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Izvleček:

Avtor v prispevku obravnava položaj dežele Koroške v času prve svetovne
vojne, s poudarkom na dogajanjem v letu 1917. Pri tem izpostavi sprva zaleden
položaj Koroške, ki se je z vstopom Italije v vojno na strani antantnih sil leta
1915 korenito spremenil. Na avstro-ogrsko-italijanski meji se je vzpostavila
nova frontna črta, ki je potekala ob reki Soči preko gorskih vrhov vse do
švicarske meje. Del fronte črte je potekal tudi na jugozahodu Koroške, kjer sta
bili najbolj na udaru italijanskega obstreljevanja Kanalska in zgornja Ziljska
dolina. Preostali del Koroške je bil usmerjen v vzdrževanje vojske na bojišču.
Hkrati je oblast z omejitvijo osebnih svoboščin sprožila gonjo proti slovenskim
duhovnikom, ki so jih zaradi namernih izmišljotin pogosto pošiljali v zapor.

Ključne besede:

Koroška, prva svetovna vojna, gospodarstvo, cerkev, majniška deklaracija,
Koroški Slovenci, 1917
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Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)

775

V. Skitek: Slovenska Koroška 1917: med fronto in zaledjem

Uvod
Letos mineva 100 let od konca prve svetovne vojne, ki jo z drugimi besedami
imenujemo tudi velika vojna. Ob izbruhu vojne leta 1914 je bila Avstro-Ogrska izrazito večnacionalna država, kjer se je po sarajevskem atentatu na prestolonaslednika Franca Ferdinanda pokazala velika solidarnost prebivalstva s
cesarsko rodbino.1 Hkrati se je ogorčenje javnosti usmerilo v Srbijo kot glavnega krivca za nastalo situacijo in ki ga je potrebno kaznovati. A iz načrtovanega
regionalnega konflikta je tako imenovani "domino efekt" povzročil, da se je v
parih tednih na bojnem polju znašel cel evropski kontinent. S koncem vojne
leta 1918 so odšle v zgodovino tudi nekatere evropske vladarske dinastije, ki
so poprej krojile razmerja na evropskem kontinentu. Nemški cesar Viljem II. je
moral v izgnanstvo, enaka usoda je doletela avstrijskega cesarja Karla, ki je bil
hkrati tudi madžarski kralj, a se je odpovedal tudi slednjemu prestolu. Ruska
carska družina je bila žrtev izvensodnih pobojev, ki so jih organizirali ruski
komunisti pod Leninovim vodstvom. Hkrati so z odhodom vladarskim družin
razpadle nekatere stare države, na primer Avstro-Ogrska in Rusija. Na njihovih
temeljih so nastale nove države: Sovjetska zveza, nemška Avstrija, Češkoslovaška, Poljska ter Država SHS, ki se je že 1. decembra 1918 ob združitvi s Srbijo
preimenovala v Kraljevino SHS.
Vsaka vojna za sabo povleče prilagoditev celotnega državnega aparata in
prebivalstva na vojskovanje. In če so se še v 19. stoletju spopadale samo vojske držav daleč stran od civilnega prebivalstva, se je to s prvo svetovno vojno
dokončno spremenilo. Vpetost civilnega prebivalstva v vojno dogajanje je bila
v prvi svetovni vojni takšna, da so posledice vojne čutili v vseh avstrijskih deželah ne glede na njihov geografski položaj in s tem povezano bližino oziroma
oddaljenostjo od frontne črte. Vprašanje, ki stopa v ospredje pri tem prispevku,
se nanaša na to, kakšen je bil položaj na Koroškem med prvo svetovno vojno,
še posebej v letu 1917. Izpostaviti želimo tudi položaj koroškega prebivalstva,
ki se je v obdobju 1914–1918 nahajalo med frontno črto in zaledjem. Seveda
ne moremo zaobiti za Koroško zelo pomembnega narodnostnega vprašanja.
Položaj Slovencev, še posebej pa slovenskih duhovnikov se je na Koroškem
z izbruhom vojne zelo poslabšal. Politika nemške vladajoče večine na Koroškem je bila precej neprijazna do pripadnikov slovenskega naroda. Prav takšna
zaostrena nemška nacionalna politika je Koroško v času prve svetovne vojne
1

Podrobneje o tem glej: Gregor Antoličič, "'Bog obrani, Bog obvari Nam Cesarja, Avstrijo'. Izbruh prve
svetovne vojne v hansburški monarhiji", Studia Historica Slovenica 15, št. 2 (2015), str. 259–280; Jurij
Perovšek, "Slovenci in habsburški vladar v vojnih letih 1914–1918, Studia Historica Slovenica 15, št.
2 (2015), str. 281–300; Gregor Jenuš, "Slovenci in velika vojna (1914–1918). Slovenska razdvojenost
med zvestobo cesarju in željo po narodni avtonomiji", Studia Historica Slovenica 15, št. 2 (2015), str.
302–320.
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dokončno razdelila na dva tabora, slovenskega in nemškega. Namesto da bi
koroška vladajoča politika umirjala nacionalne strasti na nemški strani, jih je
izrazito podpirala in odločilno prispevala k poglobitvi političnega prepada
med nemško večino in slovensko manjšino na Koroškem.
Pri nastajanju prispevka smo se najprej oprli na dosedanja spoznanja v
strokovni literaturi, ki obstaja za Koroško v dokaj številčno omejenem obsegu.
Vzrok tako skromni beri strokovne literature je v tem, da je bilo na Koroškem
dogajanje v času prve svetovne vojne še vedno v senci bojev za severno mejo
in koroškega plebiscita. Zato smo se oprli na arhivsko gradivo, ki smo ga našli
v župnijskih arhivih v Mežiški dolini, deželnem arhivu v Celovcu in škofijskem
arhivu v Celovcu. Izmed uporabljenega arhivskega gradiva velja izpostaviti
župnijske kronike, ki vsebujejo marsikateri zanimiv podatek iz obdobja 1914–
1918 in so dragocen vir tako za gospodarsko dogajanje, kot tudi politično preganjanje slovenskih duhovnikov na Koroškem.

Vojaški spopadi
Deželo Koroško je od leta 1912 naprej vodil deželni predsednik Alfred Fries
Skene, ki je ta položaj zasedal do februarja 1915. Veljal je za zelo marljivega
in delovnega uradnika, ki je uspešno izvajal ukrepe od začetka vojne naprej.
Februarja 1915 je bil imenovan za mestnega upravitelja v Trstu in v Primorju. Njegov naslednik na mestu koroškega deželnega predsednika je postal Karl
Lodron Laterano. Ta se je pri opravljanju svojih nalog pogosto znašel v precepu med ukrepi vojaških oblasti na eni strani in med ukrepi državnih oblasti na
Dunaju na drugi strani. Položaj koroškega deželnega glavarja je ves čas vojne
zasedal Leopold von Aichelburg Labia, ki se je zavzel za vzpostavitev vojaških
enot, ki so jih sestavljali koroški prostovoljci. Hkrati je bil precej dejaven tudi na
socialnem področju.2
Pred izbruhom vojne z Italijo je imela Avstro-Ogrska na njenem teritoriju
nastanjenega zelo malo vojaštva, kar je povsem razumljivo glede na dejstvo, da
se je monarhija že celotno drugo polovico leta 1914 nahajala v vojni z državami antantne zveze. Ko so se začele kazati možnosti za izbruh vojne z Italijo,
je avstro-ogrska prestavila del vojaških enot iz galicijskega bojišča na Koroško.
Na novem frontnem bojišču ob meji z Italijo je bilo potrebno prispele vojaške enote na novo organizirati in razporediti po predvidenih frontnih odse-

2

Fabian Gottfried Prilasnig, Der Große Krieg (1914–1918) im Spiegel der Pfarrchroniken des
Gemischtsprachigen Dekanats Völkermarkt (Klagenfurt, 2017), str. 73 (dalje: Prilasnig, Der Große
Krieg); Hanns Doliner, Das Land Kärnten im Weltkrieg 1914–1918 (Innsbruck, 1951), str. 49, 50
(dalje: Doliner, Das Land).
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kih.3 Poveljstvo nad vojaškimi enotami na Koroškem je bilo 13. avgusta 1914
zaupano generalu Franzu Rohru. Ta je pričakoval podobno kakor generalštab
avstro-ogrske vojske, da bodo italijanske čete pri svojem prvem napadu vdrle
na Koroško. Zato je bila osrednja Rohrova naloga, da je proučil vse možnosti
za obrambo meja monarhije na njenem jugozahodnem delu. Da bi preprečil
morebitni nenaden vpad italijanske vojske v zgornjo Ziljsko dolino, je 19. maja
1915, torej še pred uradno vojno napovedjo Avstro-Ogrske, ukazal vojaškim
enotam, da so zavzele položaje ob Koroško Italijanski meji.4 Dne 20. maja 1915
je bilo naročeno prebivalstvu iz obmejnega področja v Trentinu, na Tirolskem
in na Koroškem, da se mora pripraviti na morebitno evakuacijo. Ta se je dejansko začela odvijati 25. maja 1915. Prebivalstvo je zapustilo svoje domove brez
živine in vozov, ki jih je kupila vojska za vojaške potrebe. Prebivalstvo iz obmejnih področij ob avstrijsko-italijanski meji so evakuirali na Predarlsko, severno
Tirolsko, Zgornjo in Spodnjo Avstrijo ter na Češko in Moravsko.5
Dne 25. maja 1915 je sledila uradna vojna napoved Italije Avstro-Ogrski.
Kljub prej omenjenim vojaškim premikom avstro-ogrskih enot je imela avstro-ogrska vojska dne 23. maja 1915 na območju koroške fronte, ki se je raztezala
na 100 kilometrih, samo 15.000 pušk, 30 avtomatskih pušk in 48 premičnih
topov. Ob mejnem področju so bili ta čas stacionirani pehotni in lovski polki,
ki so bili sestavljeni večinoma iz koroških prostovoljcev. Na prelazu Plocken
so bile nastanjene: dve četi 10. bataljona štajerskih deželnih lovcev, tri čete 43.
moravskega bataljona deželnih lovcev ter prostovoljci. Med 24. in 27. majem so
v zgornjo Ziljsko dolino prispeli štirje pehotni bataljoni iz Galicije: 3. bataljon
18. češkega pehotnega polka, 3. bataljon 57. poljskega pehotnega polka, 30.
poljsko-rutenski bataljon poljskih lovcev in 1. bataljon 12 madžarsko slovaškega pehotnega honvend polka. Dne 17. maja se je tem enotam pridružila še 17.
pehotna divizija iz VII. korpusa Nadvojvoda Jožef.6 Italijanska stran je ta čas na
položajih imela 31. bataljonov, 1 eskadron in 13 baterij. Junija so k obstoječim
baterijam dodali še 12 novih.7 Italija je pred začetkom spopadov pod orožjem
imela 31.000 častnikov, 1.058.000 podčastnikov in vojakov ter več kot 2.000
premičnih topov. Nasproti jim je avstro-ogrska postavila 224.000 mož, 3.000
konjenikov in 640 premičnih topov, ki so tvorili armadno skupino Rohr. Po
drugi strani pa so pred vojno imeli italijanski pehotni polki samo dve strojnici
na polk, medtem ko so na avstro-ogrski strani imeli po dve strojnici na bataljon.

3
4
5

6
7

Prav tam; Doliner, Das Land, str. 23, 24.
Hans Riedl, Die Karnische Front 1915–1917 (Wien, 1988), str. 2–6 (dalje: Riedl, Die Karnische Front).
Manfred Rauchensteiner, Der Tod des Doppeladlers, Österreich Ungarn und der erste Weltkrieg (Graz–
Wien–Köln, 1997), str. 239 (dalje: Rauchensteiner, Der Tod).
Hans Lucas, Der Krieg an Kärntnes Grenze 1915–1917 (Graz, 1938), str. 3 (dalje: Lucas, Der Krieg).
Prav tam, str. 4
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Italijanska vojska ob začetku vojne ni imela ročnih granat, vojaki pa so imeli
zastarelo oborožitev, ki je izvirala iz leta 1891. Pri prednostih ene ali druge strani je potrebno upoštevati tudi to, da so bile avstro-ogrske enote do takrat veliko
bolje izurjene v bojevanju in vojaški taktiki, saj so imeli za sabo boje tako na
balkanskem bojišču kot v Galiciji. Pomanjkanje bojnih izkušenj je tako postal
eden od glavnih vzrokov za italijanske neuspehe v vojni z Avstro-Ogrsko. Italija
posledično ni znala izkoristiti svoje vojaške premoči in ni pomagala pri razbremenitvi antantnih zaveznikov na zahodni fronti.8
Vdor italijanske vojske na Koroško se proti pričakovanjem avstrijskega
generalštaba ni zgodil, saj so Italijani zavzeli le nekaj obmejnih gorskih vrhov.
Mejo med Italijo in Koroško namreč tvori mogočni greben Karnijskih Alp, že
sam po sebi dober obrambni zid. Zato so se Italijani vrgli predvsem na prelaze. Avstro-ogrska vojska je tako imela dovolj časa, da je utrdila svoje obrambne
položaje na območju karnijskih Alp. V prvih spopadih je avstro-ogrska vojska
uspešno zavzela prelaz Plocken dne 19. maja 1915. Ta del fronte, ki se ga je prijelo ime tudi karnijska fronta in čigar obrambo je vodil prej omenjeni general
Rohr, je bil najprej razdeljen na dva dela. Prvi (imenovan tudi zahodni) del je
zajemal odsek od koroško-tirolske deželne meje do Tablje/Pontebba/Pontafel
v Kanalski dolini. Drugi del pa od Kanalske doline do črte Krn–Triglav. Sedež
Rohrovega armadnega poveljstva je bil od 25. maja 1915 do 3. julija 1915 v Št.
Vidu ob Glini. Zatem pa je sedež poveljstva premaknil v Beljak.9
Ker je bila Avstro-Ogrska ob italijanski vojni napovedi že 9 mesecev v vojnem stanju, je bil tudi njen vojaško upravni aparat v zaledju hitro pripravljen na
novo vojaško nevarnost ob meji z Italijo. Dne 25. maja 1915 so bila področja
vojaških poveljstev v Gradcu in Innsbrucku razglašena za vojno področje. S tem
so postala območja Predarlskega, Tirolske, Salzburga, Koroške, Kranjske, Istre
in Štajerske frontna področja. To pa je pomenilo, da so se vsi vojaški ukrepi, ki
so jih do tedaj izvajali samo v Galiciji in na Hrvaškem, začeli izvajati tudi v prej
naštetih deželah.10
Da je vojskovanje v visokogorju sploh lahko potekalo, je bilo vojaštvu
potrebno zagotoviti dovolj dobro preskrbo. Zgrajene so bile tovorne žičnice,
velike gozdne železnice, kjer so tovor vlekli konji. Zgrajenih pa je bilo veliko
oskrbovalnih poti, kjer je gorski teren to omogočal.11
Na področju karnijske in tirolske fronte je zelo hitro prišlo do pozicijskega
bojevanja, ki se je odvijalo na gorskih grebenih med 2.000 in 3.000 metri nad
morjem. Italijanski vojski je po začetnih napadih uspelo zasesti samo tiste kraje,

8
9
10
11

Rauchensteiner, Der Tod, str. 242, 246.
Riedl, Die Karnische Front, str. 2–6; Lucas, Der Krieg, str. 3.
Rauchensteiner, Der Tod, str. 241.
Prav tam, str. 254.
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ki so jih avstro-ogrski branilci zapustili z namenom, da so skrajšali frontno črto.
Frontna črta se je tako ustalila po gorskih grebenih in na teh mestih ostala vse
do 12. soške ofenzive 24. oktobra 1917, na delu od Trentina do švicarske meje
pa je potek frontne črte ostal nespremenjen vse do konca vojne 1918. Bojevanje v visokogorju je bilo omejeno na manjše vojaške akcije, s katerimi so vojaki
na alpinističen način poskušali iz gorskih vrhov razstreliti nasprotnikove položaje na sosednjih gorskih vrhovih.12
Na zahodnem odseku so med avgustom in novembrom 1915 avstro-ogrske sile zavzele prelaze Lodinut, Findenigkofel in CM. V Puartis. Na vzhodnem
odseku v tem obdobju ni bilo večjih spopadov, izjema so bili le italijanski topniški napadi na obrambne položaje pri Naberjetu/Malborget in Trbižu/Tarvis.13
Avstro-ogrska je decembra 1915 dogradila železnico Šmohor – Kočje/Hermagor – Kötschach, s čimer se je precej poenostavila oskrba vojaških enot na
zahodnem frontnem odseku. Istočasno sta bila dograjena tudi predor skozi
Rabeljski rudnik in cesta čez Predel, s katerima se je olajšajo oskrbovanje avstro-ogrskih enot na vzhodnem odseku fronte. Dne 25. januarja 1916 so armadno
skupino pod poveljstvom generala Franza Rohra uradno preimenovali v 10.
armado in ji priključili tudi 15. korpus avstro-ogrske vojske. Armada je s svojimi vojaki pokrivala 140 km dolgo frontno črto. Ta se je v začetku leta 1916
delila na 5 odsekov.14 V zimskih mesecih so bile razmere vzdolž karnijske fronte ekstremne predvsem zaradi snežnih razmer v visokogorju. Snežni viharji so
pihali čez gorska pobočja, veliko poti je bilo v stalni nevarnosti zaradi snežnih
plazov. Vojaki nadomestnih vojaških enot, ki so prihajale na ta del fronte, in
njihovi nosači so pogosto do pasu ugreznjeni gazili po snegu. Velika je bila tudi
nevarnost ozeblin. Na posebej strmih mesti so bili prehodi narejeni z vrvnimi
lestvami, ki so v zimskih mesecih pogosto zmrznile. Takšni prehodi so bili dolgi
tudi do 40 in več metrov.15 Zaradi goratega terena in posledičnih ostrih zim v
visokogorju je prihajalo le do manjših spopadov z italijanskimi izvidnicami. S
takšnimi manjšimi spopadi je hotela avstro-ogrska vojska skrajšati potek frontne črte oziroma se zavarovati, da na bočnih straneh ne bi prišlo do nenadnega
vpada nasprotnikov. Zaradi takšnega vojnega zatišja je Rohrova armadna skupina postala prostor, od koder so v generalštabu avstro-ogrske vojske črpali
izurjene in spočite vojaške enote ter jih premeščali na druga bojišča, kjer je bila
intenzivnost spopadov veliko večja. V zameno Rohrovi 10. armadi niso dosta-

12
13
14
15

Prav tam, str. 248.
Riedl, Die Karnische Front, str. 12.
Prav tam, str. 17, 18, 19; Lucas, Der Krieg, str. 4.
Lucas, Der Krieg, str. 6; Prilasnig, Der Große Krieg, str. 74; Peter Tropper, Kirche an der Front: die Diözese
Gurk im Ersten Weltkrieg (1914–1918) (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 2015), str. 41 (dalje: Tropper, Die
Kirche).
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V vojni poškodovane hiše v Trbižu v Kanalski dolini leta 1917 (commons.wikimedia.org)

vljali nadomestnih vojakov, kar ga je prisililo, da je obrambne sile skoncentriral
na najobčutljivejših točkah, to so bili gorski prelazi in v dolinskih zaporah pri
Naberjetu/Malborget, Bovcu in Tolminu.16
Frontna črta, ki jo je pokrivala Rohrova 10. armada je bila v prvi polovici
leta 1916 razdeljena na 5 odsekov. Poveljstvo prvega odseka je bilo v Kočju/
Kötschach, drugega v Šmohorju/Hermagor, poveljstvo tretjega v Trbižu/Tarvis,
četrtega v Soči in petega v Kneži.17 17. junija 1916 je general Franz Rohr poveljstvo nad 10. armado predal Carlu Scottiju, sam pa je prevzel poveljstvo nad
11. avstro-ogrsko armado. Aprila 1916 so frontno črto razdelili na tri odseke.
Prvi odsek fronte se je razprostiral od Steinspitze–Hoher Trieb, drugi odsek na
črti Hoher Trieb–Šinavc, tretji odsek med Rombonom in Krnom.18 Za razliko
od ostalih front, kjer so od poletja do jeseni divjali vojaški spopadi, so bili na
območju Karnijske fronte precej redki, pa še ti omejeni na območje zgornjega

16
17
18

Riedl, Die Karnische Front, str. 17, 18, 19; Lucas, Der Krieg, str. 4.
Prav tam, str. 20.
Riedl, Die Karnische Front, str. 23–27; Lucas, Der Krieg, str. 6; Prilasnig, Der Große Krieg, str. 74; Tropper,
Die Kirche, str. 41.
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Posočja in prelaza Plocken. Večji spopadi so se začeli šele septembra v času 7.
soške ofenzive med 13. in 17. septembrom 1916. Tudi v tej ofenzivi italijanska
vojska ni uspela s prebojem pri Bovcu, kjer so hoteli zavzeti Rombon. Meseca
novembra in decembra tega leta se je vojskovanje zaradi nastopa zime v visokogorju zopet ustavilo.19 Tudi leto 1917 se je začelo na tem delu fronte dokaj
mirno. Italijanska stran je sicer 14. februarja 1917 izvedla napad pri Lahnerjochu, ki leži deset kilometrov zahodno od prelaza Plocken, a brez večjega uspeha.
Dne 12. aprila 1917 je ponovno prišlo do menjave v poveljstvu nad 10. armado,
ki ga je prevzel generalpolkovnik Alexander von Krobatin. Pomembno nalogo
je armada dobila tudi v pripravah in izvedbi 12. soške ofenzive, kjer je morala
ščititi desni bok ostalim združenim nemško avstro-ogrskim armadam na jugu.
Po uspelem preboju frontne črte pri Kobaridu v 12. soški ofenzivi, se je bila italijanska armada primorana umakniti s karnijskega pogorja, saj ji je v nasprotnem
primeru grozila obkolitev. S tem so se tudi končali spopadi na tako imenovani
karnijski fronti. Konec leta 1917 je bila s premikom frontne črte na reko Piavo
in sledečo reorganizacijo enot 10. avstro-ogrska armada razpuščena, njene
enote pa priključene drugim armadam.20

Zdravstvena oskrba
Prvo pomoč so ranjenim vojakom na fronti nudili njihovi vojaški kolegi v bolničarskih oddelkih. Vojaki v teh oddelkih so pogosto v tveganju za lastna življenja pomagali transportirati ranjene soborce s frontne črte. Pogosto je ta umik
potekal čez previsne stene in strma pobočja, vse dokler jih niso spravili do bolnišničnih barak, od tam pa naprej v poljske bolnišnice v zaledju.21 Dve poljski
bolnišnici sta bili od avgusta 1915 naprej v Porečah ob Vrbskem jezeru/Pörtschach am Wörthersee. Delovali sta v okviru rdečega križa in sta bili nastanjeni
v nekdanjih hotelih Wahliss in Werzer. Imeli sta 600 in 800 postelj. Vodil ju je
višji štabni zdravnik dr. Nikolaus Hackmann.22 Samo v Celovcu so poleg javne
bolnišnice vzpostavili dve zasilni oziroma rezervni bolnišnici, kjer so skrbeli za
ranjene vojake.23 V Ziljski dolini sta bili v občinah Kočje-Muta in v Dolah. Za
ranjence je skrbela tudi vojaška bolnišnica 10. armade v Beljaku. Vojaške bolnišnice so imele oddelke za razkuževanje od uši, prenosljive bakteriološke labo19
20
21

22

23

Prav tam, str.28.
Prav tam, str. 31–39.
Erster Weltkrieg aus medizinischer Sicht, http://kaernten.orf.at/tv/stories/2663150/, pridobljeno: 21.
3. 2018.
Archiv der Diozöse Gurk/Arhiv krške škofije (DAG), kopija kronike župnije Poreče/Pörtschach;
Pörtschach im Wandel der Zeit, http://www.poertschach.net/geschichte.htm, pridobljeno: 7. 3. 2018
Prilasnig, Der Große Krieg, str. 74, Tropper, Die Kirche, str. 44.
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ratorije, poljske kuhinje in sobe za cepljenje. Toda kljub temu je zdravstvena
oskrba potekala v ekstremnih razmerah.24

Oskrba s hrano
Poleg dobro izurjene vojske mora vojskujoča država ustrezno poskrbeti tudi za
preostalo prebivalstvu v frontnem zaledju. Tu pa je za Avstro-Ogrsko nastopil
problem. Država je bila v času vojne popolnoma odvisna od uvoza živil. Kljub
temu da je z območjema Galicije in Madžarske posedovala dvoje velikih poljedelskih območij, je bila preskrba z žitom v avstrijskem delu monarhije nezadostna. V avstrijskih deželah je bila letina pšenice leta 1914 slaba, galicijsko letino
pa so vzeli vojaški spopadi. Madžarska je pri izvozu žita in drugih prehranskih
surovin zavzemala stališče, da mora najprej poskrbeti za lastno prebivalstvo in
tako je njen izvoz v avstrijski del monarhije upadel za četrtino.25 Zaradi blokade držav antantne zveze je postal nemogoč tudi uvoz prehrambnih izdelkov iz
Italije in zahodnoevropskih držav, na katerega je bila vezana Avstro-Ogrska v
času pred vojno. Že pozimi 1914/15 je prihajalo do motenja preskrbe prebivalstva s prehrano. Razmere se tudi po vzpostavitvi vojaškega žitno-prometnega
zavoda niso izboljšale (Kriegsgetreide Verkehrsanstalt). Hkrati pa tudi domača
kmetijska proizvodnja takrat še ni bila naklonjena uporabi umetnih gnojil in
drugim izboljšavam kmetijski proizvodnji.26 Poleg navedenega je kmetijstvo
pestilo tudi pomanjkanje domače moške delovne sile, ki je ženske in pogosto
tudi vojni ujetniki niso mogli nadomestiti. Zato se tudi ne gre čuditi dejstvu, da
so hektarski donosi v času prve svetovne vojne precej padli.27 Poseben problem
pri preskrbi prebivalstva je predstavljala draginja, ki je nastopila kot posledica
primanjkovanja surovin in tudi živil. Da bi bolje razumeli položaj, si poglejmo
cene nekaterih živil sredi leta 1914 in potem sredi leta 1918:28

24

25
26
27

28

Erster Weltkrieg aus medizinischer Sicht, http://kaernten.orf.at/tv/stories/2663150/, pridobljeno: 21.
3. 2018.
Thomas Zeloth, Zwischen Staat und Markt (Klagenfurt, 2004), str. 319 (dalje: Zeloth, Zwischen Staat).
Prav tam.
Jasna Fischer, "Ruski vojni ujetniki na ozemlju Republike Slovenije 1914–1918", Zgodovinski časopis
69 (2009), št. 3–4, str. 353, 354 (dalje: Fischer, "Ruski vojni ujetniki").
DAG, kopija kronike župnije Reisach, kopija članka iz časopisa Kärntner Tagblatt, 13.oktober 1918;
DAG, kopija kronike župnije Vogrče/Rinkenberg.
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Preglednica 1: Primerjava rasti cen živil od začetka do konca prve svetovne vojne
Ime živila

Julij 1914

1916

Julij 1918

Rast v %

1 kg pšenične moke

39 helerjev

1,20 krone

2,70 krone

690

1 kg koruznega zdroba

32 helerjev

1,60 krone

500

1 kg belega fižola

44 helerjev

7,50 krone

1704

1 kg krompirja

8 helerjev

50 helerjev

625

1 kg sladkorja

86 helerjev

2 kroni

233

1 l svinjske masti

1,80 krone

80 kron

4444

1 l jedilnega olja

1,80 krone

56 kron

3111

1 kg svinjskega mesa

2,04 krone

20–40 kron
(odvisno od kosa 1500
mesa)

1 jajce

6 helerjev

1 kg masla

2 kroni

32 helerjev

1 krona

1666

40 kron

2000

Iz sledečega zapisa lahko razberemo, da so se najbolj podražili ravno
življenjsko pomembni izdelki, kot so moka, jajca, maslo, olje, maščoba in fižol.29
Cene živil so rasle povprečno za 3 do 5 % na mesec v letu 1915 od 5 do 10 %
na mesec v letu 1916 in med 3 in 7 % na mesec v letu 1917.30 Gledano z druge
strani pa so za nekatere očitno bili to tudi dobri časi. Zadruge so imele zaradi
draginje večje dobičke, enako tudi kmetje in industrialci. Telenberški župnik je
prav glede tega zapisal: "Draginja neposestnike zelo muči, reveži trpijo, posestniki imajo dobre čase."31
Da bi ublažili pomanjkanje in preprečili dejavnost špekulantov, so avstrijske oblasti že jeseni 1914 začele s popisovanje žita po kmetijah. V vsakem kraju
so bili imenovani posebni poverjeniki, ki so hodili od hiše do hiše in natančno popisovali zaloge žita. Lastniki pa so bili pod grožnjo kazni dolžni dajati
točne podatke.32 Pri tem ne gre spregledati dejstva, da so tovrstni ukrepi razburili kmečko prebivalstvo. Ti so svojo jezo najpogosteje zvalili kar na domače duhovnike. Duhovniki so namreč s prižnice morali oznanjati nove odloke
deželnih oblasti. Eden izmed takšnih ukrepov je bila omejitev oziroma racionalizacija porabe. Tako so na Koroškem omejili dnevno porabo moke na kme-

29
30
31
32

DAG, kopija kronike župnije Reisach, kopija članka iz časopisa Kärntner Tagblatt, 13.oktober 1918.
Zeloth, Zwischen Staat, str. 319
Prilasnig, Der Große Krieg, str. 121.
DAG, kopija kronike župnije Vogrče/Rinkenberg.
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tih na 40 dag na dan, v mestu pa na 30 dag na dan. Veliko razburjenje je med
prebivalstvom povzročil odlok, s katerim so prepovedali peko potice za veliko
noč. K vedno večjemu nezadovoljstvu so prispevale tudi slabe letine v vojnem
času, ki so še dodatno zaostrile situacijo pri preskrbi s hrano.33 Da bi preprečila
črni trg s prehrambnimi izdelki je avstrijska oblast za trgovanje z žitom in moko
ustanovila poseben "Vojno žitni prometni urad" s sedežem na Dunaju. Ta je žito
kupoval poceni, moko pa drago prodajal. Župnik Sekol je k temu dodal, da urad
dela masten dobiček, ljudstvo pa ima pravico molčati. Kmetje si niti med seboj
niso smeli prodajati žita za sebe, ampak so ga morali preko žitnega urada.
To je trda vlada birokratizma. /…/ Neusmiljeno se pritiska na kmeta, da se mu izže
tako rekoč zadnja kapljica, vzame poslednja merica žita in dati ga mora drugače
je huda kazen. /…/ brezštevilno vagonov krompirja je romalo v orjaška skladišča,
vojaki pa tožijo, da morajo jesti samo korabo (kolerabo), ker je krompir segnil
ali pa zašel v inozemstvo, npr. v Švico samo da se dvigne naša valuta /…/. Koliko
klavne živine se je naenkrat pobralo, šlo je v ogromne vojaške hleve stradat, ali
pa so jo spustili v planinske pečine, da je tam jedla kamenje ali kaj; vojaki seve pa
potem glodajo kosti.34

V zaledju fronte so redno potekale zbiralne akcije, v katerih so zbirali za
vojsko potreben material. Položaj civilnega prebivalstva je postajal vse slabši.
Nezadostna je bila preskrba s hrano. Prav prebivalce mest, ki jih je pomanjkanje
hrane najbolj prizadelo, je pogosto dolgo čakalo v vrstah pred javnimi razdelilnicami hrane. K temu lahko prištejemo tudi pomanjkanje kurjave. Zaradi vse
večje draginje je veliko ljudi obubožalo in začetno navdušenje nad vojno se je
z vsakim mesecem vojne vse bolj spreobračalo v vedno večji obup.35 Oblasti so
po eni strani spodbujale tudi nabiranje gozdnih plodov, a so hkrati prepovedale njihovo preprodajo naprej. Da bi se nekoliko omilila zaostrena situacija pri
preskrbi s hrano, so podjetja, kakor na primer BBU, dala svojim zaposlenim na
razpolago zemljišča v lasti tovarne, kjer so si lahko zaposleni uredili svoje vrtove in sami pridelali hrano.36

33
34
35

36

Prav tam.
Prav tam.
Erster Weltkrieg: Kriegsalltag in Kärnten, http://kaernten.orf.at/tv/stories/2658137/, pridobljeno: 21.
3. 2018.
Zeloth, Zwischen Staat, str. 320, 321.
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Fotografija odvzetih zvonov iz župnij Črna, Javorje in Koprivna leta 1917 (Arhiv župnije Črna)

Odvzem zvonov
Pomanjkanje barvnih kovin v času prve svetovne vojne je prisilil avstro-ogrske
oblasti, da so se zatekle k raznim zbiralnim akcijam, v katerih so prostovoljno
oziroma po dekretu zbirali in pobirali razne predmete iz barvnih kovin, kot so
zvonovi, orgelske piščali, cinasta posoda, bakrene strehe in drugo.37 Ta nuja po
barvnih kovinah je spodbudila avstrijske oblasti spomladi 1915, da so pričele s
postopki za odvzem cerkvenih zvonov. Dopis z navodili glede popisa zvonov
po župnijah je krški ordinariat izdal 25. maja 1915, pri čemer so rok za oddajo
seznama zvonov določili na 10. junij 1915. Župnije so potem sestavile sezname zvonov in jih poslale na ordinariat. Pri samem odvzemu zvonov so sestavili
tudi podroben zapisnik o teži in merah odvzetih zvonov ter njihovi vrednosti v
denarju. Zabeležili so tudi, če so pri demontaži zvonov nastale kakšne poškodbe na cerkvenih objektih.38 Prvi oddaji, ki je potekala še v letu 1916 je leta 1917
nato sledila že druga oddaja zvonov. V skladu z odredbo vojnega ministrstva z

37

38

Matjaž Ambrožič, Zvonarstvo na slovenskem, Acta Ecclesiatica Sloveniae 15 (Ljubljana, 1993), str. 147
(dalje: Ambrožič, Zvonarstvo).
Arhiv župnije Črneče (AŽČ), AŠ 8, Dokumenti glede oddaje zvonov 1915; Ambrožič, Zvonarstvo, str.
147.
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dne 22. maja 1917 so morale župnije oddati vse zvonove, ki so še ostali v cerkvah in katerih premer je bil večji od 25 cm. Tu je ordinariat krške škofije dosegel, da so v cerkvah pustili najmanjše zvonove ne glede na njihov premer. Od
oddaje so bili izvzeti tudi vsi zvonovi, nastali pred letom 1600, saj jim je oblast
priznavala kulturno umetniško vrednost.39.
Zapise in podatke o odvzetih zvonovih najdemo v časopisih, župnijskih
kronikah, dopisih in drugih arhivskih dokumentih posameznih župnij iz časa
prve svetovne vojne. V namene pobiranja zvonov so bili predhodno narejeni
tudi popisi zvonov, saj je imelo avstrijsko kulturno ministrstvo namen umetniško in zgodovinsko pomembne zvonove ohraniti. V praksi se ta uredba ni toliko posrečila, saj so se kriteriji pogosto samovoljno interpretirali. Veliko je bilo
tudi prošenj župnijskih občestev po ohranitvi največjih zvonov v zameno za
ostale manjše zvonove.40

Gospodarstvo
Že prve mesece vojne in nato ves vojni čas je država sprejemala in uveljavljala
veliko posebnih in izrednih zakonov in predpisov, s katerimi je globoko posegala v osebno svobodo posameznika, družbeno življenje in poslovanje gospodarstva. Med prvimi je bila odredba, s katero so suspendirali nekatere osnovne
državljanske pravice, kot so osebna svoboda, nedotakljivost stanovanjskih prostorov, tajnost pisem ter omejitev zbiranja in shodov. Za gospodarsko področje
so bila zagotovo najbolj pomembna določila o ukinitvi nedeljskega in prazničnega počitka, uvedba nadurnega in nedeljskega dela v premogovnikih. Oblast
pa je popisala tudi vse zaloge barvnih kovin, volne in usnja.41 Industrijski obrati,
ki so že v mirnodobnem času izdelovali orožje in municijo, so vso proizvodnjo
namenili za vojsko. Takšne obrate so podredili vojski in vojnemu pravu. Za
preostale industrijske obrate so predpisali obseg dobav. Z vsakim letom vojne
je bilo bolj racionalizirano načrtovanje industrijske proizvodnje ter preskrbe
prebivalstva s prehrano.42 Nastanek nove frontne črte na meji z Italijo je pomenil vpoklic novih vojaških obveznikov. Posledica tega je bila, da se je število
moških zaposlenih v gospodarstvu še dodatno znižalo. Situacija na trgu dela
je postajala z vsakim vpoklicanim letnikom vojaških obveznikov bolj napeta.
Že aprila 1915 je bil "bazen" delovne sile praktično izčrpan. V podjetjih vojaške
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AŽČ, AŠ 5, Dokumenti glede oddaje zvonov 1917.
Mojca Kovačič, "Odsev represije v zvonjenju in cerkvenih zvonovih", Etnolog 22, št. 1 (2012), str. 84,
85.
Fischer, "Ruski vojni ujetniki", str. 355.
Prav tam, str. 354.
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industrije so sprva poskušali nastali manko delovne sile rešiti z delanjem nadur
ostalih zaposlenih v podjetju. Da bi pridobili nove zaposlene so začeli z zaposlovanjem beguncev iz drugih delov Avstro-ogrske monarhije, predvsem iz
Galicije in Bukovine. Ti so bili nastanjeni v begunskih taboriščih in so jih zaposlovali pri podjetjih v vojaški industriji. Po ponovni osvojitvi Galicije se je večina
teh beguncev vrnila v svoje domove, a so jih nadomestili begunci iz obmejnega
avstrijsko italijanskega območja. Tako je število beguncev skozi vojno obdobje ostajalo približno enako.43 Se je pa spomladi 1915 povečalo število vojnih
ujetnikov. Kakor v vsaki vojni, so tudi v času prve svetovne vojne številni vojakih obeh vojskujočih se strani pristajali v vojnem ujetništvu. O položaju vojnih ujetnikov pred prvo svetovno vojno so že takrat govorile haaška (1899 in
1907) in ženevska konvencija (1864 in 1906). Poleg navedenega pa tudi haaška Pravila o zakonih in običajih vojne na kopnem. Kljub temu je prva svetovna
vojna s svojo dolžino in velikim številom vojnih ujetnikov nakazala potrebo
po natančnejši ureditvi njihove zaščite, kar se je uredilo leta 1929 z ženevsko
konvencijo.44 Avstro-ogrske oblasti so vojne ujetnike zaposlovale predvsem v
kmetijstvu, večjih obrtnih in industrijskih obratih ter pri izgradnji strateških
prometnih sredstev, kot so ceste, železnice, žičnice. Ujetnike so ločili na tiste, ki
so delali na vojaških objektih v ožjem zaledju fronte, in na tiste, ki so delali na
tako imenovanem civilnem delu.45 Čeprav so se podjetja in kmetje sprva otepali
možnosti zaposlovanja vojnih ujetnikov, sta jih vedno težja gospodarska situacija in nuja po obdelovanju zemlje prisilila v to. V kmetijstvu so tako v avstrijski
polovici monarhije že leta 1915 zaposlili 80.000 vojnih ujetnikov. Hkrati se je
pri zaposlovanju vojnih ujetnikov izpostavljal problem njihove zastraženosti.
V rudarstvu, kjer so varnostno grožnjo, ki bi naj jo predstavljali vojni ujetniki,
ocenjevali na najnižjo, jih je delalo samo 2.500. V podjetjih so izpostavljali tudi
problem njihove prehrane, saj ni bilo jasno, kdo naj bi jo zagotovil, država ali
podjetje. Avstro-ogrska podjetja zaradi navedenih razlogov niso želela v svojo
proizvodnjo vključevati večjega števila vojnih ujetnikov, ampak samo manjše
skupine. Večji kontingenti vojnih ujetnikov so tako bili zaposleni samo v podjetjih, ki jih je vodila vojska.46
V kmetijstvu so na Koroškem prve vojne ujetnike za delovno silo uporabili
poleti 1915. Tako so na primer 150 ruskih vojnih ujetnikov namestili v Šmarjeti
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Ivan Mohorič, Problemi in dosežki rudarjenja na slovenskem (Maribor, 1978), str. 247–265 (dalje:
Mohorič, Problemi); Prilasnig, Der Große Krieg, str. 120, 121; Jasna Fischer, "Gospodarstvo v vojnih
razmerah", v: Slovenska novejša zgodovina (Ljubljana, 2005), str. 148–153; Fischer, "Ruski vojni ujetniki", str. 351, 352.
Vasilka Sancin, Dominika Švarc in Matjaž Ambrožič, Mednarodno pravo oboroženih spopadov
(Ljubljana, 2009), str. 66–71.
Fischer, "Ruski vojni ujetniki", str. 353.
Prav tam, str. 264, 265.
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na Telenbergu, kjer so pomagali pri kmečkih opravilih na polju.47 Takšnih primerov je bilo precej. Ruski vojni ujetniki so pogosto izkoristili svoje kazensko
delo na kmetijah za pobeg. Tako se je zgodilo tudi kmetoma p. d. Graslerju in
Schlossbauerju v kraju Prebl v Labotski dolini. Dva ruska vojna ujetnika, ki sta
delala na teh kmetijah, sta s pomočjo denarja, ki bi ga naj dobila v paketih iz
Rusije od svojih domačih, pobegnila z obeh kmetij in se namenila kar peš proti
domovini. Seveda so se prebivalci spraševali, kako sta mogla pobegniti, ko pa
sta bila zastražena. Zato je tamkajšnji župnik v svoji kroniki zapisal, da bi bilo
dobro, če bi bili bolje zastraženi. Hkrati pa sta del odgovornosti nosila tudi oba
kmeta, ki sta jamčila, da ujetnika ne bosta pobegnila. Prav tako sta oba kmeta
ob najetju ruskih vojnih ujetnikov plačala za vsakega po 30 kron kavcije vojaškim oblastem.48 O tovrstnih pobegih in položaju vojnih ujetnikov piše tudi slovenska zgodovinarka Jasna Fischer. Po njenih podatkih so vojni ujetniki bežali
tako s slovenske kot tudi z nemške Koroške. Poznani so nam primeri pobega
vojnih ujetnikov iz železarskih in rudarskih obratov Avstrijske montanistične
družbe v Hüttenbergu, Št. Vidu ob Glini, Labotski dolini, Feldbachu in Beljaku.49
Svojo izkušnjo z vojnimi ujetniki je opisal tudi vogrški župnik Ivan Sekol. Spomladi leta 1915 so prišli v občino Blato pri Pliberku, kjer so potem pomagali
kmetom pri obdelovanju polj in drugih kmečkih opravilih. Ruskim ujetnikom
je bil način obdelovanja naše zemlje tuj, zato so se ga po besedah Sekola morali
še naučiti. Nekateri izmed ujetnikov so bili zelo marljivi, spet drugi pa nekoliko
manj. Ujetnike so stražili oboroženi stražarji in to tudi ponoči, ko so le-ti spali
skupaj v eni hiši. Vse to pa zaradi žensk, ki so se, po pisanju Sekola, rade zanimale za njih, ponekod celo "norele" za njimi.50

Rudarstvo
Svinec in cink
Vodilna sila koroškega rudarstva je bila v začetku 20. stoletja zagotovo Plajberška rudarska unija (Bleiberger Bergwerksunion ali na kratko BBU). V letu 1913 je
bilo na območju celotnega koncerna za 18.000 metrov novih rovov, kjer so sledili svinčeno in cinkovo rudo. Skupno je bilo v Plajberku namenjenih 42 % rovov
za odkopavanje in 58 % rovov za sledenje rude. V Mežici je bilo to razmerje 53
% proti 47 % v korist rovov za odkopavanje rude. Konec leta 1914 se je na obeh
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Prilasnig, Der Große Krieg, str. 121.
DAG, kopija kronike župnije Prebl.
Fischer, "Ruski vojni ujetniki", str. 367.
DAG, kopija kronike župnije Vogrče/Rinkenberg.
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lokacijah, tako v Mežici kot v Plajberku, to razmerje precej spremenilo. V Plajberku je naraslo na 65 % proti 35 % v korist rovov za odkopavanje rude, v Mežici
pa na 62 % proti 38 % v korist rovov za odkopavanje. Mežiški rudnik je bil leta
1913 v kratkotrajnih proizvodnih težavah, ki pa so jih premostili z odpremo in
proizvodnjo starih zalog rude, katere so se do takrat nakopičile pri topilnici v
Žerjavu.51 V Žerjavu so leta 1913/14 dokončali z izgradnjo povezovalnega rova
med posameznimi rudniškimi revirji. V tem obdobju so posodobili tudi topilnico svinca v Žerjavu, ki je s tem postala dvakrat večja od tiste na Ziljici/Gailitz,
v njej pa je delovala ena gobasta peč (Pilzofen) in šest peči za praženje rude
"Herdofen". Ko je leta 1914 izbruhnila prva svetovna vojna, so se za zelo dobrodošle izkazale dokončane posodobitve v mežiškem rudniku. Tudi na preostalih lokacijah je Plajberška rudarska unija (Bleiberger Bergwerksunion oziroma
BBU) še pred izbruhom vojne posodobila proizvodnjo. Po mnenju takratnih
strokovnjakov so bile proizvodne zmogljivosti koncerna BBU najmodernejše
opremljene. Hkrati je bil zagotovljen njihov polni izkoristek, saj so imele več
kot dovolj rudnih zalog. Obrati so zato v času prve svetovne vojne nemoteno poslovali vse dokler so imeli na voljo dovolj premoga, dinamita in koksa.52
Kljub temu poslovanje koncerna BBU ni bilo takšno kot v mirnodobnih časih.
Rudniki, ki so bili v lasti koncerna, so bili postavljeni pod vojaško nadzorstvo.
Skoraj ves proizvedeni svinec je vojska zadržala zase, kar je imelo za posledico,
da v koncernu BBU niso mogli izpolniti svojih predvojnih pogodbenih obveznosti do precejšnega števila naročnikov, ali pa so naročila izpolnjevali z veliko
zamudo.53 Vsa proizvodnja je bila usmerjena v proizvodnjo svinca za izdelavo
svinčenih krogel.54 Kljub pomislekom rudniške uprave je vojaška uprava zahtevala povečevanje proizvodnje. Že leta 1916 lahko govorimo o brezobzirnem
plenjenju in ropanju rudišč. Sledenje rude pa je bilo omejeno samo na iskanje
podaljškov znanih rudnih teles.55 V Mežiškem rudniku so leta 1914 nakopali
55.300 ton rude in iz nje pridobili 9.502 toni svinčevega koncentrata, kar je
bilo na nivoju prejšnjih let. Že leta 1915 se je proizvodnja povečala na 79.100
ton rude in na 15.226 ton svinčevega koncentrata. Leta 1916 je bil višek proizvodnje, ko so v mežiškem rudniku nakopali 107.200 ton rude in iz nje pridobili 15.381 ton svinčevega koncentrata. Že leta 1917 je proizvodnja upadla na
86.100 ton nakopane rude in na 14.851 ton proizvedenega svinčevega kon-
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Zeloth, Zwischen Staat, str. 315.
Karl Dinklage in Alfred Wakolbinger, Karntens gewerbliche wirtschaft von der Vorzeit bis zur Gegenwart
(Klagenfurt, 1953), str. 314 (dalje: Dinklage, Wakolbinger, Karntens gewerbliche wirtschaft).
Zeloth, Zwischen Staat, str. 317.
Prav tam, str. 318; Dinklage, Wakolbinger, Karntens gewerbliche wirtschaft, str. 314.
Stanko Uran in Franc Mežnar, 300 let Mežiški rudniki (Mežica, 1965), str. 44 (dalje: Uran, Mežnar, 300
let).
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centrata.56 Tako visoka proizvodnja je imela za posledico veliko osiromašenje
rudišč. Najprej so odkopavali najboljša rudna nahajališča in se niso zanimali za
odkopavanje manj donosnih rudnih nahajališč. To je povzročilo pravo nenačrtno plenjenje rude. Zaradi takšnega neodgovornega odkopavanja, ki je stremelo samo za čim višjo proizvodnjo ne glede na ceno, so se rudniki koncerna
BBU znašli v proizvodnih težavah. Te so reševali s preusmeritvijo proizvodnje
na skromnejša rudna nahajališča.57 Kljub odprtju novih rudišč je proizvodnja v
letu 1918 padla na 5.865 ton odkopane rude, hkrati pa so se obratovalni stroški
povečali za 80 %. Istega leta so dokončali tudi ozkotirno železnico Prevalje–
Žerjav, s katero so hoteli olajšati transport svinčenih izdelkov in polizdelkov
do najbližje železniške postaje na Prevaljah.58 Dodatno težavo so povzročale
tudi zaostrene razmere glede preskrbe s hrano. Tako so rudarji že 1916. leta prišli na rob svojih telesnih zmogljivosti zaradi nezadostne preskrbe s hrano. Primanjkovalo pa ni samo hrane za delavce, ampak tudi za živali, primanjkovalo je
eksploziva in tudi drugih za proizvodnjo potrebnih materialov od olj, goriva in
drugih stvari.59 Ob koncu vojne je družba BBU utrpela eno največjih izgub v vsej
svoji dotedanji zgodovini. Razpad habsburške monarhije in ustanovitev Države
SHS ter pripojitev Mežiške doline k slednji, je povzročil izgubo najmodernejše
opremljenega rudnika in rudniških predelovalnih obratov z največjimi znanimi zalogami rude v koncernu. Premoženja koncerna BBU v Mežiški dolini
je bilo sekvestrirano, kasneje 8. oktobra 1921 pa predano korporaciji Central
European Mines Ltd. v Londonu.60
Poleg Mežiškega je bil na obravnavanem področju še en rudnik svinca in
cinka, in sicer tisti v Rablju. V njem so v času vojne nakopali okrog 18.000 centov svinčene rude na leto in iz nje pridobili 12.917 centov svinčenega koncentrata. Težišče proizvodnje v rabeljskem rudniku je bilo na cinkovi rudi. Le-te so
je pridobili kar 249.963 centov na leto, kar je kar 94 % vse nakopane cinkove
rude v koncernu BBU. V primerjavi z Rabljem je bil dežel odkopane cinkove
rude v Mežici zelo skromen in je med vojno dosegel nivo 125 centov na leto.61
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Prav tam, str. 242 – 244.
Zeloth, Zwischen Staat, str. 318; Karla Oder, Občina Ravne na Koroškem (Ljubljana, 1992), str. 118
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Antimon
Rudnik antimona na Liesnigbergu so leta 1895 zaradi nerentabilnosti zaprli.
Leta1907 je z odkopavanjem za krajši čas poskusilo eno francosko podjetje, ki
pa je tudi hitro obupalo. Šele leta 1915, ko je v času prve svetovne vojne prišlo
do pomanjkanja surovin, se je koroško podjetje Carinthia Gewerkschaft odločilo ponovno zagnati proizvodnjo. Leta 1916 so pridobili 170 ton antimona, do
leta 1918 pa je proizvodnja padla na skromnih 28 ton letno. Po vojni so proizvodnjo v tem rudniku ustavili.62

Zlato
Pridobivanje zlata in srebra se je na Koroškem v času pred prvo svetovno vojno
nahajalo v svoji sklepni fazi. V času vojne je deloval samo rudnik zlata Lengholz,
ki je leta 1903 odkopal 150 ton zlate rude letno. Od tega so zaradi zastarele
tehnologije uspeli pridobiti samo 38 % zlata iz odkopane rude. Rudnik je nato
deloval do leta 1924, ko je moral zaradi tehnološke zaostalosti zaustaviti odkopavanje.63

Baker
V kraju Großfragant so pred prvo svetovno vojno pridobivali bakrovo rudo.
Rudnik je bil v lasti podjetja Großfraganter Kupfergewerkschaft. Zaradi nerentabilnosti so ta rudnik pogosto odpirali za krajša obdobja in ga nato hitro zaprli.
Leta 1911 je bilo v njem zaposlenih 15 delavcev, ki so nakopali 266 ton bakrove rude. Med prvo svetovno vojno je proizvodnja doživela vzpon. Leta 1915
je tako 14 zaposlenih nakopalo 957 ton bakrove rude. V letu 1916 je državni
erar kupil rudnik in v njem skokovito povečal proizvodnjo. V tem letu je bilo v
rudniku zaposlenih 361 delavcev, ki so nakopali 12.343 ton bakrove rude, leta
1917 pa 303 zaposlenih 10.290 ton bakrove rude. Rudnik kljub posodobitvam
v letu 1916 (lastni elektrarni, tekočemu traku in žičnici do železniške postave
Obervellach) ni ostal dolgo pri življenju, saj so ga že po vojni zaprli.64
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Dinklage, Wakolbinger, Karntens gewerbliche wirtschaft, str. 317.
Prav tam, str. 321.
Dinklage, Wakolbinger, Karntens gewerbliche wirtschaft, str. 322.
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Živo srebro
Med prvo svetovno vojno je oživelo tudi pridobivanje živega srebra na Koroškem. Čeprav so rudniki živega srebra na Koroškem delovali že v 19. stoletju,
so jih proti koncu tega stoletja zaradi nerentabilnosti zapirali. Le ob izrednih
potrebah po živem srebru so jih ponovno zagnali. Leta 1915 so ponovno
zagnali rudnike živega srebra v Buchholzgraben (ing. Franz Zmrzlikar) in v Reichenau (Karl Roßmann & Comp.).65

Železova ruda
Na področju pridobivanja železove rude so bili izgledi za dolgoročno stabilno proizvodnjo obetavnejši. Na Koroškem je bilo na področju pridobivanja
magnezita vodilno podjetje Österreichisch Amerikanische Magnesit Aktiengesselschaft zu Radenthein oziroma Austro American Magnesite Company, ki je
bilo ustanovljeno konec avgusta 1908. Podjetje je pridobljen magnezit skoraj v
celoti izvažalo v ZDA, kjer so bile potrebe po tej surovini v tamkajšnji metalurški industriji zelo velike. Proizvodnjo so zagnali leta 1910. Magnezit so odkopavali v rudokopih na področju Milštatskih alp. Da bi zadostili potrebam po električni energiji, so v Untertwengu zgradili hidroelektrarno. V prvih mesecih je
odšla celotna količina pridobljenega magnezita preko Trsta v ZDA. Leto zatem
pa so ga začeli izvažati tudi v Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo. Leta 1911 so
proizvodnjo povečali in k 6 obstoječim topilniškim pečem dodali še dve. Istočasno so namestili tudi rotirajočo talilno peč (Rotierofen) dolžine 50 metrov
in s premerom 1,8 m za taljenje magnetitne rude. V letu 1915/16 so dodali še
eno rotirajočo peč, ki je bila takrat največja na svetu in je imela premer 2,85 m,
njena dolžina pa je znašala 100 m. V času prve svetovne vojne izvoz magnezita
v ZDA ni bil mogoč.66
Rudnik železove rude pri Hüttebergu je zaradi izpada primorskih rudnikov
mangana v prvi svetovni vojni doživel hiter vzpon. Železova ruda iz Hüttenberga je vsebovala zelo veliko mangana. Leta 1916 je bilo nakopanih 123.899 ton
železove rude, v rudniku pa je bilo takrat zaposlenih 561 delavcev. Na železniški
postaji v Hüttenbergu so postavili tudi 8 novih peči za praženje rude.67
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Prav tam, str. 322.
Dinklage, Wakolbinger, Karntens gewerbliche wirtschaft, str. 323, 324.
Prav tam, str. 292.
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Premog
Premogovnik rjavega premoga na Sonnbergu pri Guttaringu je leta 1913 kupilo
podjetje Triebacher Chemischen Werke. Leta 1915 so tu nakopali 3.615 ton, leta
1916 4.827 ton in leta 1917 7.019 ton rjavega premoga. Leta 1922 je premogovnik kupilo podjetje Österreich Amerikanische Magnesit Gesselschaft.68
Pri premogovnikih velja omeniti tudi premogovnik v Lobniku pri Beli pri
Železni Kapli, ki se je nahajal na 1.120 m nadmorske višine. Med letoma 1906 in
1912 je premogovnik posedoval Raimund Komposch. Nivo proizvodnje premoga je bil zelo nizek in se je gibal med 20 in 63 tonami premoga letno. Šele po
razpadu habsburške monarhije se je proizvodnja v njem povečala. Šlo je za zelo
kaloričen premog, saj je njegova kurilna vrednost znašala kar 5200 kalorij, kar
je 300 kalorij več od leškega premoga.69
Na področju rjavega premoga je bil pred prvo svetovno vojno na Koroškem
eden izmed pomembnejših premogovnik na Lešah. Po zaprtju železarne na
Prevaljah leta 1899 je istega leta prišel v posest grofov Henckel von Donnersmark. Proizvodnja premoga je leta 1908 znašala 41.810 ton, a se je nato do leta
1917 znižala na 23.293 ton. Grofje Henckel von Donnersmark so imeli v posesti tudi premogovnik v St. Stefanu v Labotski dolini, kjer so v premogovniku leta
1912 nakopali 73.307 ton premoga. Med prvo svetovno vojno se je proizvodnja
v njem povzpela na 80.881 ton v letu 1915.70

Železarstvo
OB prej omenjenem rudarstvu je bilo v proizvodnjo za potrebe vojske usmerjeno tudi železarstvo. V Mežiški dolini je od štirih železarn samo tista na Ravnah obratovala med letoma 1914 in 1918. Takrat je nosila ime Jeklarna grofov
Thurn. Na začetku 20. stoletja je njen lastnik postal Vincenc Thurn Valsassina.
Leta 1913 je jeklarna dosegla proizvodnjo 10.354 ton jekla, a je v naslednjih
vojnih letih zelo padla. Med letoma 1914 in 1916 je proizvodnja padla na 7.300
ton jekla letno. Leta 1917 se je znižala na 3.012 ton in leta 1918 na samo 2.305
ton.71 Med prvo svetovno vojno so v jeklarni izdelovali predvsem granate za
avstrijsko mornarico. To je vplivalo tudi na položaj jeklarne po koncu vojne.
Ker je Avstro-Ogrska vojno izgubila, ni bilo nikogar, ki bi plačal račune za proizvedeno municijo. Poleg tega je bila takrat tovarna potrebna modernizacije, ki

68
69
70
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Prav tam, str. 329.
Prav tam, str. 330; Mohorič, Industrializacija, str. 213.
Mohorič, Industrializacija, str. 213; Oder, Občina Ravne, str. 119.
Karla Oder, Mati fabrika, mesto in dom (Ljubljana, 2015), str. 66; Mohorič, Industrializacija, str. 38.
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Jeklarna grofov Thurn v Guštanju okrog 1920 (commons.wikimedia.org)

pa je v letih 1918–1920 niso izvedli, saj je bil zaradi bojev za severno mejo na
Koroškem vse do srede leta 1919 nejasno, v kateri državi bo ravenska jeklarna.
Tako ni nihče investiral v njeno posodobitev. Po prvi svetovni vojni je lastnik
jeklarne Vincenc Thurn prevzel jugoslovansko državljanstvo in tako ostal
lastnik tovarne.72

Begunci
Z vojno napovedjo Italije Avstro-Ogrski 23. maja 1915 je postala jugozahodna
Koroška in predvsem Kanalska dolina vojno območje. Prebivalci krajev v Kanalski dolini so morali v parih urah po navodilih avstro-ogrskih vojaških oblasti
zapustiti svoje domove. Prepeljali in nastanili so jih po več krajih na Koroškem.
Begunce iz Kanalske doline so nastanili v krajih Vovbre, Sv. Štefanu pri Spodnjih
Trušnjah in v Grebinju. Njihov zastopnik je bil župnik iz Naberjeta Franc Holec,
ki je v skladu z navodili ordinariata krške škofije delil usodo beguncev in bil
celotno obdobje vojne z njimi.73
72

73

Oder, Občina Ravne, str. 122; Marjan Kolar, "Koroško železarstvo v vprašanjih in odgovorih", Koroški
fužinar (1993), št. 2, str. 4; Mohorič, Industrializacija, str. 38–40.
Prilasnig, Der Große Krieg, str. 120–121.
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Na Koroškem pa niso bili samo begunci iz kanalske doline, ampak tudi
iz Galicije in Bukovine. Te so namestili v begunskih taboriščih v Volšperku/
Wolfsberg in Št. Andražu v Labotski dolini. O slednjem taborišču nam priča tudi
župnijska kronika iz Špatrjana/Paternion. Begunce iz Galicije so v tem taborišču nastanili v drugi polovici leta 1914. Po župnikovih navodilih so prebivalci te
župnije zbirali stara še uporabna oblačila, perilo, obutev, postelje, mize in drugo
pohištvo. Če je kdo zmogel je lahko daroval denarni znesek v višini 100 kron.
Ves zbran material (skupaj preko 700 kg) so ljudje prinašali v tamkajšnjo župnišče, od tam pa so ga potem po železnici dostavili v to begunsko taborišče.74
V Volšperškem begunskem taborišču je našlo zatočišče okrog 7.500 beguncev,
večinoma Rutencev. Ti so avgusta 1914 zbežali pred napredujočimi ruskimi
vojaškimi silami. S tem je Volšperk s takrat 8.000 prebivalci kar naenkrat podvojil število prebivalstva. Begunci so bili nastanjeni v 62 lesenih bivalnih barakah. V naslednjih mesecih pa so v taborišču zgradili tudi dve bolnišnični baraki,
dve baraki za šolo ter barake za bralnico, kuhinjo, bolnišnico, šolo, cerkev, trgovino, upravno poslopje in razna skladišča. V času vojne je v taborišču umrlo 925
ljudi, večina otrok, kar je bila posledica nalezljivih bolezni (kolera, tuberkuloza
in tifus) ter nezadostne preskrbe s hrano. Jeseni 1917 se je veliko taboriščnikov
vrnilo v svoje domove v Galicijo in Bukovino. Taboriščne barake so demontirali
in jih prepeljali v Kanalsko dolino, kjer so jih uporabili za izdelavo zasilnih bivališč za tamkajšnje prebivalstvo.75

Katoliška cerkev
Nemški nacionalni pritisk na Koroške Slovence se je kazal tudi že v času pred
prvo svetovno vojno. V tej smeri velja razumeti izvedene spremembe v župnijah krške škofije glede uradovalnega jezika. V spodnji tabeli so zabeležene spremembe v uradovalnem jeziku na škodo Slovencev na Koroškem v letu 1912:76
Ob začetku vojne je bila krška škofija razdeljena na 25 dekanij, od katerih
je bilo 13 nemško govorečih, 11 dvojezičnih (nemško slovenskih ali pa slovensko nemških) in 1 slovensko govoreča dekanija v Dobrli vasi.77 Če vzamemo za
primer dekanijo Velikovec, lahko zapišemo, da jo je sestavljalo 15 župnij, od
katerih je bila župnija Golovica pri Celovcu/Wölfnitz samo nemško govoreča,
74
75

76
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DAG, Kopija kronike župnije Špatrjan/Paternion.
Ausstellung Lagerstadt Wolfsberg, http://kaernten.orf.at/tv/stories/2594159/, pridobljeno: 21. 3.
2018; Christian zechner, Als über 7000 Flüchtlinge in Wolfsberg lebten, http://www.kleinezeitung.at/
kaernten/5312864/Kaernten_Als-ueber-7000-Fluechtlinge-in-Wolfsberg-lebten, pridobljeno: 21. 3.
2018.
AŽČ, škatla 8, Dopis glede sprememb v občevalnem jeziku v župnijah krške škofije 1912.
Prilasnig, Der Große Krieg, str. 107.
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župnija Velikovec pa nemško slovenska po uradovalnem jeziku.
Preglednica 2: Spremembe v uradovalnem jeziku v letih 1911 in 1912
Župnija

Status glede občevalni jezik
leta 1911

Status glede na občevalni
jezik 1912

Sv. Jurij pri Celovcu/St. Georgen
am Sandhof

slovensko-nemško

nemško -slovensko

Blatograd/Moosburg

nemško-slovensko

nemško

Breza/Pirk

slovensko

slovensko-nemško

Sv. Martin na Dholici/St. Martin
am Techelsberg

slovensko

slovensko-nemško

Čajnče/Tultschnig

nemško-slovensko

nemško

Pliberk/Bleiburg

slovensko

slovensko-nemško

Guštanj

slovensko

slovensko-nemško

Borovlje/Ferlach

slovensko

slovensko-nemško

Žihpolje/Maria Rain

slovensko

slovensko-nemško

Šmohor/Hermagor

nemško-slovensko

nemško

Na Žagi/Saak

slovensko

slovensko-nemško

Dekanija Rožek/Rosegg

slovensko

slovensko-nemško

Kostanje/Köstenberg (95 %
slovensko govorečih in 5 %
nemško govorečih)

nemško-slovensko

nemško-slovensko

Dvor/Kranzlhofen

slovensko

slovensko-nemško

Dekanija Tinje/Tainach

slovensko

slovensko-nemško

Sv. Jakob pri Celovcu/St. Jakob
an der Strasse

slovensko

slovensko-nemško

Dekanija Trbiž/Tarvis

slovensko-nemško

nemško-slovensko

Dekanija Velikovec/Völkermarkt slovensko

slovensko nemško

Vse ostale župnije so bile samo slovensko govoreče glede na uradovalni
jezik. Posledično je bila celotna dekanija uvrščena med dvojezične dekanije glede na uradovalni jezik. Tudi ob primerjavi ostalih dvojezičnih dekanij bi
hitro ugotovili, da je bilo zelo veliko takšnih primerov dvojezičnega uradovanja, ki so bili v škodo slovenske narodne skupnosti.78
V župnijah krške škofije so ves čas vojne organizirali številne molitvene

78

Prav tam, str. 113.
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shode, križeve pote in druge pobožnosti, na katerih so molili za mir in zmago
avstro-ogrske monarhije. Poleg tega so slovenski duhovniki znali na včasih prikrit način lepo povedati tisto, po čemer so koroški Slovenci hrepeneli ‒po enakopravnosti. Tega pa jim nemška politična večina ni priznavala. Tako je župnik
Janko Maierhofer iz Pokrč/Poggersdorf prosil v molitvi ob velikonočnih praznikih leta 1917, da bi
ljubi od mrtvih vstali Zveličar po naših molitvah dal naši ljubljeni Avstriji za
krvavim velikim petkom svetovne vojske skorajšnjo veselo Veliko noč veličastne
zmage nad zunanjimi in notranjimi sovražniki naše mednarodne katoliške
države in vstajenja dan vsem njenim narodom v vzajemnem in enakopravnem
tekmovanju v blagor domovine.79

Precej obiskane so bile tudi majniške pobožnosti. V Pokrčah/Poggersdorf
se je pri romarski cerkvi Device Marije v Dolini80 obhajala ta pobožnost vse
nedelje in praznike v mesecu maju. Pobožnost je potekala tako, da so otroci
brali iz knjižice Lurški prizori, nato so sledile litanije in na koncu blagoslov. Če
je pobožnost potekala v soboto, je bila združena s sveto mašo in so se po njej
molile Lavretanske litanije. Vsakokratni pobožnosti so dodali tudi papeževo
molitev za mir. In kakor je zapisal župnik Maierhofer, je tudi majniška pobožnost "bila bojna pobožnost". Prosili so "kraljico maja, pa tudi kraljico bojnih
trum in kraljico miru za cesarja Karla in njegovo ženo Zito, za Avstrijo in njene
narode in za vse hrabre junake na bojnih poljanah, da nam pribore zmagoslavni mir".81
Svoj domoljubni izraz so duhovniki izražali tudi s postavljanje spominskih
obeležij padlim vojakom. Tako so na primer v Porečah ob Vrbskem jezeru/
Pörtschach am Wörthersee na pobudo tamkajšnjega župnika Johanna Schneditza že konec julija 1915 kapelo za župnijsko cerkvijo spremenili v spominsko
kapelo na vse padle iz te župnije v prvi svetovni vojni.82
Zelo patriotičen in domoljuben je bil tudi zapis radiškega župnika, ki je
nastal kmalu po sarajevskem atentatu 1. julija 1914: "Živeli na veke, nas Slovence tako prisrčno ljubeči junak mučenik, živela njega blaga žena Sofija RIP. Živel
na veke težko skušeni sivolasi cesar Franc Jožef I." 83

79
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81
82
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DAG, Kopija kronike župnije Pokrče/Poggersdorf.
Dolina – kraj leži južno od Pokrč v občini Grabštanj/Grafenstein. Zanimiv je kraj zaradi dejstva, da
ima enojezično slovensko ime, ki se je ohranilo vse do danes in katero je v javni veljavi. V grabštanjski
občini danes tudi ni nobenega dvojezičnega krajevnega napisa.
Prav tam.
DAG, kopija kronike župnije Poreče/Pörtschach.
DAG, kopija kronike župnije Radiše/Radsberg
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Preganjanje Slovencev med prvo svetovno vojno
Ob začetku vojne je na Koroškem in v avstrijski državni polovici pričel veljati že
več let prej pripravljeni sistem izjemnih zakonov, ki so omejili politično življenje, državljanske pravice in povečali vlogo vojske v javnem življenju. Ta sistem,
ki se ga je oprijelo ime vojaški absolutizem, je imel za Slovence na Koroškem
posebno neprijetne posledice.84 Prva skupina teh izrednih zakonskih ukrepov,
izdanih od 25. do 31. julija 1914, je začasno razveljavila temeljne osebne pravice:
osebno svobodo, nedotakljivost stanovanja, pisemsko tajnost, svobodo združevanja in zborovanja, izražanja mnenja, svobodo tiska ter odpravila porotna
sodišča. Hkrati so za kazniva dejanja civilnih oseb proti vojski in dinastiji (veleizdaja, žaljenje veličanstva, kršenje javnega reda in miru, dejanja proti vojaškim
osebam, idr.) postala pristojna vojaška sodišča.85 Druga skupina izrednih ukrepov so bile cesarske odredbe, s katerimi so omogočali absolutistično vladanje,
brez da bi predlagane zakonske predloge sprejemal parlament. Vrhovni poveljnik avstro-ogrske armade je z odredbo z dne 21. julija 1914 dobil pravico izdajati odredbe in ukaze v delovnem območju deželnih predsednikov. Na Koroškem je ta odredba pričela veljati po italijanski vojni napovedi, 23. maja 1915,
saj je dežela bila tik ob frontni črti. Po maju 1915 so Koroško vključili tudi v tako
imenovano območje armade na bojišču, kjer je vojaška oblast lahko razglasila
naglo sodišče tudi za vsa kazniva dejanja civilnih oseb.86 Čeprav je bil po svoji
obliki sistem vojaškega absolutizma usmerjen proti vsem državljanom enako,
pa na Koroškem temu ni bilo tako. Še pred uradnim izbruhom vojaških spopadov je v letu 1914 zajel val aretacij slovensko narodno skupnost na Koroškem.
Pod krinko preganjanja srbofilov in veleizdajalcev so avstrijske oblasti izkoristile vojno dogajanje za obračun s slovenskimi narodnimi delavci na Koroškem
in Štajerskem, ki so jih želele popolnoma uničiti.87 Cilj nemškega političnega
tabora na Koroškem je bil trajna izločitev slovenske družbene elite (duhovniki,
odvetniki, učitelji…) iz političnega dogajanja na Koroškem. Ti so bili pogosto
aretirani in zaprti zaradi denunciranj in namišljenih obtožb, ki so bile povsem
brez dokazov. Seveda je bila fizična odstranitev vodilnih slovenskih političnih
in kulturnih delavcev na Koroškem prvi cilj nemško nacionalnega tabora na
Koroškem, a ne edini. Drugi cilj nemških oblasti je bil ponemčenje slovenskega prebivalstva.88 Krški škof Adam Hefter je zato sredi avgusta 1914 izdal tajno
84
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Janko Pleterski, "Koroški Slovenci med prvo svetovno vojno", v: Koroški plebiscit (Ljubljana, 1970), str.
73 (dalje: Pleterski, "Koroški Slovenci").
Prav tam, str. 73.
Prav tam, str. 73, 74; Andrej Pančur in Ervin Dolenc, "Politično preganjanje", v: Slovenska novejša zgodovina (Ljubljana, 2005), str. 146, 147 (dalje: Pančur, Dolenc, "Politično preganjanje").
Prilasnig, Der Große Krieg, str. 45.
Pleterski, "Koroški Slovenci", str. 75, 76.
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navodilo duhovnikom v krški škofiji, da naj ob vsaki priložnosti kažejo navzven
svoj patriotizem do avstrijske države in cesarske družine. Aretacije slovenskih
duhovnikom na Koroškem so potekale od avgusta do novembra 1914, od maja
do septembra 1915 in od februarja do julija 1916. Proti aretacijam je pri deželnem predsedniku Alfredu Fries Skeneju oktobra 1914 protestirala tudi zveza
nemških duhovnikov na Koroškem. Aprila 1915 je pri deželnem predsedniku
Karlu grofu Lodron-Laternu protestiral tudi krški škof Adam Hefter in pri predstavnikih avstrijske vojske zavrnil vsakršno namigovanje o vohunski dejavnosti slovenskih duhovnikov. Enako odklonilno stališče je do teh aretacij imelo
avstrijsko ministrstvo za uk in bogočastje.89 Leta 1917, ko je parlament spet
deloval, sta dve uradni komisiji ‒ vojaška pod vodstvom Alfreda von Schencka
in vladna pod vodstvom vladnega svetnika Alexyja ‒ preiskovali preganjanja, ki
so jih od izbruha vojne naprej bili deležni pripadniki Slovencev na Koroškem.
Komisiji sta pričeli z delom na podlagi interpelacije Jugoslovanskega kluba z
dne 19. decembra 1917. Ugotovitve, ki niso prišle v javnost, pa so bile porazne
do državnih, avtonomnih in vojaških oblasti. Schenckovo poročilo ugotavlja,
kako je zaradi samovoljnega tolmačenja izvršnih organov prišlo do mešanja
pojmov nelojalnost in politična nezanesljivost. Posledica tega je bila, da so veliko ljudi zaradi tega denuncirali in osumili nepatriotičnega ravnanja samo zato,
ker so brali slovenski časopis. Ljudi so obtoževali srbofilstva kar vsepovprek in to
je privedlo do napačnega ravnanja izvršnih organov, ki niso bili sposobni zadev
prav presojati. Kot je ugotavljal Schenck: "… imajo takšne napake daljnosežen
pomen. Širijo se kot požar v najbolj odročne vasi, dobivajo zaradi namernega
popačenja nerazveseljivo podobo, vzbujajo sovraštvo in zagrenjenost in pogostoma vodijo sicer čisto lojalne elemente v sovražni tabor".90 Vladna komisija
je pri svoji preiskavi ugotovila, da je koroški deželni odbor odobraval protislovensko ravnanje vojaških oblasti na Koroškem in da deželna vlada ni storila nič,
da bi opozorila vojsko na problematičnost aretacij. Vzrok aretacijam je vladna
komisija pripisala okoliščini, da so osebe, ki so v svojem civilnem življenju sledile nemško nacionalni politiki mislile, da so sedaj, kot rezervni častniki opolnomočene, da smejo soditi svojim nacionalnim in političnim nasprotnikom in
se pri tem ravnati po svojih osebnih nazorih.91
Med prvimi so 10. julija 1914 aretirali Janeza Brabenca, župnika v Sv. Tomažu na Čilberku/St. Thomas bei Zeiselberg. Sodišče 10. armade ga je 9. septembra
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Prav tam; Peter Tropper, Nationalitätenkonflikt, Kulturkampf, Heimatkrieg : Dokumente zur Situation
des slowenischen Klerus in Kärnten von 1914 bis 1921 (Klagenfurt, 2002), str. 23–48 (dalje: Tropper,
Nationalitätenkonflikt); Adelheid Janschitz in Manfred Tagini, "Preganjanje slovenskih duhovnikov
v Ziljski dolini med prvo svetovno vojno", v: Mohorjev koledar (Celovec, 1983), str. 49, 50 (dalje:
Janschitz, Tagini, "Preganjanje").
Pleterski, "Koroški Slovenci", str. 75, 76; Pančur, Dolenc, "Politično preganjanje", str. 146, 147.
Pleterski, "Koroški Slovenci", str. 78.
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Franc Ksaver Meško
(commons.wikimedia.org)

1914 obsodilo na 16 mesecev ječe. Dne 30. julija 1914 so aretirali upokojenega
župnika iz Škofič pri Vrbskem jezeru Jožefa Svatona, ki ga je 24. oktobra 1914
divizijsko sodišče deželne brambe v Gradcu obsodilo na eno leto težke ječe.92
Med zaprtimi duhovniki velja izpostaviti tudi primer Jurija Trunka, župnika v
župniji Beljak-sv. Križ ki ga je ovadil Johann Sadriesser, ker bi naj Italijanom
dajal skrivna znamenja s cerkvenega zvonika. Zaradi bližine frontne črte in
meje s Italijo so dobili duhovniki navodila od škofijskega ordinariata, da spravijo na varno pomembne dokumente in umetnostno zgodovinske zaklade.

92

Prav tam, str. 82, 83.
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Župnik Trunk je le-te hotel skriti v grobnico pod cerkvenim tlakom s pomočjo
dveh sodelavcev, s cerkovnikom Miho Grafenauerjem in njegovim pomočnikom Brandstaetterjem, in je bil zaradi tega 11. marca 1916 aretiran od vojaških
policistov. Trunk v svojih spominih opisuje dogajanje na zelo pomenljiv način:
… Pomagal mi je pri tem cerkovnik Grafenauer in njegov pomočnik Brandstaetter, p.d. Draubauer, kateremu nikoli nisem zaupal. Dasi sem jima po višjem ukazu
naročil, da ne smeta o tem nikomur črhniti niti besedice, je moral Draubauerja
vendar preveč jezik srbeti, da bi bil molčal, Morebiti je samo tako postrani malo
namignil, da nekaj ve. Zadosti je bilo. Iz komarja je do vojaških ušes že slon prilomastil /…/. Premeteni "far" Trunk ni imel pod cerkvijo samo telefon, ki je noč in
dan delal, ampak menda tudi podzemeljski rov, tja do Zilje k svojemu vrednemu
tovarišu izdajalcu Mešku, ki ga je podaljšal tja do laške meje…".

Vojaške oblasti ob preiskavi niso našle nobenih dokazov, a so ga kljub temu
zaprle v hotel Tigerwirt v Beljaku, v katerem so avstrijske oblasti uredile začasni
zapor.93
Politično življenje Slovencev na Koroškem je najbolj prizadela aretacija
Franca Grafenauerja 14. marca 1916. Grafenauerja so kot državnozborskega
poslanca zaprli zaradi treh izjav: prve, da je Rusija mogočna velesila in ima več
žita; druge, da je nek rezervist zbežal k Lahom, ker ni neumen, ker je tam boljša zemlja, in tretje, da nič ne de, če ima dekle kakega Rusa (vojnega ujetnika).
Sodišče ga je kljub poslanski imuniteti 26. maja 1916 obsodilo na pet let težke
ječe.94
Jeseni 1916 so se aretacije in obsodbe vidnih Slovencev nadaljevale. Najostrejša sodba je doletela slovenskega župana v Kotmari vas Matijo Prosekarja,
ki ga je sodišče 10. armade 4. septembra 1916 obsodilo na smrt z ustrelitvijo,
ker je agitiral proti oddaji žita. Kazen so mu kasneje znižali na 10 let težke ječe.
Občinskega tajnika v Globasnici Franca Čebula je isto sodišče 20. decembra
1916 obsodilo na eno leto težke ječe, ker je simpatiziral z ruskimi vojnimi ujetniki. Župnika Ivana Volavčnika je vojaško sodišče v Celovcu obsodilo 26. oktobra 1916 obsodilo na 15 mesecev težke ječe, ker je pri cesarski maši 18. avgusta
1916 žalil veličanstvo s tem, da je med petjem cesarske pesmi demonstrativno
zapustil oltar.95
Interpelacija Jugoslovanskega kluba navaja tudi primere pritiskov na učite-
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Matjaž Klemenčič, Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike ter zgodovina slovenskih
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lje v Sv. Petru na Vašinjah, šolskega vodjo v Apačah, učitelja na šoli v Velikovcu
in v Globasnici. Leta 1917 so slovensko šolo na Selah spremenili v utrakvistično,
enako pa so poskusili tudi v Št. Jakobu v Rožu. Da bi omajali slovenske postojanke v občinah, so vojaške oblasti ugodile civilnim tudi tako, da so v vojsko
poklicale slovenske občinske tajnike, čeprav so bili oproščeni vojaške službe.
Takšna sta primera občinskih tajnikov iz Škofič in Loge vesi.96
Tovrstnega preganja slovenskih duhovnikov seveda ne najdemo v takratnem časopisju, ki je bilo pod cenzuro. Srečamo pa ga v duhovniških zapisih
v več župnijskih kronikah. V župnijsko kronikov župnije v Št. Juriju v Ziljski
dolini je tamkajšnji župnik Jožef Miklavič zapisal:
Kot v začetku vojne, so tudi zdaj vsepovsod vohljali špijoni. Posebej še za slovenskimi duhovniki v Kanalski in Ziljski dolini. Tako so odpeljali župnika z Ukev kot
vohuna, ker je stolpu svoje cerkve iskal primerno skrivališče za cerkvene posode
in so pri tem pomagal z lučjo. Tudi drugod so gledali duhovnike po strani. Nastala
je pravcata epidemija, ki bi ji lahko rekli spionitis.97

Župnik Anton Pelnar pri Sv. Štefanu na Zilji (1898–1958) je v času vojne
zapisal:
Nesrečno leto! Vojskino leto! Kaj lahko napišem? Časi so nevarni! Samo molčati
moraš! Resnice ne smem izreči, sicer me doleti nevarnost, da bo zaprt. Kaj bo vendarle iz tega. Ta ljuba očetnjava! V veliki nevarnosti si! Nihče tega noče uvideti.
Mogoče se varam! Toda ne verjamem! Nevarnost je precejšnja, predvsem, zato, ker
avstrijski narodi niso enotni; niso namreč zadovoljni! Avstrijski režim ni pravičen!
Pritiskajo na narode, ki sicer ljubijo Avstrijo in so ji naklonjeni. Toda ne smejo se
razvijati! Zato menim: Ta leta trajajoča krivičnost se bo na koncu maščevala! Bog
nas obvaruj!98

Ob vsej gonji proti Slovencem so koroški duhovniki ljudem in oblastem
večkrat jasno povedali, da se tudi slovenski fantje junaško borijo za Avstro-Ogrsko. Tako je pokrški župnik Janko Maierhofer izpostavil primer Boštjana Kultererja, ki je utonil v Mali Aziji. Njegov stotnik se je o tem fantu v svojem sožalnem
pismu njegovih domačim izredno pohvalno izrazil. V pismu je bilo zapisano,
kako se je Boštjan Kulterer sam javil za vožnjo na manjši ladji, ki je imela nalogo
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Prav tam, str. 84; Franc Smodej, "Oglas Narodnega sveta Slovencem na Koroškem", Mir, 1. 11. 1918, št.
44, str. 227.
Janschitz, Tagini, "Preganjanje", str. 49, 50; DAG, Kopija kronike župnije Št. Jurij na Zilji/St. Georgen im
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Prav tam, str. 50, 51.
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poizvedovanja za sovražnikom in je v razburkanem morju potonila. Župnik je
ob tem zapisal: "Naj njegov daljni grob našim klevetnikom glasno govori, da je
junaški in zvest naš rod slovenski."99

Majniška deklaracija
Taborsko gibanje je prineslo nov aspekt v politično življenje na Koroškem. Prvič
so bile mobilizirane široke množice, da bi izvajale pritisk na politične nasprotnike. Pri tem so bile zelo učinkovite. Nemške politične stranke in nemški
mediji v deželi so se do teh dogodkov obnašali zelo zadržano. Največji vzrok, da
je uspelo slovenskih političnim organizacijam na Koroškem mobilizirati toliko
prebivalstva, je tičal v težkih ekonomskih razmerah, še posebej med kmečkim
prebivalstvom. Program Zedinjene Slovenije bi naj opozoril nemško prebivalstvo na položaj koroških Slovencev v deželi. Prav izrazita ekonomska premoč
nemškega meščanstva je omogočila, da so vodilno mesto v zavzemanju za pravice koroških Slovencev prevzeli slovenski duhovniki na Koroškem.100
Odločilnejši korak v smeri narodnega prebujenja Slovencev na Koroškem
je med prvo svetovno vojno pomenil občni zbor političnega društva v Celovcu
24. januarja 1918, ki se ga je udeležilo več kot 1.000 ljudi. Na njem so slovesno
proglasili majniško deklaracijo. Kot predstavnik jugoslovanskega kluba je bil
navzoč dr. Lovro Pogačnik. Po tem občnem zboru se je razmahnilo deklaracijsko gibanje na Koroškem. Koroški deželni predsednik Lodron je hotel preprečiti to gibanje na Koroškem. Tudi mnenji državnega pravništva v Gradcu in
ministrstva za pravosodje iz januarja leta 1918 sta bili za nemško stran negativni. Deklaracijskemu gibanju se namreč ni moglo očitati nezakonitosti, hkrati
pa zbiralce podpisov niso mogli kazensko preganjati po določbah o veleizdajstvu.101 Vse to množično deklaracijsko gibanje v obliki občinskih izjav in izjav
z osebnimi podpisi je marca 1918 prešlo v viharno gibanje na raznih shodih,
zborovanjih in taborih. Sprva so bili shodi v zaprtih prostorih. Po 10. marcu
1918 pa so potekali na prostem. Eden takšnih je bil tabor v Št. Janžu pri Dravogradu (kraj je bil na območju vojvodine Štajerske) dne 7. aprila 1918. Ta
shod je bil deveti po vrsti in je bil v prvi vrsti namenjen Koroškim Slovencem.
Na Koroškem je bil med prvo svetovno vojno tak pritisk na koroške Slovence,
da zborovanje, kakršno je bilo v Šmihelu pri Pliberku maja 1914, leta 1918 ni
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bilo več mogoče.102 Dne 11. aprila 1918 je Lodron poslal okrajnim glavarstvom
okrožnico, v kateri ugotavlja, da se zbiranje podpisov za majniško deklaracijo
vedno bolj širi in da se je treba temu postaviti po robu. Navodilo notranjega
ministrstva, da smejo oblasti ukrepati, kadar bi šlo za kakšne zlorabe pri zbiranju podpisov, je Lodron samovoljno spremenil v poziv, naj okrajna glavarstva izdajo oglas o prepovedi nepravilnosti pri zbiranju podpisov. Hkrati pa je
dal orožnikom navodilo, da nadzoruje vsebino podpisnih pol in na to, kako
zbiralci podpisov to vsebino tolmačijo podpisnikom. To je pomenilo neposredno vmešavanje orožnikov v zbiranje podpisov. Kljub temu so okrajni glavarji
v Celovcu, Beljaku in Velikovcu ugotavljali, da je za tovrstne pozive že prepozno, saj je zbiranje podpisov v veliki meri zaključeno. Celovški okrajni glavar je
zapisal: "Če bi grof Lodron izdal svoj odlok pred enim mesecem, bi postal slaven
mož – zdaj pa je prepozno."103
Lojze Ude v svoji knjigi Slovenci in jugoslovanska skupnost navaja, da se je na
Koroškem devet občinskih odborov izreklo za majniško deklaracijo. Pleterski
je našel podatek, da se je zanjo izreklo 10 odborov. Posebno podporno izjavo so
podpisali tudi 104 koroški duhovniki. Skupno bi naj na Koroškem zbrali 19.000
podpisov podpore tej deklaraciji.104 Majniško deklaracijo so sprejele koroške
občine: Bistrica pri Pliberku, Tolsti vrh, Globasnica, Žvabek, Hodiše, Rikarja vas,
Blato, Št. Danijel, Jezersko in Bela. Prav slednjo omenja Janko Pleterski. Zapisana je v poročilu orožniške postaje Železna Kapla velikovškemu okrajnemu
glavarstvu.105
Deklaracijsko gibanje je zajelo veliko število koroških občin na Južnem
Koroškem. V političnem okraju Velikovec: Šmihel pri Pliberku, Globasnica,
Jezersko, Prevalje, Črna, Bela, Bistrica pri Pliberku, Blato, Št. Danijel, Mežica,
Žvabek, Železna Kapla, Libuče, Kotlje, Žitara vas, Vovbre, Sv. Peter na Vašinjah
in Tinje.
V političnem okraju Celovec dežela: Svetna vas, Borovlje, Hodiše, Otok,
Sele, Škofiče, Slovenji Plajberk, Trnja vas/Annabichl, Trdnja vas / Hörtendorf,
Gospa sveta, Kotmara vas, Bilčovs, Sv. Martin na Dholici, Žrelec, Bistrica v Rožu,
Medgorje, Radiše, Zgornja Vesca in Medborovnica, Lipa in Sv. Tomaž na Dholici.
V političnem okraju Beljak dežela: Bekštanj, Loga vas, Lipa, Ledenice, Št.
Jakob v Rožu, Podklošter, Bistrica na Zilji in Straja vas.
V političnem okraju Šmohor: Brdo in Goriče. Pleterski ob tem dodaja, da je
102
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seznam nepopoln.106
Iz arhivskega gradiva okrajnega glavarstva Velikovec lahko razberemo, da
so akcije zbiranja podpisov podpore za majniško deklaracijo trajale vse tja do
jeseni leta 1918.
Takšna akcija je potekala dne 24. februarja 1918 na območju občin Žvabek,
Tolsti vrh, Bistrica pri Pliberku in Pliberku.107 Dne 3. marca 1918 je zbiranje podpisov potekalo v Sv. Rupertu pri Velikovcu, Šmihel, Javorju, Kortah (Korito) in
Globasnici.108
Pred okrajnim glavarstvom sta bila 22. februarja 1918 zaradi netenja narodnega sovraštva tožena kaplan iz Šmihela in Paul Gril zaradi zbiranja podpisov v podporo Majniški deklaraciji. Dne 26. februarja 1918 je proti postopanju
orožnikov v Šmihelu protestiralo pri okrajnem glavarstvu v Velikovcu Katoliško politično in gospodarsko društvo za Slovence na Koroškem.109 Nato je 17.
marca 1918 potekalo zbiranje podpisov v Sv. Danijel nad Pliberkom, Dobu,
Bregu, Komelju, Vidri vasi in Mežici.110 Nekaj dni zatem 23. marca 1918 so zbirali podpise v Blatu, na Jezerskem in v Rikarji vasi.111 Dne 31. marca so zbirali
podpise v Dobrli vasi, Črni in Kotljah.112
Zbiranje podpisov se je nadaljevalo tudi v mesecu aprilu 1918. Dne 6. aprila
1918 so zbirali podpise v Sv. Danijelu nad Pliberkom, Črni,Kotljah, Šmihelu nad
Pliberkom in v Blatu.113 Dne 16. aprila 1918 so jih ponovno zbirali tudi v Mežici.114 Že čez nekaj dni, 20. aprila, so jih zbirali na Prevaljah, Žitari vasi, Mežici in
Ojstrici pri Dravogradu.115 Nato so podpise zbirali tudi 27. aprila 1918 v Pribelni
vasi, Kazazah, Brezi, Grabnu, Metlovi, Humcah in Libučah.116
Dne 5. maja 1918 so zbirali podpise v okolici Blata pri Pliberku. Istega dne
pa so podporniki majniške deklaracije imeli zasedanje v Globasnici, kjer bi naj
sodeloval tudi dr. Anton Korošec.117 Dne 8. maja 1918 so podpise zbirali v Železni Kapli in okolici ter v Dobrli vasi. 118 Nato so jih 3. julija 1918 zbirali v Libučah,
Dobrli vasi, Škocjanu in Žitari vasi. 119 31. julija 1918 so podpise zbirali v župni106
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jah Železna Kapla, Obirsko in v Libučah.120 Zadnji podatek o zbiranju podpisov
podpore za majniško deklaracijo pa sega v dan 17. septembra 1918, ko so podpise še zbirali v župnijah Železna Kapla in Obirsko.121

Sklep
Zapišemo lahko, da je bila dežela Koroška v času prve svetovne vojne na veliki preizkušnji na področju varnosti, preskrbe prebivalstva in mednacionalnih
odnosov. Leta 1914 je Koroško zadela prva preizkušnja, in sicer je vanjo pljusknil val beguncev iz Galicije in Bukovine, ki so zbežali iz svojih domov pred
napredujočo rusko vojsko. Korošci so prišleke, ki so jim bili popolnoma tuji po
svoji kulturi, sprejeli in se navadili življenja z njimi. Nenazadnje so bili tudi oni
avstro-ogrski državljani. Druga preizkušnja je za koroško prišla 23. maja 1915,
ko je Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski. Slednja, ki se je do tedaj še vojskovala na vzhodnem in balkanskem bojišču, je morala prerazporediti del vojakov
z obeh omenjenih bojišč in jih poslati na območje Karnijskih Alp, kjer se je po
gorskih vrhovih južno od Kanalske in Ziljske doline vila meja z italijansko državo. Generalu Franzu Rohru in njegovim naslednikom na poveljstvu 10. armade
je uspelo ob skromnemu številu vojakov vse do preboja pri Kobaridu konec
oktobra 1917 zadržati italijansko vojsko na njenih izhodnih položajih. Intenzivnost bojevanja v visokogorju je bila večja v poletnih in zgodnje jesenskih
mesecih, ko ni bilo snega. Vse od pozne jeseni pa do pozne spomladi je vojskovanje na tem delu fronte skorajda prenehalo. A tudi v teh razmeroma mirnih
mesecih je na vojake obeh vojskujočih se vojska pretilo veliko nevarnosti, ki so
bile posledica ekstremnih vremenskih razmer. Snežni viharji, plazovi in druge
neprilike so bile v zimskih mesecih na dnevnem redu. Tretja preizkušnja, ki je
doletela deželo Koroško, se je odražala v problemih s preskrbo prebivalstva z
živili. Že v mirnodobnem času je bila Koroška popolnoma odvisna od uvoza
hrane. Na lestvico tistih, ki so imeli najboljšo preskrbljenost z živili, lahko uvrstimo vojake na fronti. Nekje na sredino lahko postavimo podeželsko prebivalstvo, ki je sicer ob ostrih nacionalizacijskih ukrepih in zasegih živil, žit in moke,
ki jih je izvajala vojaška oblast, še vedno imelo večje in boljše možnosti za lastno
pridelavo hrane in s tem boljše preživetje. Najnižje na lestvici so bili prebivalci
mest. Tam je bila stiska s pomanjkanjem živil najbolj izrazita. In prav mestno
prebivalstvo je gospodarsko blokado držav antantne zveze in vedno manjši
uvoz živil najbolj občutilo. Poleg problema preskrbljenosti prebivalstva s pre-
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hrano so avstro-ogrsko mučile vedno večje potrebe po barvnih kovinah, ki jih
zaradi prej omenjene gospodarske blokade tudi ni bilo mogoče uvažati iz drugih držav. Zaseg zvonov, orgelskih piščali ter akcije zbiranja predmetov iz barvnih kovin so bili ukrepi, s katerimi so avstro-ogrske oblasti skušale ta manko
na kovinah nadoknaditi. Toda kljub veliki vnemi vojske pri zaseganju zvonov
in drugih predmetov, tudi to ni pomagalo avstro-ogrski, da bi zmagala v vojni.
Kot zadnjo preizkušnjo lahko dodamo vedno večja mednacionalna nasprotja,
ki so vladala na Koroškem med tamkajšnjimi Nemci in Slovenci. Koroške civilne in vojaške oblasti so se enoglasno postavile na stran nemškega nacionalizma
in odkrito nastopale proti vodilnim slovenskim političnim delavcem na Koroškem. Rezultat takšne Slovencem sovražne politike je bil veliko zaprtih slovenskih duhovnikov in nekaj drugih intelektualcev in politikov. Med njimi velja
omeniti državnozborskega poslanca Franca Grafenauerja, ki mu niti poslanska imuniteta ni pomagala, da bi se izognil zaporu. Klima v nemško-slovenskih
odnosih se je tako med prvo svetovno vojno pričela na hitro zastrupljati, kar
je posledica nemške nacionalne politike koroških oblasti. Prepad, ki je takrat
nastal med obema narodoma, in traja še danes, je kmalu zatem poglobil še boj
za severno mejo in Koroški plebiscit.
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Vinko Skitek
SLOVENIAN CARINTHIA IN THE YEAR 1917:
BETWEEN THE FRONTLINE AND THE HINTERLAND

SUMMARY
The Land of Carinthia was, between the outbreak of war in the summer of
1914 until the middle of 1915, a hinterland. Despite the fact that both frontlines (Galician and Balkan) were far away from Carinthia, the war activity did
affect the Land. At first, what the population in Carinthia felt the most were
the restrictions of civil liberties, which were decreed by the Austro-Hungarian authorities. The population was engulfed by a wave of denunciations, false
accusations to military authorities, and the spreading of fear of the internal
enemy. The biggest dose of animosity was aimed at Slovenian priests and some
Slovenian political workers in Carinthia. These were, often do to their national
affiliation, suspected of high treason, sympathising with the enemy, and other
infractions against the state. In all cases the charges of high treason were found
to have been fabricated and the accused to have been unjustly detained. With
such an anti-Slovenian campaign, the relationship between Germans and Slovenians in Carinthia was becoming poisoned and broken. The consequences
of this broken relationship with the Slovenian nation, which was caused by
German nationalism, are visible to this day. The economy was also adapting
more and more to the needs of the military in the latter half of 1914. In 1915
the situation in Carinthia became all the more dire. After the breakout of war
between Austria-Hungary and Italy, a part of the new frontline also ran along
the Carinthian-Italian border and ran over the tops of the Carnic Alps. Combat
in these extreme conditions required superhuman efforts by soldiers on both
sides. Carinthia thus found itself in the immediate hinterland of the front and
the presence of the army became all the more felt in the Land. Supplying the
soldiers on the Carnic battlefield also became the charge of Carinthia, despite
the fact that it was completely dependent on the import of grains and other
foodstuffs even during peacetime. This increased the food shortages that
distressed the population of Carinthia. The nourishment crisis was not the
only one, however. Industrial plants were also lacking the supply of necessary
resources. Many smaller mines operated exclusively for the needs of the military, while the larger ones had their best ore sites literally stolen at the behest
of the military. Perpetual war was also causing an ever-greater loss of life. The
increasing number of conscripted men meant there was less of a workforce in
the economic and agricultural sector in the hinterlands. Attempts to alleviate
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these shortages meant using prisoners of war and refugees through the war.
Refugees from Galicia were joined in Carinthia by refugees from Kanal valley
and Gorizia. Added to those should be the Russian and Italian prisoners of war,
which were used by Austro-Hungarian authorities as forced labour in industry
and agriculture. The position in Carinthia started to stabilize after the victory
of Austro-Hungarian troops at the Twelfth battle of the Isonzo at the end of
October 1917, when the frontline moved to the River Piava. But this break was
only temporary in nature, as in 1918 the Austro-Hungarian army disintegrated,
retreated and the monarchy collapsed.
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