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Sigvard är inte min farbror
eller

Sånt kan hända på Heritage
Heritage skickar mig en "smart match" på min farfar (förmodligen har många andra också fått den):

Maka, datum och platser stämmer, men ett av barnen påstås heta Sigvard vilket är fel.
Jag klickar på 'Se matchning' och får upp denna bild med Dalgaard Family Tree:

Dansken Sigvard Johansen ska vara son till de lika danska Niels Claus Johansen och hans hustru.
Varför har han då hamnat i min svenska släkt?
Matchningen verkar obegripligt tills jag söker på min farfars namn:

Här finns Sigvard som son till min farfar och farmor och alltså som bror till min far, min faster och min farbror.
Min farbror Karl (Karl Sigfrid) saknas, men på hans plats finns denne Sigvard som heter Johansen medan syskonen heter Hansson/-dotter.
Sigvards profil visar att han är född 1882.09.08 i Århus Danmark där han 1951.02.08 också avlider.
Karl föddes 1882.08.13 i Linghult Knäred och dog 1951.06.27 i Björkered Knäred
De är alltså födda samma år och avlidna samma år men resten stämmer dåligt.
En dansk Preben har på grund av några få likheter råkat blanda ihop dessa två personer.
Sånt ska inte hända. Men det har alltså hänt.
Vad gör man med fel som skvalpar omkring på Heritage?
Bara betalande medlemmar har möjlighet att kontakta den som har lagt ut uppgiften.
Vem vill betala ett par tusen om året för att kunna få kontakt med folk som sprider uppgifter som är fel?
Det finns flera Preben i Danmark med samma efternamn. Och hur ska man hitta rätt person?
Uppgiftslämnaren skulle förmodligen uppskatta att få veta så hen kan rätta till det.
Man kan tycka att Heritage borde ha lite service i fall som detta.
Support finns om man nu lyckas hitta den, mycket väl undanskymd som den är.
Den enda ledtråd som Heritage erbjuder är ett par namn på hans familjemedlemmar.
Prebens profil visar att man inte ska leta efter en dansk man utan att hon är en kvinna (sic!) i 50-års åldern:

På ett ställe står det att Preben sköter sidan, på ett annat är det en Susanne.
Tre mail till Heritage resulterar bara i deras standardsvar som verkar kunna användas i alla sammanhang:
"Unfortunately due to Data Protektion regulations we will be unable
to contact the user, but it is possible that he will correct his tree in time
regardless as he continues to work on his research."
Vilket väl helt enkelt betyder:
Vi har våra regler och de hindrar oss från att kontakta vår kund.
Så stör oss inte, bara vänta.
Hen KANSKE någon gång råkar uppäcka sitt fel själv. Om hen nu skulle fortsätta släktforska....
Men efter en vecka är Sigvard plötsligt borta från min släkt.
Någon på Heritages support har kanske förstått att även deras regler kräver undantag.
Hur många har redan fått den felaktiga matchningen, där danske Sigvard förknippas med min släkt i Sverige?
Månader efter Sigvards "försvinnande" skickar "HeritageSuperSearch Alerts" mig ett nytt mail med 10 nya resultat för Sigvard Johansen.
Jag erbjuds att se när och var han föddes och dog, namn på hans föräldrar, hans hustru och ett varierande antal syskon.
För att kunna ta del av denna information hänvisas jag som vanligt till betalsidan.
"Alerten" visar att Sigvard trots allt fortfarande ingår i min fars syskonskara:

Även om en felaktig uppgift är borttagen, så är den alltså fortfarande användbar som lockbete i Heritages reklam.
Samtidigt finns denna (kanske riktigare) bild hos Preben (som inte är en man utan en kvina...:

----På www.roye.se/sid2.html kan man läsa mer om upplevelser på Heritage.

