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@e pred napadom nem{ke soldateske, 6. aprila 1941, je bilo v
Mariboru vse v pri~akovanju vojne. Prve dni aprila so sledili
mno`i~ni vpoklici rezervistov v jugoslovansko vojsko. Tisti,

ki niso bili vpoklicani so postopali po ulicah, in ugibali, kaj bo in kaj
narediti. 1. aprila so s poukom prenehale mariborske {ole, naslednji
dan so zaprli gledali{~e, prenehale so delovati tudi nekatere knji`nice.

Jugoslovanska vojska je bila slabo pripravljena, Maribor je bra-
nila dravska divizija, ki je bila razme{~ena na mejni ~rti od Dravo-
grada, preko [entilja do Radgone. Napad nem{ke vojske, in sicer 132.
pehotne divizije, se je iz smeri Gradca pri~el 6. aprila. Jugoslovanske
enote so se po za~etnem uporu, ki so ga nudile pri [entilju, pri~ele
naglo umikati proti Mariboru, tako da so 7. aprila poru{ili mostove
preko Drave in `e 8. aprila popoldan so prve enote 132. pehotne di-
vizije nem{ke vojske preko Ko{akov pri{le v Maribor. (39)

Pred rotov{ko kavarno je komandantu prihajajo~ega I. nem{ke-
ga bataljona raportiral pokrajinski vodja Kulturbunda Hans Baron.
Ob tej prilo`nosti so poslali Hitlerju tudi pozdravno brzojavko spod-
nje{tajerskih Nemcev.

Novi {ef civilne uprave dr. Sigfried Uiberreither je pri{el v Maribor
14. aprila. Nem{ki funkcionarji Kulturbunda so mu pripravili velik
sprejem. Varnostno policijo in zloglasni gestapo je prevzel Otto Lur-
ker, Kulturbund pa se je preimenoval v Steirischer  Heimatbund
([tajersko domovinsko zvezo, ustanovljeno 10. maja 1941). Sede` do-
movinske zveze je bil v Mariboru, njen vodja pa je postal Franz Steindl.

Mariborski Nemci so na veliko proslavili 20. april, rojstni
dan Adolfa Hitlerja in sam führer je obiskal Maribor {est
dni kasneje, tj. 26. aprila. Takrat je izrekel tudi znamenite
besede: “Napravite mi to de`elo spet nem{ko”. Nova upra-
va je hitro za~ela izvajati zastavljeno nalogo. @e 15. aprila
so se pri~ele na~rtne aretacije zavednih Slovencev, po ̀ e vna-
prej pripravljenih seznamih. Tako se je v meljski kasarni ̀ e
v drugi polovici maja zbralo okrog 1415 zapornikov, od tega
23 zdravnikov. Pri~ele so se deportacije zavednih. Slovencev
u~iteljev, zdravnikov, duhovnikov. V prvem valu deportacij
iz Maribora, ki je trajal od 7. junija do 5. julija 1941 je bilo
odpeljanih dvanajst transportov s 4607 izgnanci. V drugem
valu (od 11. do 26. junija) je od{lo {e nadaljnjih 14 transpor-
tov s 6131 izgnanci. Od 26. julija naprej so se nadaljevale de-
portacije iz gra{~ine Reichenburg, sedaj Brestanica, od ko-
der je odpeljalo {e sedem transportov z ju`ne [tajerske.

Od 7. decembra do 18. maja 1942 so se pri~ele tudi de-
portacije Slovencev v Nem~ijo oz. Avstrijo. Na sever so de-
portirali predvsem Slovence, za katere so menili, da jih je {e
mogo~e prevzgojiti oziroma ponem~iti. Kakor je nem{ka
oblast sama dejala, “da so sposobni za ponem~enje”.

200 let bolni{nice
5. del

Gregor Pivec

Bolni{nica Maribor med drugo svetovno vojno (1941 - 1945)

Najhuj{a oblika nasilja nem{ke oblasti je bilo streljanje talcev kot
povra~ilni ukrep za akcije osvobodilnega gibanja v Mariboru in na
ju`nem [tajerskem. Prvo streljanje talcev je bilo 30. julija 1941 v goz-
du Dobrava pri Bre`icah, kjer so ustrelili deset talcev, nato 10. avgu-
sta v gozdu pri Miklav`u pri Mariboru, in nato od 24. avgusta na-
prej, ko so se pri~ela streljanja talcev na notranjem dvori{~u sodnih
zaporov v Mariboru. (40)

Izredno agresivna raznarodovalna politika nem{kih okupacijskih
oblasti do Slovencev na ju`nem [tajerskem se je odra`ala tudi na
delu v bolni{nici. Kmalu po prihodu nem{ke vojske v Maribor, 8.
aprila 1941, je pri{la v bolni{nico skupina oboro`enih ljudi, ki jo je
spremljala uniformirana kulturbundovska mladina in nekaj civili-
stov. Po spominih dr. Franca Cundri~a se je skupina kulturbundov-
cev in kulturbundovske mladine zapodila po bolni{ni~nih oddel-
kih, vpila in psovala osebje. Po spominih dr. Herberta Zavr{nika je
ta ~as obrnil bolni{nico na glavo. Dirjanje hitlerjanske mladine je
trajalo kar nekaj dni, dokler ni novi upravnik tega prepovedal.

Po nekaj dneh zasedbe Maribora je skupina nem{kih oficirjev skli-
cala vse zdravnike in jih zasli{ala. Posebej jih je zanimala narodnost-
na pripadnost. Ve~ina zdravnikov se je opredelila za Slovence, razen
manj{ega {tevila Volksdeutscherjev. Zdravnikom in bolni{ni~nemu
osebju je bilo ukazano, da ne smejo zapustiti bolni{nice. S priho-
dom {efa civilne uprave dr. Sigfrieda Uiberreitherja, 15. aprila 1941,
se je bolni{nica preimenovala v Öffentliches Krankenhaus Marburg

.......................................................................................



80

Z A N I M I V O                                                            

ISIS  �  maj 2000

an der Drau. Jeseni istega leta se je preimenovala v Krankenhaus des
Reihsgaues Steiermark in Marburg a. d. Drau, skraj{ano Gaukran-
kenhaus Marburg a. d. Drau - Pokrajinska bolni{nica Maribor. (41)

Dr. Uiberreither je za direktorja bolni{nice Maribor postavil oto-
rinolaringologa dr. Valterja Thalmanna, predvojnega mariborske-
ga kulturbundovca in sina nekdanjega {efa kirur{kega oddelka dr.
Karla Thalmanna. Upravnik bolni{nice je postal Hans Raiter iz Leob-
na in Emil Rose, ~lan oddelkov SS, kot nadzorni organ, druga~e po
materi Maribor~an - Slovenec. Odstavljena sta bila dotedanja di-
rektorja, torej strokovni vodja dr. Franjo Rad{el in Josip Stegnar.
Nato so v preiskovalnici internega oddelka sklicali vse dotedanje slo-
venske zdravnike in novodo{le nem{ke, jih postavili v dve vrsti in v
kratkem nagovoru poudarili, da bolni{nica od tedaj naprej pripada
velikemu nem{kemu rajhu in da bodo vodenje posameznih oddel-
kov prevzeli novodo{li zdravniki. Vodja internega oddelka je tako
postal dr. Herbert Greiner, mariborski Nemec in kulturbundovec,
ki je zagrizeno preganjal vse slovensko v bolni{nici. Kirurgijo je prev-
zel Avstrijec dr. Ernst Bouvier iz Voitsberga na [tajerskem, ki se je
kljub temu, da je bil nacist, izkazal za odli~nega strokovnjaka in do-
brega ~loveka, in je med drugim tudi pomagal in se zavzel za dr. Rad{-
la, da ga nacisti niso zaprli in skupaj z dru`ino izselili. Po pri~evanju
dr. Zavr{nika je tudi njemu 1944. leta pomagal, da se je umaknil iz
Maribora, in s tem aretaciji. (41) [ef otorinolaringolo{kega oddelka
je postal ̀ e prej omenjeni Valter Thalmann, ginekolo{ko-porodni{-
ki oddelek pa je prevzel celjski Nemec dr. Alfonz Hönigmann, in
nato od 22. 4. 1941 pa do konca vojne dr. Alois Sautner iz Mosta na
Muri (Bruck a. M.). Vodja dermatovenerolo{kega oddelka je postal
dr. Gottfried Kreutzer, slovenski Nemec, ki je v bolni{nici slu`boval
od leta 1928, prav tako ~lan kulturbunda, vendar je bil do Slovencev
toleranten. Rentgenolo{ki zavod je vodil zagrizen nacist dr. Fritz von
Radicz, Maribor~an, ki je pred vojno delal v Gradcu. Od Slovencev
so vodilna mesta obdr`ali samo prim. dr. Milko Bedjani~, na infek-
cijskem oddelku, prim. dr. Franjo Rad{el po posredovanju dr. Bou-
vierja, vodja plju~nega oddelka, in dr. Valentin Ku{ar na prosekturi.

Okupatorjevi zdravniki se za infekcijske bolezni in za delo
na prosekturi niti pribli`no niso zanimali.
Obenem se je za~elo zapiranje slovenskih zdravnikov.
Tako se je v sredini maja zna{lo v zaporih, pripravljenih v
meljski kasarni za deportacijo, osem zdravnikov iz Splo-
{ne bolni{nice Maribor in sicer: dr. Stanko Lutman, dr.
Vlado Milavec, dr. Josip Ben~an, dr. Mirko ̂ erni~, dr. Ja-
nja Horvat in dr. Martin Horvat, dr. Avgust Hribov{ek in
dr. Eman Pertl. Vsi razen dr. Vlada Melavca so bili pozne-
je izgnani. Dr. Vlado Melavec je bil kot rojen Ljubljan~an
in italijanski dr`avljan izpu{~en in se je preselil v Ljublja-
no. Poleg zgoraj omenjenih zdravnikov so bili kasneje za-
prti {e dr. Janko Drnov{ek, dr. Herbert Klemen~i~ in dr.
Ciril Kova~i~. S prvim transportom so bili izgnani dr. Jo-
sip Ben~an, dr. Ciril Kav~i~ in dr. Herbert Klemen~i~. Ta
transport je od{el 7. junija. Z drugim transportom, 10. ju-
nija 1941, je bil izgnan dr. Avgust Hribov{ek, sekundarij
v mariborski bolni{nici. Z osmim transportom, 1. julija
1941, sta bila izgnana dr. Mirko ̂ erni~ in dr. Eman Pertl.
3. julija 1941 je z desetim transportom od{el predstojnik
internega oddelka mariborske bolni{nice dr. Stane Lut-
man, prav tako v Srbijo. S 13. transportom je od{el na Hr-
va{ko otorinolaringolog dr. Janko Drnov{ek. Preostale

zdravnike so premestili v Nem~ijo oziroma najve~ v Avstrijo. Tak-
{na usoda je doletela dr. Boga Skalickyja, dr. Franca Rostoharja, dr.
Marjana Rozmana, dr. Miro [tok, dr. Cirila Bezlaja, dr. Milana Scar-
lija, dr. Janka Dr`e~nika, dr. Petra Kartina. (39, 41)

Dr. Valter Talmann je vodil bolni{nico do 13. aprila 1942, ko jo
je prevzel dr. Ernest Bouvier. ^eprav so v bolni{nici od okupacije
naprej delovali po nem{ki zdravstveni zakonodaji, je potrebno ome-
niti, da je {ef civilne uprave dr. Uiberreither {ele junija 1942, s po-
sebno odredbo uvedel zdravstveno zakonodajo tretjega rajha. [lo je
za 18 zakonskih aktov, pol leta kasneje pa je s posebno odredbo re-
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guliral dr`avni zdravni{ki red na Spodnjem [tajerskem, kakr{en je v
tretjem rajhu veljal `e od 13. decembra 1935, v Avstriji pa od 1939.
leta. Pod nadzorom {efa civilne uprave je delovala zdravni{ka ko-
mora za [tajersko v Gradcu, obenem pa je dr. Uiberreither dolo~il
tudi vi{ino oskrbnin v javnih bolni{nicah, zdravili{~ih in hiralnicah
na Spodnjem [tajerskem. Oskrbnine so bile razdeljene v tri katego-
rije in so se med vojno ve~krat spreminjale. (41)

Po temeljitih kadrovskih spremembah, ki so sledile nem{ki raz-
narodovalni politiki, je med drugo svetovno vojno v bolni{nici de-
lovalo med 20 in 25 zdravnikov. Natan~no je mogo~e slediti ka-

drovski situaciji v bolni{nici od
decembra 1942 do februarja
1944. (41, 43)

Od skupno 24 zdravnikov je
bilo 12 Slovencev. Izrazito pro-
nacisti~no oziroma protisloven-
sko so delovali predvsem oba
doma~a mariborska Nemca dr.
Greiner in dr. Thalmann ter Av-
strijka dr. Justova. Ostali nem{-
ki zdravniki so bili do svojih slo-
venskih kolegov tolerantni.

Natan~en pregled kadrovske
situacije v bolni{nici Maribor je
tudi v seznamu upravnika bolni-
{nice nadin{pekotrja Hansa Rai-
terja, ki jih je sestavil za potrebe
krajevnega urada v Mariboru, in
sicer 3. januarja 1943. (41)

Zgovorni so podatki o hospi-
talizacijah v bolni{nici Maribor
med drugo svetovno vojno. Leta
1940 se je v bolni{nici zdravilo
16.197 bolnikov, 1942. leta
11.526 in leta 1944 le 7643. [te-
vilo sprejetih bolnikov je zaradi
te`kih vojnih razmer ves ~as pa-
dalo, kljub temu pa se je {tevilo

postelj pove~evalo. Leta 1940 jih je bilo 608, 1942. leta 610, leta 1944
pa `e 655 in tri leta kasneje pa 735. Pove~anje {tevila postelj za 125
v zadnjem letu vojne gre pripisati odprtju nove “~rne stavbe”, to je
stavbe, kjer je na{el domovanje ginekolo{ko-porodni{ki oddelek, oto-
rinolaringolo{ki oddelek in oddelek za o~esne bolezni. Stavba je bila
predana v uporabo spomladi leta 1944. Zaradi temne fasade so jo
imenovali tudi “~rna stavba”. Njena gradnja se je za~ela v letu 1937.
Na tem mestu je potrebno omeniti tudi za~etek gradnje tako imeno-
vane “nem{ke stavbe”. V tej je kasneje dobil domovanje dermato-
lo{ki oddelek, nevrolo{ki oddelek in rentgenolo{ki zavod. Gradnja

te stavbe se je pri~ela leta
1943. Zasedenost fonda po-
stelj se je zmanj{evala, tako je
bil decembra 1942. leta 64,1
% in leta 1944 samo {e 54,8
%. Na drugi strani se je po-
ve~ala umrljivost hospitalizi-
ranih bolnikov. Leta 1940 je
zna{ala 1,6 %, 1942. leta 3,3
%, v letu 1943 se je povzpela
na 3,7 %, leta 1944 pa je zna-
{ala 4,9 %. Vrh je dosegla
1945 s 5,3 %. Razmere v bol-
ni{nici so se ves ~as slab{ale.
Na eni strani je bil vzrok za
to vojni ~as, slab{e ̀ ivljenjske
razmere prebivalstva, manj-
{a odpornost, na drugi strani
pa vse slab{e higienske in........................................................................ ....................................
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prostorske razmere v bolni{nici, predvsem zaradi bombardiranj
zavezni{kega letalstva, v katerih je bolni{nica utrpela veliko {kode.
Zaradi vojnih razmer je vse ve~ osebja zapu{~alo bolni{nico. Po
eni strani so odhajali v partizane, po drugi so se vrstili neopravi~eni
izostanki. (44)

Najhuj{o {kodo je bolni{nica do`ivela v {tirih bombardiranjih in
sicer 14. oktobra in 6. decembra 1944 ter 1. marca in 1. aprila 1945.
Bombni napadi so po{kodovali skoraj vse objekte, najve~jo {kodo
pa je povzro~ilo bombardiranje 14. oktobra 1944, ko je bila po{ko-
dovana pralnica in razku`evalnica bolni{nice ter deloma poru{en
infekcijski oddelek in zgradba za bolni{ni~no osebje. Ta bombni na-
pad je terjal 76 `ivljenj in 152 ranjenih. (45, 39)

Te`ke posledice za bolni{nico je povzro~ilo tudi bombardiranje
1. marca 1945. Vzhodni trakt, deloma `e po{kodovanega infekcij-
skega oddelka, je bil popolnoma poru{en, po{kodovana pa je bila
tudi ginekolo{ka stavba ter prosektura in kirur{ki oddelek.

V ~asu okupacije se je relativno pove~ala administracija v bolni-
{nici. Nem{ka oblast je ve~inoma zaposlovala sebi lojalno admini-
strativno osebje. Zahteva okupacijskih oblasti je bila, da se pri~ne
poslovanje oziroma pisanje vseh dokumentov v bolni{nici na pisal-
ne stroje. Vsi bolni{ni~ni oddelki, vklju~no z upravo, so dobili pisal-
ne stroje ter administratorje, ki so bili ve{~i dela s pisalnim strojem.

Edini oddelek, ki v drugi svetovni vojni ni do`ivel po{kodb zara-
di bombnih napadov, je bil interni oddelek. Kljub temu so bile de-
lovne razmere nemogo~e, ker je slu`il zaradi po{kodb drugih oddel-
kov, kot nekak{no prisilno pribe`ali{~e. Z odprtjem nove “~rne stav-
be” spomladi 1944 so se razmere zaradi odhoda oddelka ORL in o~e-
snega oddelka sicer za~asno izbolj{ale, toda ̀ e jeseni istega leta sta se
po bombardiranju “~rne stavbe” oba oddelka vrnila nazaj na interni
oddelek. Ginekolo{ko-porodni{ki oddelek je bil evakuiran v bolni-
{nico Ormo`, kirurgija je bila preseljena v nedokon~ano semeni{~e
pod Kalvarijo. Dermatolo{ki oddelek je bil ̀ e v letu 1941 preme{~en
v obnovljene prostore Magdalenske {ole na Magdalenskem trgu {t.
5, kjer je kljub razdrobljeni stroki zaradi bombardiranj, do~akal os-
voboditev.

Plju~ni odsek se je spomladi 1944 preselil v prostore nekdanjega
ginekolo{ko-porodni{kega oddelka v Vinarski ulici {t. 6, kjer pa ni
bival dolgo. @e decembra istega leta se je zaradi bombnih po{kodb

stavbe preselil nazaj na interni oddelek.
Rentgenolo{ki zavod je bil edini, ki je v okviru bolni{nice med

okupacijo tehnolo{ko napredoval. Leta 1942 je bila za diagnostni~-
ne potrebe nabavljena Siemensova krogla, to je prenosljiv rentgen-
ski aparat in elektri~ni su{ilnik za filme, leta 1944 pa Mielerjev apa-
rat za kontaktno obsevanje. Nem{ka oblast je imela na~rt mo~no
razviti rentgenolo{ki zavod, vendar jo je prehitel konec vojne. Tako
so ̀ e kupljeno opremo za modernizacijo zavoda pred koncem vojne
odpeljali v Gradec. (31)

Tudi prosektura je med vojno delala v okrnjenem obsegu. Hi-
stolo{ke preiskave za sosednji bolni{nici v Murski Soboti in Celju
se niso ve~ izvajale, prav tako v zgoraj omenjeni bolni{nici ni bilo
ve~ treba hoditi na obdukcije. Vse sodne obdukcije za obmo~je slo-
venske [tajerske so se izvajale na In{titutu za sodno medicino v Grad-
cu. (34)

Bolni{nica je osvoboditev do~akala v klavrnem stanju. Prakti~no
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vsi objekti, razen internega oddelka, so bili po{kodovani ali poru{e-
ni, bolni{ni~ni oddelki pa razseljeni po Mariboru in celo v Ormo`u.
Ve~ina nem{kega kadra se je vrnila, od koder je leta 1941 tudi pri{la,
tako da je imelo malo{tevilno doma~e osebje te`ko delo. Razseljeni,
internirani in po razli~nih enotah partizanske vojske razporejeni
zdravniki in medicinsko osebje so se po~asi vra~ali. Prihajali so iz
razli~nih koncev, od tabori{~ v Nem~iji in Avstriji, iz Srbije, Hrva{-
ke, Bosne in iz partizanskih enot.

Potrebno je bilo za~eti znova. �
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