
kfl~ bla.,a ZV~z.1no periltl),z.1znZlIlU w .. l~ posa mczllc koSt', mzv,..:;tal~ po umaza
nosti ter peri lo prvič spim Ic. V tn~k so Žl!htale, \1 sredo spira l~ llb potoku 
(~ž~nt.lIlj~) in sušil~. V najboljSem prim~nl se je perilo vrnča lož~v čdrkk, sicer 
p.1 v pekk. Sobota je bila ubičajno nal1H:njella dnlžinskt!nHI živ ljenju, včasih pa 
~ posp ra v l ~1 n j u pri dn.žina h, katerih perilo so prnle. 

Ob t":- lIl izvemo iko načinih p~"OZ;:1 p~liln nd stran k du domnvnnja peric in 
m'Llj. raznih oblik.l h solidamn~ti med pericami. socialnem pOlnž.lj u lako peric 
kot s trank ter o njihovem meJ~bnjnem odnosu, oblikah pripr..lVl: in p ri dobi
vanju delovnih s~dskv (voda.orodje, milo,pepel, les Z.1 kurjenje .. ). načinih 
!>1I'lenja perila, z.,~lllžku . St"'H.lduvnn,u ostali h dnlžinskih članov, iznajdljivosti v 
težavnih nbdobjih sušt:' in vojn itd .. 

Gre za čbnek, v k.,t..:-~m je a"!llrica na k.,z., la, da ~~ za temo, ki bi zaht..:-va la 
11I.ldn;lbno nbrnvnavo, a se je Llr.llli nara"~ zbornika omejila na n..:-k."lj s tra ni. 427 

TCIlIU s leJi čbn~k Milan,1 P.lhnrj.l (1 zgodov ini in pomenu Obrtnijskega 
društVil pri Sv.Mariji Magda leni Sptldnji, ustanovl jencga leta t KS8, to~j v času 
inh:nziv ne~.l 1l.u·odnega prenlli.l in z.,drllžniš tvn, katerega ci lji ~) bili pospe
Sc\'.1 ti ubrt, trgovi no in industrijn ki)1 kmelje 2.0, prosperi tcln vs.1 kega n:lnx la. 
lar-uji tega je d nlštvo pospd~,;:~va l ll zl n~ti vinugradništvo in ladjeddništvo, v 
njegnvi pu~'Sti su bilc ~ I cvil nc trgovi ne in gostilne, za svuje č l.Inc P,I je s krbt:lo 
spo~ljn in nbn!!'.tnvanjem prih ranklw. Ob kllJlclI prve svdnvn..:- v(Jjne je zamrln. 

Da bi zgl,jc njem ~ Ilwenske pesmi, kol pi~ B.Kuret Pet rovič, z., jezili razna ru
duvanje in a~imilacijo tr:ž.,;:;kih SIUVCIlCt'V, ki se je puspeknn širila iz uroa 
nizirajnče1-,r;) ~ Tn.ta, sn SlllV1tnci iz Sv.Marije Magdnlent: Spodnje Ida 1892 
u~I.lnm ili pevsku dmštvn SI;"lv.l. Kot m ntJ~t: d nlb\! S il IVI!n:-.kt: kultu rn!! politične, 
gtl!'plx.l'\f~k'" in špo rtne ust<lllllVt! !< je tudi to dnlštvo PI) v ladnem dekretu v 
letih pl\!d z.,čctklJm dn'KI:' swttlVlle vnjne razplI.stilcl. Po voj ni j..:- 2.o1živdn 
pro~vc tlll) dn.l i; tvn Fr.lnce Prek~n, 1-.1 je zdr-uževa lo pcv~kl', dra msko, mladin
sko, prircditveno, dn.I L, bnn in tdovadnn de~1Vnost, imelo pa j'" ludi knjižnico. 
Različni pogled i na pmblematikn info nnbir{)ja(19-1 <J) so povzročili nje~ov 
"Izpali. Do ~demdt$l:'lih 11:'1 Sil v RUVI;lh, Kolonkovcu in šir.'.i okolici ddovala 
še.številnali nlb'" dnlštva. Venda r pa je bilnšd", Ida 1979 11s tannv ljcnt) Prosvet no 
dnl~tvo Rovte-Knlonk(lvt!C, kate~ga g lavna cil ja sla bib nr"{,oanizirnnn cl nlžbeno 
kul turno ddo, s k."llcrim se nhr.l njajn in razvija jn na rnJnl! vr"\:!dnnte, h:r izboljše
v3 n~ odnnsov v nnnk.l nnslntl md .. ,nih skupnostih. Is t..:- d lj..:- z.l ~ I 1tJuje tudi leta 
1982 prdmenovanu Ku ltumo dru!itvo Rllvte·Kolnnkovec, ki ~ lahko pohva li z 
imenitnim zborn iknm, izda nim ub d vnnajsli ublt:tnici delovanja . Av to rjem je 
uspdo pn-prič lji v() llris.,ti ptlJ.; la vitnc znnči lnnsti g~tlgm fskeW:l območja ter 
n",kalltl\! vidi ke sociaJncga in kultllrlleH" življ l:nja v njem. 

BojamI Rogelj Škafar 

LOVRENC NA POHORJU SKOZI STOLETJA 1091-1991, Uredili J. Mlinaric, 
A. Ožinger. Z. Podvinski, Lovrenc na Pohorju 199 1,16-1 sir. 

Ob deVt'lstolt:tnici Lnv~nc;, na Pohorj u je iz.'; la mnn()hrnlij~ kraja. ki so jo 
un>dili JllŽ~ Mlinaric, Anlnn OžinHer iII Zvone Pod vinski, izda l Zupnijski urad 
in z.lltlži!a Krajevna skupnost uwrcllc na PohOrju. U~dniki SI) pova bili k 
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sod elovanj u pri znane s tmknvnj:lke. ko t so Jože KOI'opec, Sergej Vrišer, Jože 
C urk in nek.lj Lovrenčanov, ki so prispevali razprave iz lokalne zgodovine. 
Bežen pregled nas lovov lem obeta celostno preds t:lv itev kraja - od geografskih 
znilči l nos t i. zgodovine župnije, pome mbni h gospodarskih panng in industrije 
do zgodovine~ls tva , dru štev in kulhlrnozgodovinskih spomenikov na lavren
škem območju. Pri na lančnejšem prebiranju monografije pa se razkrije, da 
mnnjk.ljo poglavja, ki bi popisali1 podobo živ lje nji1 ni110vrenškem v obm ... na
va n t.'m času deveti h s(o ll:'lijali VSol j v pul pretekli zgodovi ni, in poglavja, v katerih 
bi bila z..ljcta materia lna, socialna in duhovna ljudska kultura tega dda Pohorja 
zdnološkeb'd vidika. S tem bi bi lo lllo nografiji dodano potrebno in pomembno 
dopolni In. brez kalt.'regn ne mOll:! biti nobeno i zčrpno momlgrnfsko ddo. 

V Naravno-geog rafskih značilnostih kraja in pl"t'biva ls tva Tanje Pernat sta 
o pisana gL'(lbTafski okvir in leb'd naselja Lov renca, ki nb~ga severni del vzhod
neb'a Pohorja in je kot posebna enotOl Pnhor.ikega pndolja nara ven hudnik v 
osrčje Pohorja, lovrenška pukrajina pOl en najbogn tejših gOZdnih predelov na 
Slovenskem. 

Zgodov inski oris Lovrenškega do z..lčetka t7. s toletja avtorja OŽbe~l Vres-
nika je posvečen zgodovinskim okol i šči nam nas tanka Lovrenca; kmdj z., 
nasdilt.'v in Ilrb'll niz.xijll ddn Dravske doline na obeh b~govih Dr-lVe in pokril
ji ne ob Radoljni pIlmeni podditltv t~h posesti prve mu 0palu šenlpavelskega 
benediktinsklth'a s.1mosL, n<l v Laix)ts ki dolini le ta 109\. Sn moslnn, ki h"a je 
ustanovil grof Engdber t 1. Span heim, je lovrenško pokrajino kolonizi ral, si na 
le m ozemlju izoblikoval gospoda rska sredi šča , m ed katerimi je bila 
najpomembnejša Fala, in v Lovrencu postaVi l zasnovo cerkvenega središča. 
Okoli njega in v w likl!m ddu Dravske duline st' je z Jeti veČil I vpliv St. Pavla, ki 
je presahnil šde ob Itlzpuslitvi 5.l ml lSt.:lna le ta \782. Lovrenški trgje dobil tržne 
pravice lela 1222 in kmal u pOSla l tl"b'Ovsko in urbano središče Lovre nškega. 

V poglav ju Prebivalstvo v lovrenških ma t ičnih knjigah 17. in 18. s toletja, ki 
SOLl mnog<l s toldjil tudi edini vir L") ra ziskova nje, ni z.., zg-ndov innrJože Kompec 
podatke o številu poro k, o imenih t ~k i h dnl žin, o š tevil u nez.l konskih otrok in 
o socialni stn1kturi takltllneg-alovrenškt'j..,'" trh'a. 

Zgodovino lovl"\!nške ž.up nijt.' so pllpis..lli uredniki knjige in jo razdelili na tri 
obdobja: od us tanovitve du jl)žefi nske dobe, do konca prve svetovne vojne in na 
zad nje obdobje d u dOln aš njih dni. V vs~h tre h je natanč no prika za na 
ce rkve no- uprn v na zgodov ina lovre nške in sosednji h ž upnij na podlagi 
arhivskih virov (listi n in vizitacijskih z.'pisnikuv) in fame kronike. 

V na jl)bsežnejikm poglavj u Iz zgodovi ne gnspod:lr.itva pi sca Franceta 
Bečana so obrav na va ne p(l!'<llllezne gospociar.ike panoge, med katerimi je 
najpomembnejŠt'gozdarstvo, saj je gnzd v vscj dl)lgi zt-;ndnvini Jajal lovrenškim 
prebivalct.'1n možnost dobrega gosp()darjenja in preživetja . Z njim so povezani 
močno razvilJ lesna (!"brovi na, fu rmanstvo, sp lavarjenj"-' po Dravi, s teklarstvo, 
oglarstvo, ž..lgarslvo in po letu 1900 lesnil indus trija. Lovrenške kmetije so 
zveči ne žiw le od gozda, kmetijstvo je bi lo le dopolniina dejavnost. Leta 1894 je 
bila na Lovrencu usta novljena p rvu gozdna z..ldnlga na Slovenskem , ki pa je 
org~ ni zira la tuui o brtno, trgOVSko in gostinsko d ejavnost. Lovreneje bi l prvi kr.lj 
na Stajer.ikem, ki mu je le ta t901 zasveti la električna luč. Tu so bile mnOl,>e 
steklarne, prva je menda nas tala sl"\!d i 18. sloletja . Po horska nara vna bogastva 
so vzpodbudila podjetnike. da so se z..lče l i ukvarjati tudi s fužinarstvom. B%'ilti 
gozdOVi SO dajali oglje, vod no silo pa so izkoris tili za pogon kladiv. V fužinah 
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in kovačijah so nekaj časa izddtwali tudi on)žje L1 avstrijsko vojsko, kasn~je I?o 
SOLlče li izdelovati srpe in kose; iz I~h temeljev je nastala današnja tovarna. Ze 
konec 19. stnletja je bi l Lovr'l;!nc z nano turis tično klimatsko l etovišče, ki je med 
obema vojnama dnžive10 velik razcvet. Množica turističnih objektov in gostiln 
jt'VSI;> un šestd est:tih le t tega slllk:tja sprejemala gosle iz Avstrije in vse Jugo
~Iavij~. Po lem čnsu pa je luris tičnn J..:javnnst v kraju zam rla in vse do dan~s so 
osla li obsežni načrti zn njentloživikv 10:: na p<1pirju. Boh'<lla zgodovina lovrenških 
obrti j~ prik<1Llna le v obliki seznnma obrtn ikov, ki so na tem področju del ovali 
od 1900 uo 199U. 

Franjo Sgl:'rm v d veh poglaVjih podrobno opisuje mline in žage na Lovren
škem v obs..!'Žnem pnpisu iz jnždinskega in frnnciscejskeh'll katastra, pregledno 
kilrtu njihovih s toji šč in število, njihovo ubratovnnje in tipologijo, kar je pomelll-
ben prispevek k pmučevanjll k gnspodnn:ke Jejnvnnsti. 429 

Prispevek orannodnikih (kimrgi h) v kraju, ki ga je SpiS-l i škf,1Il Pl1!din, 
govori na podlagi ohranjenih zapuščinskih lis tin Invt\mških rnnocelnikov o 
njihovem delu in življenju, o kinL rških inventarj ih priročnih lekarn, pop isuje 
obrtniško učnn dobo in zdrnvi1a, ki so jih uporabljali. 

Prisp~Vt'k D lI !~a nn Fnmezzi ja iz štllske kronike popisllj~ zgodm'i no šol stva 
" Lovn-ncu od prve ornemht! Id:) 1756, ko jt! bi la mm enornzreJnica, ki so jo 
ust.ln(lvili in vod ili duhovniki, p l"Ck uvedbe slove nsk(."b"<1 jezika v šolo leta 1848 
in l.lmenjave cerkveneb'<l ~o l skeh'<l Il<ulzon:tva po ldu 1869 s svetnim do nas
I.lnk-1 ~strazrednice Ida 1927 ter uved be ni žje gimn<lzije in n<lto (lSemtetke. 
Obr.:lv nava tudi učnn os..!'bje, š tevilo učenCt'v v pns<lmez nih obdobjih in različne 
dejavnosti šolske s kupnosti . 

Učitelj ica Krista Šikerje vsesl<1vku, na:-:lov ljenem Folklo rn. oris.1la delovanje 
folklomep lesne :-:kllpin~, ki s p11:'s i, peljl:'m, pril«1znvanjem ljudskih običajev teb'<l 
kraja in noš-1 mi ohranja del OOb'<lteb'<l lovrenškega ljudskega izročiln. 

Zbonwskn petje, ki ga obrn vnav<1 Jože Ja vornik, ustanovitelj moškega pev
~keb"ll društva Gozdar, ima v Lovrencu dnlgo zgodovino, ki sega v čit.,lniško 
dul~:), ko so imela pevsk.1 društva pomembno vlogo v krajevnem narodnem 
pn:rodu. 

FrancVmčkopredslav lja hlvrenškogasilskudruštvo, us ta nov ljeno leta 1877. 
rJzvoj njegovega delova nja in organiZiranja. 

Gradbeno zgodovino župnijske Ct'l"kw in podružnic nadrobno opisuje Jože 
Curk. kratek t Ipis Cl!rkvt'ne (lpl"Cme - :-:Iikan:kih in kipan:kih umetnin - lovn::nških 
o::rkva pa Sergej Vrišer. Kot d npnlniit l temu sesta vku dodaja MarjetiC! Simoniti 
k popis in npis litul1ii čl1t! opreme cerkva ter k.1 talng ohranjenih z!nlnrskih in 
p.1sarskih del. 

Monogra fijO za ključuje sesta vek () znamenjih v lovrenški in puščavski 
župniji, seminan:ko delo dijakinj [rene Verznarc in B.lrb..1re Beča n . 

Damjana Pediček 


