
Srednjeveški dan – Ribniška 
dolina skozi zgodovino

Na dogodku so zaživeli srednjeveški 
sejem in delavnice za najmlajše, ki so se 
preizkusili v srednjeveških igrah, loko-
strelstvu in metanju sekir. Premierno je 
bilo predstavljeno grajsko pivo, ki ga je 
navdahnil Ribniški grad in zvarila lokalna 
pivovarna Brewwood. Turistično društvo 
Suha Krajina iz Žužemberka je uprizori-
lo srednjeveški ples. Člani društva KUD 
Viteza Gašperja Lambergarja z Bleda so 
v popoldanskem delu organizirali loko-
strelski turnir in uprizorili tri dogodke iz 
treh obdobij srednjega veka iz zgodovine 
Ribniške doline.

Prvi del uprizoritve je prikazal baroč-
no poroko od dogovora med očetoma 
prihodnjih zakoncev do cerkvene poroke 
in rojstva sina. Tega fanta vzgajajo v sme-
ri, da bi postal vitez. Po pravljični maniri 
zgodba s srečnim koncem.

Sledila je uprizoritev, na kateri ste 
lahko videli, kako je močna turška ketna. 
Na naše kraje se namreč vežejo številne 

zgodbe iz turških časov. Skozi Ortnek se 
je nekoč raztezal protiturški obrambni 
zid, ki je pred Turki varoval Kranjsko. Zna-
no je, da so v času turških vpadov Turki 
dvakrat požgali vasi v okolici Ortneka. Na 
te dogodke se veže tudi pripoved, da naj 
bi ob obleganju ortneškega gradu v Ve-
like Poljane priletela žareča turška ketna. 
Na tem mestu še danes v spomin stoji 
križ na začetku vasi.

Zadnja uprizoritev je nastala na pod-
lagi zgodbe o roparskem vpadu v Rib-
nico leta 1768, ki je v ribniški zgodovini 
malo znan. Govorimo o časih, ko so na 
naše ozemlje vpadale različne roparske 
skupine iz območja Vojne krajne. K sreči 
je za načrtovan napad izvedel čevljar iz 
Ribnice in pravočasno obvestil ribniško 
gospodo.

Želimo si, da bo srednjeveški dan os-
tal stalnica poletnega dogajanja v Ribni-
škem gradu, saj ponuja edinstven vpog-
led v srednjeveško življenje Ribničanov.
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Odprtje muzeja se je odvijalo v sklopu 
1. ribniškega festivala leta 1961. Muzej je bil 
z občinskim odlokom ustanovljen že tri 
leta pred tem, a šele z odprtjem prve mu-
zejske razstave, poimenovane Suha roba 
in lončarstvo, in pridobitvijo samostojnih 
prostorov v Ribniškem gradu je bil muzej 
tudi uradno odprt za javnost. 

V nedeljo, 12. septembra 2021, bodo 
ob 8. uri odprli spominsko, gospodarsko, 
slikarsko-kiparsko, lovsko in živinorejsko 
razstavo. Uro kasneje bodo odkrili spo-
minsko ploščo in odprli razstavo foto-
grafskih del padlega Jožeta Petka, foto-
reporterja slavne XIV. divizije. Ob 10. uri 
bo ljudsko zborovanje, na katerem bodo 
odkrili tudi spomenik naši revoluciji. Ob 
11. uri bodo v starem gra¬du odprli naro-
dopisni muzej, popoldne pa bo od 15. ure 
naprej koncert godbe na pihala »Tine 
Rožanc«. Nato spet sledi ljudska zabava.

Izsek programa 1. ribniškega festiva-
la, ki je potekal v dneh 10. 9.–17. 9. 196 
(»Ribničani vabijo«, Dolenjski list, 7. 9. 
1961, str. 7).

Marina Gradišnik    Arhiv Rokodelskega 
centra

Slavnostni govorniki ob otvoritvi 
muzeja. Na levi ravnatelj ribniškega 
muzeja Janko Trošt.

Domen Češarek, Knjižnica Miklova hiša Ribnica    Nastja Hafnar

Šestdeset let 
od odprtja 
ribniškega 
muzeja – prva 
razstava posvečena 
suhi robi in lončarstvu

Knjižnica Miklova hiša je v okviru projekta Prenova 
grajske površine, ki ga sofinancira Evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja, organizirala že tradicionalni 
srednjeveški dan, tokrat z naslovom Ribniška dolina 
skozi zgodovino. 


