
Vinko Šribar, Vida Stare, Tat jana Bregant 

Časovno opredeljena srednjeveška keramika 
V spomin pr i jatel ju in kolegu Stanku Škalerju 

O problemu nastajanja v isokosrednjeveške keramike v slovenskem prostoru in 
o njenem razvoju tudi v obdobju poznega srednjega veka ter o dataci j i keramič
nih obl ik v obdobju od 11. do 15. stol. sta dosedaj razpravl jala R. Ložar v svoji 
š tud i j i ' ter V. Sribar v svojem prispevku o razvoju srednjeveške keramike na 
Otoku pri Dobravi^ ter v katalogu istega avtorja o visoko in poznosrednjeveški 
keramiki na Otoku pri Dobravi.^ 
R. Ložar je v svoji študi j i podal genezo srednjeveške keramike za slovenski pro
stor ter poskusi l okvirno datirat i njene posamezne obl ike. V. Sribar pa podaja 
srednjeveško keramiko le z ene lokaci je, t j . iz f reis inškega t rga Otok pri Dobravi 
— Gutenwerth, vendar s to prednost jo, da je ta keramika časovno zaneslj ivo 
omejena pri svoji spodnj i in zgornj i mej i , da so tu zastopane vse obl ike, ki so 
bi le v uporabi v naselj ih tega časa skozi ves srednj i vek ter da lahko govor imo 
o keramičnem obl ikovnem zakladu v posameznih kul turnih, oz i roma časovnih 
hor izont ih, ki so pa zaenkrat datirani le relativno. Celotnemu prikazu srednjeveške 
keramike v Slovenij i manjkajo doslej absolutne časovne opredel i tve za posamez
ne obl ike. Na temelju zgornj ih prikazov keramike v Sloveni j i lahko govorimo o 
regionalnost i , vendar so si forme na našem prostoru le to l iko sorodne, da opre
delitev ene vel ja najbrž tudi za časovno opredel i tev sorodnih in bl izkih t ipov, 
vsaj na kranjsko-štajerskem prostoru. 
Ker je obl ikovni zaklad srednjeveške keramike zelo bogat, se zavedamo, da bo 
proces njene absolutne opredel i tve zelo postopen in dolgotra jen in tako pomeni 
objava tudi enega časovno opredel jenega lonca prispevek k reševanju celote. 
Ob tej pr i ložnost i smo izbrali nekaj keramičnih najdb, ki so opredel jene z novci 
ali pa tiste, ki so jasno opredel jene pri izkopavanju z zaprt imi, časovno jasno 
def iniranimi horizont i . V tem prispevku bomo objav i l i : lonec, ki je bil izkopan 
v okviru staroslovanskega grobišča na blejskem Otoku in so bil i v njem srebrnik i 
iz 13. stolet ja; vrč iz belokranjskega muzeja v Metl iki z depojsko najdbo bavarskih 
srebrnikov; keramiko iz Grobl ja z jasno časovno opredel jeno strat igraf i jo; kera
miko iz Kostanjevice (?), opredel jeno z arhi tekturo, in, končno, keramiko iz iz
kopavanja na starem gradu v Cel ju, dat i rano s hodnimi površinami. 
K razumevanju keramike z Otoka pri Dobravi bo zaneslj ivo dobrodošla keramika 
iz Grobl ja in Kostanjevice, saj gre za isto geografsko sklenjeno regi jo. Keramika 
z Bleda in Celja pa pomeni splošen donesek k podobi keramike na Slovenskem 
v obdobju srednjega veka. 

Bled — Otok — izkopavanje staroslovenskega grob išča leta 1962 — zakladna 
najdba srebrnikov v loncu (T. 1,1). 
1 . Fragmentiran b ikoničen lonček s š i rokim, l i jakasto razšir jenim ustjem, ki je 
z zgorn j im robom rahlo zavito prot i notranjost i posode. Po vratu posode tečejo 
drobne kanelure. Na največjem obodu je luknj ica s premerom 5 mm. Posoda je 
bi la izdelana iz sivkasto žgane gl ine, pomešane s kremenčevim peskom. Pribl ižna 
višina posode je 170 mm, največji obod 175 mm, premer ustja 165 mm in premer 
dna 55 mm (inv. ŠL S 1885). V Lončku je bi lo 14 tržaških srebrnikov (najmlajši iz 

^ R. Ložar. Staroslovansko in srednjeveško lončarstvo v Sloveniji, Glasnik muzejskega 
društva za Slovenijo, 20, zv. 1—4, 1939, 180. 
^ Objavljeno v tej številki Slovenskega Etnografa na str. 00. 
^ V. Sribar, Arheološko odkrivanje Otoka pri Dobravi — freisinški trg Gutenwerth, projekt 
»Mihovo« — katalog keramičnega gradiva iz leta 1967. j 
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leta 1234), 13 novcev Ar iango de'Visgoni (1260—1282), dva gor iška srebrnika 
Alberta II. (1271—1304) ter 17 aqui lejskih srebrnikov: 10 kosov Gregor io di Monte-
longo (1251—1269) in 7 kosov Raimond del la Torre (1273—1298). Depojsko najd
bo je t reba najbrž postavit i v drugo polovico 13. stoletja. Lonček je bil v zasipni 
plasti nad grobno jamo 54 in 55, neposredno pred severnim vhodom v cerkveno 
lopo. 

Grabrovec pri IVIetliki — zakladna najdba srebrnikov v keramičnem vrču (T. 1,2). 
1. Vrč z enim ročajem iz f ino prečiščene, svetlorjavo žgane gl ine. Ročaj izhaja 
iz vratu posode in sega do največjega oboda. Ročaj je trakast in okrašen z g lo
bokimi prečnimi vrezi . Po obodu tečejo vzporednice-K temnorjave barve, š iroke 
3 — 4 mm. š t i r i vzporednice so na vratu, tr i na ramenu in štir i na največjem obodu. 
Stojna ploskev je ravna in se hitro širi proti največjemu obodu. Višina posode 
s poškodovanim ustjem je 215 mm, največji obod 190 mm, premer dna 95 mm in 
premer ustja 25 mm. V loncu je bi lo čez tri t isoč bavarskih srebrnikov iz obdobja 
med 1393 in 1505. Večj i del te najdbe je v Numizmat ičnem kabinetu Narodnega 
muzeja v Ljubl jani in le manjši je v Belokranjskem muzeju v Met l ik i , skupaj z 
opisanim vrčem. Vrč je izkopal na svojem vrtu Gornik Anton iz vasi Grabrovec 
31 pri Metl iki leta 1941 in je najdbo kot celoto daroval Belokranjskemu muzeju 
v Met l ik i . Depojska najdba kot celota je bi la zakopana verjetno koncem 15. 
stolet ja. 

Kostanjevica (?) 

Kot zakl jučeno najdbo obravnavamo naslednje posode: 
1. B ikonični lonec iz sivkastorjavo žgane i lovice, ki je bi la pomešana z drobn im 
kremenčevim peskom, s š i roko, rahlo navzven zavihanim ust jem. Po obl ik i je ta 
lonec popolna novost, saj je njegov največji obod, ki znaša 196 mm, daleč večji 
od viš ine, ki je 191 mm, premer dna je 124 mm in premer ustja 145 mm. Dno je 
rahlo usločeno. Na osrednjem delu je reliefen ornament vetrnice (T. 2,1); 
2. Bikoničen lonec iz sivkastorjavo žgane gl ine, ki je pomešana z drobnim kre
menčevim peskom. Višina je 138 mm, največji obod 168 mm, premer dna 108 mm 
in premer ustja 141 mm. Tudi ta lonec je širok ter sorazmerno nizek in ima na 
dnu rel iefno upodobi tev vetrnice (T. 2,4); 

3. B ikoničen lonček z l i jakast im ustjem in močno prof i l i ranim zunanj im robom iz 
rumenkastosivo žgane, f ino prečiščene gl ine. Višina je 110 mm, največji obod 
108 mm, premer ustja 110 mm in premer dna 62 mm. 
Ta posoda pomeni izredno obl ikovno obogati tev srednjeveške keramike in to 
zaradi svojevrstne obl ike in sorazmerno majhne stojne ploskve. Obod zelo počasi 
prehaja proti največjemu obodu, ki je v zgornj i polovici posode ter z izredno 
ši rokim vratom, iz katerega izhaja visoko l i jakasto ustje; zanj bi našli le malo 
analogi j med zakladom zgodnjesrednjeveške keramike (T. 2,3); 
4. Vrč s poškodovanim ustjem z enim odloml jenim ročajem iz rumenkasto žgane 
f ino prečiščene gl ine. Po površini posode so ostanki r javkastordeče sl ikanega 
ornamenta, ki je bil verjetno razširjen po vsej površini posode. Po sledovih sodeč 
je imel rastl inski značaj . Vrč je imel zelo š i roko dno z dokaj nagl im prehodom 
prot i največjemu obodu, ki je v spodnj i polovici posode. Ustje je bi lo zelo š i roko 
in l i jakasto. Domnevna višina posode je okol i 156 mm, največji obod 150 mm in 
premer 106 mm (T. 2,5); 
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5. Bikoničen lonec Iz sivosvetlorjavo žgane gl ine, pomešane s kremenčevim 
peskom, z ozkim, rahlo usločenim dnom, z največj im premerom v zgornj i polovici 
posode in z v isokim močno navzven zavihanim ustjem. Na prehodu iz ramena 
v vrat je polkrožno rebro. Na najširšem obodu je luknj ica nepravi lne obl ike. Celo 
površino krasi metl ičast vrez. Višina posode je 128 mm, največji obod 108 mm, 
premer ustja 121 mm in premer dna 70 mm (T. 2,2); 
Izvor in enotnost te najdbe ni zajamčena, vendar kaže, da izvira iz kostanjevi-
škega samostana in je bi la odkr i ta pri rušenju nekega zidu, ki je bil opredel jen 
v čas 15. ali 16. stoletja. 
Te podatke je posredoval ravnatelj dr. Boris Kuhar, ki j ih je dobi l pri pokojnem 
profesorju Stanetu Škaler ju, ravnatel ju Posavskega muzeja v Brežicah, ko mu je 
obl jub i l , da bo najdbo obdelal in objavi l v Slovenskem etnografu. 
Ker so bile te posode v Posavskem muzeju skupaj in neevidentirane in ker sodi jo 
v čas prehoda iz srednjega veka v novo dobo, domnevamo, da je omenjenih pet 
posod t ist ih, ki j ih je profesor Škaler dobi l v Kostanjevici . Vendar ne bomo ne 
glede na nezaneslj ivost najdiščnih podatkov vel iko zgreši l i , če to najdbo posta
v imo v čas druge polovice 15. ali v začetek 16. stolet ja. 

Groblje 
Obsežna najdba keramičnih fragmentov, ki j ih lahko razdel imo v štir i skupine: 
1 . B ikonični lonci iz f ino prečiščene svetlorjavo ali temnosivo žgane i lovice z 
v isoko, rahlo navzven zavihanim ustjem, ki je po notranjem robu enkrat in po 
zunanjem najmanj dvakrat prof i l i rano. Pravi loma teče po obodu posode na pre
hodu iz ramena v vrat eno ali več plast ičnih reber, ki so nastala z g lobokimi 
vrezi (T. 1,6); 
2. Bikonični lonci z močno navzven zavihanim ust jem; to je na zunanji strani 
okrašeno z g lobok im vrezom, ki zunanj i rob ustja razčlenjuje v polkrožni rob in 
stopničasto odebeli tev. Prehod iz vratu v ramena je zelo poudar jen. Ta tip posode 
je bil iz temnosivo žgane, slabo prečiščene i lovice (T. 1,4); 
3. Keramične posode z debel imi stenami z močno navzven zavihanim in odebe
l jenim ustjem in s počasnim prehodom iz ramena v največji obod posode, navad
no iz srednjesive, slabo prečiščene ilovice (T. 1,5); 
4. Vrči iz svet lorumeno žgane, f ino prečiščene i lovice s tenkimi stenami, z močno 
navzven zavihanim ustjem ter ročajem, ki se vzboči nad rob ustja in nato pada 
v ramena posode. Ustje ima zarezo ob zunanjem in notranjem robu, poudarjen 
je rob ustja. Na f ragmentu, ki je ohranjen, sta na prehodu iz vrata v rame 5 mm 
široki srednje rjavi sl ikani črt i (T. 1,3). 
Do te najdbe je prišlo leta 1972, ko so v Grobl ju izkopavali jarek za polaganje 
vodovoda na prostoru med Mart inovo cerkvi jo in Vedetovo hišo (hišni številki 18 
in 19) v globini 60 do 70 cm, kjer je estr ih, nad katerim je 20 cm žganine. V zgor
njem delu te plasti so bil i omenjeni številni ostanki poznosrednjeveške oziroma 
novodobne keramike. Srednjeveško in s tem tudi r imsko kul turno plast je na tem 
prostoru prekrivala debela hudourniška plast, ki je nastala postopoma. Živ l jenj 
ska doba te struge sodi v čas med 14. in 17. stolet jem. Keramični f ragment i , ki 
smo j ih našli , pa sodi jo verjetno v čas 14. ali najpozneje 15. stoletja. 
V zgornjem pregledu smo imeli opravit i s keramičnimi izdelki št ir ih lokaci j , po
sebno pomembni sta najdbi z Bleda in iz Grabrovca pri Metl ik i , ki sta datirani 
z novci. Najdba lonca z depojem novcev z blejskega otoka predstavl ja v tem | 
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primeru našo najzgodnejšo absolutno dat irano najdbo, t j . druga polovica 13, sto
letja. Najpoznejša možna meja za to najdbo je začetek 14. stoletja. Najdba vrča 
iz Grabrovca pri Metl ik i sodi v začetek 16. stoletja, možna pa je tudi že ob koncu 
15. stolet ja. Najdba iz Grobl ja ima širok časovni razpon, t j . okvir 14. in 15. stolet ja, 
ter končno najdba iz Kostanjevice iz 15. in 16. stoletja. 

Takoj je poudari t i , da se najdbe iz Grobl ja, Kostanjevice in Metl ike časovno 
deloma pokr ivajo in tako vidimo, da je vrč iz Grobl ja po fakturi in osnovni obl ik i 
zelo podoben vrču iz Grabrovca pri Met l ik i . Po drugi strani pa lahko govor imo 
o sorodnost i usti j posod iz Grobl ja s posodami iz Kostanjevice, ko gre najbrž za 
forme, ki so bi le skupne v 15. stolet ju. Trenutno imamo v misl ih lonec z močno 
zavihanim ter poudar jenim in odebel jenim ustjem, ki potr juje uvodoma postav
l jeno tezo, da so bi le izhodiščne obl ike v istem času ne glede na regionalno 
pr ipadnost povsod enake. 

Celje — stari grad 
Za primerjavo keramiki iz raznih lokaci j , ki smo j ih pravkar obravnaval i , podaja
mo tudi gradivo iz Cel ja, ki ga je izkopala doc. dr. Tatjana Bregant v dvorišču 
starega gradu. Ker je prišlo tu na dan obsežno keramično gradivo, bomo obrav
navali le material iz kvadranta XV in pa pečnice, ki so bile najdene v severnem 
prof i lu kvadrantov III, IX, XV, in XX. Posebno bogato so zastopane razne obl ike 
pečnic, ki dokument i ra jo obdobje 15. in 16. stoletja. 
1. Posodica iz svetlosivo rjavo žgane, dokaj čiste gl ine. Površina je uglajena s 
t ro jno gubasto obl ikovanim ustjem in obodom. Dno je rahlo usločeno. Višina 
90 mm, premer ustja 40 mm in premer dna 65 mm. Najdeno na grajskem dvor išču, 
s. III, g lobina O—20 c m ; (T. 5, 3). 
2. Dno z delom oboda posodice iz f ino prečiščene gl ine iz svetlorjavo žgane gl ine. 
Na obodu teče št ir ikotni pečatni vzorec, dno je rahlo usločeno. Ohranjena višina 
80 mm, premer dna 60 mm in premer prehoda iz noge v obod 47 mm (T. 5, 4). 
Najdeno na grajskem dvor išču, s. III, g lobina 20—60 cm. 
3. Fragment št i r ikotne pečnice iz dokaj prečiščene svetlosive, rdečkasto žgane 
gl ine, z reliefno upodobi tv i jo zmaja z odprt im zobatim gobcem, iz katerega moli 
jezik ali sika ogenj . Telo je pokr i to z luskami, leva taca je razčlenjena v t roprsto 
šapo. Vel ikost f ragmenta 150 X 90 mm (T. 4, 2). 
Najdeno na grajskem dvor išču, s. III, g lobina O—60 cm. 
4. Fragment pečnice iz prečiščene svet lordečkasto rjavo žgane gl ine, z upodo
bitvi jo ležečega leva z glavo v pokončnem položaju pod košatim drevesom, 
z nazaj zavit im košat im repom. Vel ikost f ragmenta 100 X 110 mm (T. 5, 2). 
Najdeno na grajskem dvor išču, s VII , g lobina 20—60 cm. 
5. Fragment št i r ikotne pečnice iz svetlosivo rumenkasto žgane, f ino prečiščene 
gl ine z rel iefno zelo razgibanim rastl inskim ornamentom. Vel ikost 130 X 150 mm 
(T. 4, 1). 
Najdeno na grajskem dvor išču, s. V, VI , g lobina 295—345. 
6. Fragment št i r ikotne pečnice iz svetlosivo rumenkasto žgane in f ino prečišče
ne gl ine. Lice pečnice je svetlozeleno glazirano. Na površini je reliefna upodo
bitev zmaja z do lg im telesom, pokr i t im z luskami. Glava je iztegnjena navzgor 
z odpr t im gobcem, polnim vel ik ih zob. Ob robu ohranjene pečnice teče uvit 
sti l iziran rastl inski ornament. Vel ikost f ragmenta 200 X 210 mm (T. 5, 1). 
Najdeno na grajskem dvor išču, s IX, g lobina O—20 cm. 
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7. Fragment kvadratne pečnice iz f ino prečiščene svetlorjavo žgane gl ine s 
temnozeleno glazuro na površini . Na fragmentu je del reliefne upodobitve antro
pomorfne f igure, najbrž moškega, ki mu manjka glava in spodnj i del nog. Figura 
je oblečena v dolgo prepasano oblači lo, bogato nagubano, rokavi so dolgi in 
nagubani . Ramena in prsi pokriva nekakšno pektoralno pregrinjalo. Roke so v 
razširjenem položaju, z rahlim nagibom v komolc ih in v zapestju. Z levo roko 
drži ščit, na gorn jem robu pa je pr is lonjen na levo stegnenico. Na šči tu, ki je 
poškodovan, ločimo ob dveh ohranjenih robovih ornament v obl ik i stolpičev, 
ki se sedemkrat ponovi . Na osrednjem delu šči ta je rel iefno upodobl jen manjši 
ščit, ki je podoben vel ikemu, na njem je upodobl jen križ. Neposredno pod gor
nj im robom vel ikega šči ta in med dvema mot ivoma stolpiča je upodobl jen cvet 
l i l i je. Tudi z desnico drži f igura neki predmet, ki je popolnoma poškodovan. Na 
temel ju ostal in pa menimo, da je to ščit, podoben t istemu na desni strani. Vel i 
kost f ragmenta 150 X 100 mm (T. 4, 3). 
Najdeno na grajskem dvor išču, s. V, VI , g lobina 295—235 cm. 
V nadal jevanju bomo opazovali gradivo iz kvadranta XV in to po globinskih hor i 
zont ih. Ker je gradivo preobsežno, ga ne bomo opisoval i , temveč prikazali le 
karakter ist ične profi le (T. 3): 

1. V sloju do globine 20 cm so bil i najdeni profi l i (glej vert ikalni prikaz v kva
drantu XV). Iz prof i lov sklepamo, da so to fragmenti b ikoničnih posod sivo ali 
črno žgane keramike, z močno navzven zavihanim in bogato razgibanim ust jem; 
2. V globin i 20—60 cm je bi lo ca. 70 f ragmentov iz svetlo žgane, f ino prečiščene 
gl ine. V glavnem so to b ikonične posode, z močno navzven zavihanim, bogato 
prof i l i ranim ust jem; 
3. V globini 60—90 cm je bi lo najdenih le 25 f ragmentov sivo žgane keramike 
s črn im premazom.. Fragmenti predstavl jajo pravi loma dele b ikoničnih posod, 
z močno navzven zavihanim, bogato prof i l i ranim ust jem; 
4. V globini od 90—110 cm je bi lo okol i sto f ragmentov keramike iz sivorjavo 
žgane, f ino prečiščene gl ine, ki je pomešana s kvarci tnim peskom. Posode so 
bikonične, vendar je stopnja zavihanosti pri ramenu večja kot pri keramiki v 
višj ih legah. Na enem fragmentu je vrezana valovnica. Zunanj i rob ustja je skoraj 
pravi loma zelo razgiban. 2e pri posodah z l i jakasto obl ikovanim ustjem je to 
samo polkrožno odebel jeno in brez posebne prof i laci je. 
5. Čeprav je bil prof i l izkopan do globine 150 cm, v sloju med 110 in 150 cm 
ni bi lo keramičnih najdb. 
Keramiko, ki smo jo opisal i pod št. 4 v sloju od 90 do 110 cm, lahko postavl jamo 
v čas v isokega srednjega veka znotraj meja 11. do 13. stolet ja. 
Sloj od 60 do 90 cm sodi na tem prostoru v obdobje got ike oziroma v časovni 
okvir verjetno 13. in 14. stoletja. 
Oba najvišja sloja, t j . 1 in 2, sta mlajša, verjetno ne presegata časovnega okvira 
14-, 15. in deloma 16. stoletja. 
Z odstavkom, v katerem omenjamo keramiko iz Celja, smo hotel i najprej opo
zorit i na obsežno gradivo s starega gradu, ki je strat igrafsko jasno razčlenjeno 
s časovnim razponom od 10. ali 11 . stoletja vse do začetka nove dobe. 
Ko bo to gradivo objavl jeno, bo skupaj z že objavl jenim z Otoka pri Dobravi, 
izpolni lo vrzel v našem poznavanju srednjeveške keramike v slovenskem pro
storu. Istočasno je t reba opozori t i na keramične najdbe, ki so prišle na dan na 
gradu Branik, a t renutno niso bi le dostopne za primerjavo, vendar bo po objavi 
gradiva zastopana tudi Primorska, tako da bomo lahko bolj poglobl jeno govori l i 
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O keramiki kot pojavu, ki poleg splošnih nosi tudi regionalne znači lnost i . Gradivo 
iz Cel ja, postavl jeno ob dat i rano keramiko z Bleda, Grabrovca pri Met l ik i , Grob
lja In Kostanjevice, kaže bogastvo obl ikovne zakladnice v isokega in poznega 
srednjega veka, s poudarkom na tist ih t ipoloških pr imer ih, ki smo j ih lahko časov
no bl iže opredel i l i . 

Z u s a m m e n f a s s u n g 

Zeltlich eingeordnete mittelalterliche Keramik 

Mit dem Problem der Entstehung der hochmittelalterlichen Keramik im slowenischen 
Raum und mit deren Entwicklung im späten Mittelalter, so wie auch mit der Datierung 
der keramischere Form in die Zeit vom 11. bis zum 15. Jahrhundert haben sich bisher 
R. Ložar' und V. Sribar^^ befaßt. 
Bei der Gesamtherstellung der mittelalterlichen Keramik in Slowenien fehlen bisher abso
lute zeitliche Bestimmungen für einzelne Formen. Aufgrund der bis heute gleisteten Dar
stellungen der Keramik in Slowenien kann man von Regionalität sprechen, die Formen 
in unserem Raum sind jedoch so miteinander verwandt, daß eine Einordnung der einen 
wahrscheinlich auch für eine zeitliche Bestimmung verwandter Topoi gilt, mindestens im 
Raum von Krain und der Steiermark. Gelänge es, auch nur einen Topf zeitlich absolut 
einzuordnen, so wäre das ein wesentlicher Beitrag zur Lösung des Ganzen. 
Bei dieser Gelegenheit wurden einige keramische Funde zusammengetragen, die durch 
Münzen datiert sind oder solche, die bei Ausgrabungen durch zeitlich gut definierte 
Horizonte klarer bestimmt werden konnten. 

Bled — Insel 

Ausgrabung eines altslawischen Gräberfelds im Jahre 1962. Schatzfiund von Silbermünzen 
in einem bikonischen gräulich gebrannten Töpfchen (T. 1,1). Darin waren 14 Triester 
Silbermünzen (die jüngste aus dem Jahre 1234), 13 Münzen Arlongo de Visgnoi (1260— 
1282), zwei Silbermünzen Alberto II aus Gorica (1271—1304), 10 Münzen Gregorio dl 
Montelogno und sieben Münzen Raimond della Torre (1273—1298). Der gesamente Fund 
ist wahrscheinlich in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts anzusetzen. 

Grabrovec bei Metlika 

Schatzfund von Silbermünzen in einem Krug mit Henkel und rotbraunen gemalten Linien 
auf dem oberen Teil des Gefäßes (T. 1, 2). Darin waren mehr als 3000 Silbermünzen aus 
der Zeit zwischen 1393 und 1505. Der größere Teil des Fundes befindet sich im Numis
matischen Kabinett des Nationalmuseums in Ljubljana. Der Krug und der restliche Teil 
des Fundes befindet sich im Belokranjski muzej in Metlika, wohin er von A. Gornik aus 
Grabrovec 31 bei Metlika verschenkt wurde. Gornik hatte den Topf 1941 in seinem Garten 
gefunden. Der Depotfund ist wahrscheinlich Ende des 15. Jahrhunderts eingegraben 
worden. 

Kostanjevica (?) 

Hier werden 5 Gefäße (T. 2, 1—5) als ein geschlossener Fund behandelt. Sie stellen eine 
Neuheit und Bereicherung der Formen und des Formenschatzes mittelalterlicher Keramik 
dar. 
Die Herkunft und die Einheitlichkeit dieses Fundes sind nicht gewährleistet. Es scheint 
jedoch, daß dieser Fund beim Abriß einer Mauer entdeckt wurde, die in der Zei zwischen 



dem 15. und 16. Jahrhundert in Kostanjevica zeitlich angesetzt worden ist. Diese Angaben 
hat dr. Boris Kuhar, Direktor des slowenischen ethnografischen Museum von dem verstor
benen Professor S. Skaler erhalten, der Direktor des Posavski muzej in Brežice war. 
Dieser hatte ihm versprochen, diese Funde im »Slovenski etnograf« zu veröffentlichen. 
Da die Fundangaben aber unsicher sind, hoffen, wir, nich allzu sehr fehlzugehen, wenn 
wir den Fund in die 2. Hälfte des 15. oder in den Beginn des 16. Jahrhunderts setzen. 

Groblje 

Als 1972 Wasserleitungsgraben zwischen der Martinskirche und Vedets Haus ausgehoben 
wurden, entdeckte man in 60 bis 70 cm Tiefe, wo sich der Estrich befindet und darüber 
20 cm Brandgut, in der oberen Schicht viele keramische Fragmente, die in 4 Gruppen 
eingeteilt werden können (T. 1, 3—6). 
Die mittelalterliche und damit auch die römische Schicht ist hier überlagert von der 
Schicht eines Sturzbaches, die stufenweise entstanden ist. Das Bett dieses Wasserlaufs 
gehört in die Zeit zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert, die vorgefundene Keramik 
aber wahrscheinlich in das 14. oder spätestens 15. Jahrhundert. 
Bei der obigen Übersicht sind die durch Münzen datierten Depot-Funde aus Bled und 
Grabrovec bei Metlika besonders bedeutend. Der Fund aus Bled ist der früheste absolut 
datierte Fund bei uns, d. h. er stammt aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Der 
Fund aus Grabrovec bei Metlika gehört an das Ende des 15. oder vielleicht in das be
ginnende 16. Jahrhundert. Der Fund aus Groblje stammt aus der Zeit zwischen dem 14. 
und 15. Jahrhundert und der aus Kostanjevica aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Es muß 
gleich hervorgehoben werden, daß sich die Funde von man sehen, daß der Krug aus 
Groblje seiner Faktur und Grundform nach dem aus Grabrovec sehr ähnlich ist. Anderer
seits können wir von einer Verwandtschaft der Öffnungen bei den Gefäßen aus Groblje 
und Kostanjevica sprechen, wobei es sich wahrscheinlich um Formen handelt, die dem 
15. Jahrhundert eigen waren. 

Celje — Alte Burg 

Zum Vergleich führen wir keramisches Fundgut vom Hof der Alten Burg in Celje an 
(Ausgrabungen unter Doz. Dr. T. Bregant), und zwar wegen der Großen Fülle des Materials 
nur das aus dem Quadranten XV und Ofenkacheln, die im nördlichen Profil der Quadran
ten 3, 9, 15 und 20 gefunden worden. 
Besonders reich vertreten sind verschiedene Ofenkachelformen, die die Zeitspanne des 
15. und 16. Jahrhunderts belegen (T. 4, 1—3 und T. 5, 1, 2). 
Das keramische Material aus dem Quadranten XV werden wir nach Tiefenhorizonten 
behandeln. Da das Material umfangreich ist, werden nur die charakteristischen Profile 
zur Darstellung gelangen (T. 3). 
Das keramische Gut in der Schicht von 90 bis 60 cm entstand in im Hoch-Mittelalter, 
begrenzt durch das beginnende 11. Jahrhundert und das ausgehende 13. Jahrhundert. 
Die Keramik in der Schicht von 60 bis 90 cm in diesem Raum stammt aus der gotischen 
Zeit und gehört in den Rahmen des ausgehenden 13. und beginnenden 14. Jahrhunderts. 
Die beiden höchstgelegenen Schichten, d. h. die von 20 bis 60 cm und die von 0 bis 20 cm, 
übersteigen wahrscheinlich den Rahmen des 14., 15. und teilweise des 16. Jahrhunderts 
nicht. 
Mit dem Absatz, in dem die Keramik aus Celje erwähnt wird, sollte zunächst auf das 
umfangreiche Material aus der Alten Burg hingewiesen werden, das stratigrafisch klar 
eingegliedert ist durch einen Zeitraum vom 10. oder 11. Jahrhundert bis hin zur Neuzeit. 
Nach Veröffentlichung des Materials, wird dieses zusammen mit dem bereits veröffentlichten 
aus Otok bei Dobrava die Lücke In unserem Wissen über die mittelalterliche Keramik im 
slowenischen Raum ausfüllen. Zugleich muß auf keramische Funde hingewiesen werden, 
die auf der Burg Branik aufgetaucht sind, die zu der Zeit zum Zweck eines Vergleichs 
nicht zugänglich waren. Nach der Veröffentlichung auch dieses Materials wird auch das 



Küstenland vertreten sein, so kann dann eingehender über Keramik als Erscheinung g e - ; 
sprechen werden die neben den allgemeinen auch regionale Eigentümlichkeiten aufweist, i 
Dieses Material neben die datierte Keramik aus Bled, Grabrovec bei Metlika, Groblje und ; 
Kostanjevica gestellt, bietet einen Reichtum des Formenschatzes des Hoch- und Spät- : 
Mittelalters mit der Betonung jener typologischen Beispiele, die zeitlich näher bestimmt, 
werden konnten. 


