Slægtshistorisk Forening for Vestegnen
Nyhedsbrev marts - 2009
_____________________________________________________________________________________________

HUSK generalforsamlingen - Tirsdag den 10. marts 2009
_______________________________________________________________________________________________

Velkommen
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået 2 nye medlemmer: Kurt H. Andreasen og Bodil Johanson.
Vi byder jer hjertelig velkommen i foreningen.
____________________________________________________________________________________________

Aflysning
Det annoncerede MINI slægtsforskertræf lørdag den 28. marts 2009 er aflyst, på grund af for få
tilmeldinger.
_______________________________________________________________________________________________

Find dine aner før år 1800
2 aftener med et ekstra tilbud. 14. og 21. april kl. 19 til
ca. 21.
Vi har truffet aftale med Otto Bendixen om to aftener,
der vil give dig hjælp til at finde aner før år 1800.
Otto Bendixen vil give eksempler på traditionelle
arkivalier som f.eks. skatteregnskaber og jordebøger
og han vil give eksempler på mere utraditionelle
kildetyper som f.eks. lister over lånekorn. Aftenerne
vil også rumme eksempler på, hvordan internettet kan

benyttes til at finde disse kildetyper – f.eks. via
DAISY.
Forløbet af disse to ekstra aftener for medlemmerne
vil være en kombination af foredrag og kursus, hvor
deltagernes spørgsmål inddrages.
Otto Bendixen har selv slægtsforsket i mere end 40 år
og han har i flere perioder undervist i slægtsforskning.
Jan Wibrand

_______________________________________________________________________________________________

Til orientering fra Yrsa Holm Kristensen:

Indlæg til 41. årgang ”Hvem Forsker Hvad 2009”
Hvem Forsker Hvad har siden 1969 bragt tusindvis af
efterlysninger fra et utal af slægtsforskere, og mange
kontakter er gennem årene blevet knyttet via dette
opslagsværk. Fra i år har Hvem Forsker Hvad fået ny
redaktør, Tommy P. Chrstensen. Han er
kulturhistoriker, og har tidligere været redaktør på
Personalhistorisk Tidsskift. Vi håber selvfølgelig, at
du fortsat vil slutte op om årbogen, og vil bidrage med
dine indlæg. De kan enten indeholde oplysninger om
noget du eftersøger (personer, navne, steder) eller
hvad du arbejder med (f. eks. slægtnavne eller en
særlig egns historie), og dermed kan hjælpe andre

forskere. Nye områder kan også finde plads i specialafdelingen, således at årbogen bedst muligt kan leve
op til sit navn: Hvem Forsker Hvad?
Der er forskellige muligheder for, hvordan man kan
skrive et indlæg til Hvem Forsker Hvad - men også
nogle faste regler der skal overholdes. Prøv at se et par
af indlæggene i tidligere årgange af Hvem Forsker
Hvad eller på vores hjemmeside. Bagest i Hvem
Forsker Hvad finder du også en udførlig vejledning,
som du bør læse. Et indlæg må maksimalt fylde ca.
1.000 tegn. Er det større, kan der blive skåret i det. Det

vil altid ske fra den nederste ende. Derfor – start med
det vigtigste.
Deadline og omfang
Der er som sædvanlig to deadlines. Hånd- og
maskinskrevne indlæg skal være redaktøren i hænde
senest 15. marts 2009. Indlæg sendt pr. e-mail senest
1. april 2009. Alle der har muligheden, bedes sende
deres indlæg via e-mail: (se originalt nyhedsbrev) da
det hele så går lidt nemmere. Man modtager straks en
kvittering for modtagelsen og senere en korrektur pr.
mail. Har du ikke modtaget en korrektur inden den 7.

april 2008 er indlægget ikke modtaget, og du skal
omgående kontakte redaktøren.
Indlæg og evt. fotografier sendes til
Redaktøren Tommy P. Christensen på postadressen:
Elsbøll & Christensen. Østergade 60, 5. sal, DK-1100
København K. Eller allerbedst på email: (se originalt
nyhedsbrev) Du kan læse mere om Hvem Forsker
Hvad på vores hjemmeside:
www.hvemforskerhvad.dk eller i de tidligere årgange.

_______________________________________________________________________________________________

Omregning af danske kroner

Vi kan alle komme i den situation - f.eks. i forbindelse
med skifter - at finde beløb i danske kroner, som vi
kunne ønske at sætte ind i en nutidig ramme. Hvor
meget svarede et arvet beløb i år 1921 til, hvis det
havde været i dag - f.eks?
Det er så heldigt, at der på Danmarks Statistiks
hjemmeside er en sikker omregningstabel, der dækker
årene fra år 1900 til år 2008.
Denne hjemmeside findes på:
http://www.dst.dk/HomeDK/Statistik/seneste/Indkoms
t/Priser/Prisberegner.aspx. Her sættes beløb og årstal
ind - og vupti har man beløbet omregnet til kroner i
2008.
For nylig havde jeg selv brug for, at kunne gå lidt
længere tilbage i tid. En forfader har i 1880-erne levet
lidt på veksler, som jeg endnu har eksempler på. Men
hvor store var beløbene egentlig?
Jeg skrev til Danmarks Statistik. Se mailadresse på
ovennævnte hjemmeside, hvis du selv skulle få
spørgsmål. Men her følger pristalsforløbet fra 1880 1900, som de venligt og hurtigt sendte mig:

Jan Wibrand.

_______________________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse i gamle huse på privat
hjemmeside.
Har du aner i Næstved, så kan du måske finde deres
hus på adressen: http://pedalo.dk/index.htm
Vælg f.eks.
Gamle billeder, huse der er væk
eller
Nedrivning og bevaring siden 1880

og tryk dig videre ind på husene, derved får du også en
omfattende tekst frem med ejerne af husene m.m..
Tryk videre igennem de blå navne og se hvad du mere
kan finde frem!
Mange gode adresser til Slægtsforskning på Internet
finder du på adressen:
http://www2.db.dk/ns/slaegt.htm
God fornøjelse med søgningerne fra Yrsa

Medlemsaftener i marts 2009
Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi kan
være i lokalerne til kl. 22. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til gaden
når foredrag etc. starter.

Tirsdag den 3. marts 2009
– Medlemmernes egen aften
Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres
egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med, hvis
du vil have gode ideer fra andre.
Tirsdag den 10. marts 2009

Generalforsamling
Tirsdag den 17. marts 2009
– Medlemmernes egen aften
Kort indlæg af Georg Agerby
Som i dag vil fortælle os om de ældste slægtstavler der
er trykt og udgivet.

Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres
egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med, hvis
du vil have gode ideer fra andre.
Tirsdag den 24. marts 2009
Foredrag af Inge Bundsgård –
”De fattiges kår”.
Vi skal høre om de fattiges kår, rettigheder og pligter
set i forhold til det offentlige fattigvæsen fra
slutningen af 1700-tallet. Hvilken retsstilling havde de
fattige og hjælpeløse.
Tirsdag den 31. marts 2009
– Medlemmernes egen aften
Alle vil også have mulighed for at fortælle lidt om
deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale
med, hvis du vil have gode ideer fra andre.

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.
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