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OPIS
Grofovsko, najdišče na
avtocestnem odseku Obvoznica
Murska Sobota na jugovzhodnem
obrobju Murske Sobote, je bilo
prvič poseljeno v obdobju zgodnje
bronaste dobe. V ta čas lahko
na podlagi vrvičasto okrašene
lončenine opredelimo petnajst
bivalnih ali shrambenih objektov,
enajst jam za podporne stebre
in tri kurišča. Bronastodobne
strukture in najdbe so zgoščene
v osrednjem in zahodnem delu
najdišča na obrežju paleostruge
manjše reke ali potoka. Objekti so
razporejeni posamično ter obdani
z jamami za nosilne stebre, okoli
ognjišča in kurišč je na hodni
površini ležala prazgodovinska
keramika. V večini primerov se
je ohranilo le dno struktur, saj so
bili tako hodna površina kot tudi
zgornji deli struktur uničeni zaradi
oranja.
Podobno uničenje smo zasledili
tudi pri zgodnjesrednjeveških
objektih. Le ti so se nahajali
na osrednjem in predvsem na
vzhodnem delu najdišča. Poleg
bivalnih in shrambenih jam je bilo
raziskano tudi kurišče, ni pa bila
odkrita nobena jama za podporne
stebre. Med drobnim gradivom
prevladuje slovanska keramika
izdelana prostoročno in pogosto
okrašena z značilnim motivom
enojne ali večkratne valovnice.
Neredke so tudi kovinske najdbe
in odlomki živalskih kosti.
Med najdenimi predmeti iz
zgodnjesrednjeveškega obdobja
izstopajo steklene jagode in
predvsem bronasta okrasna
plošča konjske opreme z zlatim

FOTO
ornamentom datirana v karolinško
obdobje.
Tudi radiokarbonske datacije
potrjujejo časovno umestitev
zgodnjesrednjeveških slovanskih
objektov v drugo polovico
sedmega oziroma v začetek
osmega stoletja.
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Jure Krajšek
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EKIPA
Ekipo so sestavljali: M. Novšak,
N. Vujnović, J. Burmaz, S. Poglajen,
Ž. Cimerman, S. Firšt, O. Kovač, J.
Hrustel, J. Krajšek...
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Slika 1 — ostanki keramične
posode položene na dnu jame
Slika 2 — depoziti iz paleostruge
ob kateri raztezala prazgodovinska
naselbina
Slika 3 — rekonstruirana
keramična posoda iz zgodnjje
bronaste dobe
Slika 4 — falera
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