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Registrering af kilder 
 

Allerførst et par påmindelse!  

Det er min oplevelse, at mange brugere ikke husker at opdatere Legacy, når der er udsendt nye 
opdateringer til programmet. Det er vigtigt, at man får lavet disse opdateringer, da det er rettelser af 
småfejl i programmet, som kan påvirke den måde, Legacy fungerer på. Du kan altid se, om du har den 
seneste version af programmet på fanen Startside. Under punktet Opdateringer, vil det fremgå, når der er 
en ny opdatering. 

 

 

Desuden vil jeg anbefale, at man med jævnligt kører en filvedligeholdelse af slægtsfilen. Det gøres ved at 
klikke på fanen Fil > ikonet Filvedligeholdelse. Vælg Kontroller/reparer. Legacy gennemgår din fil og sikrer, 
at den er så fejlfri som mulig. Det kan også anbefales at køre en filkomprimering. Det reducerer filen 
størrelse, så den ikke fylder så meget på din disk. Hvis du arbejder dagligt i Legacy, så bør du køre 
Kontroller/reparer ca. én gang ugentligt. 

Det skal i den forbindelse anbefales, at du melder dig ind i Legacys danske forum, hvor du altid kan stille 
spørgsmål til programmets funktioner. 

http://www.legacydansk.com > fanen Forum. 

  



 
 

Hvordan registrerer jeg bedst mine kildeinformationer i Legacy? 

Som man siger, slægtsforskning uden angivelse af kilder er mytologi, og det er der vel noget om. Hvis man 
skal kunne argumentere seriøst for de familierelationer, man har fundet gennem sin slægtsforskning 
overfor sin familie og andre interesserede, så skal man kunne bevise rigtigheden af oplysningerne. Ellers er 
det jo ikke det papir værd, som det er skrevet på.  

Dine kilder bør være detaljerede nok til, at andre personer i fremtiden kan finde de samme informationer 
uden problemer og muligvis lave tilføjelser til dem, og det kan de ikke, hvis du blot henviser til billeder, du 
har liggende på din PC.  

  
Når du tilføjer personer til din fil, bør du dokumentere informationskilden med det samme. Gør du ikke 
det, risikerer du at glemme tingene, så det anbefales, at du indtaster dine kildeoplysninger straks, når du 
har indtastet informationerne. 
 
Legacy har to forskellige metoder til kilderegistrering:  

 KildeSkribent og  
 Standardkildesystemet  

Det anbefales kraftigt, at danske brugere benytter Standardkildesystemet, da KildeSkribent er meget 
baseret på amerikanske kilder. Man vælger Standardkildesystemet under Valg > Tilpas > 7. Kilder 

 

 



 
 

Indtaste en ny kilde 

Når du indtaster dine kilder, er det vigtigt, at du - for at udnytte masterlistefunktionen optimalt - indtaster 
så meget som muligt i feltet Kildenavn. Dermed menes, at du skal indtaste al den information, som de 
personer, du finder i den pågældende kilde, har tilfælles. 

 

I en specifik kirkebog har alle de personer, som du finder deri alt tilfælles, BORTSET fra den side i 
kirkebogen hvor f.eks. fødsel/dåb er registereret, - alt andet er fælles! Som vist bør du også indtaste ’KB’ 
som angivelse for kirkebog (og ’FT’ som angivelse for folketælling). Dernæst bør du indtaste sogn, herred 
og amt, samt den periode, som kirkebogen dækker.  

Den ovenfor viste kilde/kirkebog har jeg f.eks. knyttet 86 personer til, hvilket kan ses ved et klik på 
knappen Tilknyttede, som findes ved at åbne Masterliste for kilder, som du finder under fanen Vis i 
hovedværktøjslinjen, se nedenfor. 

  



 
 

 

Jeg har altså sparet mig selv for 85 indtastninger af hele remsen KB Lyngby Sogn, Djurs Sønder Herred, 
Randers Amt, 1866-1891. 85 gange har jeg kunnet nøjes med at indtaste henvisningen til siden i 
kirkebogen: 

 

Bemærk her, at jeg indtaster to numre, nemlig opslagnummeret (135) fra ArkivalierOnline, men OGSÅ selv 
sidenummeret (130) fra kirkebogen. Dermed sikrer jeg mig, at jeg kan finde siden i kirkebogen igen, hvis SA 
igen finder på at rette opslagsnumrene. 

 



 
 

Samme fremgangsmåde bør du bruge for alle de masterkilder, du indtaster, uanset om det er en kirkebog, 
folketælling, lægdsrulle, familiebibel osv. osv. - altså, at du indtaster samtlige de oplysninger om en kilde, 
som flest mulige af de personer, du indtaster, har tilfælles. Dermed sparer du dig selv for et stort arbejde i 
fremtiden. 

Hvis du f.eks. kun angiver kildenavnet som Kirkebog, så skal du HVER gang i vinduet Tilføj kildedetaljerne - 
udover sidenummeret - også skrive f.eks. KB Lyngby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt, 1866-1891 
(FD). 

Jeg vil også anbefale, at du - når du skal indtaste en kilde for en ny information - ALTID klikker på knappen 
Tilknyt en kilde... I hvert fald, hvis du har flere kilder i din masterliste end du kan oveskue på én gang (jeg 
har f.eks. selv pt. 2.335 kilder i min masterliste).  

På den måde kan du nemlig bruge Find-feltet til at tjekke, om du har den pågældende kilde i forvejen, så 
du sikrer dig, at du ikke indtaster samme kilde flere gange. Har du IKKE kilden i forvejen, så klikker du blot 
på knappen Tilføj og indtaster den nye kilde. Derfor er det også en rigtig god ide, at man vælger et specifikt 
format, når man indtaster kilder, da man så også sikrer sig, at en søgning i Find-feltet kan bruges. 

Et andet eksempel på, hvordan en kilde registreres ses herunder: 

 

Jeg indtaster her samtlige de oplysninger, der er angivet om den bog, som er min kilde til en række 
oplysninger i min slægtsfil. Derved kan jeg altid finde bogen/kilden igen. For nyere bøger vil jeg typisk 
selvfølgelig også indtaste ISBN-nummeret under Publikationsfakta.  

Anne Marie Holck 
Teamleder LegacyDansk 


