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Disposition - 1
En heldig generation –
om formålet med aftenens gennemgang

Vi BØR træffe et valg – om hvad det valg går ud på

Om gennemgangen – hvad kan vi nå i aften?

Hvilket firma skal jeg vælge?

Det første faglige sidespring



Disposition - 2

Arbejdet med matches

Bestilling og levering af testkit og af test

Hvilken test skal jeg vælge?

Overordnet tilbyder firmaerne det samme

Arbejde med hjælpeværktøjer

Etnicitet



Disposition - 3

Eksempler

Afslutning



Vi er en heldig generation

om formålet med gennemgangen



Ikke noget valg



D
N
A

Og i stigende grad fra 
begyndelse af 0-erne



Kigge den anden vej

Eller…

Du kan enten-eller



Mit formål med aftenens foredrag

Give jer mulighed for at træffe 
et i hvert fald foreløbigt valg 

Det v i l  jeg  gøre  ved  at  præsentere jer  for

• Hvad DNA og slægtsforskning går ud på?

• Hvad det kræver?

• Hvilke muligheder det helt overordnet giver?



Og vi BØR træffe et valg……………………………



Ureflekteret brug – næsten det værste af alt….. 
Bare fordi de andre også har gjort det!!!!!!!



Hvad går valget ud på?



Nærmest en ren slikbutik



• Løse alle mine problemer

• Finde alle mine aner

• Etnicitet-forbindelser til forhistoriske 
vandringer

• Kortlæg hele min efterslægt i alle (side)grene

• Alle mysterierne i slægten – mørkt hår –
nedstamning fra en slave på Vestindien 
etc., etc.

• Adoptions-forhold biologi



Overvej

Får jeg noget ud af det?

Får jeg noget ud af det i forhold til netop

MIN SLÆGTSFORSKNING?

Ikke nemt når du ikke ved, hvilke muligheder DNA 
giver i slægtsforskning



Inden du køber en DNA-test, vil jeg anbefale

At du gør dig klart, hvad din aktuelle plan/din drøm 
med din slægtsforskning er.

At du gør dig klart, hvad dine nærmeste projekter 
med slægtsforskning går ud på.

Hvad er du i gang med i din slægtsforskning 
LIGE NU?

Hvad har du BESTILT til dit næste besøg på arkivet?



Skriv disse punkter ned

Hør godt efter i aften

Forelæg jeres ”punkter” for erfarne ”DNA-folk”

TÆNK jer omhyggeligt om

Forum/Facebook



Derefter vurdere om der er punkter, hvor DNA kan 
hjælpe dig med at nå dine ønskemål/det du har planlagt

Hvis JA – GO for IT

Hvis NEJ – glem DNA 
indtil dine igangværende 
projekter er afsluttet



Priserne er til at komme i nærheden af

Angivelse af priserne august 2020

• MyHeritage alm. test – 365 kroner

• FTDNA - 499 kroner

• Ancestry – tilbud til 17/8 380 kroner, herefter 626 
kroner

• 23andMe – (626 kroner)



Om 
gennemgangen i 

aften



For absolut begyndere 

Et beskedent bidrag til at nybegynderens valg

Skal – skal ikke

Hjælpe med at åbne døren til DNA-universet

Eksempler på mulige hurtige gevinster

Pege på yderligere perspektiver

Hvor meget skal jeg anvende 
DNA i min slægtsforskning?



Meget (lav)praktisk – den praktiske proces 
både start og dagligdag

Forsøge at vise hvor lidt, du behøver at vide om DNA 

DNA – og traditionel slægtsforskning

Helt konkret, hvad gør du f.eks., når du har fået dit 
analyseresultat?

Fra overvejelser til og med den første, lidt 
fodformede brug af et test-resultat



I bliver ikke operative i forhold til de 
fire store systemer

Hvor vi slet ikke når til i aften 

Ej som udgangspunkt om Haplogrupper og 
vores afrikanske Adam og Eva

Der hvor fagligheden begynder at banke lidt mere på

F.eks. Detaljer omkring et X-match
F.eks. Detaljer omkring autogruppe-
ringer og clusters og kromosombrowseren



Hvilket firma skal jeg vælge?

Nødvendigt med et lille 
sidespring

Jeg skal i gang med at bestille

Afhænger af hvad jeg gerne vil have ud af min test



Lidt sagligt inden vi vælger

Mennesket har 23 
kromosompar = 
46 kromosomer



De 22 
kromosompar ens 
for mænd og 
kvinder

Kaldes
AUTOSOMER 
eller det 
autosomale DNA

X og Y er 
kønskromosomer

X+Y = mand

X+X = kvinde



Nummereret efter størrelse – men 21 og 22!



Kromosom:
En lille langstrakt 
struktur, som bærer 
arvelige egenskaber 
(gener)

Kromosomer findes i 
cellekernen

Kromosomerne 
indeholder DNA



DNA

Forkortelse for

DeoxyriboNucleic Acid

Et molekyle

Bærer på de fleste genetiske 
instruktioner for et menneske



Der er også DNA UDEN FOR cellekernen

Det såkaldte 
Mitokondrie-DNA



Det autosomale DNA

X-DNA

Y-DNA

Mt-DNA

Arves forskelligt – opfører sig forskelligt – giver 
mulighed for forskellige tests



Det autosomale DNA, kromosompar

Man arver ét eksemplar af hvert kromosom fra hver af sine forældre



Men mtDNA nedarves 
hos mennesker kun 
fra ægcellen

Både mænd og kvinder har (deres mors) 
mitokondrieDNA i sig

Sædcellens mitokondrier 
kan IKKE trænge ind i 
ægget ved befrugtningen



X-DNA analyseres typisk sammen 
med det autosomale DNA



Dorte

Mor
X,X

Morbror
X,Y

X,Y X,X
Y-DNA



Hvilken test skal jeg vælge?



Helt almindelig test?

MtDNA – kvindelinjen?

Y-DNA – mandslinjen?

Meget enkelt at svare på?

Både ja og nej



Lidt mere fagligt nørderi



Det autosomale DNA, kromosompar

Man arver ét eksemplar af hvert kromosom fra hver af sine forældre

100%

50%

25%



Altså

Man arver 50% af sit DNA fra hver af sine 
forældre

Man arver ca. 25% af sit DNA fra hver af 
sine bedsteforældre

Man arver ca. 12½% af sit DNA fra hver af 
sine oldeforældre

Jo længere man kommer tilbage, jo mindre 
DNA har man således fra sine aner



Nedarvningen er 
mere eller mindre 

tilfældig

Det er nok mere 
relevant at tale om, at 

man for hver 
generation MISTER 

50% arvemasse
DESUDEN

OG



Overkrydsninger eller 
rekombination i 
forbindelse med 
kønscelledelingerne

Søskende arver ikke 
samme kombination af 
forældrenes DNA







Y-DNA



Y–kromosomet videregives direkte fra far til søn 

uden opblanding eller 
ændringer

Ca. hver 150. år sker der en mutation i et eller 
flere basepar





mtDNA



Mitokondrierne er cellens kraftværk

Men: mtDNA nedarves kun fra 
ægcellen

Blot 16.259 basepar eller 0,000005% 
af det menneskelige genom

Både mænd og kvinder har deres 
mors mtDNA



Der opstår en mutation/ændring i DNA’et

Betegnes f.eks.:

U4a1a

U er den overordnede 
haplogruppe
4a = en mutation
1a = en mutation

Karakteriseres i HAPLOGRUPPER

Hvert DNA molekyle i 
mtRingen har et nummer



Forholdsvis sjældent 
mutationer af mtDNA

En haplogruppe kan således være flere 
tusinde år gammel



Maternelle linie

Menneskehedens Eva 150.000 – 200.000 år siden i Botswana, 
Østafrika

L3 – kvinde for mellem 60.000 og 70.000 år siden

N – tvivl om hvilken rute hun har vandret, ca. 59.000 år siden



Gruppe R: 57.000 år siden – den arabiske halvø og 
vandring derfra

Gruppe U: Indvandring i Europa 47.000 år siden

U5 – fmt. den ældste haplogruppe i Europa.
Den fælles formoder er en kvinde som levede i 
istiden for ca. 17.000 år siden.
Vandringer i flere forskellige retninger, bl.a. 
nordpå

U5a1b-fælles formoder 8.500 år siden = 340 
generationer!



Min paternelle linje

Min haplogruppe stammer 
fra en mand, der levede for 
ca. 8000 år siden = 320 
generationer



Helt almindelig test?

MtDNA – kvindelinjen? – uden kirkebøger, folketællinger

Y-DNA – mandslinjen? – uden kirkebøger og folketællinger

Meget enkelt at svare på?

Både ja og nej



Testfirmaer

MyHeritage
Kun test af de autosomale kromosomer
Tilbyder også sundhedspakker og nogle andre produkter

FamilyTreeDNA (FTDNA)
Autosomale, X-DNA, Y-DNA og mitokondrielt DNA

AncestryDNA
Kun autosomale tests
Har også tilbud om en sundhedsanalyse



23andMe
SUNDHED

Autosomale tests og meget overordnede Y-DNA og mt-
DNA analyser

Ingen adgang til navne for Y-DNA og mt-DNA



Yseq
Kun Y-DNA
Ganske 
avanceret.
IKKE noget for 
nybegyndere.
Tilbyder vist 
nok ikke et 
sted, hvor man 
kan se sine 
”matches” 



HUSK
Der er mulighed for 

dataudveksling mellem 
de store firmaer



Vigtige parametre at vælge ud fra:

Brugervenlighed

Adgang til hjælp

Er det på dansk

Kommunikation med andre testtagere

Privatlivspolitik

Redskaber til tolkning, til at komme på sporet med



Evt. sammenhæng med andre af firmaets produkter

Redskaber til at afgrænse med

Er jeg i forvejen abonnent, f.eks. 
MyHeritage og/eller Ancestry?

Har oplevet mange udfordringer 
med Ancestry, fordi jeg ikke er 
medlem



Bestilling af testkit 
og af test



Prøvekit kommer rimelig hurtigt ca. 1 uge-10 dage

Bestilles fra hjemmeside

HUSK: Hold øje med tilbud



AKTIVERING



Man kan følge med hele vejen i bestillingsprocessen



Få et overblik over det, der er kommet

Husk nu: du skrev ned, hvad 
du ville bruge det til

Allerførst



Adgang til 
resultaterne via nettet



Overordnet tilbyder firmaerne det samme

Etnicitet, 
Matches og noget mere 
Redskaber for sandsynlighed, sorteringer 
Sundhed mm.



Tilsvarende 
hos FTDNA



Etnicitet



Ad: Etnicitet



Sammenligning

Ancestry MyHeritage FamilyTree DNA

NORGE: 39%

SVERIGE: 35%

ENGLAND, 
WALES og 
NORDWEST 
EUROPA: 36%

SKANDINAV: 81,6%

IRER, SKOTTE og 
WALISER: 15,9%

NORD- og 
WESTEUROPA: 
2,5%

SKANDINAV: 22%

WEST og 
CENTRALEUROPA: 
78%

<1% Sydøstasien



Skandinav: 54,4 %

Fransk og Tysk: 17,5%

Britisk og Irsk: 9,2%

23andMe



Etnicitet

Hardcore slægtsforskning???

Næppe……

Ancestry bygger faktisk en del 
på sammenhængen i forhold til 
etnicitet



Hvad er et match?



Matches er en liste over andre 
testdeltagere, som har segmenter 
(dele) af atDNA, der ligner dit. 

Kan være enten gennem faderen eller 
moderen – det kan man ikke (altid) se

Jo mere DNA, du har tilfælles med en 
anden, jo tættere er I beslægtet

NB: Som 
vurderet af 
Testfirmaet



Her vist med eksempel fra FTDNA





En atDNA test 

En test af SNP’er = 
variationer i en persons DNA

A,T,C,G

ATTCCG ændres til

AATCCG





Mutationer opstår oftest i forbindelse med 
kopiering af DNA’et

De 4 byggesten
C, G, A, T

Helst i par
A-T

G-C

En mutation er en forandring i en celles 
arvemateriale



Ultra
vigtigt



Det autosomale DNA, kromosompar

Man arver ét eksemplar af hvert kromosom fra hver af sine forældre

100%

50%

25%



Altså

Man arver 50% af sit DNA fra hver af sine 
forældre

Man arver ca. 25% af sit DNA fra hver af 
sine bedsteforældre

Man arver ca. 12½% af sit DNA fra hver af 
sine oldeforældre

Jo længere man kommer tilbage, jo mindre 
DNA har man således fra sine aner



Mindre og mindre 
mulighed for 
sammenfald



Nedarvningen er 
mere eller mindre 

tilfældig

OG



Det menneskelige GENOM består af 
ca. 3 milliarder basepar

Der vil forekomme ca. 10 millioner 
SNP’er

Testfirmaerne tester kun en 
brøkdel af genomet

Når firmaerne vurderer, at der er 
slægtskab – sker ud fra mængden 
af fælles DNA



Ægte matches – falske matches



Og HUSK



Mængden 
bestemt af de, 
der har ladet sig 
teste

Optræder fordi 
der er genetisk 
match

Meget forskellig fra vores normale måde at 
arbejde på



DNA-sporet

Papirsporet

Genealogiske aner

Genetiske aner



Arbejdet med 
matches





Overvældende stort antal af matches
MyHeritage

FTDNA

Ancestry – 14.318 matches

4.167 matches

1808 matches

23andMe                                 1162 matches

Da jeg startede:



Der er fire veje til 
at nå hertil:



Der er fire måder at angribe 
de mange matches

• Centimorgans målingerne

• Relationship Range

• Det helt banale

• Frasortering/Tilvalg i programmerne



1. Mulighed
Centimorgans









Den såkaldte kromosom-browser 
for mit match med størst samlet 
”Shared CentiMorgans”

Thomas Hunt Morgan 1866 - 1945

Jo højere ”shared centimorgans” 
man deler, jo nærmere er man i 
familie



2. Mulighed
Relationship Range





Ifølge FTDNA 3.- 5. cousin

Dvs.:
Slægtskabet vurderes at ligge 
mellem fælles tipoldeforældre 
og fælles tiptiptip oldeforældre



1st cousin = fælles bedsteforældre

2nd cousin = fælles oldeforældre

3rd cousin = fælles tipoldeforældre

4th cousin = fælles tiptipoldeforældre

Etc.



The Shared cM Project



Ud fra cM cirka angivelse af slægtskabet



Indtast samlet cM – sandsynlige slægtskaber beregnes



Ethvert slægtskab, 
der vil passe, vil 
være anført



3. Mulighed 
Det helt banale



Nu gælder det om at være metodisk

Klare opsatte regler som skrives ned!!!



Valg af mine matches

Største enkelt segment: 
Over 10-15cM

De skal have en anetavle, som 
jeg (helst) skal kunne komme 
til at se

Største samlede segment skal 
være mindst 50, helst 100cM

Og så skal jeg helst kunne komme i 
kontakt med dem



Jeg anbefaler at lave en 
liste over de udvalgte 
matches

Væk fra programmet – ind til din egen 
forskning

Navn Genetisk M Ge+nealogisk M

xx + -

xxx + +

xxxx - +

xxxxx + +



Mine Top 10 hitliste



Hvad er jeg overhovedet i stand 
til at vurdere?

Kender jeg min oldeforældres søskende?  - og var 
det det, jeg gerne ville?

Kender jeg mine tipoldeforældres søskende etc.?

Hvor mange matches kan jeg overskue på én gang



Men jeg skal jo også sørge for 
at være synlig



Hvis et match IKKE har gjort sig synlig



Korrespondance 
med mulige 
sammenfald



4. Mulighed 
Udnyt programmets muligheder for at 

fravælge/tilvælge/sortere



Gør dig omhyggeligt bekendt med alle 
de muligheder, der tilbydes af det 
firma, du har valgt

Hvad kan afgrænse din søgning efter 
relevante matches

Sortere



In common with

KURT



Når ”In common with” vælges

De 13 individer vises som 
Kurt, som jeg deler DNA med



Nogle af mulighederne i MyHeritage



Vælge med henblik på at 
sortere fra

Hvilke matches 
”orker jeg” at 
kigge mere på?

Hvilke matches 
ved jeg nok om 
til at få glæde 
af?

Genetisk match – genealogisk match



Der er også hjælpeværktøjer
UDEN FOR testfirmaerne



DNA-Painter



GEDMATCH



Eksempler



Mon det bliver 
en god dag?

På jagt efter gode matches



Hvad gør jeg, når jeg får et ”nyt” match

118 shared cM.

2nd-4th cousin

Kvalitet af 
match?









Triangulering

A B

Fælles 
forfar



Support









DNA på Facebook



DNA og slægtsforskning

DNA-slægtsforskning

Dette er en gruppe for personer, 
som er interesseret i at bruge 
DNA til slægtsforskning

LUKKET gruppe
2967 medlemmer
Knud Haaning Andersen

DNA-slægtsforskning er gruppen for dig, der 
gerne vil have hjælp og vejledning i DNA-
junglen. Hvad er Family Finder…..

OFFENTLIG gruppe
1310 medlemmer
Samfundet og DS’s gruppe



Afslutning



DNA i slægtsforskning?

Et reklamepåfund? 

Det bedste der nogen 
sinde er sket?



Hvis du tror, at DNA altid = at få styr 
på slægten

SÅ KAN DU GODT 
TRO OM!



Supplement til almindelig slægtsforskning

En anden måde at finde aner på

Overraskelser kan dukke op

Den biologiske side af slægtsforskningen

Gåder i slægtsforskningen

Det hyppigste udbytte er efterslægt i sidegrenene



Og nu er det så op til jer, om I synes 
det er en måde at arbejde på

Man kan jo vælge kun at bruge 
DNA i slægtsforskningen, når 
man er gået i stå på papirsporet



På sigt



Vi får mange flere muligheder end vi 
har i normal slægtsforskning

Vi skal i den grad gøre op med vante 
forestillinger om, hvordan ting skal 
gøres

Vi har altid lært at gå den sikre vej

Nu har vi nærmest intet andet valg 
end at gå den usikre vej



På sigt: Hvad vil DNAs anvendelse i 
slægtsforskning komme til at betyde?

Fagligt, drejning af faget?

Enormt tidsforbrug

Fra hvad VI mener, der er 
relevant til, hvad en maskine 
mener, der er relevant

Men udviklingen - den 
skal vi jo heller ikke 
bremse



Kan gøre os ”blinde”

Vores barnelærdom



Why would someone want to use DNA for Genealogy?

To learn more about one’s ancestry

To confirm that one’s family tree reflects one’s actual
ancestry

To confirm the relationship between two people

To validate a theory of where people came from

To break down a brick wall in one’s genealogy research

To learn from which ancestor(s) certain traits
were inherited

To find relatives for those that were adopted, gave 
up a child for adoption or otherwise do not know
their ancestry



Held og lykke 
med arbejdet


