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Povzetek
Avtor v svojem prispevku predstavijo gradivo, ki posredno ali neposredno
spominja na čas Jurija Vege. Najprej predstavlja t.i. terezijanske mere iz
leta 1756. ki so ostale v avstrijski monarhiji v veljavi še dobrih osemdeset
let po Vegovem prizadevanju za uvedbo decimalnega merskega sistema
leta 1800. Nato piše o oborožitvi tistega časa in doslej pri nas neobjavljenih upodobitvah bojišč, kjer je Vega odločilno pripomogel k zmagam
avstrijske vojske: Beograd (1789). Fort Louis (1793), Mannheim (1795).
Svoj prispevek na podlagi arhivskega gradiva zaključuje z nekaterimi
novimi podatki iz življenja Jurija Vege in predstavlja osnutek njegovega
bamnskega grba iz leta 1800.

Abstract
Materials indirectlv or directlv reminiscent of Jurij Vega's tirne are presented in the paper. First, the so called Theresian measures from 1756,
which remained in use in the Austrian monarchy well-over 80 years after
Vega 's attempts in 1800 to intmduce a decimal metric systeni, are shown.
Furthermore, weaponry of the time and depietions ofthose battlefields,
where Vega contributed decisivelv to the vietories of the Austrian armv,
i.e. Fort Belgrade (1789), Fort Louis (1793), Mannheim (1795), unpublished in Slovenia so far, are presented. The paper concludes with an
appendix based on archive materials, containing hitlierto unkiunvn biographical facts about Jurij Vega and a sketeh of liis coat ofarms of a
baron from 1800.
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Na čas Jurija Vege spominjajo nekateri predmeti in upodobitve bojišč, kjer je
mnogokrat odločilno pripomogel k zmagam avstrijske vojske. Poleg muzejskega
gradiva se bom v svojem prispevku večinoma omejil le na doslej pri nas neobjavljene upodobitve bojišč. 1 Za nas bi bil izjemno zanimiv njegov doslej neznan
oljni portret, ki g a j e leta 1801 naslikal dunajski slikar Peter Wolf, leta 1903 pa ga
je pridobil Vojnozgodovinski muzej na Dunaju. 2 Žal ga ta muzej ali katera druga
institucija ne hrani več. Po podatkih, ki sem jih iz muzeja pred kratkim prejel, je
razvidno, da so portret leta 1934 dolgoročno posodili vojaški akademiji v Dunajskem Novem mestu, vendar j e postal žrtev druge svetovne vojne. Podobno usodo
sta tik po koncu prve svetovne vojne doživela znamenita Vegova možnarja. ko sta
bila skupaj z ostalim gradivom iz nekdanje topničarske dvorane odtujena. Kljub
temu je iz njegovega časa ohranjenega kar nekaj gradiva, ki posredno izpričuje Vegovo znanstveno in vojaško udejstvovanje.
Vega s e j e med drugim leta 1800 zavzemal za uvedbo decimalnega merskega
sistema v avstrijski monarhiji, ki ga je Francija uvedla že pet let prej. Tega leta
je izšla prva Vegova razprava o novem dolžinskem in utežnem merskem sistemu.
Druga razprava je izšla šele leto po njegovi smrti, leta 1803. Vendar njegova prizadevanja v konservativni monarhiji niso obrodila sadov. Še naprej so veljale t.i.
terezijanske mere. Cesarica Mari ja Terezija je namreč poleg drugih reform v monarhiji hotela odpraviti veliko zmešnjavo pri načinu merjenja. Zato je najprej zahtevala deliniranje novih mer in nato fizično predstavitev vsem uporabnikom. To
nalogo je leta 1756 zaupala odličnemu strokovnjaku, dunajskemu univerzitetnemu
profesorju za matematiko, astronomijo in eksperimentalno fiziko, patru dr. Josefu
Franzu. Na osnovi Franzovih izhodišč in pod njegovim vodstvom so istega leta
izdelali skupine prototipnih mer. Marija Terezija je nato 14. julija 1756 izdala dekret. s katerim je z veljavnostjo i. novembra istega leta uzakonila nove poenotene
mere. 23. avgusta 1777 je izdala še patent o cimentiranju. Prototipe oziroma normale ali elalone so razdelili vsem glavnim mestom avstrijskih dežel, ki so morali
imeti glavni urad za cimentiranje in še enajst podružničnih uradov z overovljenimi
delovnimi normami za vse predpisane mere. Ljubljanski magistrat je po uvedbi
novega merskega sistema v monarhiji, uzakonjenem leta 1871 in uvedenem 1872.
prototipe podaril muzeju, saj jih ni več potreboval. Tako Narodni muzej Slovenije
danes hrani naslednje:
(1) Prototip za dunajsko klaftro (Orgya) in vatel (Ulna). Klaftra meri en meter
in 896.35 centimetrov in vatel 777.36 centimetrov (slika 1).

'Razen ene namenoma nisem uporabil grafičnih upodobitev Vegovih bojiSC, ki jih je po Evropi
vestno /bral Jože Povšič v Hibliogrujiji Juriju Vege, Ljubljana 1974. slikovne priloge.

~Kuiuli)f( des K. ii. K. Heeresmuseums. Wien 1903, str. 408. 409. Mitthciliinyen des K. u. K.
Heeresmuseums,
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2. Heft. Wien 1903, str. IX. št. 5. inv. št. B 1486.

Inventarna knjiga Narodnega muzeja Slovenije. St. N 6813 - N 6816. N 6818 - N 6819.
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(2) Prototip votle mere za suhe stvari predstavlja dunajski vagan ali mernik
(Metzen - Modius). Mernik je 61,49 litra. K tej normali pripada še prototip za četrt in polovico mernika.
(3) Prototipe za pol, četrt in osmino bokala. Bokal je 1.4 litra.
(4) Prototip za stot (Centum Libras). Stot je sto funtov in tehta
kilogramov.
(5) Univerzalni prototip (Quadrantal) v obliki kocke. Robovi kocke so dolgi
en dunajski čevelj, masa v kocko nalile čiste vode je točno šcstinpetdcsct
dunajskih funtov. S pomočjo quadrantala je bilo mogoče določili tudi
dunajski mernik, vedro in bokal (slika 2). 4
V nadaljevanju bomo spremljali Vego kot prizadevnega in neustrašnega vojaka. Ne da bi na tem mestu ponavljal že večkrat objavljene zasluge pri vojaškem
udejstvovanju Jurija Vege in izumu daljnosežnega šestdesetfuntnega strelnega možnarja. je potrebno na podlagi gradiva v Narodnem muzeju Slovenije, ki hrani največjo zbirko orožja in bojne opreme pri nas. na kratko omeniti še tipično oborožitev
avstrijske vojske v drugi polovici 18. in začetku 19. stoletja.
Preden spregovorimo o oborožitvi drugih rodov avstrijske armade, omenimo
tri zanimive bronaste poljske topove kranjskih deželnih stanov (slika 3). Vsak
je označen z imenom: Le Bon. Venus in Theophile in z grbom dežele Kranjske
(slika 4). Top Le Bon iz druge polovice 18. stoletja je dolg 85 cm. kaliber je
17.7 cm in tehta 525 funtov. Druga dva. Venus in Theophile. so deželni stanovi
naročili leta 1766 oziroma 1779 pri strasbourškem izdelovalcu lopov Jcanu Baptistu
Darteinu. Od prvega topa. za katerega bi lahko domnevali, da je bil prav tako ulit
v Strasbourgu. se malenkostno razlikujeta v dolžini cevi. Topove so stanovi hranili
v orožarni na Ljubljanskem gradu. Mestna uprava je hotela leta 1782 preseliti
odročno skladišče smodnika z grajskega griča bliže mestu in obenem prodati v
smodnišnici shranjenih dvanajst starejših nerabnih topov deželnih stanov. Stanovi
te namere mestni upravi niso dovolili, ker so menili, da vsi topovi še vedno služijo
svojemu namenu/
Vsi rodovi vojske so bili opremljeni s puškami in pištolami na kremen, ki so se
uveljavile že v 17. stoletju ter so bile z nekaterimi izboljšavami v rabi do tridesetih
let 19. stoletja, ko s e j e uveljavil perkusijski mehanizem različnih sistemov. Pri
strelnem orožju z netilnim mehanizmom na kremen je v prvotnih izvedbah ponvica
še imela pokrov, ločen od vžigala. kasneje sta se ta dva dela združila. Petelin ima
v čeljustih kremen. Poznamo več različic mehanizmov na kremen: baltski, španski
(miquelet) in francoski, k i j e najpogostejši. 6
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