Tacenske sodarske rodbine
Jurij Šilc
Sodarstvo ali pintarstvo je nekdaj v Tacnu sodilo med najbolj
razširjene obrti. Z njim je bilo povezanih mnogo hiš. O tem
pričajo tudi nekatera domača hišna imena, kot na primer pri
Pintarju (nem. Faßbinder, Binder = sodar) ali pri Sodarju.

vojne. Črnovršci so izdelovali predvsem vinske posode:
brente, nafe, plavnike in kadi.
Kakšen je bil vzrok, da so se tacenski Medvedi oprijeli
sodarske obrti je težko ugotoviti. Morda je v okolici rasla
dobra hrastovina, ali pa sta rocenski ali smleški graščak
potrebovala sodarja za delo v njegovi vinski kleti? Še bolj
verjetno je, da so Medvedi le prenašali to obrt iz roda v rod, še
iz časov, ko so domnevno živeli na Črnem Vrhu.

Začetki sodarstva v Tacnu

Obrt se je predvsem prek rodovnih povezav, beri ženitev,
selila k številnim tacenskim hišam. Tacenski sodarji so sloveli
po kakovosti svojih izdelkov daleč naokrog. Sodarstvo je tako
dolga leta nudilo zaslužek številnim domačinom.

Tako kot večina lesarskih obrti ima tudi sodarstvo korenine
prav gotovo že v prazgodovini. V Mali Aziji se je ohranilo
leseno posodje iz mladokamene dobe (6. tisočletje pr. n. š.). A
ker je les slabo obstojen, so tako stare materialne ostaline zelo
redke.

Že konec 19. stol., predvsem pa pred prvo svetovno vojno,
se je v Tacnu začelo sodarstvo naglo širiti. Postalo je znano
daleč naokoli, saj so izdelovali vinske sode in drugo posodo za
Štajersko, Dolenjsko in tudi druge kraje tedanje avstro-ogrske
monarhije, celo za Dunaj in Moravsko.

Mnogo več je znanega o sodarstvu v srednjem veku; tudi v
naših krajih. V srednjeveških listinah najdemo številne izraze
za sodarja, kot na primer: wazarius, wazzer, vasser, vaspinter,
pinter, hoffpinter in podobno. Najstarejša znana omemba
sodarja pri nas je ohranjena v Piranu iz leta 1273. Tovrstno
mestno sodarstvo je bilo kot poklicna obrt zelo razširjeno in
razvito tudi v ostalih mestih, zlasti v vinorodnih krajih. V Stari
Loki, kjer je bilo pivovarništvo razširjeno že v 12. stol.,
omenja urbar leta 1291 kmeta, ki se je ukvarjal tudi s
sodarstvom. Kot domača obrt je bilo sodarstvo v srednjem
veku
znano
razen
na
Škofjeloškem še na Ribniškem
in Kočevskem. Kasneje pa tudi
v okolici Črnega Vrha nad Idrijo
in v Tacnu.

Prav v tem obdobju se je na Slovenskem razmahnilo
zadružništvo. Tudi tacenski sodarski mojstri so se v začetku
20. stol. organizirali in že 14. marca 1909 ustanovili Sodarsko
zadrugo Tacen. Vanjo se je združilo vseh šest sodarskih
mojstrov iz Tacna, in sicer: Valentin Med ved /Vrbanov/,
Fr anc Med ved /Francetov/, Mar tin Med ved /Pintarjev/,
J anez Medved /Sodarjev/, Franc Čižman /Francen/ in
J o že Čižman /Jožkov/. Konec prejšnjega stoletja je zadruga
(oziroma podjetje, ki je nastalo iz nje) propadla, s tem pa je žal
v Tacnu povsem zamrla ta tradicionalna domača obrt.

Kako daleč segajo korenine
sodarske obrti v Tacnu, še ni
povsem natančno ugotovljeno.
Zanesljivo so se z njo ukvarjali
že sredi 18. stol. pri Pintarju.
Tako je za Aleša Medveda
(*1741, †1821) znano, da je bil
sodar. Prav mogoče je, da so
izdelovali sode že njegovi
predniki. V matičnih knjigah
župnije Smlednik, kamor je tedaj
sodila vas Tacen, naletimo na
najstarejšega Medveda že okrog
leta 1615. Žal so ti podatki tako
skopi, da ne vemo zagotovo, ali
je živel v Tacnu, ali v kaki drugi
okoliški vasi tedanje župnije. Po
nekaterih domnevah naj bi
njegovi predniki izvirali iz
okolice Črnega Vrha nad Idrijo,
kjer je še danes več domačij s
hišnim imenom Medved. Tod
okoli je bila sodarska obrt
razširjena že pred več stoletji in
je živela še do druge svetovne

Tacenski sodarji (z leve): Ivan Medved /Vrbanov/, Franc Medved ml. /Francetov/,
Martin Medved /Pintarjev/ in Jože Čižman /Jožkov/. Sedi Franc Medved st.
/Francetov/.

Sodarske rodbine v Tacnu
Nekdanje glavne ceste, ki je mimo današnjega gasilskega
doma vodila iz osrednjega dela vasi proti brodu čez Savo (prvi
most je zgradil v Tacnu grof Lazarini leta 1844), se je v 20.
stol. prijelo ime »Medvedova gasa«. Ob njej so si namreč
večinoma zgradili domovanja potomci prvih Pintarjevih
sodarjev, ki so tudi ohranjali tradicionalno družinsko obrt. Pa
lepo po vrsti.
V nadaljevanju bomo hiše sicer poimenovali z domačimi
imeni, uveljavljenimi v začetku 20. stol., vseeno pa bodo
zaradi lažjega razumevanja navedene tudi hišne številke. Prvo
oštevilčenje hiš je bilo narejeno ob štetju leta 1771, drugo
okrog leta 1815 in zadnje leta 1983 ob vključitvi vasi v mesto
Ljubljana. Nekaterim hišam so številke dodatno spremenili
tudi okrog leta 1900. Stan pri hiši je opisan na osnovi
franciscejskega katastra iz leta 1826 in statusa animarum iz
okrog leta 1910. Kdaj je bila (prvotna) hiša zgrajena pa je
večinoma zgolj ocenjeno na osnovi rodoslovnih podatkov.

Pri Pintarju
Zgrajena: ~ 1735
Stan:
kajžar (1826, 1850), kajžar in sodar (1910)
Naslov: Tacen 13 (1771), Tacen 12 (1815)
Tacenska cesta 169 (1983)
Priimek: Medved (od ~1735 dalje)

Jugozahodno pod cerkvijo sv. Jurija stoji Pintarjeva
domačija. Okrog leta 1735 se je Štefan Med ved (*~1710,
†?) poročil z Uršo Knapič /Kramarjevo/ iz Tacna.
Najverjetneje Štefan ni bil rojen v Tacnu, saj takrat priimka
Medved tu še ne zasledimo. Lahko, da je živel tako kot njegov
oče Štefan in ded Matija, nekje v okolici Smlednika.

Kakorkoli že, Štefan je bil kočar in se je moral ukvarjati z
neko obrtjo – morda s sodarstvom. In najbrž je prav on v
ženini soseščini zgradil hišo, ki se jo je kasneje prijelo hišno
ime pri Pintarju.
Zanesljivo pa je bil sodar Štefanov najstarejši sin Aleš
M e d ve d (*1741, †1821), ki se je leta 1762 poročil s Špelo
Knez iz Tacna. Očetov poklic so nadaljevali njuni sinovi
Matija, Janez in Jože.
Doma je nadaljeval z obrtjo sin J anez Med ved (*1769,
†1844), ki se je leta 1791 poročil s Heleno Zaletel. Sodarsko
obrt sta nadaljevala tudi njuna sinova Jernej in Peter. Starejši
sin Jernej se je kasneje preselil v Graben pri Kamniku, se tam
poročil in iz njegovega številnega potomstva je tudi vnuk
Anton Medved, duhovnik, pesnik in dramaturg.
Doma pri Pintarju je ostal Janezov najmlajši sin P eter
M e d ve d (*1807, †1888), ki se leta 1828 poročil s Polono
Šušter, rojeno pri Tinetu (kasneje se je hiše prijelo ime pri
Jankuzu) v Tacnu. Od njunih devetih otrok so nadaljevali s
sodarstvom kar štirje sinovi, ki so se priženili k drugim
tacenskim domačijam oziroma so si zgradili nove hiše. Janez
je šel k Vrbanu, Franc k Francetu (prej Bedini) in Matija k
Matiju (prej Martinovcu); Jože pa si je zgradil novo hišo
imenovano pri Jožu (danes pri Korošcu).
Doma je gospodarila Petrova hči Ivanka (*1843, †1907), ki
pa se ni poročila. Tako je okrog leta 1908 prevzel hišo njen
nečak Martin Medved (*1881, †1965), sin Matije Medveda
iz Tacena 13, ki se je takrat poročil s Francko Knific iz
Valburge. Martin je bil ustanovni član tacenske Sodarske
zadruge. Izmed njegovih številnih otrok so se sodarstva
oprijeli vsi štirje sinovi Franc, Janez, Štefan in Martin. Doma
je, kot zadnji pri Pintarju, sodaril Štefan Med ved (*1920,
†1994). Najstarejši med brati, Fr anc Med ved (*1912,
†1943), si je v Vižmarjih (takrat Vižmarje 150, danes
Tacenska cesta 103) postavil sodarsko delavnico. Vendar je 4.
avgusta 1943 nesrečno utonil v Savi.

Pri Vrbanu
Zgrajena: ~1835
Stan:
kajžar (1850), kajžar in sodar (1910)
Naslov: Tacen 56 (1835)
Pločanska ulica 18 (1983)
Priimek: Medved (od ~1835 dalje)

Pred Pintarjevo sodarsko delavnico v začetku 20. stol.

Najstarejši sin Aleša Medveda /Pintarjevega/ (*1741,
†1821) iz Tacna, je bil Matija Medved (*1764, †1842), ki se je
leta 1785 priženil k Mežanu (takrat Tacen 27, kasneje Tacen
25 in danes ulica Ivice Pirjevčeve 25) saj se je poročil z Nežo
Tome, vdovo Mežan. Neža je kmalu umrla in Matija se leta
1788 drugič poročil z Marijo Tomšič iz Srednjih Gameljn.
Izmed njunih desetih otrok se je očetovega poklica, sodarstva,
oprijel sin Urban Medved.
Urban Medved (*1799, †1877) je imel težko življenje.
Leta 1834 sta mu umrla dva novorojenčka in ob porodu
drugega tudi žena. Naslednje leto se je poročil z Uršo Klinc,
rojeno pri Selu (kasneje se je tej hiši reklo pri Potokarju) v
Tacnu. Kmalu je zgradil novo hišo, ki se jo je prijelo ime pri
Vrbanu (Urbanu). Bil je prvi Medved v »Medvedovi gasi«.
Žal mu je večina njegovih desetih otrok umrla v otroštvu.
Ker ni bilo nasledstva, pride leta 1863 k tej hiši Urbanov
mali bratranec, torej sin Petra Medveda /Pintarjevega/ (*1807,

Mladi sodarji pred sodarsko delavnico mojstra Ivana Medveda pri Vrbanu leta 1926.
†1888), Janez Medved (*1830, †1909), ki je bil tudi sodar.
Istega leta se je poročil z Ano Tomšič /Andrejčkovo/ iz Tacnu.
Sodarsko tradicijo je pri hiši nadaljeval najmlajši sin
Valentin Medved (*1876, †1917), ki se je leta 1904 poročil z
Marijo Novak iz tacenske mežnarije. Valentin je bil med
ustanovitelji Sodarske zadruge in njen prvi načelnik. Ker je
Marija kmalu po rojstvu šestega otroka umrla, se je Valentin
leta 1911 ponovno poročil in sicer s Katarino Ručigaj iz
Šentjakoba, a je kmalu nesrečno končal. Njega in njegovega
sina je med hudim neurjem poleti 1912 pri Ježarju v Šmartnu
zadela strela; sin je bil na mestu mrtev, Valentin pa je umrl
nekaj let za tem. Ker se je vdova Katarina leta 1919 poročila k
Albertu Vodniku v Utik, kot njegova četrta žena, je ostala hiša
prazna.
Posestvo je vzel v najem najmlajši sin soseda Franca
Medveda /Francetovega/ (*1846, †1925) Ivan Medved (*1890,
†1978), ki se je tega leta poročil z Marijo Bonča iz Šentvida in
si tu uredil tudi delavnico. Ker je bil Ivan kasneje tudi župan
občine Šmartno pod Šmarno goro, je bil v Vrbanovi hiši tiste
čase tudi občinski sedež. Ivan je imel hišo v najemu do leta
1937, delavnico pa do leta 1939. Takrat si je na Brodu (nekoč
Brod 25, danes Tacenska cesta 116) postavil novo sodarsko
delavnico in se tja tudi preselil. Ivan je sodaril do leta 1965, ko
je zaradi starosti prenehal z obrtjo. Dva njegova sinova, Janko
in Milan, sta postala sodarska mojstra. Iz časov, ko je stanoval
in delal pri Vrbanu se ga je prijelo tudi ime Vrbanov Johan.
Pri Vrbanu pa je za tem sodaril sin Valentina Medveda
/Vrbanovega/ Alojz Medved (*1909), ki je bil tudi zadnji
sodar pri Vrbanu. Danes 92-letni Vrbanov Lojze je tudi
starosta tacenskih sodarjev.

Pri Francetu
Zgrajena: ~1700 ali prej
Stan:
kajžar (1826, 1850), kajžar in sodar (1910)
Naslov: Tacen 27 (1771), Tacen 29 (1815)
Pločanska ulica 22 (1983)
Priimek: Bedina (do ~1750)
Šušter (od ~1750 do ~1882)
Medved (od ~1882 do 1945)
Žgalin (od 1945 dalje)

Če si se nekdaj iz vasi podal proti savskemu brodu, si na
prvo hišo naletel šele nekaj korakov pred Savo. Pri tej hiši se
je do konca 19. stol. reklo pri Bedini. Takrat so tu živeli
Šušterji.
Leta 1874 se je z domačo hčerjo Marijo Šušter poročil
sodar Franc Medved (*1846, †1925), sin Petra Medveda
/Pintarjevega/ (*1807, †1888). Najprej sta nekaj let živela v
Malem Mengšu, leta 1882 pa se je družina naselila v Marijini
rojstni hiši, ki se jo je takrat prijelo ime pri Francetu. Vsi njuni
štirje preživeli sinovi Franc, Anton, Jože in Ivan so postali
sodarji. Anton se je zaposlil v Centralni vinarni v Ljubljani,
Jože se je preselil v Trnovo, Franc in Ivan pa sta imela vsak
svojo sodarsko obrt, prvi doma in drugi najprej pri Vrbanu in
nato na Brodu. Njihova sestra Marija se je poročila z Jožetom
Slavcem k Boštetu v Tacen (takrat Tacen 26, danes ulica Ivice
Pirjevčeve 30) in tudi njun sin Franc Slavec /Boštetov/ (*1902,
†1981) se je izučil za sodarja.
Kot rečeno, je doma pri Francetu nadaljeval s sodarsko
obrtjo najstarejši sin Franc Medved (*1877, †1947), ki je bil
med ustanovnimi člani Sodarske zadruge. Leta 1908 se je
poročil z Marijo Krušec iz Šentvida. Imela sta štiri hčere, od

teh se je Francka poročila s Francem Žgalinom (*1915, †1975)
iz Brezovice, ki je bil tudi sodar. Z njim pa se je končalo
sodarstvo tudi pri Francetu.
Najmlajši sin Franca Medveda (*1846, †1925) Ivan
Medved (*1890, †1978) se je leta 1919 poročil z Marijo
Bonča iz Šentvida, kot sodar skoraj dvajset let živel in delal
pri Vrbanu in si kasneje na Brodu postavil sodarsko
delavnico. Dva njegova sina, Janko in Milan, sta postala
sodarska mojstra. Z Ivanovo smrtjo leta 1978 pa se je končalo
tudi sodarstvo pri Medvedu na Brodu.

znan tudi kot dober pevec, se je izučil za sodarja, postal
mojster in kot zadnji končal sodarsko tradicijo pri Matiju.

Pri Matiju

Drugi sin Petra Medveda /Pintarjevega/ (*1807, †1888) je
bil Jože Medved (*1832, †1910) in je bil tudi sodar. Leta 1869
se je poročil z Marijo Knapič /Kramarjevo/ iz Tacna in si
zgradil novo hišo, ki se je imenovala pri Jožu (oziroma pri
Pintarjevemu Jožu). Sodar je bil tudi Jožetov sin Janez, ki si je
zgradil v Tacnu novo hišo pri Sodarju. Tudi hčerki Marjana in
Francka sta se poročili v sodarske družine, prva k Šimnovcu in
druga k Francnu.
Ker pri hiši ni bilo nasledstva, se je tu naselila Marjanina
hči Tončka Čižman /Šimnovčeva/, ko se je leta 1939 poročila
z Ivanom Korošcem (*1913, †1997) iz Borovnice. Ivan,
čeprav mizar, je bil od leta 1946 tudi član Sodarske zadruge.

Zgrajena: ~1750 ali prej
Stan:
gruntar (1826, 1850), kajžar in sodar (1910)
Naslov: Tacen 14 (1771), Tacen 13 (1815)
Ulica bratov Novak 1 (1983)
Priimek: Barle ( do ~1850)
Lampič (od ~1850 do ~1880)
Medved (od ~1880 do 191)
Krušec (od 1911 dalje)

Sredi vasi, zahodno od današnje lipe, stoji naslednja
pomembna sodarska hiša. Pri tej hiši, ki je bila nekdaj cela
kmetija (grunt) se je nekoč reklo pri Martinovcu. Leta 1880 se
je tu naselil najmlajši sin Petra Medveda /Pintarjevega/
(*1807, †1888), sodar Matija Medved (*1849, †1929), ki se je
takrat poročil s Špelo Plevel iz Bukovice. Od tedaj se je hiše
prijelo domače ime pri Matiju. Na porodu prvega otroka
Martina – bilo je ravno na Martinovo, leta 1881 – je mati
umrla. Oče Matija se je leta 1882 drugič poroči, in to z
Marjano Babnik iz Stanežič.
Od njunih številnih hčera je ostala doma Urša, ki se je leta
1911 poročila s sodarjem Alojzijem Krušcem (*1877, †1955)
iz Šentvida. Njun sin Franc Krušec (*1913, †1983), ki je bil

Pri Jožu
Zgrajena: ~1869
Stan:
kajžarji (1910)
Naslov: Tacen 59 (2. pol. 19. stol.), Tacen 63 (1900)
Pločanska ulica 7 (1983)
Priimek: Medved (od ~1869 do 1939)
Korošec (od 1939 dalje)

Pri Sodarju
Zgrajena: ~1898
Stan:
kajžar in sodar (1910)
Naslov: Tacen 68 (1898)
Pločanska ulica 13 (1983)
Priimek: Medved (od ~1898 do 1910)
Kovič (od 1910 do 1956)
Artelj (od 1956 dalje)

Pred Sodarjevo sodarsko delavnico pred letom 1910 (levo) in v delavnici sodarskega mojstra Jožeta Čižmana pri Jožku
okr. leta 1965 (desno).

Dve znameniti tacenski sodarski sliki sta nastali na savskem mostu pod Šmarno goro: leva iz okr. leta 1900 je še na
Marijinem mostu in desna leta 1940 ob velikem 35.000 litrskem sodu.
Kot rečeno, je bil sodar tudi sin Jožeta Medveda
/Jožovega/ Janez Medved (*1869, †1909). Tik pred potresom
leta 1895 se je poročil z Ivanko Čižman /Šimnovčevo/ iz
Tacna. Okrog leta 1898 je v Tacnu zgradil hišo, ki se jo je
prijelo domače ime pri Sodarju. Janez je bil eden od šestih
ustanovnih članov Sodarske zadruge v Tacnu.
Vendar je Janez umrl že v štiridesetem letu starosti in
Ivanka se je drugič poročila. Za moža je vzela P avleta
Ko viča (*1882, †1945) iz Spodnje Šiške, ki je bil pomočnik
pri pokojnem možu Janezu Medvedu in je pri hiši tudi
nadaljeval sodarsko obrt. Tradiciji se nista mogla izognili tudi
njegova sinova Anton in Slavko. Doma je s tradicijo
nadaljeval Anto n Ko vič (*1911, †1967), zadnji sodar pri
Sodarju.
Drugi Pavletov sin Slavko Ko vič (*1912, †1979) je v
soseščini zgradil novo hišo (takrat Tacen 118, danes Pot
sodarjev 27). Blizu si je uredila dom (takrat Tacen 93, danes
Pot sodarjev 23) tudi njegova sestra Tončka, ki se je leta 1932
poročila s sodarjem P etr o m B r anko m (*1909, †1978) iz
Repenj.

Pri Šimnovcu
Zgrajena: ~1700 ali prej
Stan:
kajžar (1826, 1850), kajžar in tesar (1910)
Naslov: Tacen 24 (1771), Tacen 22 (1815)
Ulica Ivice Pirjevčeve 22 (1983)
Priimek: Čižman (od ~1700 dalje)

V jugovzhodnem delu vasi ob Savi je bil nekdaj zaselek
imenovan tudi Prsek. Na robu tega zaselka je stala
Šimnovčeva domačija. Tu je živel tudi tesar Janeza Čižmana
(*1877, †1968), ki se je leta 1902 poročil z Marjano Medved
/Joževo/ iz Tacna. Ker sta bila dva Janezova brata sodarja,
Franc pri Francnu in Jože pri Jožku, se je tega poklica oprijel
tudi Janezov sin, njun nečak, Janez Čižman (*1911, †1993).
Leta 1936 se je Janez poročil z Ivanko Lampič
/Mikelnovo/ iz Šmartna. Njen brat Nikolaj Lampič (*1898,
†1983) je bil tudi sodar. V bližini domačije sta si zgradila

novo hišo, imenovano pri Šimnovčevemu Ivanu (takrat Tacen
103, danes ulica Lizike Jančarjeve 11). Sodarski poklic še
danes pri hiši ohranja sin Ivan Čižman (*1938).
Pri Francnu
Zgrajena: 1910
Stan:
kajžar in sodar (1911)
Naslov: Tacen 73 (1910)
Tacenska 145 (1983)
Priimek: Čižman (od ~1911 dalje)

Francka Medved, hči sodarja Jožeta Medveda /Jožovega/
(*1832, †1910), se je leta 1911 poročila s Francem Čižmanom
/Šimnovčevim/ (*1880, †1965). Naselila sta se v novi hiši, ki
jo je leto prej zgradil Franc in se je imenovala pri Francnu.
Pri Francnu je sodarstvo nadaljeval in tudi končal njun sin
Lado Čižman (*1914, †1982).

Pri Jožku
Zgrajena: 1911
Stan:
kajžar in sodar (1911)
Naslov: Tacen 74 (1911)
Pločanska ulica 19 (1983)
Priimek: Čižman (od ~1911 dalje)

Mlajši brat Franca Čižmana je bil Jože Čižman (*1883,
†1972), ki se je leta 1911 poročil z Ivanko Medved
/Francetovo/ iz Tacna. V Tacnu sta si zgradila novo hišo, ki se
jo je prijelo ime pri Jožku. Tako Jože, kot njegov brat Franc
sta bila ustanovna člana Sodarske zadruge.
Sodarsko obrt sta pri Jožku nadaljevala še sinova Jože
Čižman (*1912, †1944) in Tine Čižman (*1925, †1997).
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