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1. Povzetek!

!
V raziskovalni nalogi Družina Conradi in Štatenberg sva skušala najti svoje korenine
in izvedeti več o spomeniku slovenske kulturne dediščine − dvorcu Štatenberg.
Zadala sva si cilje, da raziščeva izvor najinega priimka, daljno preteklost prednikov
in povezanost rodbine Conradi z enim najlepših baročnih dvorcev na Slovenskem.
Pregledala sva strokovno literaturo. Sorodniki so nama pomagali z informacijami, s
fotografijami in z ustnimi pričevanji. Pokazali so nama tudi za družino dragocene
predmete iz druge polovice 19. stoletja. Na Facebooku sva ustanovila skupino, ki
se ji je pridružilo 173 ljudi s priimkom Conradi z vsega sveta. Obiskala sva dvorec
Štatenberg. Ključne dokumente sva našla v mariborskem pokrajinskem arhivu in
Nadškofijskem arhivu Maribor ter preko spleta v cerkvenem arhivu Matricula v
Gradcu.
Odkrila sva, da izhajava iz družine, katere korenine segajo v daljno leto 1656 in ki
izhaja Frankfurta v Nemčiji. Najini predniki so se v času Avstro-Ogrske preselili v
Slovenijo. Približno 60 let so bili lastniki dvorca Štatenberg, ki pa so ga na koncu
nesrečno izgubili.

!
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2. Namen naloge!

!
V preteklosti se nama je večkrat zgodilo, da so naju ljudje ob prvem stiku
povprašali, od kod najin nenavadni priimek. Večini se je zdelo, pa tudi midva sva
menila, da priimek Conradi zveni italijansko. Če polistamo po telefonskem
imeniku, vidimo, da v Sloveniji živi kar nekaj prebivalcev s priimkom Conradi, a z
njimi nimamo dosti stikov. Naju pa je vedno bolj zanimalo, kdo so Conradiji, še
posebno takrat, kadar smo doma govorili o tem, da naj bi naši predniki imeli v lasti
dvorec Štatenberg, ki so ga nesrečno izgubili. Še več, dvorec stoji v bližini doma
babice in dedka po mamini strani. Mami, ki je dvorec mnogokrat obiskala, ni
mogla prehvaliti njegovih lepot. Samo nesrečen splet okoliščin je preprečil, da se
najini starši v njem niso tudi poročili.
Pri izbiri teme za raziskovalno nalogo odločitev tako ni bila težka. Dvorec
Štatenberg je kar vabil, da raziščeva njegovo preteklost in jo poveževa s svojimi
predniki. V uvodnem delu naloge predstavljava zgodovino Štatenberga na osnovi
zgodovinskih knjig. Ker gre za enega najlepših baročnih dvorcev na Slovenskem,
sva predstavila tudi njegovo lepoto. Bistvo najine naloge pa je bilo raziskati, kdaj
in kako so Conradiji postali lastniki dvorca Štatenberg, kakšen pečat so dvorcu
pustili ter kako so ga izgubili. Izdelala sva tudi družinsko drevo Conradijev.

!
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3. Metodologija dela!

!
Raziskovane naloge sva se lotila sistematično. Najprej sva na spletu in v domači
knjižnici poiskala vse razpoložljive podatke o dvorcu in gradu Štatenberg. Hkrati
sva za informacije o dvorcu in družini Conradi prosila babico in dedka. Na
Facebooku sva ustvarila skupino, v katero se je vključilo 173 ljudi z vsega sveta s
priimkom Conradi. Prosila sva jih za kakršne koli informacije, za katere menijo, da
bi nama utegnile koristiti.
Naslednji korak je bil obisk dvorca Štatenberg. Upravnik dvorca in predsednik
Turističnega društva Makole Franc Kociper naju je popeljal skozi sobane, nama
predstavil nekaj novih dejstev o dvorcu in nama predlagal, kako bi o Štatenbergu
in njegovi povezavi z našo družino lahko izvedela še več. Ogledati sva si želela tudi
ostanke starega gradu Štatenberg, a so nama slabi vremenski pogoji in
nedostopnost lokacije to preprečili. Naslednji korak, obisk Zgodovinskega arhiva
na Ptuju, se je izkazal za slepo ulico. Tam novih koristnih informacij nisva našla, pač
pa so naju usmerili, kam naprej. V Pokrajinskem arhivu Maribor sva našla pogodbo
družine Conradi o nakupu dvorca Štatenberg in veliko dokumentov o pravdanju
lastnika dvorca z okoliškim prebivalstvom.
Delno izdelano družinsko drevo sva prejela od sorodnice Aleksandre Conradi.
Podatke sva dopolnjevala in sproti preverjala. V veliko pomoč nama je bila knjiga o
rodbinskih študijah, ki nama jo je posodil sorodnik.
V Nadškofijskem arhivu Maribor sva našla nekaj podatkov o prednikih, ki izvirajo iz
Avstrije. Tam so nama pojasnili tudi, kako na spletu pregledovati njihove baze
podatkov. Usmerili so naju na cerkveni arhiv Matricula v Gradcu. S tujino sva
komunicirala s pomočjo staršev preko spleta. Doživeli smo neverjeten odziv in
ustrežljivost.
Člane Facebook skupine sva prosila za pomoč pri iskanju po frankfurtskih arhivih,
vendar se je pritok informacij ustavil. Ni pa se ustavila pomoč sorodnikov, ki so
nama pomagali s slikami, z dokumenti in zgodbami, ki so se preko ustnega izročila
ohranile do današnjih dni.
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4. Zgodovina gradu in dvorca Štatenberg!

!
4.1. Uvod
Večina ljudi misli, da pojma dvorec Štatenberg in grad Štatenberg označujeta eno
in isto. To ne drži. Zelo malo je tistih, ki vedo, da gre za različna objekta, ki ležita
vsak na svojem hribu, nekaj kilometrov narazen. Vsak izmed njiju ima svojega
snovalca, vsak svojo bogato zgodovino in vsakemu izmed njiju je čas namenil
svojo usodo.

!
4.2. O starem gradu
Stari grad Štatenberg so sezidali krški škofje na strmem griču nad razvejanim
zaselkom Stari grad pri Makolah. O tem, kdaj je bil sezidan, ni natančnega
podatka. "Štatenberg nastopa v listinah sorazmerno pozno, šele 1241., ko je
salzburški nadškof Eberhard II. naznanil, da je Friderik s Ptuja podelil samostanu v
Stični salzburški fevd, vas Koprivnico. Friderik se je zato oddolžil nadškofiji z
dohodki posesti, katere je imela njegova pokojna soproga Heradis − de praedio
sive proprietate memoratae dominai sitae apud Staetenburch. Beseda apud = pri
daje slutiti, da je z imenom že mišljen grad, ki se izrecno omenja šele 1250. kot
castrum Stetenburch." (Jakič, 1997, str. 134.)

Slika 1: Grad Štatenberg, bakrorez iz Vischerjeve Topografije
vojvodine Štajerske, 1681 (Stopar, 1990, str. 134)
9

Družina Conradi in Štatenberg

V času svojega obstoja je menjal precej lastnikov. V letu 1451 so ga v lasti imeli
celo grofje Celjski. Zaradi kmečkega upora leta 1573 in številnih menjav lastnikov
je cesar grad zasegel ter ga prodal. (Stopar, 1990, str. 134−135.)
Grad je bil bogato opremljen. O tem priča zapis o inventuri grajske opreme o
premoženju pomembnejših fevdalnih rodovin tistega časa:
"V štatenberskemu gradu, ki so ga bili posedli kmetje, je bila grajska oprava dražja
in krasnejša, kakor v marsikateri knežji palači. V mali gosposki sobi je bila pisalna
miza, blagajna, skrinje, omare in omarice polne pisem, knjig in listov. V veliki
dvorani so bile stene zagrnjene s turškimi preprogami; tu je stalo 12 postelj, ena z
nebom, in mnogo miz, trug in drugo. V gospejski sobi je bilo jezdilno orodje:
sedla, meči, okovani s srebrom, uzde z zlato žvalo, oklopi in oprsniki, jezdilne
žametne hlače, suknje, obrobljene s tafetnimi traki, jezdilne čepice in rokavice za
gospode in gospice. V stranskih sobah so bile druge gospejske obleke, postelja in
obleke za lakaje, ki so spremljevali gospodo. Na dolgem hodniku je stalo
zaporedoma dvajset trug, v katerih je bilo shranjeno kaj raznovrstno blago, kakor
dragocene gospejske obleke iz žameta, žide, damasta, atlasa, tafeta, obšite ali
prešite s srebrom in zlatom, v raznovrstnih oblikah in barvah; samo eno obleko iz
srebrnobelega atlasa z ušitimi zlatimi rožami so cenili na 50 gl: nadalje razne
zlatnine in srebrnine, lepotine in dragotine, biseri in krasotine, med drugim žepne
ure, srebrni konjički, biserni venci, nojevo jajce, vsajeno v srebro in z zlatim
okrivalom (60 gl). Na stotine pa je bilo navadnih in finih rjuh, odej, krušnic, brisač
in prtičev. Smelo rečemo, da se je v štatenberškem gradiču krasota pohišja turških
palač merila z ličnostjo italijanskih pohištvenih izdelkov." (Jakič, 1995, str. 135.)
Zadnji lastniki grada Štetenberg so bili grofje Attemsi. Ker je bil precej odročen, ga
je grof Dizma Attems zapustil. Nedaleč stran, na s soncem obsijanem hribu v
ravnici ob Dravinji, si je izbral prostor za svojo novo rezidenco. Tako je v letih od
1720 do 1740 v bližini Makol zgradil nov istoimenski dvorec. Stari grad je pustil
propasti. (Stopar, 2011, str. 280.)
Grad Štatenberg je danes popolnoma uničen. Zidov skorajda ni več, vidni so le še
njihovi ostanki, ki so težko dostopni in obrasli z mogočnimi drevesi. Na podlagi
skromnih razvalin si je težko predstavljati podobo nekdaj mogočnega gradu.
“Kolikor je mogoče iz povsem razsutih ostankov razbrati, je imel grad Štatenberg
podobo več ali manj regularne obodne zasnove. Zidov praktično ni več, vidni so le
še njihovi amorfni ostanki. To gre zlasti na rovaš za gradnjo uporabljenega
10
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materiala, laporja, ki je pod vplivom atmosferilij povsem razpadel, tako da
struktura zidu ni nikjer več vidna. Ostanki zidov so ponekod še dva do tri metre
visoki, povsod pa je veliko grušča, pod katerim se delno še skrivajo stare kleti.
Kljub temu pa so onkraj obodnih utrdb z obzidjem še vidni ostanki zunanjega
obrambnega jarka in nasipa, ki sta obdajala ves grad. Na ravnici pod gradom so
sledovi nekdanjega grajskega vrta, ki ga vidimo pri Vischerju in ki ga izpričuje tudi
ledinsko ime "Garten". V bližini vrta je ohranjen stari marof − "pojata", poleg pa
nadstropni svinjski hlev "štalunci". Obe stavbi, ki sta leseni, utegneta izvirati iz 18.
stoletja." (Jakič, 1995, str. 136.)

!
4.3. Kmečki upor na starem gradu
Okoli leta 1502 je postal lastnik gradu Ivan Turjaški. Njegov sin Volk Engelbert ga
je leta 1556 prodal ogrskemu plemiču Francu baronu Tahiju. Baron Tahi in njegovi
sinovi so z okoliškim kmečkim prebivalstvom slabo ravnali.

Slika 2: Tabla na
štatenberškem dvorcu v
spomin na slovenskohrvaški kmečki upor
(zasebni arhiv)

Raziskovalec slovenskih gradov Ivan Stopar (2011, str. 280) poudarja, da je poročil
o Tahijevih grozodejstvih in zlorabah toliko, da jih na kratko ni mogoče zaobjeti.
Pritožb, ki so jih kmetje pošiljali oblastem, je namreč zelo veliko. Ena izmed
Tahijevih posebnosti je bila, da si je od podložnikov izposojal večje vsote denarja,
a jih ni vrnil. "Ko je Luka Bračko tirana opomnil na dolg, ga je ta z gorjačo nagnal z
gradu. Vdovi Cvirnar je raztrgal dolžniško pismo, Jurija Pizdeta v Gabrijah pa je, da
bi mu zavezal jezik, vrgel v temnico. Natanko je vedel, kdaj je kje kak kmet kaj
prodal, da ga je nato lahko privil. Tlačane je prisilil, da so prodajali blago na tujih
11
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semnjih po cenah, ki jih je bil sam določil, razliko med resnično prodajno ceno in
zahtevano vsoto pa so morali kmetje poravnati iz svojega žepa. V hudobijah so se
z graščakom kosali njegovi uradniki in hlapci. Kmetje so bili izpostavljeni vsakršnim
krutostim in nič nenavadnega ni bilo, če je kdo brez lastne krivde ostal za vselej
pohabljen. Vse to pa bi kmetje še nekako prestali, če ne bi Tahi in njegovi −
odlikoval se je zlasti njegov sin Gabrijel − zapovrstjo onečaščali domačih deklet in
žena; pri tem jih niso izbirali ne po stanu ne po starosti."
"Leta 1573 je izbruhnil hrvaško-slovenski kmečki upor. Njegovo žarišče je bilo prav
na hrvaško-štajerskih posestih Franja Tahija: v Susedu, v Stubici in Štatenbergu.
Zadušen je bil že v štirinajstih dneh." (Žvanut, Vodopivec, 2003, str. 66.)
Med kmečkim uporom so kmetje grad Štatenberg zavzeli, a ga niso opustošili.
Zaščito zoper krivice so iskali pri cesarju. Naslednjih nekaj let je celotno posest
upravljal cesarski upravitelj, dokler ga ponovno ni pridobil nazaj Tahi. (Stopar,
1990, str. 135.)

!
4.4. Dvorec Štatenberg
Dvorec Štatenberg velja za enega najlepših baročnih dvorcev na slovenskih tleh.
Po načrtu italijanskega arhitekta Giovanni Battista Camesinija (1642−1724) so ga
sezidali grofje Attemsi. Najverjetneje so ga začeli graditi leta 1696 in z deli končali
med leti 1720 in 1740. (Jakič, 1995, str. 126.)
V ljudskem izročilu se je ohranila danes le še malo znana zgodba, povezana z
nastankom dvorca. "Ko je bil grof Dizma Attems še deček, naj bi ga bila nekoč
ugrabila roparska tolpa, ki jo je vodila divja Špelka. Stari grof ga je s svojimi ljudmi
iskal, tolovaje pobil in Špelki odpeljal otroka. Ko je Dizma odrasel, je odročni grad
zapustil in si izbral daleč proč v ravnici ob Dravinji prostor za novo
rezidenco." (Stopar, 2011, str. 280, 283.)
Skozi zgodovino se je zvrstilo precej lastnikov dvorca. "Leta 1809 je postal njegov
Iastnik Franc Ludovik Blagotinšek plemeniti Kaiserfeld, Klavdij Ritter plemeniti
Pittoni – Dannenfeld, Ferdinad knez Lobkowitz, potlej Žiga Conrad, dr. Pius
plemeniti Buchau, po 1849 Gustav Conradi. Med obema vojnama ga je posedoval
Neumann iz Zagreba." (Jakič, 1995, str. 138.)

12
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Zaradi podobnosti priimkov Conrad in Conradi bi lahko domnevali, da gre za
sorodstvo, vendar virov, ki bi to potrdili, nisva našla.
Predsednik Turističnega društva Makole Franc Kociper nama je med vodenjem po
dvorcu Štatenberg povedal, da po drugi svetovni vojni dvorec ni imel pravega
lastnika. Za oživitev prelepega objekta ni bilo prave volje niti finančnih sredstev.
Kljub prizadevanju posameznikov tako dvorec še vedno ostaja neizkoriščen biser
kulturne dediščine. Od leta 1989 ga ima v lasti tovarna Impol; ta ga je nameravala
preurediti v hotel, a je ostalo le pri nameri. Še preden so se dela dobro začela, so
tudi zastala.
Danes sta v dvorcu Štatenberg gostišče in manjša turistična pisarna. Ogledu so
namenjene le nekatere sobane. V sobah, ki so jih uredili s pomočjo sponzorjev, je
mogoče tudi prespati.

Slika 3: Dvorec Štatenberg v drugi
polovici 19. stoletja (arhiv Egona
Conradija, 1925−2011)

Slika 4:
Dvorec Štatenberg danes (zasebni
arhiv)
13
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4.4.1. Notranjost dvorca
Dvorec je zasnovan kot dvonadstropen objekt z notranjim dvoriščem. "Zasnovo
tvorijo štirje dvonadstropni trakti s poudarjenim osrednjim poslopjem z odprtim
stopniščem, v katerem je stebrna dvorana v pritličju, viteška pa v nadstropju.
Glavno pilastrsko[1] členjeno pročelje je na zunanji strani." (Jakič, 1995, str. 126;
Jakič, 1997, str. 336.)

Slika 5: Panoramski pogled z notranjega dvorišča (zasebni arhiv)
"Pred dobrimi sto leti so dvorec označevali kot sodobno, dve nadstropji visoko
stavbo, obdano z nasadi in parkom, z veliko, v dve nadstropji segajočo dvorano,
40 sobami, večjim številom kuhinj, lepo veliko kapelo z zakristijo, zapori, vozarnico,
hlevi in prek 34 m globokim vodnjakom." (Jakič, 1995, str. 139.)
Najnižji trakt je vhodni, ki ima z bogatim "štukom" okrašeno prehodno vežo. Levo
in desno sta trakta z manjšimi bivalnimi prostori. Najbolj prevzame osrednji trakt s
poudarjenim odprtim stopniščem. Na vrhu zunanjega dvoramnega stopnišča
stojijo visoka lesena vrata, ki vodijo v viteško dvorano. Levo od viteške dvorane je
pet ohranjenih soban s freskami, ki predstavljajo muzejski del gradu. Desno je
poročna dvorana. V pritličju je stebrna dvorana. (Dvorec Štatenberg. Dostopno na
naslovu: http://www.dvorecstatenberg.si/dvorec.php, 25. januar 2014.)
"Arhitekturna oprema Štatenberga, v katerem je zdaj v vinski kleti lepo urejeno
gostišče, je žal vse, kar je od nekdaj razkošno opremljenega dvorca po drugi
svetovni vojni ostalo. "Najkakovostnejši kosi pohištva in slike so čez noč odromali v
Ljubljano, tam so si jih razdelili partijski funkcionarji ..." je pred leti zapisal
poročevalec v časopisu Delo." (Stopar, 2011, str. 287.)

[1] Pilaster je arhitekturni element, ki na videz izgleda kot steber, a ima le okrasno funkcijo; po
SSKJ "iz stene nekoliko izstopajoč pas z bazo in kapitelom: pročelje stavbe je okrašeno s pilastri".
14
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Slika 6: Ohranjeno pohištvo (zasebni arhiv)
V baročnem dvorcu so ohranjene bogato okrašene freske, ki so poslikane na
stropovih soban. Naredilo jih je več umetnikov: Josep S. Sereni, Jožef Quadri ter
slikar Joannecky. (Stopar, 2011, str. 283.)
"V veliki, dve nadstropji obsegajoči svečani dvorani je na oboku kar pet slikarskih
kompozicij. Osrednje pravokotno polje zavzemajo ponazoritve umetnosti in
znanosti, tako pogoste v slikarstvu tega časa. V zavetrju alegorije[2] Miru, ki jo
ponazarja krilata žena z oljčno vejico v rokah, so razvrščene Poezija z zavitkom
listov in knjigo v rokah, Glasba, Astronomija z globusom in daljnogledom ter
naposled Geometrija, ki jo označuje trikotnik. Na vboklih poševninah zrcalnega
stropa so si trapezasta polja razdelili prizori, ki ponazarjajo štiri elemente: ogenj,
zrak, zemljo in vodo, spet snovi, ki je bila v baročni dobi nadvse
priljubljena." (Stopar, 2011, str. 283.)
V petih stranskih sobah so upodobljeni razni mitološki prizori, razvrščeni v
osrednjih in stranskih slikah (kartušah), tako da je skupno upodobljenih 25
prizorov. V zahodnem stavbnem traktu je majhna baročna kapela. Oltarje je
ustvaril Martin Baselij. Bogato slikarijo je v kapelici leta 1910 uničil požar, ki je
tedanji lastnik ni obnovil. Ime mojstra, ki je naredil štukature, ni znano. Omeniti
velja dejstvo, da veljajo za najlepše in najrazkošnejše na Slovenskem. Ne

[2] Alegorija je figura, pri kateri je abstraktni svet predstavljen s konkretno podobo. Beseda izvira
iz grške besedne zveze àlla agoreio in pomeni "drugače govorim, govorim v podobah".
(Dostopno na naslovu: http://sl.wikipedia.org, 6. marec 2014.)
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predstavljajo namreč le okvirjev, ki obrobljajo posamezne prizore s fresk, pač pa
opirajo tudi strop v veliki dvorani. (Stopar, 2011, str. 283.)

Slika 7: Freska na stropu viteške dvorane (zasebni
arhiv)
Tlorisno se dvorec ni mnogo spreminjal. "Ker je bil to letni dvorec, ni razvil vhodne
arhitekture, ampak je bila glavna dvorana dostopna neposredno z zunanjega
stopnišča, z notranjih stranskih hodnikov in iz sob v obeh krilih glavnega trakta. S
tem pa je bila pretrgana neposredna povezava obeh kril, kar je bilo pozneje
popravljeno z dozidavo dveh kotnih kubov, ki sta omogočila prehod prek
zunanjega stopnišča oz. notranjih hodnikov in s tem povezala vso stavbo." (Jakič,
1995, str. 140.)
Leta 1910 je del dvorca pogorel. Tedanji lastnik ga je obnovil, ni pa obnovil
kapelice in nekaterih delov gospodarskega poslopja.

16
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4.4.2. Notranje dvorišče
Notranje dvorišče je razdeljeno na šest polj z negovano trato in nizko živico.

Slika 8: Tloris dvorca Štatenberg (Jakič, 1995, str. 137)

Povezujejo jih urejene peščene pešpoti. V preteklosti so bila polja zasajena z
izbranimi rastlinami in visokoraslimi drevesi. V vogalu je bil kar 34 m globok
vodnjak, ki je danes opuščen. Upravljalec gradu še ni opustil ideje o njegovi
ponovni oživitvi.

!
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Slika 9: Notranje dvorišče v drugi polovici 19. stoletja
(arhiv Egona Conradija, 1925−2011)

Slika 10: Notranje dvorišče danes (zasebni arhiv)

18

Družina Conradi in Štatenberg

4.4.3. Zunanjost dvorca
Na daleč zunanjost dvorca Štatenberg, ki kraljuje na razgledni vzpetini,
naključnemu obiskovalcu ne da slutiti, kakšno bogastvo se skriva za njegovimi
zidovi. Pritegne sicer pozornost, a dih obiskovalec zadrži, ko vstopi na notranje
dvorišče.
Do gradu vodi utrjena pot, ki je obsajena z divjim kostanjevim drevoredom. Na
zahodni strani dvorca je manjši ravninski del, kjer rastejo visoka drevesa.
Širše prehaja park v gozd. Po urejeni pešpoti se je mogoče sprehoditi do ribnikov.
Nekoč jih je bilo pet, danes so urejeni trije.
Okolica gradu je bila nekdaj bogato zasnovana. Okoli dvorca je bil urejen vrt v
baročnem[3] slogu, ki so ga kasneje preuredili v angleškem[4] krajinskem slogu.
Dvorec, park in širša okolica so zavarovani kot Krajinski park Štatenberg.
(Štatenberg. Dostopno na naslovu: http://www.slovenia.info/si/grad/
%C5%A0tatenberg,-Dvorec-z-vrtom.htm?grad=3617&lng=1 in http://
www.dvorecstatenberg.si/dvorec.php, 25. januar 2014.)

Slika 11: Okolica gradu
(zasebni arhiv)
[3] Baročen pomeni nakičen, razkošen, fantastično okrašen, nenavaden, izumetničen, pretiran
(Verbinc, 1987, str. 84).
[4] V nasprotju z baročnim slogom se angleški slog odlikuje z izvirnostjo in rekom "ničesar preveč
in ničesar premalo". Je izčiščen in topel ter razkriva individualni okus posameznika. (Dostopno na
naslovu: http://sl.wikipedia.org, 6. marec 2014.)
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5. Družina Conradi!

!
5.1. Zgodovina priimka Conradi
Zgodovinski raziskovalni center v Nemčiji hrani dokument o zgodovini
družinskega imena Conradi (Priloga 1 raziskovalne naloge).
Priimek Conradi izvira iz imena Conrad ali Konrad. Je nemškega izvora in se je
pojavljal že v srednjem veku. V zgodnjih nemških zapisih je mogoče zaslediti tudi
priimek Chuonrad. Pri obliki Conradi gre v bistvu za latinski zapis v rodilniku in
pomeni preprosto "Conradov sin".
Ime Conrad, Konrad ali Conradi se ni pojavljalo samo na območju Nemčije in
nemško govorečih dežel, kot sta Avstrija in Švica, pač pa tudi na območju srednje
in vzhodne Evrope.
Zgodovina iz enajstega in dvanajstega stoletja omenja kar dva kralja z ozemlja
Nemčije z omenjenim imenom. Conrad II. je vladal v letih 1024−1039, Conrad III. v
letih 1093−1152.

Slika 12: Zgodovina družinskega imena Conradi, lastnik
dokumenta Egon Conradi, r. 1941.
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Pisec poljskega rodu Teodor Jasef Konrad Korzeniawski (1857−1924) je bil bolj
znan kot Joseph Conrad. Njegovi najprepoznavnejši deli sta Lord Jim (1900) in
Heart of Darkness (1902).
Ambros Conrad je znan nemški arheolog (1775−1826), Michael Georg Conrad
nemški pisec (rojen 1864−1927) in Johann Georg Conradi (1645−1699) skladatelj
slovensko-nemškega rodu. Po do sedaj znanih podatkih je leta 1753 priimek
Conradi ponesel v Združene države Amerike Jurs Conrad.

!
5.2. Družinsko drevo Conradijev
Družinsko drevo Conradijev sega po do sedaj znanih podatkih do daljnega leta
1656. V okolici mesta Frankfurt so živele v letih 1650−1830 vsaj štiri generacije
Conradijev. Georg Conradi je bil med njimi prvi, ki se je preselil na Dunaj. Tam je
imel tovarno tekstilne industrije.
Njegov sin Gustav je leta 1849 kupil dvorec Štatenberg. 3. maja leta 1859 se je
poročil z Johanno Kolbe. V kolikšni meri je Gustav uporabljal dvorec pred poroko,
ni znano, znano pa je, da sta se zakonca po poroki s prvorojenim sinom Egonom
preselila v Slovenijo.

Slika 13: Johanna Kolbe (arhiv

Slika 14: Gustav Conradi (arhiv Egona

Riharda Conradija, r. 1942.)

Conradija, 1925−2011)
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Slika 15:
Dokument z zapisom o poroki Johane
Kolbe in Gustava Conradija, sina
tovarnarja Georga Conradija (avstrijski
cerkveni arhiv Matricula)
Sin Egon se je poročil s Terezijo Matevžič, ki je bila v rodbini Conradi prva
Slovenka.

Slika 16: Terezija Matevžič (levo

Slika 17: Grob Terezije Conradi

spodaj), prva Slovenka v rodbini

(Matevžič) (arhiv Egona Conradija,

Conradi, z družino (arhiv Riharda

1925−2011)

Conradija, r. 1942.)
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Ko sta živela na dvorcu, se jima je rodilo pet otrok (Leopold, Gustav, Egon, Anna in
Alfred), potem ko so Štatenberg zapustili, pa še šesti otrok Richard. Zadnji izmed
otrok, ki so bili rojeni na dvorcu − Alfred, je najin pradedek.

Slika 18: Alfred Conradi
(1907−1975), zadnji Conradi,
rojen na dvorcu (arhiv Egona
Conradija, 1925−2011)
Družinsko drevo rodbine Conradi je Priloga 2 raziskovalne naloge.

Slika 19:
Knjiga rodbinskih študij z
opombami lastnika Egona
Conradija (1925−2011)
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5.3. Grb
Tako kot vse bogatejše, vplivnejše ali kako drugače prepoznavne družine so tudi
Conradijevi imeli svoj grb. O njegovem nastanku ni pisnih virov, o njem
Conradijevi nimamo niti ustnega izročila. Ohranjen je na nekaterih predmetih, ki
so se ohranili iz roda v rod.

!

Slika 20: Grb družine Conradi

Slika 21: Grb grofov Dyhrn

(arhiv Aleksandre Conradi, r.

(dostopno na naslovu: http://

1979.)

sl.wikipedia.org/wiki/
Slika:Grafen_von_Dyhrn.png,
15. december 2014)

Grb družine Conradi je na prvi pogled nenavaden. Prikazuje vojščaka v bojni
opremi. V roki nosi ščit in obraz mu pokriva zaščitna maska. Na glavi nosi krono in
rog. Rog, podoben kozorogovemu, je upodobljen tudi na ščitu.
V primerjavi z grbom grofov Dyhrn, ki naj bi zadnji živeli na dvorcu Štatenberg,
čeprav niso bili nikoli zapisani kot lastniki, na kar naju je opozoril Franc Kociper,
predsednik Turističnega društva Makole, je grb družine Conradi manj barvit in
brez kakšnih podrobnejših simbolov.
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5.4. Kako je družina Conradi postala lastnica dvorca
Gustav Conradi je kupil dvorec Štatenberg leta 1849 od Piusa plemenitega
Buchaua. V Pokrajinskem arhivu Maribor hranijo pogodbo o nakupu. Iz nje je
razvidno, da je za dvorec plačal 187.000 goldinarjev[5].
Fotografija pogodbe o nakupu dvorca Štatenberg je Priloga 5 raziskovalne naloge.

Slika 22:
Prva stran pogodbe o nakupu dvorca
Štatenberg (Pokrajinski arhiv Maribor)
Dvorec je imel v lasti slabih 60 let. Natančno leto prodaje ni znano, znan pa je
podatek o tem, da se je na dvorcu kot zadnji rodil Alfred Conradi, ki je bil rojen
leta 1907.

!
5.5. Čas, ko je bil dvorec v lasti družine Conradi
O času, ko je bila družina Conradi lastnica dvorca, ni mnogo podatkov. Zapisov o
tem, kako so živeli, ni. Je pa v arhivih mnogo listin o sodnem pravdanju med
Gustavom Conradijem in okoliškimi prebivalci. V večini primerov nastopa Gustav
Conradi kot tožnik, zato sklepava, da ni bil ravno prijeten sosed.

[5] Goldinar (nem. Guldiner zlatnik

iz

Gold zlato) v raznih državah staro ime za zlatnike, pozneje

tudi srebrnike, npr. za dvokronski avstro-ogrski srebrnik (Verbinc, 1987, str. 243).
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Družina pokojnega Egona Conradija iz Beograda hrani številne predmete, ki jih je
podedovala in uspela ohraniti kot družinsko izročilo. Med drugim se je ohranila
stena, namenjena preoblačenju. Tanja Conradi, hči Egona Conradija, pravi, da
imajo porcelanast jedilni servis, ki priča o razkošnem življenju na dvorcu.
Shranjenih imajo več drobnih predmetov, med njimi vazici in komplet ročno
izdelanih steklenih vrčev s pokrovi. O pripadnosti rodbini priča tudi dejstvo, da je
na omenjenih pokrovih upodobljen grb rodbine Conradi.

Slika 23: Dokument o pravdanju (Pokrajinski
arhiv Maribor)

Slika 24: Zgornja stran pokrova

Slika 25: Spodnja stran pokrova

steklenega vrča z grbom, last Riharda

steklenega vrča z napisom, last Riharda

Conradija, r. 1942.

Conradija, r. 1942.

!
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5.6. Kako je družina Conradi izgubila dvorec
Preko ustnega izročila se prenaša zgodba o tem, kako je dvorec Štatenberg zaradi
nesrečnega spleta okoliščin pristal v drugih rokah. Rihardu Conradiju (r. 1942.) jo
je pripovedoval njegov stric Leopold Conradi, vnuk Gustava Conradija. Ob našem
srečanju 21. decembra 2013 se je takole spominjal:
"Gustav Conradi, takrat še lastnik dvorca, se je s konjem odpravil na pošto v
Slovensko Bistrico po denar za dacarje. Značilno zanj je bilo, da je rad pregloboko
pogledal v kozarec. Na poti domov je tudi tisti dan zavil v gostilno in se napil.
Pozno ponoči je z vrečo, polno denarja, zajahal konja in se napotil domov. Na poti
je s konja padel v jarek ob cesti. Ko se je vrnil domov, vreče z denarjem ni imel več.
Govori se, da je prav v tistem času nenadoma obogatel neki vaški mlinar."
Zgodbo o tem, kako so Conradijevi izgubili dvorec, potrjuje tudi Tanja Conradi (r.
1961.). Večkrat ji je o tem govoril njen oče Egon Conradi, za naju pa je zgodbo
obnovila 1. marca 2014:
"Gustav Conradi je nesrečno izgubil denar. Njegovi družini se je življenje obrnilo
na glavo dobesedno čez noč. Izgubili so vse in morali so nemudoma zapustiti
dvorec. Na hitro so se preselili na podeželje v bližino Slovenske Bistrice. Ko je čez
leta umrl nek prebivalec bližnjih Makol, se je na smrtni postelji izpovedal župniku.
Pred leti je našel v jarku ogromno denarja. Z njim je obnovil hišo, poskrbel za
družino in se začel ukvarjati z obrtjo − odprl je manjšo trgovino. Ker je denar našel,
a ga ni prijavil, ga je pekla vest vse življenje. Denarja tudi nikoli ni vrnil. Pred smrtjo
je dejanje obžaloval in se pokesal."
Tanja Conradi je povedala tudi, da je njen oče poznal celo ime in priimek najditelja
denarja, vendar ga za časa svojega življenja nikoli ni imenoval.
Po izgubi dvorca se je družina Conradi razselila. Gustav se je z ženo vrnil v
Gmünden. Njuni hčeri sta si družini ustvarili v Avstriji, sin Egon z ženo Terezijo
Matevžič in njuni otroci pa so se naselili na območju Slovenske Bistrice in Poljčan.
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6. Zaključek!

!
Prvih splošnih informacij o raziskovalnem problemu ni bilo težko pridobiti in tudi
obisk dvorca Štatenberg je potrdil, da sva na pravi poti. Mnogo sva si obetala od
Facebook skupine Conradijev, ki se je bliskovito razširila, a nama njeni člani glede
povezanosti dvorca z našo rodbino niso znali pomagati. Mnogo uspešnejši so bili
obiski arhivov (avstrijski cerkveni arhiv Matricula, Nadškofijski arhiv Maribor,
Pokrajinski arhiv Maribor), saj je o družini Conradi ohranjenih mnogo dokumentov.
Težje sva pridobila slikovno gradivo in še posebej ustna pričevanja. Mnogo
informacij je za vedno izgubljenih, saj je daljni sorodnik Egon Conradi, ki je o
rodbini in njeni povezanosti z dvorcem Štatenberg vedel največ, leta 2011 umrl.
Njegova hči Tanja Conradi nama je povedala, da je pred smrtjo načrtoval
družinsko srečanje, na katerem je nam mlajšim želel prenesti izročilo.
Kljub vsemu so naju rezultati raziskave presenetili in razveselili. Priimek Conradi
izvira iz imena Conrad ali Konrad. Je nemškega izvora in se je pojavljal že v
srednjem veku. Pri obliki Conradi gre v bistvu za latinski zapis v rodilniku in pomeni
preprosto "Conradov sin". Ta priimek nosi mnogo svetovno znanih osebnosti.
Veja družinskega drevesa rodbine Conradi, ki predstavlja najine prednike, po do
sedaj znanih podatkih izvira iz Frankfurta v Nemčiji. Potomci so živeli tudi na
Dunaju, leta 1849 pa je eden izmed njih kupil dvorec Šatenberg, na katerem so on
in njegovi potomci živeli skoraj 60 let. V tem času se je v rodbino primožila tudi
prva Slovenka, Terezija Matevžič.
Dvorec Štatenberg kljub zobu časa ostaja ena izmed najlepših zgradb, kar sva jih
videla. Meniva, da upravičeno nosi naziv najlepšega slovenskega baročnega
dvorca.
Iz obdobja, ko so na dvorcu živeli Conradiji, se je ohranilo malo predmetov. Čas
med obema vojnama in po njem dvorcu ni bil naklonjen. Večino pohištva in slik je
odromalo neznano kam. Nekaj drobnih, a zato nič manj dragocenih predmetov v
Beogradu hranijo potomci Egona Conradija. Srečo in čast sva imela v rokah držati
steklen vrč s pokrovom, na katerem je upodobljen grb rodbine Conradi.
Če bi na voljo imela še več časa, znanja in raziskovalnih izkušenj, bi gotovo razširila
raziskovalno nalogo:
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• poiskala in preučila bi še ohranjene predmete družinske dediščine; o v nalogi

omenjenem porcelanastem servisu bi povprašala ustreznega strokovnjaka;
• podrobneje bi raziskala izvor in pomen grba družine Conradi;
• nadaljevala bi raziskavo v frankfurtskem in še katerem arhivu;
• zagotovo pa bova organizirala družinsko srečanje, sorodnikom predstavila

raziskovalno nalogo in morda njeno vsebino obogatila še s kakšno zanimivo
zgodbo.

!
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8. Priloge!

!
Priloga 1
Zgodovina družinskega imena Conradi. Vir: Zgodovinski raziskovalni center,
Nemčija, lastnik dokumenta: Egon Conradi (r. 1941.).

!
Priloga 2
Družinsko drevo rodbine Conradi (1656−2014). Vir: Aleksandra Conradi (r.
1979.); Rihard Conradi (r. 1942.); Knjiga rodbinskih študij z opombami lastnika
Egona Conradija (1925−2011); avstrijski cerkveni arhiv Matricula; Nadškofijski
arhiv Maribor; Free Family History and Genealogy Records, dostopno na spletnem
naslovu: https://familysearch.org; Georg Conradi Fabrik, dostopno na spletnem
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+fabrik&source=bl&ots=HBLtxXU2d5&sig=pKX1xSus_aPFh2nJKbJzGsqT0uk&hl=
sl&sa=X&ei=hqLaUpLBC8vIswbgpIHIDg&redir_esc=y#v=onepage&q=georg
%20conradi%20fabrik&f=false

!
Priloga 3
Dokument z zapisom o poroki Johane Kolbe in Gustava Conradija, sina
tovarnarja Georga Conradija. Vir: avstrijski cerkveni arhiv Matricula.

!
Priloga 4
Knjiga rodbinskih študij z opombami lastnika Egona Conradija (1925−2011), str.
88, 89 in 90.

!

Priloga 5
Pogodba o nakupu dvorca Štatenberg. Vir: Pokrajinski arhiv Maribor.
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