
Legacy indstille tilpas under punkt 1 

Under valg på adresselinien trykker jeg  

 

 

Under 1. er det 

indstillinger om hvilken 

fil der skal startes når 

programmet startes.  

Jeg har valgt lige her at 

det er min underv 2018 

Under punkt 1.2 

Og foretrukket familie 

Jeg laver øvrige 

indstillinger som vist 

næste billeder og husker 

og gemme 

 



 

Indstil til foretrukken familie 

 

Det er Jordan 

Andersens 

familie jeg vil 

sætte som 

foretrukken 

familie 



 

 

Jeg går ind i Valg og 

trykke på Sæt 

foretrukket familie 

Hvor jeg får de næste 

billeder 

Den foretrukne familie 

er lige nu Poul Christian 

Petersen og Christine 

Johansen. 

Det vil jeg ændre 

Ved og Vælg en familie 

fra navnelisten 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Navnelisten ser sådan ud 

hos mig.  

Hvor jeg kan se de 

oplysninger der er på 

Jordan Andersen ved 

kilder.  

Jeg vil kunne se flere 

oplysninger om ham ved 

og gå ind under de 

forskellige ”pinde” som 

Detaljer, Rediger, 

Begivenheder, Notater, 

Familie og kilder.  

Det ser ud til der er 

oplysninger under alle da 

der er stjerne deri.  

Jeg kan tjekke om 

familien nu er sat som 

foretrukket ved og gå ind 

på ”sæt foretrukket 

familie” og kan se at hans 

familie vises.  



Jeg vil gerne have min fil integreret med Familysearch 

For at gøre det skal jeg være tilknyttet familysearch og have adgang dertil 

https://www.familysearch.org/ 

Jeg går ind på siden og opretter mig  

  

 

Det er gratis og få adgang til familysearch og du deler kun de oplysninger du ønsker derinde. Men du kan se 

om de har flere oplysninger på de personer du har i den database 

Jeg kan tage et tjek på om der er oplysninger om Jordan Andersen  

 

Og der er mange 

oplysninger på Jordan 

Andersen og hans 

familie. Som jeg kan 

supplere hvis jeg har 

mere eller hente hvis 

jeg mangler 

oplysninger. Jeg har lidt 

flere oplysninger om 

ham. Og det er en god 

ide og tjekke fra 

kirkebogen om 

oplysningerne er rigtige 

Det er en god måde og 

få oplysninger. Og 

specielt at det er gratis 

https://www.familysearch.org/


 

 

Hermed skulle punkt 1 under tilpas være færdig med de ændringer der så også sker med vores database og 

brug af Legacy 

Jeg kan se at der er lidt 

oplysninger om skifte i min 

database. 

Det vil jeg tilføje til 

familysearch ved at tage 

fat i pilen under skifte i 

min database der er til 

venstre i billedet og føre 

over i højre side der er 

familysearch oplysninger. 

Og skal her ”select action” 

Og resultatet ses næste 

billede. 

Når jeg er færdig skal jeg 

huske og trykke på I have 

finished sharing data og 

lukke på krydset i højre 

hjørne  


