Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening har fått
nedanstående inbjudan till Tyskland.
I slutet finns webbbadresser för ytterligare information och anmälning.
Onsdagen den 14 oktober har vår föreningen ett möte på Eginogården i Dalby om svensk
utvandringen till Tyskland.

Forskning utan gränser
Tyska Släktforskardagar 2015 i Gotha
25 år av Tysk Återförening – 25 år av gränslös forskning; enligt detta motto kommer den 67:a Tyska
Släktforskardagen att arrangeras 02 - 04 oktober 2015. Det förväntas att ca 1000 släktforskare från
Tyskland, gästlandet Sverige och andra europeiska länder ska mötas i thüringiska staden Gotha. Värd
för mötet är Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen e.V. / AGT ( Arbetsgruppen Släktforskning
Thüringen), som nu håller på med förberedelserna för fullt.
Kunskap om släktforskning för nybörjare och proffs - en mässa med genealogiska föreningar och företag
ett omväxlande och mångfacetterat program med föreläsare, som håller sina föreläsningar framför en
välbevarad historisk kuliss, väntar våra gäster.
För familj- och hembygdsforskare i Tyskland ger den årliga Släktforskardagen möjligheten att ta del av de
senaste rönen, bredda sina kunskaper, förnya gamla kontakter och finna nya. Förutom utställningen av de
enskilda
genealogiska
föreningarna
väntar
olika
föreläsningar
och
workshops.
I år står släktforskning i Sverige särskilt i fokus, men också emigration till Amerika och invandring från
Italien - gränslös forskning kommer att återspegla släktforskardagens motto i många presentationer.
En annan tyngdpunkt ligger på släktforskning inom den digitala världen. I det här fallet gäller det att upplysa
om utrönande, metodisk presentation och kommunikation av resultaten med hjälp av elektroniska vägar,
exploateringen av historiska källor, såsom de s.k. “bytebreven“ från 1700-talet, liksom diskussioner om
aktuella synpunkter om DNA-familje-forskning, dataskydd och familjens roll i dagens värld. Dessutom går
vi bakom kulisserna på tv-serien 'Die Spur der Ahnen' ('Förfädernas spår') och träffar den kände
namnforskaren Prof. Dr. Jürgen Udolph, som presenterar familj- och ortnamnforskning från mellersta
Tyskland.
Men inte bara för erfarna släktforskare utan även för nybörjare erbjuder konferensen många impulser. De får
möjligheten att lära sig något om sina familjer, ställa frågor om deras efternamns ursprung eller få
upplysningar om platser med kopplingar till släktingars förflutna. Föreläsningarna ger en introduktion till
egen släktforskning med information om vart man ska vända sig för att kunna dyka ner i förfädernas historia
och hur man når sitt mål. Via sakkunniga forskare kan "nykomlingarna" få praktiskt rådgivning. Dessutom
organiseras kurser om den gamla skrivstilen som användes i kyrkoböckerna, eftersom just läsandet av dem
kan innebära ett hinder.
Den här gången bjuder Gothaer Genealogentag också in forskarvänner från gästlandet Sverige. Vid sidan av
historia och sevärdheter i Thüringen får de svenska gästerna veta vilka möjligheter de har att släktforska i

vårt land. Sverige är - med 173 föreningar och 70.000 släktforskare enbart i huvudorganisation (Sveriges
Släktforskarförbund) - en veritabel guldgruva för tyska forskare, särskilt när det gäller utbyte mellan aktiva
medlemmar och utveckling av organisationsstrukturer. Dessutom förenar sig Thüringen mycket mera med
gästlandet än man tror. Exempelvis härstammar IKEAs grundare Ingvar Kamprad familj från Altenburger
Land i Thüringen och den i Oberschönau födde Friedrich Haeffner emigrerade 1781 till Stockholm och blev
en känd tonsättare i hela Norden.
Och glöm inte: modern till svenska kungen, HKM Carl XVI. Gustaf, kommer -- hur skulle det kunna vara
annorlunda -- från Gotha och därmed från samma adelshus som beskyddaren av evenemanget HH Andreas
Prins von Sachsen-Coburg och Gotha.
På så sätt var det helt naturligt att välja Gotha som mötesplats och arrangörerna tackade bara alltför gärna för
inbjudan av borgmästaren - även han medlem i AGT - Knut Kreuch.
Staden Gotha är känd för 'Almanach de Gotha' på tyska kort 'Der Gotha', ett uppslagsverk för aristokratin,
som givits ut under mer än 250 år. Den är uppkallad efter förlagsorten där den trycktes och därmed är Gotha
oupplösligt förbunden med temat släktforskning. Genom den tidigare hertigen Ernst den Fromme (16011675) är Gotha nära knuten till adeln i hela Europa, något som gav honom namnet "Der Opa von Europa"
('farfadern' av Europa). Och det är inte allt: upplysningstiden, bildning, kartografi, försäkring osv har djupa
rötter i stadens historia. Det finns alltså många historiska livs- och forskningsområden att upptäcka - inte
bara för släktforskare.
Den 67:e Släktforskardagen står under mottot „25 år av Tysk Återförening - 25 år av gränslös forskning“.
Således vill arrangörerna påminna om den innertyska gränsen, som förmådde att slita sönder familjer men
misslyckades med att förstöra djupa band och gemensamma rötter.
De som tycker att perioden fram till oktober 2015 är för lång, kan i förväg använda nätet för att ta kontakt
med deltagarna i konferensen och informera sig om Släktforskardagen. På Twitter och Facebook kan den
som är intresserad ta reda på mer information om referenterna och de planerade föreläsningarna, om staden
Gotha, museer, konstskatter och boendealternativ. Här hittar han också deltagare med samma
forskningsområden.
Samma gäller naturligtvis för AGT's web-plats (www.genealogie-thueringen.de),
föreningens facebook-grupp
(https://www.facebook.com/groups/350083048365974/?fref=ts)
och sidan för den 67:e Släktforskardagen (www.genealogentag.de)
som också finns som facebook-grupp (https://www.facebook.com/groups/67DGT15/?fref=ts)

Om AGT
Arbetsgruppen Släktforskning Thüringen firade år 2014 sitt 30-årsjubileum. Föreningen har för närvarande
145 medlemmar som kommer från Thüringen och hela övriga Tyskland, från Amerika, Etiopien,
Nederländerna, Norge, Sverige och Nya Zeeland, dvs de kommer från hela världen och förenas genom sitt
gemensamma intresse för släktforskning.
AGT organiserar regionala möten där de som är intresserade kan utbyta tankar och stödja varandra i sökandet
efter sina förfäder. Vid sidan av de befintliga regionala grupperna Eichsfeld, Mühlhausen-Langensalza,
Erfurt, Södra Thüringen och Gothaer Land planeras ytterligare möten i Gera med omnejd, såsom Reuss
Oberland. Ett välsorterat forskningsbibliotek, ett kvartalsvis utgivet nyhetsbrev plus ständiga kontakter via
e-postlistor fungerar som andra informationskällor för medlemmarna. Utöver släktforskningen räknas också
historia och heraldik till arbetsgruppens intressen.

