
La plej famaj
Herzberganoj



Kronprinco
Henriko la Leono
(1129 – 1195)



Henriko la Leono
el la gento de la Welf-oj, 
duko de Saksio (1142-1180), 
kaj de Bavario (1156-1180).

Li estis unu el la plej
potencaj princoj en la 
germanlingva Sankta Romia
Imperio de la 12-a jarcento.

Li estis unu de la plej fruaj
posedantoj de la kastelo en 
Herzberg. 



Tamen en 1174, ne longe post sia reveno al Germanio, Henriko
la Leono rifuzis helpi Frederikon kiam tiu denove invadis
Lombardion.

La kialo estis ke Henriko deziris sekurigi siajn orientajn land-
limojn. La invado malsukcesis, kaj Frederiko kulpigis
Henrikon. En 1180 tribunalo de episkopoj senigis Henrikon de 
liaj landoj kaj Frederiko invadis Saksion. En 1182 Henriko fuĝis
kun Matilda al la kortego en Normandio de ŝia patro.

En 1168 li edziĝis al Matilda, 
filino de la angla reĝo
Henriko la 2-a.

Dum li forestis en la Sankta
Lando de 1173 al 1174, 
Matilda regis liajn vastajn
posedaĵojn.



Matilda mortis en 1189 kaj dum Frederiko la 1-a 
krucmilitis, Henriko revenis en Saksion, kie li disrabis
Bardowick pro ĝia perfido. Tamen, post la morto de 
Frederiko en la Sankta Lando li estis venkata de ties 
filo, Henriko la 6-a. 

En 1194 li faris pacon kun 
Henriko la 6-a, cedis la 
plejparton de siaj bienoj, kaj
retenis bienojn ĉirkaŭ
Braunschweig. 

Kiel duko de Braunschweig li
estis mecenato de artoj kaj
arkitekturo. Li estas
entombigita kun Matilda en la 
katedralo de Braunschweig.



Heinrich der Löwe / Henriko la Leono
estis posedanto de la Kastelo de Herzberg *1129 1195



Ekde 1285 ĝis 1595 Herzberg estis
la plej ŝatata sidejo de la princoj de Grubenhagen.



Feudenstein estis tre ŝatata ŝtono de geamantoj.

Ĉi tie en 1617 renkontiĝis Kronprinco Georg von 
Calenberg kun sia fianĉino Anna Eleonore von 

Hessen-Darmstadt post la decido, ke Kronprinco 
Georg estu patro de la Familio Hannover.



Kronprinco
Christian Ludwig
(1622–1665)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChristianLudwig(1622-1665).jpg


Kronprinco Christian Ludwig naskiĝis
la 26-an de februaro 1622 en la kastelo en Herzberg. 
Ekde 1641 ĝis 1648 li estis princo de Calenberg kaj
ekde 1648 ĝis sia morto princo de Lüneburg.
Li konstruigis la turon kaj la nordan alon de la kastelo.



Li naskiĝis en la kastelo de 
Herzberg. 
Inter 1648-1665 li estis la 
kronprinco de Calenberg 
kaj ekde 1665 ĝis sia morto 
la kronprinco de Lüneburg.

Georg Wilhelm  
(26. 01.1624 -
28.08.1705)

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:1624_Georg_Wilhelm.jpg&filetimestamp=20111008143323&


Sophie Amalie

de Braunschweig-
Calenberg 
(24.03.1628-
20.02.1685)



Sophie Amalie naskiĝis en la kastelo de Herzberg 
kiel sola filino de la kronprico Georgo de 
Braunschweig kaj lia edzino princino Anna Eleonore
de Hessen-Darmstadt. Kiam ŝi havis 10 jarojn, ŝi
translokiĝis kun siaj gepatroj al Hanovro kaj en 1643 
ŝi edziniĝis al Frederiko III de Danio kaj Norvegio. 



Sophie Amalie influis la politikajn decidojn de sia
edzo kaj grandparte estas respondeca por la 
enkonduko de absoluta monarkio en Danio. 

Siajn lastajn jarojn ŝi pasigis en la kastelo
Amalienborg konstruita por ŝi en Kopenhago.



Kronprinco
Ernst August
(1629 – 1698)



Ernst August naskiĝis en 
Herzberg am Harz kiel filo de 
Georgo, Kronprinco de 
Brunswick-Lüneburg kaj
Anne Eleonore de Hesse-
Darmstadt. 

Li mortis en 1698 ĉe
Herrenhausen kaj estis
anstataŭigita de sia plej aĝa
filo Georgo I, kiu poste fariĝis
reĝo de Britio. Sofia, 

la edzino de Ernst August





Familio Reck
estis posedanto de Herzberga fajlilo-farejo

(1700-1975) 



Selzer, la nomo konata pro Selzer-akvo, 
estas malnova familia nomo en Herzberg



Friedrich August Lueder (1736-1811)
estis estro de la Herzberga kastelo, 
kiu multe helpi al Herzberganoj. 



Carl-Phillip Crause (1778 – 1857)
estis tre sukcesplena herzberga pafilfabrikanto.



Ida Arenhold

(11.11.1798 – 24.09.1863)



Ida Arenhold iniciatis kaj gvidis dum 23 jaroj en 
Hannover la unuan “Virinan asocion por flegado de 
malriĉaj kaj malsanaj”. 
Ŝi iniciatis la konstruadon de unu el la plej malnovaj
kaj plej grandaj malsanulejoj en Germanio, nomata
Friederikenstift.

Friederikenstift en 1877

Friederikenstift nuntempe



Ida Arenhold de Sebastian Germerott – somero 2012



Johann Andreas Engelhardt
Orgenkonstruisto (1804 – 1866)



Johann Andreas 
Engelhardt estis tre
fama germana
konstruisto de orgenoj.

Kune kun sia filo Gustav 
Carl, li konstruis pli ol
100 orgenojn, de kiuj la 
plejmulto funkcias eĉ
nun.

Orgeno konstruita de Engelhardt, kiu
nun staras en la kastelo en Herzberg.



Wilhelm Domeyer (1841 – 1922)



Wilhelm Domeyer estis meritplena senatoro
de urbo Herzberg



Karl Wilhelm Georg 
August Gottfried von 
Einem (von Rothmaler)
naskiĝis 01.01.1853 en 
Herzberg am Harz kaj 
mortis 7.04.1934 en 
Mülheim an der Ruhr. 

Li estis meritplena 
altranga prusa oficiro
dum la Unua Mondmilito 
kaj ekde 1903 ĝis 1909 
Ministro de Milito.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicola_Perscheid_-_Karl_von_Einem.jpg


Karl Osthushenrich (1880-1956) 
estis posedanto de la Herzberga paperfabriko



Otto Pleißner

(18.12.1883 –
20.12.1958)



Otto Pleißner
La Pleissner Guss GmbH estas unu el la plej grandaj
gisŝtal-produktantoj en Eŭropo. Ĝi ĉefe pretigas kaj
prilaboras gisŝtal-pecojn por industriaj instalaĵoj kaj
pumpiloj. Kromaj uzantoj estas la fervojtrafika tekniko, 
la energiproduktado kaj la maŝinkonstruado. La 
firmaon fondis Otto Pleißner en 1908

La fabriko de Pleißner ĉ. 1920 kaj en la 30-aj jaroj de la 20-a jarcento.



Otto Pleißner de Dieter Holzapfel – somero 2012  



D-ro Karl August Paul Hermannes (1888-1932) 
estis fama kuracisto, kiu laboris en la malsanulejo

de Herzberg.



Richard Oelze

(29.06.1900 –
27.05.1980)



Richard Oelze estis unu el la plej gravaj reprezentantoj
de la germana surealismo. 

Lia plej konata verko estas La Atendado (Die Erwartung), 
kiu nuntempe troviĝas en la 

Muzeo de la Moderna Arto en Novjorko.  



Invento de sonĝo
(Invention 

of a Dream) 

Oelze prezentis siajn pentraĵojn inter alie en 
Amsterdamo, Londono, Parizo kaj Novjorko kaj

mem vivis en Magdeburg, Weimar, Dessau,
Dresden, Berlino kaj Parizo, kie li konatiĝis kun 

Salvador Dali kaj Max Ernst. 
En Herzberg li ofte estis gasto de la filo de sia

vivpartnerino Ellida Schargo von Alten.



Richard Oelze de Wolfgang Drebing-Bachmann 
kaj Lena Schaumann – somero 2012



Wilhelm Frössel naskiĝis 16.01.1902 en Breese. 
Li studis fizikon ĉe la Universitato Göttingen kaj 

doktoriĝis tie. Li ĉefe okupiĝis pri plibonigoj sur la 
kampo de maŝinkonstruktado kaj ekde 1967 li estis 

kunposedanto de Metalfandejo en Herzberg. 
Ĉi-tie li ankaŭ iniciatis fondaĵon, kiu subtenas
multnombrajn sociajn kaj kulturajn agadojn.



Fritz kaj Hugo Homann aĉetis en 1929 la segejon, kiun 
Hugo Homann en 1943 transformis al platofabriko.



Irene Gießner
( 29.09.1914 – 06.05.2006) 

La edzino de Joachim Gießner, enkondukis jogon en 
Herzberg kaj inter 1970 kaj 2001 laboris kiel jogo-

instruistino.  

Ŝi prizorgis belan natur-
ĝardenon ĉe ilia domo, 
proksime al la Nicolai-
lernejo, kaj helpis al 
najbaroj kiel „plant-
kuracistino“.



Irene kaj Joachim Gießner de Gesine Langenkamp
kaj Helga Mädrich – somero 2012



Joachim Gießner

(23.12.1913 –25.11.2003) 



Joachim Gießner estis germana fervojisto
deĵorinta ĉe Germana Federacia Fervojo. 
Kiel esperantisto li konatiĝis mondskale

pro sia faka kaj kultura laborado. 

En Fervoja Sociala Organizo (Bahn-Sozialwerk) 
Joachim Gießner estis ĉef-komisiito por Esperanto 

ekde 1953 ĝis la jaro 2000. 

De 1956 ĝis 2002 li estis prezidanto de 
Germana Fervojista Esperanto-Asocio (GEFA) kaj de 

1968 ĝis 1990 ankaŭ prezidanto de 
Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF).





Lia kontribuo al la Esperanto-kulturo estas tradukoj de 
fervojfakaj tekstoj kaj de pli ol kvarcent kanto-tekstoj. 

Li prelegis pri fakaj temoj kaj verkis interalie
Esperanto-lernolibron por turkoj. 

Li disvolvis specialan metodon por la tradukado de 
tekstoj el ĉiuj lingvoj en Esperanton kaj li utiligis tiucele

siajn kontaktojn al Esperantistoj parolantaj la 
koncernajn naciajn lingvojn.

Menciinda estas ankaŭ lia traduko de la libro „La lastaj
infanoj de Odrovalo“ (Die letzten Kinder von 
Schewenborn) verkita de Gudrun Pausewang. 

La libro temas pri la tempo de Malvarma Milito kaj la 
danĝero de atommilito. 

Ĝi estis tradukita eĉ en la ĉinan lingvon.



Gießner fondis Esperanto-grupojn en la urboj Bielefeld, 
Braunschweig, Elze kaj Herzberg. 

Li estis stacidomestro en urbo Herzberg am Harz, kiu
ekde 2006 portas la kromnomon „Herzberg – die 

Esperanto-Stadt“ (Herzberg – la Esperanto-urbo).
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