Links
www.kystbatteriet.dk – Stigsnæs Kystbatteri med historiske artikler og
beretninger fra krigen mod England. Kun artikler med reference til
Stigsnæs, Skælskør, Agersø og Omø er bragt.
Link til luftfoto
http://www.kb.dk/da/nb/materialer/luftfoto/danmarksetfraluften.html
Det kongelige bibliotek har lagt en masse fotografier, der er taget fra
luften, ud på nettet.
Bemærk, der kan være ophavsret på billederne.
Det kongelige bibliotek har også en samling kort på nettet.
Via hjemmesiden er der mange muligheder for at manipulere kortudsnittet,
så man kan se udviklingen fra tidligere til i dag.

På dette skærmbillede er valgt en sammensmeltning
satellitfoto og ”Ortokort 1954”. Skyderen med blå
skifte mellem de to billeder, mens der kan vælges
”Ortokort 1954”.
Udsnittet viser således nu de nuværende olietanke
kornmarkerne, der var på samme sted i 1954, inden
bygget.
Den grønne markering viser, at der er et luftfoto

af det seneste
prik flyttes for at
kort ved at trykke på
på Stigsnæs Havn og
olieraffinaderiet blev
fra stedet i samlingen.

Link til historiske kort
https://hkpn.gst.dk/

Midterste faneblad er valgt.
I Menuen ”Kunstværk” er valgt Videnskabernes selskab og i ”Navn” er
listen over områder udvidet.
Her under er valgt Videnskabernes Selskab og Sjælland Sydvest.

Efter Vis er valgt, kommer kortet frem og er lige til at zoome ind og ud
på, samt kopiere, så man kan finde det.
Stednavnenes stavemåde er meget anderledes end i dag, og er gode at have
i baghovedet, når man søger efter artikler og andet på nettet, fx i
Mediestream.

Mediestream
Aviser fra hele landet tilbage fra 1666 til nu. Der er 35.464.209 aviser
at vælge mellem, så søgningen bør afgrænses nøje.

Det ser ud som om, der ikke er brugt bogstavet ”e” i alle aviser.
Men der er sat hak i feltet, Søg kun det, du har adgang til. Så det ser
ud til, at vi har adgang til 20.857.978 aviser uden login eller betaling.
Se mere næste side.

Englandskrigens bataljer omkring Agersø, Stigsnæs mm. er fra 1807-1814.
Allerede her er mange sorteret fra. Stednavnene, som man kan finde på de
historiske kort er næste afgrænsning, så man får 0 eller 6 hits.

