
Legacy 
Kursus for begyndere og let øvede  

 

Kursusbeskrivelse: 

Kurset har til formål at gennemgå Legacys standardfunktioner, hvordan de bruges, og hvilke 

muligheder, der er tilgængelige i Legacys gratisudgave. 

Følgende vil bl.a. blive gennemgået på kurset:  

Første lektion – 2 timer 

• Oprettelse af filer 
• Hvordan tilføjes den første person 
• Hvordan indtastes notater for en person 
• Hvordan tilføjes nye begivenheder for en person 
• Hvordan tilføjes en ægtefælle 
• Hvordan tilføjes ægteskabsinformation 
• Hvordan tilføjes et barn 
• Hvordan tilføjes forældre 
• Hvordan tilføjes en ny person uden tilknytning 
• Hvordan bruges masterlisterne 
• Hvordan tages backup af en fil 
• m.m. 

  
Anden lektion – 2 timer 

• Hvordan importeres GEDCOM- eller andre filer 
• Hvordan tilknyttes eksisterende personer 
• Hvordan bruges bogmærker 
• Hvordan tilføjes flere sæt ægtefæller 
• Hvordan fjernes tilknytning eller slettes et barn, ægtefælle eller forælder 
• Hvordan ændres rækkefølgen for ægtefæller og børn 
• Hvordan søges efter personer 
• Hvordan kan man vise og beregne slægtskaber 
• Hvordan tilpasses Legacy til egne ønsker 
• Hvordan vises flere samtidige Familie-/Anetavleoversigter 
• Hvordan eksporteres en GEDCOM-fil 
• m.m. 

  
Tredje lektion – 2 timer 

• Hvordan tilføjes yderligere forældre 
• Hvordan flettes dublerede personer 
• Hvordan findes mulige problemer 
• Hvordan udarbejdes rapporter/bøger 
• Hvordan udskrives tomme skemaer 
• Hvordan dokumenteres information (kilderegistrering) 
• Hvordan tilføjes et billede og andre dokumenter 
• Hvordan tilføjes lyd til et billede 
• m.m. 



Der vil være rigelig lejlighed til at stille spørgsmål efter hver lektion, så tag gerne specifikke 
spørgsmål med vedr. egen registrering af forskellige personer og informationer. 
 
 

Forudsætninger for deltagelse: 
 
Ingen. Det anbefales at medbringe egen bærbar PC, hvorpå Legacy er installeret. 
 
 
Pris pr. deltager: 
 
600,00 kr. som inkl. 6 timers undervisning, brugervejledning samt kaffe/the/vand 
 
 
Kursusdage: 
 
Tirsdag den 8. november 2011, kl. 17 - 19 
Tirsdag den 15. november 2011, kl. 17 - 19 
Tirsdag den 29. november 2011, kl. 17 – 19 
 
 
Underviser: 
 
Anne Marie Holck  
Mangeårig bruger af Legacy. En af de frivillige, ulønnede oversættere af programmet til dansk. Tester og vedligeholder 
nu Legacys dansksprogede udgave. Har ingen kommercielle interesser i Legacy og har heller ikke indflydelse på 
programmets funktioner og/eller udvikling af disse.  

 
 
Kursussted: 
 
Holco Automotive A/S 
Korskildeeng 5 
2670 Greve 
 
Lige ved frakørsel 29-Greve S på Køge Bugt motorvejen 

 
 
 
Tilmelding til: 

 
Anne Marie Holck på mail: legacy@skramsoe.com senest den 1. november 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


