
DNA i slektsforskning



Hvorfor vil jeg forske på slekta?

• Hvem er jeg?

• Hvor kommer jeg fra?

• Hvorfor er jeg slik jeg er?

• Hvem var mine forfedre?

• Hvor kom de fra?



DNA kan være et verktøy for

• Finne nålevende slektninger og slektslinjer 
innen 5 – 7 generasjoner

• Få bekreftet eller avkreftet slektslinjer i 
manns- og/eller kvinnelinjer

• Få bekreftet de lange slektslinjene i en 
geografisk region

• Finne ut hvor vi kommer fra langt tilbake i tid



Vår DNA-kode sitter på lange spiralformede DNA-molekyler.
DNA-molekylene finnes i de såkalte kromosomene.
Våre 46 kromosomer sitter sammen i par og er samlet inne i cellenes kjerner. 
Foruten DNA-et i våre kromosomer finne små biter av DNA i de såkalte 
mitrokondriene som finnes i hundretalls eksemplarer i hver celle

Navnet på de kjemiske byggesteinene
A  Adenin
C  Cytosin
G  Guanin
T  Tymin



Våre 46 kromosomer sitter sammen i 23 
kromosompar, dels 22 par som består av 
såkalte ”autosomale” kromosomer og ett 
par kjønnskromosomer.
Kjønnskromosomene er enten to X-
kromosomer (hos kvinner) eller ett X-
kromosom og ett Y-kromosom (hos menn).



Mitokondrienes DNA kalles mtDNA og er 
små ringformede DNA-molekyler med en 
DNA-kode på bare ca 16 500 ”bokstaver”.
Tross at den er liten er denne delen av DNA-
et viktig for oss slektsforskere, ettersom vi 
vet at den alltid arves fra mor.



Kvinner kan arve sitt X-DNA 
slik.
Det kan ikke komme fra noen 
av de ufargede anene i 
anetavla. X-DNA kan ikke arves 
gjennom to mannsledd på rad



Fra disse anene kan en mann 
arve sitt X-DNA.
Det kan ikke komme fra noen av 
de ufargede anene i anetavlen.
Menn arver bare sitt X-DNA fra 
sin mors side.



Mutasjoner



Fire forskjellige DNA

Del av DNA Finnes i Finnes hos/arves fra

Autosdomalt DNA Kromosomparene 1-22 Både kvinner og menn
Begge foreldrene 50/50

Y-DNA Y-kromosomet Kun hos menn
Alltid fra pappa

mtDNA Mitokondriene Både kvinner og menn
Alltid fra mamma

X-DNA X-kromosomet Både kvinner og menn, kvinner har 
to og menn har ett X-kromosom



Autosomalt DNA









Hvilket selskap skal man velge?

• I Skandinavia er Family Tree DNA (FTDNA) 
mest anvendt.

• FTDNA er nå det eneste firma som tilbyr alle 
typer DNA-undersøkelser

• FTDNA har de ryddigste sikkerhetsprosedyrer 
(Ref.: Carl Birger van der Hagen)

• https://www.familytreedna.com/groups/norw
ay/about

https://www.familytreedna.com/groups/norway/about


Hvordan foregår prøven?

• Bestill prøvesett og ta prøven slik:







Hva inneholder svaret?

• Svar på hvilken gruppe innen mtDNA og Y-
DNA man tilhører

• Hvilke ”treff” eller ”match” man har med 
andre

• Nærhet av slektskap med andre



Hva får vi når vi tester oss?

• My Origins – Hvilke regioner i verden har 
befolkning som du deler DNA med

• Ancient Origins – ”gammelt” DNA. Hvilket 
geografisk område dine aner kommer fra langt 
tilbake i tiden

• FamilyFinder matchoversikt

• Chromosome browser og matchoversikt



• mtDNA-matcher – morslinjer (haplogrupper)

• YDNA-matcher – mannslinjer og slektskap 
med andre menn (haplogrupper)





Hva neste for oss???

• Så mange som mulig bestiller prøvesett

• Resultatet kommer på e-post og med passord 
til din egen profil

• Når mange nok (en vurderingssak) har tatt 
testen kan vi starte et DNA-forum der vi 
møtes, og ta det derfra



Illustrasjonene i denne 
presentasjonen er hentet fra denne 

boka

Boka anbefales sterkt, og kan kjøpes 
på nett hos

www.slektsbutikken.no
Pris 369 kr

http://www.slektsbutikken.no/


Brev til en ”slektning”

Hei Anna Andersen

Jeg heter Petter Pedersen og bor i Bodø. Jeg ser at vi har 
treff i Family Finder hos Family Tree DNA med beregnet 
slektskap 2nd-4-de Cousins. Det kunne vært morsomt 
om vi kunne finne ut av hvordan slektskapet ser ut.

Jeg har halvparten av mine aner i Nordland. Resten er 
spredd utover Buskerud, litt i Bohuslen i Sverige og 
noen i Bergen. Har du noen aner i disse områdene?

Med vennlig hilsen

Petter Pedersen



http://www.norwaydna.no/family-
finder/

http://www.norwaydna.no/family-finder/

