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Två nya administratörer
Eva Sjöqvist Persson
Jag bor i Hagfors i Värmland, dock uppvuxen i Årsta,
Stockholm. Då jag startade med DNA-släktforskningen var jag mest nyfiken på Västernorrland, där jag
har en del okända anfäder samt även lite spännande
släkthistorier. I och med lättheten att hitta kopplingar
till FF-matcher, så har dock fokus hittills legat mycket
på Skellefteå. Hoppas dock på många fler matcher från
södra Sverige framöver. Inom Sverigeprojektet kommer jag främst att syssla med gruppering av mtDNA.
Jakob Norstedt-Moberg
Jag bor i Örnsköldsvik. Att utreda mina rötter vid Kopparberget är ett DNA-projekt jag ägnar mycket tid åt.
Jag vill gärna få en aning om vad som hände århund
radena innan min släkt går att spåra i skrift. Jag är
även co-admin i projektet för haplogruppen I1-L1302
som jag själv tillhör. Därför är det i första hand I1medlemmarna i Sverigeprojektet som jag bistår med
råd till vidare testning.
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Vårt projekt växer
Per 2014-06-17 har vi
1 512 medlemmar, efter en ökning med 33 %
på sju månader (sedan
2013-11-17, då motsvarande sammanställning
gjordes för S v e r i g e 
projektnyheter nr 1).
Antalet nya medlemmar
per månad är tillbaka till
en för vårt projekt normal nivå efter de intensiva tillväxtmånaderna
november och december
2013. Av dessa personer
runtom i världen med
någon anknytning till Sverige har 887 gjort Family Finder (+ 51 %) samt 965
Y-DNA (+ 31 %) och 930 mtDNA (+ 36 %) på någon av de nivåer som finns vad
gäller de båda analyserna. Huvudhaplogrupperna för de medlemmar vars raka
anlinjer så vitt känt dyker upp i Sverige fördelar sig för närvarande som cirkeldiagrammen nedan visar.

Andelarna av huvudhaplogrupper har sedan nr 1 förändrat sig något. På Y-DNAsidan har mångfalden visat sig större än statistiken tidigare gett sken av. De
tre dominerande I, R och N, som i november tillsammans stod för 92,1 % har nu
minskat till 88,9 %. Mest märkbart har R minskat, som nu har 38,9 % (- 2,8 %).
På mtDNA-sidan har dominansen av H visat sig kraftigare än vad som
tidigare har framgått, med 42,2 % av äldsta kända anmödrar som dyker upp i
landet (+ 2,0 %), medan framför allt K har nedskrivits, till 8,6 % (- 1,4 %).
Spännande nog har sedan senast två nya huvudhaplogrupper tillkommit;
F på Y-DNA-sidan och på mtDNA-sidan L (L2a1c).
Magnus Bäckmark
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Din släktgren klarläggs mer precist genom SNP-test
För att ”komma längre ut på din kvist” på mänsklighetens fädernesläktträd är ett Y-DNA-standardtest
bara början. Sedan vidtar s. k. SNP-test, ett i taget,
för den som är intresserad. I Sverigeprojektnyheter
nr 1, s. 2, beskrivs hur du går till väga.

Söker du böcker om
DNA-genealogi?

Facebookgrupp för
DNA-intresserade

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

Om du är facebookanvändare, gå
gärna med i gruppen DNA-anor.
(Frågor, svar, efterlysningar m.m.)

Gruppindelning av projektets medlemmar
Väljer man ”Y-DNA Results” eller ”mtDNA Results” på projektets hemsida
finner man medlemmarnas resultat samlat, för mtDNA deras HVR1- och
HVR2-mutationer, och för Y-DNA deras STR-markörer. Vi har försökt dela in
medlemmarna i större grupper baserat på haplogrupp, så att det ska bli lättare
att jämföra sitt resultat med andra medlemmars.
En nyhet på Y-DNA sidan vad gäller haplogrupp I1 är att vi lagt till en egen
grupp för medlemmar som testat positivt för L1301 men är negativa för L1302.
Den senare har redan en egen grupp. Vi har dessutom ändrat namnet på några
grupper under I1 och tagit bort en inaktuell beteckning (”I1d”) ur gruppnamnet.
Anders Berg

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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Hur många Family Finder-träffar är vanligt?
Här baseras svaret på den frågan
på vad personer har svarat på
enkäter i facebookgruppen DNAanor. Statistiken gäller alltså
svenskspråkiga, vilka förstås
kan ha skiftande bakgrunder.
Men siffrorna ger i varje fall en
hint om vad man kan förvänta
sig för antal träffar om man har
många av sina rötter i Sverige.
Vid utgången av november
2013 varierade antalet träffar Genomsnittlig ökning per månad av antal
mellan 80 och 329. Genomsnitt: träffar, i procent.
154. Vid utgången av juni 2014:
mellan 107 och 863. Genomsnitt: 268. (Antalet enkätsvar har varierat mellan
26 och 104, i genomsnitt varit 70 per månad.)
Magnus Bäckmark

Family Finder-koppling till Läckö
Jag heter Maria Brolin och bor i Göteborg men är född och
uppvuxen i Trollhättan. Jag har släktforskat ungefär fem år
men först nu har jag fått upp ögonen för det här med DNA
i släktforskningen. Jag har idag runt 155 Family Finderträffar och än så länge har jag bara lyckats hitta den exakta
kopplingen mellan mig och en av mina närmaste matcher.
I det fallet fick jag en uppskattning att vår gemensamma
ana borde vara fyra till sex generationer bak. Jag hittade
kopplingen på min mammas sida, sju generationer bort från
mig, i Otterstad på Läckö. Vår gemensamma ana Catharina
Jeansdotter var född 1730. Det här lockar verkligen vidare till fortsatt detektivarbete och att hitta fler gemensamma anfäder och anmödrar.
Förutom att jag testat mig för Family Finder och mtDNA så har jag även låtit
testa min pappa för Family Finder, mtDNA och Y-DNA och vi väntar fortfarande
på en del svar. Gällande Family Finder hade jag och min far fram till 20 juni 155
respektive 134 träffar varav 50 gemensamma. Våra träffbilder skiljer sig inte så
mycket åt, där finns en hel del svenska och engelskklingande namn men även
en del norska. På min mammas sida har jag mina anor först och främst i Malma
socken i Skaraborg men även i Hålta socken på västkusten under sillperioden.
På min pappas sida finns anorna främst i Småland i Hjorted och Misterhult men
även i Högsäter i Dalsland.
När jag papperssläktforskade hittade jag mycket oväntat en eventuell koppling i tid och geografi med min sambo. Han lät också testa sig för Family Finder
och även om vi ännu inte hittat kopplingen i kyrkböckerna så står det ändå
klart att vi faktiskt är släkt! Förutom att hitta den här kopplingen hoppas jag
också kunna reda ut mysteriet med de två syskon som lämnade föräldrahemmet
i Småland i mitten av 1800-talet för att resa till USA men där jag inte vet vad
som hände sedan. De dödförklarades 50 år senare och jag hoppas att jag någon
gång ska få ett DNA-svar på huruvida de nådde landet i väster eller ej.
Maria Brolin
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Den vanligaste 12-markörshaplotypen i Sverige
I sverigeprojektnyheter nr 1 undersöktes den 12-markörshaplotyp som är den
vanligaste bland vårt projekts medlemmar. Nu är det dags för den andra vanligaste i vårt projekt, 13-23-14-10-14-14-11-14-11-12-11-28 (värdena nämnda i
FTDNA:s ordningsföljd). Nedan används förkortningarna ht 1 för haplotyp 1,
som beskrevs i nr 1, och ht 2 för haplotyp 2, den nu aktuella. Om man ser till alla
fädernelinjer som dyker upp i Sverige, så är ht 2 faktiskt den mest frekventa:
3,5 % av fädernelinjer som så vitt känt dyker upp i Sverige bär den, jämfört
med 2,4 % som är motsvarande nuvarande andel för ht 1. (Trean står för 1,5 %.)
Ht 2 är den haplotyp som är ursprungshaplotyp hos både haplogrupp I-L22
och dess undergrupp I-P109. På DYS390 och DYS385a (andra respektive femte
markören i FTDNA:s ordningsföljd) har ht 2 värdena 23 respektive 14. I äldre
tider än så var antalet upprepningar på det ställena 22 respektive 13. Ht 1 skiljer
sig från ht 2 genom att därtill DYS385b (sjätte markören) muterat ett steg vidare,
till värdet 15 i stället för det ursprungligare 14; ht 1 är ursprungshaplotyp hos
de grupper inom I-L22 som Kenneth Nordtvedt kallar ”ultra-Norse types 2−9”
(varav ”type 2” har SNP:n L813), avgrenade för mellan 1 500 och 1 800 år sedan.
(Kenneth Nordtvedt, http://knordtvedt.home.bresnan.net, The I1modalities.xls,
2013-12-22, och I-L22-projektet.)
Att ht 2 alltså är äldre än den tidigare beskrivna (ht 1) rimmar bra med att
den också har ett större antal bärare. Men i varje enskild testtagares fall behöver inte den här 12-markörshaplotypen ha varit oförändrad sedan bronsåldern.
Liksom med alla haplotyper, så får man ha klart för sig att en viss haplotyp
inte uppträder inom bara en gren. Mutationsslumpen gör att vissa släktlinjer
från granngrenar har fått värden som sammanfaller. Samma mutationsslump
gör förstås också att en persons släktlinje kan ha tillhört exempelvis ht 2 i flera
tusen år, men en inträffad mutation i närtid på någon av de 12 markörerna gjort
att släktlinjen därefter tillhör en grannhaplotyp i stället. Genom SNP-testning
kan man säkerställa vilken gren man tillhör.
Ht 2 uppträder huvudsakligen inom I-L22 (I1a1b) och dess undergrupper,
men är även belagd i I-Z63 (I1a3, sex belägg) samt I-Z60 (I1a2a1, ett belägg)
och dess undergrupp I-L573 (I1a2a1c, ett belägg). 1 685 testtagare − 0,34% av
FTDNA:s 498 602 Y-DNA-testtagare − har ht 2, varav 27 är medlemmar av
Sverigeprojektet. Fädernelinjer dyker så vitt känt upp i följande länder:
Sverige (82 av 2 358
eller 3,5 % av testtagare med uppgiven fädernelinje
från Sverige)
Danmark (2,0 %)
Finland (1,8 %)
Norge (1,8 %)
Kanada (1,3 %)
Nordirland (0,8 %)
Belgien (0,6 %)
England (0,6 %)
Frankrike (0,5 %)
Nederländerna (0,5 %)

Kroatien (0,4 %)
Skottland (0,4 %)
Storbritannien (0,4 %)
Tyskland (0,4 %)
Irland (0,3 %)
Litauen (0,2 %)
Polen (0,2 %)
Ryssland (0,2 %)
Slovakien (0,2 %)
Tjeckien (0,2 %)
Wales (0,2 %)
Österrike (0,2 %)
Italien (0,1 %)
Portugal (0,1 %)

Sverigeprojektnyheter

Rumänien (0,1 %)
Ungern (0,1 %)
USA (0,1 %)
Schweiz (0,04 %)
Spanien (0,02 %)
Ännu alltför litet underlag
för statistik finns för:
Estland (1 av 89 testtagare)
Kirgizistan (1 av 62)
Luxemburg (1 av 72)
→
Nr 2, 2014 5

→

6 Sverigeprojektnyheter

Nr 2, 2014

Sir Thomas Innes of Learney:
The Tartans of the Clans and
Families of Scotland (1948).
edmund-rice.org.

28 män med namnet Chisholm har ht 2. De utgör
kärngruppen (inklusive den aristokratiska linjen) bland
dem med det här namnet, vilket antogs efter Cheseholm
i Roxburghshire i sydostligaste Skottland senast på
1200-talet. Enligt traditionen ska släkten ha normandiskt ursprung. Sir Robert de Cheseholme blev 1359
ståthållare (constable) på det kungliga slottet Urquhart,
nu en ruin vid sjön Loch Ness. Chisholms etablerade sig
genom hans sons giftermål som en höglandsklan med
slottet Erchless, Strathglass, som stamgods (bilden).
Godset var i släktens ägo tills det såldes 1937. Utöver
dessa Chisholms finns en gren med 11 testade personer,
som skriver sig Chisolm och Chism, vilka har en mutation DYS385b = 15 som alltså i deras fall har uppkommit
efter namnantagningen. Chisholms vapensköld med ett
avhugget vildsvinshuvud är belagt från 1296. Senare
utvecklades det genom att två sköldhållande vildmän
tillkom och med en hjälmprydnad (krest) som visar en
hand som med en dolk genomborrar vildsvinshuvudet.
25 personer heter Rice, de flesta sedan förut
kända ättlingar till Edmund Rice (1594−1663), som på
1630-talet emigrerade till Massachusetts Bay Colony.
Hans bakgrund i England är inte känd, utöver det att
han var född i Buckinghamshire. Edmund Rice kom att
bli den som ägde mest mark i Sudbury, domare och en
inflytelserik man i lokalsamhället. Dessutom fick han
många ättlingar, då tio av hans tolv barn levde till vuxen
ålder och fick barn. 1912 grundades släktföreningen
The Edmund Rice (1638) Association, Inc. Bilden på
minnesplaketten över stamfadern som sattes upp 1913
är från deras hemsida. Närliggande 12-markörshaplotyper finns bland Rices, men det är tydligt att ht 2 är
den ursprungliga inom deras släkt.
22 som heter Gentry kan följa sina släktlinjer till North Carolina under
1700-talet och andra platser i USA, i vissa fall till Nicholas Gentry, född ca 1655
i Essex i England.
De flesta testade med namnet Hamby, 11 stycken, har ht 2. Namnet kommer
från godset Hamby i Lincolnshire i England, där en Walter (ca 1120−ca 1180)
var den förste kände bäraren av namnet (han skrev sig de Hamby).
5 Belanger visar sig sammanhänga nära, med denna haplotyp. Det är en
franskkanadensisk släkt, ursprungligen från Normandie, där François Belanger
föddes 1586 i Plouigneau. Haplotypen är den ursprungliga för den här släkten
(två ytterligare namnbärare har mutationer på varsina ställen).

danieljflynn.weebly.com/home.html

Släkter inom I-P109 med den här haplotypen

Andra släkter med ht 2
25 personer med namnet Todd har den här haplotypen och är sammanförda
till ”grupp 2” i Todd-projektet. En är bekräftad I-L205. Släktlinjerna kan följas
tillbaka till olika Todds som dyker upp i Pennsylvania eller var födda i Irland
och Skottland på 1600- och 1700-talen.
7 personer Little tillhör fädernelinjer som dyker upp på olika ställen i USA,
äldst en John Little (ca 1641−1704), Surry county, Virginia. Släkten tillhör haplogrupp I-L205. 6 andra Little har några olika avvikelser på olika markörer, men
den här beskrivna haplotypen är släktens ursprungliga.
18 som heter Harper kan följa sina släktlinjer till olika Harpers i sydstaderna
i USA under 1700- och 1800-talen, i några fall till Storbritannien och Irland.
Haplogrupp är I-Z63.
Att engelskspråkiga släktnamn dominerar så fullständigt, vad gäller slutsatser som kan dras om hela släkter, beror på att testdeltagande hittills är vanligare
på engelskspråkigt område än på andra ställen.
Haplotypens förekomst inom olika haplogrupper
I-M253 (I1): 69 bekräftade belägg. I-L124 (också I1): 1 belägg från England. I-P30
(också I1): 1 belägg från Storbritannien.
I-L22 (I1a1b): 32 belägg.
I-P109 (I1a1b1): 38 belägg.
I-L205 (I1a1b2): 8 belägg, 2 vardera från England och Nederländerna och 1 från
Skottland.
I-Z74 (I1a1b3): 1 belägg från England. I-Z75 (också I1a1b3): 1 belägg från
England.
I-L258 (I1a1b3a1): 5 belägg, 4 från Finland och 1 från Polen.
I-L813 (I1a1b3b): 1 belägg från Nederländerna.
I-CTS9346 (utan ISOGG-benämning, finns under I1a1b3b), 1 belägg från Sverige.
I-L300 (I1a1b4): 3 belägg från Finland.
I-Z60 (I1a2a1): 1 belägg från Nederländerna.
I-L573 (I1a2a1c): 1 belägg från Tyskland.
I-Z63 (I1a3): 7 belägg, varav 1 vardera från Tjeckien, Polen, Ryssland och Storbritannien.
Syns några av den här haplotypens bärare som träffar till varandra?
FTDNA visar personer som träffar till varandra om de utifrån sin likhet på
STR-markörer kan vara släkt med varandra inom uppemot tusen år tillbaka i
tiden. Ibland åstadkommer slumpen att släktskapet i en del fall är betydligt mer
avlägset än så. Av här aktuella testtagare har två ännu inte testat fler än 12
markörer. Resten, som har undersökt 37 eller fler, har på jämförelsenivån för 37
markörer eller mer i 11 fall ingen träff bland andra medlemmar av vårt projekt,
men väl intressanta egna träffar. Rekordet vad gäller intressanta träffar bland
de 27 testtagarna synes vara en perfekt träff hos B8417 på 37 markörer; ni båda
kan ju uppgradera till 67 markörer för att få klarhet i om släktskapsavståndet
också efter noggrannare undersökning indikeras vara så nära som de hittills
→
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De medlemmar av vårt
projekt med ht 2 som
matchar varandra på
37 eller fler markörer.
Ovan: Allellvärden. Här har gruppering i möjligaste mån
gjorts efter vilka som
synes placera sig nära
varandra. (De gröna
stråken markerar mer
mutationsbenägna
markörer.)
Till höger: Inbördes genetiskt avstånd
på 37 markörer. Utritade stjärnor på
linjerna symboliserar
skillnader.

undersökta markörerna indikerar (97 % sannolikhet att senaste gemensam
stamfader levde inom 8 generationer). I en projektmedlems fall finns ännu ingen
träffperson alls på 37-nivån.
De träffkluster som finns mellan medlemmar av vårt projekt är de här:
Kitnummer 279612 med älste kände stamfader Anders Jonsson Rundvall,
f 1823 Göteryd i sydvästra Kronobergs län, har som bästa träff testtagaren
N34884, härstammande från Carl Magnus Collander, f 1760, Vaasa. De har
sinsemellan 3 skillnader på 67 markörer och 1 skillnad på 37 markörer (vilket
nedan uttrycks 3/67−1/37). Sistnämnde matchar också 155579 med fädernerot
från Norge på 1700-talet 7/67−3/37.
Kitnummer 319503 med äldste kände stamfader Sven Svensson Hertzman,
född 1831 i Vedby i nordvästra Skåne, matchar 2/37 testtagaren 331885, som uppger sig härstamma från en Anders Månsson, f ca 1734, som 1783 levde i Grönby,
Anderslöv, Skåne, och 4/37 testtagaren 259537 vars stamfader Magnus Lönegren,
f 1703, kan följas från det att han 1730 flyttade från Dädesjö till Algutsboda
socken i Småland. De båda sistnämnda matchar också varandra 3/37. Bara den
sistnämnde har undersökt 67 markörer hittills. Både 331885 och 319503 matchar
4/37 dels den nämnde 155579, med fädernerot från Norge på 1700-talet, dels
ovannämnde Rundvall. 319503 matchar 4/37 med 134465 från Hasslö i Blekinge
(komplettera gärna med namn och årtal på äldste kände stamfader). Testtagaren 177347, som genom en släkting som visar sig vara 2/67-match DNA-säkrat
sin fädernelinje Pruitt från Salisbury, England, hänger med 3/37 ihop med den
nämnda norska linjen och med 4/37 till såväl Hertzman- som Rundvallättlingen.
Den norska linjen har också en träff 6/67−3/37 i testtagaren 315960, som uppger
sig härstamma från Per Jönsson, f 1766, d 1825 i Ljunghusen, Skanör, och 4/37
mot 1) 304262, som härstammar från Johan Oscar Thorman, f 1851 i Motala, 2)
163768, bekräftad P109, från Motala (komplettera gärna med namn och årtal),
och 3) 130570, också bekräftad P109, härstammande från Olof Jönsson, f 1620,
d 1672, Siknäs, Nederkalix.
Personerna syns som synes sporadiskt som träffar till varandra − och hos
alla dessa syns mer eller mindre många Chisholms (som bäst en 4/67−1/37 hos
Rundvallättlingen). Om inte slumpvisa sammanfallanden av markörer varit
framme, så är en gissning att många verkligen tillhör grenen I-P109, men bara
två har hittills bekräftat det genom SNP-test. Förhoppningsvis går många i
de här klustren också in för att testa de SNP’s som har upptäckts under P109
(CTS11525, CTS9875, F1583, PF3247); det skulle förmodligen kunna bena ut
ett och annat.
Bland bärare av den här haplotypen förekommer slumpvis sammanfallande
12-markörshaplotyp hos personer som är släkt så långt tillbaka som via omkring
3 000 år. Ett exempel är testtagare N48161, härstammande från Jöns Clausson,
f 1715 i Glemminge i sydöstra Skåne, som har ovannämnde Rundvallättling som
en 3/37-match och Collanderättlingen som 4/37 (de två syns inte som hans träffpersoner på 67 markörer, som de alla tre har testat för). Glemmingeättlingen har
också Chisholm-träffar (som bäst en 3/37), men har genom SNP-test bekräftat
att han inte har P109. Så noggrann SNP-testning som möjligt är alltså viktig för
att bena ut vilka som har ett samband inbördes mer i närtid.
På nästa sida följer en översikt med förslag på vad varje medlem med ht 2
kan göra härnäst. Numren är FTDNA-kitnummer.
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Magnus Bäckmark
med tack till Steve Trangsrud, I1-projektet
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En modersläktgren inom H1* som dyker upp i Norrland
− varav åtminstone två medlemmar har ett inom historisk tid identifierat samband

H1 är den största av undergrupperna till
huvudgruppen H (med 30 % av personerna i den), från vilken den avgrenade sig
för 15−20 000 år sedan. 13−14 % av alla
européer tillhör den här grenen. Förutom
dessa uppgifter anger FTDNA också att
frekvensen skulle vara 46 % på Iberiska
halvön, men det verkar vara en felaktig
uppgift (jämför nästa textstycke).
H1 med undergrupper återfinns
idag särskilt i Nordafrika, Europa och
Mellanöstern samt i mindre frekvenser
i nordöstra Sibirien och Centralasien.
De allra tätaste frekvenserna återfinns
bland tuareger i Libyen (61 %) och berber i Marocko (20 %). Spridningen till
Nordafrika anses ha skett från Iberiska
halvön för 8−9 000 år sedan. Inom Europa är tätheten störst just på Iberiska
halvön, allra mest bland basker där (28
%). För Skandinaviens del noteras 18 %
i Finland. Av intresse för nordisk del är
att ingen känd samisk moderlinje tillhöÄldsta uppdykanden av sex av
rande H1 är känd hittills. (Ottoni et al.,
åtta moderlinjer med exakt samma
Mitochondrial Haplogroup H1 in North
mtDNA (de som givit information).
Africa − An Early Holocene Arrival from
Iberia, 2010.)
Den senaste statistiken vad gäller moderlinjer som så vitt känt dyker upp i
Sverige ger vid handen att någonstans mellan 8,9 % (54 av 604 personer i Sverigeprojektet) och 11,4 % (49 av 428 personer i Svenska Haplogruppdatabasen)
tillhör H1 med undergrupper. Räknar man i stället på hela befolkningen idag
(närmare bestämt 1 703 individer födda i landet under 2003), så är frekvensen
i Sverige 14,1 %, med störst täthet i Gävleborgs län (23,5 %), därnäst Dalarna
(21,6 %) och Kalmar län med Gotland (19,4 %). Landets lägsta frekvenser idag
noteras i Västmanland (7,1 %), Västerbotten (7,5 %) och Västernorrlands län (8,8
%). Om man ser till de tre storstadsregionerna, så har alla en lägre täthet av
H1 än riksgenomsnittet, lägst i Malmös fall (7,3 %). Om man jämför Götaland,
Svealand och Norrland mot varandra, så ökar frekvensen stegvis norrut inom
landet. (Lappalainen et al., Population Structure in Contemporary Sweden, 2009.)
Vi ska här titta närmare på en släktgren som tillhör H1 men ingen av dess
hittills över 200 namnsatta undergrenar. Skrivsättet H1* (d.v.s. med asterisk)
markerar att det är en fortlevande gren som omfattar alla tillhörande rotgruppen
vilka ännu inte har fått en egen undergrensbenämning. I vårt projekt gäller det
elva medlemmar som har gjort fullsekvenstest. (Om det därtill eventuellt finns
ett antal H1:or bland dem som hittills bara undersökt HVR1+HVR2 går inte
att veta. Mutationen G3010A som utmärker H1 finns nämligen i den kodande
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regionen, så de H1:or som ännu inte har gjort fullsekvensanalys får bara etiketten H. Testtagare med samma HVR1+HVR2-uppsättning som de elva återfinns
även inom haplogrupp H3.)
De elvas inbördes släktskap med varandra kan rekonstrueras enligt översikten ovan.
Av de åtta personerna som har samma mtDNA-uppsättning, så har de av
dem som är med i H1-projektet nyligen förts till en preliminär undergren H1*T16311C! − återmutationen av C16311T, som är gemensam för dem alla, har
alltså tagits som kännetecken för den här grenen (som ännu bara används som
en arbetshypotes inom H1-projektet). De följande av de åtta är medlemmar av
vårt projekt:
260428, härstammar från Sigrid Jonsdotter, f 1731, d 1822, Glissjöberg, Sveg,
Härjedalen.
264958, från Brita Jonsdotter, f ca 1770, Ytterlännäs, Ångermanland.
319581, från Cathrina Jonsdotter, f 1745 i Falmark, Skellefteå, Västerbotten.
330473, från Malin Nilsdotter, f 1683, Åbyn, Burträsk, Västerbotten.
12 Sverigeprojektnyheter
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Exponera din anmoder
Man har egen nytta av att ange namn, årtal och ort på raden för äldsta
kända anmoder i sitt användarkonto. Den informationen syns i projekttabellen. Förutom att det ger en bättre helhetsbild över var olika grenar
dyker upp kan exponeringen leda till att någon intresserad släktforskare
kanske kan bidra med att föra släktledningen ytterligare litet längre tillbaka i just din moderlinjes fall. Information kan givetvis också utbytas
genom personlig mailkontakt, med personen direkt om det rör ens egen
träffperson eller annars via en projektadministratör om det rör någon intressant person som man upptäckter i projekttabellen. Ange kitnummer
(som framgår i tabellen) i så fall, så vidarebefordrar vi administratörer
ditt mail till personen bakom kitnumret.

En av de andra härstammar från Karin Nilsdotter (ort? tidsbelägg?), vars dotter
dotter Karin Pålsdotter (1694−1760) avled i Björsbyn, Nederluleå, Norrbotten
(enligt GEDCOM-filen, finns närmare uppgifter?). En annan härstammar från
Karin Jakobsdotter, vars dotter föddes 1713 i Sunnansjö, Nordmaling, Ångermanland. De andra två har inte fullständiga angivelser om var och när deras
moderlinjer dyker upp. Med en tydligare bild av alla åtta ökar sannolikheten för
att de samband inom historisk tid som eventuellt finns mellan vissa av linjerna
i den här gruppen kan identifieras genom forskning i skriftliga källor.
Av det som är klart hittills verkar det som om de åttas mtDNA-uppsättning är
relativt gammal (d.v.s. har varit oförändrad länge) och/eller deras modersläktgren
ovanligt vittutgrenad, eftersom den finns hos så pass många. Eftersom de orter
som hittills angivits ligger i Norrland så pekar det mot att den senaste anmoder
som är gemensam för de åtta troligen levde där eller inte så långt därifrån.
De åtta har i dagsläget 182 fullsekvensmatchningar (oräknat varandra).
Bland 1-skillnadsträffarna och uppåt rör det sig om moderlinjer som dyker
upp i alltifrån Marocko och Egypten i söder till Skandinavien i norr samt från
Iberiska halvön och Brittiska öarna i väster till Östeuropa och Ryssland i öster.
(Linjer som dyker upp i Australien, USA, Jamaica, Puerto Rico och Brasilien har
förmodligen äldre rötter tillbaka till Europa.)
Observerat problem med H1-T152C!
Härutöver finns faktiskt en nytestad person som är nära släkt till 330473. De
båda moderlinjerna utgår från två olika döttrar till ovannämnda Malin Nilsdotters ättling Brita Stina Larsdotter, f 1803 (i Åbyn, samma by som hennes
äldsta kända anmoder levde i). På linjen från henne fram till den tillkommande
personen har mutationen C152T i området HVR2 muterat tillbaka till det
ursprungliga värdet, vilket anges T152C!. Utropstecknet visar att det är fråga
om en tillbakamutering. Basparstypen C var det alltså ursprungligen på den
positionen, vilken genom en felkopiering (mutation) ersatts av en typ T senast
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i den för de åtta (nio) personernas senaste gemensamma anmoder. Någon gång
under 1800- eller 1900-talet har sedan på moderlinjen fram till den nytestade
en tillbakaväxling skett till C.
Det tokiga är att den nytestade fått haplogruppbenämningen H1-T152C!
Tokigt, eftersom T152C! hänt litet här och var i H1-trädet. Basparet 152 är med
andra ord relativt instabilt. ”H1-T152C!” är alltså inte lyckad som experimentell haplogruppbenämning. 1-skillnadsträffar och uppåt (varav inga av de med
information har anknytning till Norden) finns till denna nytestade person, men
forskningen i skriftliga källor visar alltså i det här fallet att det rör sig om fler
än en till varandra närliggande grenar inom H1* som T152C! har uppstått på.
Matchningssystemet på FTDNA innebär att träffpersoner som fått olika
haplogruppbenämning inte visas som varandras matchningar i fullsekvensträfflistan. Anledningen är att konstaterad avvikande haplogrupp (om rätt bestämd)
innebär att släktskap gentemot personer med den haplogrupp som jämförs emot
inte kan finnas så nära som inom historisk tid, eftersom även de ytterst namnsatta mtDNA-haplogrupperna är uppemot flera tusen år gamla. I det här fallet
finns alltså en 1-skillnadsträff till de åtta, men den syns för närvarande bara i
deras HVR1-träfflista.
Förhoppningsvis kan framöver FTDNA justera sitt matchningssystem så
att upp till 3-skillnadsträffar visas i ens fullsekvensträfflista oavsett vilka
haplogruppetiketter personerna har givits? Med ett mer kartlagt moderlinjesläktträd, med allt fler testade linjer och namnsatta undergrupper försvinner hur som
helst ett problem som det här, när den experimentella haplogruppbenämningen
ersätts med en som visar sig vara bättre.
Lärdomen i nuläget är att särskilt om du har en haplogruppbenämning
som består av en påhängd mutationsangivelse efter ett bindestreck och eventuellt (mest typiskt) inga träffar alls i din fullsekvensträfflista, så kan du vara
observant på vilka träffpersoner du har i dina HVR1- respektive HVR1+HVR2träfflista. Om det där finns träffpersoner som har ett geografiskt ursprung nära
din moderlinjes, jämför era mutationer. Mutationer i HVR1 och HVR2 jämförs
behändigt i projekttabellen om ni är med i något gemensamt projekt. Mutationer
i den kodande regionen visas däremot inte på nätet, utan åtminstone dem måste
man byta manuellt med varandra genom avskrift eller skärmdump av listan som
visas under fliken mtDNA > Results i ditt användarkonto.
Magnus Bäckmark

Gör egen beräkning av mtDNA-haplogrupp
Det är möjligt att skaffa sig en ”second opinion” om mtDNA-haplogruppbenämning på James Licks hemsida mtDNA Haplogroup Analysis (http://
dna.jameslick.com/mthap/). Gå först, i ditt användarkonto, till mtDNA >
Results och tryck på Download FASTA. Då laddas en så kallad FASTA-fil
ned till mappen Hämtade filer på din dator. På nämnda hemsida väljer
du sedan FASTA-filen från den mappen och trycker på Upload. Det hela
tar inte mer än några sekunder.
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Litet nytt om Svenska Haplogruppdatabasen (SHD)
I introduktionsmailet till nya medlemmar i vårt projekt, och i förra numret av
Sverigeprojektnyheter (nr 1, 2013) berättar vi lite kort om SHD, en databas
över personer som historiskt bott i Sverige och som har känd (säkrad eller preliminär) haplogrupptillhörighet. Du som testat dig på Family Tree DNA, eller
på något annat testföretag, gör en stor insats genom att bidra med dessa personer, dina raka fäderne- och möderneanor, och barn till dessa. Gemensamt för
dem är att de delar samma haplogrupp. Utöver våra egna bidrag läggs personer
in vars haplogrupp blivit känd genom arkeologiska undersökningar. Så t.ex.
kan man vid en sökning i SHD finna att vikingakvinnan Estrid Sigfastsdotter,
som levde i Broby, Täby, på 1000-talet, tillhörde mtDNA-haplogruppen J.
Varför ska man då vara med i SHD och hur gör man? I SHD finns resultat
från alla testföretag, inte bara FTDNA, och här kan man söka på inte bara den
äldsta kända anan, utan alla inlagda personer i ett fäderneträd eller möderne
träd. Man kan även söka på orter i Sverige och finna personer med känd haplo
grupp geografiskt. Möjligheten att jämföra sina egna testresultat med andras
är alltså stor. Hittar man något intressant är det enkelt att skicka ett meddelande till den som lagt in trädet.
Genom att vara med bidrar man också till att vi får en bättre översikt över
hur olika haplogrupper är spridda över landet och deras frekvens, vilket är
intressant för forskningen om hur nuvarande Sverige en gång befolkades och
varifrån dessa tidiga invandrare kom. Detta kan studeras i statistiksektionen
av SHD, i kartor över landet, i tårtdiagram och i tabellform. Denna statistik
kan också tas fram enbart för FTDNA Sverigeprojektet, vilket ger en överlappande och kompletterande bild.
Gå till SHD på http://dna.scangen.se och lägg in din fädernesläkt (med din
Y-DNA-haplogrupp) och din mödernesläkt (med din mtDNA-haplogrupp) under
”Lägg till uppgifter”. Du loggar in med ett skyddande lösenord och kan sedan
antingen knappa in dina personer, eller skicka in dem med en fil. Det kan vara
en viss fördröjning om du använder alternativet med en fil. Personer yngre än
100 år visas inte öppet i databasen.
Vi jobbar kontinuerligt vidare med SHD, för att göra den så användarvänlig
som möjlig och tillföra nya funktioner. Som ni kanske lagt märke till så har
FTDNA nyligen bytt ut sitt inaktuella Y-DNA-träd och gått över till att enbart
redovisa den avslutande SNP (mutationen) som definierar din gren i det stora
haplogruppträdet. Det har den stora fördelen att beteckningen är säkrad över
tid (inga namnbyten alltså). Så t.ex. kommer I-L22 alltid att heta just så. För
att veta var någonstans i det stora trädet denna ligger har dock systemet med
långa hierarkiska namn (omväxlande bokstäver och siffror) sina fördelar och
sitt berättigande. För att kunna presentera statistik i SHD så flexibelt som
möjligt så använder vi därför de hierarkiska namnen (enligt standarden från
ISOGG, International Society of Genetic Genealogy). Men var lugn! När du lägger in ditt Y-DNA-resultat behöver du bara ange din avslutande SNP (t.ex. L22)
och SHD räknar direkt fram aktuellt långt namn åt dig.
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Här ser man var äldsta anorna med mtDNA-haplogruppen J levde, alltså Estrid
Sigfastsdotters haplogrupp. Genom att hålla markören över en punkt får man
information om anans namn, orten och exakt haplogrupp (många av dessa ligger på en mer detaljerad nivå som t.ex. J2a1a1a2). Klicka på punkten för att
komma till trädet, med möjlighet att ta kontakt.

Vad kan vi förvänta oss framöver? Planer finns att kunna presentera statistik,
inte bara för den äldsta anan i varje träd, vilket ju kan vara allt från 1900-tal
till medeltid, utan också för en viss tidsperiod. Det är inte givet att fördelningen
för en viss haplogrupp är lika i början och i slutet av en 500-årsperiod. Människor flyttade även förr i tiden! Allt eftersom antalet testade stiger och vi får fler
historiska personer i SHD torde värdet av sådan statistik öka. Fortsätt alltså
med att lägga in era släktträd i SHD!
Anders Berg
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