
Legacy undervisning 

Tilføj forældre til en person 

Jeg vil tilføje forældrene til Morten Andreas Pedersen. 

I kirkebogen er de nævnt som Poul Chr Pedersen og Christine Johansen. 

 

Trykker på Klik for at tilføje far, og dernæst Tilføj NY person 

Og vi kan tilføje ny person som mor. 



 

Nu ved vi ingenting om forældrene. Der er flere måder hvorpå man kan søge efter forældrene. 

Jeg vælger i første omgang og se i en folketælling http://ddd.dda.dk/soeg_person.asp  

 

http://ddd.dda.dk/soeg_person.asp


Det er min måde og søge på i folketællingerne. Fødested er kun tilføjet hvis jeg er sikker på fødested, og 

man kan også søge på alder under Vælg alder. Mange gange er mellemnavnet ikke med i folketællinger 

derfor er det godt og bruge % tegnet. 

 

Jeg får disse valgmuligheder ved søgningen, og ved fra kirkebogen at Morten er født i Sønder Vraa hvilket 

jeg bruger og trykker på VIS ALLE Felter.  

 



I oplysningerne kan jeg se at Poul Christian Pedersen er født i Jetsmark sogn ca. 1854 og Christine Johansen 

er født i Saltum sogn ca. 1857. Hvilket jeg nu kan søge på.  

Men jeg vil gerne gemme folketællingen under Poul Christian Pedersen. Og har fundet ud af at det er en 

god ide og gemme udskriften efter den er gemt i Word, så jeg ikke får alle formateringerne med fra nettet. 

 

Her bruger jeg den midterste mulighed med flet formatering. Markerer hele teksten og vælg kopier og går 

igen ind i Legacy under Morten Andreas Pedersen tryk på det tomme sted og du kommer til 

Personinformation for .. hvor jeg bruger tilføj  

 



Og får dette vindue Tilføj begivenhed til Morten Andreas Pedersen 

 

Vi kommer ind i Masterliste for begivenhedsdefinitioner og vælger Folketælling og vælg 

 



 

Og vælger 1890 for dato for begivenhed og Vraa sogn, Børglum Herred, Hjørring amt for sted. Bliver spurgt 

om det er ok med sted, hvilket jeg siger ja til 

 



Teksten fra Word sætter jeg ind under notater, vælger Fjern HTML og gemmer og det viser sig på denne 

måde 

 

Og sådan ser det ud under Morten Andreas Pedersen, hvor der står at han er 4 år ved folketællingen 

 



Jeg kunne også vælge og sætte oplysningerne ind under Poul Christian Pedersen, og det ville foregå på 

samme måde 


