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Nyhedsbrev november - 2009
_____________________________________________________________________________________________

Velkommen
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået et nyt medlem: Linda Weibel Vi byder dig hjertelig
velkommen i vores forening og vi håber at medlemskabet vil være dig til gavn og glæde.
For bestyrelsen/Yrsa Holm Kristensen.
_______________________________________________________________________________________________

Jordemødre med mere på nettet.
Da vort medlem Annie Aabin den 29. september
fortalte os om sin slægtsforskning, nævnte hun bl.a. en
oversigt over Danmarks jordemødre som findes på
nettet - adr. hertil er: http://www.svoo.dk/kilder.html

Der er samtidig andre gode søgemuligheder på denne
side vedr. Vordingborg og Omegn - søg jer frem.
God fornøjelse fra Yrsa

_______________________________________________________________________________________________

Bliv indtaster.
I fortsættelse af Nana Floor Clausens foredrag den 6.
oktober vil jeg lige komme med et par oplysninger.
Nanna kom fra Danmarks Demografiske Database, der
administrerer indtastningen af folketællinger og
kirkebøger. Adressen dertil er: http://ddd.dda.dk/ hvor
der kan læses mere.
Man er i øjeblikket i færd med at færdiggøre årgangen
1850 til udgivelse på CD. Derefter er det planen at
færdiggøre folketællingen 1880. Jeg håber nogle har
lyst til at gå i gang med at løse denne opgave. Du kan
godt glemme færdigheden i at læse gotisk håndskrift,
der sjældent forekommer i denne folketælling.
Listerne er skrevet af forskellige personer i sognet.
Teksten kan dog godt være svær at læse, da flere skriver rent ud elendig og er dårlige til at stave.
Hvad skal der bruges?
Til indtastningen af folketællinger bruges et program
der hedder WinKip det finder du her:
http://ddd.dda.dk/winkip.htm
Bemærk at du først skal installere et databaseprogram
der hedder BDE 16, som navnet antyder, er der tale
om et 16 bits program. Derefter installeres selve
WinKip-programmet og derefter Opdatering,
Hjælpefil og Sognefil.

WinKip blev lavet af Otto Thygesen, der desværre trak
sig ud. Det er det jeg kalder et følsomt program, der
skal behandles ordentligt. Programmet kører fint på
Windows98 og WindowsXP.
Hvis du har Windows Vista, er det lidt mere
besværligt. Vejledning hertil finder du her:
http://ddd.dda.dk/winkip/vista.htm
Bemærk nævnte fil skal kopieres ikke flyttes.
Så skal du finde ud af, hvilket sogn du vil indtaste og
om det er ledigt. Her http://www.disdanmark.dk/kipkort/index.php finder du et kort. De
hvide sogne er ledige. Men kig lige her
http://ddd.dda.dk/kipfolderform.html først.
Så skal du have et indtastningsnummer. Det fås ved at
skrive hertil: mailbox(@)dda.sa.dk (fjern parenteser
inden afsendelsen).
Endelig mangler du noget at taste ind efter. Det kan
være mikrokort, hvis du har en læser. Ellers tal med
DDA om dette problem. Endelig er der også Arkivalier Online, hvor 1880 tællingerne er lagt ind.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du mangler
oplysning. Jeg er noteret for 62 indtastninger med
69000 poster. Jeg kan dog ikke love at jeg kan hjælpe,
hvis der går kuk i WinKip.
MartinHenriksen

KURSUS i læsning af gotisk skrift
Anna Margrethe Krogh-Thomsen - særdeles erfaren
kursusholder på dette felt - er lige ved at starte et nyt
hold på Engskolen i Herlev.
Hun mangler nogle deltagere til et hold, der starter
allerede d. 2. nov. Kursusaftenerne er mandage i ulige
uger fra kl. 18.30 - 21.15.
På kurset øves læsning af gamle skrifter samt skrivning af gotiske bogstaver.
Henvendelse kan ske enten til AOF i Herlev på tlf. 44
600 600 eller - meget gerne - direkte til Anna

Margrethe Krogh-Thomsen på tlf. 4717 9251 eller på
hendes mail: krogh(@)get2net.dk (fjern parenteser)
Jeg anbefaler gerne kurset, fordi jeg selv for en del år
siden har haft god gavn af at lære gotisk skriftlæsning
hos Anna Margrethe Krogh-Thomsen.
Uanset om man søger slægtsoplysninger på Internettet
eller ved arkivbesøg, er det helt nødvendigt at kunne
læse gotisk skrift.
Engskolen ligger ikke langt fra bus 300 S-stoppestedet
på Ringvejsbroen ved Herlev Station. Dog i den modsatte retning af stationen.
Jan Wibrand

_______________________________________________________________________________________________

Find stedet.
Den 13. oktober havde jeg lejlighed til at give lidt
anvisning om, hvor man kan finde det sted man er
interesseret i.
Desværre havde jeg glemt nogle notater hjemme,
hvorfor seancen ikke blev helt vellykket.
Jeg tog udgangspunkt i Krabsens Stednavnebase og i
Kort og Matrikelstyrelsens hjemmeside på disse
adresser:
http://www.krabsen.dk/stednavnebase/ og
http://www.kms.dk/Sepaakort
Nåede dog ikke meget længere end at prøve punktet
”Find et sted” og kom således ikke ind på muligheden
for at finde det enkelte hus f.eks. ved at anvende
matrikelkort og historiske kort. Det er vigtigt at vide
hvilket ejerlav den enkelte ejendom tilhører. Denne
oplysning kan man typisk få hos Krabsen.
Denne side:
http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/index.htm?map
=mat er også vigtig. Her kan man både finde den
nutidige matrikel (vejnavnet er kendt) og historiske
matrikelkort. Det er på de ældste kort, der ofte er
opført navne på ejerene.

Den side bør prøves.
Problemer med kirkebøger.
Et praktisk eksempel: Du skal finde Stensby i det sydlige Sjælland. På Krabsen får du: Stensby, Stensby
Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt. Så skulle det være
ligetil på Arkivalier Online. Men Stensby er der slet
ikke. .
Så må man prøve andre veje. På adressen
http://www.dis-danmark.dk/amt-herredsogn/danmarks_kirkeboeger/danmarks_kirkeboeger.ht
ml findes Stensby Sogn heller ikke.
Så er der John Nielsens praktiske side:
http://www.denjyskekirkebog.dk/ tag dig ikke af
navnet, men klik på den Sjællandske registratur. Brug
Ctrl + f søg på Stensby – vupti sognet ligger under
Kallehave vestre kirkedistrikt. Men se på datoerne,
sognet er tilsyneladende først oprettet 1979, men
sognet er udskilt fra Kallehave. Kig også også i
sognehistorie.
Du kan sikkert pege på mere logiske problemer – blot
dette: at Nygaards bog fra 1933 og John Nielsens side
er absolut vigtige i tvivlstilfælde.

Martin Henriksen

_______________________________________________________________________________

Oktober er slet ikke slut endnu.
Tirsdag den 27. oktober 2009
Foredrag af Jan Pedersen
– Brandtaxationer
En spændende og særdeles nyttig kilde. Helt frem til
1872 var hovedparten af brandforsikring i Danmark
statslig, det vil sige, at det var offentlige myndigheder,

der havde ansvaret for tegning af forsikringer og
førelse af protokoller m.m. Det giver slægtsforskere en
hel unik mulighed for at følge med i et særdeles vigtigt
kildemateriale, der både kan fortælle og noget om
vores forfædres huse og så sandelig også supplere
vores oplysninger fra folketællinger og kirkebøger.

_______________________________________________________________________________

Medlemsaftener i november 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. november 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. november 2009
-Temaaften
Georg Agerby vil fortælle om H.C. Andersen.
Onsdag den 11. november 2009
Henning Lindhardt holder foredrag på biblioteket om
modstandsbevægelsen i lokalområdet.
Tirsdag den 17. november 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 24. november 2009
Foredrag af Erik Kann –
”Skattebetaling gennem tiderne”
Skattebetaling har man kendt til alle tider. For slægtsforskere har de mange mandtal, der ofte udarbejdes i
forbindelse med opkrævningerne, stor betydning. De
rummer et enormt navnemateriale af uvurderlig betydning og er ikke sjældent en af de eneste kilder, vi har
til rådighed, når kirkebogen ikke er bevaret. Vejen til
de mange skattemandtal kan ofte være snørklet og
vanskelig. Til gengæld er der næsten altid en gevinst
at hente i sidste ende.

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