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Grad Vurberk z bližnjo okolico v prvi polovici 19. stoletja1

1 Kaiser: Litografirane podobe slovenještajerskih mest, trgov in dvorcev (ur. Ivan Stopar, Primož 
Premzl). Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 1999, št. 85.

Uvod

Območje vurberškega gospostva je bilo že od 9. stoletja dalje del obsežnejše posesti 
Salzburške nadškofije, ki ga je v zameno za obljubo zvestobe podeljevala v fevd 
svojim vazalom. Nastanek gradu ni povezan s pravljičnim hudim duhom, ki je z 
nočnim prenašanjem kamenja z enega na drugi hrib določil njegovo lego, pač pa so 
ga v drugi polovici 12. stoletja zgradili gospodje Humberški s Koroške. Sledili so 
jim gospodje Ptujski – ena najpomembnejših štajerskih plemiških rodbin v poznem 
srednjem veku. Njihova skoraj dve stoletji trajajoča vladavina se je zaključila leta 
1438 s smrtjo zadnjega moškega člana rodbine, Friderika IX. Grad je podedovala 
pokojnikova sestra, Agnes gospa Stubenberg, katere nasledniki so ga lastniško 
obvladovali le nekaj let manj kot Ptujski, in sicer tja do leta 1616. 
V dobršnem delu 17. in prve polovice naslednjega stoletja so že bistveno zmanjšano 
vurberško gospostvo lastniško obvladovali Herbersteini, še najdlje ženska – Kristina 
Krescenca, hči leta 1677 ubitega Jurija Gunterja in najverjetnejša naročnica slik z 
orientalskimi motivi – turkerij. Z ustanoviteljem štajerske veje rodbine Attems in 
radodarnim baročnim mecenom Ignacem Marijo se je sicer poročila že leta 1715, a je 
formalnopravno gospostvo spustila iz rok šele s smrtjo leta 1737, ko ga je podedoval 
vnuk Ignac Marija II. Attemsi so bili lastniki številnih gradov, dvorcev in palač na 
Štajerskem ter nosilci pomembnih političnih funkcij in si na od glavnih dogajanj 
nekoliko oddaljenem Vurberku niso uredili sedeža, ga baročno obnovili ali bistveno 
povečali obsega posesti. V njihovi lasti je grad ostal do leta 1885, ko je s prodajo 
prešel v prve neplemiške roke. Kupil ga je namreč znani dunajski veleposestnik in 
vinski trgovec Franz Heinrich Leibenfrost, ki ga je spremenil v vzorčni primer svojih 
vinogradnih posesti in ga kot takega tudi predstavljal.   
Čeprav je veleposestvo Vurberk že od konca 16. stoletja po moči in ugledu postopoma 
slabelo, je šele 20. stoletje privedlo do njegovega konca. Družina Herberstein je kljub 
vestnemu gospodarjenju na posestvu z izpraznitvijo »vsebine gradu«, kot so menili 
domačini, osiromašila kulturni potencial kraja. Sledilo je obdobje 1. svetovne vojne, 
ko je grad postal begunski zbirni center oziroma hiralnica, s čimer se je zmanjšala 
simbolika gradu kot rezidence veleposestva. Po odprtju Sanatorija društva ruskega 
Rdečega križa je grad postal center zdravilstva, učenosti in napredne misli. V 
zadnjem obdobju obstoja pa je postal simbol sprevržene ideologije, saj so v njem 
potekala izobraževanja za uradnike Štajerske domovinske zveze in tečaji za sprejem 
v NSDAP. 
Čeprav je družina Herberstein na začetku 20. sStoletja skušala vpliv in ekonomsko 
moč veleposestva povečati z določenimi zemljiškimi nakupi, ji je 1. agrarna reforma 
v Kraljevini Jugoslaviji odvzela precej zemlje. Naslednji večji udarec je veleposest 
doživela z napadom na grad Vurberk in posledičnim uničenjem rezidenčnega 
simbola. Zadnji udarec pa ji je zadala oblast po 2. svetovni vojni z zaplembo in 
agrarno reformo, s čimer je bilo uničenje veleposesti Vurberk kot zemljiškopravne 
entitete s stavbnim fondom popolno.
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Salzburška nadškofija
in gospodje Ptujski
Grad Vurberk je bil nekoč sedež enega največjih štajerskih gospostev z izjemno 
strateško lego. Njegov nastanek ni povezan s pravljičnim hudim duhom, ki naj bi 
ponoči nosil kamenje za gradnjo gradu s hriba Grmada na nižji Vurberk, pač pa so 
ga v drugi polovici 12. stoletja v neposredni bližini neke še starejše utrdbe zgradili 
gospodje Humberški. Vseskozi je bil fevd Salzburške nadškofije, ki ga je podeljevala 
svojim vazalom v zameno za zvestobo. 

Listina o podelitvi gradu Vurberk Hartnidu I. Ptujskemu s strani salzburškega nadškofa Eberharda leta 
12462 

Tudi gospodom Ptujskim – eni od najpomembnejših plemiških rodbin na Štajerskem 
v poznem srednjem veku. Ti si na njem niso uredili trajnega domovanja, a je njegova 
pomembnost za Ptujske med drugim vsekakor izkazana v Hartnidovem prevzemu 
vurberškega zmaja v svoj grb, v poimenovanju ene izmed dveh veja rodbine in 
ne nazadnje tudi v dejstvu, da so lastništvo ohranili do samega konca – izumrtja 
gospodov Ptujskih. To se je zgodilo na hladen januarski dan leta 1438 s smrtjo 
Friderika IX. 

2  ÖStA, HHStA, AUR 1246 X 05.
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Nagrobnik Friderika IX., zadnjega gospoda Ptujskega in lastnika vurberškega gospostva3

3  PMPO, foto: Boris Farič.

Sledila je skoraj štiriletna vročekrvna delitev zapuščine, ki je obsegala nič manj kot 
29 gradov in pripadajočih posesti. Glavni dedinji sta bili pokojnikovi sestri Ana 
Schaunberška in Agnes Stubenberška, ki sta si dediščino razdelili tako, da je levji 
delež posesti pripadel prvi, medtem ko so »lastniško pravico« do pisanja nadaljnje 
vurberške zgodovine dobili Agnes in njeni nasledniki.4    

Lastniki gospostva do izumrtja gospodov Ptujskih:
Amelrik Humberški († pred 1224)
Amelrik Steuerberg (–1244)
Sviker Humberški (1244–†1246)
Hartnid I. gospod Ptujski (1246–†1251)     
Friderik V. gospod Ptujski (1251–†1288)
Friderik VI. gospod Ptujski (1293–1304)
Amelrik gospod Ptujski (1309–†ok. 1335)
Hartnid IV. gospod Ptujski (1336–†1382)         
Hartnid V. gospod Ptujski (1382–†1385)
Bernard gospod Ptujski (1385–†1420/21)
Friderik IX. gospod Ptujski (1421–†1438)5

Grb Hartnida gospoda Ptujskega6

4 Hajdinjak, Vidmar: Gospodje Ptujski: Srednjeveški vitezi, graditelji in meceni. Ptuj: PMPO, 
2009, str. 6–7, 12, 20, 24–27 in 43–44; Kos: Med gradom in mestom. Ljubljana: ZRC 
SAZU, 1994, str. 107; Šmitek: Zmajsko seme: topografija slovenskega izročila o Kresniku. 
Studia Mythologica Slavica, 12 (2009), str. 175; Toš: Die Stubenberg auf Wurmberg. Zwei 
Jahrhunderte einer Familiengeschichte (1441–1616). Doktorska disertacija. Wien, 2015, str. 
49–51.

5 Hajdinjak, Vidmar: Gospodje Ptujski: Srednjeveški vitezi, graditelji in meceni. Ptuj: PMPO, 
2009, str. 6–7; Kos: Med gradom in mestom. Ljubljana: ZRC SAZU, 1994, str. 107.

6 NŠAL, 101, Zbirka listin, 1246 Ptuj.
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Stubenbergi

Zapis priimka Stubenberg7

Lastniki gospostva med letoma 1441 in 1616
- Leutold gospod Stubenberg in žena Agnes (1441–†1469/70)
- sin Janez gospod Stubenberg (1469/70–†1480)
- polbrat Friderik gospod Stubenberg (1480–1498); kot skrbnik Janezovih mladoletnih 

sinov
- nečaka Gašper in Baltazar (†1509) gospoda Stubenberga (1498–†1524) 
- Gašperjeva sinova Franc in Ambrož gospoda Stubenberga (1524–1539); Franc 

nastopil polnoletnost leta 1528, Ambrož med letoma 1534 in 1538   
- Ambrož gospod Stubenberg (1539–†1541)
- nečak Baltazar II. gospod Stubenberg (1541–†1583) 
- sinovi Baltazarja II. (1583–1589)
- brata Janez (1589–†1591) in Jurij st. gospoda Stubenberga (1589–1598) Janez dobil 

novejši, Jurij st. pa starejši del gradu
- brat Daniel gospod Stubenberg (1591); dobi Janezov del gospostva
- brat Franc II. (1591–†1598); kupi Danielov del gospostva 
- brat Jurij st. gospod Stubenberg (1598–1616)8

Stara štajerska plemiška rodbina Stubenberg se je vpisala v zgodovino vurberškega 
gospostva konec leta 1441, ko sta si sestri pred skoraj štirimi leti umrlega zadnjega 
gospoda Ptujskega Friderika IX. končno razdelili njegovo dediščino. Agnes in njen 
mož Leutold Stubenberg, med leti 1452 in 1461 štajerski deželni glavar, sta postala 
lastnika kar nekaj fevdnih gospostev in imenj, med njimi tudi Vurberka, ki je bil 
sredi 16. stoletja eno največjih fevdnih gospostev na Štajerskem. Imelo je precej 
lastnih (dominikalnih) gozdov, pašnikov in ribnikov, rustikalna posest s podložniki 
se je raztezala v 37 vaseh po Dravskem polju in v Slovenskih goricah, gorskopravna 
s sogorniki pa je obsegala več kot 550 vinogradov na 30 vinskih goricah.

7 SI_ZAP/0051, Zbirka listin, šk. 47, 1595 XI 30.
8 Slekovec: Wurmberg. Topographisch-historische Skizze. Marburg: Selbstverlag, 1895, str. 

40–63; Toš: Die Stubenberg auf Wurmberg. Zwei Jahrhunderte einer Familiengeschichte 
(1441–1616). Doktorska disertacija. Wien, 2015.

Zemljevid vurberške rustikalne in gorskopravne posesti, 15359

Leta 1583 se je s smrtjo Baltazarja II. Stubenberga, ki je na tukajšnji grad kot prvi 
pripeljal protestantskega predikanta in omogočil širjenje nove vere v neposredni 
okolici, začel bliskovit proces krčenja gospostva. Baltazarjevi sinovi in dediči so bili 
zaradi podedovanih dolgov prisiljeni prodajati posamezne posesti in pertinence, še 
največ prvemu sosedu grofu Herbersteinu, lastniku gospostva Hrastovec.

 

9 Izdelal: Sandi Kelnerič.
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Kupna pogodba za dele gospostva Vurberk med Jurijem st. Stubenbergom in Janezom Friderikom 
baronom Herbersteinom, 159510

10 SI_ZAP/0051, Zbirka listin, šk. 47, 1595 XII 1.
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Zadnji lastnik, Jurij st., si je sicer na vse pretege prizadeval ohraniti grad in preostanek 
posesti v rodbinski lasti, tudi s poskusom prodaje istoimenskemu bratrancu iz 
kapfenberške linije Stubenbergov, a neuspešno. Ker so bili finančni pritiski nanj 
premočni, je bil primoran gospostvo leta 1616 prodati Filibertu Schranzu pl. 
Schranzeneggu in s tem pravnim dejanjem se je 175-letna vladavina Stubenbergov 
nad Vurberkom za vedno končala.11

Veliki pečat Jurija st. Stubenberga, odtisnjen v rdečem vosku, 160812

11 SI_ZAP/0051, Zbirka listin, šk. 42, 1588 VI 20; SI_ZAP/0051, Zbirka listin, šk. 45, 1591 
IV 24; SI_ZAP/0051, Zbirka listin, šk. 46, 1593 VIII 24; SI_ZAP/0051, Zbirka listin, šk. 47, 
1595 XI 8 (I in II); SI_ZAP/0051, Zbirka listin, šk. 47, 1595 XI 30; SI_ZAP/0070, Rokopisna 
zbirka, šk. 25, ov. 61, R-61; SI_ZAP/0381, Fotokseroteka, šk. 34, Urbar gospostva Vurberk 
1535; SI_ZAP/0381, Fotokseroteka, šk. 35, Imenjska cenitev gospostva Vurberk 1542; StLA, 
Archiv Attems, K 389, H 1994, Urbar gospostva Vurberk 1619; Koropec: Srednjeveški 
Vurberk. ČZN, 39 (1968), str. 124–126; Oman: Reformacija na Ptuju. Prispevek k zgodovini 
zgodnjenovoveških evangeličanskih skupnosti v slovenskem Podravju. Kronika, 66 (2018), št. 
1, str. 26–27; Toš: Die Stubenberg auf Wurmberg. Zwei Jahrhunderte einer Familiengeschichte 
(1441–1616). Doktorska disertacija. Wien, 2015, str. 34, 214–218, 290–295, 319–323, 343–
347, 349–356.

12 SI_ZAP/0051, Zbirka listin, šk. 52, 1608 V 8.

Herbersteini
V 17. stoletju je vurberško gospostvo kar nekajkrat zamenjalo lastnike. Le tri leta po 
nakupu ga je Filibert Schranz pl. Schranzenegg prodal baronu Herbersteinu, slednji 
pa je že manj kot desetletje pozneje lastniško palico za dobrih 60.000 goldinarjev 
predal vojnokrajinskemu polkovniku Janezu baronu Wechslerju. Ker vojaška služba 
ni zagotavljala dolgega in brezskrbnega življenja, je dal baron Wechsler že leta 1630 
sestaviti oporoko, v kateri je Vurberk zapisal sinu Juriju Sigfridu. Precej daljnovidna 
poteza, saj so njegovo truplo že čez nekaj let položili v grobnico vurberške cerkve. 
Kratkega življenja in povrhu še brez otrok je bil tudi njegov dedič, tako da je 
gospostvo še v istem desetletju podedovala hči Katarina Elizabeta baronica Galler 
z gradu Riegersburg, mnogim bolj znana po vzdevku Huda Liza. Grad je obdržala 
le kratek čas; v roku enega leta ga je namreč prodala sinu prejšnjega lastnika in 
hrastovškemu gospodu Gunterju baronu Herbersteinu. 

Grad Vurberk v 80. letih 17. stoletja13

Nekdaj eno največjih štajerskih gospostev je sredi 17. stoletja obsegalo le še devet 
vasi s podložniki, precej več pa je imelo gorskopravnih vinogradov. Rustikalno 
posest in pertinence so v naslednjih letih Herbersteini z nakupi nekoliko povečali, 
a jim je nejasna razmejitev posesti redno povzročala težave in tožbe s sosednjimi 
graščaki, v prvi vrsti z lastniki onkraj Drave ležečega gospostva Ravno polje. Kako 
nevarne so lahko tovrstne razprtije, je na svoji koži dodobra občutil baron Jurij 
Gunter Herberstein, ki je leta 1677 pri poskusu porušenja spornega jezu na Loškem 
potoku v spopadu s tamkajšnjimi kmeti izgubil življenje. 

13 Vischer: Topographia Ducatus Stiriae (uredil Ivan Stopar). Ljubljana: Cankarjeva založba, 
1971, sl. 143.
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Prošnja vdove Tereze Marije baronice Galler štajerskemu deželnemu glavarju, v kateri med drugim 
zapiše, da je 19. maja 1677 prišel baron Herberstein z več kot 30 oboroženimi ljudmi na njeno posest, 
da bi razsekali in uničili jez na Loškem potoku, ki je bil zgrajen med oktobrom in decembrom 1674 in 
je varoval pred izlitjem Drave.14

14 SI_ZAP/0009/003, Herbersteinov arhiv – Gospostvo Vurberk, šk. 1.

Njegova dedinja, hči Kristina Krescenca, je sicer podedovala spore, ne pa očetove 
razboritosti, in jih je rešila po sodni poti. Lastnica Vurberka je ostala polnih šest 
desetletij, do svoje smrti leta 1737.15  

Oljna slika Kristine Krescence grofice Herberstein (1658–1737)16

Lastniki gospostva Vurberk med letoma 1616 in 1737
- Janez Filibert Schranz pl. Schranzenegg in Forchtenstein (1616–1619)
- Wolf Sigmund baron Herberstein (1619–1627) 
- Janez baron Wechsler (1627–†ok. 1633) 
- sin Jurij Sigfrid baron Wechsler (ok. 1633–†1638)
- sestra Katarina Elizabeta baronica Galler (1638–1639)
- Gunter baron Herberstein (1639–†1655) 
- sin Jurij Gunter baron Herberstein (1655–†1677)
- hči Kristina Krescenca grofica Herberstein (1677–†1737)17

15 SI_ZAP/0009/003, Herbersteinov arhiv – Gospostvo Vurberk, šk. 1, ov. Različni sodni procesi 
lastnikov gospostva Vurberk 1677–1696; StLA, Archiv Attems, K 389, H 1994, Urbar gospostva 
Vurberk 1619; StLA, Archiv Attems, K 390, H 1995, Urbar posesti gospostva Vurberk, ki jih 
je po smrti barona Rattmansdorffa podedovala Regina Katarina baronica Herberstein 1651; 
StLA, Archiv Attems, K 390, H 1996, Urbar urada Starošince 1673; StLA, Archiv Attems, 
K 390, H 1998, Urbar dvora Velika Zimica 1715; Hammer-Purgstall: Die Gallerin auf 
Rieggersburg. Darmstadt: Verlag von Carl Wilhelm Leske, 1845, str. 56–57, 62–76, 78–82, 
86–99; Radovanovič: Karta sporne posesti ob Dravi med gospoščino Ravno polje in Vurberk iz 
leta 1690. ČZN, 75 (2004), št. 1, str. 62–63; Slekovec: Wurmberg. Topographisch-historische 
Skizze. Marburg: Selbstverlag, 1895, str. 67–70; Stopar: Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji (1. 
knjiga: območje Maribora in Ptuja). Ljubljana: Znanstveni inštitut FF UL, 1990, str. 141–146; 
Vidmar (ur.): Podoba Turkov v Evropi 17. stoletja. Istanbul: SSM, 2005, str. 79–82, 97, 150; 
Zadravec: Postavitev in postavljavec materialnih in rodbinskih temeljev plemiške družine 
Attems na Štajerskem. Zbornik občine Slovenska Bistrica. Slovenska Bistrica: Skupščina 
občine, 2009, str. 99–114.

16 PMPO, inv. št. G 310 s.
17 Hammer-Purgstall: Die Gallerin auf Rieggersburg. Darmstadt: Verlag von Carl Wilhelm Leske, 

1845, str. 56–57, 62–76, 78–82, 86–99; Slekovec: Wurmberg. Topographisch-historische 
Skizze. Marburg: Selbstverlag, 1895, str. 65–70.
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Attemsi
Attemsi so starodavna plemiška rodbina iz Furlanije, katere najstarejši člani so na 
gradu Attimis v bližini Čedada gospodovali že v 12. stoletju. 

Lastniki gospostva med letoma 1715 in 1907
- Kristina Krescenca grofica Attems, rojena grofica Herberstein (1677/1715–1737)
- vnuk Ignac Marija II. grof Attems (1737–†1762)
- sin Ferdinand Marija grof Attems (1762–†1820)
- sin Ignac Marija III. grof Attems (1820–†1862)
- nečak Friderik grof Attems (1862–1885)
- Franz Heinrich Leibenfrost (1885–†1893)
- zet Ferdinand Troll in Karolina, rojena Leibenfrost (1893–1907)

Grb rodbine Attems19

Štajersko vejo zelo razširjene rodbine je ustanovil Ignac Marija (1652–1732), ki je svoj 
in družinski vzpon tukaj začel praktično iz nič, a si je do konca življenja ustvaril 
premoženje v vrednosti več kot milijon goldinarjev. Vurberško gospostvo je pod 
okrilje družine prišlo z njegovo poroko z dvakratno vdovo Kristino Krescenco 
Herberstein leta 1715, prav tako pa tudi s poroko njegovega sina Franca Dizme s 
Kristinino hčerko malce pred tem. Vnuku Ignacu Mariji II. je namreč dolgoletna 
lastnica Vurberka le-tega tudi zapustila. Kljub stoletje in pol trajajočemu lastništvu 
Attemsi tukaj niso pustili vidnejših sledi. 

19 SI_ZAP/0009/003, Herbersteinov arhiv – Gospostvo Vurberk, knjiga 77.

Oljni sliki sultana Mehmeda IV. in turške plesalke iz zapuščine rodbine Herberstein z vurberškega 
gradu, nastali kmalu po letu 167018

18 PMPO, inv. št. G 861 s in inv. št. G 26 s.
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Igralna miza z vurberškega gradu 20

Z izjemo manjših dokupov gorskopravne posesti gospostva niso bistveno povečali, 
niti obnovili in posodobili gradu. Zakaj ga tudi bi, ko pa je bila njihova tukajšnja 
navzočnost bolj izjema kot pravilo. Na Štajerskem so namreč imeli v lasti precej 
gradov in dvorcev, pomembne politične funkcije tako na državni kot deželni ravni 
pa so zahtevale njihovo trajnejšo navzočnost v Gradcu ali na Dunaju. Ne nazadnje sta 
kar dva vurberška lastnika iz vrst omenjene rodbine, Ferdinand Marija in njegov sin 
Ignac Marija III., med letoma 1801 in 1852 eden za drugim zasedala zelo pomembno 
politično funkcijo štajerskega deželnega glavarja.

20 SI_ZAP/0009, Herbersteinov arhiv, šk. 157, ov. 887; PMPO, UO 1253 p.

Inventar opreme vurberškega gradu iz leta 1780
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Ferdinand Marija grof Attems (1748–1820)21

V last nekoga, ki ni bil plemiškega stanu, sta grad in pripadajoča posest prvič prišla 
šele leta 1885, ko ju je kupil znani dunajski veletrgovec z vinom, veleposestnik 
in lokalni politik Franz Heinrich Leibenfrost (1819–1893), ki ju je daleč naokrog 
predstavljal kot vzorčni primer svojih vinogradnih posesti.22 

21 Ilwof: Die Grafen von Attems. Graz: Styria, 1897, str. 24.
22 SI_ZAP/0009/003, Herbersteinov arhiv – Gospostvo Vurberk, knjiga 77, Urbar gospostva 

Vurberk 1757; Hillbrand: Leibenfrost, Franz Heinrich d. Ä. Österreichisches Biographisches 
Lexikon 1815–1950, Band 5. Wien: VÖAV, 1993, str. 100–101; Ilwof: Die Grafen von Attems. 
Graz: Styria, 1897, str. 25–136; Naschenweng: Die Landeshauptleute der Steiermark. Von den 
Anfängen bis zur Gegenwart. Graz: Strahalm, 2011, str. 173–175; Preinfalk: Attems, rodbina. 
Novi Slovenski biografski leksikon (http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi131599/; 
Slekovec: Wurmberg. Topographisch-historische Skizze. Marburg: Selbstverlag, 1895, str. 
71–73.

Razglednica Vurberka iz leta 1906 z motivi vurberškega gradu, znamenitega vodnjaka in gostilne23 

23 SI_ZAP/0219, Zbirka razglednic, št. 293.
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družina po izpustitvi iz zapora lahko zapustila Ljudsko republiko Jugoslavijo. 
Nemška varnostna služba (Sicherheitsdienst) ga je decembra 1942 označila za 
arogantnega in vase zaprtega plemiča, ki se na Vurberku ukvarja z gozdarstvom.32 
Njegovo izginotje je v desetletjih po vojni pomagalo oblikovati več dramatičnih 
ljudskih zgodb o njegovem koncu.

Pogodba o nakupu veleposestva Wurmberg, 1907, prva in zadnja stran33 

32 SI AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije 
1918–2004, šk. 482.

33 SI_ZAP/0009/001/003, Herbersteinov arhiv - Gospostvo Vurberk, šk. 157, ov. 887.

Rodbina Herberstein
kot zadnja lastnica veleposestva Vurberk,
1907–1945

Veleposestvo Vurberk s celotnim inventarjem je od Ferdinanda Trolla z Dunaja leta 
1907 za 520.000 kron kupil grof Janez Jožef Herberstein in Proskau (9. 3. 1854–25. 
5. 1944). Inventar je družina večinoma preselila na ptujski grad in delno od tam 
na grad Libovice na Češkem. Z nakupom je družina zaokrožila svoje posesti na 
Spodnjem Štajerskem, ki jih je že imela v okviru veleposestva Gornji Ptuj, in gradu 
Ptuj dodala še grad Vurberk, v istem letu pa je kupila še posestvo Ravno polje in leta 
1909 posestvo Hrastovec.24 

Grof Janez Jožef Herberstein in Proskau se je 28. 11. 1893 v Salzburgu poročil z grofico 
Marijo Ano Galensko (11. 5. 1867–6. 6. 1944) in imel z njo sedem otrok. Na podlagi 
sporazuma z dne 26. 3. 1943 je bilo premoženje grofa Janeza Jožefa Herbersteina in 
Proskau razdeljeno med otroke.25 Med njimi sta veleposestvo Gornji Ptuj in Vurberk 
leta 1944 prevzela brata grof Janez Jožef Herberstein (19. 3. 1898–19. 4. 1971) in 
grof Janez Hubert Herberstein (11. 10. 1932–1945), medtem ko je grad Hrastovec s 
posestvom dedoval grof Janez Gundeger Herberstein (1902–1961). Posestvo Ravno 
polje pa je bilo namenjeno grofu Francu Matiji Herbersteinu (1914–1942), ki je takrat 
veljal za pogrešanega na fronti.26 

Družina je bila v slovenskem prostoru napredna in gospodarna ter je težila k 
stalnim izboljšavam na svojih posestvih. Grof Janez Jožef Herberstein in Proskau se 
je med drugim zavzemal za gradnjo dveh hidroelektrarn na Dravi med Ptujem in 
Ormožem.27 Člani družine so se radi ukvarjali s fotografijo, saj je ohranjenih precej 
družinskih fotografij, in avtomobilizmom. V času Dravske banovine je obratovalo 
njihovo kemično podjetje Tovarna kemičnih izdelkov Rače,28 precej so tudi potovali 
v oddaljene dežele in podpirali izkopavanja rimskih arheoloških ostalin na Ptuju.29 

Družina je imela posluh tudi za družbeno najšibkejše na območju veleposestva 
Vurberk. Vsako leto je v času božiča z denarjem in predmeti pomagala socialno 
ogroženim družinam ter obdarovala učence osnovne šole Vurberk, ki so bili pomoči 
najbolj potrebni.30

Nemška varnostna služba (Sicherheitsdienst) je decembra 1942 Herbersteine označila 
za legitimiste in avstrijske tradicionaliste, trdno povezane s Katoliško cerkvijo, ki ne 
bodo nikoli sprejeli nacionalsocialističnih pogledov.31

Zadnji lastnik veleposestva Vurberk iz rodbine Herberstein je postal grof Janez 
Hubert Herberstein, ki se je ukvarjal s prodajo lesa, pridelovanjem vina, jabolčnika in 
žganih pijač. Maja 1945 je bil skupaj z družino odveden v ptujski in nato domnevno 
v mariborski zapor, od koder se je za njim izgubila vsaka sled, medtem ko je njegova 

24 SI_ZAP/0009/003, Herbersteinov arhiv – Gospostvo Vurberk, šk. 157, ov. 887.
25 SI_ZAP/0009/001, Herbersteinov arhiv – Gospostvo Gornji Ptuj, Zapuščinska 

obravnava in dedovanje po grofu Janezu Jožefu Herbersteinu (+25. 5. 1944) in njegovi 
ženi Mariji Ani (+6. 6. 1944), šk. 155, ov. 869.

26 Zbirka Hanns Christoph Herberstein, družinsko drevo; digitalizati pridobljeni 
2017; SI_ZAP/0009/001, Herbersteinov arhiv - Gospostvo Gornji Ptuj, Zapuščinska 
obravnava in dedovanje po grofu Janezu Jožefu Herbersteinu (+25. 5. 1944) in njegovi 
ženi Mariji Ani (+6. 6. 1944), šk. 155, ov. 869.

27 SI_ZAP/0095, Varia, Pismo ing. Spychigera grofu Herbersteinu, 30. 6. 1912, šk. 6, ov. 
73 in Objava (Kundmachung) Cesarsko kraljevega štajerskega namestništva o gradnji 
kanalskih hidroelektrarn med Mariborom in Ptujem, 1912, šk. 6, ov. 73.

28  Zbirka Hannsa Christopha Herbersteina; digitalizati pridobljeni 2017.
29 Zbirka Hannsa Christopha Herbersteina; digitalizati pridobljeni 2017; SI_

ZAP/0009/001, Herbersteinov arhiv - Gospostvo Gornji Ptuj, Zahvale arheoloških 
inštitutov in drugih ustanov za sprejem na ptujskem gradu, šk. 155, ov. 863.

30  Kronika Osnovne šole Vurberk (kopija); last Janeza Toplaka.
31  SI AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije 

1918–2004, šk. 482.
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Cenitev premoženja veleposesti v lasti družine Herberstein na Spodnjem Štajerskem34 

34 SI_ZAP/0009/001, Herbersteinov arhiv – Gospostvo Gornji Ptuj, Zapuščinska 
obravnava in dedovanje po grofu Janezu Jožefu Herbersteinu (+25. 5. 1944) in njegovi 
ženi Mariji Ani (+6. 6. 1944), šk. 155, ov. 869.

Sporazum o delitvi premoženja med otroki družine Herberstein, prva in zadnja stran35

35  Prav tam.
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V vurberškem zdravilišču so tako imeli za tiste čase moderen rentgenološki kabinet, 
aparate za fizikalno terapijo ter apoteko in operacijsko sobo. Sanatorij je imel 
opremo za diagnosticiranje bolezni in izbiro ustrezne terapije. Imel je dobro urejen 
bakteriološki laboratorij, v katerem so bile tudi poskusne živali, v glavnem zajci in 
morski prašički.45

V sanatoriju, ki je premogel sedemdeset bolniških postelj, so zdravili pljučno 
tuberkulozo s konservativno in aktivno kirurško terapijo. Sprejemali so bolnike s 
tuberkulozo pljuč, grla, pljučne mrene, bronhialno astmo in kroničnim pljučnim 
katarjem.46

Osebje sanatorija so sestavljali dva zdravnika, laborant, tri sestre usmiljenke, 
bolničarji in nekaj službenih ekonomov. Dr. Boleslav Francevič Okolo-Kulak je bil 
glavni in redni zdravnik sanatorija.47

Sanatorij je deloval do leta 1941, ko je nemški okupator ukinil vse dobrodelne 
organizacije, ki niso prispevale k utrjevanju nemštva na Spodnjem Štajerskem.48

Sanatorij ruskega društva Rdečega križa Vurberk, 1939, jugovzhodna stran49

45 Razstava Zgodovinskega arhiva na Ptuju, oktober 2016: 150 let Rdečega križa Slovenije 
in 60 let Občinskega odbora Rdečega križa Slovenije Ptuj, Sanatorij ruskega društva 
Rdečega križa na Vurberku: mag. Radovan Pulko, prof.

46  Portal digitalizirane kulturne dediščine Kamra, Sanatorium Vurberg.
47 Razstava Zgodovinskega arhiva na Ptuju, oktober 2016: 150 let Rdečega križa Slovenije 

in 60 let Občinskega odbora Rdečega križa Slovenije Ptuj, Sanatorij ruskega društva 
Rdečega križa na Vurberku: mag. Radovan Pulko, prof.

48 SI_ZAP/0458, Okupacijska mestna občina Ptuj, Najemna (zakupna) pogodba za grad 
Vurberk med grofom Jožefom Herbersteinom in ruskim Rdečim križem (slov., nem.) 
z dne 2. 10. 1936 in s Štajersko domovinsko zvezo iz leta 1942. Grad Vurberk je bil 
namenjen šolski stavbi – Schulungsburg der NSDAP. Načrt gradu Vurberk – tloris 1., 
2., 3. nadstropja in ostrešja, šk. 18, ov. 51.

49 Zasebni album fotografa Antona Kosija, last PMPO, OE Ormož.

Sanatorij ruskega društva Rdečega križa,
1921–1941

V gradu Vurberk so bili v času 1. svetovne vojne na ponudbo grofa Janeza Jožefa 
Herbersteina in Proskau nastanjeni poljski begunci iz Galicije.36 Decembra 1914 je 
v gradu bivalo okrog 250 beguncev, med katerimi so bili večinoma Poljaki in nekaj 
Rusinov. Leta 1915 so v gradu odprli hiralnico za bolne in onemogle begunce iz 
Galicije. Ti so zaradi ostarelosti, jetike in pegastega tifusa pričeli umirati in grad 
so za nekaj časa iz zdravstvenih razlogov zaprli.37 Maria Ana Galen poročena 
Herberstein je 15. 9. 1915 v pismu cesarsko-kraljevemu namestništvu opozorila na 
slabe življenjske razmere v gradu. Ta ni imel centralne kurjave, zgolj sobne peči, ki 
pa niso bile v vseh sobah, in ne vodovoda. Prav tako so se v gradu zaredili zajedavci, 
razsajal je pegasti tifus, ki so ga prenašale bolhe, po gradu se je širil smrad, medtem 
ko je bilo do zdravil na Ptuju potrebno v obe strani prehoditi do pet ur. Grad 
so dezinficirali in begunce premestili.38 A ne za dolgo, saj so že oktobra v gradu 
ponovno odprli hiralnico in v njej namestili italijanske begunce iz Primorske, ki so v 
gradu prebivali še v letu 1917.39

V letu 1921 je društvo ruskega Rdečega križa z namenom ureditve sodobnega 
sanatorija za pljučne bolnike podpisalo pogodbo o dvoletnem najemu gradu z 
možnostjo podaljšanja do leta 1925.40 Sanatorij sta vodila Natalija Aleksandrova 
Duhonin in zdravnik dr. Tregubov, a ker so sredstva za delovanje kmalu pošla, so 
do pričetka novembra odšli zadnji bolniki in celotno vodstvo sanatorija, ki pa je za 
seboj pustilo opremo. Februarja 1923 je s prihodom dr. Boleslava Francevič Okolo-
Kulaka sanatorij ponovno odprl svoja vrata.41 

Pred pričetkom delovanja sanatorija v letu 1923 je Rdeči križ moral nameniti 
24.000 kron za prireditev oken in opremo prostorov, medtem ko je lastnik namenil 
11.000 kron za popravilo strehe.42 Prav tako so v 20. letih uredili vodovod in lastno 
električno centralo, ki jo je poganjal ladijski motor, medtem ko so sanatorij leta 1937 
povezali v telefonsko omrežje.43 Leta 1936 je bila ponovno sklenjena pogodba, po 
kateri je sanatorij mesečno plačeval 1000 Din za najem gradu.44 

36 SI_ZAP/0009/001, Herbersteinov arhiv - Gospostvo Gornji Ptuj, Sekretariat 1651–1945, 
šk. 157, ov. 887.

37 Razstava Zgodovinskega arhiva na Ptuju, oktober 2016: 150 let Rdečega križa 
Slovenije in 60 let Občinskega odbora Rdečega križa Slovenije Ptuj, Sanatorij ruskega 
društva Rdečega križa na Vurberku: mag. Radovan Pulko, prof.; SI_ZAP/0470, Osebni 
fond: Fekonja Andrej, Razni prispevki, članki, izpiski, kronika Vurberg – krajevno 
zgodovinska črtica, šk. 1, ov. 14.

38 SI_ZAP/0009/001, Herbersteinov arhiv - Gospostvo Gornji Ptuj, Sekretariat 1651–1945, 
šk. 157, ov. 887.

39 SI_ZAP/0470, Osebni fond: Fekonja Andrej, Razni prispevki, članki, izpiski, kronika 
Vurberg – krajevno zgodovinska črtica, šk. 1, ov. 14.

40 SI_ZAP/0009/001, Herbersteinov arhiv - Gospostvo Gornji Ptuj, Sekretariat 1651–1945, 
šk. 157, ov. 887.

41 SI_ZAP/0470, Osebni fond: Fekonja Andrej, Razni prispevki, članki, izpiski, kronika 
Vurberg – krajevno zgodovinska črtica, šk. 1, ov. 14.

42 SI_ZAP/0009/001, Herbersteinov arhiv - Gospostvo Gornji Ptuj, Sekretariat 1651–1945, 
šk. 157, ov. 887.

43 SI_ZAP/0009/001, Herbersteinov arhiv - Gospostvo Gornji Ptuj, Sekretariat 1651–1945, 
šk. 157, ov. 887; SI_ZAP/0339, Krajevni ljudski odbor Vurberk, Prošnja za kredit za 
popravilo dizelskih motorjev (dopis), 28. 10. 1947, šk. 10, ov. 3 ter Pregled in oddaja 
električnega motorja za proizvodnjo elektrike na gradu Vurberk (dopis), 7. 2. 1951, šk. 
18, ov. 7; SI_ZAP/0470, Osebni fond: Fekonja Andrej, Razni prispevki, članki, izpiski, 
kronika Vurberg – krajevno zgodovinska črtica, šk. 1, ov. 14.

44 SI_ZAP/0458, Okupacijska mestna občina Ptuj, Najemna (zakupna) pogodba za grad 
Vurberk med grofom Jožefom Herbersteinom in ruskim Rdečim križem (slov., nem.) 
z dne 2. 10. 1936 in s Štajersko domovinsko zvezo iz leta 1942. Grad Vurberk je bil 
namenjen šolski stavbi – Schulungsburg der NSDAP. Načrt gradu Vurberk – tloris 1., 
2., 3. nadstropja in ostrešja, šk. 18, ov. 51.
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Park zdravilišča Vurberk, 1939, zahodna stran gradu52

Najemna pogodba za grad Vurberk med ruskim društvom Rdečega križa in družino Herberstein, 
192153 

52 Zasebni album fotografa Antona Kosija, last PMPO, OE Ormož.
53 SI_ZAP/0009/003, Herbersteinov arhiv - Gospostvo Gornji Ptuj, šk. 157, ov. 887.

Pogled na Sanatorij ruskega društva Rdečega križa Vurberk, 1939, severovzhodna stran50

Sadovnjak, namenjen bolnikom, pred letom 1941, jugovzhodna stran gradu51

50 Zasebni album fotografa Antona Kosija, last PMPO, OE Ormož.
51 PMPO, inv. št.  KZGF 11852.
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Najemna pogodba za grad Vurberk med ruskim društvom Rdečega križa in družino Herberstein, 
193654 

54 Prav tam.

Zvezna politična šola
NSDAP

Grof Janez Hubert Herberstein in grof Janez Gundeger Herberstein sta v Gradcu 
na podlagi polnomočja očeta, grofa Janeza Jožefa Herbersteina in Proskau, ki je bilo 
na sinova predano 29. 7. 1941, 19. 5. 1942 s Štajersko domovinsko zvezo podpisala 
pogodbo o najemu gradu za 15 let. V pogodbi je bilo zavedeno, da bo zveza družini 
Herberstein mesečno plačevala 300 RM za najem gradu. Prav tako so na podlagi 
odškodnine 25.000 RM izplačali družino, da je v celoti odstopila od lastne uporabe 
prostorov gradu in si za dodatnih 5000 RM uredila stanovanje pod gradom.55 

Štajerska domovinska zveza je grad spremenila v zvezno šolo za potrebe 
Nacionalsocialistične nemške delavske stranke. Poučevanje se je pričelo v drugi 
polovici leta 1942 in se zagotovo izvajalo do konca leta 1944. Izobraževali so 
funkcionarje Štajerske domovinske zveze oziroma uradniški kader za Spodnjo 
Štajersko. Usposabljanja so potekala za naslednje poklice v uradništvu: poveljnik 
bloka (Blockführer), poveljnik celice (Zellenführer), poveljnik območja – občine 
(Ortsgruppenführer), odgovorni uradnik okrožja (Amtsträger der Kreisführungen) 
in uradnik na delovnopolitičnem ali agrarnopolitičnem uradu (Betriebsbeaufträger 
des Arbeitspolitisches ali Agrarpolitisches Amt).56 Tečaji so potekali do konca 
leta 1944, ko so na gradu potekala izobraževanja za kandidate za sprejem v 
Nacionalsocialistično nemško delavsko stranko. Udeleženci so se seznanili z 
življenjem in delom Adolfa Hitlerja, s temelji nacionalsocializma, z zgodovino 
nacističnega gibanja in rasno ideologijo. Zraven splošnega svetovnonazorskega 
izobraževanja so veliko pozornost namenili utrjevanju medsebojnega tovarištva, 
pripadnosti k ljudski skupnosti, telesni vzgoji in petju nacističnih pesmi.57 Prav tako 
so na gradu imeli svoje prostore člani vermanšafta.58 

Na podlagi slikovnega materiala in skopih zapisov iz razpoložljivega gradiva je 
razvidno, da je Štajerska domovinska zveza notranjost gradu in notranje dvorišče 
prebelila ter na novo tlakovala z gladkimi betonskimi kvadratnimi ploščami, 
zgraditi je morala greznico za odpadne vode in zaščititi gotske freske v 1. nadstropju 
z lesenim opažem. Prav tako so v tistem času domnevno uredili centralno kurjavo in 
prostore na novo opremili.59

Grad je v medvojnem obdobju služil za pomembne dogodke okupacijske oblasti. 
Eden izmed takšnih je bil sestanek vodje štajerskega četniškega gibanja v Slovenskih 
goricah Jožeta Melaherja – Zmagoslava in zveznega vodje Štajerske domovinske 
zveze Franca Steindla, vodje I. in II. vodstvenega urada zveznega vodstva Heinza 
Braumüllerja in Siegfrieda Tremmla v noči s 30. 1. 1945 na 31. 1. 1945 oziroma z 

55 SI_ZAP/0458, Okupacijska mestna občina Ptuj, Najemna (zakupna) pogodba za grad 
Vurberk med grofom Jožefom Herbersteinom in ruskim Rdečim križem (slov., nem.) 
z dne 2. 10. 1936 in s Štajersko domovinsko zvezo iz leta 1942. Grad Vurberk je bil 
namenjen šolski stavbi – Schulungsburg der NSDAP. Načrt gradu Vurberk – tloris 1., 
2., 3. nadstropja in ostrešja, šk. 18, ov. 51.

56 SI_ZAP/0458, Okupacijska mestna občina Ptuj, Štajerska domovinska zveza: 
Bundesführung Marburg 1943–1944, Befehlsblatt September 1943, Folge 9, škatla 18.

57 Mavrič Žižek, Irena: Občina Duplek med drugo svetovno vojno. V ogledalu časa, 
Zbornik občine Duplek (ur. Marjan Toš). Občina Duplek: samozaložba, 2006, str. 202.

58 Prav tam, str. 197. 
59 Zgodovina vurberškega gradu za časa okupatorske dobe, dodatek k vurberški šolski 

kroniki (kopija), 1946, last Janeza Toplaka; Najemna pogodba za grad Vurberk med 
Štajersko domovinsko zvezo in družino Herberstein, 1942 (prva stran pogodbe in 
popis prostorov – prva stran priloge); SI_ZAP/0458, Okupacijska mestna občina Ptuj, 
Najemna (zakupna) pogodba za grad Vurberk med grofom Jožefom Herbersteinom 
in ruskim Rdečim križem (slov., nem.) z dne 2. 10. 1936 in s Štajersko domovinsko 
zvezo iz leta 1942. Grad Vurberk je bil namenjen šolski stavbi – Schulungsburg der 
NSDAP. Načrt gradu Vurberk – tloris 1., 2., 3. nadstropja in ostrešja,1942, šk. 18, ov. 
51.
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31. 1. 1945 na 1. 2. 1945 o vzajemnem sodelovanju zoper partizane.60 Prav tako je 
na grad 4. 3. 1944 prišel državni guverner za Štajersko, šef civilne administracije 
in državni obrambni sekretar za Štajersko Sigfried Uiberreither, da bi proslavil 
uničenje XIV. divizije, ter eden izmed pomembnejših državnih funkcionarjev Franc 
Xavier Schwarz, državni zakladnik stranke, državni vodja in general Schutzstaffla.61 

Prostori gradu so se delili na prostore, namenjene šoli, in zasebne prostore za 
predavatelje, medtem ko je komandant gradu imel še posebne lastne prostore.

 Schulungsburg Wurmberg, južna stran, 1942–194562 

Schulungsburg Wurmberg, notranje dvorišče, 1942–194563

60 Zupanič, Katja: Četništvo na Štajerskem, Ljubljana: Študijski center za narodno 
spravo, 2008, str. 136–137; Ževart, Milan: Lackov odred II., Maribor: Založba Obzorja, 
1988, str. 467.

61 Mavrič Žižek, Irena: Občina Duplek med drugo svetovno vojno. V ogledalu časa, 
Zbornik občine Duplek (ur. Marjan Toš). Občina Duplek: samozaložba, 2006, str. 202.

62 PMPO, inv. št. KZGF 18529.
63 PMPO, inv. št. KZGF 2264.

Schulungsburg Wurmberg, udeleženci izobraževanj na notranjem dvorišču, 1942–194564 

64 PMPO, inv. št. ZGOF 3046.
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Najemna pogodba za grad Vurberk med Štajersko domovinsko zvezo in družino Herberstein, 1942, 
prva stran pogodbe in popis prostorov – prva stran priloge65 

65 SI_ZAP/0458, Okupacijska mestna občina Ptuj, Najemna (zakupna) pogodba za grad 
Vurberk med grofom Jožefom Herbersteinom in ruskim Rdečim križem (slov., nem.) 
z dne 2. 10. 1936 in s Štajersko domovinsko zvezo iz leta 1942. Grad Vurberk je bil 
namenjen šolski stavbi – Schulungsburg der NSDAP. Načrt gradu Vurberk – tloris 1., 
2., 3. nadstropja in ostrešja,1942, šk. 18, ov. 51).

Uničenje gradu
in veleposestva Vurberk

Britanski arhiv hrani dve šifrirani poročili oziroma dva telegrama o prošnji za 
napad na grad Vurberk, ki sta datirana s 13. 2. 1945 ob 21.15 in 17. 2. 1945 ob 17.07 
po greenwiškem času. V telegramih poveljstvo partizanske 4. operativne cone s 
kodnim imenom »Cuckold« prosi britanske zračne sile za posredovanje glede gradu 
Vurberk, saj naj bi v njem bile nameščene enote oziroma štab enaintridesete divizije 
SS. Napad je izvedla Šestnajsta eskadrilja Južnoafriških zračnih sil (South African 
Air Force oziroma S.A.A.F., natančneje Wing Royal Force 283, ki je delovala v okviru 
British Air Force). Ta je 23. 2. 1945 grad Vurberk napadla z lovskimi letali Beaufighter. 
Z letališča Biferno v Italiji je ob 11. uri vzletelo osem lovcev bombnikov Beaufighter 
Mk X pod poveljstvom majorja Andersona, da bi napadli sedež enaintridesete 
divizije SS, ki je bila domnevno nameščena v gradu Vurberk. Nebo nad tarčo je bilo 
popolnoma jasno, saj je vidljivost segala celo do 16 km daleč. Ob 12.50 sta cilj napadli 
dve skupini štirih lovcev. Ena se je cilju približala z juga, druga s severa. Letala so bila 
oborožena s 27 kilogrami visokoeksplozivnih raket zrak-zemlja, s topovi, bombami 
in mitraljezi. Major Anderson, ki je vodil prvo skupino štirih lovcev, je prvi pričel z 
napadom z juga, medtem ko je poročnik Ashdown s svojo skupino sprožil napad s 
severa. Kompleks je utrpel 34 direktnih zadetkov raket, medtem ko so letala sprožila 
tudi topove, s katerimi so povzročila številne zadetke, in pognala v tek mitraljeze, 
s katerimi so dodobra »napršila območje«. Dve po 225 kilogramov težki bombi sta 
zgrešili cilj. Ko so letala zapuščala prizorišče, je bila streha v ognju. Spremljevalni 
letali Mustang sta namreč sporočili, da streha po napadu nezadržno gori. Druga 
letala, ki so ta dan prav tako operirala na tem območju, so sporočila, da se je streha 
sesedla, niso pa poročala o tem, da bi bil grad porušen. Letala so še poročala, da jih 
je na poti iz dveh smeri obstreljevalo topništvo, ki pa ni povzročilo nobene škode. 
Na letališče v Italiji so se letala spustila ob 15.05, s čimer se je formalno zaključil tudi 
napad na grad Vurberk. Nemški okupator je v svojem poročilu navedel podobne 
podatke, in sicer da se je napad pričel 23. 2. 1945 okrog 12.45 in da je napad izvedlo 
osem lovskih letal. Zmotno je menil, da je bil grad bombardiran le z eksplozivnimi 
bombami, polnjenimi z zažigalno snovjo. Grad je utrpel največ škode na JV koncu, 
od koder se je napad začel, pogorelo je celotno ostrešje, medtem ko je celotno gornje 
nadstropje bilo uničeno. Ranjeni sta bili dve osebi, v napadu je umrl otrok. Okupator 
je menil, da je eksplodiralo okrog 20 lahkih bomb, medtem ko sta dve zatajili.66 

Leta 1945 in 1946 je oblast zaplenila premoženje osebam nemške narodnosti, ki se 
je nahajalo na območju Jugoslavije. Med državljane nemškega rajha je prištevala 
Avstrijce in sudetske Nemce. Njihovo premoženje je smatrala kot nadomestilo za 
škodo, ki jo je okupator povzročil med vojno.67 

Družina Herberstein je veljala za nemško družino, zato ji je bilo odvzeto celotno 
premoženje na območju Spodnje Štajerske, ki se je vključilo v narodno premoženje. 
Nastalo je ogromno državno posestvo Vurberk, ki pa ni obstalo za dolgo, saj so na 
podlagi Zakona o agrarni reformi in kolonizaciji razlastili vsa nekdanja veleposestva 
z več kot 45 ha skupne površine.68 

Odvzeta zemlja se je umestila v zemljiški sklad, iz katerega so leta 1946 agrarnim 
interesentom okrajne in okrožne komisije za agrarno reformo delile zemljo vse do 
leta 1948.69

Tako je veleposestvo Vurberk prenehalo obstajati, medtem ko je simbol posestva 
grad Vurberk v razrušenem stanju čakal na svojo dokončno usodo.

66 Aleš Jambrek: Okoliščine napada na grad Vurberk februarja 1945. Publikacija Arhivi, 
letnik 39, št. 1. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2016.

67 Milko Mikola: Rdeče nasilje – Represija v Sloveniji po 1945. Ljubljana: Celjska 
Mohorjeva družba, 2013.

68 Uradni list SNOS in NV Slovenije, št. 62/1945.
69 Milko Mikola: Rdeče nasilje – Represija v Sloveniji po 1945. Ljubljana: Celjska 

Mohorjeva družba, 2013.
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Fotografije napada, kot se je odvil iz zraka februarja 1945. Major 
Anderson je sprožil napad z JV (slika A). Dim na desni predstavlja 
zadetke topovskega obstreljevanja iz letala. Napad poročnika 
Ashdowna s severa in razvidno napredovanje raket proti cilju 
(slika B) (digitalizati pridobljeni in objavljeni z odobritvijo Tinusa 
le Rouxa, originale hrani državni arhiv v Pretorii, Južnoafriška 
republika).
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Poskusi obnov in rekonstrukcij gradu,
1949–1979

Jedro gradu je bilo na podlagi poročil lokalnih, okrajnih in državnih institucij, ki so 
si prizadevale za obnovo objekta, uničeno oziroma poškodovano v manjši meri, zato 
se je vprašanje obnove pojavilo takoj po normalizaciji razmer ob koncu 2. svetovne 
vojne. 

Lokalna oblast, Krajevni ljudski odbor Vurberk, si je že leta 1947 začela aktivno 
prizadevati, da bi grad obnovili. Grad so želeli znižati za eno nadstropje, kamenje 
in zidake prodati ter pridobljen denar porabiti za les, s katerim bi pred zimo 
pokrili grad. V njem so nato želeli urediti prosvetno dvorano z gledališkim odrom, 
čitalnico s knjižnico, učiteljska stanovanja, prostore za gospodarsko in gospodinjsko 
nadaljevalno šolo, medtem ko bi ostale prostore uredili v prosvetne namene.70 Kljub 
naporom so se že pričela razna demontažna dela na vodovodu in centralni kurjavi.71

Zavod za varstvo kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti Slovenije v 
Ljubljani je preko Mestnega muzeja Ptuj, kot nadzornika in posrednika obnovitvenih 
del, v letu 1949 pričel financirati vzdrževalna in obnovitvena dela, ki so stekla do 
konca leta 1949 in v začetku leta 1950.72 Delo je potekalo nestrokovno in necelovito.73 
Osredotočalo se je na betoniranje estrihov v gornjih nadstropjih, plombiranje zidov 
in pokrivanje objekta z deskami.74 Delo ni bilo v celoti končano, saj je zmanjkalo 
denarja, zaradi napredujočega propadanja objekta pa je bilo jasno, da se bo obnova 
bistveno podražila. V aprilu 1950 je namreč padel zahodni zid gradu.75 Pozimi 
1951/1952 se je sesul vogal nad glavnih vhodom, ki je zasipal dvorišče, zrušil se je 
obok in trije stropovi v vzhodnem delu gradu ter del arkadnega hodnika v severnem 
delu.76 Leta 1952 je Zavod za varstvo kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti 
Slovenije že odstopil od obnove in pozval Mestni muzej Ptuj, naj iz objekta odpelje 
uporabne detajle.77 Prav tako je okoliškemu prebivalstvu dovolil odvoz gradbenega 
materiala, ki je ležal na tleh.78

Ker je grad nezadržno propadal, ljudje so pa potrebovali gradbeni material, se je objekt 
spremenil v lokalni kamnolom.79 To so oblasti, kot je razvidno iz dokumentacije, 
kasneje skušale preprečiti, a žal neuspešno.

Kasneje se je čiščenja in sanacije ostankov nekdanjega mogočnega kompleksa lotilo 
Turistično društvo Vurberk. Leta 1976 je prevzelo razvaline gradu v upravljanje 
in pričelo s sanacijo in adaptacijo ostankov grajskega kompleksa pod nadzorom 
Zavoda za spomeniško varstvo Maribor. Sanacijo je izvedlo podjetje Drava Ptuj 
v letu 1978/1979, medtem ko sta obnovo financirala Skupščina občine Maribor in 
Turistično društvo Vurberk.80

70 SI_ZAP/0339, Krajevni ljudski odbor Vurberk, Prošnja za dodelitev vurberškega 
gradu od Okrajne komisije za agrarno reformo Ptuj, 1947, šk. 9, ov. 3 in Dodelitev 
vurberškega gradu Krajevnemu ljudskemu odboru Vurberk s strani Ministrstva za 
kmetijstvo in gozdove (prošnja), 1946, šk. 4, ov. 2. 

71 Ministrstvo za kulturo, INDOK center, 1947, št. /, Poročilo Antona Bitenca o stanju 
gradu in obnovitvenih delih.

72 Ministrstvo za kulturo, INDOK center, Proračun za provizorno pokritje gradu 
Vurberk, 1949, št. /, št. 45/5–49 in št. 94/6–49.

73 Ministrstvo za kulturo, INDOK center, 1951, št. 153/3–51 in št. 153/4–51.
74 SI_ZAP/0140, Pokrajinski muzej Ptuj, Načrti in priloge k računom, 1949–1950, šk. 1, 

ov. 7.
75 Prav tam.
76 Ministrstvo za kulturo, INDOK center, 1950, št. 47/9–50.
77 Ministrstvo za kulturo, INDOK center, 1952, št. 161/3–52.
78 Ministrstvo za kulturo, INDOK center, 1950, št. 47/15–50.
79 Ministrstvo za kulturo, INDOK center, 1950, št. 47/10–50.
80 SI_ZAP/0242, Gradbeno podjetje Drava Ptuj, Turistično društvo Vurberk, adaptacija 

gradu, 1979, šk. 190, ov. 709.

Dodelitev vurberškega gradu Krajevnemu ljudskemu odboru Vurberk s strani Ministrstva za 
kmetijstvo in gozdove (prošnja), 194681

81 SI_ZAP/0339, Krajevni ljudski odbor Vurberk, šk. 4, ov. 2.



44 45

Razdelitev posesti in gradbenega materiala iz grajskega poslopja med občane (dopis), 194682

Prikaz dejanskega stanja ostalin in rekonstrukcija gradu83 

82 SI_ZAP/0339, Krajevni ljudski odbor Vurberk, šk. 4, ov. 2.
83 Igor Sapač: Grad Vurberk – Vrhunci grajske arhitekture na Slovenskem, Ljubljana: 

samozaložba, 1998.

Prikaz možnih rekonstrukcij ostalin84

Rekonstrukcija ostrešja v namen obnove85

84 Prav tam.
85 SI_ZAP/0140, Pokrajinski muzej Ptuj, Načrti in priloge k računom, 1949–1950, šk. 1, 

ov. 7.
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WRMBERCH,
WURMBERG,
VURBERK -

NEMIRNA ZGODOVINA
GRADU

IN GOSPOSTVA OD
NASTANKA

DO BOMB(ASTIČ)NEGA
UNIČENJA

Katalog k razstavi
ob 780. obletnici

najstarejše omembe Vurberka

Zgodovinski
arhiv na Ptuju

R  207
G  198
B  182

R  193
G  42
B  45

R  0
G  0
B  0

C  19
M  18
Y  27
K  0

C  17
M  97
Y  92
K  7

C  0
M  0
Y  0
K  100

Aleš Jambrek
Dejan Zadravec


