På www.roye.se/sid2.html finns fler upplevelser på Heritage.

Du är inte min farfar
eller

Det hände på Heritage.
Jag skickar min rådatafil till Heritage för att se vilka släktingar som dna-testat sig där.
Heritage skickar "smart matches" i otid och tid.
Hittills har jag fått ett 40-tal "smarta matches" på min farfar.
Men en av matchningarna är lite speciell och kommer från en person som till och med visar bild på honom (förmodligen har många andra också fått den):

Mitt dna-test visar att mannen på bilden är helt oskyldigt anklagad.
Men trots det ville jag gärna veta vem det är som påstår att detta ska vara en bild på min farfar.
Visserligen sägs farfar vara född i Linghult Knäred, men han föddes i Våxtorp och flyttade som liten med sina föräldrar till Linghultsbygget.
Jag har aldrig träffat honom, för han dog 1926, tolv år innan jag föddes.
Det finns inte många bilder på honom, men jag kan inte se den minsta likhet med den farfar som jag har på foton.
Mannen på bilden ser visserligen mycket trevlig och gemytlig ut men är trots det absolut inte min farfar utan en fullkomligt okänd person.
Det är inte lätt att avgöra en persons ålder på ett foto, men med tanke på att min farfar föddes redan 1857 borde bilden vara tagen långt före färgfotots tid.
På den tiden såg folk inte ut så på bild.
Matchningen kommer från "Amazing Web" och en kvinna Åkesson i Sverige.
På Ratsit finns runt 76 kvinnor med passande för- och förnamn.
Lite för många i den ålder som MyH uppger för att man ska kunna hitta henne den vägen.
Jag klickar mig till hennes släktsida.
Om folk lägger upp en vettig antavla brukar man ju få en första ledtråd till vem personen är, vilka anor hen har och om man känner igen någon av hens förfäder.
Så här presenterar hon sig med ett tjogtal personer på Heritages släkttavlevy:

Med den vyn ska det väl gå att komma underfund med vem hon är.
Jag vill ju gärna kontakta henne för att att hon inte ska fortsätta sprida helt fel bild på min farfar.
Jag försöker med hennes mor på död- och befolkningsskivor men där finns ingen Gun som har en dotter som passar ihop med det efternamnet.
Det kan inte vara hennes mor. Det är något som inte stämmer.
Tre av förfäderna betecknas som 'privat', men två av dem är trots det avlidna.
Det visar sig senare att hon inte har en aning om vad detta epitet betyder.
Man letar förgäves både efter var personerna föddes och dog, men så viktig information bryr hon sig inte om att uppge.
En har fått sitt vigselår som sitt dödsår.
Det är alltså mer som inte stämmer. Det är kanske därför sidan kallas 'amazing'.
Det tar åskilliga timmar att rota i dessa personers liv för att komma underfund med vem det är man håller på att identifiera.
Men märkligt nog är det inte sina egna förfäder som hon presenterar sig med på sidan.
Det är sin partner och hans anor som hon visar upp där! 'Amazing' så det förslår. Nu är det för mycket som är tokigt.
Det är nog inte många som väljer att presentera sig på detta häpnadsväckande sätt.
Det är ju som om hon skulle köra bil och försöka legitimera sig men sin mans körkort i en poliskontroll!
Men man ska kanske vara glad ändå att hon inte valde sin grannes förfäder eller sin hunds, vilket nog hade gjort det svårt för Heritage att hitta några dnamatchningar.
Men när karlen väl är identifierad leder spåret äntligen till kvinnan bakom släktsidan.
Jag skickar ett brev till henne.
Hon känner inte till någon Hans Petter Johansson.
För att kunna hitta honom behöver hon märkligt nog fler uppgifter (!).
Hittar man inte i sitt eget träd ska man kanske inte ha något träd.
Jag förklarar att jag har fått ett par dussin matchningar på honom.
Två av dem härstammar från henne, men en är felaktig.
Hon vill inte tro mig för hon har bara fått en enda matchning från mig och den är riktig.
Vad hon vill bevisa med det begriper jag inte.
Riktiga matchningar innehåller ju inte felaktiga uppgifter, och det är ju inte jag utan hon som sprider fel foto.
Inte ens Heritage skickar matchningar till den som själv har publicerat uppgifterna.
Förmodligen har den felaktiga matchningen skickats också till alla andra som har min farfar i sina släktträd.
När jag frågar varför hon presenterar sig med sin mans släkt får jag veta att "om man inte är intresserad av hans släkt behöver man väl inte bry sig".
Men den som får en matchning från någon vill väl veta vem den personen är och inte vem personens partner är och vilka förfäder denne partner kan ha.
Att låta folk hamna i en helt annan släkt för att först tvingas reda ut den verkar varken intelligent eller genomtänkt.
Och varför det står 'privat' på två avlidna personer besvarades med att det vet hon ingenting om.
Den som sköter sidan borde ju veta vad som står där.
Av de matchningar jag fått på farfar kommer också en riktig via ett annat av de träd som hon har.
Även i det presenterar hon sig med sin partners släkt, men Heritage låter mig inte komma längre i det trädet. Sådant är förbehållet betalande medlemmar.
Jag skickar henne Heritages matchning med fotot men det hjälper inte.
Hon hittar fortfarande varken fotot eller honom i sin dator.
Jag tar en skärmdump på en bit av hennes släktträdsvy, där "min farfar" bevisligen finns med bild:

Inte heller det hjälper. Det är inget hon "känner igen, har inte lagt upp detta foto".
Hon kan fortfarande "inte se honom" och ser ingen bild varken i sitt träd eller mitt (!).
Att hon inte ser bilden i mitt träd beror helt enkelt på att jag inte har någon bild där.
Hon skriver: "Han finns inte hos mig hur mycket du än påpekar det".
Hon borde ju kunna klara av att ta vägen via andra medlemmar i familjen för att komma fram till rätt person i sitt träd.
Men i hennes släktträd hos Heritage finns onekligen både han och bilden.
Att hon anklagar en stackars oskyldig person för att vara min farfar verkar heller inte vara något som bekymrar henne.
Mannen på bilden, hans släkt och alla andra som vet vem han är har också all anledning att protestera.
Innan fotot blir raderat kommer Heritage att fortsätta skicka ut denna tokiga matchning med foto på fel person:

En efterlysning på Anbytarforum gör det möjligt för mig att identifiera och kontakta honom.
Han är absolut inte glad över att ha blivit inblandad.
Jag föreslår honom att ta bort fotot på sin sida på Heritage med tanke på vad som hänt och kan hända fler gånger.
Han meddelar henne att han inte längre har bilden på nätet och att han tagit bort sitt medlemskap på hennes släktplats.
Trots det har hon fortfarande bilden kvar på nätet och med samma familj som tidigare:

Hon påstår att fotot (som hon "aldrig haft") ska vara borta hos henne.
Men hon har lagt upp sitt träd på Heritage.
När man skickar sina uppgifter dit letar detta företag i sina användares släktträd och skickar ut mängder av förslag.
Allt som hittas kan användas för att få andra att tro att de kan göra fynd till sin forskning.
Man frågar till exempel om personer med samma (eller liknande) namn är identiska med den person man lagt upp på nätet.
Det räcker med ett enda oförsiktigt ja-klick på ett felaktigt förslag, och plötsligt har man fått uppemot 40 nya "släktingar" i sitt träd på nätet.
Men vill man ha dem i sin egen dator får man givetvis själv skriva in dem där, vilket hon tydligen inte gjort.
Letar man i sin egen dator efter något som inte finns där utan på nätet hos Heritagepå hittar man det inte.
Och uppgifterna som finns på nätet sprids vidare utan att man märker det.
Om det verkligen är ens släkt eller inte, är ingenting som bekymrar Heritage.
Hon behöver fler mail för att få bort fotot på sin mormors morfars farmors systers dotterdotters man,
Hade inte hennes slarviga klick drabbat en nära släkting till mig, hade Heritage gärna fått fortsätta sprida sina felaktiga uppgifter.
Till råga på eländet är hon och jag släkt på flera sätt.
Mina sockenregister visar att den kortaste släktskapslinjen ser ut som så: Jag är hennes mormors morfars farmors systers dotterdotters sonson.
Personen på bilden heter inte Hans Petter Johansson och är inte någon släkting, inte till mig och inte till henne.
Han är född i Stockholm på 1940-talet och sju år yngre än jag. Trots det har han lyckats bli min "farfar".
Han bor nu i Norrland och är gift med en som nog passar honom bättre än en hustru född 1857 som avlider när han är 8 år.
Och hans barn föddes inte 1882-96, dvs inte 58 - 54 år innan han själv var född.
Heritage har inte världens bästa tänkbara rykte bland seriösa släktforskare.
Delvis beror det på att alltför många av dess medlemmar inte tillhör den gruppen och heller inte vet hur Heritage fungerar.
Men Heritages verktyg 'Konsekvenskontrollen' varnar för orimligheter av detta slag.
Heritage sprider alltför ofta uppgifter som inte stämmer med verkligheten.
Man behöver alltså inte ha dessa uppgifter eller dessa bilder i sin dator för att Heritage ska sprida dem.
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