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Träffantal i Family Finder

Grafen ovar visar utvecklingen av antalet Family Finder-matchningar per kit 
över tid, där varje datapunkt representerar en månad. Statistiken bygger på 
Family Tree DNA-kit som är registrerade på Dnagen.som och som har laddat 
upp statistik med hjälp av bokmärket ”Family Finder Matches Tree Downloader”.
 Användare av Dnagen.net är huvudsakligen personer som har en del eller 
många	rötter	i	Norden,	så	grafen	ger	en	fingervisning	om	hur	många	träffar	en	
person med i huvudsak skandinaviska rötter beräknas få.
  I tidigare versioner av grafen så visades varje kit som en egen linje, vilket blev 
rörigt	i	takt	med	allt	fler	registreringar.	Därför	har	grafen	nu	gjorts	om	så	att	den	
visar s.k. percentiler. Varje grönt fält visar antalet matchningar för 10 procent 
av alla kit. Den blå linjen visar det minsta antalet matchningar som något kit 
haft en given månad och det nedersta ljusgröna fältet ovanför visar träffbilden 
för de 10 procent med lägst antal matchningar, det lite mörkare fältet de med 
10–20 procent lägst matchningar, osv. upp till det översta ljusgröna fältet som 
visar	träffbilden	för	de	10	procent	av	kiten	som	har	flest	träffar.
  I grafen är de 5 procent som har mest antal matchningar inte medtagna. 
Medtas de, så blir bilden betydligt spretigare; i något enstaka fall har över 
4 000 matchningar noterats. Det fåtal kit med många matchningar är också 
anledningen till att den röda linjen som visar genomsnittligt antal träffar ligger 
stadigt högre än den gula linjen som visar medianen.
  Liksom i förra nyhetsbrevets graf kan man se en tydlig spik i antalet match-
ningar mellan maj och juni 2016, när Family Tree DNA förändrade matchnings-
algoritmen. 
 Efter detta kan man se en stadig ökning av antalet matchningar, fram tills nu 
i december då vi för första gången på många år ser en nedgång i genomsnittligt 
antal	matchningar	per	kit.	Detta	skulle	kunna	vara	en	följd	av	att	fler	personer	
i södra Sverige har börjat DNA-testa sig. Eftersom ett mindre antal personer 
med rötter i den regionen är testade så får de nytestade färre antal träffar och 
sänker därmed tillfälligt genomsnittet.

Göran Runfeldt
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Jakten på den okände fadern
 
För sex år sedan, sommaren 2010, blev jag kontaktad av en amerikanska, Pat, 
som frågade om jag kunde hjälpa henne att hitta hennes far? Hon berättade 
följande historia:
 Hennes mor, Lady Bird, var 22 år gammal då hon träffade svensken Johnny 
Johnston i New York. Han var ungefär fem år äldre och de träffades regelbun-
det 1948 och 1949. Lady Bird har genom åren berättat hur de vandrade hem i 
snön tillsammans – det var en snörik vinter – och hur de gick på jazzklubbar 
på Manhattan. Johnny älskade jazz, klädde sig alltid i kostym och kunde spela 
saxofon.
 Hösten 1949 blev Lady Bird gravid och i samma veva lämnade Johnny USA, 
utan att veta att han skulle bli far. 1953 kom han tillbaka för att träffa henne 
–	och	fick	för	första	(och	enda)	gången	träffa	sin	dotter…	Han	berättade	att	han	
hade fru och ett litet barn hemma i Sverige och därför inte kunde stanna.
 Detta var allt hon visste. Inga namn, inga brev och ett enda foto (se här 
intill).
 Pat växte upp med sin mor i Harlem i New 
York	och	fick	en	mycket	framgångsrik	karriär	som	
fotomodell. Hon var en av de första färgade topp-
modellerna, och hon har prytt framsidan på Vogue 
och arbetat med bland andra Dior, Valentino och 
Yves Saint Laurent. Under alla år har hon dock på 
alla sätt försökt att spåra sin far.
 Jag gjorde mitt bästa för att hitta hennes far, 
men det var tyvärr som att leta efter en nål i en 
höstack; ingen visste ju om han verkligen hette 
Johnny Johnston/Johan Johansson eller någon-
ting däremellan – eller kanske något helt annat?
 Han spelade saxofon, vilket var en ledtråd, 
men Pat trodde inte att han var musiker, utan att 
han spelade mest till husbehov.
 Jag letade i emigrationsregister, i dödboken 
och på olika webbsidor efter någon passande per-
son. Det utkristalliserades tre personer med pas-
sande namn, födda i början av 1920-talet och gifta 
kring 1950. En rundringning visade dock att in-
gen av dessa kunde vara rätt person.
 Jag kontaktade också olika jazzklubbar för 
att höra om någon av dem kände igen ”Johnny”. 
Några publicerade till och med hans bild på sin 
webbsida, men utan resultat.
 Detta var 2010. I somras blev jag kontaktad 
av Pat igen. Hon berättade att hon hade skrivit en 
självbiografi,	om	sitt	liv	och	sin	modellkarriär,	och	
att det även hade gjorts ett tv-program om henne 
– men att hon fortfarande inte hade funnit sin far. 
Hon hade gjort ett DNA-test via Ancestry, men 
utan resultat. Hade jag några tankar på hur hon 
skulle gå vidare?

Fotot av ”Johnny John-
ston”.

Pat. Skolfoto 1957. Ur 
boken ”Walking with the 
Muses” av Pat Cleveland.
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Det enda jag kunde komma på var att hon skulle göra ett DNA-test via Family 
Tree	DNA,	eftersom	detta	är	det	företag	där	de	flesta	svenskar	testar	sig	–	och	
hon ville ju trots allt hitta sin svenska släkt. Jag påpekade dock att chansen 
inte var särskilt stor; i de fall då folk hittar okända fäder via DNA har de oftast 
en misstänkt fader och testar sedan någon av hans ättlingar för jämförelse.
	 Några	månader	senare	fick	jag	ett	nytt	mejl	från	Pat,	där	hon	berättade	att	
hon hade gjort ett Family Finder-test hos Family Tree DNA. Nu hade hon fått 
en matchning med en kvinna, Agneta, som beräknades vara 1st–3rd cousin.  De 
fick	kontakt	och	upptäckte	att	båda	matchade	en	tredje	kvinna,	om	än	mera	
avlägset. Därmed utkristalliserades en gemensam släkt, Åhs.
 I familjen Åhs fanns en man, Gunnar, som stämde i ålder med Johnny. Gun-
nar var kusin med Agnetas mor, men det hade inte varit mycket kontakt mellan 
de två släktgrenarna genom åren.
 Jag kollade upp Gunnar på Ancestry.com och upptäckte att han på 
1940- talet arbetade på MS Gripsholm och åkte fram och tillbaka över Atlanten. 
Hans sista resa verkar ha varit hösten 1949, vilket stämmer väl med att han då 
återvände till Sverige. Det var sedan en paus till 1953, då han anlände till New 
York med ett annat fartyg.
 Enligt folkräkningen 1950 bodde han i Stockholm, var ogift och uppges vara 
musiker…	I	nästkommande	folkräkning,	1960,	finns	han	inte	och	inte	heller	i	
dödboken. I folkräkningen 1950 hittade jag hans föräldrar och tillsammans med 
dem bodde en Hans Åhs, född 1942. Kunde det vara en son till Gunnar?

En av Pats bilder som foto-
modell. Foto: Hugh Bell. 
Ur boken ”Walking with 
the Muses” av Pat Cleve-
land.
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Jag kontaktade Hans och han bekräftade att han var son till Gunnar, men väx-
te upp som fosterbarn hos sin faster. Han berättade att Gunnar också hade en 
dotter i Sverige, född kring 1950. Dessutom hade han fyra barn i USA – tre av 
dem	med	samma	mor!	Från	Hans	fick	jag	en	bild	på	familjen	Åhs	och	det	var	
ingen tvekan om att Gunnar och Johnny var samma person!
 Under sin tid i Sverige spelade Gunnar saxofon, bland annat med Arne 
Domnerus, och han betalade den första överfarten med Gripsholm genom att 
spela!
 Gunnar åkte som sagt över till USA 1953 och kom aldrig tillbaka till Sve-
rige. Han bytte ut Åhs mot Johnson eftersom det var mera gångbart i USA, och 
var gift med modern till hans tre barn. De bodde i Pennsylvania tills hustrun 
dog	1968.	Då	togs	barnen	om	hand	av	hennes	föräldrar	och	Gunnar	flyttade	till	
New York. Där stannade han till sin död 1985. Han hade inte mycket kontakt 
med sin svenska släkt och inte heller kontaktade han Lady Bird eller sin dotter 
Pat på alla dessa år! 
 Pat har nu knutit kontakt med sin halvbror Hans och hans familj och har 
också fått uppgifter om halvsyskonen i USA. Helt plötsligt har hon en stor 
svensk- amerikansk familj att lära känna och pusselbiten hon alltid har saknat 
är äntligen på plats – allt tack vare ett DNA-test! 
 Till sist: Den beräknade släktskapen mellan Pat och Agneta var 1st–3rd cou-
sins. Eftersom deras föräldrar var kusiner, var de alltså sysslingar, det vill säga 
2nd cousins. Helt inom beräknat släktskap, med andra ord.

Christina Tuvesson Lindaryd
christina(at)SwedishGenealogists.com

Söker du böcker om 
DNA-genealogi?

Ett	urval	finns	här:
http://www.isogg.org/wiki/
Genetic_genealogy_books 

Facebookgrupp för 
DNA-intresserade

Om du är facebookanvändare, gå 
gärna med i gruppen DNA-anor. 

(Frågor, svar, efterlysningar m.m.) 
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MtDNA-haplogrupp H11a2a-C16519T i Skandinavien

Från	 bondestenålderns	 centrala,	 västra	 och	norra	Europa	finns	 över	 100	 in-
divider från arkeologiska utgrävningsplatser som tillhör undergrupper inom 
mtDNA-haplogrupp H – H1, H2, H3, H5 (många), H7, H10, H11a, H16, H20 
och H89. De tros ha tillhört jägarstenålderns befolkning i södra Europa som 
assimilerades bland jordbrukare under bondestenåldern. H11a har på träffats 
på	 en	 fyndplats	 från	 Úněticekulturen,	 den	 tidigaste	 bronsålderskulturen	 i	
Central europa (i och omkring nuvarande Tjeckien, omkring 2 400–1 800 fr Kr). 
(Eupedia.)
 Inom haplogrupp H11a2a-C16519T (bara modergruppen H11a2a framgår 
i	 medlemmarnas	 användarkonton	 på	 Family	 Tree	 DNA)	 finns	 en	 mångfald	
av	personer	som	har	 från	noll	 till	 tre	 (kanske	fler,	 i	ett	 fåtal	 fall)	ytterligare	
mutationer. (Insertioner som 315.1C, 522.1 etc, som dyker upp här och där, 
oräknade.) Tack vare att fyra medlemmar av Sverigeprojektet tillhör olika gre-
nar inom den här gruppen har en totalöversikt varit möjlig att rekonstruera.
	 Notera	 att	 det	 finns	 ett	 stort	 kluster	 av	 23	 personer	 som	 alla	 delar	 två	
specifika	mutationer	 i	kodande	regionen.	Det	 faktum	att	två	mutationer	sär-
skiljer deras gren från de andra inom den här gruppen betyder att mutationen 
C16519T måste vara av ansenlig ålder – antagligen nära åldern för själva 
moder gruppen H11a2a. Tack vare den slutsatsen kan de tre testtagarna med 
den ursprungliga mtDNA-sekvensen förstå att det faktum att de har ”Genetic 
Distance = 0” till varandra inte betyder att de nödvändigtvis delar en gemen-
sam anmoder i närtid.
 Antalet testtagare i H11a2a-C16519T är minst 50. (Det kan vara några få 
till,	om	det	finns	testtagare	med	många	mutationer	på	de	grenar	som	vi	inte	har	
några projektmedlemmar på hittills.) Jämfört med antalet fullsekvens-mtDNA-
testade hos FTDNA – 89 975 stycken i dag (2016-12-14) – är det 0,06 procent av 
dem. 31 testtagare har angett ursprungsland, se tabellen nedan. Några få per-
soner med moderlinje i närtid från Kanada (1), USA (1) och ursprungsbefolk-
ningen i USA (1) har antagligen äldre bakgrund i Europa. De fem test tagarna 
i Skandinavien är: 4 av nu 3 068 full-mtDNA-testtagare med moderlinje från 
Sverige (0,1 procent av dem), 1 of 1 629 från Norge (0,06 procent), och 1 av 2 
266 från Finland (en svenskspråkig linje på Åland där) (0,04 procent). Inom 
Skandi	navien	noteras	ännu	 inga	 tidigt	finskspråkiga	 linjer,	 och	på	Brittiska	
öarna ännu inga linjer från Irland eller Wales.

Ursprungs- H11a2a-C16519T- Områdestotal Procentandel 
område testtagare av testtagare H11a2a-C16519T 

Nederländerna 2 588 0,3
Brittiska öarna 16 16 515 0,1 
Skandinavien 6 7 506 0,08
Tyskland 3 5 481 0,05
Polen 1 1 914 0,05

Baserat på det här spridningsmönstret kan kvinnan som mutationen C16519T 
inträffade i gissas ha levt någonstans i eller omkring nuvarande Tyskland 
(grovt), eftersom grenar därifrån kan ha migrerat såväl till Brittiska öarna 
(särskilt genom den anglosaxiska bosättningen där från 400-talet och framåt) 
som till Skandinavien.

Magnus Bäckmark
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Haplogrupp I2 är i dag en ganska sällsynt haplogrupp i Sverige med ungefär 
3 % av de testade. Några av de äldsta fornfynd i Sverige som analyserats med 
DNA tillhör dock Y DNA haplogrupp I2. Detta gäller bland annat skeletten som 
är analyserade från fyndplatserna i Motala, Ajvide, Ire och Gökhem. De tre 
dominerande haplogrupperna i Sverige i dag är I1, R1a och R1b som ungefär 
80 % av den svenska manliga befolkningen tillhör. Den resterande svenskättade 
befolkningen tillhör i huvudsak haplogrupperna N1c1, Q1a2, G2a2, E1b1, J och I2.
I2 skiljdes troligen från I1 redan under den sista istiden för ungefär 27 500 år 
sedan. Medan samtliga testade I1 troligen har en gemensam anfader under 
yngre bondestenålder för mindre än 5 000 år sedan, var I2 redan uppdelad i 
många	olika	grenar	under	istiden	och	äldre	stenålder,	varav	några	grenar	finns	
representerade i Sverige i dag. I denna artikel redogör vi för ursprunget till dessa.

I2 under senaste istiden

Under den senaste istiden låg norra Europa under en glaciärkappa, medan stora 
delar av mellersta Europa var tundra och i Sydeuropa var det till dels taiga med 
barrträd. Det var svårt att överleva som människa. Under en värmeperiod un-
der istiden uppstod haplogrupp I2 och skiljdes från haplogrupp I1. Den senaste 
istidens maximum var en köldperiod som varade i nästan 2 000 år från 20 000 
år sedan till för 18 000 år sedan. Före denna köldperiod uppstod troligen de två 
huvudgrenarna I2a (L460) och I2c (L596), samt att I2a splittrades i I2a1 (P37) 
och I2a2 (M436). Strax efter att denna köldperioden släppte taget uppstod många 
nya	grenar,	se	figur	1.	Innan	isen	äntligen	hann	dra	seg	tillbaka	för	ungefär	10	
000 år sedan hade I2 totalt delats upp i ett tiotal grenar och det upptäcks fort-
farande nya grenar under I2 som uppstod under istiden. 

Figur 1. De sju huvudgrenarna i haplogrupp I2 som bildades genom istiden, 
från 27.500 år sedan [vänster] till för 10.000 år sedan [höger]. Datering basert 
på YFull (www.yfull.com/tree/I2).

I2 – en sällsynt Y-DNA-haplogrupp med flera grenar 
till Skandinavien
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Isen hade dragit sig tillbaka under denna sista delen av istiden för att så avancera 
igen över perioder på hundravis av år. Från denna värmeperioden innan de sista 
köldperioderna	under	istiden	finns	det	endast	fåtaliga	fynd	som	analyserats	med	
DNA. Vi vet att det fanns individer med I2 bland stenålders jägarkulturer från 
Rochedane i Franche-Comté i Frankrike på gränsen mot nuvarande Schweitz 
och vid Grotte du Bichon i Neuchâtel i nuvarande Schweitz [Fu2016]. Dessa har 
testat positivt för mutationen L1286+ (pre-I2a1a2a1), dvs tillhör istidsgrenen 
I2a1a2-S21825. 

I2 under jägarstenålder (mellanstenålder) 

När isen drog sig tillbaka spridde sig lövskogen snabbt norrut och bildade en 
rik miljö för jägare över hela Europa. Under den period som vi kallar mellan-
stenålder i Norden spriddes troligen några grenar av haplogrupp I2 utöver hela 
Europa.	Från	denna	tiden	finns	det	ett	tiotals	skelett	som	vid	DNA	testning	är	
positiva för olika mutationer på I2a1-grenen och dessa är spridda utöver hela 
Europa; Spanien, Kroatien, Ungern, Luxemburg och Sverige. De nordliga tillhör 
jägarkultur,	men	 i	 syd	har	redan	bondestenåldern	börjat.	Det	finns	även	I2c	
testade från denna tiden, både från Motala i Sverige och Turkiet. I Turkiet levde 
dessa samtida med G2a2-linjer. I2a2-grenen tycks dock vara häpnadsveckande 
frånvarande i Europa, med tanke på senare utbredning, men man kan inte vara 
helt säker efter som så få skelett blivit testade. 
Från denna tiden har vi det äldsta svenska Y-DNAt, från grottan vid Stora 
Förvar	på	Stora	Karlsö	finns	det	9	000	år	gamla	spår	efter	I*	och	vid	Motala	en	
jägargrupp	från	ungefär	7	700	år	sedan	med	flera	gamla	linjer,	I2a1a1a	(L672+),	
I2a1b (M423+) och I2c (L597+). Så gammalt DNA är dock både skört och konta-
minerat,	så	det	är	svårt	att	identifiera	exakt	vilka	linjer	de	tillhörde.

I2 under bondestenålder (yngre stenålder)

För ca 6 000 år sedan kom en ny sed från sydligare stråk med etablering av 
jordbruk och boskapskötsel. Det hade tagit nästan 4 000 år sedan man började 
med jordbruk i Levanten eller Turkiet innan detta skick nådde Skandinavien. 
De första åkrarna låg på toppen av åsar, där det var lättbrukad mark som inte 
behövde tunga plogar. Jordbruket gav ett överskott som förde till helt andra 
nya kulturer med t.ex. megalitiska stenmonument. Det kom troligen nytt folk 
till Skandinavien.
 För ca 5 000 år sedan levde en individ från traktbägarkulturen vid Gökhem 
som troligen var I2a1b (M423+). Något senare, för 4 400 år sedan, levde folk 
från	gropkeramisk	kultur	vid	Ajvide	i	Gotland.	Här	har	flera	individer	testats	
positiva	för	I2a1a2a1	(L1297+),	en	gren	som	fortfarande	finns	representerad	i	
Sverige.  Redan 500 år tidigare hade man börjat använda koppar i Spanien, här 
uppträder	det	flera	skelett	som	är	klassificerade	som	I2a2a	(M223+	eller	P221+),	
en gren där några undergrenar eftervart även uppträder i Sverige.
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Förekommande grenar i Skandinavien i dag

I2c1	–	Det	finns	fyra	testade	i	Sverigeprojektet	som	sannolikt	tillhör	haplogrupp	
I2c1.	Inga	av	dessa	har	dock	testat	SNPer,	så	vi	vet	lite	om	deras	specifika	ur-
sprung. Vi får hoppas att några av dessa testar BigY, här kan man troligen lära 
mycket nytt om migrationshistorien.

I2a1	 –	Det	finns	 en	del	flera	 testade	 i	Sverige	 som	 tillhör	haplogrupp	 I2a1,	
samtliga av dessa tillhör de två istidsgrenarna I2a1a2-S21825 och I2a1b-M423. 
Flera av dessa tillhör grenar som vi vet invandrat från Tyskland inom historisk 
tid	och	det	finns	endast	två	personer	med	stamfader	 från	Sverige	som	testat	
BigY. En av dessa har rötter från Närtuna (B) och tillhör I-Y4882 (I2a1b2a1a2). 
Denna person tillhör en sidogren besläktad med några av stenåldersjägarna i 
Motala och stenåldersbönderna i Gökhem. Y4882 uppstod troligen under romersk 
järnålder och har testade från dagens Polen, Serbien och Ukraina. Den andre 
har rötter från Ystad (M) och tillhör I-Y23458 under I-L233 (I2a1a2a1a) som är 
en undergren till några av stenåldersjägarna i Motala och stenåldersbönderna 
i Ajvide. L233 uppstod även denna under järnåldern och har testade med rötter 
från Kroatien, Polen, Tyskland och England, medan Y23458 troligen är från 
vikingstid och har testade med rötter i Tyskland och Sverige.

I2a2b	–	Det	finns	fyra	testade	i	Sverigeprojektet	som	sannolikt	tillhör	haplogrupp	
I2a2b (L38), endast en av dessa har äldsta kända stamfader från Sverige. Här 
behövs det dock BigY tester för att veta mer om deras inbördes släktskap och 
vilka grenar de tillhör. L38 förknippas ofta med keltisk spridning i Europa då det 
finns	skelett	med	dessa	mutationer	i	Urnfield	och	LaTene-kulturerna	[Eupedia].	
I2a2a – Majoriteten av de testade i haplogrupp I2 i Sverige tillhör I2a2a-M223. De 
flesta	av	dessa	tillhör	troligen	alla	en	enda	gren	som	överlevde	bondestenåldern	
som	heter	I2a2a1b2a-L801.	Det	finns	andra	grenar	i	andra	delar	av	Europa,	men	
det är de med stamfader med mutationen L801 som började sprida sig utöver 
Nord-Europa i förbindelse med bronsåldern, en bild man kan se i Y-trädet även 
för	grenar	under	I1,	R1a	och	R1b.	Det	måste	ha	varit	stora	folkförflyttningar	
under bronsålderns tidiga skede och nya möjligheter för de som använde brons-
åldersteknologi att öka sin överlevnadsförmåga. I-L801 förekommer i huvudsak 
i de germanska områdena (Skandinavian, Tyskland, Nederland, England och 
nordvästra	Sicilien),	men	finns	även	spridda	över	hela	Europa	 från	Portugal	
till Ryssland, troligen som en effekt av expansion under folkvandringstid och 
vikingatid [källa: Eupedia].
 
Helt i början av bronsåldern delas L801 troligen inn i tre grenar; I-L1290, 
I-CTS1977 och CTS6433.

• I2a2a1b2a1 (CTS1977) –	Här	finns	det	en	del	testade	som	tillhör	olika	grenar	
under CTS1977, både i Sverige, Norge och Danmark. Efter en analys av de 
som	tagit	Y	STR	67	markörer	framgår	det	at	det	finns	en	klunga	på	minst	sex	
testade i Västerbotten/Norrbotten (BY3756/BY3757), minst två olika klungor 
i Norge, en i Akershus/Hedmark och en lite sydligare med representation i 
Østfold	och	Agder.	Det	finns	även	en	klunga	i	Danmark	(Y7824).	Det	verkar	
som	de	flesta	av	dessa	klungorna	kan	dateras	tillbaka	till	bronsålder	då	det	
är många STR värden som skiljer dessa klungor.
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• I2a2a1b2a2 (CTS6433) – Den största andelen testade i Skandinavien hör till 
denna grenen som igen delades i många undergrenar under bronsåldern. Det 
finns	ett	20-tal	testade	i	Skandinavien	som	tillhör	I-Z78	med	finska,	norska,	
danska och svenska testade, samt en egen gren i Norge under I-Y4955. Den 
bäst utforskade grenen är dock I-Y4926, där särskilt grenen I-S8104 som 
uppstod strax före, under eller efter folkvandringstid, har många testade [se 
figur	2].	Det	pågår	just	nu	ett	projekt	med	kartlägning	av	just	denna	delen	
av Y-trädet för att förstå migrationsmönster genom folkvandringstid och 
vikingatid.	S8104	finns	utspridd	över	både	Norge	och	Sverige	och	här	har	vi	
börjat	kombinera	SNP	och	STR-analys	för	att	bygga	ut	trädet	[se	figur	3].

• I2a2a1b2a3 (L1290) – Ingen av de testade i Sverigeprojektet har tagit ett 
BigY-test.	Denna	grupp	finns	representerad	i	Tyskland	och	England,	men	
även Skottland och Polen.

 
Det har framsatts en teori om att innslaget av I2a2a i Västerbotten/Norrbotten 
är ett resultat av tysk invandring till denna landsdel, men denna hypotesen 
motbevisas	av	analysen	i	figur	2	och	3.

Figur 3. Fylo-
genetisk träd för S8104 
baserat på STR-analys av 
Y67-test i Fluxus Techno-
logy Ltds NETWORK 
software version 5.0.0.0 
[www.fluxus-engineering.com, 
Bandelt H-J, Forster P, Röhl A (1999) Median-
joining networks for inferring intraspecific phylo-
genies. Mol Biol Evol 16:37-48]. AKR = Akershus, 
HED = Hedmark, OPL = Oppland, AC = Västerbotten, BD = Norrbotten,                          
O = Västergötland, E = Östergötland. Baserad på bidrag från Haakon Styri i 
Norgeprojektet.
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I denna artikel har vi beskrivit utvecklingen av haplogrupp I2 genom sista 
istiden,	samt	de	arkeologiska	fynd	av	I2	som	finns	redovisade	i	Sverige.	Detta	
bildar	bakgrunden	för	att	beskriva	de	grenar	som	i	dag	finns	representerade	
i Sverige, där vi nu för några få av dessa grenar börjar skönja konturerna av 
migrationshistorien från bronsålder fram till i dag. För andra grenar har vi ännu 
inte tillsträckligt många djupa test (YElite eller BigY test) för att kunna säga så 
mycket.	Det	pågår	ett	arbete	med	att	kartlägga	flera	grenar	under	I2,	men	då	be-
hövs	det	flera	som	testar	sig	med	Y67	och/eller	BigY	eller	YElite,	samt	påföljande	
analys hos YFull. Jag vill rikta en stor tack till Haakon Styri i Norgesprojektet 
för värdefulla diskussioner och kommentarer som bidragit till denna artikel.
 Om du tillhör haplogrupp I2 och har frågor om tester och var du hör hemma 
i Y-trädet, så ta gärna kontakt på e-post på ftdna@carlin.no. 

Mats Carlin, coadmin I2 i Sverigeprojektet

Källor för den som vil läsa vidare: 

• Maciamo Hay: The origins and history of haplogroup I2 [Innehåller kartor över 
utbredningen av I2 i Europa, samt en beskrivelse av de viktigaste grenarna] 
http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I2_Y-DNA.shtml 

Vill du dela med dig av ditt exempel i Sverigeprojektnyheter?
Har du någon artikel, notis eller tips att publicera?

Kontakta någon av administratörerna.
Det här numret redigerades av 

Magnus Bäckmark (magnus.baeckmark@swipnet.se). 
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YDNA-haplogrupp R1b-M269 

R1b är den vanligast förekommande YDNA-haplogruppen i Västeuropa och 
unge fär hälften av den manliga populationen tillhör denna grupp. I Sverige till-
hör drygt 20 % gruppen med sin högsta frekvens i sydvästra Sverige och lägsta 
frekvens i Norrlands inland.
	 M269	anses	ha	uppkommit	för	ca	12	000	år	sedan	i	Östeuropa.	De	flesta	nule-
vande svenska R1b tillhör undergruppen P311 (= R-L151), vars anfader anses 
ha levt i Centraleuropa för omkring 5 500 år sedan. Enligt boken ”Svenskarna 
och	deras	fäder”	av	Bojs/Sjölund	på	sid	49	finns	det	ett	starkt	samband	mel-
lan arkeologiska fynd från klockbägarkulturen och bronsålders bosättningar av 
personer tillhörande R1b-P311.
 Den stora gruppen P311 delades upp i undergrupperna P312 samt U106 
för ungefär 5 000 år sedan. På norra sidan av Rhen bosatte sig de som tillhörde 
U106 och som numera har den högsta frekvensen, ca 40 %, i Holland. På södra 
sidan av Rhen bosatte sig de R1b-P312 som sedermera kom att bli den domi-
nerande gruppen i Norditalien, Frankrike, Spanien och på de Brittiska öarna. 
Högst	frekvens	av	P312	finns	idag	på	Irland	med	ca	80	%.
	 Under	årtusendens	lopp	har	det	skett	en	geografisk	uppblandning	av	P312	
och U106 och i Sverige är grupperna jämnstora med ca 10 % vardera. Därutöver 
finns	en	procent	som	varken	är	P312	eller	U106	och	som	därför	sannolikt	kom-
mit hit från sydost före någon av de två andra grupperna.

Träddiagram över de svenska undergrupperna till M269

Antalet medlemmar i svenska projektet som tillhör R1b är ca 500. Av dessa har 
mer än 300 förutom den obligatoriska analysen av STR även beställt och fått 
fram en position i SNP-trädet. R1b-trädet i Europa är mycket omfattande och 
FTDNA har över 5 400 undergrenar! De 300 svenska R1b har dock endast 140 
terminal-SNP:er	dvs	i	genomsnitt	finns	det	ca	2	testade	på	varje	terminal-SNP	
(terminerande undergren till M269). 
 Testning av SNP på FTDNA kan utföras i form av enstaka tester, köp av 
SNP-pack eller i form av ett BigY-test. Enstaka SNP-tester kostar ca 350 kr, 
SNP-pack ca 1 000 kr medan BigY kostar från 4 000 kr vid julrean till normala 
5 000 kr.
 För att åskådliggöra hur de 300 testade svenskarna ligger tidsmässigt och 
geografiskt	fördelade	har	jag	skapat	11	träddiagram	fördelade	på	3	översikter	
och 8 detaljerade diagram. Översikterna benämns träddiagram för M269, P312 
samt	U106.	Detaljdiagrammen	benämns	DF27,	L21,	L238,	U152,	Z156,	Z301,	
Z372	samt	Z9	och	är	placerad	på	servern	www.runor.se.
	 Ex:	adressen	till	diagrammet	för	M269	är:	www.runor.se/figure_M269.pdf.

Tolkning	av	diagrammens	tidsuppgifter	och	geografiska	fördelning
Som exempel på tolkning av diagrammens uppgifter redogörs här för tolk-
ningen av: 
a. den mest förekommande R1b-gruppen i Sverige, L238 
b.	den	intressanta	Z372	
c. den sent inkomna U152.
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R1b-L238 är den enda undergrupp av de ovannämnda som har sin maximala 
frekvens	 i	 Skandinavien.	Högst	 frekvens	har	Z372	 runt	Nordsjökusten	 och	 i	
Skandinavien.	Gruppen	U152	 är	 den	 som	är	mest	 geografiskt	 avlägsen	 från	
maxfrekvensområdet som är i Norditalien.
 BigY-testade är i diagrammen markerade med fetstil av ortnamn.
 Tidsuppgifterna kommer från YFull (yfull.com). Åldersuppskattning an-
ges	där	med	konfidensintervall.	Exempelvis	anges	för	P312	att	den	med	95	%	
sanno likhet är 4 900 år gammal ± 500 år.

a.	DIAGRAM	L238	www.runor.se/figure_L238.pdf.

2016-09-21, Rolf Berlin 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500             Present 
Age of SNPs (years) Yfull:   https://www.yfull.com/tree/R-Z2244/       BigTree:    http://www.ytree.net/DisplayTree.php?blockID=189  

Description of the Y-haplogroups and geographic origin of participants in the Swedish project R1b-P312-L238 
 Maps of the distribution of R1b-L238 in Europe: https://www.familytreedna.com/public/R1b-L238?iframe=ymap  

  

 

      BY4661…………………….…………………Finland 

     A6292 ……………………….…………………………… Norge 

      

     BY4675 ……………………………..………………………………. Nyed (S) 

       BY4659………………Skällinge (N) 

      Y11662…………………………………(H), (O), (P), (R) 

  BY3451     BY3516…………………. (N), (R) 

   A8150………………………..………..….…… Skallsjö (P) 

             Y10831 ……………..…………………………………………………….. Snavlunda (T),  Väring (R)   

           BY781  …………………………………………………………………………………..……………………….………Veddige (N)  

     

      

L238  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(H), (O), (R) 

 

L238 är en undergrupp till P312 som har sin maxförekomst söder om Rhen. 
Undergruppen L238 förekommer sällan söder om Rhen så den bör tidigt ha 
vikt norrut och endast spridit sig till Brittiska öarna och Skandinavien. Sanno-
likt har L238 kommit till Skandinavien redan för 3 500 år sedan. Gruppen har 
grenat	ut	sig	i	form	av	nya	undergrupper	allt	sedan	dess.	Inom	Sverige	finns	
ett påtagligt överskott av gruppen till kusten och speciellt i Västra Götaland. 
Hg	finns	även	i	stort	antal	i	sydvästra	Norge.	L238	har	ännu	inte	upptäckts	i	
Norrland.
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b.	DIAGRAM	Z372	www.runor.se/figure_Z372.pdf.

Z372	är	en	undergrupp	till	U106	som	oftast	återfinns	norr	om	Rhen.	Genom	
att	Z372	har	sitt	geografiska	maximum	vid	Nordsjökusten	kan	man	anta	att	
den tidigt kommit till Sverige. De utgreningar som skett för 2 500 år sedan har 
spridit sig till stora delar av Sverige och fortsatt att grena ut sig inom landet. 
Det	finns	ett	visst	överskott	av	boende	i	inlandet	gentemot	kusten	som	möjligt-
vis indikerar vilka näringsgrenar gruppen ägnat sig åt.

2016-10-27, Rolf Berlin 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3500      3000         2500           2000              1500                 1000 500       Present 
Age of SNPs (years) Yfull:   https://www.yfull.com/tree/R-Z372/       BigTree:    http://www.ytree.net/DisplayTree.php?blockID=1343  

Description of the Y-haplogroups and geographic origin of participants in the Swedish project R1b-U106-Z372 
     Links:   www.jb.man.ac.uk/~mcdonald/genetics/kings-cluster.pdf 

 

   ZP141…………………………………………………………………………………..…..…………………… Bergunda (G) 

 L257   S5443………………………………………………………………………………………… Harlösa (M) 

  S5970……………………………………………………………………..………………………………………………..………………………..……………… Norge 

   ZP155……………………………………………….…………………………………………………….……. Värnamo (F), Ölmstad (F) 

 ZP91……………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…………………………………… Järsnäs (F) 

    ZP48 ………………………………………………………………………….…………Askum (O),  Rudskoga(S) 

    ZP108……………………………………………………………………….……Fuxerna (P), Nordmaling (AC) 

    ZP118…………………………………………………………………………..…………….……………. Ekshärad (S) 

  S5673………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Berga (G) 

 S3207…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. Skatelöv (G), Öttum(R) 

CTS5533 

   S6989(CTS2158)……………….……………………………………………………….…Odensjö (G), Karlstad (S), Frösö (Z)  

     S3201………………………………………………………..…………………………… Åsbräcka (P), Fagre (R) 

Z372 
  

Kring Nordsjökusten 
når Z372 sina högsta 
frekvenser.

http://www.sjofartstidningen.se/nordsjon-hotspot-for-fartygsolyckor/ (2013-06-11, oangiven fotograf).
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2016-09-07, Rolf Berlin 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500             Present 
Age of SNPs (years) Yfull:   https://www.yfull.com/tree/R-U152/             BigTree:    http://www.ytree.net/DisplayTree.php?blockID=28    

Description of the Y-haplogroups and geographic origin of participants in the Swedish project R1b-P312-U152 
 Maps of the distribution of U152/S28 in Europe: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zkSYxzeIDjkU.kRCmtfxd9LyQ&usp=sharing 

 http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1b_Y-DNA.shtml 

 

   Y16875………………………………………………………………...…….…………Karlskoga (T), Gräsmark (S), Mora (W) 

 Z49…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… Nyköping (D), Moheda (G), Ål (W) 

      

   BY3604……………………………………………..…………………………………….……….……………………………. Jämshög (K) 

         Z33…………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………… Tjärstad (E) 

  L20…………………………………………………………….…………………………..……………………………………………………Färgelanda, Gesäter (P) 

 Z367……………………………..………………………………………………………..……………………………….…………………………………………………….Lekaryd (G) 

              L2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Almby (T), Göteborg (O) 

  A7985……………………………………………………………………………………………………………………………………..Fellingsbro (U) 

 Z36 A7967………………………………………………………………………………………….……….………………………..……………………………. Gålsjö (Y) 

Z56 FGC11881……………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……..Morlanda (O) 

 Z192 BY3851…………………………..……………………………………………………………………………………..……………….Östra Ämtervik (S) 

U152  

 

  

c.	DIAGRAM	U152	www.runor.se/figure_U152.pdf.

U152 är en undergrupp till P312 och har sitt maximum i norra Italien där 
ca 40 % tillhör gruppen. I Sverige tillhör ca 2 % U152. Diagrammet visar en 
splittrad bild av 11 mycket gamla undergrupper till U152 som inte utgrenat sig 
i Sverige. En rimlig slutsats är att förekomsten beror på en invandring till Sve-
rige	från	medeltiden	och	framåt.	Att	så	skett	indikeras	att	flera	av	de	testade	
som äldsta fäderneana har valloner eller tillhör skepparsläkter och bergsbruks-
familjer med troligt ursprung i Frankrike eller Sydeuropa.

Värdering av SNP-tester i svenska projektet

Som framgår av träddiagrammen ovan är testning av SNP av mycket stort 
värde	 för	 att	 bedöma	geografisk	utbredning	 och	kronologi	 för	 berörda	haplo-
grupper i Sverige.
 BigY-testerna är särskilt värdefulla för att bestämma exakt ålder men 
priset har gjort att antalet testade ännu inte nått upp till den nivån att några 
heltäckande diagram kan göras för utbredningen av hg i Sverige. Priset på BigY 
är dock på väg ned och med hjälp av nya datastödsystem för efterbehandling 
av testresultaten kommer SNP-testning av YDNA förmodligen att gå snabbt 
framåt i Sverige inom några få år.

Rolf Berlin


