
Tilføj en ny person i Legacy 

Nu skal vi til og indføre oplysninger i Legacy 

Vi har lavet en fil og skal nu have den åbnet. Vælg filen ved at bruge Windows dialogboks 

 

Jeg får disse muligheder for og åbne en fil, og vælger underv 2018 

 

 

 



Gå ind på tilføj på adresselinien og derefter tryk på tilføj mand, tilføj ny person 

 

Min person er en vilkårlig person fundet i kirkebogen i Vrå. Gå ind på https://www.sa.dk/da/  

 

https://www.sa.dk/da/


 

Gå ind i Kirkebøger fra hele landet 

 

Søg på Vrå. Man kan også søge på amt og derefter på det sogn man ønsker 



 

Ved at trykke på krydset ud fra kontraministerialbog får man en lidt bedre mulighed for og søge 

 

Jeg vil søge i kirkebogen for 1885-1891 

 

 



 

Og her er de oplysninger jeg vil skrive ind i Legacy 

 

 

Datoerne skriver jeg ind med komma imellem, men kan også gøre det omvendt som 1886-09-26 

Hvilket kan være en fordel hvis vi vil bruge datoen under BrugerID 

 



Jeg har skrevet oplysningerne ind fra kirkebogen hvor Morten Andreas er født, og bliver spurgt om 

det er korrekt, hvilket jeg siger ja til 

 

 

 



 

Jeg ønsker og skrive dåbsoplysningerne ind og kan gøre det ved krydset ved dåb og vælger der 

dåbsnotater  

Desuden vil jeg gerne have kilderne med hvor jeg har fundet oplysningerne i kirkebogen.  

 



Tryk på bøgerne ved pilen og dernæst på fødsel som det er vi vil lave kilde til. Og tilføj kilde, da vi 

ikke har nogen kilder endnu.  

Nu kan vi oprette kilde. Og jeg skriver KB for kirkebog og sted og årrække som bogen strækker sig 

over  

 

 



Jeg tilføjer kirkebog under type, og denne type er ikke i oversigten. Derfor skal den tilføjes.  

Når kildedefinitionen er gemt kommer automatisk at vi skal tilføje kildedetaljer og jeg skriver AO 

for arkivalieronline og at det har opslag nr. 9. og gemmer det dags dato. Troværdigheden er 4 for 

sikkert når vi har hentet oplysningerne i kirkebogen 

 

Så er en person oprettet med de oplysninger vi lige kan se i kirkebogen. Og vi kan gå videre til og 

finde forældre og søskende 

 


