BETNAVA SKOZI ZGODOVINO
Ime in prvi lastniki
Dvorec Betnava se omenja v listinah od leta 1319 dalje, zapisan pa je pod imeni
Wintenaw, Windenaw, Wintnaw in Winttenaw. Prvotna stavba je bila renesančna, njeni
prvi lastniki pa so bili grofje Betnavski (von Winden), po katerih je dobil grad tudi ime.
Po letu 1319 je bila njegov lastnik družina Paltram, katere člani so v mestu Maribor
opravljali pomembne funkcije. Naslednji znani lastniki so bili gospodje Turjaški (1542), ki
so potem dvorec prodali Luku Szekelyju, dokler ga niso leta 1587 dobili grofje
Herbersteini.
Betnava in krščanstvo
Herbersteini so bili pristaši protestantizma, tako da se je Betnava na tem področju
močno zapisala v zgodovino tega krščanskega gibanja. V grajski kapeli so protestanti
opravljali svoje verske obrede, v okolici dvorca pa je bilo protestantsko pokopališče.
Nekaj ostankov, ki pričajo o njem, je ohranjenih v Pokrajinskem muzeju v Mariboru.
Dvorec je leta 1685 pogorel, obnovili pa so ga šele v prvi polovici 18. stoletja in pri
obnovi upoštevali florentinski poznobaročni slog. Pomembnejšo umetnostnozgodovinsko vrednost v dvorcu ima svečana dvorana z baročno poslikanim stropom, ki
vzbuja vtis odprtega pogleda v nebo. Leta 1863 je Betnava postala last Lavantinske
škofije in je bila letna rezidenca mariborskih škofov.
Druga svetovna vojna in po njej
Leta 1941 je nemški okupator Betnavo odvzel škofiji in jo med drugim namenjal tudi
šolanju nemških učiteljev, ki so poučevali na tedanjem Spodnjem Štajerskem. Po letu
1945 je postala last splošnega ljudskega premoženja in so jo različni uporabniki
dodobra skazili ter uničili.
Dvorec Betnava danes
Od leta 2001 je Betnava spet v lasti Rimskokatoliške škofije Maribor, ki namenja skrb
oživitvi arhitekturne podobe iz 18. stoletja in bogatemu duhovnemu izročilu Lavantinske,
kasneje mariborske škofije. Obdaja jo urejen park (oglejte si ogromno drevo, 35 m
visoko platano z obsegom 706 cm), v bližini, severno od gradu, pa se nahaja Betnavski
gozd, ki je priljubljeno rekreacijsko območje prebivalcev bližnjih sosesk.

