
LEGACY – BEGIVENHEDER OG KILDER

BEGIVENHEDER

På hver kort findes en rubrik, hvor begivenhederne indtastes. Gå ind på den person, du vil indtaste 
begivenheder på. Åbn personen, så får du følgende billede. Der er 4 punkter, som er vigtige på dette 
billede. Tilføj, Kilder, Billeder og Del. Nedenfor gennemgås de enkelte punkter.

Tilføj

Tryk på knappen Tilføj. Følgende billede fremkommer nu:

På dette billede vælges begivenhed ved at trykke på pilen. Så kommer masterlisten frem.



Vælg en af begivenhederne som står i listen eller tilføj en ny, hvis der mangler en begivenhed, som 
passer til det du skal skrive ind. Derefter skriver du en beskrivelse af din begivenhed, en dato 
hvornår begivenheden har fundet sted og til sidst hvor begivenheden har fundet sted.

 Kilder

Kilder gennemgås særskilt nedenfor.

Billeder

Ved at klikke på det tomme under billeder (se Personinformation billedet) fremkommer et 
skærmbillede, som viser mediegalleriet. Ved at trykke på knappen Tilføj medie fremkommer et lille 
vindue, hvor der kan vælges mellem 6 forskellige ting:

1. Billede
2. Lyd 
3. Video
4. Dokument
5. Link til hjemmeside
6. Scan et billede

Nedenstående er en gennemgang af ovennævnte 6 punkter:

Tilføj billeder

Vinduet Hent billede åbnes og spørger efter en sti og navn på det billede, du vil tilknytte. 
Billederne kan vises i dette vindue, så du er sikker på at vælge det rigtige. Når et billede er 
tilknyttet en person, er det kun billedets filnavn, der er inkluderet i din slægtsfil. Det aktuelle 
billede er ikke hentet, men forbliver liggende i den valgte mappe på din PC. Når et billede er 
valgt, hentes det ind i vinduet Vis billede, hvor du kan se det og tilføje billedtekst og 
beskrivelse. (Se Vis billede for mere information). Ved at klikke Luk fra vinduet Vis billede 
føjes billedet til Mediegalleri.

Tilføj lyd
Lydfiler kan knyttes til specifikke billeder eller tilføjes som selvstændige lydfiler. Se Vis 



billede. Klik på knappen Tilføj medie... og derefter Lyd for at tilføje en selvstændig lydfil. 
Vælg drev og mappe, hvor lydfilen findes og foretag dit valg. Når en lyd bliver knyttet til et 
billede, vil nummeret over billedet ændre farve (til den tekstfarve, du har angivet i Valg > 
Tilpas > Farver). Standardfarven er rød. Lydfiler kan ikke inkluderes i rapporter/bøger, men 
kun vises på en PC.

Tilføj video
Videofiler med endelserne .avi, .mov, .mpg og .mpeg kan tilknyttes en person eller et par. Klik 
på knappen Tilføj medie... og derefter Video for at tilføje en selvstændig videofil. Vælg drev 
og mappe, hvor videofilen findes og foretag dit valg. Videofiler kan ikke inkluderes i 
rapporter/bøger, men kun vises på en PC.

Tilføj andre dokumenter (Kun i Legacy Deluxe)
Udover billed-, lyd- og videofiler kan du også tilknytte andre typer dokumenter til en person 
(eller til en begivenhed, en kilde eller et sted). Disse dokumenter kan være tekstfiler, PDF-filer, 
regneark, hjemmesider - og hvad du ellers vil. Som med lyd- og videofiler, kan disse andre 
dokumenter ikke inkluderes i rapporter/bøger, men du kan hente dem ind og se dem, som ved 
andre filer. Ved at dobbeltklikke på et tekstdokument, åbnes din tekstbehandler og viser filen. 
Det samme sker med andre filtyper. Det program, som hører til filtypen, hentes, og filen kan 
ses. For at tilføje et dokument klikkes på knappen Tilføj medie... og derefter Dokument for at 
tilføje en selvstændig dokumentfil. Vælg drev og mappe, hvor filen findes og foretag dit valg.

Tilføj internetlinks (Kun i Legacy Deluxe)
Du kan tilføje hjemmeside URL'er. For at gøre det, klikkes på knappen Tilføj medie..., vælg 
Hjemmeside. Indtast eller indsæt derefter hjemmesidens URL. (Dette gøres mest enkelt ved at 
kopiere adressen fra browser-vinduet, når du har åbnet den aktuelle hjemmeside).

Scan billeder
Du kan også tilføje billeder ved at scanne et aktuelt billede direkte fra en scanner, hvis du har en 
sådan tilknyttet din computer. Mange printere har indbyggede scannerfunktioner, der kan bruges 
til dette. For at begynde scanningen, klikkes på knappen Tilføj medie... og derefter vælges Scan 
et billede. Du får mulighed for at vælge den scanner, du vil bruge, hvis du har flere scannere 
sluttet til din PC. Når du har valgt, begyndes scanningen. Når billedet er scannet, vises det i 
vinduet Vis billede Her kan du nu tilføje billedtekst, beskrivelse og dato, hvis ønsket. (Se Tilføj 
og scan billeder for yderligere information).

Del

Med denne funktion kan du dele en begivenhed med andre personer, som du har indtastet i Legacy 
eller du han tilføje nye personer, som ikke er indtastet i systemet. De ny indtastede personer vil kun 
stå i delebilledet og ved udskrivning af rapporter vil de også komme med ud.

KILDER

Det vigtigste i slægtsforskning er at få bekræftet de data, der er indtastet i systemet. Uden 
bekræftelse af data fra kirkebøger, folketællinger, skifter, lægsruller og andre offentlige dokumenter, 
kan du ikke være sikre på at dine data tilhører din slægt.   

Derfor er det vigtig at finde slægtningens stamdata i de forskellige offentlige kilder. Når disse er 
fundet skal de registreres i systemet. Dette gøres ved at klikke i feltet Kilder ( se ovenstående 
Personinformation). Når du har klikket i feltet fremkommer nedenstående skærmbillede:



Her vælges Tilknyt en eksisterende kilde og følgende skærmbillede fremkommer:

Her vælges en af de eksisterende kilder eller hvis kilden ikke er på listen, så Tilføj en ny kilde. Tryk 
på Tilføj og følgende skærmbillede fremkommer:



Det eneste, der skal skrives i dette skærmbillede, er kildens navn. Dette skrives her. Inden vi 
fortsætter, er der nogle regler for at skrive kildens navn. Det der er vigtigt, er at kildenavnet skal 
være ens opbygget for de forskellige typer af kilder, Nedenfor er eksempler på opbygning af 
kildenavnet:

1. KB = kirkebøger
2. FT = Folketællinger
3. LÆ = Lægsruller
4. SK = Skifter
5. SY = Sygehus dokumentation
6. BV = Borgerlig vielse
7. DK avisartikler (artikler fra udlandet ex. England skrives UK i stedet for DK)
8. DK attester
9. DK uddannelsesbeviser
10.  DK billeder

Kirkebøger: KB sogn, herred, amt, årstal

Eksempel: KB Brørup sogn, Malt herred, Ribe amt, 1955-1958

Sæt flueben i feltet Bekræftet. Tryk på knappen Gem, og så kan du bruge kilden i skærmbilledet 
Masterlisten for kilder. Her vælger du den kilde, du skal bruge ved at vælge de aktuelle kilde og 
trykke på knappen Vælg. Så fremkommer skærmbilledet Kildedetaljer. Skærmbilledet er opdelt i 4 
dele. Første element er Detaljeinformation, det andet er Tekst/kommentarer, den tredje er 
Multimedie og den sidste er Erstat. Nedenfor gennemgås de enkelte skærmbilleder.

Vi starter med Detaljeinformation:



I feltet Kildedetajler skrives hvor præcis du har fundet din slægtning i f.eks. Kirkebogen. Hvis du 
bruger Sall Data vil der øverste i søgningen stå, hvilken opslagnummer den pågældende søgningen 
vedrører. Så i Kildedetaljer skriver du Opslag nr. ??  Derefter vælger du om din kilde er troværdig. 
Der er 4 valgmuligheder, 0 Ikke besluttet, 1 Usikkert, 2 Sansynligt, 3 Næsten sikkert og 4 Sikkert.

Herefter tryk på knappen Dags dato eller skriv den dato hvor du har registreret dine data. Sæt 
flueben i feltet Bekræftet. Gå herefter til næste skærmbillede Tekst/kommentarer. 

I den øverste firkant skriver du en afskrift af den orginale kilde, som du har fundet. Den letteste 
måde, at lave en afskrift af den orginale kilde, er ved at bruge programmet Transkript. Programmet 
er gratis og kan hentes på Danske Slægtsforsker's hjemmeside på følgende adresse:



https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/andre-hjaelpeprogrammer/andre-
hjaelpeprogrammer-1

Når du har lavet en afskrift af din orginale kilde i Transkript, kopierer du afskriften og sætter den 
ind i øverste felt i ovenstående skærmbillede.

I det nederste felt kan du skrive dine egne kommentarer til kilden.

Det tredje skærmbillede er Multimedie, hvor du kan lægge den orginale kilde ind. Se ovennævnte 
afsnit omkring Billeder.

Det sidste skærmbillede er Erstat. 

Her kan du overskrive enhver af de automatisk formaterede tekster, som KildeSkribent opretter. Du 
kan forhåndsudfylde hver overskrivningsafsnit (fodnote/slutnote, efterfølgende henvisning eller 
bibliografi) ved at klikke på knappen til højre. Du kan ændre udskriften efter dine egne ønsker. For 
at overskrivning skal fungere, skal du også sætte flueben ved markeringerne 'Brug ..... under hvert 
afsnit.

Bemærk:
Både Masterkilder og henvisningsdetaljer kan overskrives. Enhver overskrivning af fodnoter 
eller efterfølgende detaljer går forud for overskrivning af masterkilden.

Derefter gemmer du kildedetaljer og så har du din kilde placeret på din slægtning. 

https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/andre-hjaelpeprogrammer/andre-hjaelpeprogrammer-1
https://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/andre-hjaelpeprogrammer/andre-hjaelpeprogrammer-1

