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JEG ER 100% dansker! Det 
var i hvert fald min selvop-
fattelse indtil forleden. Efter 
5 ugers ventetid tikkede der 
en mail ind til mig fra et la-
boratorium i USA. Resultatet 
af min DNA-test var klar, og 
dermed lå der unik viden om 
mit biologiske ophav lige for 
enden af i ngerspidserne.

Omkring jul modtog jeg et 
testsæt og indsendte deref-
ter lidt spyt fra venstre og 
højre kind. Mere skal der ik-
ke til for at kunne fortælle, 
hvilke etniske byggeklodser 
man er sammensat af. Hån-
den på hjertet: Jeg har virke-
lig kun fantasi til at forestille 
mig, at det er lokale grund-
stof er. Måske lidt fra rand-
områderne omkring Dan-
mark. Nå ja, når jeg ser mig i 
spejlet kan jeg se, at jeg har 
ret mørkt hår. Hvis jeg sky-
der lidt i blinde, så er der må-
ske en lille spanier, der har 
listet sig ind i familien – 
langt ude.

Min allerede DNA-testede 
nabo spurgte nysgerrigt til 
min test og sagde grinende, 
at mit hår nok skyldes russi-
ske gener. Jeg tænkte in-
stinktivt: “Jeg er bare ikke 
russer!” – da associationer-
ne fra Zarens og senere Pu-
tins regime vælter ind på lys-
tavlen. Ikke helt fair overfor 
alle de rare russere, der også 
eksisterer.

For mange mennesker er 
der markante følelser for-
bundet med etnicitet og geo-
grai sk tilhørshold. Man kan 
drille hinanden på hygge-
plan med, om man er dan-
sker eller svensker, og det fø-

rer ikke til sværdslag. Men 
man kan også vælge at håne 
nogen med, om de er dit eller 
dat – eller gribe til våben. 
Ucharmerende og primitivt. 
Men etnicitet er tilsynela-
dende en tung grundsten i 
identitetsopfattelsen. Gad 
vide, hvordan testresulta-
terne vil påvirke mig, i loso-
ferer jeg og fører i ngeren 
nærmere til “Vis DNA-resul-
tater” i emailen på skærmen 
foran mig.

Min nysgerrighed om-
kring mit genetiske ophav 
blev boostet for nogle måne-
der siden af en reklamei lm. 
Lyder DNA-test bare margi-
nalt interessant for dig, så 
gør dig selv en tjeneste og 
Googlesøg “Momondo DNA” 
og brug 5 minutter på at se 
resultatet. Det er tiden værd. 
Jeg er næsten sikker på, du 
vil blive berørt og beriget. 
Filmen viser, hvordan en 
række forsøgspersoner rea-
gerer, når de oplever hvad 
deres DNA kan fortælle dem. 
Der er bl.a. en meget natio-
nalpatriotisk hooligantype, 
der får sig en oplevelse af de 
helt store, som udvider hans 
perspektiver med l ere fod-
boldbaner.

Panorering tilbage til min 
lille verden. Mellem dig og 
mig – for det er lidt privat – så 
kan jeg fortælle, hvordan jeg 
i k min horisont udvidet. Vi 
gjorde det til en lille familie-
begivenhed. Alle i re i ker-
nefamilien har vi fået taget 
en test, men min kom først. 
Vi satte os til rette foran 
pc’en og klikkede på emai-
len, og få sekunder efter ro-

terede en jordklode akkom-
pagneret af musik. Første af-
sløring var ikke så overra-
skende. En tæller startede 
på 0% og talte op. Den endte 
med at vise, at jeg etnisk set 
er 46,9 % skandinav! Jeg hav-
de ikke tid til at forholde mig 
til den oplysning, for straks 
roterede jordkloden og ny 
musik blev afspillet. Den lød 
irsk! Tælleren på skærmen 
løb op ad og stoppede på 29,6 
% irsk/skotsk/walisisk! Jor-
den roterer igen, og musik-
ken ændrer sig, og med et 
blev det kundgjort, at jeg ge-
netisk bestod af 20,6 % DNA 
fra Balkan! Sidste rundtur 
viste 3,6% DNA fra Finland! 
Wow sikket mix. Den havde 
jeg ikke lige set komme.

Jeg sundede mig lidt, og 
det ændrede med et slag min 
identitetsfølelse. Jeg er et ga-
dekryds! Output er blevet en 
betydelig lyst til at dykke 
ned og undersøge mit stam-
træs rødder. Jeg har nogle 
brikker lige ved hånden, 
men der mangler en del, så 
jeg inviterede min moster til 
familiesnak forleden og blev 
lidt klogere, så stamtræet nu 
kan tegnes længere ned i 
dansk muld på jagt efter an-
dre jordsorter.

Et meget konkret out-
put er, at testen viste, at 
der var en række DNA-
matches. Det vil sige, 
at andre mennesker, 
der er blevet testet 
af samme i rma, 
dukker op på 
skærmen, da jeg 
deler DNA med 
dem. Til min 

overraskelse dukkede der 
en kvinde op, som jeg deler 
6 % DNA med. Det er ret me-
get. Hun er min halvkusine, 
og ved en hurtig Googlesøg-
ning fandt jeg hende. Hun 
bor i Helsingør – blot 3 kilo-
meter fra mig. Jeg sender 
snart en SMS og håber så, at 
hun er interesseret i en fa-
miliær stamtræssnak.

Tager jeg helikopterbril-
lerne på, ser jeg nu tydelige-
re, at vi – alle mennesker – et 
eller andet sted er i familie 
med hinanden på kryds og 
tværs. Jeg har tegnet et 
stamtræ og styr på en gren 
tilbage til tiptipoldeforæl-
dre. Dermed er der 
pludselig et hav af 
mennesker, som 
jeg er i familie 
med – eller er et 
produkt af. 
Det er faktisk 
ret sundt at 
erkende, at 
jeg er en del 
af noget 
større, som 
ikke er dei -
neret af en 
snæver geo-
grafisk ram-

me, men at jeg/vi/alle er i 
samme båd – selv med rus-
serne :-) 

Det er unik viden, man i 
2019 kan få på bordet for et 
beløb på omkring en plov-
mand – og teknikken skulle 
være troværdig. Mit spyt har 
gjort mig lidt klogere på mig 
selv, der er en halvkusine i 
nærmiljøet og gryende for-
bundethed/interesse for 
f.eks. at tage en familietur til 
gen-oprindelseslandene.

Hvad DNA-testen afslørede 
om mit genetiske ophav 
– og hvad derefter fulgte …
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