OBISK PRI MANFREDU TÖNNIESU
Celovec, 21. septembra 2016
Manfred se je odzval na naša poizvedovanja, ko smo ob pomoči Petra Hawline,
strokovnjaka za rodoslovje, dobili potrditev informacij iz Švice in kasneje iz Avstrije, da
v Celovcu živi potomec te, tudi za slovensko zgodovino pomembne družine.
Manfred nas je sprejel na svojem domu in že v predsobi sta nas presenetila velika
portreta njegovega prastarega očeta Gustava in njegove žene Amalije, rojene Malovrh.
Portreta je naslikal slikar Heinrich Vettach leta 1985.

Po pričakovani začetni zadržanosti, je Manfred po naši predstavitvi dosedanjega dela o
dediščini Gustava Tönniesa in njegove družine, obširno predstavil svoje življenje in
spomine na družino, ki je v dveh stoletjih preživela številne vzpone pa tudi žalostne čase
vojn, gospodarskega vzpona in kriznih obdobij. Z velikim zanimanjem je poslušal
izsledke naših raziskovanj, še posej o delu prastarega očeta Gustava in njegovega sina
Wilhema, ki je bil njegav stari oče, ter prastricev Gustava, Adolfa, Emila in Rudolfa.
Ob predstavitvi nadaljnih aktivnosti je obljubil tudi svojo pomoč in sodelovanje, z
veseljem se bo udeležil prireditev, ki jih bomo v spomin na družino Tönnies organizirali
v prihodnje.
Manfred Tönnies se je rodil v Ljubljani 1940, kot tretji otrok očeta Gustava in matere
Herta Hengerer. Oče je bil pripadnik nemške manjšine, družina se je po italijanski
okupaciji preselila na Bled, leta 1944 pa v Celovec, kjer je oče 1974 tudi umrl.
Manfred je študiral v Gradcu, kjer je tudi doktoriral iz atomske fizike. Zaposlil se je v
podjetju Brown Boweri in delal v njegovih podjetjih v Nemčiji in Švici. Po vrsti nesreč v
jerdrskih centralah v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ki jim je sledil upad
proizvodnje, je izgubil službo.Vrnil se je v Avstrijo in se zaposlil v strokovni tehnični
gimnaziji v Riedingu na Koroškem. Danes z ženo Renate, ki je slikarka, kot upokojenec
živi v Celovcu. Imata štiri otroke Kaj Geata, Silke, Illa in Björn.

