
Højdepunkter for GeoGenetik, 2018 

 

I 2018 publicerede Center for GeoGenetik ni artikler i de præstigefyldte tidsskrifter Nature, 

Science, og Cell, hvoraf tre kom ud samme dag. Her beskriver vi kortfattet resultaterne af fire af 

disse publikationer. 

 

Den eurasiske steppe (Silkevejen) har spillet en helt central rolle for handel mellem Europa og 

Asien. Det er også her vi finder det ældste arkæologisk bevis på domesticering (tæmning) af hesten 

– en af de mest betydningsfulde begivenheder i menneskets historie. I en række artikler undersøger 

vi den genetiske historie for denne del af verden:  

 

Vi viser at den eneste levende vildhest i verden i dag, Przewalski hesten, slet ikke er vild. Faktisk er 

denne hest den første der bliver domesticeret. Det er Botai folkene fra den asiatiske steppe der 

lykkes med dette. Botai folkene formår dog ikke at sprede deres hest, så alle de heste vi kender i 

dag stammer fra en sekundær domesticering. Boati hesten derimod forvilder sig og bliver til 

nutidens Przewalski hest. Mange troede at det var Yamnaya folket der lærte Botai folket at tæmme 

hesten, idet Yamnaya er et hyrdefolk der allerede havde tæmmet andre dyr som køer og geder. Men 

det tyder de genetiske resultater ikke på. Derimod lader det til at Boati som var hestejægere lykkes 

med selv at tæmme hesten. Dette betyder også de kunne holde Yamnaya på afstand (Yamnaya 

folket spreder sig fra Kaukasus området til både Nordeuropa og Asien). Vi viser også at Botai, er 

direkte efterkommere af en folk som er en af forfædrene til de amerikanske indianere og som vi 

troede uddøde for mere end 20 tusind år siden, men det viser sig altså at nogle af dem overlevede 

indtil nogle få tusind år siden.  

 

Mens Yamnaya påvirker Europa helt enormt, både kulturelt og genetisk (vi for bla. vores sprog fra 

dem i Danmark), så lykkes de ikke rigtig at få fodfæste i Asien. Det gør derimod nogle af deres 

efterkommere, Sintashta folket. Disse folk kommer fra Nordeuropa og Ural og er de første vi 

kender med en egentlig stridsvogn. Sintashta ekspandere østover og knuser Botai og andre lokale 

folk på den asiatiske steppe. De kommer hele vejen til Pakistan og Nordindien og er en af grundene 

til at der i dag er folk i denne del af verden der taler indoeuropæisk og har europæisk genetik. 

 

Nogle af Sintashta folkets efterkommere bliver til Skytterne – et rytterfolk hvor både mænd og 

kvinder er krigere. Skytterne bliver fortrængt af Hunnerne – et tyrkisktalende folk der kommer ud af 

Kina. Hunnerne spreder sig over det meste af den eurasiske steppe, men efterlader sig et begrænset 

genetisk aftryk dvs. de er ledere af et klassesamfund for de blander sig i begrænset omfang med de 

andre klasser. Derimod har de en enorm lingvistisk indflydelse. Under hunnerne ændrer det meste 

af den Eurasiske steppe sig fra at tale indoeuropæisk til at blive tyrkisk talende (nutidige tykkere er 

et mellemøstligt folk der tager det tyrkiske sprog til sig).  

 

Efter Hunnerne kommer Mongolerne - under ledelse af Jenkis Kan. Mongolerne kommer til at 

kontrollere det meste af den eurasiske steppe (geografisk det største imperie verden har set) og for 

en enorm genetisk indflydelse. Hvor steppen før Mongolerne er domineret af folkeslag med 

europiske aner (der nu taler tyrkisk), bliver steppen overtaget af folk med asiatiske aner som vi 

kender det den dag i dag. Historien om den eurasiske steppe, viser at den genetiske og sproglige 

sammensætning vi har hos folk i dag, i dette tilfælde er et resultatet af begivenheder der fandt sted 

meget sent i menneskets historie. 

 



Vi viser også, at mange af de skeletter som vi kortlægger menneske DNA fra samtidig er beærer af 

Hepatitis B, en patogen der kan give leverbetændelse og som millioner af mennesker er inficeret 

med den dag i dag. Nogle troede at Hepatitis B kun har været i Europa i de sidste 5-600 år, men vi 

kan se, at den har eksisteret der i de sidste 4500 år. Vi kan også se at de stammer af Hepatitis B som 

vi kender i dag er en lille fraktion af de mange stammer der har eksisteret i fortiden. Dermed for vi 

et unikt katalog over de mutationer som Hepatitis B kan have og som på et eller andet tidspunkt 

kommer igen. Dette er værdigfuld information i forhold til vaccineudvikling og monitering af denne 

virus.        


