.
Premer 5,2; deb. žice: 0,2 cm.
P.s. Ta grob je bil odkrit 12. XII. 1964 ob notranji južni steni v
zakristiji in je bil skeletni sestav uničen ob priliki kopanja za
novi vodovod. Ležal je v humusu. Globina 1˙90 m
Nad tem grobom sta bila 2 mlajša grobova v smeri proti
vzhodu, pokopana v krsti. Našli so se ostanki desk, žebljev.

Na lobanji starejšega je bila srebrna svetinjica – romarska in
bronasta bucika z okroglo glavico okoli katere je horizontalna kanelura
Na svetinjici napis *SANC+ · IOSEF
			
ROMA
S*IOCHIM + S · ANNA · M · D [M(ater) · D(ei)
			
ROMA
+ Gr. 31
Luničast bronast uhan, močno patiniran, tako da ornamentacija ni vidna; manjši z močnim notranjim lokom. Prehod v
obroček odebeljen. Velikost: 4,0 x 2,3 cm. Na eni strani lunule se dotika vrha lunule.
Po preparaciji in konzerv. vidna ornamentika na eni strani.
Ornamentika: stiliziran rastlinski ornament izdelan v gravuri
V kompleksu teh grobov od št. 14-91 je bil najden železen,
močno rjavel obroček, ki je bil delno poškodovan pri sedanjih delih. Možno je, da je bila okrogla pasna spona. Na rji
sta vidni dve izboklini
Dimenzije 4,5 cm x 3,8 cm deb. do 0,9 cm
Morda pa samo obroček
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Terenska ekipa
Andrej Valič – Kustos GM Kranj
Tone Pogačnik – Biološki inst. univerza Ljubljana
Marjan Slabe – Kustos, ZVSL-Ljubljana
Marjan Sajovic – preparator – GM Kranj
Vinko Šorl – ZSV Kranj
Janez Eržen – Muzej na Gradu-Škofja Loka
Ves čas izkopavanja je bilo lepo sončno vreme. Delali smo ves dan od 6h zjutraj – 16 [?] ure zvečer. Delavci kopači so bili iz
gradbenega podjetja »Projekt« Kranj. Fotografiral je M Sajovic, pravtako risal. Zaščitna izkopavanja je financirala Občinska
skupščina Kranj, kot investitor vseh del pri urejanju Titovega trga

Nadm. višina
Reper 149 = 384.763
sev.zah.zun.vogal cerkve
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Nadaljevanje zaščitnih izkopavanj v Kranju – Titov trg

roki fragment prstana
Grob leži v humusni plasti.
B.p.

Marc, 24. III. 65 – 13. IV. 1965

skupni
pokop

Grob 93
Skeletni grob, močno fragmentiran, zlasti spodnji del nog.
Lobanja skeleta strta, ohranjene le delno spodnja čeljust z
zobmi. Roke ima položene ob telesu, zapestje na trebuhu
Dolžina skeleta: 120 cm, Smer: V-Z Globina skeleta:
Skelet leži v humusni plasti.
Skelet je brez pridatkov (najden majhen fragment železa –
amorfna oblika)
B.p.								

Grob 93 in 94
na isto mesto
morda dvojni
vertikalno

Grob 94
Leži pod grobom 93, oba skeleta se prekrivata. Lobanja je strta, vendar še dobro ohranjena. Zlasti je lepo ohranjena zgornja čeljust z zobmi. Spodnji del nog sega med noge skeleta
93. Kasneje smo odkrili tudi še lepo ohranjeno mandibulo.
Dolžina skeleta 148 cm, Smer V-Z, globina skeleta.
Ob lobanji smo našli nekaj fragmentov keramike in lepa, na

Grob 96
V humusni plasti ostanki nožnih kosti (femur), ter nekaj
fragmentov roke. Lobanja leži samostojno in je močno fragmentirana. Delno so ohranjeni posamezni zobje. Skelet leži
v humusni plasti. Dolžina ohranjenosti: 86 cm Smer V-Z,
Globina

Grob 95
Med grobom oziroma med okončinami groba 93 ostanki
humerusa, kar pa bo verjetno le ostanek groba 94. Brez pridatka. B.p.
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Grob 97
+ Skelet slabo ohranjen. Delno vidna lobanja in nekaj fragmentov nožnih kosti. Delno ohranjene kosti prsnega koša
– rebra.
Leži v humusni plasti.
Smer groba: V-Z (z manjšim odklonom kot ostali sosedni
grobovi)
Dolžina ohranjenega skeleta 126 cm.
Najdbe: Del železnega obročka. ki je ležal v sredini skeleta,
ter bronast prstan z obročkom na istem mestu. Našli smo
tudi drugi del obročka ter jeziček. Verjetno pasna spona

Grob 99
+ Skeletni grob. Delno ohranjena lobanja in zgornji del trupa. Nožnih kosti nismo ugotovili. Grob močno fragmentiran.
Dolžina skeleta 100 cm. Smer V-Z nekoliko odklonje proti
severu (20°) v smeri groba 101.
Najdbe: fragment keramike – ustje, fragment železa ter pri
glavi obsenčni obroček.
Grob leži v humusni plasti.
Grob 100
Skeletni grob. Delno ohranjen v celotni dolžini, vendar močno fragmentiran. Ohranjena spodnja in zgornja čeljust in
delno lobanja.
Dolžina groba: 180 cm, smer V-Z z malim odklonom
Najdbe: fragmenti keramike ter večji fragment keramike polkrožne oblike.

Grob 97a – s prekopom
Grob 98
Skelet, slabo ohranjen. Vidne le nožne kosti. Leži v humusni
plasti tik nad rjavo plastjo
Dolžina 130 cm. Smer V-Z kot sosedni grobovi
Drugih najdb ni bilo.
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Grob 100a
+ Skeletni grob v humusni plasti, leži med grobom 100 in 99.
Ohranjene le nožne kosti v izmeri: 110 cm. Leži vzporedno
z grobom 101.
Na prstu najden lisast ostanek prstana – zelo tanek-uničen. ?
Našli smo tudi fragment ornamentirane keramike

Grob 103.
Skelet. Ohranjena le oba gornja dela nog. Drugih kosti ni bilo
slediti. Vkopan je v humusno plast. Dolžina ohranjenih kosti
40 cm. Smer V-Z.
Grob 104.
+ Skeletni grob. Ohranjeno: delno lobanja – levi zgornji del
roke ter en del levega humerusa. Vkopan je v humusno plast.
Dolžina ohranjenih kosti: 1 m, Smer V-Z
Najdbe: Ob glavi fragmenti lepa, ter fragment roga? ter obsenčni obroček. Kasneje smo našli še en obroček.

Grob 101
Skelet, ohranjen le zgornji del ter fragmenti nog.
Vkopan v humusno plast.
Dolžina ohranjenih kosti: 115 cm.
Smer V-Z.

Grob 105
Skelet starejše osebe. Ohranjen le delno po celotni dolžini.
Vkopan v humusno plast. Dolžina 110 cm Smer V-Z

Grob 102
Leži pod skeletom 101. Ohranjene le delno prsne kosti. Izmere niso možne Smer kot grob 101 z manjšim odklonom proti
J. Vkopan nad rjavo plastjo. Po kosteh bi skelet predstavljal
verjetno mlajšo osebo.
+ Najdbe: fragment železnega noža, ki je ležal ob levem boku.

skupen grob MS + ? Iuvenilis (glej tudi 107)
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Grob 106
Skelet mlajše osebe – otrok. Ohranjen delno – leva roka ter
lobanja. Lobanja se dotika lobanje groba 105. Skratka oba
groba sta tesno drug ob drugem. Dolžina neugotovljena.
Smer V-Z
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Grob 110
Ohranjen in situ del femurjev – kolena
Smer Z-V. Brez pridatkov Ostali del prizadet pri novem pokopu
Grob 112
Infans 2. Smer Z-V – ruiniran ob prekopu.
Pridatki: ovratnica okoli vratu, ob glavi
del belobrdskega uhana. Kasneje našli na
istem mestu še dva bel. uhana, eden z hon.
jagodo (fragm.)
obroček, bron. nosilec, 2 klobučasti fibuli,
prstan
Grob 107
Ob kolenih groba 105 smo našli ostanke skeleta

Grob 111
Skelet, ohranjenost slaba, v celotni dolžini. Vkopan v humusno plast. Smer V-Z (majhen odklon proti jugu).
Dolžina 158 cm.
Pridatki: Na d. roki bronast prstan.
Na lumbalni desni regiji kos žlindre.
skupni grob

Grob 108
Delno ohranjen skelet. Slabo ohranjen. Dolž in situ 1 m. Juvenilen. Preko xxx 35
Desna roka ob telesu
Prekop, sestav skeleta ni točno naraven [?]
Leži v humusni plasti. Globina. Brez pridatkov
Kvadrant IV. Smer Z-V
Lob x1 =1˙40
y1 = 5˙80 Adultus
x2 = 1˙50
y2 = 6˙60

Grob 113
Skelet ohranjen do bokov. Juvenilis.
Smer V-Z z 10°proti jugu. Pridatki: Ob lobanji dva belobrdska uhana.
sk. 113 poškodovan ob pokopu 111

Grob 109
Delno ohranjen skelet. Ohranjena desna noga s kolkom. Brez
pridatkov
Ostalo prizadeto ob drugem prekopu.
Leži v humusu. Brez pridatkov.
Femur 33,6. Smer Z-V. Juvenilen

Gr. 114
Ohranjen skeletni pokop le do bokov (mišljeno od stopal).
Tibia 34 cm. Femur 42,1, celotna ohranjenost skeleta 94 cm.
(adultus-moški*). Smer Z-V. Brez pridatkov.
Grob uničen od mlajših pokopov Kv. III
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POZNOSREDNJEVEŠKI GROBOVI
– označeni z rim. številom

Vsi trije grobovi delno uničeni od kasnejših pokopov.
Grob IV. Kv. 3
Skeletni pokop. Ohranjen le prsni koš do glav humerusa. Lobanji in ostali del skeleta prekopan od kasnejših vkopov. Na
sredini leve roke našli ostanek bronaste ploščice ornamentiran s predrtimi vrezi. Ploščica se sestoji iz dveh delov med
katerima je les ali blago ali usnje. Pravtako je na hrbtni strani
viden ostanek nekega materiala – papir. Ostanek predstavlja
verjetno ostanek nekega okrasa na krsti.
Smer ista kot grob II. Dolžina ohranjenega skeleta 65 cm.
Pod skeletom je viden že naslednji pokop.
Ob skeletu smo našli še: 3 gumbe; eno zaponko; 2 jagodi;
fragment obeska, ter svetinjico.
Ob teh grobovih smo našli množico železnih žebljev. pokop
v krsti

Grob I. Kv. 31
Skelet, slabo ohranjen, sicer vidna celotna dolžina
Dolžina ohranjenega skeleta 162 cm. Smer S-J
Na desnem kolku najdena svetinjica, zaponka ter še en fragment zaponke.
Grob II. Kv. 3
Skeletni pokop, skelet ohranjen v celotni dolžini fragmentarno. Smer pokopa SZ-JV. Dolžina ohranjenega skeleta 165 cm.
Na desnem boku fragmentirana svetinjica ter dobro ohranjen križ. V bližini groba svetinjica – obesek
Grob III. Kv. 3
Skeletni pokop leži v isti smeri kot grob II. fragmentarno
ohranjen v celotni dolžini. Hrbtenica močno zavita od pritiska ob levem boku našli bronast obesek. Dolžina skeleta 170
cm. ob desni roki je bil najden železen žebelj.
1O

Grob 115. Kv. 3
Skeletni pokop. Ohranjena le lobanja ter nekaj reber. Ohranjena dolžina 55 cm. Smer Z-V
Addultus-moški. Brez pridatkov
Pod njim viden še en pokop.

poimenovanju kv. glej poglavje 4.1. ( op. M. B.)
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Grob 116
lob = x1=2˙65; y=6˙15
noga = x1=2˙70; y=7˙20
žlindra
Kv. IV
Ohranjen delno slabo, otroški ske
Desna roka preko kolka. Smer Z-V
Lob. uničena. Leva stran skel. uničena
Ohranjena dolž 0.80 m preko ramen 0˙36
Na desni strani v višini komolca xxx ca 0.25 kos žlindre. Leži
v humusu
Adultus. Moški?

Bronast belobrdski uhan: x=4.18; y=6
Fragment železnega noža; x=4.25; y=7.65

Grob 117
Lob x1=3,75; y=7˙90.
Ohranjen otroški skelet
uničen (dojenček). Pridatki: Pod lobanjo luničast uhan,
emajliran. Lobanja na konglomeratni skali. Smer Z-V.

Grob 118
Slabo ohranjen skelet. Leži v humusu
ženska; Radius 23,9 starost?
Roki iztegnjeni ob telesu. Lobanja nagnjena na desno stran.
Pridatki Na desni roki ob kolku prstan. Ohranjena dolžina.
Na desni strani 2 sklenjena obsenčna obročka. Ohranjen do
kolen. 30-35 let
2 obsenčna bronasta ob sencih na levi strani
Smer Z-V z 19°proti J

Grob 119
Adultus. Ženski? Najdena lobanja s pridatki obsenčnih obročkov 1 bronasti in 2 srebrnih
x= x 4,15 y=5.35
Po vsej verjetnosti uničeni ob priliki starejših del v l. 1964 v
jeseni
ter prstana

Slučajne najdbe Kv. IV.
Kos železne žlindre x=3˙10; y=7˙70
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Grob 122.
Ohranjen spodnji del okončin od kolkov
A A Adultus do višine koks. Polovica (zakopana xxx nad
drugim
B2 Brez pridatkov. Smer Z-V z odklonom 15°proti jugu. Roki
ob telesu (leva)
xxx 47,6 femur

Grob 123.
Ohr. dolž. in situ 1.34. Delno ohranjen skelet brez lobanje.
Femur 42,2. Adultus? Desna roka preko kolka. Ženska (?).
Brez pridatkov
ista smer proti severu (10°-15°)
Grob 124
Slabo ohranjen skelet. Ohranjena dolžina 1.27. Ženska 20-25
let. Lobanja frag. ohranjena
Femur 34.5. Pridatki:
Igla bronasta med vretenci vratnimi. Dva obs. br. obročka ob
lobanji na levi in desni strani ob spodnji čeljusti Ob vratu
bronasta zavita pločevina (na desni strani. Ob desni obroček.
Ob vratu steklene perlice
zelene in plave barvice ter nekaj manjših plavih perlic [ovratnica]. Smer Z-V, 23°proti J

Grob 120.
Roki ob telesu. Pridatki Na lobanji dva obsenčna bron. obročka z jagodami z plavimi perlami
Ohranjen od lobanje do delno humerusa
Odstop 15°proti severu N. In situ 1˙47
Pod njim leži grob 125, nekoliko v smeri Z-V. v globini 10 cm
pod njim in pod polovico umaknjen iz smeri
grob na isto mesto 120
125
2

Ker so grob 122 v začetku označili z a in b, je tako narisan
tudi na terenski risbi (str. 106), med tem ko Pogačnik v svojem
dnevniku opisuje le eno okostje. Na načrtu in leta 1968 (str. 98)
sta zapisana grobova 122 in 122 b (op. M. B.).

Grob 125.
Roki ob telesu. Lob. nag. na d. stran. Pridatki: V. levi roki žel.
nož ob kolku. Smer Z-V 10-15°proti N
Prsti okoli noža
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Grob 121
Smer Z. V. Leva roka ob telesu. Desna preko kolka. Leži ob sk
126 nekoliko nižje. Desna Leva stran pod skel. 126
Naknadni vkop 121 na 126
xxx Brez lobanje. Ohranjen dno mandib [?]
Pridatki: Ob d. l. boku kolka žel. nož. Konica navzdol

Slučajna najdba bronastega obročka brez skeleta v humusni
plasti in ilovici
na koord. x=3.25 1,80
			
y=6˙15 10,50
			
z=		
V humusni plasti na x 3,25
				
y=6.75
steklena masa brez groba kot slučajna najdba
Keramika 2 fragmenta slučajna najdba rjave črne barve brez
ornamentike
x=3.30
y=7.40

Dvojni grob 121 – 126
Glej tudi opis 126
Grob 127
Skelet, slabo ohranjen. Desna roka na trebuhu.
Pridatki: Ob spodnjem delu levega femurja fragmentiran nož
(?)
Lobanja obrnjena v desno stran. Ob skeletu našli ostanke poglenelega lesa. Leva roka stegnjena. Ob levi nogi fragment
keramike z valovnico. Smer V-Z. Konica noža obrnjena proti
Z. Dolžina ohranjenega skeleta 134 cm
oglje
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Grob 126
Odrasel skelet moški Maturus. Smer Z-V. Roki ob telesu.
Lob. nagnjena na desno stran. Ohranjena dolžina in situ 1.72
Brez pridatkov. Za glavo položena ogljena deska in proti ramenu v pravem kotu

Smer Z-V z odklonom 20-25°proti jugu
Mandibula na vratnih vretencih – premik zemlje
Ob skeletu 128 najden košček oglja in fragment rdeče keramike
Slučajna najdba:
Na x=0.10; y=8.50 je bil v profilu slučajno najden bronast
ploščat prstan; fragmentiran ohranj delno

Grob 126a
Najdeni fragmenti starejšega pokopa. posamezni deli kosti.
Verjetno že starejši pokop na tem mestu
Brez pridatkov Dolžina 0˙30 m. Širina ca 8-10 cm.
Dolž femurja 44 cm
Adultus moški
M

Grob 129.
Usmerjen proti vzhodu. Delno ohranjen skelet. Ostali del
uničen. Ohranjena tibia in fibula. Leži na sterilni ilovici Pokopan v humus. Brez pridatkov
Adultus, spol?

Grob 128.
Moški. Ohranjena dolžina in situ 1.75 m
Roki iztegnjeni ob telesu pravtako dlani. Pridatki: Na desni
roki ploščat bronast prstan. Pokopan v humus. Pod njim
sterilna rjava ilovica. Lobanja slabo ohranjena. Frontalni del
uničen

Prazgodovinska najdba:
x=3,40
y=7,50
Na meji med črno in rjavo plastjo smo našli fragmentiran
prazgodovinski lonec. Lonec je rdečkaste barve. Ima ravno
dno, z ravnim ustjem. Pod vrhom ima plastično rebro.
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Grob 132
Slabo ohranjen skelet, brez lobanje, do kolen. Celotna dolžina 92 cm. Smer V-Z:
Pridatki: Na medenico fragmenti noža pasne spone. Desna
roka čez kolk, leva ob telesu.
Ulna=23,6 cm, moški? starost ca 30 let.
Pridatki:
Na levem femurju fragment pasne spone.

Adultus Maturus, moški ca 35-40 let.
Pridatki: ob levem femurju železna pasna spona.

Slučajna najdba:
x=3,15
y=3,5
V črni plasti tik nad rdečo plastjo našli polomljen ploščat
prstan.

Grob 135.
Ohranjena samo lobanja (ocipitalis), ki leži med koleni groba
131. Smer V-Z

Grob 131.
Skeletni pokop. Ohranjene samo spodnje ekstremitete. Ohranjena dolžina 65 cm. Femur 48.2
Adultus, spol neznan.
Med koleni je vidna lobanja (ocipitalis) groba 135.

Grob 133
Ohranjen samo del kokse in levi femur. Dolžina 43,4 cm. Leži
v podaljšku groba 130.

Prizadet ob pokopu 140
Grob 130
Skeletni pokop. Skelet slabo ohranjen. Brez lobanje. Smer
V-Z. Ohranjena dolžina skeleta 146 cm. Femur: 47,2. Leva
roka položena čez kolk. Desna roka ni vidna.
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Poznosrednjeveški grob

Grob 134
Skeletni pokop leži desno od groba 133. Ohranjeni samo desni parienta-temporalni del lobanje

Grob V.
Skeletni pokop. Glava uničena. Dolžina ohranjenega skeleta
127 cm. Tibija 36,6 cm, femur 43,2, Adultus
Na prsih križ, 2 kom. ostanek bronastega ornamenta s krste,
2 gumba
Smer: V-Z z odklonom 60°proti jugu.
Ženska
V podaljšku groba našli ostanke tkanine, na kateri je še
ohranjen gumb

134a Med grobom 135 in 134 več dolgih cevastih kosti – xxx
xxx prekop.
Grob 136.
Popolnoma uničen skelet. Nedoločljivega spola. Ohranjenega ca 1m. Smer V-Z. Leži vzporedno z grobom 131 in 135.
Grobovi 130, 131, 135, 133, 134, 136 na isti višini in v črni
plasti.
Na vrhu rdeče plasti najdeni fragmenti železa in brona– žlindra?
x=0,15
y=6,40
K=IV.

Grob 137
Skeletni pokop, ohranjen desni femur in koksa, ter leva roka.
Ohranjena dolžina 65 cm.
Pridatki ob levi koksi: bronast ploščat prstan, ter fragmenti
brona ter keramike
femur 45,3, leva roka čez kokso, ter fragmentarno ohranjen
nož ob l. strani

Šut: V materialu pripravljenem za odvoz smo našli prazgod.
vretence
Točno najdišče v lokaliteti neznano!

35

GROBIŠČE ŽUPNA CERKEV V KRANJU. DOKUMENTACIJA O IZKOPAVANJIH V LETIH 1964, 1965 in 1966

Grob VI.
Deljno ohranjene spodnje ekstremitete Dolžina ni izmerljiva. Ob grobu zaponka ter fragmenti keramike
Pod grobom je viden še en pokop.

Grob 140. *
Ohranj dolž. 1.54 m. Desna r ob telesu leva na trebušnem
delu. Adultus Zmečkana lobanja. Smer Z-V. Moški. Brez pridatkov
Grob 141 oglje!
Ohranjena dolžina 0.87 do medenice. Roki ob telesu. Lobanja zvrnjena na desno Moški, ca 40 let. Ob desnem komolcu
koščki oglja na notranji strani Smer Z-V.

Grob 138.
Ohranjena dolž 0˙56. Infans II. cca 14 let (?) Spol ? Ženska
? Sp. ekstr. neohranjene. Roki prekrižani na medenici Pridatki. Obsenčna obročka na xxx parietalnotemporalni kosti
Smer Z-V. Na levi strani bron. obroček z navoji z žico. Pod
lobanjo ocipitalno kosi žlindre

Grob 142.
Dvojni grob moškega in ženske
Leži vzporedno z gr. 141 v isti globini. Dolžina ista kot 141
Roki ob telesu. Ženska 30-33 let
Pridatki: Desno in levo temporalno bronast obroček z enojno
odebelitvijo
Dvojni grob 141-142. istočasen

Grob 139.
Dolž. 0˙91 m. Ostalo v profil kv. III, zgo. del v kv. VI: Ženska.
Starost 25-30 let. Desna roka ob telesu, leva na medenici lobanja neohranjena lobanja zmečkana
Pridatki: Desno temporalno zvita in fragm. ohranjena obsenčna obročka s kvačico in zanko. Smer Z-V.
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Grob 143
Slabo ohranjen. Ohranjena dolžina 1.40 m Leva na medenici. Desna uničena Smer Z-V. Desni
30-35 moški. Brez pridatkov
18 cm pod njim skelet 146

nje in ravnoma v isti globini 146 z xxx
ca 20 let, ženski.
140a *
Desno od 140 lobanja, prekop, brez ostalega dela skeleta. Obdana z rjavo ilovico in humusom
Brez pridatkov. Adultus. Spol ?
Vkopano v rjavo ilovico
Bil samo xxx del in desni del mandibule, močno stisnjena
Brez pridatkov

Grob 144.
Ohranjen je od medenice in femurja Pridatki: Na medenici
železni fragmenti pasne spone. Spol ? Odrasla oseba Bronast
prstanast obroček pri desnem femurju
Adultus maturus. Smer Z-V
144 leži ob desni nogi 143 vzporedno v isti globini

Grob 146
Ženska, ca 25-30 let maturus roka desna ob telesu, leva preko kolka, Smer Z-V. Pridatki: ob desni in levi ob temporalki,
uhani. Dolž 44,6 femur. Uhana bila emajlirana, bel emajl. Pokopan ob v humus na hrbtni legi
Pod levo tibijo našli še merjaščev zob

Grob 145.
Prekop, nametane kosti
Ohranjeni femur humerus, obe roki fragm. lobanje, vretenca, nekaj metakarpalnih tibia, desni del kokse. Levo od loba-
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Grob 147
Smer Z-V. Roki preko trebušnega dela Na koksi pasna spona.
Na medenici v vrstnem zaporedju cardium školjke 3 z vrhom
proti trebuhu ena na medenični xxx. Preko koksa femur. Med
stopali železna spona okrogla. Leži v humusu
V bližini pasne spone ob nogah bronast obroček
Moški, adultus maturus, 35-40 let
Dolžina ohranjenega skeleta 164 cm

Pokopan v humusno plast. Pod njim je viden starejši pokop.
Vprašanje je, če je obroček od tega groba?
2.) Drugi obroček je bil pod desno klavikulo.
Grob 149.
Skeletni pokop, delno fragmentiran, lobanjaskoraj v celoti
uničena. Roko (levo) imel ob telesu, desno pa na koksi. Pridatki: Ob levem femurju najdena železna pasna spona. Čez
levo kokso je ležal desni femur, ter del roke [?] kar kaže na
pokop ali ostanek zgornjega groba.
Dolžina ohranjenega skeleta 156 cm.
femur = 45 cm		
humerus = 33.8
Moški, adultus, 30-35 let
Ob desni tibiji fragment keramike
Vkopan v humusno plast
Smer pokopa: V-Z, odklon 30 19°proti jugu
Spodnji del nog odsekan zaradi naknadnega pokopa (ženska
[?] lobanja)

! glej naslednjo stran
Glej fotografije: črne in barvne
Zunanja površina školjk obrnjena navzgor
6 školjk
+ 1 −”−
Grob 148.
Skeletni pokop – delno fragmentiran. Roke ob telesu. Ženska
med 40-50. Lobanja obrnjena na desno stran.
Pridatki:
1.) Bronast obroček ob levi strani lobanje. Smer V-Z.
Dolžina femurja 41.6 cm.
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Grob 150
Skeletni pokop, skoro ves uničen. Ohranjen samo zgornji del
prsnega koša, ter desna koksa.
Adultus, ženski
Pridatki: Na koksi najdena pasna železna spona
Smer V-Z
Tik ob njem na levi strani ob roki viden ponoven pokop –
lobanja.

Grob VII XII.
Popolnoma uničen skelet. Ohranjen le del prsnega koša v
dolžini 29 cm. Mlajša oseba, spol nedoločljiv. Smer pokopa
V-Z. Pokop v vrhnji humusni plasti.
Grob XIII.
Skeletni pokop. Smer pokopa S-J. Ženska ca. 20 let. Grob še
ni popolnoma odkrit.

Grob 151
Popolnoma uničen otroški skelet. Infans I, ohranjen samo
del hrbtenice in kokse. Pokopan v vrhnjo humusno plast.
Smer V-Z. Dolžina nedoločljiva. Brez pridatkov

Grob XIV.
Skelet uničen, ohranjen samo prsni koš v dolžini 30 cm.
Adultus, nedoločljiv spol. Smer pokopa V-Z
Pokopan v vrhnjo plast.

Grob 152
Popolnoma uničen skelet. Moški, ca 40 l.
Smer pokopa V-Z 5°proti N. Brez pridatkov. Ohranjena dolžina 159 cm. Pokop xxx v vrhnjo humusno plast.

Grob XV.
Skeletni pokop. Vidna le lobanja, ostali del skeleta sega pod
stopnice. Smer pokopa V-Z morda nekoliko odklona. Pokop
v vrhnji plasti. Adultus maturus, moški 40-45 let.
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Slučajna najdba:
Kv. x = 2,10
y = 0.55
gl = 0,20

Grob VII.
Skeletni pokop. Ohranjen levi femur delno desni ter nožne
kosti. Smer V-Z. Vrhnja plast
Grob VIII.
Skeletni pokop. Ohranjen le del kokse, femur ter tibija. Smer
V-Z. Vrhnja plast.

Najdba bronastega obročka
Vrhnji humusni sloj

Grob 153
Slabo ohranjen otroški skelet v humusu (2-3 let) Spol ?
Smer Z-V. Ohranjen do pasu zg. del Roki ob telesu. Na vratnih vretencih okrogla ploščata fibula Na obeh straneh ob sp.
mandibuli bronasta kasnoantična preluknjana novčiča – slabo ohranjena
Na obeh straneh temporalke pa 2 bronasta obsenčna obročka
nesklenjena. Ob l. claviculi amorfno steklo rumene barve z
vijoličastim vložkom
Ohranjena dolžina 0˙40 m

Grob IX.
Skeletni pokop. Ohranjene le delno nožne kosti Smer V-Z.
Vrhnja plast
Grob X.
Skeletni pokop. Ohranjena desna polovica lobanje ter delno
desna stran skeleta. Pokop v smer S-J. Vrhnja plast.
Grob XI.
Skeletni pokop, ohranjen le spodnji del od kokse navzdol.
Smer V-Z. Vrhnja plast.

Na vretencih prsnih plava perla
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glej grob 147
Školjka ob nogah gr. 147 nekoliko višje v plasti ca 30 cm
x = 15,16 z = 383,919 m
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kv III.
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Morda prekop
Ohranjen do 0˙54 Brez pridatkov
Grob 155
V humusu v smeri Z-V 30°proti jugu.
Roki ob telesu. Na trebušnem delu grob
155. Brez Pridatki: Na vretencih trebuha mala perlica rjave barve. Usmerjen
20°proti jugu. Ohranjen do koks. Dolžina
Roki ob telesu. Ločena s 0˙5 cm humus.
plastjo Slabo ohranjen. Dvojni pokop na
isto mesto v časovnem zaporedju. Ohranjena 1˙02 cm do pasu
Dvojni grob na isto mesto
Grob 161
Moški v humusu usmerjen proti vzhodu Roki iztegnjeni ob
telesu. Pridatki: Na levi strani na medenici železna pasna
spona Ohranjena dolžina 1˙22 do kolen. Pod njim na desni
strani ca 10 cm iz smeri
20 º proti jugu grob 162

Grob 156
Na levi strani sk. 155 femur sk 156 ob levi roki. prekop
Grob 157
deska
oglje
Smer Z-V. Pod levo roko oglje deska od ramena do kolka šir
ca 10 cm Ohranjena do medenice – kolkov
Slabo ohranjen. Brez pridatkov. Pod levim prsnim košem
prav tako oglje deska Torej deska od ramen do kolkov vidna.
Slabo ohranjen

Grob 162
Od kolen dalje gresta v profil pod stopnišče pri desnem vhodu v cerkev. Ohranjena dolžina 0˙90 m.
Lobanja pod grob 161? Pridatki. Ob lobanji bronast obsenčni
obroček.

Grob 158
Prekop. Ohranjen slabo del lobanje in dolge kosti Brez pridatkov. Mlajši individuum. Infans II.
Na desni strani v isti globini grob 159

Grob 160
Spol ? usmerjen Z-V 19°proti J Slabo ohranjen. Roki ob telesu. Lobanja slabo ohranjena. Ohranjena dolžina in situ 1˙55
m. Brez pridatkov

Grob 159
In situ 1˙74 m. Brez lobanje Uničena pri delu. Brez pridatkov
Roki ob telesu. Smer Z-V z malim odklonom Smer Z-V z
20°proti jugu

Grob 154
Na desnem femurju otroškega groba 153 lobanja groba 154.
Ta pokop je uničil otroški 153 Lobanja slabo ohranjena.
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Grob 163
Mlajši skelet. Spol ? Smer Z-V. Roki ob telesu leva podlaket
na levi medenici: Pridatki: Na levi strani in na desni temporalke obsenčni bronast obroček. Spodnji del od medenice
pod stopnice desnega vhoda
Vidna dolž 0˙92 m
Dolž d. humerusa 31,5 cm

Grob 162
Skeletni pokop, močno fragmentiran, moški,
Smer pokopa: V-Z. Pridatki: Ob koncu vretenc obroček delno ohranjen.
Desno roko pod kokso. Leva ob telesu
Skelet leži na xxx plasti.
Ohranjena dolžina: 110 cm

Grob 164
Skeletni pokop. Dobro ohranjen, vendar od kokse sega pod
stopnicam tako, da ga ni bilo mogoče v celoti odkopati. Lobanja je dobro ohranjena. Smer pokopa V-Z, ima odbite [?]
čeljusti.
Desna roka ob telesu. Na koksi leži podlahtnica
Pridatka ni bil. Ob lobanji 2 bron. obročka
Ohranjena dolžina: 90 cm, ostalo pod stopnice

Grob 165
Slabo ohranjen mlajši skelet
Brez lobanje. Smer Z-V. Leži v humusni plasti. Pridatki: Na
levi strani bronast kovan uhan. Na desni strani bronast kovan
uhan
kv. III. Spodnji del pod stopnice
V konzerv. in prep.
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Grob 166
deska
Skeletni pokop, močno fragmentiran. Adultus ženski
Del Leva noga in del leve noge Desni del poškodovan. Smer
Z-V
Pokop z desko, ob levem femurju vidni ostanki deske, ki presegajo širino kosti za c. 3 cm.
Leva roka paralelna, desna na koksi
femur = 46,2 cm
tibia = 37,6 cm

Grob 168
Delno ohranjen skeletni pokop – delno glave in kosti ekstremitet.
V neposredni bližini groba 167-168 leže kosti ekstremitet,
kar kaže na prekop kosti – adultus v sled tega je pripadnost
kosti težko ugotovljiva, spol neugotovljen
Pridatki: fragmentiran obsenčni obroček z kvačico zanko in
pasna spona.
Spol ? starost ca 20-25 let
Grob 169
Prekop. Ohranjena fragmentarno ženska lobanja, clavicula,
del coxce in dolge kosti. starost 20-25 let
Pridarki nič.
Tik ob robu stopnic

Grob 167
Skeletni pokop Smer Z-V (moški) ženski
Pridatki: Glava močno poškodovana in ob njej najdena lunulasta uhana. Ohranjena dolžina 155 cm
Glava – koksa – 65 cm
Ramenska širina – 37 cm
Femur – 44,4 cm
Tibija – 39 cm
Roka leve paralelna, desna na koksi

Grob 170
Prekop
Adultne kosti. Femur l, tibia l d, humerus l
fragmenti lobanje
spol ?
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Gr XVI.
Prekop. Moški 40 let

Grob 172
Ohranjena samo lobanja. Ostali del pod stopnišče. Smer Z-V
Pridatki: 2 bron. ob. obročka
Eden na levi senčni kosti drugi na desni.
Slučajna najdba Levo od lob 172 (30 cm) je bil na vrhu sterilne plasti najden železen nož (kv. II) Na levi claviculi živalski
zob

Gr XVII.
Lobanja Pod stopnice. Moški 30-35 let. Pri lobanji del kokse
ali kolka in del humerusa – verjetno prekop
Grob 171.
Lobanja ženska. Sama. Pridatki: Na levi in desni ob temporalni kosti 2 br. obs. obročka in kovani uhani 4 bronasti srebrni
Brez reda. Verjetno prekop
Gr. XVIII.
Popolnoma uničen skelet
Medenica in sp. ekstremitete
Adultus. Pridatki: enojen bronast križec
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ARLONGVS
GREGORIUS
13. stol
VLRICVS
Pred glavnim vhodom v cerkev /v isti
smeri/ pod cesto na gl. trgu (v sredi)*
Organskih ostankov ni bilo zaslediti
zakopani plitko!
V prep. očiščeni kasneje
* Podoben način zakopa xxx smo našli na
blejskem otoku!!
Grob 174
Slabo ohranjen skelet. Od pas dalje je v
celoti pod stopniščem. Desni zg. del roke
ob telesu
Brez pridatkov. Lobanja uničena
Moški ca 40 let. [ Na levi claviculi živalski
zob]
Grob 292
Grob v profilu ! Grob nima zaporedne
številke!3
od vogala stopnic x = 18 m
				
y = 8,70 m
				
z = 0,26 m
				
kv = VI.
V profilu naleteli na otroški grob, ki pa ni
dokončno odkopan. Pridatki: razbita, od
delavca, fibula + emajl vložki, ostanki perl.
ter fragment uhana. Pridatki niso popolni,
ker grob še ni dokončno odkopan. Sedanji
odkop prikazuje le levo stran skeleta. Je
otroški skelet V-Z, leži na konglomeratni
skali. (grob kasneje naveži!)
3

Očitno so grob poimenovali na koncu
izkopavanj (op. M. B.).

Gr. 173.
Slabo ohranjen sk. Manjka leva polovica. Desna roka ob xxx
Uničen z gr. 172. Z-V. Brez pridatkov.

v samem makadamskem cestišču, stlačen na konglomeratsko
skalo. Grobne jame ali česa ni bilo opaziti. Leži na meji severnega izkopa – JWZ kot

(glej gr. 187)
Grob 187
Na robu kv. V zah. meja najdena 2 različna obsen obročka v
humusu v glob ca 0˙40

Slučajna najdba bronastega obsenčnega obročka.
x = 11,80 m
y = 6,70 m
z=
kv = V.

Novci
Kv. V.
x = 10.25
y = 8.06
z = 383,799

Slučajna najdba bronastega prstana - profiliran.
x = 9,85 m
y = 6,46 m
z=
kv = V.

najdeni srebrni novci. Skupaj pod makadamskim nasutjem
zlepljenih na kupčku. To je zakladna najdba
85 novcev, bronasto patinirani
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x = 11,90 m
y = 9,46 m
z=
kv = V.

Slučajni najdbi, skupaj najdena bronasta prstana. Eden delno odlomljen.

Grob 177.
Skeletni pokop, ohranjeno le: oba femurja in medenica, femur 52.5.
Pridatki: Ob levem femurju najden železen nož, ki je ležal na
caput femuris – Pravtako je bil najden na prstu fragmentiran
ploščat prstan ki je ležal na levi roki.

Grob 175.
Skeletni pokop, ohranjena dolžina 151 cm. Smer V-Z. Roke –
leva ob telesu, desna na medenici. Ženska 30-35 let.
femur 37,3 cm, radius 21,4 cm.
Pridatki: Pod lobanjo na sredi vratu – na sternumu [?] bronast obroček – kot prstan
Med femurji še en obroček – obsenčni prstan
Grob 176 je bil uničen od vkopa groba 175.

Na rebrih so našli zrna žita ter ostanke fragmentov keramike!
Grob 179
Ohranjeno od skeleta le: delno spodnje ekstremitete. Spol neznan, adultus, brez pridatkov. Smer V-Z. Ohranjena dolžina
70 cm.
Grob 178
Skeletni pokop. Skelet precej fragmentiran in stlačen. Roki
obe ob telesu. Lobanja leži na levi strani, prav tako je obrnjena v desno levo smer tudi spodnja čeljust.
Moški 40-45 let. Smer V-Z. Brez najdb. Ob desni koksi večji
kamen.
humerus 33,4 cm.
ohranjena dolžina 169 cm

Grob 176
Delno ohranjen skelet. Smer V_Z. Ohranjena dolžina 124 cm
femur 45,4. Moški, adultus. Brez pridatkov. Torakalni del popolnoma uničen.
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Grob 180
Ohranjen skelet le do polovice 80 cm. Spol ženski: Pridatki:
Ob levi in desni strani lobanje obsenčna obročka. Starost ca
20 let. Smer pokopa V-Z.

Desna roka ob telesu, leva uničena od groba 182.
Pridatki: Levo in desno lobanje ketlaška uhana. Na spodnjem
delu sternuma najdena bronasta fibula. Skelet močno uničen.
Smer V-Z. 30-35° proti J
Ob glavi najden fragment keramike (desno)

180A
Desno od skeleta 180 ca 5 višje ohranjen del femurja, ki je
ostanek prekopa.

Grob 182.
Skeletni pokop. Ohranjena dolžina 166 cm. Desna roka čez
medenico, leva ob telesu.
femur 41.6 cm. Moški, 30-35 let. Smer V-Z
Brez pridatkov. Glava obrnjena na desno.
Skelet delno ohranjen.

180B
Levo od skeleta 180, na isti višini našli del fibule – desne, caput femuris, ostanki prekopa.
Na fibuli faltura – zrasla.
zlom
zarasla

Grob 183.
Skeletni pokop. Ohranjena samo desna tibija, fibula, del femurja in del levega femurja.
Adultus, spol nedoloč. Tibija 42.50 cm. Celotna ohranjena
dolžina 79 cm.
Kot je razvidno skelet skoraj v celoti uničen. Smer V-Z.

Grob 181
Skeletni pokop, ohranjena dolžina 164 cm. Dekle do 10-12
let
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Grob 184.
oglje
Skelet zelo slabo ohranjen. Smer pokopa V-Z. Ohranjen le 65
cm. Moški skelet okrog 40 let.
Najdba ob lobanji – leva stran – ostanki oglja.

Grob 186
Skeletni pokop. Grob skoraj v celoti uničen. Ohranjen del
glave, desni humerus ter nekaj reber.
Ženska ca 60 let. Smer V-Z.
Najdb ni bilo.

Grob 185
Ostanek deske nad skeletom
Skeletni pokop, ohranjena dolžina 162 cm.
femur 45 cm, tibija 38,5. Desna roka na kolku, leva ob telesu.
Lobanja ni ohranjena.
Moški, 30-35 let. Smer V-Z. 22°proti J
Nad grobom košček keramike in lesa.

Grob 187.
Uničen grob. Adultus Spol ?
V profilu kv. V.
Pridatki: 2 obsenčni obročki bronasti ob occipitalki
Smer Z-V. Leži cca. 0.40 cm v profilu V.
Grob 188
Ohranjena dolž 168
Femur 49,7, Moški, starost 35-40 let
Smer Z-V. Leva stran sk. uničena Desna roka ob telesu. Ob
desnem femurju so leve falange
Slabo ohranjen. Brez pridatkov
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Grob 191
Slabo ohranjen skelet. Ohranjena dolžina 133. Femur 33,5.
Desna roka čez medenico, leva roka spodnji del pravokotna
na trebušni del. Ženski skelet Smer Z-V. Starost ca 30 let.
Pridatki: Ob desnem ramenskem sklepu bronasta fibula xxx
					
klobučasta fibula

Grob 189.
Prekop a!
Ohranj. slabo, dolž 172. starost 30-35 let Adultus maturus
moški
Desna roka na medenici, leva spodnji del uničen Levo od
glave prekop. Smer Z-V z 10°odkl. proti N. Vzrok konglom
skala ob d. rami in xxx spodnji del nog. Ob levi rami del desnega femurja leva clavicula adulten. Uničen od groba 189.
Brez pridatkov. 189 je kasnejši na isto mesto.

Grob 192
Moški. Humerus 32,4. Leva roka ob telesu. Desna uničena.
Starost 35-40 let. Smer Z-V. Brez pridatkov

Grob 190
Ohranjena dolž 167 cm. Dolž femurja 46,8
Desna roka ob telesu, leva roka čez meden
Pridatki: Ob levem radiusu železen nož s trnom navzgor. Nož
na križni kosti. Moški Starost 30-35 let. Lobanja nagnjena
na levo stran. Viden premik vseh delov kosti reber. Zemlja?

Grob 193
Ohranjena dolž 146. Roki ob telesu
Femur 39,4, humerus 30,5
Ženska, Starost – 30-35 let.
Pridatki: Ob levem temporalnem delu, luničast uhan in z
zvezdastim uhanom Pravtako na levi strani ob temporalki
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Smer Z-V 15°proti jugu

femur 45,6. Roka desna ob telesu, leva na medenici.
Moški, adultus, Glava uničena, verjetno od prekopa za kanal,
pravtako je uničena leva polovica prsnega koša z levo roko.
Grob je brez pridatkov.

P.s. V neposredni bližini srebrn obsenčni obroček
Smer Z-V z odklonom 15°proti jugu. Pridatki: V bližini desnega ramenskega sklepa fragment atipičn stekla
Položaj uhanov na desni strani. Prvi z zvezdico pod njim
Köttlaški. Obratno je bilo na levi strani
Pod glavo in pod vratnimi vretenci so bili kot tlak vodni
okrogli ploščati kamni
glej fotografije
Literatura: Beograd, Ptuj, Zagreb
Novi Banovci, Jumzovci (?)

Grob 195
Ohranjen le delno – 100 cm. Glava uničena. Smer V-Z. Polovica skeleta po dolžini uničena.
Pridatki: Na levi desni klavikuli dva bronasta obročka. Na prstu desne roke srebrn prstan.
Humerus 30,6 cm. Ženski skelet, starost ca 25 let.
Nad grobom 195 se je nahajal grob 183.
Desno od skeleta nekoliko nižje (ca 7 cm) je viden še en skelet, ki sega delno pod 195.

Grob 194
Skeletni pokop leži pod grobom 175 in leži na meji rdečkaste-glinaste in zgornje humozne plasti. Smer V-Z. 10°proti J
Ohranjena dolžina skeleta 147 cm.

XXX Skupen pokop 195-183
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Grob XIX 1967
(foto XIX)
krsta
Skeletni pokop. Skelet močno fragmentiran vendar še v celoti
viden. Smer pokopa V-Z. Roke ima obe prekrižane na kolku.
Ob in na telesu ter pod skeletom (ogromno) precej ostankov
zoglenelega lesa – ostanki desk. Pokop v krsti.
Moški, 165 cm ohranjen, ca 40 let. Brez pridatkov.
(Skelet je slikan s številko XIX).

Grob 200
Skelet uničen, ohranjen 85 cm in le leva polovica, nekaj ostankov nožnih kosti. Grob uničen od iz prekopa za grob 197.
Moški, adultus. Smer V-Z
Grob 196
Skeletni pokop, delno uničen, ohranjeno je 163 cm. femur
46,6, adultus, moški. (slabo ohranjen).
Pridatki: Na desni roki ob zgornjem delu desnega femurja
bronast ploščat prstan – ornamentiran. Obe roki ležita ob
telesu – stegnjeni).
Nad grobom 196 je delno ležal grob 183.
Na desni strani ob humerusu femurju še en srebrn prstan

Grob 198
Ohranjeno od skeleta le nožne kosti; ostali del skeleta uničen
od prekopa za vodovod. Smer V-Z
Moški ? Adultus
Globina ista kot grob 194
del lobanje!
Grob 199
Grob skoro v celoti uničen. Ohranjeno: fragment del humerusov ter tibij, zgornji del skeleta uničen od prekopa za vodovod.
Moški ? Adultus. Dislokacija kosti. Smer V-Z:
Pridatki: Ob desnem humerusu živalski zob. (?)
Globina ista kot grob 194

Grob 201
Delno ohranjen skelet. Dolž 167. Ženski 35 let. Dolž fem 43.
Desna roka na kolku tudi leva. Pridatki: Na prstu leve roke
bronast prstan. Ob levi in desni strani obsenčna obročka.
……….. Ob levi in desni strani lobanje
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Gr 203 j
e bil uničen (leva polovica z grobom 201.
ohranj dolž 120 cm. Spol ? Adultus Maturus. Tibia 37,3 cm
Brez pridatkov.
Smer Z-V

Proti od vretenc lob. 205 0˙30 cm desni del femurja in desna
koksa v isti relativni globini – verjetno prekop
Brez pridatkov. Kosti so adultus
Smer Z-V
Grob 206
Ohranj dolž 1˙71. Moški ca 30 let. Dolžina fem 46,5
Roki ob telesu. Leži že na sterilni ilovici. Smer Z-V
Brez pridatkov.

Gr. 202.
Ohranj dolž 1.51. Femur 41,5 ženski 25-30 let. Roki ob telesu
Slabo ohranjen. Desni femur je dislociran – glej skico. Smer
Z-V
Brez pridatkov.
Dislokacija
Grob 205
Na dolž 145 je moška lobanja adultna, slabo ohranjena ca 40
let, 6 vratnih vretenc
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Grob 204
Skelet, uničen, ohranjena dolžina 152 cm. Roke ima ob telesu. Ženska, ca 30 let. Na desni rami ima manjši uhan in xxx
na levi, le da je sta bila tik ob lobanji na levi strani.
Pridatki: Na desni in levi strani lobanje sta bila najdena po
dva uhana obročki – manjši in večji. Smer pokopa V-Z
Na desni strani pod kokso je bil na na prstu najden prstan.
Leva roka gre pod telesom pod kokso, na kateri je bil najden
prstan, desna gre ob telesu.
1 primer pod kolkom roka

Grob 208
Ohranj. dolž 1˙46. Neohranjena (razbita lobanja Desna roka
pod kokso, leva preko kokse
Smer Z-V. Moški ? Starost: Adultus!
Na medenici sledovi deske. Brez pridatkov.
Dolž. femurja 46,2.
Grob 209
Ohranj. dolž 1˙68. Fem 46,4 Moški
Brez pridatkov. Starost 35-40 let
leva roka ob telesu, Desna ob telesu
Bil pokopan z deskami od strani preko njega in pod njim za
glavo položene horizontalno
Pod glavo in na levi desni strani okrogel prodnik
Smer Z-V z 20°proti jugu
krsta
deske

Grob 207
Ohranj dolž. 1˙52. Femur 42.5. Smer Z-V
Ženska. 30-35 let. Desna roka ob telesu leva čez ob telesu.
Pridatki: Obsenčni obroček ob levi temporalki, drugi dislociran 10 cm v levo.
Nad levo nogo grob 210
Grob 210.
Fragment lobanje, ostali del uničen z xxx in kanalom do nje
Moški. Adultus!
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Srednji vek
Grob 211 XIX
Spol imposibile, Fragment lobanje. Brez pridatkov
Ostali del uničen. Smer Z-V
Ostali del v profil

Starost 12-14 let. Smer V-Z
Brez pridatkov.
Grob XXIII
Skelet uničen. Ohranjen levi humerus, ulna, radius in levi femur. Spol ? Adultus. Smer V-Z.
Brez pridatkov.

Grob 212 XX
Moški. Ohranjena samo lobanja. Starost ca 30 let
Brez pridatkov. Ostali del skeleta v profil. Pod lobanjo
srednji vek

Grob XXIV
Skelet uničen. Ohranjen prsni koš, del desnega femurja, spol
neznan, ca 10 let.
Smer V-Z, Brez pridatkov.

Grob XXI
Skelet uničen, ohranjen pelvis; ženska ca 15 let. Smer V-Z
Brez pridatkov.

Grob 211
Skelet uničen, ohranjen leva in desna tibija in fibula in del
desnega femurja. Spol ? Adultus Maturus, Smer V-Z.
Ohranjena dolžina 65 cm.
Brez pridatkov.

Grob XXII
Skelet uničen, ohranjena hrbtenica, del humerusa in nekaj
reber. Spol nedoločljiv
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obroček. Dolž 1.66 Vzrok odklona skala na levi strani ob
nogah Moški 35-40 let.
Pridan v grob

Gr. XXV
Slabo ohranjen skelet desna stran. Ohr. dolž 84 gre še v profil
Brez pridatkov. Starost pod 20 let. Spol ? Moški? Smer Z-V

Grob 214
Smer Z-V z odklonom 5° proti N. Slabo ohranjen. Pod medenico 2 ploščata kamna. Pridatki: Pod lobanjo ob vratu bronast
obsenčni obroček. Ohranjena dolžina 1. m. Ženska. 20-25 let.

Gr. XXVI
Ohranjene spodnje extremitete. Ohr. dolž 92 cm Tibia 40,5.
Adultus Moški? Brez pridatkov Smer Z-V. Okoli njega žeblji.
Pokop s krsto

Grob 215.
Ohranj dolž 91 cm. Smer Z-V Spol ? Infans II 10-12 let. Deček ? Pridatki: Pod lobanjo 2 obročka
Izza lobanje 215 je 10 cm nižje lobanja sk. 216. Nad lobanjo
216 najdena bronasta igla - šivanka
Skupen pokop

Grob 212
Smer Z-V. Lobanja uničena Ohranj desna polovica, slabo
do kokse in medenice [?]. Brez Pridatkovi. 35-40 let. Ženska
Uničen od groba 213. Pod lobanjo bronasta obsenčna obročka – pod desno senčno kostjo
Ohranjena dolž
Eden srebrn, drugi večji bronast
Vkop na isto mesto
Grob 213
Smer Z-V z odklonom 15°proti jugu Desna roka ob telesu
leva preko kokse. Pridatki: Ob nogah-petah bronast obsenčni

Grob 216
Skeletni pokop. Ohranjena dolž. 116 cm. Smer V-Z. Slabo
ohranjen. Moški 30[?] let , Pridatki: Desno ob femurju nož,
pravtako ob levi koksi nož. (2) Nož ob desni strani 15 cm
od femurja. Levi pa je ob levi roki. Levi nož ima trn in sicer
navzgor. Skelet ohranjen do kolen
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Grob 217
Uničen zaradi 213 Ohranjena leva polovica prsnega koša in
humerus
Smer Z-V. Dolž. ohranje 47 Humerus 26,2. Lobanja nagnjena na levo stran
Moški 40-45 let

Na prsih prazgodovinska keramika. Pod l. humerusom
ostanki lesa
deska oglje
Grob 220
Prekop. Otroški skelet Del lobanje, levi humerus. Infans I.
cca 4 leta
Pridatki: Rimski novčič – kasnoantični ? Dati v analizo
Uhan, jagoda
2 uhana z jagodami
Ostanki uhana
fragm dvoramna fibula

Grob 218
Ohranjena lobanja
levi radius ulna del kokse
Smer Z-V slabo ohranjen
Starost ca 20 let
Pridatki: Na prstu levem bronast prstan
Grob 219
Skeletni pokop. Smer V-Z z 12°proti jugu ohranjena dolžina
152 cm. Lobanja razbita. Femur 45,2 cm. Desna rokapod kokso, leva na koksi. V celoti skelet slabše ohranjen. Pridatki:
Ob levem femurju železen nož. Adultus 30-35 let.
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Grob 221
Skeletni pokop. Ohranjena dolžina 102 cm. Glava in levi del
noge uničen. Roke ob telesu. Moški, adultus. Brez pridatkov.
Smer V-Z

Grob 225
Skeletni pokop. Ohranjena dolžina 145 cm. Ves skelet ohranjen fragmentarno, lobanja uničena. Moški, adultus, Smer
V-Z. Brez pridatkov.
Lobanja uničena zaradi pokopa groba 224, ki je segel z nogami do prsi

Grob 222
Skeletni pokop. Infans 2 Juvenilis. 15-16 let
Ohranjena samo lobanja, klavikula in nekaj reber.
Smer V-Z Z-V. Brez pridatkov.

Grob 226
Skeletni pokop. Skelet ohranjen v fragmentarnem stanju.
Pridatki: Ob desni in levi strani lobanje najdena obročka
Ohranjena dolž. 148 cm adultus maturus, ženska …, 35-40
let.
Smer V-Z Z-V z odklonom 40° proti severu

Grob 223
Skeletni pokop. Lobanja in desni del skeleta popolnoma uničen. Smer V-Z. Spol neznan. Infans 2. Pridatki: Ob glavi obsenčni bronast obroček.

Grob 227
Skeletni pokop. Ohranjena dolžina 162 cm. Leva roka ob telesu. Slabo ohranjen. Adultus Maturus, moški, 35-40 let. Čez
lumbalni del hrbtenice del desnega femurja od neznanega
individua. Na levem femurju [o]stanek prekopa skeleta 228.
Smer V-Z z manjšim odklonom proti jugu (20°)
Brez pridatkov.

Grob 224
Skeletni pokop Ohranjena dolžina 136 cm. Ohranje desni
del. Smer V-Z Z-V 17° proti jugu. Brez pridatkov. Moški,
adultus maturus, 35-40 let.

57

GROBIŠČE ŽUPNA CERKEV V KRANJU. DOKUMENTACIJA O IZKOPAVANJIH V LETIH 1964, 1965 in 1966

Grob 228.
Skeletni pokop. Ohranjena lobanja fragmentarno, del humerusa, kokse leva, desna ulna in del tibije. Smer V-Z. Prekop!

Pridatkov ni bilo. Verjetno uničen zaradi pokopa groba 230.
Grob 232
Skeletni pokop. Smer V-Z. Slabo ohranjen. Roke ob telesu.
Moški ? Adultus Maturus

Grob 229.
Skeletni pokop. Ohranjena le leva noga. Skelet uničen od prekopa groba 227 in 228.
Tibija 37,3 cm. Adultus, spol ?
Smer V-Z. Brez pridatkov.

Grob 233
Pri desni tibiji groba 232 ostanek lobanje ženske, 40 let, brez
pridatkov. Smer V-Z

Grob 230
Skeletni pokop. Ohranjeno fragmentarno. Lobanja uničena
od pokopa 229. Ohranjena dolžina 135 cm. Ženski skelet, 30
let. Femur 40 cm. Smer V-Z. 12° proti jugu
Pridatki: ob »lobanji« na desni strani dva bronasta obročka in
konglomerat bronastih fragmentov, verjetno od ogrlice. leva
roka pod kokso, desna ni ohranjena.
preparirati!

Grob 234
Ob levem humerusu groba 232 ohranjena lobanja. Smer V-Z.
35-40 let. Moški.
Grob 235.
Skelet ohranjen v celoti vendar uničen. Desna roka ob telesu, desna leva prekrižani na koksi. Smer V-Z z 22° proti jugu
Moški, starost 40 let. Ob levi nogi najdbe fragmentiranega
obročka. Ohranjena dolžina 153 cm.
Pridatki: Pravtako so bili najdeni na istem mestu ostanki bronastih obročkov (prstan, uhan). Obročki pripadajo gr. 236

Grob 231
Prekop. Skeletni pokop. Ob levi roki groba 230 fragmentarni
ostanki desne polovice lobanje, radiusa, del kolka, infans 1.
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Grob 236
Na desnem levem humerusu sk. 235 ohranjena fragmentarno ženska lobanja ca 20 let. Smer V-Z. Brez pridatkov. ! !

Grob 239
Skeletni pokop. Slabo ohranjen. Smer V-Z xxx proti jugu. Dislokacija nog. Ohranjena dolžina 115 cm. Obe roki prekrižani na koksi. Moški, ca 35 let.
Brez pridatkov. Nožne kosti pod kolenom gredo v profil

opomba za grobove od 232 – 236
V celoti sta vidna samo dva skeletna pokopa. Medtem ko so
ostanki teh lobanj verjetno posledica prekopov.

Grob 240
Ob desni roki in nogi sledovi prekopa (najdena dva femurja,
adultus maturus starosti, spol neznan).

Grob 237
Skeletni pokop. Uničen z grobom 238. Ohranjena lobanja,
desna klavikula in nekaj reber. Ženska, 20-25 let. Smer V-Z.
Pridatki: Na desni klavikuli najdena fibula – orlovska
Vel. premer 3,6 cm močno zeleno patinirana, emajlina xxx
emajl svetlozelen in (jamičasti emajl okoli ptice
zapenjalec in nosilec igle ohranjena;

Grob 241
Skeletni pokop. Ohranjen do kolkov 60 cm. Moški 30-35 let.
Roki ob telesu. Smer V-Z. Brez pridatkov.
Grob 242
Lobanja adultna ostali del v profilu
Brez pridatkov. Smer Z-V.

Grob 238
Skeletni pokop. Je dokaj dobro ohranjen. Smer V-Z z 30° proti J
Ohranjena dolžina 152 cm. Adultus Maturus, moški 35-40 let.
Leva roka pod kokso, desna pod kotom (premik) ob telesu.
Brez pridatkov. Pridatki: Pod lobanjo ob levi in d strani 2 bronasta obsenčna obročka.
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Grob 243
ženska ca 20 let
Smer Z-V. Pridatki: Na levi ob temporalki bronast obsenčni
obroček.
Skelet je do kolkov ostali del v profilu
Na prsih lobanja 244

Grob 247
Lobanja na prsih – premik
groba pod njim
Brez pridatkov
Ostanki moške lobanje
Dodam 248a
okrog 40 let

Grob 244
Smer Z-V. Od kolkov dalje v profilu. Levo od njega je prekop
skelet 245

9. 4. 1965
Grob 248
Juvenilni skelet. Ohranjen samo zg. del femurjev in levi humerus, ki je roka ob telesu. Brez lobanje Ohranjena dolžina
0˙85 Brez pridatkov. Smer Z-V

Grob 245
Ženski - prekop skelet – lobanja femur 2 konca femurja starost 45-50 let.
Pridatki: Ob mandibuli 3 fragmenti obsenčnega obročka z 1
fr. bronaste jagode

Grob 249
Na levi strani gr. 248 je 249 v isti globini. Starejši skelet.
Smer Z-V. Roki ob telesu Ohranj. dolž 1 m do femurjev
Lobanja nagnjena na desno stran. Brez pridatkov. Ob levi
strani. Ob lobanji 10 cm višje otroški skelet groba 250.

Grob 246
Lobanja fragmentirana. Otroški grob Brez pridatkov Infans
I 2 leti
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Gr. 250
Slabo ohranjen. Dolžina 43 cm Na desni medenici sledovi
zelene patine – prstana ni ki ni ohranjen. Smer Z-V.

Gr. 254
Smer Z-V z 21° proti jugu. Z lobanjo uničil kasnejši pokop
254 – 252. Od kolen dalje ohranjena dolž. 1˙45. Roki preko
medenice

Gr. 251
Otroški (2 leti star) slabo ohranjen skelet. Ohranj. dolž. 0.73
m. Leva roka ob telesu. Pridatki: Na prsnih vratnih vretencih
bronasta fibula. Smer Z-V. Pod lobanjo 2 kovana bronasta
pridatka – uhana

Gr. 255
Ohranjeni hrbtenica levi del prsnega koša leva koksa in femur. Leva roka ob telesu. Lobanja neohranjena Smer Z-V.
Brez pridatkov Ohranj dolž 78 cm

Gr. 252
Ohr. dolž do kolen 78 cm. Desna roka ob telesu leva dislocirana. Pridatki: Ob levi temporalki obsenčna obročka Lob.
nagnjena na levo stran. Zraven na levi strani grob 253
Smer Z-V. Ohranj dolž

Gr 256
Juvenilni Adultus skelet slabo ohranjen. Ohranj Dolž 70 cm
do kolkov. Roki ob telesu. Pridatki: Na levi strani več obročkov s perlami in obroček z zavoji Smer Z-V z 23° proti J. Leži
na ilovici. Za njim vertikalno stoječ ploščat kamen.
Pridatki slabo ohranjeni!
ženski

Gr 253
Smer Z-V. Roki ob telesu. Lobanja na desno. Brez pridatkov.
Ista globina kot
Leva stran 253 dislocirana pri pokopu 2532. Dolž: 176 cm

Op. v bližini sk. sestava 256 sklenjen srebrn obs. obroček
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Gr. 257
Ohranjen samo prsni koš. Dolž. 46 Vse ostalo uničeno.
Ohranj. dolž
Pridatki: Pod lobanjo najdeni 4 bronasti obročki. Z lobanjo
na skali
Smer Z-V

Smer Z-V. Dolž. 57

Gr. 258
Prekop. Ohranjeni femur del lobanje prsti. Pridatki: Med
kostmi bronast prstan in obsenčni obroček
Ostali del noge od kolen v profil
Ohranjena. Dolž.
Smer Z-V.
20 cm zahodno 2 bron. mala obročka v isti globini – opisana
pri tem grobu poleg njiju tibia

Grob 261
Ohranjena samo lobanja Zraven nje xxx s femur Ostali del
uničen. Brez p.
Prekop!

Grob 260
Ohranjen samo spodnji del nog. Dolž 90. Pridatki: Obsenčni
obroček – fragment lociran neznano. Smer Z-V

Grob 262.
Ohranjena samo desna polovica prsnega koša dolž 60 cm
Desna roka ob telesu Ostali del uničen. B. p
Smer Z-V
Spol ? starost adultus
humerus 33,5 cm

Gr. 259
Slabo ohranjen skelet le delno Desna roka ob telesu. Ostali
del uničen. Brez pridatkov
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Gr 263.
Ohranjena desna stran Brez lobanje. Desna roka ob telesu.
Leva stran uničena s srednj kanalom. Smer Z-V. Brez pridatkov. D. 90 cm

Grob 267
Smer Z-V. Desna r ob telesu, leva preko križne kosti. Slabo
ohranjen Dolž 1˙30 Spodnji del nog gre v profil. Na stegnjenicah leži z lobanjo v isti smeri skelet 268 ki gre z trebušnim
delom že v profil.

Gr. 264
Prekop uničen ob kanalizaciji. B. p.
Premetane kosti. Smer Z-V

Grob 268
Smer Z-V. Lobanja slabo ohranjena. B. p.

Gr. 265
Smer Z-V 20-25 proti jugu. Moški ženski. od femurjev navzdol
v profilu. Roki ob telesu. [Roki ob telesu] Lobanja na desno.
Pridatki: Na prstu desne roke bronast prstan – sredinec. Dobro
ohranjena. Dolž do profila 102 m, ostali del v profil

Grob 267A
Juvenilen Infans II otroški leži na nogah 267A
Družinski grob istočasen 268 - 267 - 267A

Grob 266
Ohranjena samo lobanja
Brez pridatkov

Na sredini glavnega cestišča med Peterčkovo hišo – Titov trg
5 in 15 najden ob prekopu za kanal v globini 0˙50 m skeletni
grob, ki je bil ob teh delih uničen – Juvenilen brez pridatkov

Še nima tekoče številke in mesto v skici!! Grob 291
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10. 4. 1965

Leva roka ob telesu, desna preko coxae. Femur = 37,5 cm
Moški, starost ca 40 let. Ženska.
Pridatki: Ob desni temenici in senčni kosti 2 obročka in luničasti uhan, nekoliko zmaknjeno. Ob levi prav tako 2 obročka
in luničasti uhan.

Gr 269.
Skeletni pokop. Smer V-Z. Skelet slabo ohranjen. Ohranjena
dolžina 166 cm. Femur = 43,5, tibia 38,2 cm
Desna Leva roka pod coxo, leva desna ob telesu. Moški, starost 30-35 let. Brez pridatkov. Desni del noge razbit zaradi
pokopa 270

Gr. 272.
Skeletni pokop. Slabo ohranjen. Ohranjena dolžina 145.0 cm,
femur 39,7
Smer V-Z.
Desna roka ob telesu. Leva preko coxae
Starost 40-45 let. Moški

Gr. 270.
Skeletni pokop. Skelet slabo ohranjen. Smer za 22° proti S.
Ohranjena dolžina 142,3 cm Desna in leva roka preko coxae.
femur = 41,1 cm Ženska, starost ca 25-30 let
Brez pridatkov ob glavi. Pridatki: na desni roki ohranjen srebrn prstan.

Na skeletu 272 zgoraj prekop. 272a
Ob desni levi rami: del femurja cavdalni,
Ob desni levi roki: tibia. Preko prs del humerusa
Ob desni roki: del coxae in humerusa 		
maturus, moški

Gr. 271.
Skeletni pokop. Skelet slabo ohranjen. Smer za 16 20-25° proti S. Ohranjena dolžina 141,5 cm
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Pridatki: Ob tem prstni člen s prstanom.
Spol ? Starost adultus.
oglje 		
* Ob levi strani ob l. humerusu ostanki deske

Gr. 273
Skeletni pokop. Zelo slabo ohranjen. Skelet samo do ram,
ostalo gre v V profil. Glava leži na desni strani prsnega koša
groba 274.
Smer V-Z. Ženska, infans II starost 14 let.
B. p.

Gr. 275.
Skeletni pokop, pod grobom 274. Lobanja sk. 274 na desni
coxi. Skelet slabo ohranjen Ohranjena dolžina do konca femurjev 108,3 cm femur = 39,3 humerus =
Smer 20° - 25° proti S.
Leva roka in desna ob telesu. Pridatki: Na levi roki najden
prstan, ob levem femurju. Spol ženski, starost 35-40 let
Grobovi s prekopi

Gr. 274
Skeletni pokop. Skelet slabo ohranjen. Skelet ohranjen do
kolka, noge v V profil. Smer V-Z. Ohranjena dolžina 73 cm
Leva roka ob telesu. Desna ob telesu velik premik. Starost ca
40 let Moški B. p.
*
274a
Ob desni strani prekop št. 274.a. Ohranjena 2 večja fragmenta l. in d. femurja. Deli radiusa in ulne ter levi
del humerusa (cranialni)

Ob levi tibii ostanki prekopa 275a. Cavdalni del femurja, ki
se podaljšuje v V profil. Spol moški? Starost adultus.
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Gr. 276
Skeletni pokop. Skelet slabo ohranjen. Do lumbalnega dela,
ostalo gre v profil. Ohranjena dolžina 42 cm. Moški, starost
25-30 let. B. p.

V isti globi v profilu V. najdene nekaj koščkov bakrene žice v
bližini ostanki skeleta (nekaj reber) infans II.
Kv. II
Gr. 277
V (vzhodnem) profilu lobanja ženska starost ca 30-35 let. Pridatki: Najden 1 (obsenčni obroček s plavim oktaedrom uhan s
perlo plava polieder. Ob lobanji večji kos keramike

276a
Levo od groba 276, ostanki prekopa 276a Ob levem humerusu del desne coxae, del femurja (cranialni) in nekaj delov
reber. Spol? Starost adultus. B. p.

Gr. XXVII.
Skeletni pokop. Skelet srednje ohranjen. Smer S-J 10° proti V.
Ohranjena dolžina 162,3 cm femur 41,7 humerus 30.4 spol
moški ženska starost ca 40 let
Pridatki: na levi strani prsnega koša svetinjica
na xxx svetinica
na desnem femuru (cap. femu) križ, 2 svetince in jagode od
molka.
3 igle
Roke prekrižane na kolku

Slučajne najdbe – glej označbe škatlic
Kv. VII.
Najdba I.
V V profilu najdena dva obročka v globini 46 cm. V bližini
ni skeleta
Kv. VII.
Najdba II.
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Gr 278
Skeletni pokop. Ohranjena dolžina 65 cm, ohranjeno samo
desni femur, desni del kokse in del vretenc. Smer V-Z. Pridatki: Na desnem femurju je bila najdena bronasta srebrna
pasna spona. Spol ? Adultus. Pod njim je viden še en pokop
– 279

Grob XXVIII.
Skeletni pokop, brez pridatkov. Prekop. Najdeno fragmenti
lobanje, deli kokse, deli femurja Adultus. Spol moški ? Smer
V-Z ?

Grob 281
Skeletni pokop. Brez lobanje. Ostalo ohranjeno fragmentarno. Obe roki položeni na kokso. Ohranjena dolž. 110 cm.
Spol moški?, adultus maturus ca 40 let. femur 43,2. Pridatki: Desno ca 20 cm od groba najden prstan. (v smeri glave)
slučajna najdba
Smer pokopa V-Z, odklon 10° proti Severu.

Grob 279
Skeletni pokop. Smer V-Z. Otroški skelet ca 10 let. Ohranjen
je le levi femur, del kokse in nekaj vretenc. Nad grobom 279
se je najdel grob 278
Brez pridatkov.
Grob 280
Skeletni pokop. Ohranjen samo del tibije, del femurja, (desnega in levega) adultus maturus, spol neznan. Smer V-Z Brez
pridatkov. (Prekop)

Grob 282.
Skeletni pokop. fragmentarno ohranjen. Infans 2. Starost ca
15 let. Brez pridatkov. Roke ob telesu. Smer pokopa V-Z, odklon 10° proti Severu.
Grob 282 leži desno od groba 281 na isti višini.
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Grob 283
Skeletni pokop. Glava pod grobom 282. Ohranjena dolžina
170 cm. Smer V-Z. Roke: desna ob telesu, leva pod kokso.
Moški, 55-60 let.
Skelet srednje ohranjen.
Brez pridatkov.
Skelet 283 desno od groba 281 in 182 vendar ca 15 cm nižje
pokopan.

Gr. 285
Odrasel skelet. Leži leva polovica pod gr 2854 10 cm nižje.
Smer Z-V. Slabo ohranjen. Desna roka ob telesu. B. p.
Gr. 286
Lobanja slabo ohranjena
Smer Z-V. B. p.
Gr. 287
Ohranj dolž 1˙35 Smer Z-V
Roki ob telesu. B. p
Poleg njega juv. skelet v isti globini gr. 288.

Pokop v časovnem zaporedju [gr. 284 in 285; op. M. B.]
Gr. 284
Smer Z-V. Ohranjena dolž 1˙55. F. 39.5
Roki ob telesu. Pod njim 10 cm grob 285. B. p.

[Gr. 288]
Roki na trebušnem delu Pridatki: Na levi roki na medenici
bronast prstan s kamnom
Oba slabo ohranjena nad njimi cestišče
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Gr. 289.
Ohranjena gornja polovica skeleta slabo. Desna čez medenico, leva ob telesu. B. p. Starejši skelet. Spol ?
Smer Z-V

Opomba: Grobovi z dvojno oznako (indeksom)
2 pokopa
					
npr. 126, a
Grob 292
Med gr 174 in 175 opis še enega groba, ki pa ni numeriran.
Otroški grob

Gr. 290
Slabo ohranjen skelet. Spol ? Moški Dolž 1˙36
Pridatki: Ob levi tempor 2 bron. obs. obročka Roki ob telesu.
Smer Z-V
19. IV. 65
16 kom črnobelih 6x9
4 kolorji

1) Ločiti po velikosti odrasle od otroških
2) Ločiti deske od oglja.
Določiti držo rok

- 192 fotografij

Bronast prstan iz groba 281 kot slučajna najdba – Glej xxx

Gr 291
- Sredi Titovega cestišča – glej nekoliko strani pred tem
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2.3 TERENSKI DNEVNIK ZAŠČITNIH IZKOPAVANJ V MESTNI HIŠI LETA 1966
Andrej VALIČ

*** [1] ***
Zaščitna izkopavanja
v
Mestni hiši – Gorenjski muzej
Kranj
5. IV. 1966
Andrej Valič
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*** [2] ***

*** [3] ***

Op.: Glej grob 3 na Titovem trgu v Kranju

Mestna hiša – veža
Grob 1
Dobro ohranjen ženska skelet. Adultus. Smer Z-V z odklonom 15° proti jugu. Lobanja nagnjena na desno stran.
Čelni del poškodovan pri delih. Zakopan v humus. Položen
na hrbet. Rroki iztegnjeni ob telesu; desna položena na kolk.
Leva dlan pod zgornji del femurja. Ohranjena dolžina in situ
1.63 cm.
Lega:
Pridatki: Na levi roki prstan okrogel bronast prstan,
sklenjen z malo odebelitvijo okras; dlan ob gornji notranji
strani femurja. Ob zapestju nad kolkom železen nož z trnom
navzgor. Ob desnem femurju so koščki oglja in sežgane kosti
(koščki). Ob desnem femurju večji kamen; pokonci stoječ
prodnik. Globina od današnjega nivoja 1 m. ****** globina
0.40; ostalo je nasuto s peskom, humusom in prodniki.
V tej plasti se najdejo fragmenti halštatske keramike in
srednjeveške
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*** [4] ***

*** [5] ***

Opis pridatkov iz gr. 1
Sklenjen bronast prstan, okroglega preseka. Sledovi
spojitve. Vel: 2,6 x 2,5 cm; deb. 0,3 cm, šir. 0,3 cm.

V nasipnem materialu se najdejo temno sivi srednjeveški
fragmenti keramike in pa posamezni fragmenti halštatske
keramike z rebri in ustja, rjave barve izdelana prostoročno.
V samem nivoju nasutja se je pojavil zid – Opis sledi po
čiščenju.
V notranjosti smo našli in situ ostanke dveh grobov, ki pa
so bili uničeni ob kasnejših delih; t.j. z samo zidavo zidov. Le
deli spodnjih extremitet so še in situ ter dokaz, da so grobovi
starejši in zid mlajši.
Konstrukcija zidu je gotska in je temeljni zid. Povprečna
šir. zidu 0.60 cm in ohranjena višina 0.90 – 1 m.
Časovno sovpada med grobove in stebriščno „dvorano“

Enorezen železen nož z trnom za nasaditev ročaja.
Sledovi lesenega ročaja. Hrbet raven. Prehod trna v rezilo
in hrbet poševen. Ojstrina se zavija proti vrhu. Ohranjena
dolžina 13,9 cm; dolž. rezila 10 cm; šir. rez. do 2,5 cm;
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*** [6] ***

*** [7] ***

Grob 2

Grob 2
Slabo ohranjen juvenilni skelet v smeri V-Z. Ohranjena
dolžina in situ 1.50 cm.
Roki iztegnjeni ob telesu. Lobanja nagnjena na levo
stran. Iztegnjen, na hrbet položen. Kosti nekoliko dislocirane. Vtis, kot da je imel nekoliko levo bočno lego desna stran
telesa dvignjena. Dislocirani leva scapula, levi kolk in spodnji goleni proti notranjosti. Leži v temnejšem humusu 10
cm plitkejše od gr. 1. Ob levi strani večji prodniki do 10 cm;
ob meji grobne jame. Leži na prodnati osnovi.
Pridatki: Na levi strani ob lobanji bronast obsenčni obroček z enojno odebelitvijo.

Nesklenjen bronast obsenčni obroček z enojno
odebelitvijo na koncu. Vel 3,9 x 3,9 cm, deb. 0,3 cm.
(Na levi strani ob****** humerus)
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*** [9] ***
Grob 3
Odrasel skelet - ženska - v iztegnjeni drži z rokami ob
telesu. Pokopan v smeri Z – V z dislokacijo goleni. Lobanja
nagnjena na desno stran. Ohranjena dolžina 1.64 cm
Pokopan v humus pomešan s prodniki. Brez pridatkov!
Le na levi strani ca. 2 cm ostanki žlindre. Globina 0.98 cm.
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*** [10] ***

*** [11] ***

Grob 4
Nesklenjen obsenčni bronast obroček z «S» zanko in
kvačico .
Velikost 4,7 x 3,6 cm; deb. 0,2 cm.

Grob 4
****** ohranjen moški skelet. Ohranjena dolžina 1.64
Smer Z – V. Na hrbtni legi. Roki iztegnjeni in dlani pod
kolki. Lobanja na front
Ležal v humusu. Globina glej planum (0.90 m)
Pridatki: Ob levi senci nesklenjen bronast obsenčni
obroček z “S” zanko in kvačico
Ta
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*** [13] ***

*** [15] ***

Grob 5
Ohranjen spodnji del extremitet – femurji in goleni.
Smer Z – V. Ostali del uničen pri kasnejši gradnji. Zakopan v
humus. Brez pridatkov.
Globina 0.66 m.

Grob 6
Uničen skelet. Smer Z – V. Ohranjen samo spodnji del
goleni. Kasnejši gotski zid sekal grob in ga tudi uničil. Noge
na drugi strani stopala. Brez pridatkov. Ležal v humusu. Meja
grobne jame ni opazna. Globina 76 cm
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*** [17] ***

*** [19] ***

Ob vhodnih vratih v klet v sredini v globini 70 cm najden
na vrhu humusne plasti vreteno in brus
V odpadni jami ob južni strani so bile najdbe keramike
iz latena, grafitirana in ornamentirana s šrafi, rimska in
srednjeveška
Zemlja je bila humusna temna
Možno da gre za del odpadne jame.

Kurišče
V zaključnem delu veže pritličja je bilo odkrito kurišče.
V SV kotu, na živi skali okrogle oblike z rdeče pečeno ilovico
in tanko plastjo oglja in črno obarvano ilovico. Sledov pepela
nismo našli niti drugih ostankov keramike ali kaj drugega.
Bilo je površinsko (nad njim nasip) (glej profil A-C)
premera ca 0.50 m.
Kurišče je verjetno nastalo v času groba 1, saj je ta grob v
neposredni bližini in ob desni roki – dlani so bili drobci oglja
in sežgane kosti.
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*** [21] ***

*** [22] ***

Konservacija
Grobovi so bili očiščeni (1, 2, 3), nekateri dvignjeni.
Ostali so in situ, ne da bi jih kakorkoli p**varili; pod ploščo
je vlažno in toplo (po osebnem vtisu) 3. avg. 1966.

Začetek nov. 1. XI. 1966 pade temperatura okoli 0º C
Pod stekli na notranji strani se močno rosi. Z dvigom
pokrova pri vhodni odprtini se steklo ne rosi
V notranjosti so kosti začele plesneti!
Opozoril na slabe pogoje in posledice, (vendar brez
posluha
16. XI. Nad vhodno odprtino napravljena kovinska
mreža. Ob deseti uri bila močno orosena stekla.
Temperatura okoli 0°C.

Konec septembra (okoli 20. IX) je bilo v jutranjih urah
hladno okoli 2 °C in so se na spodnjih površinah stekla
močno rosila. Torej so vlaga in toplota pod ploščo večji kot
pa nad njo. Notranji pogoji niso enaki zunanjim. Po osebnem
vtisu niso najbolje rešeni pogoji za predmete.
Ventilacija je nezadostna
Dostop do grobov slabo rešen in potrebna bo kontrola z
merili toplote in vlage ter to regulariti z ventilacijo in ustvariti
najboljše pogoje za obstoj eksponatov in situ
24. IX. 1966
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3.1 KOMENTAR
Benjamin ŠTULAR in Mateja BELAK

V tem poglavju predstavljamo katalog grobov iz
izkopavanj v letih 1964 in 1965, ki ga je iz terenskega
dnevnika (glej poglavje 2) sestavil izkopavalec Andrej
Valič.
Ohranjen je v obliki nevezanih listov A4 formata,
ki so nastajali v letih 1982 in 1983 kot kopija pri pretipkavanju. Ohranjeni so v več različicah oz. stopnjah
delah: razni tipkopisi z rokopisnimi dodatki in popravki,
tipkopis z vnesenimi popravki, ki mu je dodano manjše
število rokopisnih popravkov (32 strani) in končni tipkopis z vnesenimi popravki (38 strani). Pripravili smo
e-prepis slednjega.
Razen očitnih, tipkarskih, v tipkopisu nismo popravljali napak.
Ohranili smo številčenje strani izvirnika (primer:
*** št. strani ***), nismo pa skušali posnemati oblikovanja. Besedilom smo dodali nekaj risb (hrani jih
Gorenjski muzej) in fotografij predmetov in grobov.
Pri pregledu dokumentacije smo našli še majhen
zvezek s trdimi platnicami (13 x 19,7 cm), dejansko
rokovnik, oz. t. i. “Praktik” za leto 1981, s pregledom
gradiva in seznamom izrisa. Na 34 straneh (od številčene strani 1 do 34) je od 8. 11. 1983 (9:30) do 7. 2. 1984
(zadnji datum je na str. 29) nastajal opis grobnih vsebin
z merami. Gre za nekak »predvpis« ali »pripravo« za v
inventarno knjigo. Opisov ni delal Valič, ampak (neznana) ženska, kar dokazujejo vmesne pripombe, napisane
v prvi osebi ženskega spola.
Opisi predmetov so v tipkopisu bolj podrobni kot
v zvezku, zato ga (med oglatimi oklepaji) navajamo
samo takrat, ko določenega podatka o nekem predmetu
drugje ni.

T. i. “mali zvezek” s pregledom gradiva in podatki o izrisu
hrani Gorenjski muzej Kranj.
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3.2 GROBOVI IN NJIH INVENTAR
Andrej VALIČ

*** 1 ***

*** 2 ***

GROB 3

GROB 16

Slabo ohranjen ženski skelet do kolkov. Juvenilis.
Smer Z—V. Globina 0,40 m. Dolžina 0,73 m. Roki iztegnjeni ob telesu. Pridatki: Na desni strani kolka do 20
cm oddaljeni kupček oglja.

Pri tehničnih delih uničen ženski skeletni sestav.
Juvenilis. Smer Z—V. Globina 0,30 m. Pridatki: Ob
skeletnem sestavu dva bronasta obsenčna obročka z
enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 3,5 x 3,6 cm;
deb. 0,3 cm in 3,7 x 3,7 cm; deb. C,3 cm. Na prstu roke
sklenjen bronast prstan polkrožnega preseka. Zunanja
stran narebrena. Premer 2,5 cm; deb. 0,4 cm.

GROB 5
Delno uničen skeletni sestav. Spol? Juvenilis. Smer
Z—V. Globina 0,20 m. Pridatki: Pod lobanjskimi fragmenti in na Ključnici nesklenjena bronasta z dvojno
odebelitvijo na konceh. Velikost: 4,3 x 4,5 cm; deb. 0,3
in 4,2 x 4,4 cm; deb. 0,3 cm.

GROB 17
Uničen skeletni sestav. Spol? Infans II. Smer Z—V.
Globina 0,40 m. V humusu ob skeletnem sestavu bronast
luničast uhan z delno ohranjenim obročkom. Okrašen
v zelenem jamičastem emajlu v geometrijskem stilu. Na
spodnji strani livni šiv, okrašen z dvojno vrsto vbodov.
Gornji notranji del razdeljen v dva dela s trikotnim
rogljičastim nastavkom. Zadnja stran gladka. Velikost:
4,1 x 3,2 cm.

GROB 6
Pri tehničnih delih uničen skeletni sestav. Spol?
Infans I. Smer Z—V. Globina 0,30 m. Pridatki: Ob lobanji dva obsenčna obročka. Fragment nesklenjenega
bronastega obročka z enojno odebelitvijo na enem
koncu. Premer 4,0 cm; deb. obročka 0,3 cm. Fragmentarna ohranjen bronast obroček (2/3) brez Premer 3,4
cm; deb. 0,2 cm.

GROB 26
Pri tehničnih delih uničen ženski skeletni sestav.
Adultus. Smer Z—V. Globina 0,41 m. Pridatki: Ob levem
ramenskem sklepu šest bronastih obsenčnih obročkov
in fragment okrogle bronaste žice:
a) nesklenjena bronasta obsenčna obročka z enojno
odebelitvijo na konceh. Velikost: 4,2 x 4,1 cm; deb. 0,3
in 4,0 x 4,1 cm; deb. 0,3 cm.
b) nesklenjena bronasta obsenčna obročka z enim
odebeljenim in drugim prisekanim koncem. Velikost:
3,1 x 3,0 cm; deb. 0,3 cm in 3,2 x 3,0 cm; deb. 0,3 cm.
c) nesklenjena bronasta obsenčna obročka s prisekanima koncema. Velikost: 2,9 x 2,9 cm; deb. 0,2 cm in
2,9 x 2,9 cm; deb. 0,2 cm.

GROB 9
Pri starih delih kanalizacije uničen ženski skeletni
sestav. Adultus. Smer Z—V. Globina 0,80 m. Pridatki:
V humusu ob skeletnem sestavu nesklenjen bronast
obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh.
Velikost: 4,0 x 4,2 cm; deb. 0,3 cm.
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Stran izvirnika (hrani Gorenjski muzej).
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*** 3 ***

GROB 55

d) fragment bronaste žice z zavojem. Dolžina: 3,0
cm; deb. 0,2 cm.

Prekop. Spol? Starost? Globina 0,25 m. Pridatki: V
humusu med kostmi glinasto vreteno bikonične oblike,
rjave barve. Premer 2,9 cm; višina 1,4 cm.

GROB 31

GROB 56

Delno ohranjen ženski skelet. Adultus. Smer Z—V.
Globina 0,57 m. Ohranjena lobanja in desna stran skeleta
do kolkov. Ostali del uničen pri tehničnih delih. Pridatki: Na desni strani lobanje ob ušesu bronast luničast
uhan, izdelan v tolčeni tehniki in okrašen s stiliziranim
rastlinskim ornamentom v tehniki gravure. Lunula se
zaključuje z odebelitvijo. Velikost: 4,0 x 2,2 cm.

Pri tehničnih delih uničen skeletni sestav. Spol?
Starost? Smer Z—V. Globina 0,25 m. Pridatki: Na prstu
roke dva sklenjena bronasta prstana. Eden ima na zunanji strani dvojno horizontalno kaneluro ploščate oblike.
Velikost: 1,9 x 1,9 cm; šir. 0,3 cm; deb. 0,1 cm. Drugi je
sploščen, sklenjen bronast prstan. Velikost: 1,9 x 1,9 cm;
šir. 0,2 cm; deb. 0,1 cm.
[mali zvezek, str. 5:
Opomba:
En prstan v fragmentih]

GROB 39
Fri tehničnih delih uničen moški skeletni sestav.
Adultus. Smer Z—V, Globina 0,41 m. Pridatki: V humusu med skeletnim sestavom fragmentarno ohranjen nesklenjen bronast obsenčni obroček s trojno odebelitvijo
na konceh. Velikost 2,9 x 2,2 cm; deb. 0,2 cm. Ohranjen
tudi deformiran nesklenjen bronast obsenčni obroček
z enim odebeljenim koncem in drugim priostrenim.
Dolžina cca. 7,5 cm; deb. 0,2 cm.

GROB 60
Prekop. Samo dolge kosti. Spol? Adultus. Smer
Z—V. Globina 0,60 m. Pridatki: V humusu med kostmi
srebrni obsenčni obroček s sploščeno zanko in kvačico.
Velikost: 3,7 x 4,2 cm; deb. 0,1 cm.

GROB 43
Fragmentarno ohranjena ženska lobanja. Adultus.
Smer Z—V. Globina 0,50 m. Ostali del uničen pri tehničnih delih. Pridatki: Ob lobanji cca. 0,15 m oddaljen
v isti globini nesklenjen bronast obsenčni obroček s priostrenima konce-ma. Obroček je nekoliko deformiran.
Velikost: 3,2 x 3,4 cm; deb. 0,3 cm.
*** 4 ***
GROB 46
Ohranjena ženska lobanja. Skeletni sestav uničen
pri tehničnih delih. Adultus. Smer Z—V. Globina 0.50
m. Pridatki: Pod lobanjo ob desnem ušesu školjka –
lepotka (Pitaria chione -Linne) s preluknjanim vrhom.
Velikost: 2,7 X 2,1 cm.
Opomba:
Strokovno mnenje je podal in školjko določil dr.
Jože Bole, znanstveni sodelavec SAZU v Ljubljani. Školjka živi v Sredozemlju in na atlantskih obalah Evrope. V
Črnem morju ne živi. Je užitna.
Grobovi 42, 43, 44 in 45 med izkopavanji novembra 1964 (foto:
M. Sajovic, hrani Gorenjski muzej).
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*** 5 ***

sklenjen bronast obroček ovalnega preseka, na katerem
je vpet manjši železen obroček. Velikost: 2,3 x 2,3 cm;
šir. do 0,4 cm; deb. 0,3 cm.

GROB 65
Slabo ohranjen moški skelet. Juvenilis. Smer Z—V.
Globina 0,30 m. Pridatki: Na desni strani ob ušesu nesklenjen bronast obsenčni obroček s prisekanimi konci.
Na debelejšem koncu več zarez. Velikost: 3,2 x 3,3 cm;
deb. 0,2 cm.

GROB 99
Delno ohranjen moški skelet do kolkov. Maturus.
Smer Z—V z odklonom 20° proti N. Globina 0,35 m. Pridatki: Ob lobanji nesklenjen bronast obsenčni obroček
z enojno odebelitvijo in presegajočimi konci. Velikosti
4,4 x 4,1 cm; deb. 0,3 cm. V humusu v skeletnem sestavu
atipičen fragment železa dolžine 5,5 cm; šir. do 2,5 cm.
[mali zvezek, str. 4:
Opomba:
Manjka atipičen fragment železa dolžine 5,5 cm,
šir. do 2,5 cm]

GROB 73
V prvotnem položaju ohranjen samo iztegnjen del
roke. Spol? Maturus. Smer Z—V. Globina 0,40 m. Prekopane dolge kosti položene v smeri vzhod. Pridatki: Na
prstu sklenjen bronast prstan z razširjeno predrto okrasno
ploskvijo. Po sploščenem obodu prstana na zunanji strani
vrezani enokraki križi, prečne in vzporedne črte ter vijuge.
Konci so razpolovljeni in zavihani. Velikost: 2,2 x 2,0 cm;
šir. 0,3 cm; deb. 0,1 cm; šir. okrasne ploščice 0,9 cm.

GROB 100 a
Pri tehničnih delih uničen moški skeletni sestav.
Maturus. Smer Z—V. Globina 0,37 m. Pridatki: Na prstu
roke sledovi patine neohranjenega prstana.

GROB 74
Delno slabo ohranjen skelet od kolkov navzdol.
Spol? Maturus. Smer Z—V. Globina 0,40 m. Pridatki:
V humusu med nogami(sekundarni položaj) sklenjen
bronast obroček ovalnega preseka. Velikost: 3,5 x 3,5
cm; šir. do 0,5 cm; deb. 0,3 cm.
[mali zvezek, str. 5:
Opomba:
Preglej po spolu in starosti]

*** 7 ***
GROB 102
Delno ohranjen skelet. Prizadet ob pokopu sk. 101.
Spol? Juvenilis. Smer Z—V. Globina 0,27 m. Pridatki:
Ob levem boku fragment enoreznega železnega meča
(konica). Ohranjena dolžina 16,2 cm; šir. 3,1 cm.

GROB 92

GROB 104

Popolnoma uničen ženski skeletni sestav v notranjosti zakristije, ob napeljavi vode. Maturus. Smer
Z—V. Globina

Delno ohranjen ženski skelet. Maturus. Smer Z—V.
Globina 0,23 m. Ohranjena lobanja z zgornjim delom
prsnega koša. Pridatki: Ob levi in desni strani lobanje
nesklenjen bronast obroček z enojno odebelitvijo na
konceh. Velikost: 4,4 x 4,5 cm; deb. O,) cm in 4,1 x 4,3
deb. 0,3 cm.

*** 6 ***
1,90 m. Pridatki: Nesklenjen bronast obsenčni obroček
z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 4,5 x 4,7 cm;
deb. 0,2 cm. Fragmentarno ohranjen obsenčni obroček z
enojno odebelitvijo na koncu. Premer 5,2 cm; deb. 0,2 cm.

GROB 111
Slabo ohranjen moški skelet. Adultus. Smer Z—V.
Globina 0,30 m. Pridatki: Na prstu desne roke na notranji strani stegnenice nesklenjen sploščen bronast
prstan polkrožnega preseka. Velikost: 2,1 x 2,2 cm; šir.
0,4 cm; deb. 0,1 cm.

GROB 97
Pri tehničnih delih uničen moški skelet. Adultus.
Smer Z—V z odklonom 10° proti J. Globina 0,26 m.
Pridatki: Na sredi medenice ovalna železna pasna spona
s trnom. Velikost: 4,2 x 4,2 cm. Na istem mestu sploščen
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GROB 112

nega livnega šiva dvojna vrsta vtisnjenih pik. Gornji del
razdeljen z rogljičastim nastavkom v dva delna oboda.
Velikost: 3,0 x 41 2 cm.

Slabo ohranjen skelet. Spol? Infans II. Smer Z—V.
Globina 0,10 m. Pridatki: Ob desni strani lobanje trije
srebrni uhani belobrdskega tipa s fragmentarno ohranjenimi bronastimi obročki. Izdelani v tehniki ulivanja in
okrašeni v tehniki imitacije granulacije. Velikost: 2,1 x 2,9
cm; 2,1 x 3,2 cm; 2,1 x 2,9 cm. Sklenjen bronast obroček
pravokotnega preseka. Velikost 0,8 x 0,8 cm; šir. 0,1 cm;

GROB 118
Slabo ohranjen ženski skelet. Adultus. Smer Z—V z
odklonom 18° proti jugu. Globina 0,33 m. Pridatki: Ob
levi strani lobanje dva nesklenjena srebrna obsenčna
obročka z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 3,5
x 3,2 cm; deb. 0,3 cm in 3,4 x 3,2 cm; deb. 0,3 cm.
Ob desni strani lobanje dva nesklenjena srebrna
obsenčna obročka z enojno odebelitvijo na konceh.
Velikost: 3,4 x 3,4 cm; deb. 0,3 cm in 3,3 x 3,3 cm; deb.
0,3 cm. Na prstu desne roke ob kolku ploščat bronast
prstan sklenjen z zakovico. Po zunanjem obodu tri horizontalno potekajoče kanelure. Velikost: 2,1 x 2,4 cm;
šir. 0,5 cm; deb. 0,5 cm.

*** 8 ***
deb. 0,1 cm. Na desni in levi ključnici okrogli bronasti
klobučasti fibuli z dvignjenim osrednjim delom, na katerem je okras v obliki prepleta elipsoidnih krogov. Izdelani
iz tanke bronaste pločevine. Okras je izveden v tehniki
zobatega kolesa. Zadnji strani gladki s sledovi spajkanega
nosilca in vpenjalca. Premer obeh 2,5 cm; viš. 0,6 cm.
Prednja in ravna zadnja stran spajkani.
Ob lobanji fragmentarno ohranjen bronast obsenčni obroček, na katerem je vodoravno nataknjena delno
ohranjena bikonična bronasta jagoda. Višina polovice
1,0 cm. Na prstu neohranjene roke nesklenjen bronast
profiliran ploščat prstan. Med rebri na zunanjem obodu
v poglobljeni kaneluri okrasen s plastičnimi polkrogi.
Velikost: 1,7 x 1,7 cm; šir. 0,6 cm; deb. 0,1 cm.
Okoli vratnih vretenc ogrlica iz niza jagod v obliki
solz, izdelanih iz steklene mase. Med jagodami tudi plavi
dekorativni členi.

GROB 119
Ohranjena ženska lobanja. Ostali del uničen pri
tehničnih delih. Adultus. Smer Z—V. Globina 0,46
m. Pridatki: Ob lobanji srebrna obsenčna obročka z
zanko in kvačico. Velikost: 2,8 x 3,5 cm; deb. 0,1 cm
in 2,8 x 3,2 cm; deb. 0,2 cm. Fragmentarno ohranjen
bronast obsenčni obroček z zanko. Velikost: 5,6 x 5,6
cm; deb. 0,2 cm. Fragment sploščenega bronastega
prstana polkrožnega preseka. Dolžina: 2,1 cm; sir, 0,3
cm; deb. 0,1 cm.

GROB 113
Delno ohranjen skelet do bokov. Ostali del uničen
pri pokopu sk. 111. Spol? Juvenilis. Smer Z—V z odklonom 10° proti jugu. Globina 0,40 m. Pridatki: Ob
levem in desnem ušesu srebrna uhana belobrdskega
tipa z delno ohranjenimi obročki. Izdelana v tehniki
ulivanja in okrašena v imitaciji granulacije. Na koncu
predrt krak za vpenjanje obročka s kvačico (?). Velikost:
2,1 x 3,6 cm in 2,0 x 3,7 cm.

GROB 120
Slabo ohranjen ženski skelet. Adultus. Smer Z—V
z odklonom 10° - 15° proti severu. Globina 0,18 m.
Pridatki: Na lobanji
*** 10 ***
bronasta obsenčna obročka s kvačicama. Na obodu plavi
perli svitkaste oblike. Velikost: 5,4 x 4,3 cm in 5,4 x 4,3
cm. Premer perle 0,5 cm; viš. 0,3 cm.

GROB 117
Slabo ohranjen skelet na konglomeratni skali. Spol?
Infans II. Smer Z—V. Globina 0,30 m. Pridatki: Pod
lobanjo bronast luničast uhan, okrašen v jamičastem
emajlu (bel, zelen,

GROB 121
Slabo ohranjen moški skelet. Maturus. Smer Z—V.
Globina 0,18 m. Pridatki: Ob levem boku s konico navzgor enorezen železen nož z delno ohranjenim trnom za
nasaditev ročaja. Prehod trna v rezilo in hrbet poševen.
Rezilo se rahlo povija proti konici. Ohranjena dolžina
17,3 cm; največja širina rezila 2,2 cm.

*** 9 ***
rdeč) s stilizirano živalsko figuro v tehniki gravure. Uhan
izdelan v tehniki ulivanja. Na spodnjem delu ohranje84
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GROB 124

GROB 130

Slabo ohranjen ženski skelet. Juvenilis. Smer Z—V
z odklonom 23° proti jugu. Globina 0,20 m. Pridatki: Ob
levi in desni strani senčnic nesklenjena bronasta obsenčna obročka z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost:
2,9 x 3,0 cm; deb. 0,2 cm in 3,1 x 3,0 cm; deb. 0,2 cm. Na
vratnih vretencih bronasta ošiljena igla s pentljo. Dolžina
4,2 cm. Ob vratu dva fragmenta atipične zvite bronaste
pločevine, kot obesek. V bližini vratnih vretenc štiri svitkaste steklene perlice in ena podolgovata, ovalna, zelene
barve ter steklen obesek plave barve. Dolžina 1,7 cm.

Slabo ohranjen moški skelet z manjkajočo lobanjo,
ki je bila prizadeta pri pokopu sk. 143. Maturus. Smer
Z—V. Globina 0,14 m. Pridatki: Ob levi zgornji strani
stegnenice železna pasna spona s trnom, okrogle oblike.
Velikost: 5,5 x 4,8 cm.
*** 12 ***
GROB 132
Delno ohranjen moški skelet. Adultus. Smer Z—V.
Globina 0,20 m. Pridatki: Na levem zgornjem delu stegnenice fragmentarno ohranjena ovalna železna pasna
spona z dvema pravokotnima železnima platnicama za
pričvrstitev na pas. Ohranjena dolžina 7,7 cm.

GROB 125
Slabo ohranjen moški skelet. Maturus. Smer Z—V z
odklonom 15° proti severu. Globina 0,28 cm, Pridatki: Ob
levem kolku enorezen železen nož s prsti okrog držaja in
konico navzdol. Trn za nasaditev ročaja prehaja poševno
v hrbet in rezilo. Konica noža neohranjena. Ohranjena
dolžina noža 14,5 cm; največja širina rezila do 2,5 cm.

GROB 137
Delno ohranjen moški (?) skelet. Adultus. Smer
Z—V. Globina 0,26 m. Pridatki: Ob levi strani zgornjega
dela stegnenice enorezen železen nož s konico navzdol.
Konica noža neohranjena. Prehod trna v hrbet in rezilo
poševen. Ostrina rezila ravna. Ohranjena dolžina noža
18,0 cm; šir. rezila do 2,0 cm.
Ob levem boku sklenjen ploščat bronast prstan.
Velikost 1,8 x 1,8 cm; šir. 0,4 cm; deb. 0,1 cm. Na istem
mestu več fragmentov traku iz bronaste pločevine, šir.
0,5 cm s polovičnim fragmentom krogle.

*** 11 ***
GROB 126
Slabo ohranjen moški skelet. Maturus. Smer Z—V.
Globina 0,25 m. Lobanja nagnjena na desno stran. Roki
iztegnjeni ob telesu. Pridatki: Na levi strani za lobanjo do
ramenskega sklepa in komolca položena v obliki deska
dolžine 0,30 m in širine 0,10 m; deb. 0,1 m.

GROB 138

GROB 127

Slabo ohranjen skelet. Spol? Infans II. Smer Z—V.
Globina 0,20 m. Pridatki: Ob levi in desni senčnici bronast obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh.
Na enem fragmentarno ohranjena okrasitev obročka v
obliki zavite osmice iz tanjše bronaste žice. Velikost: 3,1
x 3,1 cm; deb. 0,2 cm in 3,2 x 2,9 cm; deb. 0,2 cm.

Slabo ohranjen moški skelet. Maturus. Smer Z—V.
Globina 0,67 m. Pridatki: Ob spodnjem delu leve stegnenice fragmentarno ohranjen enorezen železen nož s
konico navzdol. Neohranjena trn in del rezila. Ostrina
rezila ravna, hrbet se povija proti konici noža. Ohranjena
dolžina 12,5 cm; šir. rezila do 1,9 cm. Ob skeletu manjši
sledovi pooglenele deske. Ob levi nogi fragment keramike črno sive barve. Izdelan na lončarskem vretenu.
Glina močno pomešana s kvarcitnimi zrnci. Na zunanji
strani valovnica in prečni vrezi. Velikost: 4,5 x 3,7 cm;
deb. 0,5 cm.
GROB 128
Slabo ohranjen moški skelet. Maturus. Smer Z—V
z odklonom 25° proti jugu. Globina 0,43 m. Pridatki: Na
prstu iztegnjene desne roke nesklenjen bronast prstan trikotnega preseka. Velikost: 2,2 x 2,1 cm; šir. 0,43 m; deb. 0,1 cm.

Bronasta obročka iz groba 138. M. = 1:1.

85

GROBIŠČE ŽUPNA CERKEV V KRANJU. DOKUMENTACIJA O IZKOPAVANJIH V LETIH 1964, 1965 in 1966

*** 13 ***

GROB 147

GROB 139

Dobro ohranjen moški skelet. Maturus. Smer Z—V.
Globina 0,12 m. Roki ob telesu, upognjeni ob komolcu in
položeni preko trebušnega dela. Pridatki: Na križnici železna pasna spona pravokotne oblike s trnom. Velikost:
7,2 x 4,6 cm. Na medenici v polkrogu šest školjk z vrhom
navzgor. Vrhovi školjk imajo dvoje prevrtanih lukenj.
Velikost: 7,2 cm. Med petama iztegnjenih nog okrogla
železna pasna spona s trnom. Velikost: 5,3 x 5,2 cm. Nad
stopali še ena školjka z dvojnimi luknjicami na vrhu.
Preko golenic položena stegnenica drugega skeleta.

Delno ohranjen ženski skelet. Adultus. Smer Z—V.
Globina 0,25 m. Pridatki: Ob desni senčnici srebrna
obsenčna obročka. V deformirani obliki obroček s sploščeno zanko in kvačico. Velikost: 3,2 x 2,2 (?) cm; deb.
0,2 cm. V fragmentarno ohranjeni obliki pa obroček s
kvačicama. Velikost: 3,6 x 3,4 (?) cm; deb. 0,1 cm.
GROB 141

Opomba:
Školjke je analiziral dr. J. Bole: Chlamys opecularis
(L.); fam. Pectinidae. Živi v Sredozemskem morju in na
atlantskih obalah Evrope de Anglije. Je zelo pogosta v
sipinah in užitna.

Delno ohranjen moški skelet. Maturus. Smer Z—V.
Globina 0,15 m. Pridatki: Ob desnem komolcu majhni
koščki oglja.
GROB 142

*** 15 ***

Delno slabo ohranjen ženski skelet. Adultus. Smer
Z—V. Globina 0,15 m. Pridatki: Ob levi in desni senčnici nesklenjena bronasta obsenčna obročka z enojno
odebelitvi-jo. Velikost: 3,4 x 3,3 cm; deb. 0,2 cm; drugi
deformiran.

GROB 148
Delno ohranjen ženski skelet. Senilis. Smer Z—V.
Globina 0,26 m. Pridatki: Ob levem ušesu nesklenjen bronast obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh.
Velikost: 4,4 x 4,2 cm; deb. 0,3 cm. Ob desni ključnici nesklenjen bronast obsenčni obroček z enojno odebelitvijo
na konceh. Velikost: 4,5 x 4,2 cm; deb. 0,3 cm.

GROB 144
Delno ohranjen skelet od medenice navzdol.
Spol? Maturus. Smer Z—V. Globina 0,26 m. Pridatki:
Na medenici več fragmentov slabo ohranjene železne
pasne spone s trnom. Ohranjeni pravokotni platnici za
pričvrstitev pasu. Velikost: 6,0 x 3,7 cm. Ob desni stegnenici nesklenjen bronast obroček (prstan) z odsekanimi
konci. Velikost: 1,8 x 1,7 cm; deb. 0,2 cm.

GROB 149
Delno ohranjen moški skelet. Adultus. Smer Z—V
z odklonom 19° proti jugu. Globina 0,15 m. Pridatki: Ob
zgornjem delu leve stegnenice okrogla železna pasna
spona z neohranjenim trnom. Velikost: 5,4 x 3,6 cm.

*** 14 ***

GROB 150

GROB 146

Slabo ohranjen ženski skelet. Adultus. Smer Z—V.
Globina 0,12 m. Pridatki: Na medenici okrogla železna
pasna spona s trnom. Velikost: 4,6 x 4,2 cm.

Slabo ohranjen ženski skelet. Maturus. Smer Z—V.
Globina 0,21 m. Pridatki: Ob desni senčnici bronast
luničast uhan. Izdelan v tehniki ulivanja in okrašen v
jamičastem emajlu (bel, plav) v stiliziranem geometrijskem ornamentu. Med jamicama gravura črt, izdelana
z vbodi. Kot okras tudi na livnem šivu dvojna vrsta
vbodov trikotne oblike. Velikost: 3,1 x 4,5 cm. Ob levi
senčnici bronast luničast uhan. Izdelan v tehniki ulivanja
in okrašen v jamičastem emajlu (bel, plav) v stiliziranem
geometrijskem ornamentu. Med jamicami gravura črt,
izdelana z vbodi, kot okras tudi na livnem šivu dvojna
vrsta vbodov trikotne oblike. Velikost: 3,0 x 4,3 cm. Pod
levo golenico podočnik divjega prašiča. Dolžina 11,6 cm.

GROB 153
Delno ohranjen skelet. Spol? Infans I. Smer Z—V.
Globina 0,30 m. Spodnji del skeleta uničen s pokopom
skeleta 154. Pridatki: Na vratnih vretencih okrogla
bronasta fibula z nazobčanim robom. Na prednji izbočeni ploskvi je v tehniki vtisa predstavljen človeški lik z
okroglim obrisom obraza, na katerem sta naznačeni s
krožcema očesi in nos v obliki črke V. Glava počiva na
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GROB 155
Slabo ohranjen skelet. Spol? Infans II. Smer Z—V z
odklonom 30° proti jugu. Roki ob telesu. Leži z lobanjo
na trebušnem delu skeleta 154. Pridatki: Na ledvenih
vretencih manjša perlica iz steklene testovine polžaste
oblike. Višina 0,4 cm.
GROB 157
Slabo ohranjen moški skelet. Maturus. Smer Z—V.
Globina 0,24 m. Pridatki: Od levega ramenskega sklepa
pod iztegnjeno roko do kolka sledovi pooglenele deske.
Širina 0,10 m.
*** 17 ***
Okrogla bronasta zaponka s človeškim likom iz groba 153
(foto: M. Sajovic, hrani Gorenjski muzej).

GROB 161
Delno slabo ohranjen moški skelet. Maturus. Smer
Z—V. Globina 0,26 m. Pridatki: Na levi strani medenice
okrogla železna pašna spona z neohranjenim trnom
premera 3,0 cm, ki jo preči pravokotna železna ploščica
dolžine 0,7 cm, višine 1,4 cm.

stasitem vratu. Desna roka je odročena. Telo je nakazano
v obliki pravokotnika. Od pasu navzdol se vijejo črte,
prav tako od desne strani

GROB 162

*** 16 ***

Delno ohranjen moški skelet. Maturus. Smer Z-V
z odklonom 20° proti jugu. Globina 0,32 m. Pridatki:
Ob ledvenih vretencih nesklenjen bronast obsenčni
obroček z enojno odebe-litvijo na konceh. Velikost: 2,7
x 2,7 cm; deb. 0,2 cm.

telesa proti zunanjemu robu fibule in od desne roke
navzgor. Leva stran je zakrita z močno patino, na kateri
so vidni sledovi blaga. Zadnja stran vbočena in gladka.
Na njej sledovi spajkanja nosilca in spenjalca. Velikost:
3,4 cm; deb. 0,1 cm. Na sredi leve in desne ključnice
kasnoantična bronasta novčiča z luknjico. (Averz in
reverz nečitljiva.) Premer 1,6 cm in 1,5 cm. Ob levi
senčnici nesklenjen bronast obsenčni obroček z enojno
odebelitvijo na konceh. Velikost: 2,9 x 2,9 cm; deb. 0,2
cm. Na istem mestu nesklenjen bronast obsenčni-obroček z dvojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 3,4 x 3f4
cm; deb. 0,3 cm. Ob desni senčnici nesklenjen bronast
obsenčni obroček z dvojno odebelitvijo na konceh.
Velikost: 3,4 x 3,3 cm; deb. 0,3 cm. Ob levi ključnici
steklo rumene barve pravokotne oblike. V sredi vložen
vijoličast vložek rombične oblike (0,8 x 0,8 cm; deb. 0,2
cm). Dolžina 3,6 cm; šir. 1,0 cm; deb. 0,4 cm. Na prsnih
vretencih plava steklena perla v obliki svitka. Premer
0,9 cm; viš. do 0,6 cm. Med rebri na prsih brezobličen
obesek zelene barve z luknjico na vrhu. Dolžina 2,5 cm;
šir. 1,5 cm; deb. do 0,7 cm.

GROB 163
Delno ohranjen ženski skelet. Maturus. Smer Z-V.
Globina 0,31 m. Pridatki: Ob levi in desni strani senčnice
nesklenjen bronast obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh. Konci so presegajoči. Velikost: 4,6 x 4,9
cm; deb. 0,2 cm in 4,9 x 5,1 cm; deb. 0,2 cm.
GROB 164
Dobro ohranjen ženski skelet do medenice. Maturus. Smer Z-V. Globina 0,32 m. Ostali del skeleta sega
pod stopnice ob desnem vhodu v cerkev. Pridatki: Ob
levi in desni strani senčnice nesklenjen bronast obsenčni
obroček z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 4,7 x
4,9 cm; deb. 0,2 cm in 4,0 x 4,3 cm; deb. 0,3 cm.
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*** 18 ***

GROB 172

GROB 165

Ohranjena ženska lobanja. Maturus. Smer Z-V.
Globina 0,32 m. Ostali del skeleta pod stopnicami. Pridatki: Ob levi in desni strani senčnice nesklenjen bronast
obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh.
Konci so presegajoči. Velikost: 2,0 x 2,4 cm; deb. 0,1 cm
in 2,0 x 2,4 cm; deb. 0,1 cm.

Delno ohranjen skelet. Spol? Juvenilis. Smer Z-V.
Globina 0,33 m. Pridatki: Ob levi in desni strani bronast
lunicast uhan. Izdelan v tehniki kovanja in ornamentiran
z gravuro. Okras tvorijo viseči trikotniki ( geometrijski
ornament ). Velikost: 4,9 x 5,1 cm in 4,1 x 2,8 cm.

GROB 175

GROB 166

Dobro ohranjen ženski skelet. Adultus. Smer Z-V.
Globina 0,20 m. Pridatki: Pod lobanjo ob temenu nesklenjen bronast obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na
konceh. Konci presegajoči. Velikost: 4,1 x 3»8 cm; deb.
0,2 cm. Na prstu desne roke med stegnenicama nesklenjen bronast prstan z ošiljenimi in presegaj očimi konci
okroglega preseka. Velikost 2,6 x 2,6 cm; deb. do 0,4 cm.

Slabo ohranjen ženski skelet. Adultus. Smer Z-V.
Globina 0,43 m. Pridatki: Pod levo stegnenico vidni
sledovi poogle-nele deske. Dolžina in širina deske
neopazna.
GROB 167
Slabo ohranjen ženski skelet. Senilis. Smer Z-V.
Globina 0,27 m. Pridatki: Ob močno poškodovani
lobanji na levi strani ob senčnici bronasta luničasta
uhana. Izdelana v tolčeni tehniki. Okrašena v gravuri,
ki predstavlja stili-ziran geometrijski okras. Velikost: 2,7
x 3,2 cm in 2,6 x 3,8 cm.

*** 20 ***
GROB 177
Delno ohranjen moški skelet od medenice navzdol
do kolen. Maturus. Smer Z-V. Globina 0,23 m. Pridatki:
Na levi strani ob vrhu stegnenice delno ohranjen enorezen
železen nož s konico navzdol. Prehod trna v rezilo poševen. Hrbet noža raven in se povija proti vrhu. Ohranjena
dolžina 17,4 cm; šir. rezila do 2,6 cm. Na prstu iztegnjene
leve roke fragmentarno ohranjen srebrn prstan. Na zunanjem obodu troje vzporednih vodoravnih kanelur, v
katerih so vrezi. Premer 2,3 cm; šir. 0,7 cm; deb. 0,1 cm.

GROB 168
Delno ohranjen skelet. Spol? Juvenilis. Smer Z-V.
Globina 0,23 m. Pridatki: Od prekopu skeleta odkrit v
sekundarnem položaju fragmentarno ohranjen bronast
obsenčni obroček z zanko. Velikost: 4,7 cm; deb. 0,2 cm.
Ob levem boku železna pašna spona s trnom polkrožne
oblike. Velikost: 5,2 x 4,6 cm.
*** 19 ***
GROB 171
Ohranjena samo ženska lobanja, ostali del prekopan. Maturus. Smer Z-V. Globina 0,41 cm. Pridatki:
Ob desni strani senčnice srebrn luničast uhan. Izdelan
v tolčeni tehniki. Okrašen v gravuri. Motiv na prednji
strani tvorijo vzporedne linije z zavojem v sredi, zadnja
stran gladka. Velikost: 3,1 x 4,3 cm. Poleg njega srebrn
luničast uhan. Izdelan v tolčeni tehniki. Okrašen v gravuri z zobatimi kolesci. Motiv je geometrijsko stiliziran.
Zadnja stran uhana okrašena v geometrijskem stilu. Velikost: 2,8 x 3,9 cm. Na levi strani senčnice enako velika
srebrna uhana, izdelana v isti tehniki in ornamentiki kot
prva dva. Velikost: 4,2 x 3,0 cm in 2,8 x 3,9 cm.

Železen nož in srebern prstan iz groba 177. M. = 1:2.

GROB 180
Delno ohranjen ženski skelet. Juvenilis. Smer Z-V.
Globina 0,17 m. Pridatki: Ob levi in desni strani senčnice
nesklenjen bronast obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 4,1 x 3.6 cm; deb. 0,3 cm in
4,1 x 4,0 cm; deb. 0,2 cm. Po prsnem košu raztresena
žitna zrna.
Opomba: Žito je analiziral dr. Alojz Šercelj, znanstveni sodelavec SAZU v Ljubljani. Zrnca pripadajo neki
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vrsti pšenice Triticum. Glede na obliko je izključena
vrsta Triticum monococeum ter Triticum compa-ctum.
Zrnca pripadajo še ječmenu - Hordeum in rži - Secale.

*** 22 ***
GROB 190
Dobro ohranjen moški skelet. Adultus. Smer Z—V.
Globina 0,20 m. Pridatki: Na križnici ob levi upognjeni
roki enorezen železen nož s konico navzdol. Prehod trna
v rezilo poševen. Ostrina in hrbet se v zadnji tretjini
povijata proti vrhu. Dolžina 12,2 cm; šir. rezila do 1,7 cm.

GROB 181
Dobro ohranjen skelet. Spol? Infans II. Smer Z-V
z odklonom 30 proti jugu. Globina 0,18 m. Pridatki: Ob
levi in desni strani senčnice bronasta luničasta uhana.
Izdelana v tolčeni tehniki in okrašena v gravuri z zobatim kolescem.

GROB 191
Slabo ohranjen ženski skelet. Adultus. Smer Z—V.
Globina 6,20 m. Leva roka upognjena v komolcu in
položena preko trebušnega dela, desna iztegnjena in
položena preko medenice. Pridatki: Ob desnem ramenskem sklepu bronasta klobučasta fibula z dvignjenim
osrednjim delom, na katerem so slabo ohranjeni sledovi
okrasa, izvedeni v tehniki zobatega kolesca. Izdelana
iz tanke bronaste pločevine. Zadnja in sprednja stran
spajkani. Na zadnji strani sledovi spajkanja nosilca in
spenjalca. Premer 2,4 cm; viš. 0,4 cm.

*** 21 ***
Motiv izveden v geometrijskem stilu. Zadnja stran gladka. Velikost: 2,5 x 4,0 cm in 2,7 x 3,9 cm. Na spodnjem
delu grudnice okrogla bronasta fibula. Izdelana v tehniki
uli-vanja in okrašena z jamičastim emajlom ( moder ).
Osrednji prostor dvignjen. Zunanji rob tvori livni šiv,
okrašen z vrezi. Motiv tvori križ s kraki trikotnikov,
ki se spajajo s krogom v središču. Notranjost kroga in
trikotnikov je zapolnjena z emajlom. Iz zunanjih oglov
trikotnikov potekajo v gravuri izvedeni trikotniki, ki
oblikovno tvorijo štirilistno rozeto.
Zadnja stran usločena in na njej sledovi spajkanja
nosilca igle ter spenjalca. Premer 3,4 cm.

GROB 193
Delno ohranjen ženski skelet. Adultus. Smer
Z—V z odklonom 15° proti jugu. Globina 0,22 m. Roki
iztegnjeni ob telesu. Pridatki: Ob levi senčnici bronast
luničast uhan. Izdelan v tehniki ulivanja. Okrašen v
jamičastem emajlu (bel, temno moder, rjav) s stilizirano
živalsko predstavo. Na spodnjem obodu ohranjen narebren livni šiv. Zgornji notranji obod je z rogljičastim

GROB 184
Slabo ohranjen moški skelet. Maturus. Smer Z-V.
Globina 0,16 m. Pridatki: Ob levi strani lobanje ostanki
oglja.
GROB 185
Slabo ohranjen moški skelet. Adultus. Smer Z-V
z odklonom 22 proti jugu. Globina 0,29 m. Pridatki:
Nad skeletom opazni sledovi zoglenele deske ( dolžina?,
širina? ),
GROB 187
Uničen skeletni sestav. Spol? Adultus. Smer Z-V.
Globina 0,26 m. Pridatki: Ob desni strani lobanje nesklenjen srebrn obsenČni obroček z enojno odebelitvijo
na konceh. Velikost 3,9 x 3,9 cm; deb. 0,3 cm. Na istem
mestu nesklenjen bronast obsenčni obroček z enim
odebeljenim in drugim prisekanim koncem. Velikost:
2,8 x 2,6 cm; deb. 0,2 cm.

Bronast luničat uhan iz groba 193, okrašen s stilizinarim živalskim likom (foto: A. Ogorelec, hrani fototeka Inštituta za
arheologijo ZRC SAZU).
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nastavkom razdeljen v dva oboda in oblikovno tvori
stilizirano vzdignjeno živalsko glavo. Velikost: 4,4 x
3,4 cm. Ob njem srebrn zvezdast uhan z obročkom iz
brona. Spodnji del uhana izdelan v tehniki ulivanja in
predstavlja lunulo z visečo trikrako jagodo. Na krakih
in v sredini zvezde odebelitve. Lunula je obogatena s
prečnimi dekorativnimi rebri. Velikost: 4,8 x 2,4 cm.

*** 24***
GROB 197
Delno ohranjen moški skelet. Maturus. Smer Z—V.
Globina 0,34 m. Roki upognjeni v komolcu in položeni
preko kolkov. Pridatki: Po vsej dolžini nad skeletom,
ob njem in pred njim močno zogleneli tenki ostanki
lesa. Pokop z deskami (?). Oblika krste ni bila zaznavna.

*** 23 ***
Ob desni senčnici bronast luničast uhan. Izdelan v
tehniki ulivanja. Okrašen v jamičastem emajlu (bel,
modro-zelen) s stilizirano živalsko predstavo. Na
spodnjem obodu ohranjen narebren livni šiv. Zgornji
notranji obod je z rogljičastim nastavkom razdeljen v
dva delna oboda in tvori vzdignjeno stilizirano živalsko
glavo. Velikost: 4,1 x 3,1 cm. Ob njem srebrn zvezdast
uhan enake oblike kot na levi strani. Velikost: 4,8 x 2,4
cm. Oddaljen od leve strani lobanje 0,20 cm nesklenjen
srebrn obsenčni obroček z enojno odebelitvijo. Velikost:
2,6 x 2,7 cm; deb. 0,2 cm.

[mali zvezek, str. 17:
GROB ?
(slučajna najdba med grobovi 195 in 200)
fragment srebrnega prstana z vodoravnimi kanelurami. Ohr. dolž. 1,4 cm, deb. 0,2 cm]

GROB 195

GROB 201

Delno ohranjen ženski skelet. Adultus. Smer Z—V.
Globina 0,40 m. Pridatki: Na desni ključnici nesklenjen
bronast obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na
konceh. Velikost: 4,6 x 4,2 cm; deb. 0,2 cm. Ob njem
nesklenjen bronast obsenčni obroček s trojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 3,3 x 3,3 cm; deb. 0,3 cm. Na
prstu iztegnjene desne roke na zunanji strani stegnenice
neokrašen sklenjen srebrn prstan ovalnega preseka.
Velikost: 2,3 x 2,4 cm; šir. 0,4 cm; deb. 0,3 cm.

Slabo ohranjen ženski skelet. Maturus. Smer Z—V.
Globina 0,44 m. Roki položeni preko kolka. Pridatki: Ob
desni senčnici nesklenjen bronast obsenčni obroček z
enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 3,4 x 3,3 cm;
deb. 0,3 cm. Na levi strani fragment obsenčnega obročka
z enojno odebelitvijo. Dolžina 3,0 cm; deb. 0,2 cm. Na
prstu leve roke nesklenjen bronast prstan s presegajočimi
konci, polkrožnega preseka. Velikost: 2,0 x 2,0 cm; šir.
0,2 cm; deb. 0,1 cm.

GROB 196

GROB 204

Delno ohranjen moški skelet. Adultus. Smer Z—V.
Globina 0,40 m. Pridatki: Na iztegnjeni desni roki nesklenjen bronast ploščat prstan. Konici se zožujeta. Na
zunanji strani ob robu in po sredi vodoraven vrez, med
katerim krožci. Velikost: 2,5 x 2,5 cm; šir. do 0,9 cm;
deb. 0,2 cm in nesklenjen bronast prstan s presegajočimi
konci trikotnega preseka. Velikost: 2,0 x 2,1 cm.

Delno ohranjen ženski skelet. Adultus.- Smer Z—V.
Globina 0,45 m. Desna roka iztegnjena ob telesu. Leva
upognjena v komolcu in položena z dlanjo pod desni
kolk. Pridatki: Na desni strani senčnice nesklenjen bronast obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh.
Velikost: 4,2 x 4,1 cm; deb. 0,3 cm. Nesklenjen bronast
obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh.
Velikost: 2,8 x 2,7 cm; deb. 0,3 cm, Ob levi senčnici nesklenjen bronast obsenčni obroček z enojno odebelitvijo.
Velikost: 4,1 x 4,1 cm; deb. 0,3 cm. Nesklenjen bronast
obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 2,7 x 2,6 cm; deb. 0,3 cm. Na prstu leve roke pod
desnim kolkom nesklenjen srebrn prstan, štirikotnega
preseka z zožuj očimi konci. Velikost: 2,4 x 2,2 cm; šir.
do 0,3 cm; deb. do 0,3 cm.

[mali zvezek, str. 19:
GROB 199
Živalski zob]

Bronasta prstana iz groba 196. M. = 1:1.
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*** 25 ***

GROB 215

GROB 207

Delno ohranjen skelet. Spol? Infans II. Smer Z—V.
Globina 0,16 m. Pridatki: Pod lobanjo nesklenjena
bronasta obsenčna obročka z enojno odebelitvijo na
konceh. Velikost: 3,2 x 2,8 cm; deb. 0,2 cm in 3,4 x 3,0
cm; deb. 0,2 cm.

Dobro ohranjen ženski skelet. Maturus. Smer Z—V.
Globina 0,63 m. Pridatki: Ob levi senčnici nesklenjena
bronasta obsenčna obročka z enojno odebelitvijo na
konceh. Velikost 4,2 x 4,2 cm; deb. 0,4 cm in 4,0 x 4,0
cm; deb. 0,3 cm.

GROB 216

GROB 208

Slabo ohranjen moški skelet, Adultus. Smer Z—V.
Globina 0,28 m. Pridatki: V iztegnjeni levi roki ob stegnenici enorezen železen nož s trnom navzgor. Na trnu
sledovi lesenega ročaja. Prehod trna v rezilo poševen.
Hrbet raven in se povija proti vrhu. Dolžina noža 14,1
cm; šir. rezila do 2,3 cm. Ob iztegnjeni desni dlani od
stegnenice oddaljen ca. 0,15 m fragmentarno ohranjen
enorezen železen nož. Na trnu ohranjeni sledovi lesenega ročaja. Prehod trna v rezilo poševen. Ohranjena
dolžina 6,7 cm; šir. rezila do 2,0 cm. Nad lobanjo v humusu (nekaj centimetrov) bronasta šivanka z ušesom in
ukrivljeno ošiljeno konico. Zadnji del z ušesom sploščen.
Dolžina 6,3 cm; deb. 0,2 cm.

Delno ohranjen moški skelet. Adultus. Smer Z—V.
Globina 0,58 m. Pridatki: Na medenici sledovi zoglenele
deske. Oblika ni bila zaznavna.
GROB 209
Dobro ohranjen moški skelet. Maturus. Smer Z—V
z odklonom 20° proti jugu. Pridatki: Ob skeletu, nad
njim in pod njim ter za lobanjo sledovi zoglenelih desk.
Oblika krste ni bila zaznavna.
GROB 212
Delno ohranjen ženski skelet. Maturus. Smer Z—V.
Globina 0,18 m. Pridatki: Ob desni senčnici nesklenjen
bronast obsenčni obroček s trojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 4,7 x 4,2 cm; deb. 0,3 cm. Na istem mestu
nesklenjen srebrn obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 4,0 x 3,5 cm; deb. 0,3 cm.

Bronasta šivanka iz
groba 216. M. = 1:1.

GROB 213
Dobro ohranjen moški skelet. Maturus. Smer Z—V
z odklonom 15° proti jugu. Globina 0,30 m. Pridatki:
Ob petah neskle-

*** 27 ***
GROB 218

*** 26 ***
njen bronast obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na
konceh. Velikost: 5,6 x 5,7 cm; deb. do 0,3 cm.

Delno ohranjen moški skelet. Adultus. Smer Z—V.
Globina 0,18 m. Pridatki: Na iztegnjeni levi roki nesklenjen bronast prstan. Konec prisekan, drugi z enojno
odebelitvijo. Velikost: 2,0 x 1,7 cm; deb. 0,2 cm.

GROB 214
Delno ohranjen ženski skelet. Adultus. Smer Z—V
z odklonom 5° proti severu. Globina 0,20 m. Pridatki:
Pod lobanjo nesklenjen bronast obsenčni obroček z
enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 3,1 x 3,4 cm;
deb. 0,3 cm.

GROB 219
Slabo ohranjen moški skelet. Maturus. Smer Z—V
z odklonom 12° proti jugu. Globina 0,24 m. Pridatki: V
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dlani leve iztegnjene roke ob stegnenici fragmentarno
ohranjen enorezen železen nož. Prehod trna v rezilo
poševen. Hrbet raven. Ohranjena dolžina 12,3 cm; šir.
rezila do 2,0 cm. Pod levo nadlahtnico sledovi zoglenele
deske. Oblika in velikost neopazni .

*** 28 ***
Na istem mestu črna jagoda iz steklene mase. Po obodu
vložena in neenakomerno razporejena očesca rdeče in
rumene barve. Premer jagode 1,4 cm; višina 1,1 cm.

GROB 220

GROB 223

Prekop. Spol? Infans I. Smer Z—V. Globina 0,24
m. Pridatki: Med delno ohranjeno lobanjo in vratnimi
vretenci nesklenjen bronast obsenčni uhan s kvačicama
in tremi bronastimi bikoničnimi jagodami, ki so nanizane horizontalno v razmiku 1,5 in 0,9 cm. Razmik tvori
navoj tanke bronaste žice. Jagode izdelane iz bronaste
pločevine in sestavljene iz dveh polovic, ki sta med
seboj spajkani z robom. Višina jagode 1,3 cm. Premer
roba 1,4 cm. Debelina navoja 0,2 cm. Velikost obročka
6,8 x 6,2 cm; deb. žice 0,1 cm. Dva fragmenta enakega
obsenčnega obročka z bikonično jagodo in navojem ter
zaključek s sploščeno kvačico. Dolžina 1,8 cm. Na prsnih
rebrih antični bronasti novec z luknjico premera 1,7 cm.
(Na averzu viden cesarjev portret, reverz nečitljiv.) Na
istem mestu fragmentarno ohranjena dvoramna fibula
z dvignjenim lokom. Izdelana iz bronaste pločevine in
prednja stran ploskvice okrašena v stiliziranem rogljičastem motivu. Okras izveden v tehniki gravure z zobatim
kolescem. Ohranjena dolžina 3,4 cm; širina ploskvice 2,2
cm. Debelina pločevine 0,1 cm.

Delno ohranjen skelet. Spol? Infans II. Smer Z—V.
Globina 0,26 m. Pridatki: Ob lobanji nesklenjen bronast
obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh.
Velikost: 3,6 x 3,4 cm; deb. 0,3 cm.
GROB 226
Delno ohranjen ženski skelet. Maturus. Smer Z—V
z odklonom 40° proti severu. Globina 0,27 m. Pridatki:
Ob levi senčnici nesklenjen bronast obsenčni obroček
z enojno odebelitvijo na konceh. Konci so presegajoči.
Velikost: 3,4 x 2,9 cm; deb. 0,2 cm. Ob desni senčnici
nesklenjen bronast obsenčni obroček z enim prisekanim
koncem in enim odebeljenim zaključkom. Velikost: 3,4
x 3,4 cm; deb. 0,3 cm.
GROB 230
Delno ohranjen ženski skelet. Adultus. Smer Z—V
z odklonom 12° proti jugu. Globina 0,26 m. Pridatki: Ob
desni senčnici nesklenjena bronasta obsenčna obročka
z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 3,8 x 3,8 cm;
deb. 0,2 cm in 3,8 x 3,7 cm; deb. 0,3 cm.
GROB 236
Delno ohranjen ženski skelet. Juvenilis. Smer Z—V.
Globina 0,23 m. Ohranjena lobanja, ostali skeletni sestav
prekopan, Pridatki: Ob lobanji fragmentarno ohranjena
bronasta obse*** 29 ***
nčna obročka z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost:
3,4 x 3,7 cm; deb. 0,2 cm ter fragment premera 2,9 cm.
GROB 237

Bronat obroček z bikoničnimi jagodami iz groba 220 (foto: M.
Sajovic, hrani Gorenjski muzej).

Delno ohranjen ženski skelet. Adultus. Smer Z—V.
Globina 0,23 m. Pridatki: Na desni ključnici okrogla
bronasta fibula okrašena v jamičastem emajlu svetlo
zelene barve. Osrednji motiv tvori v kovini stilizirana
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ptica (orel) z razprtimi krili v vzletu in glavo obrnjeno
na desno stran. Perje ptice je nakazano z navpičnimi
vrezi. Livni šiv je okrašen z vrezi trikotnikov. Zadnja
stran gladka in na njej sledovi spajkanja nosilca igle in
zapenjalca. Premer 3,5 cm.
GROB 238
Dobro ohranjen ženski skelet. Maturus. Smer Z—V
z odklonom 30° proti jugu. Globina 0,25 m. Pridatki: Ob
levi in desni senčnici nesklenjena bronasta obsenčna
obročka z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 2,8
x 2,9 cm; deb. 0,2 cm in 3,1 x 2,8 cm; deb. 0,2 cm.
GROB 243
Dobro ohranjen ženski skelet. Adultus. Smer Z—V.
Globina 0,43 m. Pridatki: Ob levi. senčnici nesklenjen
bronast obsenčni obroček z odsekanim koncem in enim
ošiljenim. Na debelejšem delu prečni vrezi. Velikost: 3,3
x 3,2 cm; deb. 0,3 cm.

Okrogla zaponka iz groba 251 (foto: A. Ogorelec, hrani fototeka Inštituta za arheologijo ZRC SAZU).

Kraki lunule so poudarjeni z odebeljenim prečnim robom. Velikost: 3,7 x 2,4 cm in 3,6 x 2,2 cm.

*** 30 ***
GROB 245

GROB 252

Slabo ohranjen ženski skelet. Maturus. Smer Z-V.
Globina 0,27 m. Pridatki: Pod spodnjo čeljustjo trije
fragmenti bronastega obsenčnega obročka. Debelina
0,2 cm.

Slabo ohranjen ženski skelet. Juvenilis. Smer Z-V.
Globina 0,30 m. Pridatki: Ob levi senčnici nesklenjena
bronasta
*** 31 ***

GROB 250

obsenčna obročka z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost 3,9 x 3,7 cm; deb. 0,3 cm in 3,9 x 3,7 cm; deb. 0,3 cm.

Slabo ohranjen skelet. Spol? Infans I. Smer Z-V.
Globina 0,30 m. Pridatki: Na desni strani medenice
sledovi zelene patine ( verjetno prstana ? ).

GROB 256
Slabo ohranjen moški skelet. Adultus. Smer Z-V z
odklonom 23 proti jugu. Globina 0,60 m. Pridatki: Na
levi strani ob lobanji več fragmentarno ohranjenih obsenčnih obročkov. Srebrn obsencni spet s kvacicama. Na
obročku nanizani ena plava in ena zelena steklena perla
v obliki svitka. Velikost: 3,6 x 2,5 cm. Na nasprotni strani
sprijetih še troje fragmentov obsenčnih obročkov, ki so
deli odpadlih steklenih jagod: zelena steklena jagoda z
delno ohranjenim bronastim obročkom na kateri sta
vpeti dve manjši plavi perlici bikonične oblike. Bronasta
žica vpeta vertikalno skozi večjo jagodo. Premer 0,9 cm.
Zelena steklena jagoda skozi katero vertikalno poteka
dvoje bronastih žic. Premer 0,9 cm. Enaka jagoda brez
ohranjenih žic; zelena steklena jagoda z delno ohranje-

GROB 251
Slabo ohranjen skelet. Spol? Infans I. Smer Z-V.
Globina 0,30 m. Pridatki: Na vratnih vretencih okrogla
ploščata bronasta fibula izdelana v tehniki ulivanja. Na
prednjem dvignjenem prostoru predstavljen osrednji
motiv: križ s kovinsko obrobo, zapolnjeno z zelenim
emajlom. Kraki se spajajo v središču s četverokotnikom.
Iz zunanjih ogljev med kraki križa vitice. Rob fibule je
narebren. Zadnja stran fibule ravna in na njej sledovi
spajkanega nosilca in zapenjalca. Premer 3,4 cm; višina
0,2 cm. Pod lobanjo dva bronasta luničasta uhana. Izdelana v tehniki kovanja in ornamentirana na prednji
strani z gravuro. Predstavlja stiliziran rastlinski motiv.
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nim obročkom. Žica vpeljana vertikalno in na nasprotni
strani pentlja. Premer 0,9 cm. Zelena steklena jagoda z
delno ohranjenim bronastim obročkom, ki je vpet vertikalno in tvori nejasen zaključek. Obsencni obroček iz
bronaste žice s petimi zavoji in neohranjenimi zaključki.
Na zavojih obešena zvita tanka bronasta žica kot obeski
dolžine 1,0 cm. Velikost 2,4 x 1,8 cm; deb. žice 0,1 cm.
Fragment obsenčnega obročka z dvema ohranjenima zavojema. V bližini skeletnega sestava sklenjen
srebrn obsencni obroček. Velikost: 4,4 x 4,4 cm; šir. 0,5
cm; deb. 0,3 cm.

*** 33 ***
GROB 270
Slabo ohranjen ženski skelet. Adultus. Smer Z—V
z odklonom 22° proti jugu. Globina 0,40 m. Pridatki:
Na prstu desne roke med stegnenicama sklenjen srebrn
ploščat prstan z razširjeno okrasno ploskvico. Motiv
izdelan v tehniki punktiranja in omejen z večanjem.
Na obodu troje prečnih vrezov. Po sredini obada poteka
vodoraven rob. Velikost: 1,9 x 1,8 cm; največja šir. do-0,6
cm; deb. 0,1 cm.

GROB 257
Delno ohranjen skelet. Spol? Adultus. Smer Z-V.
Globina 0,60 m. Pridatki: Pod lobanjo štirje nesklenjeni
bronasti

Bronast prstan iz groba 270. M. = 1:1.

*** 32 ***
GROB 271

obsenčni obročki z enojno odebelitvijo na konceh.
Velikost 4,4 x 4,6 cm; deb. 0,2 cm; 3,7 x 3,7 cm; deb. 0,3
cm; 4,3 x 4,5 cm; deb. 0,2 cm; 4,2 x 2,4 cm; deb. 0,2 cm.

Slabo ohranjen ženski skelet. Maturus. Smer Z—V
z odklonom 25° proti jugu. Globina 0,30 m. Pridatki:
Ob levi senčnici nesklenjen srebrn obsenčni obroček z
enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 3,9 x 3,6 cm;
deb. 0,2 cm. Nesklenjen bronast obsenčni obroček z
enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 5,2 x 5,0 cm;
deb. 0,2 cm. Bronast luničast uhan, izdelan v tehniki
tolčenja. Okrasni motiv tvori viseči polkrog (girlanda)
s stiliziranim rastlinskim ornamentom. Izveden je v
tehniki zobatega kolesca. Velikost: 4,6 x 3,7 cm. Ob levi
senčnici srebrn obsenčni obroček z enojno odebelitvijo
na konceh. Velikost: 3,9 x 3,6 cm; deb. 0,2 cm. Nesklenjen bronast obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na
konceh. Velikost: 5,2 x 5,0 cm. Bronast luničast uhan,
izdelan v tehniki tolčenja. Okrasni motiv tvorijo viseči
polkrogi in viseči dvojni trikotniki. Izveden je v tehniki
zobatega kolesca. Velikost: 4,5 x 3,7 cm.

GROB 258
Prekop. Delno ohranjen skelet. Spol? Adultus. Smer
Z—V. Globina 0,30 m. Pridatki: Med dolgimi kostmi
nesklenjen bronast ploščat prstan z robom po sredi trikotnega preseka. Velikost: 2,6 x 2,8 cm; šir, 0,4 cm; deb.
0,2 cm. Nesklenjen bronast obsenčni obroček z enojno
odebelitvijo na konceh. Velikost: 2,6 x 2,8 cm; deb. 0,2
cm. Nesklenjen bronast obsenčni obroček s prisekanimi
konci in na obodu plava steklena perlica svitkaste oblike.
Velikost: 2,6 x 2,5 cm; deb. 0,2 cm. Nesklenjen bronast
obsenčni obroček s prisekanimi konci. Velikost: 2,6 x
2,1 cm; deb. 0,2 cm.
GROB 260

GROB 274

Delno ohranjen ženski skelet. Maturus. Smer Z—V.
Globina 0,40 m. Pridatki: Ob dolgi kosti fragment bronastega obsenčnega obročka. Debelina 0,1 cm.

Delno slabo ohranjen moški skelet. Maturus. Smer
Z—V. Globina 0,22 m. Pridatki: Ob levi nadlahtnici
ostanki zoglenele deske. Dolžina in širina nezaznavni.

GROB 265

*** 34 ***

Delno ohranjen ženski skelet. Maturus. Smer Z—V
z odklonom 25° proti jugu. Globina 0,35 m. Pridatki:
Na prstu iztegnjene desne roke sklenjen bronast prstan
polkrožnega preseka. Velikost: 2,4 x 2,3 cm; šir. 0,5 cm;
deb. 0,2 cm.

GROB 274 a
Ob desni strani skeleta 274 prekopani in zloženi
deli dolgih kosti skeleta 274 a. Spol? Adultus. Smer Z-V.
Globina 0,22 m, Pridatki: Na členku roke med dolgimi
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kostmi sklenjen bronast prstan polkrožnega preseka.
Robovi prstana narebreni. Velikost: 2,2 x 2,2 cm; šir.
0,3 cm; deb. 0,2 cm.

GROB 290
Slabo ohranjen moški skelet. Maturus. Smer Z—V.
Globina 0,20 m. Pridatki: Ob levi senčnici nesklenjen
bronast obsenčni obroček s prisekanimi konci. Velikost: 4,3 x 4,3 cm; deb. 0,2 cm. Fragmentarno ohranjen
obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh.
Velikost: 4,4 x 4,4 cm; deb. 0,2 cm.

GROB 275
Slabo ohranjen ženski skelet. Maturus. Smer Z-V
z odklonom 25 proti jugu. Globina 0,24 m. Pridatki:
Na prstu leve iztegnjene roke ob stegnenici nesklenjen
bronast prstan z oši-ljenimi konci, polkrožnega preseka.
Velikost: 2,3 x 2,2 cm; šir. do 0,5 cm; deb. do 0,3 cm.

GROB 292
Popolnoma uničen skeletni sestav. Spol? Infans I.
Smer Z—V. Globina 0,15 m. Pridatki: Na prsnih rebrih
bronasta fibula, okrašena v zelenem jamičastem emajlu.
Osrednja ploskev dvignjena. Livni šiv tvori narebren
rob. Oblika okrasa ni znana in uničena pri tehničnih
delih. Premer 2,6 cm. Po vratnih vretencih več jagod iz
steklene testovine in polovica bronaste bikonične jagode.
Po uničenem skeletnem sestavu nekaj zrn žita.

GROB 277
Ohranjena ženska lobanja. Adultus. Smer Z-V.
Globina 0,22 m. Pridatki: Ob lobanji na levi strani srebrn
obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh. Na
obročku temnoplav steklen polieder. Velikost obročka
3,7 x 3,5 cm; deb. 0,2 cm; velikost poliedra 0,6 x 0,6 cm.
Ob lobanji fragment ustja keramične posode, temnosive
barve. Izdelan na lončarskem vretenu. Glina močno
pomešana z apnenčevimi zrnci. Velikost: 6,0 x 4,5 cm;
deb. do 1,1 cm.

*** 36 ***
SLUČAJNE NAJDBE
V sipu fragmentarno ohranjen bronast luničast
uhan. Izdelan v tolčeni tehniki. Na prednji strani okrašen z vrezi krožcev, ki so med seboj povezani. Ob robu
podolgovate ozke lunule poteka vrezan okvir. Velikost:
4,6 cm; šir. lunule do 0,7 cm.
Bronast luničast uhan. Izdelan v tehniki ulivanja.
Okrašen v jamičastem emajlu (bel, rumen, zelen, rdeč).
Na spodnjem robu ohranjen livni šiv. Velikost: 3,7 x
2,8 cm.

Bronast obroček iz groba
277. M. = 1:1.

Nesklenjen bronast obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 3,6 x 3,5 cm; deb. 0,3 cm.

GROB 278

Nesklenjen bronast obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 2,8 x 2,7 cm; deb. 0,1 cm.

Delno ohranjen skelet. Spol? Adultus. Smer Z-V. Globina 0,40 m. Pridatki: Na desni stegenenici sklenjen srebrn
obroček. Velikost: 4,2 x 4,0 cm; šir. 0,7 cm; deb. 0,5 cm.

Nesklenjen bronast obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 5,5 x 5,0 cm; deb. 0,2 cm.

*** 35 ***

Nesklenjen bronast obsenčni obroček z enojno
odebelitvijo na konceh. Velikost: 3,6 x 3,4 cm; deb. 0,3 cm.

GROB 288

Nesklenjen bronast obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 3,6 x 3,4 cm; deb. 0,2 cm.

Slabo ohranjen prekopan skelet. Spol? Starost? Globina 0,15 cm. Pridatki: Na prstu leve roke na medenici
bronast prstan z belim steklenim kamnom štirioglate
oblike kot okras. Velikost: 1,9 x 1,7 cm; šir. obročka 0,2
cm; deb. 0,1 cm. Steklo 0,6 x 0,6 cm; viš. 0,3 cm.

Nesklenjen bronast obsenčni obroček z enim odebeljenim in drugim priostrenim koncem (deformiran).
Velikost: 3,7 x 1,9 cm; deb. 0,2 cm.
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Nesklenjen bronast obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 4,0 x 3,6 cm; deb. do 0,3 cm.

*** 38 ***
Nesklenjen bronast prstan s presegajočimi konci
trikotnega preseka. Velikost: 2,4 x 2,3 cm; šir. 0,5 cm;
deb. 0,2 cm.

Nesklenjen bronast obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 3,1 X 2,8 cm; deb. 0,2 cm.
[rokopis: začetek]
Bronast belobrdski uhan (najden v bližini gr. 117)
še ni opisan!
[rokopis: konec]

Fragment srebrnega prstana z zakovico. Po zunanji
površini dvoje vzporednih reber. Po žlebu gravirane
pike. Ohranjena dolžina 1,6 cm; šir. 0,4 cm; deb. 0,1 cm.
Sklenjen bronast ploščat prstan z zakovico. Po
zunanji površini troje vodoravnih reber. Po žlebovih
gravirane pikice. Velikost: 2,2 x 2,2 črn; šir. 0,4 cm; deb.
0,1 cm.

*** 37 ***
Nesklenjen bronast obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 4,2 x 3,9 cm; deb. 0,2 cm.

Sklenjen srebrn prstan trikotnega preseka. Velikost:
2,4 x 2,4 cm; šir. 0,4 cm; deb. 0,2 cm.

Nesklenjen srebrn obsenčni obroček z enojno odebelitvijo na konceh. Velikost: 5,8 x 3,9 cm; deb. 0,2 cm.

Sklenjen bronast prstan z zakovico. Po zunanji
površini dvoje reber. Velikost: 2,2 x 2,2 cm; šir. 0,4 cm;
deb. 0,1 cm.

Nesklenjen bronast obsenčni obroček z enim odebeljenim in drugim prisekanim koncem. Velikost: 4,7 x
4,2 cm; deb. 0,2 cm.

Sklenjen bronast prstan z zakovico. Ohranjeni trije
fragmenti širine 0,6 cm.

Nesklenjen bronast obsenčni obroček z dvojno
odebelitvijo na enem koncu, na drugem z enojno odebelitvijo. Velikost: 5,3 x 4,6 cm; deb. 0,3 cm.

Sklenjen bronast prstan z zakovico. Na zunanji površini krožci in vodoravni gravirani kaneluri ob robeh.
Velikost: 2,1 x 2,1 cm; šir. 0,7 cm; deb. 0,1 cm.

Nesklenjen bronast obsenčni obroček s prisekanimi
konci. Velikost: 2,4 x 2,4 cm; deb. 0,2 cm.

Fragment prstana z okrasno ploščico in plavim
vloženim steklom ovalne oblike. Velikost: 0,7 x 0,8 cm;
viš. 0,6 cm.

Nesklenjen bronast obsenčni obroček z ošiljenimi
konci. Velikost: 5,4 x 5.7 cm; deb. do 0,4 cm.

Fragmentarno ohranjen bronast ploščat prstan
sklenjen z zakovico. Na zunanji površini horizontalne
kanelure. Približna velikost: 2,2 x 2,1 cm; šir. 0,5 cm;
deb. 0,1 cm.

Nesklenjen bronast obsenčni obroček z enim prisekanim in drugim ošiljenim koncem. Velikost: 2,2 x
2,1 cm; deb. 0,2 cm.
Delno ohranjen bronast obsenčni obroček z jagodo zelene barve, skozi katero prehaja navpično dvojna
bronasta žica, ki tvori pentljo.

Enorezen železen nož z neohranjenim trnom za
nasaditev ročaja. Rezilo ozko in 3e v zadnji tretjini povija proti vrhu. Ohranjena dolžina 12,0 cm; šir. rezila
do 1,6 cm.

Sklenjen bronast obroček štirikotnega preseka.
Velikost: 3,4 x 3,4 cm; šir. 0,7 cm; deb. 0,5 cm.

Fragment enoreznega železnega rezila (noža). Hrbet rezila raven. Ostrina se povija proti vrhu. Ohranjena
dolžina 7,4 cm; šir. do 1,8 cm.

Sklenjen svinčen obroček ovalnega preseka. Velikost: 2,2 x 2,2 cm; deb. 0,2 cm.
Fragmentarno ohranjen bronast prstan iz pločevine
z razširjeno ploskvico. Velikost: 2,7 cm.
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4. TERENSKE RISBE GROBOV

4.1 KOMENTAR
Mateja BELAK

Za popolnejšo sliko ohranjene izvorne dokumentacije izkopavanj dodajamo še terenske risbe grobov. Za
razliko od prejšnjih izkopavanj (1953; glej Štular, Belak
2012a, 4. poglavje) so z letom 1964 začeli sistematično tudi
risarsko dokumentirati vsak grob. Zajemali so stanja ob
določenem času (na določenih globinah), zato je včasih
za isti kvadrant več risb. Risbe na milimetrskem papirju
so narisane v merilu 1:20, risal jih je Marjan Sajovic.

Leta 1964 so začeli izkopavati pred vhodom v
cerkev in izkopnemu polju prilagodili številčenje kvadrantov (kv. I do VI). Nato so vzhodno od kv. I sondo
razširili še za po dva kvadranta (kv. VII do X), nazadnje
pa so zakopali še zahodno od kvadrantov III in VI (kv.
XI in XII).
Zdi se, da je zaradi lažje orientacije Valič kvadrante
preštevilčil, ko je leta 1968 pripravljal načrt grobišča.
Na shematičnem prikazu sta označeni obe številčenji.

Opisi v terenskem dnevniku se ne ujemajo povsem
s kasnejšim načrtom (1968; slika na str. 98). Nekatere nejasnosti sem razložila opombah v Indeksu (pogl. 5), kjer
sem opisala tudi lege tistih grobov, ki jih na načrtu ni.

Shematičen prikaz kvadrantov in njihovo številčenje na terenu (1964/1965) in kasneje pri pripravi načrta (1968).
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4.2 TERENSKE RISBE 1964/1965

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Delovni načrt izkopanih grobov iz let 1964 in 1965 (avtor: Andrej Valič, 1968).
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Grobišče Župna cerkev v Kranju, kv. IX, kasneje preimenovan v kv. I.
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Grobišče Župna cerkev v Kranju, kv. VII, kasneje preimenovan v kv. II in kv. IX, kasneje preimenovan v kv. I.
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Grobišče Župna cerkev v Kranju, kv. II, kasneje preimenovan v kv. IV.
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Grobišče Župna cerkev v Kranju, del grobov iz kv. III, kasneje preimenovanega v kv. V.
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Grobišče Župna cerkev v Kranju, del grobov iz kv. III, kasneje preimenovanega v kv. V.
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Grobišče Župna cerkev v Kranju, kv. XI, kasneje preimenovan v kv. VI.
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Grobišče Župna cerkev v Kranju, kv. VIII in kv. X, kasneje preimenovan v kv. VII.
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Grobišče Župna cerkev v Kranju, kv. IV, kasneje preimenovan v kv. IX.
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Grobišče Župna cerkev v Kranju, kv. V, kasneje preimenovan v kv. X.
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Grobišče Župna cerkev v Kranju, kv. VI, kasneje preimenovan v kv. XI.
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Grobišče Župna cerkev v Kranju, kv. XII.
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5. Indeks
Mateja BELAK

št. groba 2. poglavje
1
2
2a
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12−13
9
9
13, 15
13, 15
13, 15
13, 14, 15
13, 14, 15
13
13
13
13
13
15
13
16
14, 16
16
16
16
16
16, 23
16
16
17

3. poglavje

80, 81
80, 81
80, 81

4. poglavje
98
98
98
98
98
98

kv. na načrtu
(str. 98)

opombe
na meji med hišami št. 15 in 16

ob hiši št. 13
ob hiši št. 13
ob hiši št. 12
ob hiši št. 12
ob hiši št. 14
pod grobom 2
pred hišo št. 10
uničen

80, 81
98
98
98
98

ob hiši št. 13
XII
XII
II

98
98
98
98
98

II
II/III
III
III
III

80
80

pred vhodom hiše št. 16

80, 82

82

98
98
98
98
98
98
98
98
98

III
III
II
III
III
III
III
III
III

98

III
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št. groba 2. poglavje
35

17

36
37
38
39
40
41
42
42a
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

17
17
16, 17
17, 21
17
17
17
17
17−18
18
18
18, 21
18
18
18
18
18
18
18
18
18, 21
18, 21
*
**
18
18, 22
19
19
19
19
19, 22
19
19
19
19
19
19
19
19, 22
20, 22
20
20
19, 20
20
20

3. poglavje

4. poglavje

kv. na načrtu
(str. 98)
III

82

82

82

82
82

82

98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
III
III
III
III

98

III

opombe
na desnem ram. sklepu okostja 34 je lobanja 35;
lobanja vrisana, vendar neoštevilčena

slabo ohranjeni ostanki okostja
83

83
83

odlomki kosti nog; napačno zapisan kot 87 v kv. IV

* Grob 57 v Valičevem dnevniku nikjer ni omenjen s številko. Med opisom groba 56 je samo zaznamek: (Prekop (glej kje je
vrisan).
** Grob 58 v Valičevem dnevniku nikjer ni omenjen s številko. Med opisom groba 55 je samo zaznamek, ki se morda nanaša
na ta grob: verjetno prekop v isti globini
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80
81
82
83
84
85
84

20
20
20
20
20
20
20

98
98

kv. na načrtu
(str. 98)
IV
IV

98
98

IV
IV

98

III

87

20

98

III in IV

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
100a
101
102
103
104
105
106

20
21
21
21
21, 23
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27

98

II

št. groba 2. poglavje

3. poglavje

4. poglavje

opombe

od 81–88 prekopi; samo odlomki okostij

od 81–88 prekopi; samo odlomki okostij

83

83
83
83
83
83

106
98, 106
98, 106
98, 106
98, 106
98, 106
98, 106
98, 106
98, 106
98, 106
98, 106
98, 106
98, 106
98, 106
98, 106

IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
III/IX
III/IX
IX
IX
IX
IX

28

106

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

28
28
28
28
28
28
28
29
30
30
30
30
31
32

98, 106
98, 106
98, 106
98, 106
98, 106
98, 106
98, 102
98, 102
98
98
98, 106
98, 106
98, 108
98, 108

IX
IX
IX
IX
IX
IX
V
V
IX
IX
IX
III
XI
XI

122

31

98, 106

XI

122a
122b

31
31

98, 106
98, 106

IX
IX

84
84
84
84
84

prekop; samo posamezne kosti
prekop; samo dolga kost
pod mejo stopnic; prekop
v zakristiji
nad grobom 94; skupni pokop?
pod grobom 93; skupni pokop?

na risbi (str. 106) je ob desni stegnenici okostja
108 narisana roka s št. 107. (Tudi Pogačnik opisuje ostanke slabo ohranjnenega skeleta.) Na načrtu
tega groba ni!

107

83
84
84

vpisan v kv. III in IV, vrisan pa le v kv. IV. V kv IV
gre za napako (vpisana št. 87 namesto 78?)

113

na terenski risbi sta označena grobova 122a in
122b, na načrtu pa 122 in 122b. (Pogačnik je tu
opisal le eno okostje.)
črki a in b prečrtani, ostane samo 122
črki a in b prečrtani, ostane samo 122
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št. groba 2. poglavje
123
124
125
126

31
31
31
32, 33

126a

33

127
128
129
130

32
33
33
34

131

34

132
133
134
135
136
137
138
139
140
140a
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

34
34
35
34
35
35
36
36
36
37
36
36
37
37
37
37
38, 40
38
38
39

151

39

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

39
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41, 42
42
42
42
43
43
43

3. poglavje
85
85
85

4. poglavje
98, 108
98, 108
98, 108
98, 108

kv. na načrtu
(str. 98)
XI
XI
XI
XI

opombe

starejši pokop na mestu gr. 126; na načrtu in na
sliki na str. 108 ga ni
85
85
85

85

85
85
86

86
86
86
86
86
86
86
86

86-87
87
87

87
87
87
87
88
88
88
88

98, 106
98, 106
98, 106
98, 102

IX
IX
IX
V

98, 102

V?

98, 108
98, 102
98, 102
98, 102
98, 102
98, 102
98, 108
98, 108
98, 108
98, 108
98, 108
98, 108
98, 108
98, 108
98, 108
98, 108
98, 103
98, 103
98, 103
98, 103

XI
V
V
V
V
V
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
V
V
V
V

98, 103

V?

98, 103
98, 103
98, 103
98, 103
98, 103
98, 103
98, 103
98, 103
98, 103
98, 103
98, 103
98, 103
98, 103
98, 103
98, 103
98, 103
98, 103

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

114

na načrtu neoštevičen, vendar vrisan med 130 in
136 (glej ter. risbo na str. 102)

vrisan med 160 in 156, vendar neoštevilčen (glej
ter. risbo na str. 103)

5. Indeks

št. groba 2. poglavje
169
170
171
172
173
174
175

43
43
44
44
45
45
46

176

46

177
178
179
180
180a

46
46
46
47
47

180b

47

181
182
183
184
185
186
187
188
189
189a
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

47
47
47, 50
48
48
48
45, 48
48
49
49
49
49
45, 49
49-50
50
50
51
51
51
51
51
51
52
52
53
52
52
53
53
53
53
54
55
55

3. poglavje

88
88

88

88

88-89

89

89
89
89

89
89
89-90
90
90
90
90
90

90

91
91
91

91
91

4. poglavje

kv. na načrtu
(str. 98)

98
98
98, 101
98, 101
98, 101
98, 101
98, 107

IV
IV
IV
IV
IV
X

98?, 107

X?

98, 107
98, 107
98, 107
98, 107
98, 107

X
X
X
X
IV

98, 107
98, 107
98, 107
98
98, 107
98, 107
98
98, 107
98, 107
98, 107
98, 107
98, 107
98, 107
98, 107
98, 107
98, 107
98, 107
98, 107
98, 107
98, 107
98
98, 107
98, 107
98, 107
98, 107
98, 107
98, 107
98, 100, 105
98, 105
98, 105
98, 100
98, 105
98, 100
98, 100

X
X
X
X
IX
X
X
X
X
X
X
X
XI
V/XI/X
X
IV/X
X
X
X
X
IV
X
X
IV
X
X
X
II
VIII
VIII
II
VIII
II
II

opombe
tik ob robu stopnic; prekop; le odlomki kosti
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na terenski risbi (str. 107) tesno ob 175; predloga
(načrt) je tem mestu rahlo poškodovana, zato se
morda zapis št. groba ne vidi

grobova najbrž kasneje preimenovana v 180 in
180 a in ne več 180a in 180b kot v terenski dokumentaciji (glej str. 47)

(Pogačnik pod to št. omenja le eno okostje.)
Črka a prečrtana (glej str. 49)

grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letih 1964, 1965 in 1966

št. groba 2. poglavje
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

55
55
55
56
56
56
56
57
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58, 59
58, 59
58, 59
58, 59
59
59
59
59
59
59
59
60
60
60
60
60
60

248a

60

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

60
61
61
61
61
61
61
61
62
62
62

3. poglavje
91
91
91
91
91-92
92

92

92

92

92
92-93
93

93
93

93
93
93

93-94
94
94

4. poglavje
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100
98, 105
98, 105
98, 105
98, 105
98, 105
98, 105
98, 105
98, 100, 105
98, 100, 105
98, 100
98, 100
100
98, 100
100
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100
98
98, 100
98, 100

kv. na načrtu
(str. 98)
II
II
II
II
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VII
VII
I/VII
I
I/II
II

opombe

na načrtu ni vrisan; glej terensko risbo (str. 99)
II
na načrtu ni vrisan; glej terensko risbo (str. 99)
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
II
II
na načrtu je grob 248a označen samo kot 248, tako
da sta vrisana dva grobova s to oznako: v kv II, kjer,
glede na terensko sliko (str. 99) leži grob 248 in v
kv. I, kjer so dejansko našli grob 248a (ostanke moške lobanje je Valič poimenoval gr. 248a; str. 60)

98?, 100

I

98, 105
98, 105
98, 105
98, 105
98, 105
98, 105
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100

II/VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
II
II
II
II
II
I/II
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5. Indeks

št. groba 2. poglavje
260
261
262
263
264
265
266
267
267a
268
269
270
271
272
272a
273
274
274a
275
275a
276
276a
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

62
62
62
63
63
63
63
63
63
63
64
64
64
64
64
65
65
65
65
65
66
66
66
67
67
67
67
67
68
68
68
68
68
68
69
69

291

63, 69

292
baročni
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

45, 69
29
29
29
29
35
36
40
40
40
40

3. poglavje
94

94

98, 105
98, 105
98, 105
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100
98

kv. na načrtu
(str. 98)
VII/VIII
VII
VII
I
I
I
I
I

98, 100
98, 99
98, 99
98, 99
98, 99

I
I/VII
I
I
I

98, 99
98, 99
98
98, 99

II
I/II
II
I/II

98, 100

II

98
98, 104
98, 104
98, 104
98, 104
98, 104
98, 104
98, 104
98, 104
98, 104
98, 109
98, 109
98, 109
98, 109

II
VI
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
XII
XII
XII
XII

4. poglavje

opombe

družinski grob; istočasni 268, 267 in 267a

94
94

na skeletu 272 zgoraj prekop 272a
94
94-95
95

ob levi tibii okostja 275 ostanki prekopa 275a
levo od groba 276 ostanki prekopa 276a
95
95

95
95

zunaj izbranega izseka načrta. Po dnevniku (str. 63):
Na sredini glavnega cestišča med Peterčkovo hišo –
Titov trg 5 in 15 ...
ni vrisan. Leži v profilu v kv. IV.

95
98, 102
98, 102
98, 102
98, 102
98, 102
98, 102
98, 102
98, 102
98, 102
98, 102

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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št. groba 2. poglavje
40
XI
39
XII
39
XIII
39
XIV
39
XV
44
XVI
44
XVII
44
XVIII
54
XIX
54
XX
54
XXI
54
XXII
54
XXIII
54
XXIV
55
XXV
55
XXVI
66
XXVII
XXVIII 67
Mestna hiša 1966
71, 72
MH 1
73
MH 2
74
MH 3
75
MH 4
76
MH 5
76
MH 6

3. poglavje

4. poglavje
98, 102
98, 103
98, 103
98, 103
98, 103
98, 101
98, 101
98
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100
98, 100
98, 104
98, 104

kv. na načrtu
(str. 98)
V
V
V
VI
V
IV
IV
VI
II
II
II
II
II
I
II
II
V
VI
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opombe

6. objave
Mateja BELAK

Poročila o izkopavanju in del gradiva iz grobov, izkopanih na grobišču Župna cerkev v Kranju v letih 1964 in
1965 so bili objavljeni v sledečih publikacijah:

Valič Andrej, Kranj. − Varsrvo spomenikov 9, 1962−1964 (1965), 198.
Valič Andrej, Kranj. − Varsrvo spomenikov 10, 1965 (1966), 207.
Valič Andrej, Staroslovanski Kranj, Arheološki vestnik 18, 1967, 417−425.
Šribar Vinko, Stare Vida, Karantansko-ketlaški kulturni krog. K zametkom slovenske kulture. − Ljubljana 1974,
[foto: 8-14, katalog: 32-34, risbe: T. 5-7].
Valič Andrej, La nécropole slave a Kranj, Inventaria Archaeologica 21.
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