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Læringsvideoer
Jeg er gået i gang med at lave læringsvideoer, så nye (og måske også lidt mere erfarne) brugere af Legacy, kan se,
hvordan vi anbefaler brugerne at bruge Legacys forskellige funktioner.
De første to videoer omhandler:
Kom i gang med Legacy via import af en gedcom-fil fra et andet program.
Tilknytning af kilder i Legacy.
Du finder videoerne her https://legacydansk.dk/nyhedsbreve_videoer
Planen er at lave flere videoer, som kan hjælpe brugerne med de forskellige funktioner i Legacy. Disse vil
efterhånden også blive lagt op på hjemmesiden.

Hashtags
Jeg vil igen slå et slag for brugen af Hashtag-funktionen, som giver brugerne mulighed for at markere forskellige
personer og grupper i deres slægtsfil.
Du bestemmer selv, og du navngiver selv, se nedenstående eksempel:
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Ovenfor er vist eksempler på, hvad jeg bruger Hashtags til. Mest af alt bruger jeg dem til at identificere, hvilke
personer i min slægtsfil, som jeg har DNA-match med og ikke mindst disses aner, og om jeg har fundet den fælles
ane (MRCA). Det er der stadig en del arbejde med, men jo flere jeg finder, jo flere kan ’lukkes’, og dermed har jeg
fået bekræftet, at mit papirspor – altså min helt almindelige slægtsforskning - er korrekt Det er en stor
tilfredsstillelse, og det er ene og alene af den grund, at jeg har fået foretaget en DNA-test.
For lige at fortsætte i det spor, så skal det bemærkes, at jeg selvfølgelig i min slægtsfil inkluderer slægtstræerne (i
det omfang, hvor jeg har kendskab til dem) for de personer, som jeg deler DNA med, og jeg skriver slægtsfil, for jeg
har kun én fil, som jeg arbejder i. I den fil, der tildeler jeg slægtningene til de personer, som jeg deler DNA med, det
hashtag, jeg har oprettet til den specifikke slægtsgren.
Så længe jeg ikke har ’ramt’ den fælles ane, så ligger den pågældende persons slægtstræ, som en lukket
slægtsgruppe i min fil, og den berører ikke mit eget slægtstræ, før jeg har forbundet den til den fælles ane. Se i øvrigt
Nyhedsbrev 1-2019 https://legacydansk.dk/onewebmedia/Nyhedsbrev_1-2019.pdf.
Jeg er faktisk nødt til at have dem alle i én og samme fil, for ellers finder jeg jo aldrig – og kan ikke forbinde – de
aner, jeg har fælles med en DNA-match. Så i forbindelse med identificering og tilknytning af DNA-matcher, så er
Hashtags på det nærmeste uundværlig.
Hvis ikke du allerede har et hashtag, der skal/kan bruges til en person, så oprettes blot et nyt ved at klikke på
knappen Tilføj

Hvis du vil se, hvor mange personer i din slægtsfil, der er knyttet til de forskellige hashtags, du har oprettet, klikker
du på fanen Søg i hovedværktøjslinjen. Her finder du dette ikon
Klik på det, så åbnes vinduet med dine
registrerede Hashtags. Markér det hashtag, hvor du ønsker vist, hvilke personer, der har fået tildelt det specifikke
hashtag, og klik så på knappen Lav liste. Enkelt og nemt!

Tilføje flere ægtefæller/partnere
Ofte kommer vi jo ud for, at en person er i flere på hinanden følgende forhold med eller uden papir, og ofte er disse
forhold resulteret i, at der er kommet børn ud af det – ægteskabelige eller uægte[skabelige]. Når du skal indtaste
disse i Legacy, skal du sikre dig, at det altid er det par, der er forældre til et bestemt barn, der vises i
Familievisningens hovedfelter
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Når det er det ønskede forældrepar, der vises i de to markerede felter, så kan man klikke i børnefeltet og tilføje
barnet/børnene af de to. Hvis manden eller kvinden så bliver gift eller danner par med en ny, så skal man højreklikke
på f.eks. manden og vælge, som vist her

Så åbnes et nyt vindue, og man kan vælge at tilføje en NY person eller en EKSISTERENDE person (hvis den
kvinde/partner, der skal tilføjes, allerede er indtastet i ens slægtsfil).
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Man tilføjer så den nye person, og det nye par vises i hovedfelterne i Familievisningen. Nu kan man så tilføje nyt
barn/børn til det nye par, og bemærk, at der nu er skrevet ½ for Maren Nielsen! Det skyldes, at Maren kun er barn af
en af de viste personer i hovedfeltet, nemlig i dette tilfælde Frands og i den efterfølgende parentes er skrevet, hvem
der er Marens mor.
Hvis ikke det er skrevet ½ foran barnet i din egen fil i en lignende tilføjelse, så skyldes det en manglende indstilling.
Højreklik på barnet, og i det vindue, der åbnes, klikkes på Vis > Halvsøskende.

Valg > Tilpas
Det bringer mig til afslutningen på dette nyhedsbrev, hvor jeg vil slutte med at opfordre alle brugere at klikke på
fanen Valg > Tilpas for at gennemgå alle de muligheder, der er for at tilpasse Legacy til dine ønsker. Der er 12
forskellige afsnit med en lang række muligheder i hvert afsnit, som du kan indstille til dit brug. Og hvis det ikke helt
opfylder det, du troede, så prøv igen. Man kan altid vende tilbage til standardindstillingerne i alle vinduer, så bare
prøv dig frem og se, hvad Legacy formår.
Skulle du blive i tvivl om noget undervejs, så husk at klikke på knappen HJÆLP, som du finder i alle Legacys vinduer,
og som hjælper dig videre. Du er også altid velkommen til at stille spørgsmål i Legacys danske forum
http://legacydansk.com/forum/
Jeg ønsker alle en rigtig dejligt sommer.
Venlig hilsen
Anne Marie Holck
www.legacydansk.dk
www.legacydansk.com
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