
                                                                                                            

 

Spåra släkten tusentals år tillbaka med DNA 

 

Detta är kursen för dig som testat till mitokondrie-DNA eller Y-DNA och vill 

lära dig att få fram den spännande information som gömmer sig i 

resultaten. 

Vi reder ut alla förkortningar, mutationer och haplogrupper, så att du kan 

använda testresultatet för din släktforskning och för att söka släktens 

djupa ursprung. 

 

Onsdagen den 29 januari 2020 kl. 09.00 – 16.30 

Lokal: Österlånggatan 20 (Frälsningsarméns lokal)      

461 31 Trollhättan 

 

Parkering finns på Odens parkeringshus, Drottninggatan 25, det är SMS-

parkering, de första 3 timmarna är det gratis men måste ändå skicka ett 

sms. 

 

Kursavgift: 975 kr, inkl. 2 fika och 1 lunch. 

Om någon har specialkost, skriv med detta i anmälan. 

Anmälan är bindande. Betalas senast den 15 januari 2020. 

Swish till Studieförbundet Vuxenskolan är 123 232 90 68 

Eller Bankgiro 473-4414, VIKTIGT att ni märk inbetalningen med 

”SJÖLUND 29/1-20”. 

 

Max antal deltagare: 40 st. 

Anmälan senast 10 januari 2020.  

 

 
Kursens innehåll: 

 Vad är en haplogrupp och vad betyder alla konstiga 

förkortningar? 



 Hur nära släkt är du med dina matchningar från ett test av Y- 

 DNA/mtDNA? 

 Hur kan du använda DNA för att verifiera släktskap som finns i 

  skriftliga källor? 

 Vad är en mutation och hur kan mutationerna visa släktskap 

 tusentals år tillbaks? 

 Vad säger din haplogrupp om ditt djupa ursprung? 

 Så bygger du släktträd före de skriftliga källorna med hjälp av Y- 

 DNA/mtDNA. 

 Så hittar du ”kartor” över alla DNA-grenar och mutationer. 

 

Kursen är upplagd för dig som fått resultat från ett test av ditt 

mitokondrie-DNA eller din Y-kromosom. 

Ta med egen dator, och dina inloggningsuppgifter till ditt DNA-test, så att 

du kan jobba med dina egna resultat på kursen. 

 

Vi kommer att ha paus för kaffe och smörgås under förmiddagen. Lunch 

serveras i lokalen mellan ca: 12.00 – 13.00. 

På eftermiddagen blir det kaffe med kaka, vid lämplig tid, då det passar 

bäst under programmet. 

Kaffe och frukt finns att tillgå dagen. 

 

Kursledare: 

Peter Sjölund är expert inom DNA-släktforskning och drar fulla hus vid 

sina föreläsningar runt om i världen. 

Han har skrivit handböckerna ”Släktforska med DNA” och ”Från DNA-test 

till släktträd” samt, tillsammans med Karin Bojs,  

författat boken ”Svenskarna och deras fäder- de senaste 11 000 åren”, 

som utsågs till Årets bok om svenska historia 2016. 

 

Anmälan görs till: 

Åsa Trollälven  

Mailadress: asatrollelvendna@gmail.com 

Frågor om kursen kan göras till: 

Åsa på telefon 0707-353311 även mail går bra 

Eller Roy Olausson telefon: 0708-780363 

I samarbete med  

mailto:asatrollelvendna@gmail.com

