
 

 

Anders Hjalmarson, Sveriges snabbaste släktträdsbyggare? 
 
Den 30 september avgjordes Genealogiska Föreningens årliga tävling i att bygga DNA-matchträd, 
eller Dirty Tree, som det också kallas. Det var 26 personer som lämnade in bidrag, samma som 
föregående år, men konkurrensen var stenhård i år. GF:s ansvarige för uppdragsforskningen, Edit 
Holmqvist, knep den hedersvärda silverplatsen.  
 
Första bidraget kom redan efter 15 minuter, men i stressen glömdes det att trycka på sparaknappen 
på sista personen. Betänk att bygga ett anträd med 30 personer, spara resultatet, skriva ut en antavla 
och sedan mejla den på den tiden! Det är ju ingen tvekan om att det finns saker att lära av dessa 
experter. 
 
Innan tävlingen gjordes en genomgång om hur de snabbaste i förra årets tävling gjorde. Denna 
spelades in och går att se här på GF:s Youtubekanal.  
 
Det nya för i år var att 5 deltagare använde sig av Arkiv Digitals släktträdsprogram, och dessa 5 hade 
väldigt bra tider. Vinnaren, Anders Hjalmarson, var dock inte en av dem men sa efteråt att det är 
något värt att studera.  
 
Genom att dra lärdomar av vilka källor som används och vilken "teknik" man använder, hoppas vi att 
fler gåtor kan lösas med hjälp av DNA. Bygga matchträd är ju det som kanske tar längst tid i DNA-
släktforskningen. Ja, förutom att vänta på testresultaten då. 
 
Har man ännu inte börjat med DNA-släktforskning kan detta med att släktforska på tid anses vara 
trams. Släktforskning ska fokusera på primärkällor, kvalitet, källhänvisningar och dubbelkontroll på 
allt. Ja, precis så är det och släktforskning ska därför inte förväxlas med DNA-släktforskningens 
moment att bygga anträd. Där krävs det att man bygger mängder av anträd för att hitta var 
matchernas anor möts bak i tiden. Det är det enda man är ute efter, är var släktskapet möts. Om det 
var adel, präster, borgare eller bönder är helt oväsentligt. När och var de dog likaså. 95 % av de du 
bygger träd på är inte ens släkt med dig, om det är din egen DNA-match du bygger träd på. För att 
lösa en gåta med exempelvis en okänd fader, kan man få bygga 50, kanske 100 sådana här träd. GF 
arrangerar denna tävling för att vi ska kunna lära oss av de som verkligen är duktiga. 

 

Resultatlista: 
 

 

 
/Christer Carmevik 

https://youtu.be/LkCKUzzeDqk
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158759054774121&set=gm.10159031640841777&__cft__%5b0%5d=AZUXO_KDHTW51CVamnbHRwqSgrgC7kxFCzdqiJK72W71HLt8QsnmOfQLFq7sZ7eGgZHw91Bpd6wjMyoxCx-LJ7GYrqEZkGQus2ig3JcKQhz7A3FlnSkBIbvk4WfztsDgcu7dp2c-VK5EnVM_cU_jaEur&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158759054774121&set=gm.10159031640841777&__cft__%5b0%5d=AZUXO_KDHTW51CVamnbHRwqSgrgC7kxFCzdqiJK72W71HLt8QsnmOfQLFq7sZ7eGgZHw91Bpd6wjMyoxCx-LJ7GYrqEZkGQus2ig3JcKQhz7A3FlnSkBIbvk4WfztsDgcu7dp2c-VK5EnVM_cU_jaEur&__tn__=EH-R

