
Alfta sockens hembygdsförening, Migranternas vänner och  

Forskarföreningen Släkt och Bygd i Bollnäs 

 Inbjudan till DNA-kurs 

”Så läser du och använder ditt DNA-resultat” 

med Peter Sjölund 
När: kl 9.30-16.30 den 26 jan 2019 

Plats: Alfta Hembygdshus, Långgatan 49, Alfta 

Har du gjort ett DNA-test för släktforskning? På den här kursen får du lära dig hur du läser och 

använder resultatet från ditt DNA test. Peter Sjölund, Sveriges ledande expert inom DNA-

släktforskning, lär ut grunderna i hur du ska förstå dina resultat och tipsar om vad du bör göra med 

dem, för att få ut ännu mer av ditt DNA-test. 

Detta får du lära dig: 

 Hur vi ärver vårt DNA genom generationerna 

 Hur man kan se släktskapen i vårt DNA 

 Hur du ska läsa och tolka din matchningslista 

 Hur du läser och använder kromosomvisaren för att undersöka dina matchningar 

 Hur du ser skillnaden på riktiga släktingar och ”falska” DNA-matchningar 

 Varför du inte alltid kan hitta en släktkoppling till dina DNA-matchningar 

 Nyttan av att testa flera nära släktingar 

 Vilka verktyg det finns att använda på nätet för att utforska ditt DNA-resultat 

 Vad triangulering är och hur du kan använda DNA-resultatet för att verifiera din 
pappersforskning 

 

Kursen är upplagd för dig som gjort, och fått resultatet från, något av de vanligaste testerna – Family 

Finder från Family Tree DNA eller DNA-testet från MyHeritage. Ta gärna med egen dator, och dina 

inloggningsuppgifter till ditt DNA-test, så att du kan jobba med dina egna resultat på kursen. 

Kursledare: 

Peter Sjölund är expert inom DNA-släktforskning och drar fulla hus vid sina föreläsningar runt om i 

världen. Han har skrivit handboken ”Släktforska med DNA” och, tillsammans med Karin Bojs, författat 

boken ”Svenskarna och deras fäder – de senaste 11000 åren”, som utsågs till Årets bok om svensk 

Historia 2016. 

Max 40 deltagare, först till kvarn, eventuellt kommer kölista upprättas. 

Pris 675:- inkl. kursmaterial,  betalas senast vid kursstart. 

OBS! Bindande anmälan!  

Utebliven närvaro debiteras om den inte anmälts. 

Anmälan till e-post: info@alftahembygdsforening.se 

Uppge namn, telefonummer samt e-postadress  

Går även anmäla sig Gun-Marie Swessar SMS/Samtal till 070-655 26 59 
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