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4 Maribor pod točo bomb

Evropo in svet sta v 20. stoletju zaznamovali dve svetovni vojni, ki sta še posebej v Evropi
povzročili ne le ogromne človeške žrtve, temveč tudi katastrofalno škodo na premični in
še posebej nepremični kulturni dediščini. Kljub temu, da je od konca druge svetovne vojne
minilo že 70 let, pa se rane še niso zacelile. Po koncu vojne so vojaki in še posebej generali
dobili spomenike, vojaška pokopališča so urejena in ob vsaki obletnici prizorišča srečanj
politikov. Vse do danes pa se ni še nihče poklonil kolateralnim žrtvam vojne - civilistom.
Vsem civilistom v vseh državah, udeleženih v drugi svetovni vojni, ki so vse do danes ostali
le brezimne žrtve, vnesene v statistiko 55 milijonov žrtev te vojne.

In kdo so bili ti civilisti? Otroci, ženske, starci, ki so živeli v velikih mestih Evrope in
postali nedolžne žrtve brezobzirnega bombardiranja vseh udeležencev. Mogoče je prav
v času novih zaostrovanj in novih civilnih žrtev v spopadih napočil trenutek, da žrtve
bombardiranj v drugi svetovni vojni dobijo imena in priimke ter spomenike, ob katerih se
jim bodo lahko poklonili ne le svojci, temveč tudi vsi, ki jih lahko spomin na te večinoma
manj znane dogodke opomni na grozote, ki jih s seboj prinašajo vojne.
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Danes je povsem jasno, da je bilo vseobsežno bombardiranje, najprej nemško, nato pa še
zavezniško, praktično brez pravega učinka na izid vojne. Trpljenje civilistov v mestih pa tudi
letalskih posadk ter neštete žrtve so bile zaman. V letih najhujših bombnih napadov (1944-1945)
se je namreč nemška vojaška proizvodnja večkrat povečala, učinki bombardiranja mest pa
so bili za izide vojaških operacij zanemarljivi. In če je še najti razlago za angleška bombardiranja
nemških mest v letih 1940-1942, ki so bili zgolj vračilo za nemška silovita bombardiranja
angleških mest in so obenem Nemcem povzročila nekaj vojaške škode, pa je danes nemogoče
najti prepričljivo razlago za dnevno (Američani) in nočno (Angleži) bombardiranje tako
nemških kot drugih mest po zasedeni Evropi. Dovoljenja za bombardiranje na jugoslovanskem
ozemlju je dajal in usmerjal glavni štab Narodnoosvobodilne vojske (NOV), vendar z izjemo
Slovenije, kar je pomenilo, da so zavezniki v Sloveniji mesta bombardirali po lastni presoji.

Na ruševinah Varšave septembra
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6 Umrlo skoraj petsto civilistov

Tako je npr. Maribor od jeseni 1944 do pomladi 1945 doživel več kot dvajset velikih
napadov, katerih cilj so bili predvsem železniška infrastruktura, železniške delavnice, tovarna
letalskih motorjev na Teznu (poznejši Tam) in še posebej železniški most. In rezultat?

Porušenih oz. poškodovanih je bilo kar 47 odstotkov stavb, železniški most pa … Še danes
stoji enak, kot je stal nekoč. Dobil ni namreč niti enega samega zadetka, ki bi mu povzročil
omembe vredno škodo. V luči tega se zastavlja vprašanje: Zakaj je bilo potrebno železniški
most bombardirati 1. aprila 1945, mesec dni pred koncem vojne? Ker je bil Maribor smatran
za nemško mesto? Ker je bilo jasno, da bo del Titove Jugoslavije? Ali pa preprosto zato, ker
se je znašel na seznamu za bombardiranje? Kakorkoli že, bilo je nepotrebno in nesmiselno.
Kot že rečeno, so bili žrtve tako meščani kot letalske posadke, ki so jih njihovi poveljniki pošiljali
nad mesto in vse prepogosto v smrt. Nikakor ni namen ameriškim in angleškim pilotom
odvzeti njihovih zaslug za končanje največje morije v zgodovini človeštva, niti oporekati
njihovemu pogumu in požrtvovalnosti. Sprašujemo pa se o tistih, ki so prav te mlade ljudi
pošiljali v smrt nad mesta, za katera nikoli niso niti slišali. Če še danes kdo misli, da obstajajo
upravičene vojne, naj se zapre v temačno in prašno klet ter preživi vsaj eno noč ob brlivki,
pa čeprav brez siren protiletalskega alarma, brez zavijanja pikirajočih se letal in tresenja
tal od silovitih eksplozij letalskih bomb, pa bomo videli, ali bo zjutraj še vedno zagovarjal
vojno.

Rotterdam po nemškem bombardiranju maja 1940
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Nemški bombnik Heinkel nad
Londonom 7. septembra 1940

Poleg človeških je bila ena od velikih žrtev vojne tudi dediščina Evrope, na stotine kulturnih
spomenikov neprecenljive vrednosti spomina na našo preteklost, ki so končali v ognju in
eksplozijah, v slepem uničevalnem besu. Res je, da so jih veliko po vojni obnovili, kljub temu
pa jih je na stotine popolnoma izginilo v ruševinah povojne Evrope.
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Coventry po nemškem bombardiranju novembra 1940
Beograd po nemškem bombardiranju aprila 1941
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Slutnjo, kaj se bo dogajalo v novih spopadih po letu 1918, je več kot nakazovalo nemško
bombardiranje Londona in Pariza med prvo svetovno vojno (cepelini, pozneje bombniki).
Pravo sliko uničevanja, ki je kasneje kot požar zajelo Evropo, pa je dalo bombardiranje baskovskega mesteca Guernica. Podobe popolnega uničenja in številnih človeških žrtev Evrope
žal niso spametovale. Z napadom na Poljsko 1. septembra 1939 je bila odprta Pandorina
skrinjica – hkrati z vojaškimi spopadi se je pričelo teroriziranje civilnega prebivalstva. Kot
domine so padala evropska mesta, žrtve nemškega brezobzirnega bombardiranja: Varšava,
Rotterdam, Coventry, London, Beograd …, od leta 1943 nemška mesta: Hamburg, Berlin,
Dresden, nato pa še okupirana mesta, kot Maribor, Reka, Split, Caen, Le Havre …

Nemški bombniki Heinkel He 111
leta 1941

Jeseni 1944 se je nemški rajh že temeljito majal. Angloameričani so prodrli do meja rajha na
zahodu, sovjetska armada se je postopoma, a nezadržno bližala vzhodnim mejam in tudi na
jugu so se zavezniki sicer mukoma, toda vztrajno prebijali čez italijanski škorenj. In ta zadnja
fronta je bila usodna za Maribor. Edina prava železniška in cestna povezava, ki ni prečkala Alp
in vseh težav ob tem, je potekala skozi Maribor. Nekdanja Južna železnica avstrijske in nato
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avstroogrske monarhije, ki je povezovala Dunaj z edinim avstrijskim pristaniščem Trstom, je
bila tudi tedaj, jeseni 1944, edina prometna žila, po kateri so lahko Nemci hitro in učinkovito
oskrbovali fronto v Italiji. Zavezniki so se jeseni 1944 z vso silo spravili na to za Nemce življenjsko
pomembno prometnico. K temu so pritegnili tudi slovenske partizane, ki so čez celotno ozemlje
Slovenije z angleškim razstrelivom rušili železniško progo, viadukte in predore. Del teh naporov
so bili tudi letalski napadi na železniško infrastrukturo v Mariboru, ki je bil tako od oktobra 1944
do aprila 1945 prizorišče silovitih bombnih napadov. Slovenski partizani so bili neprimerno
učinkovitejši pri rušenju proge ter s tem zaustavitvi dovoza opreme in vojakov na italijansko
fronto. In rezultat tega? Zavezniki so sicer načrtovali, da bodo mnogo hitreje zlomili nemško
fronto v Italiji in z juga vdrli v rajh, toda neugoden teren in spretna nemška obramba sta
zaveznike zadržala v Italiji vse do konca druge svetovne vojne. Posledice rušenja proge so
bile za Slovence ogromne in daljnosežne: Maribor je bil tako rekoč porušen, zavezniki pa so
vkorakali v Trst takoj za enotami jugoslovanske armade in IX. korpusa, kar so jim omogočili
prav partizani sami. Na zahodu smo tako Slovenci eno mesto izgubili, na severu pa so drugega
spremenili v prah in pepel.

Pogled iz nemškega bombnika
He 111 na angleško mesto leta 1941
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Maribor je bil med drugo svetovno vojno pomembno prometno križišče iz rajha na jug Balkana
in na italijansko fronto, zato je jeseni 1944 tudi postal tarča ameriških in angleških bombnikov.
Njihov cilj so bili prometna, predvsem železniška infrastruktura (glavni kolodvor in železniški
most), železniške delavnice na Studencih in vojaška industrija na Teznu.
7. januarja 1944 ob 11.12 je 29 štirimotornih bombnikov ob zaščiti 22 daljinskih lovcev P 38
(dvotrupni lovci) v enem valu izvedlo šestminutni napad. Razpeta vrsta letal je priletela z
juga in odvrgla 276 srednje težkih razstrelilnih bomb. V napadu je bilo ubitih 54 oseb; sedem
stanovanjskih zgradb je bilo porušenih, deset težko poškodovanih in 63 lažje. Protiletalsko
topništvo, ki mu ob tem napadu ni uspelo zrušiti nobenega letala, je bilo takrat v območju
mesta razmeščeno na sedmih krajih, in to v železniškem trikotu, na južnem robu mesta, v
Zrkovcih, Brezju in na treh krajih od Razvanja do Bohove. Z letališča Thalerhof pri Gradcu so
sicer vzleteli nemški lovci, ki so napadali zavezniška letala, vendar brez uspeha.
Lovski bombnik P-38 leta 1944

Načrtno bombardiranje mesta se je začelo s tretjim napadom 14. oktobra 1944. V samo
dvanajstih minutah z začetkom ob 10.35 je štirideset »liberatorjev« odvrglo štirideset težkih,
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sto srednje težkih in dvajset lahkih razstrelilnih bomb, med njimi tri z naknadnim vžigom in
še štiristo paličastih požarnih bomb. Težišče napada je bilo okrog železniškega in Glavnega
mostu; pri tem pa je bil le prvi poškodovan. Bombe so tedaj ubile 68 oseb (od tega 17 vojakov)
in ranile 152 oseb; 44 stanovanjskih stavb je bilo porušenih. Izredno velika je bila škoda na
industrijskih in javnih poslopjih; med drugimi so bile stavbe sodišča, kaznilnice in urada za
delo močno poškodovane, številne barake delovno političnega urada Heimatbund, ki so stale
na bivšem starem pokopališču, pa so požarne bombe dobesedno izbrisale. Tudi klavnica, štiri
tovarne v Melju in kurilnica na studenški železniški postaji so utrpele veliko škodo. Protiletalsko
topništvo je tedaj sestrelilo tri letala.

Pogled na Klavnico in Oreško
nabrežje po bombardiranju januarja
1944
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7. novembra ob 13.45 je sledil 14-minutni napad, v katerem je sodelovalo dvesto štirimotornih
bombnikov. Letala so odvrgla sedemsto težkih in 650 srednje težkih razstrelilnih bomb. Eksplozije
so uničile vlak s strelivom in vlak s cisternami olja. Težko poškodovane so bile tovarniške
zgradbe letalskih delov na Teznu (poznejši Tam) in Tekste, nekoliko manj pa zgradbe Livarne
Bühl, sukančarne Pinter in Splošne stavbene družbe. Življenje je izgubilo deset oseb, prav
toliko je bilo ranjenih.
13. februarja pet minut pred 12. uro je mesto doživelo hud letalski napad. V osmih valovih je
nad mesto priletelo 150 do dvesto bombnikov in odvrglo osemsto težkih, sedemsto srednje
težkih in dvesto lahkih razstrelilnih bomb. Te so bile usmerjene predvsem na tezenski, glavni
in koroški kolodvor. V tem napadu je bilo ubitih 14, ranjenih pa devet oseb. Poslopja osmih
tovarn so bila večidel srednje težko, deloma lažje poškodovana, znova tudi tovarne Swaty,
Škof, Lettnerjeva kemična tovarna ter Predilnica in tkalnica pri studenški postaji.
Bombnik B-17, tako imenovana
leteča trdnjava, leta 1945

1. aprila 1945 je nad mesto v desetih valovih priletelo 250 do tristo bombnikov; v tedaj že 21.
napadu so odvrgli 2500 do tri tisoč razstrelilnih bomb raznih velikosti, povrh tega še tristo do
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Bombniki B-17 v strnjeni formaciji
Glavni trg leta 1944

350 zažigalnih. Glavni cilj napada sta bila Glavni in železniški most, vendar je bilo območje
bombardiranja zelo veliko. V pravem bombnem dežju je bilo takrat ubitih 24 oseb in ranjenih
15, porušenih je bilo 75 stanovanjskih zgradb. Glavni most sploh ni bil zadet, železniški pa je
dobil le dva lažja zadetka.
V obdobju od januarja 1944 do aprila 1945 je Maribor doživel 22 hudih zračnih napadov,
v katerih je več kot 1500 zavezniških letal na mesto odvrglo kar 15.795 bomb, težkih 4750
ton, ki so popolnoma porušile ali močneje poškodovale 47 odstotkov zgradb. V napadih je
življenje izgubilo 483 Mariborčanov in več kot tisoč vojakov.
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Načrt z vrisanimi bombnimi zadetki
v Mariboru v letih 1944-1945

16
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Bombnik B-17G sredi oblačkov
granat protiletalske obrambe leta
1944

Bombniške akcije so zavezniki nad mestom ob
Dravi največkrat izvajali z legendarnimi »letečimi
trdnjavami« in »liberatorji«
Maribor je bil cilj predvsem ameriške 15. letalske flote, ki je bila nastanjena v Italiji in je poleg
manjšega števila britanskih napadov izvedla vse večje bombne napade na mesto v letih 1944
in 1945. Kronološki pregled največjih bombardiranj je zato sestavljen po zapisih ameriške
15. letalske flote, njenih bombniških skupin in posameznih pričevanj letalcev ter poročil s terena
po bombnih napadih. Kot poročila s terena predvsem zaradi lažjega branja pišemo, da so
nemška; sicer gre za poročila, ki so nastala takoj po vojni za potrebe ocenitve vojne škode, ki
pa so podatke črpala iz nemških uradnih virov. Poleg tega smo zapisom s terena – nemškim
poročilom dodali še zapis enega od pripadnikov protiletalskega topništva, tako imenovanega
flaka (Flak – Flugabwehrkanone tudi Fligerabwehrkanone), ki je v letih 1943 in 1944 služil pri
bateriji težkih protiletalskih topov 105 mm v Zrkovcih pri Mariboru.
Maribor so večinoma bombardirala letala B-17, t.i. »leteče trdnjave«, in B-24, t.i. »liberatorji«.
Bombniki B-17 so se v Evropi pojavili leta 1942 v sestavi 8. armade, nameščene v Angliji. Od
tam so leteli v bombniške akcije po vsej Evropi. Po izkrcanju zaveznikov v Italiji so ustanovili
15. letalsko armado, ki je imela v sestavi štiri skupine bombnikov B-17. Leteli so iz italijanske
Foggie in v napadih na cilje v Avstriji in Nemčiji preletavali tudi Slovenijo. Med napadom na
Dunaj v novembru 1943 je bil eden od B-17 nad Prekmurjem zadet, vendar ne tudi sestreljen,
nato je odletel nekam proti Hrvaški. Že v začetku leta 1944 (7. januarja) pa so leteče trdnjave
B-17 prvič bombardirale tovarno letalskih motorjev na Teznu v Mariboru.
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Po 70 letih je danes vse manj še živečih, ki so doživeli razburljive letalske alarme, gasilske
sirene, bobneče prelete bombniških jat čez mesto, odsekano pokanje protiletalskih topov v
okolici mesta, živčno poročanje radijskih prejemnikov o doletih in odletih letal ter kdaj pa kdaj
pretrese zemlje ob bombnih eksplozijah. Vse to je že davno minilo, ostali pa so spomini, žrtve
in škoda, ki jo je v mestu še danes mogoče videti.
Konec leta 1943 so se zavezniki izkrcali v Italiji in z osvojitvijo italijanskih letališč odprli pot
ameriškim bombnikov v srednjo Evropo (Nemčijo, Avstrijo, Madžarsko, Češko in seveda tudi
bivšo Jugoslavijo). Zato so na ogrožena območja preselili številne protiletalske baterije, med
njimi tudi tisto, v kateri je služil takrat šele 16-letni Hubert Schmidt. Kot vsi otroci v Nemčiji tistega časa, je tudi Hubert postal član Hitlerjeve mladine (Hitler Jugend) in po vpisu v gimnazijo
pomočnik pri protiletalski bateriji v Berlinu. Po koncu vojne je odšel v ZDA in postal pilot
ameriškega vojnega letalstva (USAAF). Napisal je spomine, katerih odlomke objavljamo:
»Fantje iz razreda v gimnaziji smo se morali zbrati na železniški postaji Berlin – Lehrter. Edina
tema pogovora med nami je bilo vprašanje, kam nas bodo poslali, saj smo vedeli le, da gremo
nekam na jug. Vlak, posebej rezerviran za premestitev protiletalskih baterij, je bil poln opreme
in orožja. Tam smo izvedeli, da bo naš novi položaj nekje na deželi južno od mesta Gradec
v Nemčiji (Avstrija je bila del nemškega rajha, op. p.), med mestoma Maribor v Sloveniji in
Zagrebom na Hrvaškem. Potovali smo vso noč brez postankov in zjutraj prispeli na cilj. Moja
baterija je dobila položaj v vasi Zrkovci blizu Maribora. Teren je bil od večdnevnega dežja
popolnoma razmočen in nobene možnosti nismo imeli, da bi topove pripravili za delovanje.

Hubert Schmidt pri 105 mm
protieltalskem topu v Zrkovcih
pri Mariboru leta 1943
Protiletalski top 105 mm v
Zrkovcih leta 1944
Protiletalski top 88 mm leta 1944
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Protiletalska baterija 88 mm
- beli obroči na cevi pomenijo
število sestreljenih letal

Šele s pomočjo inženircev, ki so s težko mehanizacijo uredili teren, smo lahko svoje štiri
105-milimetrske topove razporedili v položaj za delovanje. Ko nam je končno uspelo usposobiti
še radar in optične naprave, smo lahko pričakali zavezniška letala. Čez teden dni so bile postavljene tudi naše barake in izpod šotorov smo le prišli v suhe in tople prostore. Za pomoč
pri fizičnih delih so nam dodelili šest sovjetskih vojnih ujetnikov. Dobili smo navodila, da se
z njimi ne smemo družiti. V Berlinu smo bili le pomočniki pri protiletalskih baterijah, sedaj
pa smo dobesedno čez noč postali prvo in edino osebje baterij, saj so okoli dvajset rednih
vojakov premestili, največ v enote na vzhodni fronti. Z nami je ostalo le nekaj rednih vojakov
in podčastnikov, strežniki streliva in kuharji.«
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Ameriško poročilo

2. bombniška skupina (118. misija) je imela tega dne za cilj tovarno Messerschmitt v Dunajskem
Novem mestu. Toda ker so cilj 10/10 prekrili oblaki, se je formacija 22 letal obrnila in
bombardirala sekundarna cilja, in sicer Maribor in tovarno torpedov na Reki. Bombniki B-17
so odvrgli 66 ton 500 funtnih bomb na tovarno letalskih motorjev v Mariboru. Ogled je
potrdil precejšen odstotek zadetih ciljev. Vidnih je bilo nekaj neposrednih zadetkov in ena
velika eksplozija. Protiletalsko topništvo se ni oglasilo, za sovražnikove lovce pa so poskrbeli
spremljevalni lovci P-38. Ob tem so se lovci zapletli v hud polurni boj s številčno močnejšim
sovražnikom. Nad Mariborom so nemška letala sestrelila tri lovce P-38, več jih je bilo
pogrešanih. Ameriški lovci naj bi sestrelili štiri nemške, enega naj bi verjetno sestrelili in štiri
poškodovali. Edina poškodba bombniških posadk tega dne so bile pomrznjena stopala narednika Edwina D. Jacksona iz 49. eskadrilje.

Nemško poročilo

Ob 11. 12 je 29 štirimotornih bombnikov tipa B-17 ob zaščiti 22 daljinskih lovcev P 38 –
dvotrupni lovci izvedlo šestminutni napad v enem valu. Razpeta vrsta letal je priletela z juga
in 276 srednje težkih razstrelilnih bomb odvrgla v dolgi črti od vodovodne črpalke na Tržaški
cesti čez tovarno Teksta in tovarno letalskih delov VDM (VDM – Vereignite deutsche Motoren
– Luftfahrt Werke Steiermark, GmbH) na Teznu vse do Brezja. V napadu je bilo ubitih 54
oseb, 16 je bilo težko ranjenih in 55 lažje; porušenih je bilo sedem stanovanjskih stavb, deset
težko poškodovanih, ena srednje težko in 63 lažje. Protiletalsko topništvo, ki mu ob tem
napadu ni uspelo zrušiti nobenega letala, je bilo takrat v območju mesta razmeščeno na
sedmih krajih, in to v železniškem trikotu, na južnem robu mesta, v Zrkovcih, Brezju in na treh
krajih od Razvanja do Bohove. Z letališča Thalerhof pri Gradcu so sicer vzleteli nemški lovci,
ki so napadali zavezniška letala, vendar s sorazmerno majhnim uspehom.

Bombnik B-17G 2 bombniške
skupine leta 1944
Tovarna letalskih delov - poznejši
TAM
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Kot vsako mesto, tudi Maribor med svojimi zidovi skriva mnoge zgodbe. Med njimi je nedvomno
tista o verjetno doslej edinem spomeniku žrtvam bombardiranja. V prvem bombnem napadu
na Maribor 7. januarja 1944 je bila med poškodovanimi tudi večstanovanjska hiša na današnji
Tržaški cesti 88a. V hiši s 14 stanovanji, ki je stala blizu tedanjega mariborskega vodovoda
je življenje takrat izgubilo več stanovalcev. Tedaj je bilo kar nekaj nepotrebnih žrtev, saj je to
bilo prvo bombardiranje Maribora, medtem ko so sirene že več kot pol leta redno oznanjale
nevarnost bombniškega napada in ljudje alarmov za bombniški napad niso več jemali resno.
Nova stanovalca Ivan Kolarič in njegova hči Helena, ki še danes živi na Tržaški cesti 88a, sta
po vojni med ruševinami odkrila posmrtne ostanke teh stanovalcev in jih leta 1946 pokopala
na domačem dvorišču. Devet let kasneje, leta 1955, pa sta jim postavila še spomenik.

Tržaška cesta 88a po bombardiranju 7. januarja 1944
Spomenik žrtvam bombardiranja
na Tržaški cesti 88a, postavljen
leta 1955

22 Pokopala žrtve in jim postavila spomenik

Britansko poročilo

18 bombnikov Wellington 150. eskadrilje RAF, Central Mediteranean Forces, je na tovarno
letalskih motorjev na Teznu odvrglo 28 ton bomb. Nemci so sestrelili dve letali. Eno izmed
letal, ki je bilo sestreljeno nad mestom, je bilo tipa Wellington LN 515, člani posadke pa so
bili narednik Thyer, kapitan pilot, narednik Walters, navigator, narednik Cane, radijski operater,
narednik Williams, bombarder in narednik Marketo, strelec.

Angleški bombnik Wellington
Mk IA leta 1944
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Bombnik B-17E leta 1944

Ameriško poročilo

22 bombnikov B-17 je na Maribor odvrglo 66 ton bomb.

Nemško poročilo

Protiletalsko topništvo je ob streljanju na ameriške bombnike eno stanovanjsko stavbo težje in
štiri lažje poškodovalo.
Hubert Schmidt se med drugim spominja, kako je bilo, ko so tri letala B-17 letela proti
protiletalskim topovom v Zrkovcih, kjer je služil od leta 1943. »Ker smo bili o njih v naprej
obveščeni, smo bili nanje tudi pripravljeni. Bil je jasen dan, zato smo jih zagledali že na višini
približno trideset tisoč čevljev. Izkazalo se je, da se vračajo z napada na Dunaj. Poznali so
lokacijo naših položajev, in ko so prišli v naš domet, so začeli z manevri umikanja. Najprej so
razširili linije, nato pa leteli v cik-caku. Za trenutek smo skozi daljnoglede videli tri letala, nato
pa samo še eno, saj je drugo zavilo levo, tretje pa v desno. Njihov ples na nebu nam je pošteno
dal vetra. Da ne bi zmedli računalnika, smo orožje skušali čim manj premikati v levo in desno,
vendar brez večjega uspeha. Vsakič, ko smo to prehitro storili, je bilo slišati zobnike mernega
mehanizma, kako se pretirano vrtijo. Ko se je to zgodilo, je orožje dobilo zelo napačne signale,
in pri tem mislim na prav katastrofalno napačne signale. Upravljavci topov so skušali slediti
tem signalom, in sicer v vse smeri. Človek bi pričakoval, da se bo streljanje ustavilo, a se ni.
Vsakih pet do šest sekund so topovi streljali, a ne istočasno, pač pa vsak top posebej, ko
je pač bil pripravljen. Potem pa se je še enemu od topov zataknila granata, zato ga je bilo
treba znižati, da jo je lahko vojak potisnil ven. Stan in Olio ne bi spravila skupaj bolj komične
situacije. Ko smo se vzeli v roke in umirili orožje in s tem signale, so začeli topovi z neprekinjenim
streljanjem. Izstrelili so rekordnih 64 granat. Nobenega dokaza nismo imeli, da bi zadeli katero
od letal, kasneje pa so nam povedali, da smo jih sestrelili šest. Pojma nimam, kako so prišli
do tega števila. V izogib podobnim fiaskom smo kasneje prejeli podrobna navodila o tem,
kako ravnati z muhastimi B-17.«

24 30. januar 1944

Nemški protiletalski top 88 mm
Bombe padajo na Maribor 6.
decembra 1944
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Britansko poročilo

25 britanskih bombnikov RAF (Royal Air Force) je na mesto odvrglo 41 bomb. Ob tem je bilo
eno letalo sestreljeno.

Nemško poročilo

45. lovska eskadrilja z lovci P-51
Mustang leta 1945
Angleški bombniki Wellington
leta 1944
Nemški lovski bombnik Messerschmitt Me 110 leta 1944

26 1. februar 1944

Tega dne je mesto doživelo letalski alarm, toda nočno nebo nad mestom mesto so prvič razsvetlile le svetilne bombe, vendar brez napada, kajti letala so iskala Strnišče pri Kidričevem.
»Ko je bila naša protiletalska baterija postavljena z vso potrebno opremo, smo morali optične
instrumente še kalibrirati. Topovi in optika so morali delovati koordinirano, da so lahko topovi
namerili v smer, ki jim jo je določil merilec. Ko smo dokončevali to zahtevno in natančno
koordinacijo, je izvidnik opazil visoko leteče letalo in ga je identificiral kot ameriško lovsko letalo
P-38 Lightning. Letelo je na višini okoli 10.500 metrov. Izdano je bilo povelje za alarm stopnje
1. Pohiteli smo k topovom in čeprav še nismo izvedli finalne kalibracije, smo začeli streljati. Po
petih ali šestih strelih je letalo v izmikajočem manevru izginilo z našega vidnega polja. Kolikor
sem lahko videl, naši streli niso zadeli niti v bližino letala. Toda čez slabo uro je naš kapetan
izvedel, da smo pomagali sestreliti nemško letalo Messerschmitt Me-110. P-38 in Me-110 sta si
le na veliki oddaljenosti videti podobna, tako da nismo imeli nobenega opravičila za zamenjavo,
le to olajševalno okoliščino, da pilot Me-110 ni uporabil identifikacijskih luči, po katerih bi ga
lahko prepoznali kot naše letalo. Kljub temu sem bil še naprej prepričan, da sem skozi daljnogled
videl P-38. Res pa je, da je bilo sestreliti P-38 s 105-milimetrskim protiletalskim topom enako,
kot če bi hotel zadeti muho s hlodom. Po tem dogodku smo se pospešeno učili identifikacijo
letal. Poleg nemških letal smo morali prepoznati ameriškega lovca P-51 Mustanga, bombnika
B-24, slovito letečo trdnjavo B-17 in seveda lovca P-38.«

Tega dne Maribor ni bil bombardiran, toda kljub temu je bilo mesto posredno povezano
z letalskimi operacijami. Nemški podoficir Peter Schotz je z lovskim letalom sestrelil dva
bombnika B-24 H, ki sta se vračala z bombardiranja Regensburga v Nemčiji. Prvi bombnik
je bil sestreljen ob 12.13 pri Mariboru in drugi ob 12.25 južno od Celja. Sestrelitev so po vojni
potrdili s filmom iz nemškega lovskega letala.
»Z lokalnim prebivalstvom (pisec 16-letni Hubert Schmidt je zmotno mislil, da je nastanjen
med Hrvati, kar smo popravili, op.p.) smo imeli malo stikov. Šele za veliko noč leta 1944 se
je to spremenilo. Ker trdo kuhana jajca niso bila na našem meniju in ker jih je velika noč
zahtevala, smo se odločili oditi v bližnjo vas (Zrkovci), da bi od kmetov dobili kakšno jajce.
Osem se nas je v skupinah po dva razpršilo po vasi, ne da bi vedeli, da imajo Slovenci za veliko noč posebne običaje. Če so namreč na velikonočni ponedeljek dobili obisk, obiskovalec
ni mogel prej zapustiti njihovega doma, dokler mu niso postregli jedače in pijače. In tako so
tudi nas, ko smo se pojavili na vratih proseč za jajca, najprej povabili v klet na pijačo. Vino je
bilo izvrstno in je kar samo steklo po grlu. Tedaj sem bil sicer še novinec v pitju vina, toda še
danes (zapis je nastal več kot tri desetletja po vojni, op.p.) se spomnim, kako dobro je bilo.
Nato so nam postregli z domačim kruhom s šunko in sirom. Šele potem smo dobili jajca, za
katera niso hoteli sprejeti plačila. Prijazna gesta do nas, ki smo bili za njih tuji vojaki. Ko smo
eno za drugo obiskali tri kmetije, smo imeli toliko jajc, da jih skoraj nismo mogli nesti. Pa tudi
vina smo popili več kot preveč. Tudi zato smo kuharju predali le okoli 40 jajc, saj jih je veliko
že po poti končalo razbitih v naših žepih.«

Bombnik B-17F, ki ga je sestrelil
nemški lovec leta 1944
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Nad Mariborom sta bili sestreljeni dve leteči trdnjavi B-17 iz 2. eskadrilje 429. bombniške skupine.
Slovenski partizani so rešili poročnika Petra B. Beersa, 0-759402, poročnika D. B. Hortona,
0-690042, in poročnika Driskola Hortona, 0-6900092.33

Bombnik B 17 Memphis Belle s
posadko

28 7. julij 1944

»Protiletalsko baterijo so sestavljali štirje topovi, radar in optični instrumenti. Slednje je bilo
potrebno zaščititi predvsem pred prahom in umazanijo. Zato smo morali okoli baterije zgraditi
okop, ki pa je smel biti le toliko visok, da smo lahko top zaradi kalibracije optike namerili v
vodoravni položaj. Ko smo vse to opravili in je bila končana tudi finalna kalibracija, smo morali
za vajo zadeti letečo tarčo. Tako optika kot radarske nastavitve so prestale test in bili smo
pripravljeni na akcijo. Že prvi ponedeljek ob desetih dopoldan se je oglasil alarm. Prihajajoča
letala z juga. Oddaljenost sto kilometrov. Vsi smo z daljnogledi strmeli v umazano sivo nebo
in končno v daljavi opazili nekaj, kar je bilo podobno jati letal. Kmalu smo jih identificirali.
Dvanajst letečih trdnjav B-17 je letelo točno v naši smeri. Ko je kapetan zahteval glasno
odštevanje oddaljenosti, sta nas prevzela nemir in pričakovanje. Vsakih nekaj sekund je opazovalec
zaklical razdaljo: 700, 650, 600, 550. Vedeli smo, da bodo letala pri razdalji 420 metrov v
strelni oddaljenosti. Topove smo usmerili proti letalom, prva granata je bila v cevi. Toda ko

je opazovalec zaklical razdaljo 450, smo videli, kako vodilno letalo zavija v desno, stran od
nas. Letala so naredila 90-stopinjski obrat. Naredila so preprosto krog okoli nas in se nato
ponovno usmerila na sever, najverjetneje nad Dunajsko Novo mesto. Toliko o tajni premestitvi.
Več kot očitno je postalo, da zavezniki na letališčih v Italiji vedno izvedo za nove položaje
protiletalske obrambe. Medtem ko se je prva skupina letal izgubljala proti severu, se nam
je že bližala naslednja skupina dvanajstih bombnikov B-17. Ponovno smo namerili topove,
ponovno poslušali odštevanje razdalje in ponovno so se letala na oddaljenosti 450 metrov
oddaljila in napravila krog okoli nas ter se nato usmerila proti severu. In tako je bilo še naslednjih
pet bombniških skupin po dvanajst letal. Vedeli smo, da ima vseh 72 bombnikov nalogo
bombardirati cilje v Avstriji, toda ničesar nismo mogli narediti, da bi jih ustavili. Jasno je bilo
tudi, da se bodo po končani akciji vračali proti jugu, zato smo ostali na položajih in čakali, ali
bo katero od letal zaradi pomanjkanja goriva ubralo krajšo, torej čez naše položaje. Toda tudi
na povratku se je zgodba ponovila. Na oddaljenosti 450 metrov so se nas letala v velikem
loku izognila. Edina dobra stvar pri tem je bila, da smo lahko v miru opazovali in občudovali
te velikanske ptice, še bolj pa nekatere posrečene poslikave na letalih.
Ta vaja se je nato več tednov nadaljevala z dvo- ali tridnevnimi premori. Vedno isti scenarij,
v velikem loku okoli nas. Toda takšna rutina se nam je nato maščevala. Ko smo namreč
nekega dne po končanem alarmu pospravili instrumente, smo v daljavi nenadoma zaslišali
zvok letalskih motorjev. En sam bombnik B-17 z dvema ugaslima motorjema je letel natanko
nad našim položajem na višini okoli tristo metrov. Preden smo znova uspeli pripravili topove
za strel, nas je letalo že preletelo, tako da nismo uspeli oddati niti enega. Nekaj kilometrov od
našega položaja pa je fantom iz baterije 88 mm to uspelo in so streljali na poškodovano letalo,
ki se je nato zrušilo. Posadki je uspelo pravočasno izskočiti iz letala in slovenski partizani so
jih odpeljali na varno.
Junija 1944 so se zavezniki izkrcali v Normandiji, mi pa smo šele avgusta izvedeli za invazijo.
Ker je bilo poletje, si s tem nismo belili glave in smo izkoristili dejstvo, da je bil naš položaj
le kakšno minuto oddaljen od Drave, široke in deroče reke. Nekega poletnega večera se nas
je šest odpravilo k reki. Bil je eden tistih mirnih in tihih poletnih večerov, ko smo lahko za
trenutek pozabili na vojno. Sedeli smo na obali reke in na drugi obali zagledali sadovnjak
jablan. Po njem se je sprehajal moški, ki si je ogledoval velika rdeče rumena jabolka. Ko nas
je opazil, se je približal reki in nas povabil, da si jih naberemo. Ker je bila reka široka in deroča,
smo čez poslali le dva najboljša plavalca, ki sta v sadovnjaku nabrala jabolka, si jih stlačila za
majico, se zahvalila prijaznemu možaku in z nemalo sreče z jabolki uspešno priplavala nazaj.«

Bombnik B-17E, 1944
Bombniki B-17G leta 1944
Sestreljen bombnik B 17, 1944
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