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BERLIN-BESØG

Fokus på det
danske
mindretal
Berlin. Sydslesvigudvalgets medlemmer Christian Juhl (Enhedslisten) og Anni Matthiesen (Venstre) havde et tætpakket program,
da de var på besøg i Berlin den 25.
og 26. oktober. De var blandt andet til møde om det danske mindretal i indenrigsministeriet. Her
mødte de forbundsregeringens
kommitterede for nationale mindretal, Bernd Fabritius (CSU). Derudover var der inviteret til dialogmøde på den danske ambassade
med mere end 100 deltagere. Her
blev mindretallets fremtidige udfordringer og rettigheder på europæisk plan diskuteret.
- Vi havde et par begivenhedsrige dage i Berlin, med gode og
produktive møder. Det er dejligt
at høre, at Tyskland også prioriterer mindretallene - sammen skal
vi sætte mindretallenes europæiske rettigheder på dagsordenen,
sagde Anni Matthiesen, formand
for Sydslesvigudvalget efter besøget. ram

ARBEJDSMARKED

Rådgivning
på rådhuset
Slesvig. Torsdag den 1. november
holder rådgivningskontoret Frau
& Beruf Region Nord i samarbejde
med Slesvigs ligestillingsrådgiver
gratis rådgivning i Slesvig.
Kl. 9.30 til 14 sidder rådgiver
Silvia Zuppelli klar på rådhuset,
Rathausmarkt 1 i Slesvig, hvor
kvinder kan komme og få svar på
spørgsmål omkring eksempelvis
tilbagevenden til arbejdsmarkedet, deltids- og minijob, uddannelse, truende arbejdsløshed eller
konflikter på arbejdspladsen.
Hver rådgivning er individuel
og varer en times tid, og der bedes om tilmelding senest den 30.
oktober. tf

Vor 50
Jahren ...
... landete ein Autofahrer mit seinem Wagen in einem Friseurladen in der Angelburger Straße.
Der Fahrer, ein Bundeswehrsoldat, hatte mit seinem Pkw zuvor ein parkendes Auto gestreift,
war ins Schleudern gekommen
und dann mit dem Auto durch
die Scheibe des Friseurladens geschliddert. Personen kamen nicht
zu Schaden. Eine Alkoholtest der
Polizei ergab, dass der Fahrer betrunken hinter dem Steuer gesessen hatte. Ihm wurde der Führerschein entzogen.

Det klassiske stamtræ kunne købes på slægtsmessen, så relationerne i familien kan visualiseres. Fotos: Tim Riediger

Slægtsmesse i Flensborg
Slægtsforskere i Sydslesvig står ofte med et ben på hver side af grænsen. For at gøre forskningen lettere,
blev der gennemført en slægtsmesse, hvor danske, tyske og frisiske organisationer var tilstede.
FAMILIERØDDER

RESÜMEE

Cenia Beline Bahnsen
cenia@fla.de

Flensborg. Der var fyldt op med boder på første sal på Flensborg Biblio
tek, og i et hjørne sad der lørdag ved
middagstid 15 deltagere og fik undervisning i et softwareprogram, der
kan organisere familiens stamtræ.
Deltagerne var alle over 50 år, og de
var fuldt engagerede i at kreere deres
eget stamtræ.
På messen var det muligt at komme i kontakt med organisationer lige fra Historisk Atlas fra Danmark
til Arbeitsgemeinschaft Genealogie
fra Slesvig-Holsten. Tre deltagere var
kørt helt fra Aarhus for at gøre brug
af muligheden.
- Jeg har været i gang med vores
slægtsforskning i omkring 27 år og
lærer hele tiden nyt, sagde Jørgen
Oehlerich, der er født og opvokset i
Danmark, men bærer et tysk efternavn.
- Vi har forsket i Danmark og Tyskland, og systemerne er helt forskel-

Brødrene Jørgen (t.v.) og Per Oehlerich fra Aarhus var til slægtsmesse i
Flensborg for at komme nærmere familiens rødder.

lige. I Danmark kan man finde kirkebøgerne på nettet, men i Tyskland
skal man til lokalområdet for at se
kirkebøgerne. Vi har været i Egernførde og Bremen for at kigge kirkebøgerne igennem og fundet flere af
vores forfædre, sagde Jørgen Oehlerich, der var på messen sammen

med sin bror. Set i et historisk perspektiv, er den nuværende dansk-tyske grænse meget ny, og der har i århundreder ikke været en grænse, der
adskilte menneskerne i Slesvig. Det
betyder, at de mange slægtsforskere
med familie i området er kommet på
en stor opgave, fordi de skal navigere rundt i kilder i Danmark og Tyskland, hvor sprogene og systemerne
er forskellige. På slægtsmessen var
det muligt på en dag at indsamle emails og brochurer fra begge sider af
grænsen.

Aktive slægtsforskere

Am Abend schon
die Zeitung von
morgen lesen?
Das geht! Abonnenten können
die Zeitung als E-paper ab
21 Uhr auf www.fla.de oder in
der Flensborg Avis App fürs
Tablet und Smartphone lesen.

I fællesskab tydes skriften fra de gamle kirkebøger.

Grænsen har dog ikke afholdt Imke
Jessen fra Flensborg-området i at undersøge sin families slægt. Hun har
forsket i mange år sammen med sin
meget aktive søster, der opdagede,
at de er i familie med Christian den
Femte, der var konge af Danmark
og Norge fra 1670 til 1699. Imke Jessen deltog mest af alt i messen for at
høre foredraget ved professor Jürgen
Udolph fra Zentrum für Namensfor
schung i Leipzig.
- Det er nemmere at se sammenhængene i de danske efternavne på

Samstag war die erste Etage
der Dänischen Zentralbibliothek, gefüllt mit Ständen einer
des Genealogischen Messe. Ahnenforscher mit Familienbeziehungen zu Südschleswig haben
oft ein Bein auf beiden Seiten
der dänisch-deutschen Grenze,
und um die Forschung zu erleichtern, hat die Schleswigsche
Sammlung an der Flensburger
Bibliothek diese Messe ins Leben gerufen. Familienforscher
konnten dabei an Ort und Stelle dänische, deutsche und friesische Organisationen treffen.
grund af patronymsystemet, end det
er i de tyske efternavne. Det viser sig,
at tyske efternavne er dybt integrerede i sproget, som hele tiden udvikler
sig. Tyske efternavne giver mening,
når man kender til de mange dialekter, der hersker og herskede i Tyskland, sagde Udolph, der var en af fire professorer, der i løbet af messen
holdt foredrag. Messedeltager Erik
Gregersen har forsket i sin families
historie i en snes år og er nået helt
tilbage til 1400-tallet. Han har efterhånden fået kontakt til familiemedlemmer i Australien og Amerika.
- Jeg organiserede en familiefest,
hvor den udenlandske familie var inviteret. Jeg havde hængt en stor plakat med et stamtræ op, så alle kunne
se, hvordan de var relateret til hinanden. Det var en fantastisk oplevelse
at have alle samlet, sagde Erik Gregersen, der deltog i messen, fordi
han var nysgerrig og synes, at man
altid kan lære noget nyt.
Historiker Marco Petersen fra Den
Slesvigske Samling havde arrangeret
messen og er allerede i gang med at
forberede den næste, der bliver afholdt den 10. oktober 2020.

