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Kære Legacy-bruger,
Her får du årets første nyhedsbrev, som beskæftiger sig med tidens store trend i slægtsforskerkredse og ideer til,
hvordan du kan bruge Legacy til at registrere dine DNA-matcher. Jeg håber, at du vil finde det interessant.

DNA-ikonet (kun i Legacy Deluxe)
Som vist i dette skærmprint findes der under Personinformation for hver
enkelt person i din slægtsfil et DNA-ikon. Mange har spurgt, hvordan man
bruger den funktion.
Pga. af mængden af data i de autosomale tests (som er den test langt de
fleste slægtsforskere tager i første omgang), så kan denne funktion i Legacy
ikke bruges til autosomale DNA-tests. Det er simpelthen umuligt at indtaste
disse data manuelt.
Funktionen kan bruges til hhv. Y-DNA (fædrene linje) og mtDNA (mødrene
linje). I disse tests er mængden af DNA ikke større, end at det er muligt at
indtaste informationerne i Legacy. Herunder ses et eksempel på, hvordan en
Y-test med 12 markører angives i Legacy. I dette eksempel skal man blot selv
udfylde de tomme felter i kolonnen Værdi, samt haplogruppe. Hvis du vil
læse mere om, hvordan det gøres, så åbn funktionen i Legacy og klik på
knappen Hjælp ude til højre.
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Hold styr på DNA-match med hashtags
Når man så har taget en autosomal test for at få bekræftet sin slægtsforskning og måske finde nye slægtninge, så har
man brug for at kunne holde styr på disse på anden måde end ved at bruge den indbyggede DNA-funktion.
Dertil kan Hashtags bruges. Indtil du har fået fundet den slægtsmæssige forbindelse til en DNA-matchperson, har du
brug for at kunne se, hvordan de personer, du indtaster i Legacy, er knyttet sammen.
De fleste af os får meget få brugbare matcher, og for mit eget vedkommende drejer det sig pt. om blot 35-40
matcher. Resten af de mange hundrede matcher, jeg har fået, gider jeg simpelthen ikke spilde min tid på for
nuværende. Indtil videre er min største match en kusine med 719 cM (som jeg selvfølgelig kendte til i forvejen). Den
mindste (som jeg har brugt tid på at få placeret i slægtstræet) er en person med match på blot 18 cM (som jeg ikke
kendte til, men hvor jeg kunne genkende et specielt efternavn), og hvor jeg fandt de fælles aner helt tilbage omkring
1700 (mine 5xtipoldeforældre)
Hvordan går jeg så frem, når jeg går i gang med en ny søgning efter en fælles ane med de interessante matchpersoner?
Jeg taster dem direkte ind i min egen slægtsfil!
Er det nu en god idé, vil mange sikkert tænke?
Og ja, det er det, for kun på den måde, ’falder’ jeg jo over de fælles aner, som jeg har med min DNA-match. Legacy
fortæller mig, hvis jeg allerede har en person med et specifikt navn i databasen i forvejen, når jeg taster matchpersonens direkte aner ind i Legacy. Og jeg har ingen problemer med at holde disse nye personer, som endnu ikke er
knyttet til min linje af blodsbeslægtede personer, adskilt fra min kendte biologiske slægt. Adskillelsen ophæves
automatisk, så snart jeg har fundet og forbundet personens slægtslinje til de fælles aner.
Jeg begynder med at indtaste matchpersonen ved at klikke på fanen Tilføj > Tilføj mand eller Tilføj kvinde

Når jeg har indtastet de oplysninger, jeg måtte have om personen, husker jeg at klikke på ikonet Hashtag og tilføje et
nyt hashtag for den aktuelle persons slægtsgren, ref. nedenfor, som jeg nu skal i gang med at indtaste. Når første
person er indtastet, går jeg videre med personens forældre osv. på helt normal vis. Hvis disse f.eks. ikke er angivet
med navn, fordi de er nulevende, så indtaster jeg blot (Navn ukendt) el.lign. i deres felter, og går så videre med deres
forældre osv.
Jeg holder styr på de nye, endnu ukendte, slægtninge med to funktioner i Legacy. Den ene er det mig selv, der styrer.
Den anden styrer Legacy.
For at styre det selv har jeg oprettet de nævnte hashtags, der markerer matchpersonens direkte aner. Jeg kan f.eks.
lave et hashtag kaldet Troels Xxxxx’s DNA-slægt (teksten er naturligvis helt valgfri), se nedenfor…
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Troels er en person, som jeg har et DNA-match med, og dette hashtag sætter jeg på alle hans direkte aner,
efterhånden som jeg indtaster dem.
Det gøres ved at klikke på # i Personinformation. Når du klikker på dette ikon, åbnes listen Hashtags. Der kan du så
enten klikke på knappen Tilføj… og oprette et ny Hashtag, eller du kan sætte flueben ved et (eller flere) Hashtags,
som du allerede har oprettet.
På den måde kan man altid se bl.a. i Indeks, hvem der er bekræftede medlemmer af slægten, og hvem der ikke er,
idet man kan tilføje kolonnerne, Hashtags og Slægtskab. Når slægtskabskolonnen er blank, er der altså endnu ikke
påvist noget slægtskab til matchpersonen. Se eksemplet herunder:

Den anden metode, hvor Legacy hjælper mig med at holde ikke-slægt adskilt fra slægt, er funktionen Slægtsgrupper,
som jeg beskriver nærmere senere her i nyhedsbrevet.
Når jeg så finder ud af, hvordan den pågældende person og jeg er i slægt, har jeg jo allerede tilføjet vedkommendes
slægtsgren (hans/hendes direkte anelinje) i min database tilbage til vores nærmeste fælles anepar. Det hedder på
engelsk Most Recent Common Ancestor (MRCA). (Det kræver selvfølgelig, at jeg allerede har indtastet det fælles anepar i
min database. Det kan man jo ikke være sikker på, når man går i gang, men chancen herfor er naturligvis størst, jo flere
generationer af ens egne direkte aner, man har fundet og registreret, inden man lader sig DNA-teste. En DNA-test uden
forudgående slægtsforskning er ikke meget bevendt, hvis formålet med testen alene er slægtsforskning). Den ældste MRCA,

jeg har registreret er min 5*tipoldefar, så der ligger et stort arbejde i at finde langt nok tilbage i slægten.

Når jeg er sikker på, at jeg har fundet de korrekte fælles aner, tilføjer jeg et hashtag til match-personen, der angiver,
hvem der er vores MRCA. Det kan f.eks. se således ud (uddrag fra min liste over Hashtags):
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Da der jo kan være flere af mine DNA-matcher, der deler samme MRCA, bliver disse selvfølgelig også markeret med
det relevante hashtag, dermed kan jeg også hurtig lave en liste over hvilke af min matcher, der stammer fra samme

slægtsgren/ane. Under fanen Søg, finder man ikonet # (Søg Hashtag). Klik på det, og listen over dine oprettede
Hashtags vises, inkl. hvor mange personer, der er markeret med det pågældende Hashtag. Du kan få lavet en udskrift
over de personer, der er markeret med et specifikt Hashtag ved at klikke på Hashtag’et og derefter klikke på
knappen Lav liste.
Når slægtskabet til f.eks. Troels er bekræftet, kan jeg slette det første hashtag (se øverst side 3), jeg oprettede, da
jeg begyndte at lede efter de fælles aner, for når slægtskabet er bekræftet, har jeg ikke brug for det hashtag mere,
da Troels’ direkte aner nu er flettet ind i min primære slægtsdatabase via slægtskabet til vores fælles MRCA. Dermed
kan jeg så i stedet bruge funktionen Sæt slægtskab og få vist den pågældende matchpersons slægtskab til mig.
Troels er tipoldebarn af mine 3xtipoldeforældre – vi er altså blodsbeslægtede. I dette tilfælde er mine
3xtipoldeforældre vores MRCA

Udover ovennævnte tilføjer jeg også en begivenhed til hver matchperson, som jeg har kaldt DNA-test. Her angiver
jeg, hvor den pågældende er blevet testet og hvilken dato, hvis jeg kender den. Desuden tilføjer jeg evt.
korrespondance med match-personen i notatfeltet, så jeg har alt samlet ét sted.
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Jeg tager også gerne et skærmprint af personens side i f.eks. Ancestry og/eller FamilyTreeDNA, som tilføjes
begivenheden. (Bemærk i øvrigt den store forskel i størrelsen på det delte DNA fra de to testfirmaer, da der jo er tale
om den samme testede person!)

Slægtsgrupper
Slægtsgrupper finder du under fanen Vis > Slægtsgrupper. Klik altid på knappen Opdatér, når du har åbnet
funktionen. Legacy løber derefter din fil igennem og tæller op, hvor mange slægtsgrupper, du har liggende i din fil,
samt hvor mange personer hver gruppe indeholder. Det sker ikke automatisk, derfor skal du klikke på Opdatér, når
du åbner funktionen Slægtsgrupper.
Du har mulighed for at mærke eller hashtagge de enkelte grupper, og du kan i højre side se, hvor mange personer,
der er knyttet sammen i hver gruppe.

Som det fremgår af ovenstående billede, har jeg 94 grupper i min fil. Den primære, markerede gruppe udgør 12.506
personer. Det er min egen slægt, mine børns fars slægt og mine børnebørns fars slægt, og det er den gruppe, som
jeg efterhånden skal have mine DNA-matcher inkluderet i (hvis ikke, at de allerede er det), idet alle i den primære
gruppe er slægtsmæssigt forbundet, primært blodsbeslægtede, men selvfølgelig også via et forhold med eller uden
papir. De inkluderes automatisk så snart jeg finder det fælles anepar og knytter dem til den aktuelle slægtsgren, dvs.
tilføjer et barn, som jeg ikke havde kendskab til eller ikke registreret i forvejen. Indtil da, ligger grupperne med mine
DNA-matcher, og andre grupper af personer, udenfor min primære slægtsgruppe og vil aldrig blive inkluderet i
rapporter eller gedcom-filer, før jeg manuelt har knyttet dem til en eller flere personer i min primære slægtsgruppe.
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Oprindelses- og migrationsrapporterne
Mange har taget en DNA-test for at få oplyst, hvordan deres etniske oprindelse er sammensat. Disse resultater kan
desværre ikke bruges til noget specifikt, da testfirmaerne ikke kan gøre andet end at lave et skøn baseret på en
række mere eller mindre (u)præcise beregningsmetoder, da det jo er sådan, at vores DNA ikke har et specifikt
geografisk tilhørsforhold.
Du kan faktisk selv lave en mere troværdig etnicitetsberegning i Legacy, hvis du bruger stedregistreringerne korrekt
og steddatabasen til at tilføje længde- og breddegrader, se
http://legacydansk.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=3829
Her kan I se min oprindelse, som den er beregnet i Legacys Oprindelsesrapport:

Denne beregning er udarbejdet i Legacy med baggrund i mine direkte aner i 11 generationer på min fars side og 18
generationer på min mors side.
Min og min brors skønnede etnicitet hos FamilyTreeDNA ser således ud:

Først og fremmest har min bror og jeg jo fuldstændig ens oprindelse/etnicitet (vi er helsøskende), og Skandinavien
og Øst-/Sydøsteuropa kan til dels bruges, men Britiske øer er jo helt ved siden af. Så jeg foretrækker Legacys
beregning ud fra min egen (bekræftede) slægtsforskning. Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at der på et tidspunkt
dukker aner op, der er født på de britiske øer, da jeg kun har samtlige aner på plads til og med 6. generation, fra 7.
generation er der huller i anerækken, som jeg endnu ikke har kunnet udfylde.
Jeg kan også bruge Legacy til at hjælpe mig med at finde ud af, hvor jeg kan forvente at finde DNA-matcher. Det
gøres med den såkaldte Migrationsrapport.
Herunder kan I se, hvor efterkommerne af min norske ane (7*tipoldefar), der er årsag til de 0,5% Norge, der ses i
min oprindelsesrapport, har begivet sig hen:
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Det er naturligvis kun muligt at danne en sådan, hvis man har indtastet mange efterkommere af ens direkte aner i
Legacy (og jeg har brugt meget tid på at finde - og ikke mindst kontakte - efterkommere af udvandrede slægtninge).
Hvis man kun har registreret de direkte aner, og ingen af oldeforældrenes, tipoldeforældrenes,
tiptipoldeforældrenes osv. øvrige efterkommere, så kan migrationsrapporten ikke bruges til noget. Jeg har fra
begyndelsen indtastet alle jeg har fundet/fået kontakt med uden tanke på, om det var nær eller fjern familie, og
derfor kan jeg lave en omfattende migrationsrapport og skal derfor ikke blive forbavset, hvis jeg får en DNA-match
fra f.eks. Brasilien, fordi min norske 7*tipoldefar har efterkommere, der er født i Brasilien og dermed kan have sat
genetiske spor i landet.
Det skal selvfølgelig også bemærkes, at der kan være efterkommere, jeg ikke har kendskab til endnu, og derfor kan
der naturligvis komme DNA-match fra andre lande. Jeg har beviseligt også slægtninge i hhv. Argentina og Australien,
men de er ikke efterkommere af min norske 7*tipoldefar.
De to rapporter finder man under fanen Rapporter > Andre rapporter > Oprindelsesrapport hhv.
Migrationsrapport.
God fornøjelse med slægtsforskning og DNA.
Husk, at du kan få hjælp til alle Legacys funktioner i vores danske forum http://legacydansk.com/forum/
Der er nu tæt på 2.000 medlemmer i forum, så skynd dig at melde dig ind, hvis ikke du allerede er medlem.
Venlig hilsen og rigtig god sommer. Næste nyhedsbrev skal du ikke vente, før sommeren er ved at gå på hæld.
Anne Marie Holck
www.legacydansk.dk
www.legacydansk.com
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