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 Nyhedsbrev 2 – 2019     November 2019 

Dette nyhedsbrev indeholder  
 Knappen Valg 
 Parforholdsvisningen 
 De sædvanlige påmindelser  

 

Kære Legacy-bruger, 

Her får du årets andet og sidste nyhedsbrev, som jeg håber, at du vil finde lærerigt, og hvor du forhåbentlig får nogle 
ideer til brug af funktioner i Legacy, som du måske endnu ikke har fået øje på. 

Knappen Valg 
Jeg har i tidligere i nyhedsbrevene skrevet om mulighederne for at tilpasse Legacy til dine egne ønsker og behov, se 
nyhedsbrev 3-2018. Nu vil jeg så henlede din opmærksomhed på knappen Valg, som findes adskillige steder i Legacy, 
f.eks. Efterslægt-, Kronologi- og Indeksfanerne. Du finder også en i Personinformationsvisningen. I alle de faner og 
visninger, hvor du kan se en Valg-knap, vil jeg anbefale, at du tager et nærmere kig på den, for der ligger forskellige 
funktioner gemt under den knap, som kan gøre tingene lidt lettere for dig, når du arbejder i Legacy. 

Jeg vil her kun fremhæve en enkelt af de funktioner, der kan administreres ved hjælp funktionerne under Valg-
knappen. I fanen Indeks, klikkes på knappen Valg. Dette åbner et lille vindue, som vist herunder… 

 

Ved at sætte de viste to flueben, får man mulighed for at søge på de evt. alternative navne, som du har knyttet til en 
personer, samt ligeledes personernes giftenavne, og det gælder både for mænd og kvinder, der skifter navn i 
forbindelse med et giftermål (Sæt flueben ved begge muligheder, da Legacy, af endnu ukendte årsager, kan blive lidt sløv, hvis 

kun den ene er markeret). Derudover kan man ændre søgerubrikken RIN til BrugerID. Det er en fordel, hvis man f.eks. 
er en af dem, der stadig sværger til at bruge anenumre og indtaster disse i personernes BrugerID-felt. 

Endelig er der Tilpas kolonner…, som jeg selv er meget glad for. I ovenstående skærmprint, kan man se, at jeg har 
tilføjet en kolonne Hashtags og en kolonne Slægtskab. Desuden har jeg ændret fødested til kun at vise Kort 
stednavn, som jeg har tilføjet i Masterliste for sted… Hvis du vil have en nærmere beskrivelse af, hvordan du tilpasser 
kolonnerne, så klik på knappen Hjælp, efter du har klikket på Tilpas kolonner… 
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Parforholdsvisningen 
Som man forhåbentlig ved, så bruges Parforholdsvisningen til at registrere et parforhold, hvad enten der er papir på 
forholdet eller ej, og uanset varigheden af forholdet. 
 

 
 
Parforholdsvisningen giver mulighed for at registrere de informationer, man kan finde om et par/parforhold. Også 
forhold, der ikke blev til mere end en kort affære, men som der kom et barn ud af. 
Blev parret ikke gift, skal man sætte flueben øverst til venstre ved feltet Parret blev ikke gift. Det er ret vigtigt, idet 
det bl.a. medfører, at teksten tilpasses således, at når man vil lave en udskrift, ændres teksten fra blev gift med… til 
havde et forhold til… 
 
Statusfeltet, der her i det viste eksempel er tomt, kan bruges til at give en status for parrets forhold. Det bruges 
f.eks. til at angive, når parret er samlevende, eller om parret er skilt. I det første tilfælde tilretter jeg teksten under 
fanen Tekstvalg. Den vender jeg tilbage til om et øjeblik. 

Midt i billedet kan man tilføje Begivenheder for parret (ikke individuelle begivenheder). 

Endelig er der mulighed for at tilføje giftenavne for parret. I de fleste tilfælde har det jo traditionelt kun været 
kvinderne, der ændrede navn i forbindelse med giftermål, men nu om dage tager parrene jo ofte hinandens 
efternavne. Her skal man være opmærksom på, at selvom et par bliver enige om at bruge begges efternavne, f.eks. 
Nygaard og Hansen, så er kun Hansen et efternavn, mens Nygaard skal anbringes i fornavn(e)-feltet – også selvom 
det oprindelig  var kvindens efternavn. Kun i de tilfælde, hvor navnene officielt sættes sammen med brug af 
bindestreg Nygaard-Hansen, er det korrekt at skrive begge navne i efternavn-feltet, ref. den danske navnelov. 

Klik på knappen Skift til højre for de to tomme felter til giftenavne for at ændre navnet. Hvis ikke navnet ændres ved 
giftermål, skal der ikke skrives noget i felterne, da de jo kun er beregnet til at kunne bruges i en søgning, hvis en 
person ændrer navn i forbindelse med giftermål/parforhold. Der er jo ingen grund til, at der skal kunne søges på det 
samme navn to gange. 

Under giftenavne-felterne ses endnu et felt, som her hedder Ingen – dan ikke giftenavne. Der findes her en anden 
mulighed, som IKKE anbefales (Erstat kvindens efternavn med mandens efternavn). Har man valgt denne mulighed, 
vil kvindens efternavn i ALLE tilfælde/alle parforhold, også de meget korte, der blot endte med en graviditet uden at 
føre til et ægteskab/samliv, blive ændret til mandens efternavn, og det ønsker man jo ikke, da det i langt de fleste 
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tilfælde vil være forkert, og i øvrigt har kvinder jo kun i en kort periode i slægtsforskningssammenhæng fået 
mandens efternavn som standard.  

I et rapportindeks vil det f.eks. se sådan ud, når man tilføjer nyt navn ved ægteskab: 

 

Bondrup, Marie vises altså i indeks med både pigenavn og giftenavn Hansen, Marie og med pigenavnet i parentes, 
så uanset, om man leder efter det ene eller det andet navn, så vises man til den side, hvor personen findes. 

Så HUSK, når du indtaster oplysninger om et parforhold, hvor du med sikkerhed ved, at kvinden (og/eller manden) 
antager et giftenavn, at dette giftenavn skal tilføjes i feltet nederst. 

Fanen Tekstvalg i parforholdsvisningen 
Som nævnt tidligere, så kan man under fanen Tekstvalg ændre den standardtekst, som Legacy bruger, når et 
parforhold beskrives. Hvis man klikker på fanen og ændrer teksten, så er det KUN teksten for det viste parforhold, 
der ændres. Ønsker man derimod, at teksten skal ændres permanent, dvs. for alle ægteskaber/parforhold i 
slægtsfilen, så skal man ændre den ved at klikke på fanen Valg i hovedværktøjslinjen > Tilpas > 8. Vis > 8.7 
Standardtekst vedr. … 

Det ser hos mig sådan ud: 
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Det er altså denne standardtekst, som man kan ændre for et enkelt par ved - under parforholdsvisningen - at klikke 
på fanen Tekstvalg. 

Filvedligeholdelse 
Det første du bør gøre, hvis du får en fejlmeddelelse – eller blot, hvis Legacy ikke ’opfører’ sig som ’det plejer’ – er at 
køre en filvedligeholdelse. Det bør i øvrigt også gøres jævnligt, selvom man ikke oplever uregelmæssigheder i 
programmet… Hvor tit du skal gøre det, afhænger af hvor meget du arbejder i programmet. Hvis du f.eks. bruger 
Legacy dagligt og laver mange tilføjelser/ændringer, så vil jeg anbefale, at du kører filvedligeholdelse mindst én gang 
om ugen. Hvis du kun bruger Legacy en enkelt gang om ugen, så kan du nok nøjes med at køre filvedligeholdelse 
hver 2.-3. måned. Funktionen Filvedligeholdelse finder du under fanen Fil > Filvedligeholdelse > Kontroller/reparer. 
Læs mere her http://legacydansk.dk/onewebmedia/Nyhedsbrev_3-2018.pdf 

Sikkerhedskopi af din(e) fil(er) 
Det kan åbenbart ikke siges ofte nok, at man ALTID skal tage en sikkerhedskopi af sine filer, når man har arbejdet 
med sin slægtsforskning. Jeg får jævnligt henvendelser fra fortvivlede brugere, hvis PC er gået i sort og ikke kan 
repareres. Legacy gemmer ikke jeres data andre steder end på jeres egen PC, medmindre I selv beder om det! 

Det betyder også, at hvis ikke du har forsikret dine slægtsdata, altså har lavet en sikkerhedskopi på et medie, der 
IKKE er dit C-drev (eller et andet fast drev) på din PC, så har du mistet hele dit arbejde med din slægt. Det er præcis 
det, det er – altså en forsikring, som du forhåbentlig aldrig får brug for, men som er nødvendig, hvis uheldet er ude. 
Derfor skal din sikkerhedskopi altid være opdateret. Læs mere i Nyhedsbrev 2-2017, som du finder her  
http://legacydansk.dk/onewebmedia/Nyhedsbrev_2-2017.pdf 

Da vi nu nærmer os december med hastige skridt, vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul

 

Venlig hilsen 

Anne Marie Holck 
www.legacydansk.com 
www.legacydansk.dk   
www.legacyfamilytree.dk  


