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Årets højdepunkter 
Vi publicerede 73 artikler i 2018 hvoraf 4 var i tidskrifterne Science og Nature (den ene en 
kommentar).  

Mens meget forskning på fortidens genomer har koncentreret sig om menneskets vandring 
og forskellige befolkningsgruppers møde med hinanden, forsøgte vi i 2017 at tage en ny 
indfaldsvinkel. Vi ønskede at undersøge om fortidens genomer kan sige noget om adfærden 
blandt tidlige anatomisk moderne mennesker (vores egen art). Det har været spekuleret, at 
de tidlige mennesker som levede i spredte grupper på 20-25 individer led af indavl, som vi 
ved føre til en lang række sygdomme. Vi genom sekvenserede individerne fra Sunghir i 
Rusland, et af de få arkæologiske lokaliteter, hvor flere individer er fundet sammen og som 
dateres tilbage til 30 tusind år. I modsætning til den gense opfattelse, kunne vi vise 
(Science), at disse individer ikke er indavlet og faktisk ikke er nært beslægtet. Dette betyder, 
at vores forfædre har haft en forståelse for avlsproblematikken og aktivt har have forsøgt at 
undgå indavl. Dette synes at være i modsætning til den samtidige Neandertal mand hvis 
genomer indtil videre udviser ekstrem indavl. Man kan spekulere på om denne 
adfærdsforskel har været afgørende for at vores art og ikke Neandertaleren er her i dag. 

Før bilen blev opfundet var hesten det vigtigste transport dyr og tæmning af hesten har 
været en af de mest betydningsfulde forudsætninger for udviklingen af den menneskelige 
civilisation. Men hvordan tæmningen er forgået er faktisk dårligt forstået, ikke mindst fordi 
nutidens heste oprinder fra et meget fåtal hingste. Ved at kortlægge arvemassen fra 14 
heste der dateres tilbage til mellem 4 og 2 tusind år har vi fået et indblik i de processer der 
knyttede sig til domesticering af hesten (Science). Vi kan se at man næsten fra begyndelsen 
indledte arvspogrammer hvis formål bl.a. var at få bestemte farver frem i hesten. Vi kan også 
se at de domestiske heste blandede sig med andre heste som i dag er uddøde. Avlen kom 
med en konsekvens for hesten, som har resulterede i at ”dårlige” genestiske mutationer har 
ophobet sig. I dag er der kun én oprindelige vildhest tilbage, przewalski hesten, resten 
kommer alle fra de domestiske heste, også dem der er ”vilde”. 

Caribien var den sidste del af Amerika som blev befolket af mennesker, selvom det også var 
det første sted Columbus satte sin fod i den ny verden. Der har været mange og lange 
dissektioner af hvorfra i Sydamerika den oprindelige caribiske befolkning, Taino, kommer fra. 
Det er også uklart om Taino overhovedet har overlevet frem til i dag, da Columbus og hans 
efterfølgere gennemførte masseslagtning af befolkningen. Vi kortlage arvemassen af en 
1000 år gammel Taino. Ved at sammenlige denne arvemasse med nutidige indianeres DNA 
kan vi vise, at Taino er nært beslægtet med Arawakan talende stammer det nordlige 
Sydamerika, hvorfra de sandsynligvis kom til Caribien. Vi kan også vise, at de befolkninger 
som i dag kalder sig Taino, faktisk er efterkommere af Taino og ikke stammer fra andre 
sydamerikanske grupper som blev ført til Caribien af europæerne som slaver. Og det kan jeg 
hilse at sige, at de var glade for at få at vide. 

  


