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Når man går i gang med at forske efter sin slægt, så er man 

meget optaget af blot at finde data om slægten i 

kirkebogen og andre steder. 

Mange (incl. mig selv) gik ikke så stærkt op i at få skrevet 

ind, hvor man havde fundet oplysningerne. Det er en dårlig 

ide.  

For efterhånden som man kommer mere i gang og får en 

hel del personer og dermed oplysninger, så finder man ud 

af, at man burde have været opmærksom på at få kilden 

med fra starten. 

DERFOR få kilderne med samtidig med, at du finder 

oplysningerne. 

Her er der indtastet kilde for dåb og for begravelse 

Som det ses på næste billede 

Du kommer ind på kilde via ikonet  (grøn 1) 

Kilderne hentes i masterliste for kilder, som du kommer 

ind i ved at trykke på ”Tilknyt en eksisterende kilde” 

Hvis ikke kilden er i masterlisten, så skal du trykke på 

”Tilføj ny kilde” og derefter oprette kilden. 

Se ”Tilføj ny kilde” nederst i dokumentet tilføjet 29. 

marts 2018 af Gerda 

Den samme kilde kan bruges til alle de personer, som 

du har i den samme kirkebog. 
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Når kilden er hentet fra masterlisten hopper Legacy automatisk over i næste billede:  

 

 

 

Tilføj Kildetaljerne. 

Her kan du skrive f.eks AO 196 eller opslag 196 i 

kirkebogen, eller hvad du synes.  (grøn 2). 

Du kan også trykke på knappen Dags dato og så bliver 

den aktuelle dato indsat (grøn 3) 

Kilder kan laves på andre måder, men denne her er den, 

som jeg har valgt.  
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Således kommer kilderne med i dine udskrifter: 

 

 

 

Håber at du forstår min måde at præsentere sagen på. God fornøjelse 

Hjørring den 15. november 2017  Kurt E. Christensen 
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Tilføj ny kilde i Legacy (tilføjet af Gerda Jensen 29. marts 2018) 

Jeg vil tilføje en ny kilde i Legacy. Det er et barnebarn til ovennævnte ægtepar Christian Pedersen og Bodil Christensdatter.  

 

Andreas Christensen har ikke tilføjet en kilde 

kan jeg se, fordi bøgerne som pilen peger på 

er tom.  
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Jeg vil tilføje en helt ny kilde under 

født  

 



Workshop for slægtsforskere                                 Kilde og Legacy 
Side 6 

 

 

I kildeinformationen skrives den tekst 

der bliver vist i masterlisten for kilder. 

Og vi har valgt og skrive KB for kirkebog 

og sognet og den årrække som 

kirkebogen dækker. 

Og under type kan man skrive at det er 

en kirkebog.  

Husk at gemme. Derefter får du samme 

skærmbillede som før vist på side 2 

Skulle du få en anderledes side, er det 

muligvis fordi indstillingen til kilder er 

forskellig. Det er under punkt 7 i Valg -

tilpas. Hvor der kun skal være kryds i 

Standardkildesystem se næste billede 

side 7. 

Hvis du ændrer noget i opsætningen så 

husk at gemme 
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Efter at kildeinformationen er gemt fremkommer 

automatisk næste billede med tilføj kildedetaljerne. Og jeg 

tilføjer at det er AO for arkivalieronline og opslag 20 

Det vil altid være en vurdering om hvad man vil skrive i 

dette felt. Vi synes det er vigtigst og skrive i hvilken kirkebog 

med opslag vi kan finde oplysningerne 



Workshop for slægtsforskere                                 Kilde og Legacy 
Side 8 

 

 

I kirkebogen kan jeg se at 

Andreas er hjemmedøbt, hvilket 

jeg skriver under dåb ved 

personinformation. 

Desuden er han fremstillet i 

kirken 26. november 1854, som 

skal tilføjes som en begivenhed 

ved at tilføj, hvorefter vi får en 

ny side til oplysninger. 

Ved at trykke på pilen til højre 

ved Begivenhed får du mulighed 

for at vælge Fremstillet 
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Oplysningerne er her skrevet ind og man kan se 

forneden hvordan teksten kommer til og se ud. 

Gem arbejdet  
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I kirkebogen kan jeg også se at han får 

navneforandring i 1905.  

Det vil jeg tilføje i hans data. Og går ind i tilføj og 

denne gang vælger jeg Navn 

Hvis jeg ikke har denne begivenhed kan jeg tilføje 

den under begivenhed og skrive det som 

begivenheden hedder. Forneden kan du se hvordan 

teksten kommer til og se ud ved udskriften  

 

Jeg gemmer de nye oplysninger og ændrer hans 

navn. Hvilket er helt frit, hvordan man lige ønsker 

det 
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Dette er personinformation for Andreas Kjeldsen efter indskrivning af de forskellige oplysninger. Og jeg er interesseret i og se hvordan oplysningerne 

ser ud i en udskrift.  

Først har jeg lyst til og tilføje kirken som Andreas er fremstillet i, Aggersborg kirke 
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Efter lidt prøve med billede 

tror jeg det lykkes og få lagt 

et billede ind under 

begivenheden Fremstillet i 

Aggersborg kirke, ved og 

trykke på stedet med den 

lille pil under medie og vi 

kommer til Mediegalleri for 

Fremstillet og kan tilføje 

medie her 
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Jeg finder billedet af 

Aggersborg i min Media 

fil under Legacy Family 

Tree. Ved at søge på 

navnet – det er nemmest  
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Billedet er nu lagt ind i Mediegalleriet for Fremstillet 
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Sådan kommer udskrifter til og se ud med tilføjelser af 

oplysninger og billede.  

Jeg håber at ideerne kan bruges i jeres slægtsforskning. God 

arbejdslyst. Venlig hilsen Gerda Jensen  

 

 

 

 

 


