
Sammenhæng i familier 

I legacy er der flere muligheder for og se familiesammenhænge 

.  

 

 

Jeg vil bruge funktionen 

med og sætte slægtsskab 

for min database.  

Går til sæt slægtskab som 

pilen viser og trykker på 

den funktion. 

Personen er en af de sidst 

indførte.  

Og det ser ikke ud til at 

jeg er i slægt med ham 

 

Først skal jeg fjern 

slægtsskaber som jeg har, 

som den røde pil viser. 

Derefter skal jeg skifte til 

en person som jeg vil have 

som startperson, kaldet 

proband. Det kan være 

hvem som helst i 

databasen. 

Jeg vælger mig selv og 

trykker derefter Sæt 

slægtskab som ved 

trekanten 



 

 

Her er valgt person efter skift og tryk valg 



 

 

Jeg vil nu prøve en anden funktion med og finde slægtsskab og i lige linie med Mette Marie Bendtsen 

 

Opgaven er nu afsluttet 

og jeg kan se den nye 

familiesammenhæng. 

Det viser nu at Peder 

Christian Severinsen er 

min 6. tipoldforældres 

tiptipoldebarns mand 

😊  

 

Jeg kan se at det er på 

Mette Marie Bendtsens 

profil jeg står – den er 

understreget. 

Og jeg trykker på 

slægtsskab som vist med 

den tynde pil, og trykker 

på den. 

Og får næste billede 



 

 

Hvor jeg først får et forslag til hvordan jeg vil have det skrevet ud. 

 

Jeg vælger de funktioner der vises og ”Vis udskrift” 

I slægtsberegneren 

kan jeg sætte de 

personer som jeg 

ønsker og finde 

slægtsskab imellem. 

Den går automatisk 

ind og vælger den 

person som jeg står 

på – i dette tilfælde 

Mette Marie og mig.  

Som det ses har vi 

fælles aner 7 gange. 

Og jeg kan vælge og 

se hvordan det 

hænger sammen 

ved os trykke på 

udskriv 



  

Skemaet fylder for denne 

sammenligning 3 sider og 

jeg kan vælge og lave en 

pdf fil på det eller 

udskrive det. 

Det er en nem og 

overskuelig måde og se 

om man er i slægt med 

andre. 

Numrene der står under 

navnet henviser til RIN 

nummer som hver 

person i databasen har.  

Se forklaring på næste 

billede hvor  de findes 

 



 

God arbejdslyst med og finde hvem du er i familie med og hvordan du kan følge det ved indtastning af 

personer 

 


