
Oprette Legacy fil fra 

gedcom
Hvordan man kan oprette en ny fil i Legacy fra en fil fra et andet program via 

en gedcom fil



Fra Brothers 

Keeper
 Åbn programmet Brothers 
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 Og gå ind i filer og vælg 

gedcom – eksport 
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Brothers Keeper

 Jeg skal vælge hvor jeg vil lægge min 

gedcom fil. 

 Og har fundet ud af at det er nemmest 

og lægge den på skrivebordet, så jeg 

kan finde den igen 😊 og jeg har lavet 

en mappe til denne opgave



Brothers 

Keeper

 Her kan jeg vælge hvilke 

oplysninger jeg ønsker og 

tage med i gedcomfilen. 

Og jeg har her valgt og 

tage alle informationer 

med. 

 Derefter kommer et 

spørgsmål om dine 

oplysninger, hvorefter en 

gedcom fil laves.



Legacy fra Gedcom filer

 I det følgende viser jeg, hvordan jeg har lagt min fil ind

fra Brothers Keeper

 Jeg har geni.com som program og har bestilt/ lavet

en gedcomfil, som jeg har lagt ind I Legacy.

 Og du kan også bestille en gedfil I MyHeritage og 

lægge ind I Legacy

 Fremgangsmåden er den samme, og husk det er

vigtigt og gemme gedcom filen et sted, hvor den er

nem og finde. Det har jeg haft problemer med ;) 



Legacy 

 Nu vil jeg have lagt filen ind i Legacy

 Går ind i fil som billedet og ind på 

import



Legacy

 Jeg vil importere fil for at 

oprette en ny database I 

Legacy. 



Legacy

 Jeg vil lægge filen svend

aage ind I Legacy

 Men har også filen fra

geni.com som jeg har bestilt

der



Legacy

 Oprette en ny fil der hedder

svend aage

 I dette billed kan man se 

hvor legacy data filerne

ligger. 

 Det er under Dokumenter-

Legacy Family Tree 

 Navnet på filen skrives på

skrivelinjen forneden



Legacy

 Jeg får at vide at der er

ukendte koder i min 

gedcom fil, og vil se listen 

på dem



Legacy

Koder

 Det er en kode der kaldes _OTHN der er ukendt og jeg 

ved at det er om ”kaldenavne” 

 Jeg vil derfor knytte koden til en kendt kode

 Og kan se der er en kode der hedder Alias navn som 

jeg vælger og lægge koden sammen med



Legacy koder

 Derefter er jeg klar til og 

lægge filen ind i Legacy 

herunder kan jeg se de 

koder der bliver Importeret



Legacy fra Brothers 

Keeper

 Der skal ikke være vinget af i Placer 

ukendte koder i notatfeltet.

 Begynder import af filen og den er hurtig 

færdig. Hvor jeg får at vide de 

oplysninger der er om filen 

 Nu kan jeg begynde og bruge min 

database i Legacy

 Jeg kan se hvilke oplysninger der er i 

databasen

 God arbejdslyst med Legacy



Legacy i brug

 Resultatet af filen

 Der er så mange runde

beskeder. Det er fra Hint 

(sammenfald fra Legacy 

Hint)

 Dem kan du slette eller

undlade og få ved og gå

ind I Valg på adresselisten

og Tilpas.

 Under punkt 8.13 kan det 

ændres, husk og gem



Legacy i brug

 Det er en god ide og lave 

en filvedligeholdelse lige

efter installation af filen. Og 

også gøre det ved lejlighed

når der er kommet mange 

oplysninger I database

 Gå ind I Filvedligeholdelse

og vælg controller og 

reparer fil. 

 Ofte kommer der en

besked om en fejl. Se hvad

det er



Legacy i brug

 Fejlmeldinger er til venstre. 

Er der mange fejl, er det en

god ide og gemme den fil, 

og rette de oplysninger det 

drejer sig om

 Næste billed viser, hvordan

du finder personen under 

Indeks og skriver nummeret

ind og finder/trykker på

familie


