Kring kaffebordet
Mittuppslaget - Jag utgår från att ingen läsare tar mitt släktsamband till Julius
Caesar på allvar. Hela Geni [1] är ett övertydligt exempel på SISU [2]. Inget
system av aldrig så många mediatorer skulle kunna hålla koll på vad som
matas in, och garantera kvaliteten på innehållet.
I seriösa släktforskarkretsar anses det att bortre gränsen för trovärdiga uppgifter om födelser och dödsfall (i västra Europa) går någon gång i första halvan
av 700-talet - ofta nämns frankerkonungen Pippin den Lille (Pépin le Bref),
död 768. Först då hade man byggt upp en vettig centraladministration med
arkiv, bibliotek och sånt. Dokumenten gäller förstås enbart den kungliga familjen och adeln. Men med seklernas lopp blir även det ganska många individer.
Jag citerar ett inlägg av Torbjörn Jerlerup på Anbytarforum [3]
”Det finns många s.k. antavlor som går bak till den romerska kejsartiden,
men de har konstruerats i efterhand. Det fanns ett behov för kungahus och
adelshus i Europa att legitimera sig genom att visa släktskap med det gamla
Rom. Alla länders kungahus och adelshus har gjort så.”
När väl detta är sagt, låt oss lyfta fram positiva sidor hos Geni, några fall ur
verkligheten.
Av en slump råkade jag stöta på ett släktträd skapat av Sigurd Ivarsson i
februari 2007, och som börjar med Nils Rearsson, Rear Nilsson (1560 - 1646)
och Nils (d.y.) Rearsson (f. 1590), för att sedan fortsätta över Marit Nilsdotter
(g.m. Stenar Gudesson) upp till våra dagar. Jag byggde raskt på med Anders
Rearsson (bror till Nils d.y.) och vidare upp till mig själv.
Geni har berättat för mig att Sigurd är min ”6th great uncle's third cousin 8
times removed”. Jag ids inte räkna ut vad detta blir på svenska. Men visst är
det trevligt att upptäcka nya släktingar!
Vrål i Hässje finns faktiskt också med, men inget släktträd, enbart en rak
linje från Gunnar a Rollini till författaren.
----[1] Det svenska uttalet på Geni tycks vara ”ghenni”, alltså hårt ”g” och betoning som i Jenny. På engelska säger man förmodligen GENE-ai.
[2] SISU = skräp in /ger/ skräp ut.
[3] http://aforum.genealogi.se/discus/messages/3539/316181.html?129414723
***
Vårt virtuella kaffebord har den här gången några nya gäster, som vi presenterar nedan. Av geografiska skäl är det tyvärr inte sannolikt att vi får se dem
kring vårt verkliga kaffebord.
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Intill vägen ut mot Lökholmen i Hogdals socken ligger Mörks gamla skola.
Efter det att skolan stängdes på 50-talet bildades en hembygdsförening som tog
hand om det gamla huset. Med tiden fick man föremål, fotografier och
dokument som ställdes ut i skolsalen. Flera uthus fick byggas för att kunna
förvara allt som strömmade in.
Samlingarna vittnar om en händelserik bygd och sträcker sig tillbaka till
forntiden. Ett av de märkligaste föremålen är en fiskekrok av ben eller horn.
Hur gammal den är kan ingen säga säkert, kanske ända från stenåldern. Det
märkvärdiga är att den ser ut som en modern krok med hulling, vackert snidad.
Kroken är så unik att man inte vågar förvara den i museet.
Givetvis är fiske och sjöfart representerad. I ett av uthusen finner man en
bohuseka och all tänkbar utrustning för skärgårdsfisket från olika tidsepoker.
Här kan man även beskåda en enorm åra som en gång användes på den färja
som gick över Svinesund.
På väggen hänger en maskaron, ett i trä snidat lejonhuvud som en gång i
tiden smyckat en kanonport på ett örlogsfartyg. Man fann den på botten av
Dynekilen och är en rest från slaget som utspelades här 1716. Kanske är det
från Tordenskiolds flaggskepp. Vem vet?
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