
Vers. 0.8 Side 1 av 46 

Hvordan 
ta i bruk 
Legacy? 

 
 
 

 
 

 
 

Registrer slekten din på PC 



Vers. 0.8 Side 2 av 46 

1. Formål 
Etter at jeg tok i bruk Legacy brukte jeg lang tid på å rette opp min tidligere registrerte 
informasjon. Jeg la merke til at måten jeg hadde registrert hendelser og navn på ikke kom så 
godt ut i rapporter og oversikter. I begynnelsen savnet jeg også litt tips om hvordan jeg burde 
registrere ting i et slektsprogram. For å dele noen av mine erfaringer og eventuelt kunne hjelpe 
andre har jeg lagd dette dokumentet som beskriver hvordan jeg har tatt i bruk Legacy. 
 
Siden Legacy nå snart kommer i norsk versjon har jeg benyttet Legacy Pre-Release. Jeg har til 
hver tid benyttet siste tilgjengelige språkfil og programfil. 
Følgende ting er ikke på plass i Pre-Releasen: 

• Norske slektskapsbetegnelser 
• Korrekte stedspreposisjoner (fungerer foreløpig ikke i flere rapporter) 
• Norsk hjelpefil 

 
Noen skjermbilder kan derfor avvike noe fra den offisielle versjonen. Jeg har valgt å ikke ta 
med alle muligheter/kombinasjoner, men kun de viktigste i programmet. Dette er en ikke en 
fasit, men en beskrivelse på hvordan jeg har funnet ut hva som er best for meg. 

Du må selv finne ut hva som passer best for deg. 
 
For å vise hvor raskt du kan få registrert en familie har jeg lagd en beskrivelse i kapittel 3 hvor 
jeg viser hvordan jeg stepp for stepp har gått frem for å registrere min oldefar, oldemor og 
farmor. Jeg beskriver ikke hvordan jeg har gått frem for å finne informasjonen. 
 
En stor takk til: 

• Vidar Holum 
• Nina Beth Macdonald 

som har hjulpet til med korrekturlesning og kommet med mange nyttige tips. 
 
Jeg håper dette dokumentet kan gi deg noen tips og hjelpe deg på vei til bruk av Legacy i din 
videre slektsforskning. 

Dag Hofsødegård 
 

Versjon 0.8 av dokumentet, 20. september 2004 
 
Har du kommentarer/rettinger til dokumentet kan dette sendes til fetslekt@yahoo.no 
 
 

Ting som skal med i kommende versjon av dokumentet: 
Dele Etterkommere/Indeks-vindu 
Legge inn bilde på en person 

mailto:fetslekt@yahoo.no
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2. Oppsett av Legacy 
Før du setter i gang er det en fordel å vite litt om de enkelte skjermbildene i Legacy samtidig 
som det kan være nødvendig å endre en del innstillinger og klargjøre for enkelte ting. For å få 
Legacy mer tilpasset mitt behov er mine endringer beskrevet her. 

2.1. Menylinjen 
Øverst på skjermen er menylinjen. 

 

2.2. Hovedverktøylinje 
Under menylinjen er det en hovedverktøylinje. Slik ser den ut som standard. 

 

2.2.1. Endre hovedverktøylinje 
Hovedverktøylinjen kan 
du endre på slik at du får 
den slik du vil ha den. 
 
Når du klikker høyre 
musetast over en av 
knappene på hoved-
verktøylinjen får du frem 
et skjermbilde som ser slik 
ut: 
 
For å endre hoved-
verktøylinjen gjør du 
som beskrevet i dette 
skjermbildet. 

 

2.2.2. Mitt oppsett av hovedverktøylinje 
Dette er de knappene jeg har funnet ut at jeg bruker mest. 

 

2.2.3. Mitt oppsett av hovedverktøylinje uten tekst 
Etter en stund fjernet jeg også teksten under knappene. Dette gjør du fra menylinjen ved å velge 
Valg, Skreddersy. Velg arkfanen Annet. Under Knapperad kan du velge om du skal ha 
hovedverktøylinjen på toppen, i bunn eller ingen slik linje. I tillegg kan du krysse av for om 
teksten under knappene skal vises. 
Jeg har slått av visning av tekst. Hovedverktøylinjen min vil da bli slik. 
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2.3. Skreddersy 
Du kan skreddersy Legacy til å oppføre seg slik du vil eller se ut slik du vil. Det finnes 12 
arkfaner under Skreddersy, men jeg kommenterer kun de der jeg har gjort endring fra standard. 
Du aktiviserer dette fra menylinjen Valg -> Skreddersy… 

2.3.1. Registrering, Filplassering, Kilder, Skrift og Programmer 
Under arkfanene Registrering, Filplassering, Kilder, Skrift og Programmer har jeg ikke 
endret noen ting. 

2.4. Generelt 
Legacy er tilrettelagt for medlemmer av Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (SDH). 
 
Siden jeg ikke ønsker slik informasjon vist i 
programmet har jeg gått inn på arkfanen 
Generelt og fjernet avkrysning for ”Vis SDH-
informasjon”. 

 

2.4.1. Dataformat 
Under arkfanen Dataformat har jeg 
endret tre ting, se piler 
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2.4.2. Datastandarder 
Under arkfanen Datastandarder har 
jeg endret tre ting, se piler. 

 

2.4.3. Datoer 
Under arkfanen Datoer har jeg endret 
en ting, se pil 

 

2.4.4. Visning 
Under arkfanen Visning har jeg 
endret 3 ting, se piler. 
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2.4.5. Farger 
Under arkfanen Farger har jeg kun 
endret fargen på Kvinne til rød. 
Trykk på Kvinne og velg rød farge 
(se pil). 

 

2.4.6. Annet 
Under arkfanen Annet har jeg endret 
1 ting, se pil. 

 

2.5. Oppdatere forskerinformasjon 
Det er greit å få lagt inn i programmet hvem jeg er. 
Denne informasjonen brukes blant annet i 
rapporter og ved eksport av data fra familie-
filen. 
 
Du kan komme til skjermbildet ved å velge: 
Valg -> Forskerinfo… fra menylinjen. 
 
Her er hva jeg har lagt inn: 
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2.6. Sette Slektskap 
Noe som er greit å se når du arbeider med familiefilen er å se en persons slektskapsforhold til 
den personen du arbeider med. Jeg har satt meg selv som ”Startperson”. For å få vist mitt 
forhold til de andre personene merker jeg meg selv og velger Verktøy -> Sett Slektskap fra 
menylinjen. 
I vinduet som kommer opp 
trykker du Sett slektskap... 
Du kan eventuelt trykke Endre og 
finne frem den personen du vil 
beregne slektskap fra. 
 

 

2.7. Sette rett linje som foretrukket 
Når du beveger deg bakover i tid i ditt slektstre ved å klikke på foreldre etter foreldre kan det 
fort bli vanskelig å finne veien tilbake til deg selv ved å klikke på barn etter barn. Legacy har 
derfor en mulighet til å merke alle barn som du er etterkommer av. Disse barna vil bli merket 
med fet skrift slik at du lettere finner veien tilbake. I min familiefil ønsker jeg en rett linje fra 
meg selv. For å få satt en rett linje fra meg merker jeg meg selv og velger Verktøy -> Sett rett 
linje som foretrukket… 
Er det riktig person som kommer 
opp i vinduet trykker du Sett 
foretrukket linje... 
Du kan eventuelt endre start-
personen ved å trykke Endre.  

2.8. Sette Oppstartsfamilie 
Jeg ønsker også at jeg skal komme opp automatisk ved oppstart av Legacy. Dette har jeg ordnet 
ved å merke meg selv og velge Valg -> Sett foretrukket familie ved oppstart… 
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3. Hvordan komme i gang 
Her vil jeg vise hvordan jeg går frem for å registrere min oldefar. 

Først åpner jeg en helt ny familiefil. 
 
Har jeg en familiefil åpen lukker jeg denne 
ved hjelp av Fil -> Lukk familiefil 
 
Velg Fil -> Ny familiefil 
 
Jeg får da opp spørsmål på hvor 
familiefilen skal lagres og skriver så inn 
hva jeg vil den skal hete. 
 
En tom familiefil kommer så opp. 

 

3.1. Registrering av kilde 
Jeg fant mine oldeforeldre i Aurskog og Blaker bygdebok, bind 1. 
 
Det første jeg gjør er å registrere denne bygdeboken som en kilde. Velger da Vis -> Sentrale 
registre -> kilder. Eventuelt kan jeg trykke på knappen for sentralt kilderegister på 

hovedverktøylinjen  
Jeg fant informasjon om oldefar Hjalmar Olsen i Aurskog Bygdebok, bind 1, side 130. Siden 
jeg ikke har registrert denne kilden i sentralt kilderegister før trykker jeg på Ny. 

Der legger jeg inn 
følgende Kildenavn, 
kildetype og tittel før 
jeg trykker Lagre og 
deretter Lukk: 
 
Jeg kan legge inn mer 
informasjon om 
sentrale kilder senere 
hvis jeg ønsker. 

 

3.2. Registrering av ektemann 
For å registrere oldefar trykker jeg da i feltet under mann. Fra menylinjen kan jeg også bruke 
Ny -> Ektemann. I bildet som kommer opp legger jeg inn fornavn og etternavn. 

Mens kursor står i 
Etternavn-feltet 

trykker jeg på  for 
å få lagt inn 
kildehenvisning. 

 



Vers. 0.8 Side 11 av 46 

3.3. Hvordan knytte kilde til hendelse? 

Pass på at feltet som 
du ønsker kilde-
henvisning til er 
markert. 
 
Så trykker jeg 
deretter på Henvis 
til sentral kilde… 

 
 
 

Her må jeg igjen 
passe på at den 
kilden jeg ønsker 
tilknyttet er 
markert før jeg 
trykker Velg. 

 

3.4. Hvordan legge inn kildedetaljer til kilde? 

Ett nytt skjermbilde dukker da opp 
hvor jeg kan legge inn kildedetaljer 
 
Siden jeg fant informasjon om min 
oldefar på side 130 legger jeg inn 
dette som detaljinformasjon før jeg 
trykker Lagre. 

 

3.5. Kopiere kilde til utklippstavle? 

Da kommer det opp et slikt 
skjermbilde. 
 
Ikke trykk Lukk i dette ennå. 
 
Siden jeg har flere personer som jeg 
fant i denne kilden er det kjekt å 
kopiere denne kildehenvisningen til 
en utklippstavle slik at jeg kan 
registrere raskere senere. 
 
Derfor trykker jeg på  som vist i 
skjermbildet. 
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Da kommer det opp en dialogboks. Her 
trykker jeg på Kopier til utklippstavlen før 
jeg velger Lukk. 

 
 
 
I skjermbildet som nå kommer opp vil du se at fornavn og etternavn har blitt rødt. Dette betyr 
at de har en kilde tilknyttet. 

Kildeikonet  har 
også nå fått farge. 
 
Da klikker jeg Lagre 
og har da fått registrert 
min første person i 
Legacy J  

 

3.6. Registrering av hustru 
Da er det på tide å legge inn hans hustru 

Familievinduet ser da slik ut: 
 
Dette kan jeg gjøre på mange 
måter: 

• Høyreklikk på 
Hjalmar og velg Legg 
til -> Hustru 
 

• Klikk i vinduet til 
hustru (se pil over) 
 

• Fra menylinjen, Ny -
> Hustru til Hjalmar 

 

 
 
 
I bildet som da kommer 
opp legger jeg inn 
fornavn og etternavn. 
 
Før jeg trykker Lagre 
trykker jeg på binde-
streken. Jeg vil da knytte 
den kilden som jeg la i 
utklippstavlen til dette 
feltet. 

 

 



Vers. 0.8 Side 13 av 46 

Legg merke til at 
også her blir Fornavn 
og Etternavn rødt. 
 
Så trykker jeg Lagre. 

 

3.7. Registrering av ekteskap 
Etter at jeg lagrer den andre ektefellen i et ekteskap kommer jeg rett inn i bildet for ekteskaps-
informasjon. 
 

Her har jeg fylt inn 
årstallet. Jeg har valgt 
å ikke lage noen kilde-
henvisning til denne 
datoen fra bygdeboka. 
 
Trykk Lagre. 

3.8. Registrering av barn 

Familievinduet ser nå slik 
ut. 
 
Da er det på tide å legg 
inn et barn. Dette får jeg 
til ved å trykke der pilen 
under viser og så velge 
Legg til en ny sønn… eller 
Legg til en ny datter. 
 
Jeg kan også få lagt til et 
nytt barn ved å gå på Ny 
på menylinjen. 
For å legge inn farmor 
trykker jeg der pilen peker 
og velger Legg til ny 
datter. 
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Her legger jeg igjen inn 
Fornavn og Etternavn. 
 
Lar kursor stå i 
etternavn-felt og 
trykker på kopierings-
knapp (se pil) før jeg 
trykker Lagre. 
  
 
 

Da har jeg fått registrert 
en liten familie. 
 
Familievinduet ser nå 
slik ut. 
 
Legg merke til at min 
farmor er rød. 
 
Dette betyr at hun er en 
dame. 
 

 

3.9. Registrering av foreldre 
 
Etter å ha søkt i kirkebøkene fant jeg 
dåpen/konfirmasjon til de registrerte 
personene. 
 
Ved dåpen til oldefar/oldemor fant jeg 
også deres foreldre. I tillegg har jeg 
funnet disse personene i enkelte 
folketellinger. 
For å legge inn foreldrene kan jeg klikke 
der pilene over viser, eller høyreklikke 
på ektemann eller hustru, eller gå via Ny 
på menylinjen. 
 
Jeg viser ikke hvordan jeg legger inn 
disse foreldrene, men når jeg har lagt inn 
informasjonen om dem ser nå Familie-
vinduet mitt slik ut: 
 

 



Vers. 0.8 Side 15 av 46 

3.10. Registrering av hendelse 

Da er det på tide å 
registrere mer 
informasjon om 
Hjalmar. 
 
 

 
Jeg har lagt inn fødselsdato, dåpsdato og konfirmasjon. Jeg fant han også i Folketellingen 1900 
på Digitalarkivet. Denne må legges inn. Da trykker jeg på Hjalmar og får opp dette bildet. I 
dette bildet ser vi at konfirmasjon er lagt inn som en hendelse. For å lage en ny hendelse 
trykker jeg på Ny. 
 
 

Som før nevnt legger jeg inn 
bopel som ”hendelse” og 
ikke ”folketelling”. 
 
Dette for å få rapportene 
mer slik jeg vil ha dem. 
 
Helt nederst i skjermbildet 
vil du se hvordan setningen i 
rapportene vil bli seende ut. 
 
Så går jeg inn og registrerer 
en kildehenvisning til denne 
hendelsen. 

 
 
 

 
Etter at kildehenvisning 
er registrert vil bildet se 
slik ut. 
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Legg merke til at de hendelsene som har en kildereferanse tilknyttet har en ”K” utfylt. Jeg har 
også ”byttet” navn på Hjalmar Olsen. Nå har jeg lagt inn Hjalmar Mangbakken, mens jeg som 
”Også Kjent Som” har lagt inn Hjalmar Olsen. Deretter trykker jeg Lagre. 
Det samme gjør jeg også nå med Helga Emilie Karlsdatter og Thora Moen. 

3.11. Sortere hendelser 

Når man legger inn 
hendelser på en person 
kan det hende at disse 
ikke blir liggende på 
stigende datoer. 
 
Går jeg inn på Hjalmar 
vil jeg se at hans 
konfirmasjon er etter 
1900. 
 
Dette endrer jeg på ved 
hjelp av pilene til høyre 
for der det står Flytt. 
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3.12. Anerapport for denne familien 
For å vise noe av det jeg kan få ut fra Legacy viser jeg en anerapport med utgangspunkt i min 
farmor. 

Første generasjon 
 

1.  Thora Moen,1 datter av Hjalmar Mangbakken og Helga Emilie Karlsdatter, ble født 
den 5 okt 1911 i Hemmingby Søndre, Haneborg Nordre, Aurskog, Akershus, ble døpt den 
19 nov 1911 i Aurskog Kirke, Aurskog, Akershus,2 døde den 9 okt 1979 i Fet, Akershus, i 
en alder av 68 år, og ble begravet den 16 okt 1979 i Fet Kirke, Fet, Akershus.   

 
Andre generasjon (Foreldre) 

 
2.  Hjalmar Mangbakken,3 sønn av Ole Kristiansen og Dortea Olsdatter, ble født den 26 
nov 1887 i Mangbakken, Haugrim, Aurskog, Akershus, ble døpt den 20 mai 1888 i Aurskog 
Kirke, Aurskog, Akershus,4 døde den 29 nov 1961, i en alder av 74 år, og ble begravet den 7 
des 1961 i Aurskog Kirke, Aurskog, Akershus.  Et annet navn for Hjalmar var Hjalmar 
Olsen.   

 
Hendelser i hans liv: 
•  Han bodde den 31 des 1900 i Bergerud, Aurskog, Akershus.5  
•  Han ble konfirmert den 5 okt 1902 i Aurskog Kirke, Aurskog, Akershus.6, 7  

 
Hjalmar giftet seg med Helga Emilie Karlsdatter1 den 30 jul 1911 i Aurskog Kirke, 
Aurskog, Akershus.8   

 
Barnet i dette ekteskapet var: 

 
1 i. Thora Moen 

 
3.  Helga Emilie Karlsdatter,1 datter av Karl Sigvart Halvorsen og Karoline 
Halvorsdatter, ble født den 18 feb 1890 i Nygård, Aurskog, Akershus, ble døpt den 20 apr 
1890 i Aurskog Kirke, Aurskog, Akershus,9 døde den 31 des 1947, i en alder av 57 år, og 
ble begravet den 9 jan 1948 i Aurskog Kirke, Aurskog, Akershus.   

 
Hendelser i hennes liv: 
•  Hun bodde den 31 des 1900 i Hemmingby, Haneborg Nordre, Aurskog, Akershus.10  
•  Hun ble konfirmert den 2 okt 1904 i Aurskog Kirke, Aurskog, Akershus.11  

 
Helga giftet seg med Hjalmar Mangbakken3 den 30 jul 1911 i Aurskog Kirke, Aurskog, 
Akershus.8   

 
Tredje generasjon (Besteforeldre) 

 
4.  Ole Kristiansen12 ble født den 11 feb 1847 i Haug, Haneborg, Aurskog, Akershus, ble 
døpt den 7 mar 1847 i Aurskog Kirke, Aurskog, Akershus,13, 14 døde den 3 jun 1923 i 
Mangbakken, Haugrim, Aurskog, Akershus, i en alder av 76 år, og ble begravet den 9 jun 
1923 i Aurskog Kirke, Aurskog, Akershus.15   

 
Hendelser i hans liv: 
•  Han ble konfirmert den 28 sep 1863 i Aurskog Kirke, Aurskog, Akershus.16, 17  
•  Han bodde den 31 des 1900 i Mangbakken, Haugrim, Aurskog, Akershus.18  
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Ole giftet seg med Dortea Olsdatter12 den 5 jan 1868 i Aurskog Kirke, Aurskog, 
Akershus.19, 20   

 
Barnet i dette ekteskapet var: 

 
2 i. Hjalmar Mangbakken 

 
5.  Dortea Olsdatter12 ble født den 16 mar 1847 i Fossum, Haugrim, Aurskog, Akershus, 
ble døpt den 13 jun 1847 i Aurskog Kirke, Aurskog, Akershus,21, 22 og døde den 26 feb 
1929, i en alder av 81 år.   

 
Hendelser i hennes liv: 
•  Hun ble konfirmert den 28 sep 1862 i Aurskog Kirke, Aurskog, Akershus.23, 24  
•  Hun bodde den 31 des 1865 i Haugrim, Aurskog, Akershus.25  
•  Hun bodde den 31 des 1900 i Mangbakken, Haugrim, Aurskog, Akershus.18  

 
Dortea giftet seg med Ole Kristiansen12 den 5 jan 1868 i Aurskog Kirke, Aurskog, 
Akershus.19, 20   

 
6.  Karl Sigvart Halvorsen26 ble født den 22 des 1865 i Sterkerud, Haneborg, Aurskog, 
Akershus og ble døpt den 11 feb 1866 i Aurskog Kirke, Aurskog, Akershus.27, 28   

 
Karl hadde et forhold til Karoline Halvorsdatter.29   

 
Deres barn var: 

 
3 i. Helga Emilie Karlsdatter 

 
7.  Karoline Halvorsdatter29 ble født den 27 mai 1871 i Nord Nygård, Haneborg Søndre, 
Aurskog, Akershus, ble døpt den 18 jun 1871 i Aurskog Kirke, Aurskog, Akershus,30, 31 
døde den 17 apr 1926, i en alder av 54 år, og ble begravet i 1926 i Aurskog Kirke, Aurskog, 
Akershus.   

 
Generelle notater: På hennes gravstein står det at hun er født 27/5-1870 ! 

 
Hendelser i hennes liv: 
•  Hun ble konfirmert den 10 okt 1886 i Aurskog Kirke, Aurskog, Akershus.32  
•  Hun bodde den 31 des 1900 i Hemmingby, Haneborg Nordre, Aurskog, Akershus.10  

 
Karoline hadde et forhold til Karl Sigvart Halvorsen.26   
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Kildehenvisninger 

1 Aurskog og Blaker Bygdebok, bind 1, side 130.   
2 Aurskog Klokkerbok 1901-1921 (Klok I4), Kort 4/9, side 90, no 40.   
3 Aurskog og Blaker Bygdebok, bind 1, side 129, 130, 133.   
4 Aurskog Kirkebok 1878-1937 (Mini I8), Kort 3/11, side 82, no 20.   
5 Folketelling 1900 Urskog (0224), Personliste 70, Krets 2, Gårdsnr 4, Bruksnr 1, 

Bergerud, 821.   
6 Aurskog Kirkebok 1878-1937 (Mini I8), Kort 7/11, side 177, no 9 og 10.   
7 Aurskog Klokkerbok 1901-1921 (Klok I4), Kort 4/9, side 108, no 9 og 10.   
8 Ibid, Kort 7/9, side 195, no 5.   
9 Aurskog Kirkebok 1878-1937 (Mini I8), Kort 4/11, side 93, no 7.   
10 Folketelling 1900 Urskog (0224), Personliste 60, Krets 2, Gårdsnr 7, Bruksnr 1, 

Hemmingby, 723.   
11 Aurskog Klokkerbok 1901-1921 (Klok I4), Kort 5/9, side 117, no 6.   
12 Aurskog og Blaker Bygdebok, bind 1, Side 129, 130, 203.   
13 Aurskog Kirkebok 1829-1853 (Mini 6), Kort 3/11, side 131, no 21.   
14 Aurskog Klokkerbok 1829-1857 (Klok I2), Kort 4/15, side 130, no 21.   
15 Aurskog Klokkerbok 1913-1925 (Klok I5), Kort 3/3, side 70, no 15.   
16 Aurskog Kirkebok 1854-1877 (Mini 7), Kort 4/12, side 154, no 32.   
17 Aurskog Klokkerbok 1858-1883 (Klok I3), Kort 4/7, side 150, no 32.   
18 Folketelling 1900 Urskog (0224), Personliste 74, Krets 2, Gårdsnr 4, Bruksnr 1, 

Mangbakken, 849.   
19 Aurskog Kirkebok 1854-1877 (Mini 7), Kort 5/12, side 231, no 9.   
20 Aurskog Klokkerbok 1858-1883 (Klok I3), Kort 5/7, side 164, no 8.   
21 Aurskog Kirkebok 1829-1853 (Mini 6), Kort 3/11, side 194, no 57.   
22 Aurskog Klokkerbok 1829-1857 (Klok I2), Kort 4/15, side 132, no 57.   
23 Aurskog Kirkebok 1854-1877 (Mini 7), Kort 4/12, side 155, no 13.   
24 Aurskog Klokkerbok 1858-1883 (Klok I3), Kort 4/7, side 150, no 13.   
25 Folketelling 1865 Urskaug (0224), Distriktsnr 2, Side 41, Haugrim, 467.   
26 Eidskog Bygdebok, bind 1, Side 448.   
27 Aurskog Kirkebok 1854-1877 (Mini 7), Kort 3/12, side ???, no 18.   
28 Aurskog Klokkerbok 1858-1883 (Klok I3), Kort 2/7, side 50, no 18.   
29 Aurskog og Blaker Bygdebok, bind 1, Side 160, 232.   
30 Aurskog Kirkebok 1854-1877 (Mini 7), Kort 10/12, side 342, no 36.   
31 Aurskog Klokkerbok 1858-1883 (Klok I3), Kort 2/7, side 62, no 35.   
32 Aurskog Kirkebok 1878-1937 (Mini I8), Kort 5/11, side 136, no 10. 
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4.  Hoved-vinduer 
I Legacy er det 5 hoved-vinduer: Det varierer fra person til person hvilket av disse 
skjermbildene jeg bruker mest. La oss se på de forskjellige. 

4.1. Status nederst på skjermen 
Nederst på skjermen er det plass til en del statusinformasjon. Hos meg ser den sånn ut: 

 

4.1.1. Bokmerke 
Trykker du på knappen helt til venstre vil du få opp en liste over de bokmerkene som er 
definert. 
Når du har en person fremme som du 
vil lage bokmerke på klikker du med 
høyre musetast på denne knappen. 
Trykker man med venstre musetast på 
knappen vil man få opp listen med 
bokmerker for raskt å kunne komme 
til bestemt personer. Her har jeg listet 
de bokmerkene jeg nå har definert. 
Merk den familien du vil ha frem og 
velg Gå til  

4.1.2. Hurtigtaster 
Trykker du på feltene merket 1-3 kommer du rett til den personen som er nevnt i feltet. For å 
legge inn et navn trykker du en gang på en person og deretter høyre musetast i det feltet du vil 
ha navnet inn i. 

4.1.3. Statusfelt 
Det nederste feltet til venstre er et statusfelt. Her kommer det frem status avhengig av hvor du 
har kursor plassert i skjermbildet.  

4.1.4. Klokke 
Dette feltet viser klokken. Klikker du på dette kan du få satt Legacy til å gi deg en alarm på et 
bestemt tidspunkt. Når alarmen er på vil det vises @ etter klokken. 

4.1.5. Feltet E: 
Dette feltet inneholder ektemannens person-ID. Denne ID omtales ofte som RIN (Record 
Identification Number). Hver gang man lager en ny person vil denne personen få tildelt et unikt 
nummer. Trykker du på dette feltet vil du få spørsmål om å oppgi en person-ID. Dette er en 
måte å komme til en person hvis du vet hans person-ID. 

4.1.6. Feltet G: 
Dette feltet inneholder en ekteskaps-ID. Denne omtales ofte som MRIN (Marriage Record 
Identification Number). Trykker du på her vil du komme til et ekteskap med oppgitt ekteskaps-
ID. 
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4.1.7. Feltet H: 
Dette feltet inneholder hustruens person-ID. Trykker du på dette feltet vil det oppføre seg på 
samme måte som de andre feltene. 

4.1.8. + / - 
Etter hvert av feltene E:, G: og H: er det 3 små felt som er fylt med ”+” og ”-”. Klikker man 
med venstre musetast på et av disse vil man komme til neste IDnr. Trykker man høyre musetast 
vil man få frem foregående IDnr. 

4.1.9. Datofelt 
Dette feltet inneholder nyeste dato for når informasjonen til enten ektemann, hustru eller 
ekteskap ble endret. Klikker du på datoen får du frem endringsdato og tid for både ektemann, 
hustru og ekteskap. 

4.2. Familie 
Dette er det første vinduet og kanskje det mest brukte? Skjermbildet under er fra min familiefil. 
Skjermbildet viser 3 generasjoner. Hva ser vi? 
I midten (Hans Gulbrandsen & Karoline Olsdatter) finnes det ekteparet vi ønsker å arbeide 
med. Vi kan også se at Hans Gulbrandsen er markert.. Du markerer en person ved å klikke med 
venstre musetast. 
Over ektemannen står hans foreldre og over hustruen hennes foreldre. Du får frem foreldrene 
ved å klikke med venstre musetast. Legg merke til at dette ekteparet kommer midt i bildet. 
Under ekteparet står alle de barn de hadde sammen. For å komme til et av barna klikker du med 
venstre musetast på den du ønsker. Som ved å klikke på foreldrene kommer nå dette barnet (og 
eventuelt ektefelle) midt i skjermbildet. 

 

4.2.1. Symboler brukt på foreldre 
Etter hver mor og/eller far kan det stå et ”+”-tegn. Dette betyr at denne personen er registrert 
med foreldre. 
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4.2.2. Symboler brukt på barn 
Etter hvert barn kan det stå forskjellige symboler. 
”+” betyr at dette barnet har barn registrert. 
”§” betyr at dette barnet er gift, men ikke har barn. 
”!” betyr at dette barnet aldri var gift. 

4.2.3. Knapperad under ektemann/hustru 
Under ektemann og hustru er det en knapperad. Denne kan som hovedverktøylinjen endres ved 
å klikke høyre musetast. Jeg har kun flyttet foreldre-knappen lenger til venstre. Hvis det er fylt 
inn informasjon ”bak” knappene eller knappene har en funksjon vil de være fargelagt. 

4.2.3.1. Knapperad, hustru-knapp 

 

Ved å klikke på denne knappen vil du få opp en liste over ektemannens hustruer. 
Det vil også stå et tall som viser hvor mange hustruer som er registrert. Du kan 
også registrere en ny ektemann via denne knappen. 

4.2.3.2. Knapperad, ektemann-knapp 

 

Ved å klikke på denne knappen vil du få opp en liste over hustruens ektemenn. 
Det vil også stå et tall som viser hvor mange ektemenn som er registrert. Du kan 
også registrere en ny hustru via denne knappen. 

4.2.3.3. Knapperad, søsken-knapp 

 

Ved å klikke på denne knappen vil du få opp en liste over alle denne personens 
søsken. Det vil også stå et tall som viser hvor mange søsken som er registrert. 
Vises det en rød ring oppe til høyre indikerer dette at det også er registret 
halvsøsken. Nye søsken kan også legges inn via denne knappen. 

4.2.3.4. Knapperad, foreldre-knapp 

 

Ved å klikke på denne knappen vil du få opp en liste over de foreldrene som er 
registrert for denne personen. Du kan faktisk ha registrert flere foreldrepar til en 
person. Tallet som vises er hvor mange foreldre som er registrert. 
For raskt å bytte mellom ekteskap kan du trykke i det grå feltet enten til høyre for 
hustruen eller til venstre for ektemannen. 

4.2.3.5. Knapperad, notat-knapp 

 

Ved å klikke på denne knappen kan du se eller legge inn notater på en person. Du 
kan legge inn generelle notater, forskningsresultater eller medisinske notater. 
Registrering av notater er beskrevet et annet sted i dokumentet. 

4.2.3.6. Knapperad, bildegalleri–knapp 

 

Ved å klikke på denne knappen kan du se eller legge inn bilder, video eller lyd for 
en person. Registrering av dette er foreløpig ikke beskrevet her. 

4.2.3.7. Knapperad, hendelse–knapp 

 

Ved å klikke på denne knappen kan du se eller legge inn flere hendelser for en 
person. Hendelser kan for eksempel være konfirmasjon, bopel, folketelling etc. 
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4.2.3.8. Knapperad, kilde–knapp 

 

Ved å klikke på denne knappen kan får du opp alle tilknyttede kilder for denne 
personen. Registrering av kilder er nærmere beskrevet et annet sted i dokumentet. 

4.2.3.9. Knapperad, Alternativt navn–knapp 

 

Ved å klikke på denne knappen kan du se eller legge inn flere navnevarianter til 
en person. Registrering av dette er foreløpig ikke beskrevet her. 

4.2.3.10. Knapperad, adresse–knapp 

 

Ved å klikke på denne knappen kan du se eller legge inn adressen til en person. 
Registrering av dette er foreløpig ikke i dokumentet. 

4.2.3.11. Knapperad, gjøremål-knapp 

 

Ved å klikke på denne knappen kan du se eller legge inn forskjellige gjøremål for 
personen. Registrering av dette er foreløpig ikke beskrevet her. 

4.2.4. Skjermvisning 
Ved å klikke med høyre eller 
venstre musetast til venstre for 
informasjonen om en person 
kommer du inn i et 
skjermbilde hvor du kan sette 
opp hvilke 5 felt som skal 
vises for hver person. Her er 
hva jeg har satt opp: 
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4.3. Anetavle 
Dette er et vindu som viser den markerte personens aner. Du kan navigere deg rundt i bildet 
ved å klikke på de enkelte personene. Øverst til venstre vises ektefeller og barn til den markerte 
personen. Nederst til venstre vises personens søsken. I tillegg er det der en knapperad som 
tilsvarer de du finner i Familie-vinduet. Denne knapperaden kan også redigeres ved å 
høyreklikke med musetasten. 

Merk også at du får frem noen 
ekstra valg hvis du høyre-
klikker med musetasten på et 
navn. 
 
Pilen etter navnene helt til 
høyre indikerer at det er 
registrert flere aner til denne 
personen. Ved å klikke med 
høyre musetast på høyrepilen 
flytter man seg et ledd 
bakover i slekten. 
 
Pilen foran navnet til venstre 
midt i bildet indikerer at det er 
registrert barn til denne 
personen. Ved å klikke med 
høyre musetast på venstre-
pilen flytter man seg et ledd 
forover i slekten. 

 

4.4. Etterkommere 
Dette er et vindu som viser 
den markerte personens 
etterkommere. 
 
Merk at det er forskjell på om 
du klikker med høyre 
musetast, dobbeltklikker eller 
klikker med høyre musetast. 
 
De fleste knappene til høyre 
burde være selvforklarende.  
 
På alle knapper i Legacy vil 
det komme frem en liten 
undertekst hvis du holder 
kursor over knappen. I tillegg 
vises det en del status i 
statusfeltet nederst til venstre.  
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4.5. Kronologi 
Dette er et vindu som viser 
hendelser i den markerte 
personens liv. 
 
En veldig nyttig oversikt.  
 
De fleste knappene til høyre 
burde være selvforklarende.  
 
Merk at det er mange 
muligheter ved å gå inn på 
Valg. Her kan du bestemme 
hva som skal vises og 
hvordan dette skal vises. 

 

4.6. Indeks 
Dette er et vindu som viser 
alle personer som er 
registrert i familiefilen 
med noe informasjon for 
hver person. For å få listen 
sortert på person-ID kan 
du trykke på RIN.  
 
Tilsvarende hvis du ønsker 
å få listen sortert på 
fornavn eller etternavn 
trykker du på Fornavn 
eller Etternavn.  
 
For å endre hvilke felter 
du ønsker skal vises 
trykker du på Valg. 

 
Dette gir deg nesten samme oversikten som Navneliste. Denne finner du på menylinjen ved å 
velge Vis -> Navneliste. Navneliste er en av de oversiktene jeg har lagt opp en egen knapp for. 
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5. Registrering/Feilretting 

5.1. Sentrale registre 
Legacy har disse sentrale registrene: 

• Adresselister 
• Sted 
• Etternavn 
• Kilde 
• Kildetype 
• Hendelsinformasjon 
• Ekteskapsstatus 
• Barnestatus 
• Slektsforhold barn-forelder 
• Bildeplassering 
• Gjøremålskategori 
• Gjøremålssted 

 
Ved å gå inn på disse ved å velge Vis, Sentrale registre, <ditt valg> kan du f eks oppdatere 
skrivefeil på et stedsnavn på en enkelt måte. I mange tilfeller er det tidsbesparende å gå via 
disse registrene. 

5.2. Registrering av sted? 
Jeg prøver å registrere alle stedsnavn på formen ”Plass, Gård, Sogn/Kommune, Fylke”. 
Jeg deler de forskjellige navnene med komma. 
Jeg har valgt å ikke legge inn land. Har jeg stedsnavn/områder utenfor Norge legger jeg dette 
inn for eksempel på formen ”Värmland, Sverige”. 
Skal man senere kjøre en sjekk av sine data mot DIS-Norge sin DIStreff-database er det viktig 
at du registrerer stedsnavn på denne formen. Vær konsekvent når du registrerer stedsnavn. 

5.3. Registrering av kilde 
Kilder er noe av det viktigste jeg registrerer. Heldigvis begynte jeg veldig tidlig å registrere 
kildene, men jeg var ikke like konsekvent på hvordan jeg registrerte dem. Det er jeg nå. 
Det er bedre å bruke 1-2 minutt ekstra på å registrere kildehenvisningen, med det samme du har 
funnet din informasjon, enn å måtte bruke 10-15 minutter på å finne informasjonen en gang til 
når du for eksempel et par år senere begynner å lure på hvor fant jeg dette? 
Legacy opererer med noe de kaller sentral kilde. For meg er en sentral kilde for eksempel: 

• ”Fet Bygdebok, bind 2” 
• ”Aurskog Klokkerbok 1901-1921 (Klok I4)” 

 
Til hver kilde registrerer jeg detaljinformasjon (hvor har jeg funnet kilden). Med 
detaljinformasjon vil kildehenvisningen da kunne bli: 

• Fet Bygdebok, bind 2, side 663 
• Aurskog Klokkerbok 1901-1921 (Klok I4), kort 4/9, side 90, no 40 

 
Leter man på mikrofilmkort 4 av 9 i Aurskog Klokkerbok i fra 1901-1921 (som kalles Klok I4) 
på side 90 og innførsel 40 vil man finne dåpen til min farmor J  
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Vi kan altså ha mange forskjellige detaljinformasjoner til samme sentrale kilde. 
Til hver detaljinformasjon kan man legge inn detaljtekst. Dette har ikke jeg gjort i alle tilfeller, 
men vil vise dette i eksemplet lenger ned i dokumentet. 

5.4. Hendelse 
Legacy har 4 hendelser i en persons liv som standard (født, døpt, død og begravd). I tillegg kan 
du legge inn mange andre standardhendelser (for eksempel konfirmasjon, bopel, yrke) eller 
definere dine egne hendelser. Finner jeg en person i en folketelling registrerer jeg ikke dette 
som en hendelse=Folketelling, men hendelse=Bopel. Dette fordi folketellingen faktisk fortalte 
hvor folk bodde. På rapporter blir det også seende penere ut. 
En hendelse jeg synes mangler i Legacy er muligheten til å registrere at denne personen for 
eksempel var fadder/forlover til en annen person. 

5.5. Notat 
Du kan registrere 3 forskjellige notattyper til en person, generelle, forskning og medisinske. Jeg 
har valgt å ikke beskrive noe mer om disse typene, men har selv tatt i bruk alle 3 typene. 

5.5.1. Formatering av tekst i notater 
Teksten i notatfeltene kan du få formatert. Merk den teksten du ønsker formatert og trykk en av 
de ctrl-kombinasjonene som er listet under: 

Ctrl + B Vil gi deg fet skrift. 
Ctrl. + I Vil gi deg tekst i kursiv. 
Ctrl. + U Vil gi deg underlinjert tekst 
Ctrl. + S Vil gi deg Superscript tekst (hevet tekst) 

 
Legg merke til at det legges inn «formateringskode» foran teksten du ønsker formatert og 
«/formateringskode» for å slå av formatering. Du kan kombinere alle formateringene. 
 
For eksempel vil «b»«u»TEST«/b»tekst«/u» i et notatfelt gi resultatet TESTtekst. 
 
Denne egenskapen med formatering er spesielt nyttig i rapporter eller hvis du vil generere egne 
hjemmesider. 

5.5.2. HTML-kode i notater 
For de som kjenner litt til dette med HTML og hjemmesider er det greit å vite at du kan legge 
inn HTML-kode i notatfeltene. Dette er veldig praktisk hvis du ønsker at linker skal komme 
frem på hjemmesidene du genererer. 
Ønsker du for eksempel å ha en link til DIS-Norge på dine hjemmesider kan du legge inn 
følgende i notatfeltet: «a href="http://www.disnorge.no/"»DIS-Norge«/a» 

5.5.3. Hvordan få frem spesialtegnene « og » 
For å få frem spesialtegnet ”«” må du holde nede ALT-tasten og samtidig trykke 0171 på det 
numeriske tastaturet. For spesialtegnet ”»” er tallkombinasjonen 0187. 
 
Trykker du CTRL + B/I/U/S kommer disse spesialtegnene automatisk. 
Skulle ikke dette fungere kan det hende at du i oppsettet har satt at du ikke kan ”Aktivere 
snarveitaster for å sette inn formateringskoder i teksten”. 
Dette kan du sjekke via Valg -> Skreddersy, arkfane Registrering. 

http://www.disnorge.no/
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5.6. Raskere registrering av steder og datoer 
For raskere å kunne 
registrere data husker 
Legacy de 10 siste 
registreringene du har 
gjort på datoer og steder. 
 
Du får frem denne listen 
ved å høyreklikke foran 
feltet du skal fylle inn. 

 

5.7. Raskere registrering av hendelser 
Noen ganger har man behov for å registrere samme hendelse på flere personer. Det er da 
tungvint å skrive den samme informasjonen om igjen flere ganger. 
Legacy kan selvfølgelig gjøre noe med dette J  
 
 
Min oldefar hadde en 
tvillingbror og de ble 
konfirmert på samme 
dag. 
 
For raskt å registrere 
dette tar jeg frem 
Hjalmar, merker 
konfirmasjonen og 
trykker Rediger. 
 

 
 
 
Når hendelsen kommer 
opp trykker du 
kopierings-knappen nede 
til høyre (se pil). 
 
Du vil da kopiere all 
hendelsesinformasjon og 
kildehenvisning til en 
utklippstavle. 
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Så henter jeg frem den 
personen jeg vil kopiere 
denne hendelsen til. 
 
Under hendelser trykker 
jeg på Ny. 

 
 
 
 
I vinduet som kommer 
opp trykker jeg så på 
knappen se pill (Lim inn 
hendelse fra utklipps-
tavlen. 

 
 
 
Slik ble resultatet. 
 
Legg merke til at kilde-
henvisningen automatisk 
blir med. 
 
Denne prosessen er 
veldig nyttig hvis du 
skal registrere en hel 
familie med samme 
bopel (fra folketelling). 
 
SÅ trykker jeg Lagre. 
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Slik ser informasjonen 
om Alfred ut etter 
kopiering av hendelse. 
 
Trykk så Lagre. 

 
 

5.8. Sammenslåing av flere etternavn/steder/kilder 
Hvis du finner ut at du har flere etternavn/steder/kilder som egentlig er de samme, men at du 
har skrevet de på forskjellig måte er det veldig enkelt å slå disse navnene sammen. 

 
I eksemplet over er det registrert kilden Fet Bygdebok, bind 2 på 4 forskjellige måter: 

• Fet Bygdebok II 
• Fet, Bygdebok Fet, 2 
• Fet, Bygdebok, bind 2 
• Fet, Fet Bygdebok, bind 2 

 
Det er kun den som er understreket jeg ønsker å beholde (Fet, Bygdebok, bind 2). 
Det jeg da gjør er å holde Control-tasten nede mens jeg merker de jeg vil slå sammen med den 
riktige. Så trykker jeg på Slå sammen uthevet kilde med en annen… Så kommer dette bildet 
opp. 
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Der merker jeg så kilden jeg vil beholde og trykker på Uthev målkilde, trykk deretter på denne 
knappen 
 
Ta sikkerhetskopi av familiefilen før du gjør dette. Kan ikke angres! 
 
Ser man nøye etter ser man at jeg har gitt kilden navnet ”Fet, Bygdebok, bind 2”. På alle 
rapporter er det imidlertid det som er nevnt i Tittel ”Bygdehistorien for Fet, bind 2” som 
kommer frem. 
Husk altså at du kan benytte samme teknikk på etternavn og steder. 
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5.9. ”Kjønnsskifte” 
Det hender at jeg har registrert en person med feil kjønn. 
Så lenge jeg ikke har knyttet denne personen sammen i et ekteskap/forhold kan jeg enkelt gå 
inn på personen ved å sette M (mann) eller K (kvinne) på personen for å få endret kjønnet. 

 

5.10. Bytte kjønn på ektepar 
Du kan ikke registrere 2 personer med samme kjønn som et par i Legacy. 
 
Jeg har hatt tilfeller hvor jeg har registrert mannen som kvinne og omvendt. Legacy lar meg 
også endre dette. Da merker jeg en av personene i ekteskapet og velger Rediger -> Bytt 
ektemann og hustru. 
 
Dessverre fungerer ikke dette hvis en av personene er gift mer enn 1 gang. Da må jeg bruke 
teknikken med frakoble, samt å holde tunga rett i munnen J  
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6.  Rapporter 
Legacy har mange forskjellige rapporter og jeg kommer kun til å vise inntil 1 side fra hver av 
de rapportene jeg bruker mest. 

6.1. Familie 
 
Familierapport for Hans /GULBRANDSEN/ 
 
======================================================================== 
Ektemann: Hans /GULBRANDSEN/ 
======================================================================== 
 Også kjent som:  
           Født: 7 Jul 1858 - Fet, Akershus 
           Døpt: 18 Jul 1858 - Fet Kirke, Fet, Akershus 
            Død: 1 Okt 1917 - Fet, Akershus 
       Begravet: 5 Okt 1917 - Fet Kirke, Fet, Akershus 
            Far: Gulbrand /PEDERSEN/ (1831-1905) 
            Mor: Anne /HANSDATTER/ (1823-1899) 
       Ekteskap: 1883                             Sted: Fet Kirke, Fet,  
                  Akershus 
======================================================================== 
  Hustru: Karoline /OLSDATTER/ 
======================================================================== 
 Også kjent som:  
           Født: 1861 - Fet, Akershus 
           Døpt:  
            Død: 1922 
       Begravet:  
======================================================================== 
Barn 
======================================================================== 
1  M  * Ole Georg /HANSEN/ 
           Født: 1883 - Fet, Akershus 
           Døpt:  
            Død: 1930 
       Begravet:  
      Ektefelle:  
  Ekteskapsdato:  
------------------------------------------------------------------------ 
2  K  Anne /HANSDATTER/ 
           Født: 1888 - Fet, Akershus 
           Døpt:  
            Død: 1893 
       Begravet:  
      Ektefelle:  
  Ekteskapsdato:  
------------------------------------------------------------------------ 
 
Sist endret: 27 Apr 2004 
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6.2. Etterkommere 
 
Etterkommere av Lars /PEDERSEN NERDRUM/ 
--------------------------------------- 
1-Lars Pedersen Nerdrum f. 1709, Løken, Fet, d. 1791, Skårer, Fet +Berte 
Albertsdatter Hammeren f. , Hammeren, Sørum 
|2-Lars Larsen Skårer f. 1742, Østigarn, Skårer, Fet, d. 1804 
| +Anne Baardsdatter Teien f. Omkr 1755, Teien, Rælingen, d. 1804 
||3-Lars Larsen Skårer f. 1782 
|| +Mari Johnsdatter Aarnes f. 1791 
||3-Martha Larsdatter f. 1784 
||3-Peder Larsen f. 1787, d. 1839 
|| +Ingeborg Gulbrandsdatter Kjus f. 1790, Kjus, Skedsmo, d. 1856 
|||4-Anne Dorthea Pedersdatter f. 1816, Fet 
||| +Gudmund Engebretsen f. Omkr 1826, Sørum 
||||5-Engebret Gudmundsen Åsgård f. 1854, Sørum 
|||4-Torger Pedersen f. 1818, Skårer, Fet, d. 1849 
||| +Anne Hansdatter f. 12 Mar 1823, Hval, Fet, d. 5 Sep 1899,  
|||  Skårer, Fet 
|||4-Gulbrand Pedersen f. 21 Sep 1831, Skårer, Fet, d. 8 Okt 1905,  
|||  Skårer, Fet 
||  +Anne Hansdatter f. 12 Mar 1823, Hval, Fet, d. 5 Sep 1899,  
||   Skårer, Fet 
|| |5-Hans Gulbrandsen f. 7 Jul 1858, Fet, d. 1 Okt 1917, Fet,  
|| |  Akershus 
|| |5-Torger Gulbrandsen f. 30 Des 1851, Skårer, Fet 
|| |5-Karoline Gulbrandsdatter f. 28 Des 1853, Skårer, Fet 
|| |5-Julie Gulbrandsdatter f. 28 Sep 1855, Skårer, Fet 
|| |5-Lovise Gulbrandsdatter f. 6 Jun 1860, Skårer, Fet 
|| |5-Martin Gulbrandsen f. 7 Sep 1862, Skårer, Fet, d. 5 Nov 1862,  
|| |  Skårer, Fet 
|| |5-Maren Gulbrandsdatter f. 30 Apr 1864, Skårer, Fet, d. 1901 
|| |5-Petrine Gulbrandsdatter f. 8 Des 1866, Skårer, Fet, d. 1956 
|| |5-Anne Gurine Gulbrandsdatter f. 27 Okt 1868, Skårer, Fet 
||3-Anne Dorothea Larsdatter f. 1790, Østigarn, Skårer, Fet, d. 1863 
|| +Jens Hansen f. 1792, N Løken, Fet, d. 1852 
||3-Maria Larsdatter f. 1793 
|2-Marie Larsdatter f. 1748 
  +Ole Torstensen 
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6.3. Person 
 
======================================================================== 
Personrapport for Gulbrand /PEDERSEN/ 
======================================================================== 
     Navn: Gulbrand Pedersen(1, 2)  
      Kjønn: M 
------------------------------------------------------------------------ 
Personinformasjon 
------------------------------------------------------------------------ 
           Født: 21 Sep 1831 - Skårer, Fet, Akershus(3)  
            Dåp: 2 Okt 1831 - Fet Kirke, Fet, Akershus 
            Død: 8 Okt 1905 - Skårer, Fet, Akershus(4, 5)  
     Begravelse: 13 Okt 1905 - Fet Kirke, Fet, Akershus 
 Dødsårsak:  
------------------------------------------------------------------------ 
Hendelser 
------------------------------------------------------------------------ 
   1. Han ble konfirmert den 11 Okt 1846 i Fet Kirke, Fet, Akershus.  
------------------------------------------------------------------------ 
Foreldre 
------------------------------------------------------------------------ 
            Far: Peder Larsen (1787-1839)(6, 7)   
            Mor: Ingeborg Gulbrandsdatter Kjus (1790-1856)(6)   
------------------------------------------------------------------------ 
Ektefeller og barn 
------------------------------------------------------------------------ 
1. *Anne Hansdatter (12 Mar 1823 - 5 Sep 1899)(1, 2, 8)   
       Ekteskap: 20 Sep 1851 - Fet Kirke, Fet, Akershus(9)  
         Status:  
       Barn: 
          1. Hans Gulbrandsen (7 Jul 1858 - 1 Okt 1917)(1)  
          2. Torger Gulbrandsen (30 Des 1851 -           )(10)  
          3. Karoline Gulbrandsdatter (28 Des 1853 -           )(1)  
          4. Julie Gulbrandsdatter (28 Sep 1855 -           )(1)  
          5. Lovise Gulbrandsdatter (6 Jun 1860 -           )(1, 11)  
          6. Martin Gulbrandsen (7 Sep 1862 - 5 Nov 1862)(1)  
          7. Maren Gulbrandsdatter (30 Apr 1864 - 1901)(1)  
          8. Petrine Gulbrandsdatter (8 Des 1866 - 1956)(12)  
          9. Anne Gurine Gulbrandsdatter (27 Okt 1868 -           )(1)  
======================================================================== 
Kildehenvisninger 
======================================================================== 
1. Jan E. Horgen, Bygdehistorien for Fet, bind 2, side 663.   
2. Jan E. Horgen, Bygdehistorien for Fet, bind 3, Side 536.   
3. Fet Kirkebok 1815-1842 (Mini 8), Kort 3/10, side 90, no 29.   
4. Fet Kirkebok 1905-1914 (Mini Fa0016), Kort 5/7, side 142, no 28.   
5. Fet Klokkerbok 1892-1906 (Klok I7), Kort 5/5, side 168, no 28.   
6. Jan E. Horgen, Bygdehistorien for Fet, bind 2, Side 662.   
7. Romerike Historielags årbok, bind IV, Side 230.   
8. Jan E. Horgen, Bygdehistorien for Fet, bind 2, Side 662, 663.   
9. Fet Kirkebok 1847-1859 (Mini 10), Kort 3/6, side 129, no 25.   
10. Jan E. Horgen, Bygdehistorien for Fet, bind 2, Side 663, 692.   
11. Rælingen Bygdebok, bind II, Side 500.   
12. Jan E. Horgen, Bygdehistorien for Fet, bind 2, Side 633, 634, 663.   
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6.4. Bøker/Annet 

6.4.1. Aner 
Denne rapporten går over denne og neste side. 
 
                            Aner til Hans Gulbrandsen 
 
 
                                Første generasjon 
 
1. Hans Gulbrandsen,(1) sønn av Gulbrand Pedersen og Anne Hansdatter, ble 

født den 7 Jul 1858 i Fet, ble døpt den 18 Jul 1858 i Fet Kirke, Fet, 
døde den 1 Okt 1917 i Fet, i en alder av 59 år, og ble begravet den 5 
Okt 1917 i Fet Kirke, Fet. 

 
Hans giftet seg med Karoline Olsdatter(1)  i 1883 i Fet Kirke, Fet.  

 
Barn i dette ekteskapet var: 

 
i. Ole Georg Hansen ble født i 1883 i Fet og døde i 1930, i en alder 

av 47 år. 
ii. Anne Hansdatter ble født i 1888 i Fet og døde i 1893, i en alder 

av 5 år.   
 
                          Andre generasjon (Foreldre) 
 
2. Gulbrand Pedersen,(1, 2) sønn av Peder Larsen og Ingeborg 

Gulbrandsdatter Kjus, ble født den 21 Sep 1831 i Skårer, Fet,(3) ble 
døpt den 2 Okt 1831 i Fet Kirke, Fet, døde den 8 Okt 1905 i Skårer, Fet, 
i en alder av 74 år,(4, 5) og ble begravet den 13 Okt 1905 i Fet Kirke, 
Fet.   

 
 Hendelser i hans liv: 
 
 *  Han ble konfirmert den 11 Okt 1846 i Fet Kirke, Fet.  
 
 Gulbrand giftet seg med Anne Hansdatter(1, 2, 7)  den 20 Sep 1851 i Fet 

Kirke, Fet(6). 
 
 Barn i dette ekteskapet var: 

 
i. Hans Gulbrandsen 
ii. Torger Gulbrandsen ble født den 30 Des 1851 i Skårer, Fet(8) og 

ble døpt den 18 Jan 1852 i Fet Kirke, Fet.   
iii. Karoline Gulbrandsdatter ble født den 28 Des 1853 i Skårer, Fet(9) 

og ble døpt den 22 Jan 1854 i Fet Kirke, Fet.   
iv. Julie Gulbrandsdatter ble født den 28 Sep 1855 i Skårer, Fet(10) 

og ble døpt den 21 Okt 1855 i Fet Kirke, Fet.   
v. Lovise Gulbrandsdatter ble født den 6 Jun 1860 i Skårer, Fet(11) 

og ble døpt den 24 Jun 1860 i Fet Kirke, Fet.   
vi. Martin Gulbrandsen ble født den 7 Sep 1862 i Skårer, Fet,(12) døde 

den 5 Nov 1862 i Skårer, Fet,(12) og ble begravet den 16 Nov 1862 
i Fet Kirke, Fet(12).   

vii. Maren Gulbrandsdatter ble født den 30 Apr 1864 i Skårer, Fet,(13) 
ble døpt den 15 Mai 1864 i Fet Kirke, Fet, og døde i 1901, i en 
alder av 37 år.   

viii. Petrine Gulbrandsdatter ble født den 8 Des 1866 i Skårer, Fet,(14) 
ble døpt den 25 Des 1866 i Fet Kirke, Fet, og døde i 1956, i en 
alder av 90 år.   

ix. Anne Gurine Gulbrandsdatter ble født den 27 Okt 1868 i Skårer, 
Fet(15) og ble døpt den 15 Nov 1868 i Fet Kirke, Fet.   



Vers. 0.8 Side 37 av 46 

 
3. Anne Hansdatter (1, 2, 7)  ble født den 12 Mar 1823 i Hval, Fet, 

Akershus,(16) ble døpt den 23 Mar 1823 i Fet Kirke, Fet, døde den 5 Sep 
1899 i Skårer, Fet, i en alder av 76 år,(17, 18) og ble begravet den 12 
Sep 1899 i Fet Kirke, Fet.   

 
 Hendelser i hennes liv: 
 
 *  Hun ble konfirmert den 1 Okt 1837 i Fet Kirke, Fet.  
 
 Anne giftet seg med Gulbrand Pedersen(1, 2)  den 20 Sep 1851 i Fet 

Kirke, Fet(6).   
 
 Anne giftet seg med deretter Torger Pedersen,(2, 19) sønn av Peder 

Larsen og Ingeborg Gulbrandsdatter Kjus, i 1846 i Fet Kirke, Fet.   
 
                        Tredje generasjon (Besteforeldre) 
 
4. Peder Larsen,(19, 20) sønn av Lars Larsen Skårer og Anne Baardsdatter 

Teien, ble født i 1787 og døde i 1839, i en alder av 52 år.   
 
 Peder giftet seg med Ingeborg Gulbrandsdatter Kjus(19).   
 
 Barn i dette ekteskapet var: 
 

i. Anne Dorthea Pedersdatter ble født i 1816 i Fet.   
ii. Torger Pedersen ble født i 1818 i Skårer, Fet og døde i 1849, i en 

alder av 31 år.   
iii. Gulbrand Pedersen 

 
5. Ingeborg Gulbrandsdatter Kjus (19)  ble født i 1790 i Kjus, Skedsmo, 

Akershus og døde i 1856, i en alder av 66 år.   
 
 Ingeborg giftet seg med Peder Larsen(19, 20).   
 
---------------------------------------------------------------------------- 

Kilder 
 
1. Jan E. Horgen, Bygdehistorien for Fet, bind 2, side 663.   
2. Jan E. Horgen, Bygdehistorien for Fet, bind 3, Side 536.   
3. Fet Kirkebok 1815-1842 (Mini 8), Kort 3/10, side 90, no 29.   
4. Fet Kirkebok 1905-1914 (Mini Fa0016), Kort 5/7, side 142, no 28.   
5. Fet Klokkerbok 1892-1906 (Klok I7), Kort 5/5, side 168, no 28.   
6. Fet Kirkebok 1847-1859 (Mini 10), Kort 3/6, side 129, no 25.   
7. Jan E. Horgen, Bygdehistorien for Fet, bind 2, Side 662, 663.   
8. Fet Kirkebok 1847-1859 (Mini 10), Kort 1/6, side 38, no 2.   
9. Ibid, Kort 2/6, side 52, no 8.   
10. Ibid, Kort 2/6, side 66, no 53.   
11. Fet Kirkebok 1857-1866 (Mini 11), Kort 1/3, side 36, no 26.   
12. Fet Kirkebok 1860-1866 (Mini 12), Kort 2/4, side 64, no 30.   
13. Fet Kirkebok 1857-1866 (Mini 11), Kort 2/3, side 84, no 18.   
14. Ibid, Kort 3/3, side 116, no 65.   
15. Fet Kirkebok 1867-1877 (Mini 13), Kort 1/8, side 22, no 41.   
16. Fet Kirkebok 1815-1842 (Mini 8), Kort 2/10, side 54, no 22.   
17. Fet Kirkebok 1892-1904 (Mini 15), Kort 5/7, side 158, no 28.   
18. Fet Klokkerbok 1892-1906 (Klok I7), Kort 4/5, side 159, no 28.   
19. Jan E. Horgen, Bygdehistorien for Fet, bind 2, Side 662.   
20. Romerike Historielags årbok, bind IV, Side 230.   
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6.4.2. Etterkommere 
Denne rapporten går over 3 sider. 
 
 
 
                        Etterkommere av Gulbrand Pedersen 
 
 

Første generasjon 
 
1. Gulbrand Pedersen,(1, 2) sønn av Peder Larsen og Ingeborg 

Gulbrandsdatter Kjus, ble født den 21 Sep 1831 i Skårer, Fet,(3) ble 
døpt den 2 Okt 1831 i Fet Kirke, Fet, døde den 8 Okt 1905 i Skårer, Fet, 
i en alder av 74 år,(4, 5) og ble begravet den 13 Okt 1905 i Fet Kirke, 
Fet.   

 
 Hendelser i hans liv: 
 
 *  Han ble konfirmert den 11 Okt 1846 i Fet Kirke, Fet.  
 
 Gulbrand giftet seg med Anne Hansdatter(1, 2, 7)  den 20 Sep 1851 i Fet 

Kirke, Fet(6).   
 
 Hendelser i hennes liv: 
 
 *  Hun ble konfirmert den 1 Okt 1837 i Fet Kirke, Fet.  
 
 Barn i dette ekteskapet var: 
 
+ 2 M i. Hans Gulbrandsen(1) ble født den 7 Jul 1858 i Fet, ble døpt den 

18 Jul 1858 i Fet Kirke, Fet, døde den 1 Okt 1917 i Fet, i en 
alder av 59 år, og ble begravet den 5 Okt 1917 i Fet Kirke, 
Fet. 

  3 M ii. Torger Gulbrandsen(8) ble født den 30 Des 1851 i Skårer, Fet(9) 
og ble døpt den 18 Jan 1852 i Fet Kirke, Fet. 

 
   Hendelser i hans liv: 
 
   * Han ble konfirmert den 30 Nov 1866 i Fet Kirke, Fet (10). 
 
   Torger giftet seg med Pettrine Andersdatter(8)  den 23 Jan 1882 

i Skedsmo Kirke, Skedsmo(11).   
  4 K iii. Karoline Gulbrandsdatter(1) ble født den 28 Des 1853 i Skårer, 

Fet(12) og ble døpt den 22 Jan 1854 i Fet Kirke, Fet.   
 
   Hendelser i hennes liv: 
 
   * Hun ble konfirmert den 4 Okt 1868 i Fet Kirke, Fet.(13)  
 
   Karoline giftet seg med Engebret Gudmundsen Åsgård(1)  den 11 

Jun 1878 i Fet Kirke, Fet(14).   
 
   Hendelser i hans liv: 
 
   * Han ble konfirmert den 3 Okt 1869.  
  5 K iv. Julie Gulbrandsdatter(1) ble født den 28 Sep 1855 i Skårer, Fet 

(15) og ble døpt den 21 Okt 1855 i Fet Kirke. 
 
   Hendelser i hennes liv: 
 
   * Hun ble konfirmert den 2 Okt 1870 i Fet Kirke, Fet.(16)  
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   Julie giftet seg med Petter Nilsen Børkeeie(1)  den 13 Jul 1877 

i Fet Kirke, Fet(17).   
  6 K v. Lovise Gulbrandsdatter(1, 18) ble født den 6 Jun 1860 i Skårer, 

Fet(19) og ble døpt den 24 Jun 1860 i Fet Kirke,  
 
   Hendelser i hennes liv: 
 
   * Hun ble konfirmert den 23 Mai 1875 i Fet Kirke, Fet (20). 
 
   Lovise giftet seg med Otto Larsen(1, 18)  den 11 Jun 1888 i Fet 

Kirke, Fet(21).   
  7 M vi. Martin Gulbrandsen(1) ble født den 7 Sep 1862 i Skårer, Fet 

(22) døde den 5 Nov 1862 i Skårer, Fet (22) og ble begravet den 
16 Nov 1862 i Fet Kirke (22). 

  8 K vii. Maren Gulbrandsdatter(1) ble født den 30 Apr 1864 i Skårer, Fet 
(23) ble døpt den 15 Mai 1864 i Fet Kirke, Fet, og døde i 1901, 
i en alder av 37 år.   

 
   Hendelser i hennes liv: 
 
   * Hun ble konfirmert den 20 Okt 1878 i Fet Kirke, Fet (24). 
  9 K viii. Petrine Gulbrandsdatter(25) ble født den 8 Des 1866 i 

Skårer, Fet (26) ble døpt den 25 Des 1866 i Fet Kirke, Fet, og 
døde i 1956, i en alder av 90 år.   

 
   Hendelser i hennes liv: 
 
   * Hun ble konfirmert den 16 Okt 1881 i Fet Kirke, Fet (27). 
 
   Petrine giftet seg med Sigvart Martin Kristoffersen(29)  den 14 

Okt 1887 i Fet Kirke, Fet(28).   
  10 K ix. Anne Gurine Gulbrandsdatter(1) ble født den 27 Okt 1868 i 

Skårer, Fet(30) og ble døpt den 15 Nov 1868 i Fet Kirke, Fet.   
 
   Hendelser i hennes liv: 
 
   * Hun ble konfirmert den 7 Okt 1883 i Fet Kirke, Fet.(31)  
 
   Anne giftet seg med Hans Thorvald Jensen Asak(1).   
 

Andre generasjon (Barn) 
 
2. Hans Gulbrandsen(1) ble født den 7 Jul 1858 i Fet, ble døpt den 18 Jul 

1858 i Fet Kirke, Fet, døde den 1 Okt 1917 i Fet, i en alder av 59 år, 
og ble begravet den 5 Okt 1917 i Fet Kirke, Fet.   

 
 Hans giftet seg med Karoline Olsdatter(1)  i 1883 i Fet Kirke, Fet.  
 
 Barn i dette ekteskapet var: 
 
 11 M  i. Ole Georg Hansen(1) ble født i 1883 i Fet og døde i 1930, 

i en alder av 47 år.   
 12 K  ii. Anne Hansdatter(1) ble født i 1888 i Fet og døde i 1893, i 

en alder av 5 år.   



Vers. 0.8 Side 40 av 46 

 
---------------------------------------------------------------------------- 

Kilder 
 
1. Jan E. Horgen, Bygdehistorien for Fet, bind 2, side 663.   
2. Jan E. Horgen, Bygdehistorien for Fet, bind 3, Side 536.   
3. Fet Kirkebok 1815-1842 (Mini 8), Kort 3/10, side 90, no 29.   
4. Fet Kirkebok 1905-1914 (Mini Fa0016), Kort 5/7, side 142, no 28.   
5. Fet Klokkerbok 1892-1906 (Klok I7), Kort 5/5, side 168, no 28.   
6. Fet Kirkebok 1847-1859 (Mini 10), Kort 3/6, side 129, no 25.   
7. Jan E. Horgen, Bygdehistorien for Fet, bind 2, Side 662, 663.   
8. Ibid, Side 663, 692.   
9. Fet Kirkebok 1847-1859 (Mini 10), Kort 1/6, side 38, no 2.   
10. Fet Kirkebok 1860-1866 (Mini 12), Kort 1/4, side 23, no 5.   
11. Skedsmo Klokkerbok 1873-1882 (Klok I 3), Kort 7/11, side 228, no 2.   
12. Fet Kirkebok 1847-1859 (Mini 10), Kort 2/6, side 52, no 8.   
13. Fet Kirkebok 1867-1877 (Mini 13), Kort 3/8, side 120, no 6.   
14. Fet Kirkebok 1878-1891 (Mini 14), Kort 3/6, side 156, no 12.   
15. Fet Kirkebok 1847-1859 (Mini 10), Kort 2/6, side 66, no 53.   
16. Fet Kirkebok 1867-1877 (Mini 13), Kort 4/8, side 131, no 4.   
17. Ibid, Kort 5/8, side 187, no 17.   
18. Rælingen Bygdebok, bind II, Side 500.   
19. Fet Kirkebok 1857-1866 (Mini 11), Kort 1/3, side 36, no 26.   
20. Fet Kirkebok 1867-1877 (Mini 13), Kort 4/8, side 152, no 17.   
21. Fet Kirkebok 1878-1891 (Mini 14), Kort 4/6, side 173, no 11.   
22. Fet Kirkebok 1860-1866 (Mini 12), Kort 2/4, side 64, no 30.   
23. Fet Kirkebok 1857-1866 (Mini 11), Kort 2/3, side 84, no 18.   
24. Fet Kirkebok 1878-1891 (Mini 14), Kort 3/6, side 122, no 23.   
25. Jan E. Horgen, Bygdehistorien for Fet, bind 2, Side 633, 634, 663.   
26. Fet Kirkebok 1857-1866 (Mini 11), Kort 3/3, side 116, no 65.   
27. Fet Kirkebok 1878-1891 (Mini 14), Kort 3/6, side 129, no 17.   
28. Ibid, Kort 4/6, side 172, no 11.   
29. Jan E. Horgen, Bygdehistorien for Fet, bind 2, Side 633, 663.   
30. Fet Kirkebok 1867-1877 (Mini 13), Kort 1/8, side 22, no 41.   
31. Fet Kirkebok 1878-1891 (Mini 14), Kort 3/6, side 134, no 19.   
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6.4.3. Mulige problemer 
Dette er en veldig OK rapport. Kjør den for dine data. Vedlegger et skjermbilde over noe av det 
som hele familiefilen testes mot: 

 

6.4.4. Kildehenvisninger 
Denne rapporten lister ut alle kilder som er registrert i familiefilen. For hver kilde listes det ut 
de personene som har kildehenvisning til denne kilden. 
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6.4.5. Stedsrapport 
I denne rapporten listes alle stedsnavn som er i familiefilen. For hvert stedsnavn listes det de 
personene som er nevnt under disse stedsnavnene. Vedlegger et lite bilde: 

 
 

7. Sikkerhetskopiering/tilbakekopiering av familiefil 
Sikkerhetskopi av familiefil er veldig viktig. Jeg prøver å ta sikkerhetskopi hver dag jeg har 
endret i min familiefil. Sikkerhetskopiene lagrer jeg utenfor huset, gjerne på jobben og hos 
annen familie. 

7.1. Sikkerhetskopiering av familiefil 
For å ta sikkerhetskopi velger jeg Fil -> Sikkerhetskopier familiefil… fra menylinjen. 
I vinduet som kommer opp (se under) skriver jeg inn dagens dato som en del av filnavnet. 

 
Etter at jeg har trykket Lagre tar jeg og kopierer denne filen over på et sikkerhetskopi-medium 
som jeg tar med ut av huset. 
Jeg benytter både CD-ROM, DVD og USB-memorybrikke. 
Jeg har alltid en kopi av familiefilen min på en USB-memorybrikke som jeg har i lomma. 
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7.2. Tilbakekopiering av familiefil 
Før eller siden vil det være nødvendig å kopiere tilbake en kopi av familiefilen. 
 
For å kunne gjøre dette må jeg lukke den familiefilen jeg har åpen. Dette gjør jeg ved å velge 
Fil -> Lukk familiefil fra menylinjen. 
 
Deretter velger jeg Fil -> Tilbakekopier familiefil… fra menylinjen. 
Så velger jeg den kopifilen jeg vil benytte for tilbakekopiering. Deretter trykker jeg Åpne. 
Så kommer et slikt vindu opp: 

 
I dette vinduet velger jeg hvor den tilbakekopierte familiefilen skal lagres og hva den skal hete 
før jeg trykker Lagre. 

 
Etter at tilbakekopiering er utført svarer jeg Ja på bildet som vist over. 

8. Import/eksport av GEDCOM-fil 
For import og eksport av GEDCOM-fil henviser jeg til Hjelp-filen. Jeg aktiviserer 
import/eksport ved å velge Fil -> fra menylinjen. 
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9. Legacy Charting Companion 
Et tilleggsprodukt jeg har kjøpt er Legacy Charting Companion. 
Dette kan brukes til å lage litt mer avanserte utskrifter enn det Legacy kan gjøre. Programmet 
kan lese min familiefil direkte. Under viser jeg kun små eksempler fra noen av rapportene. 
Dessverre er alle rapportene på engelsk. 

9.1. Halvsirkel 

 

9.2. Sirkel 
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9.3. Hourglass 
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9.4. Family Group Record 

 


