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Ole Selmer



Facts om DNA

 Vores DNA indeholder den kode, der bestemmer, hvem vi er 

 Koden dannes af 4 forskellige baser adenin, cytosin, guanin og thymin

 Den ene halvdel af vores DNA har vi fra vores mor og den anden fra vores far

 Vores  æg- og sædceller indeholder en tilfældig halvdel af vores DNA og er en 
blanding af ovenstående

 DNA’et findes i kromosomerne og (i mitochondrierne)

 DNA lyver ikke!



De forskellige DNA former:

 autosomalt DNA

 Y-DNA

 X-DNA

 mtDNA



Y-DNA

 Nedarves fra far til søn i Y-kromosomet

 Ændring i Y-DNA udelukkende ved mutationer
 STR, 37, 67 eller 111 markører
 SNP, enkelte, pakker eller BigY

 Begrænset værdi i slægtsforskning, men spændende 



Selmer Y-DNA
2011 WTY gav  fælles forfader I-L813 anslået  til at være 2900 år gammel (43 private 

mutationer)

2015 BigY gav  fælles forfader I-FGC9494 anslået til at være 2050 år gammel (25 
private mutationer)

2018 Strategisk BigY af ubeslægtet Selmer gav fælles forfader I-Y47263 anslået til at være 
700 år gammel (7 private mutationer)

2021 BigY af mandlige efterkommere af 3 Selmerbrødre født 1700 til 1710 gav fælles 
forfader I-Y51537 ( 0 private mutationer). Anslået til at være 350 år gammel, den fælles 
forfader https://www.wikitree.com/wiki/Selmer-29 blev født for 343 år siden i 1679!





Kun for sjov 

http://scaledinnovation.com/gg/snpTracker.html



mtDNA

 Lille DNA ring i mitochondrierne

 Mutationer meget sjældne, derfor ringe værdi i slægtsforskning

 Nedarves fra mor til barn 

 Fås hos FTDNA 



Autosomalt DNA
 Anvendes i DNA slægtsforskningen ved at sammenligne to personers 

DNA

 Matchet  angives i cM (centi Morgan) samt antal segmenter, der er ens. 

 DNA halveres for hver generation

 Et segment på 15 cM regnes for sikkert slægtsskab

 Segmenter på 7 cM kan være helt tilfældige



Vores  23 par kromosomer



- og skematisk



Rekombination eller cross over
Far  Ole

Mor Dorthe

Datter Liv







DNA firmaer

 FTDNA

 My Heritage

 23andMe

 Ancestry

 GEDmatch – kun upload, men vigtig



FTDNA
https://www.familytreedna.com/

Plusser
Engangsbetaling
Kromosombrowser
Gemmer prøven i 25 år
Mulighed for senere Y 

DNA og mtDNA
Mulighed for upload til 

engangsbetaling
Mulighed for slægtstræ

Minusser
 Få danskere
 Svær tilgængelig 

brugerflade



My Heritage

https://www.myheritage.dk/

Plusser
Mange danskere
Kromosombrowser
Let tilgængelig brugerflade
Mulighed for upload til 

engangsbetaling
Mulighed for slægtstræ

Minusser
Abonnementsordning
 Ingen Y-DNA eller 

mtDNA



23andMe
https://www.23andme.com/

Plusser
 Engangsbetaling
 Mange amerikanere
 Kromosombrowser

Minusser
 Få danskere
 Begrænset antal match
 Y-DNA og  mtDNA meget 

overfladisk
 Ingen upload
 Ingen mulighed for at vise 

slægstræ



Ancestry

https://www.ancestry.com/

Plusser
Engangsbetaling
Mange amerikanere
Mulighed for slægtstræ

Minusser
 Ingen kromosombrowser!
 Ingen Y-DNA og mtDNA
 Ingen upload



GEDmatch

https://www.gedmatch.com/

Plusser
 Gratis
 Kromosombrowser
 Kan skelne imellem FIR og HIR
 Upload fra alle firmaer
 Mulighed for at uploade 

gedcoms eller direkte link til 
WikiTree

 Mange ekstra funktioner

Minusser
 Kun få uploader, derfor få 

matches



Danske Slægtsforskeres anbefaling

 Test hos FTDNA

 Upload derefter til My Heritage 
og betal et engangsgebyr

 Upload gratis til GEDmatch



Find Holger !

Hvor mange match har du?

Kan du holde styr på dem?

Hvem er de fælles forfædre?

https://dnapainter.com/ efter 
frokost


