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Køns-kromosomerne 

Jeg er en mand Jeg er en kvinde 

Mor giver altid X – far giver enten X eller Y 
X + Y = mand og X + X = kvinde 
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mtDNA – en helt anden historie 

Jeg er en mand Jeg er en kvinde 

mtDNA er en del af alle cellers ”fabrik” og findes derfor i både 
mænd og kvinder, men videregives kun af moderen 
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mtDNA 

16.569 basepar 



Mit mtDNA – hvor kommer det fra? 

Kun én linje i stamtræet! 



Mit Y-DNA – hvor kommer det fra? 

Kun én linje i stamtræet! 



Y-DNA – hvordan nedarves det? 

Y-DNA lever livet farligt! 



Y-DNA – en kamp for overlevelse! 



Y-DNA  
– hvordan tester jeg den spændende ane? 
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Y-DNA lakmus-testen! 

BigY = haplogruppe R-Z123456 
Skal helst også være i haplogruppe R-Z123456 
Yseq test = 155 kroner i alt! 



De forskellige DNA tests 

• FamilyFinder / MyHeritage / Ancestry m.m. tester det 
autosomale DNA – inklusive X-kromosomet! 

• FTDNA mtDNA test tester alle 16.569 positioner på mtDNA. 

• FTDNA Y37 og Y111 test tester 37 eller 111 STR værdier på Y-
DNA, men angiver kun en sandsynlighed for at man er i 
fædrende linje med andre testere. 

• BigY 700 tester ca. 95% af de relevante 8½ millioner SNP’ere 
og giver ens nærmeste haplogruppe og en præcis placering i 
haplotræet – dvs. en entyding kronologisk placering i forhold 
til matches. 



Husk! 

• Haplogrupper for mtDNA er grundet de kun 16.569 positioner 
på mtDNA ret diffuse og man vil matche personer som man 
deler mødrende linje med op til 1.000 år tilbage. 

• BigY har ”skarpere” haplogrupper og giver et brugbart 
fædrene stamtræ, men man skal forberede sig på aldrig at 
kunne slægtsforske sig frem til de fælles aner – med mindre 
man er af en meget ”dyb” fædrende slægt eller har et meget 
gammelt slægtsnavn. 


