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Vårt projekt växer
Per den 5 maj 2015 har projektet 2 373 medlemmar (+31 % jämfört med senaste
avstämningen, 2014-11-30). Antalet Family Finder-test har ökat med 34 % till
1 489 testade medlemmar. Antalet Y-DNA-testade har ökat med 25 % till 1 432 och
antalet mito-DNA-testade har ökat med 22 % till 1 340 personer.
Jämfört med de övriga nordiska projekten kommer sannolikt det svenska
projektet inom kort att passera det norska projektet som har 2 430 medlemmar
om nuvarande tendens håller i sig. Fortfarande är det dock oerhört långt fram
till nordens ledande DNA-nation, Finland, med dess 5 165 medlemmar.
Rolf Berlin
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Två administratörer presenterar sig
Peter Sjölund
Jag bor i Härnösand − mitt i Sverige − och
har mina anor huvudsakligen i Ångermanland, Medelpad, Leksand, Tyskland och
Lettland. Sedan början av 2010-talet har jag
varit mycket engagerad inom svensk DNAsläktforskning och jag håller föreläsningar
runt om i landet för att inspirera släktforskare att nyttja DNA i sin forskning. Särskilt fascinerad är jag av möjligheterna att
med DNA spåra släktskap i tiden före de
skriftliga källorna och jag driver bland annat flera projekt för att med hjälp av DNAtester undersöka släktskap inom Bureätten
(se buredna.sjolunds.se) och andra medeltida släkter. Djupare utredningar
kring Y-DNA och mtDNA är mina specialområden. Förutom att vara projektadministratör i Sverigeprojektet är jag administratör i projekten I1-L1302 och
I1-L1301+ L1301-. Just nu har jag dock fullt upp med att skriva den handbok i
DNA-släktforskning som ges ut av Släktforskarförbundet i augusti.
Foto: Crister Lindström.

Magnus Bäckmark
Jag bor i Österåker strax norr om Stockholm
och är verksam som uppdragssläktforskare,
redaktör för Svenska Släktkalendern och
tecknare (specialiserad på heraldik) på
heltid sedan 1998. Möjligheterna med DNA
också vad gäller genealogisk forskning inom
historisk tid gick upp för mig på allvar under en föreläsning som jag lyssnade på
under XXVII:e internationella kongressen
för genealogi och heraldik i Saint Andrews
2006. Jag har gett ut en handbok i ämnet
DNA-genealogi, nämligen Genvägar − praktisk handledning till DNA-jämförelse i
släktforskning (2:a utökade upplagan 2013).
På gronastubben.se/wordpress/ skriver jag
också om ämnet.

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.)
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DNA Genealogy Experiment
Det svenskutvecklade projektet DNA Genealogy Experiment med syftet att
förenkla jämförelsen av släktträd för Family Finder-matchningar har under en
längre tid varit stängt för nyregistrering på grund av överläggning med Family
Tree DNA om datasäkerhet och lämpligheten i att användares data kopieras
till tredje parts servrar.
Under tiden har Göran Runfeldt i samarbete med Staffan Betnér istället
utvecklat verktyg för analys av Family Finder-matchningar. Till skillnad från
trädmatchningsfunktionerna på Dnagen (http://dnagen.net) kan dessa verktyg
köras direkt i webbläsaren ovanpå familytreedna.com, utan att någon data
skickas till tredje part. De nya funktionerna fokuserar på visualisering av In
Common With-relationerna på nya sätt, för att ge en bättre visuell överblick
över hur matchningarna hänger ihop med varandra.
Family Finder Common Matches Circle
Matchningshjulet ritar upp dina Family Finder-matchningar i ett hjul och drar
linjer mellan de som har In Common With-matchningar. Utifrån hur matchningarna hänger samman identifieras ett antal kluster efter vilka matchningarna
grupperas och färgkodas för bättre översikt.

Med hjälp av muspekaren kan man sedan zooma, flytta runt och markera en
specifik personer för att se vilka matchningar som man har gemensamt med den
personen. (Zooma med scrollhjulet och vänsterklicka och dra för att flytta runt
på diagrammet och håll muspekaren över en viss person för att markera den).
Med inställningspanelen till höger om hjulet kan man justera utseendet:
•

Scale names by cM − Storleken på texten justeras efter hur många centi
morgans som delas med personen, så att närmare släktingar visas med större
text.
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•

Show matches without ICWs − Visa även matchningar som inte har några
In Common With-matchningar enligt nuvarande relationsfilter (se nedan).

•

Color − Färgkoda personnamnen utefter olika kriterier. En beskrivning av
vad färgen betyder visas i Legend-rutan till vänster om hjulet.
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o
o

Monochrome − Ingen färgkodning.
Cluster color − Standardinställningen där matchningarna färgkodas
utefter vilket kluster de grupperats i.

o

Email country color − Försöker gissa personernas land utefter epostadressen (.com/.net./org-domäner visas i grått).
Y-Haplogroup color − Matchningarna färgkodas utefter första bokstaven
i Y-DNA-haplogruppen.
mt-Haplogroup color − Matchningarna färgkodas utefter första bokstaven
i mtDNA-haplogruppen.
Match date color − Färgkodar efter månad eller år som träffen dök upp.
Användbart för att se i vilka kluster som nya träffar hamnar med tiden!

o
o
o

o
o

Primary chromosome − Färgkodar utefter vilken kromosom som innehåller mest gemensamt DNA (total cM) med personen.
Predicted range − Färgkodar utefter uppskattat släktavstånd.
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•

Group by − Standardinställningen grupperar matchningarna utefter deras
beräknade klustertillhörighet, men genom att ändra till Group by color grupperas matchningar istället efter det kriteriet som du valt för färgkodning,
vilket gör att du t.ex. kan gruppera efter e-postland, haplogrupp eller primär
kromosom och se hur relationerna mellan de grupperingarna ser ut.

•

Relations − Här filtreras ICW-relationerna för att ge en bättre överblick över
de starkaste relationerna, baserat på mängd delad DNA (total cM) mellan
matchningarna.

Standardinställningen ”Show > median cM” filterar bort hälften av ICW-relationerna. Testa att sänka tröskeln för att se fler ICW-relationer (linjer) mellan
matchningarna. För de allra flesta användare går ”Show all relations” att visa
utan problem.
Om du har många Family Finder-matchningar så kan det gå långsamt att
visa matchningsjulet. Testa då att ändra till ”Show > 200% cM” och sänk sedan
tröskeln stegvis tills du har ett hanterbart antal relationer att undersöka.
•

Tension − Laborera med sträckningen på linjerna och se vad du gillar bäst.

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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Family Finder Common Matches Graph
Matchningsgrafen ger en lite mer avancerad och levande visualering av hur
Family Finder-matchningarna hänger ihop. Med hjälp av en visualiseringsalgoritm kallad Force Atlas 2 arrangeras matchningarna i ett nätverk som ibland
påminner om ett spindelnät och ibland ett garnnystan.

Varje cirkel representerar en DNA-matchning och storleken visar hur nära
matchningen är till dig (total shared cM). Varje linje representerar en In Common With-matchning mellan två personer.
Genom att zooma in med mushjulet visas namnet på personerna. Klicka på
en cirkel för att förtydliga In Common With-matchningarna med en viss person.
Det är väldigt individuellt hur grafen ser ut och hur lång tid den tar att ladda.
Ibland stannar efter ett tag och ibland slutar den aldrig att röra sig. Du kan alltid
klicka på paus-knappen för att stoppa animationen och på start-knappen för att
börja om.
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Inställningspanelen till höger om grafen
innehåller några möjligheter att anpassa
utseendet:
•

•

Hide names – Döljer namnen vilket
kan göra grafen mindre rörig. Också
användbart om du vill ta en skärmdump
utan att visa dina matchningars namn.
Du kan fortfarande se namnen genom att
hålla muspekaren över en cirkel.
Color – Färgkoda matchningarna utefter
olika kriterier. En beskrivning av vad
färgerna betyder visas i Legend-rutan
till vänster om grafen.
o Cluster (Rough) − Standardinställ
ningen där matchningarna färgkodas utefter vilket kluster de grupperats i
o Cluster (Fine-grained) – Identifierar mer detaljerade kluster (mindre
grupper med fler olika färger).
o Email country − Försöker gissa personernas land utefter epostadressen
(.com/.net./org-domäner visas i grått).
o Y-Haplogroup − Matchningarna färgkodas utefter första bokstaven i
Y-DNA-haplogruppen.

o

mt-Haplogroup − Matchningarna färgkodas utefter första bokstaven i
mtDNA-haplogruppen.
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o

Match date − Färgkodar efter månad eller år som träffen dök upp. Användbart för att se i vilka kluster som nya träffar hamnar med tiden!

o

Primary chromosome − Färgkodar utefter vilken kromosom som innehåller mest gemensamt DNA (total cM) med personen. Kan vara intressant
då hela kluster ibland visar sig komma från samma segment!

o

Predicted range − Färgkodar utefter uppskattat släktavstånd. Ger en
fingervisning om vilka kluster som ligger närmare och längre bak i tiden.
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•

Relations – Relationsfiltret gör stor skillnad för matchningsgrafen. ”Show all
relations” använder all information och ger därför den mest sanningsenliga
grafen, men med många matchningar kan det bli rörigt. Alla matchningsresultat fungerar olika, så experimentera med olika inställningar här!

Komma igång
•

•

Först behöver du skapa två bokmärken i din webbläsare. Gå till http://dnagen.net och dra-släpp de två bokmärkena Dnagen Match Graph och Dnagen
Match Circle till ditt bokmärkesfält (Med Firefox och Internet Explorer kan
du också högerklicka på länkarna och välja Lägg till bokmärke).
Så här kan bokmärkesfältet se ut när du är klar:

•
•
•

Logga in på Family Tree DNA och gå till Family Finder – Matches.
Klicka på ett av bokmärkena.
Nu laddas dina Family Finder-matchningar i webbläsaren.

•

När resultatet har laddats kan du undersöka det och testa olika visningsinställningar i panelen till höger.
När du är klar kan du helt enkelt surfa vidare till en annan webbsida eller
stänga ner webbläsaren.
Kommentarer och diskussioner om funktionerna välkomnas i Facebookgruppen DNA-anor.

•
•

Göran Runfeldt
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Ökning av antalet Family Finder-matchningar

Varje linje representerar antalet träffpersoner över tid för en deltagare i Dnagen
(http://dnagen.net). De flesta av dessa är svenskspråkiga, så linjerna ger en uppfattning av vanligt antal träffar och ökningen av dessa över tid för personer som
har många av sina rötter i Sverige.
Red.

Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi (SSGG)

SSGG är ett nätverk för DNA-släktforskare i Sverige, bildat 2014. På vår webbplats ssgg.se hittar du svar på många av de frågor som du kan ha kring hur man
använder DNA för släktforskning. Du hittar även länkar till många av de verktyg
som finns för att analysera dina DNA-resultat djupare än vad testföretagen gör.
(hämtat, lätt bearbetat, från SSGG:s webbplats)
Sverigeprojektnyheter
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En moderlinje från Nordingrå
inom mtDNA-haplogrupp T2e1 > T16296C! > T16126C > G8152A
I slutet av januari var mtDNA-resultatet för min pappa Sven klart. Det ger en
ledtråd till forskningen om den moderlinje som han tillhör. Med den här texten
har jag velat berätta litet vad vi fick fram, som ett exempel på vad ett mtDNAfullsekvenstest kan ge.
Analysen befattar med sig mitokondriellt DNA (mtDNA), som varje individ
(man eller kvinna) har ärvt från sin mor. Genom att jämföra mtDNA ser man
därför hur nära eller avlägset släkt man är gentemot andra på rak moderlinje.
Svens äldsta kända ana på moderlinjen som jag kände till är nio generationer bort
från honom. Anmodern i fråga var Elisabet Johansdotter, född ca 1653 i Valmsta,
död 1698 i Omne. Båda byarna ligger i Nordingrå socken i Ångermanland.

Den äldsta av Sven
Nybergs moderlinje
anor som har
fotograferats, så vitt
känt, är Margareta Westerlund
(f 1849). Hon, som
var arbetarhustru,
bosatt i Kubikenborg, Skön, har fått
sin bild tagen hos fotografen (Finn) Erik
Larsson (f 1855),
som hade sin ateljé i
Skönvik, Skön.1 Bilden är tagen mellan
1892, då han flyttade till orten från
Rättvik, och 1898,
då han avled.2
_______________

1 http://digitaltmuseum.
se/011014697428.
2 Skön AI:9a, s 479, och
AIIa:2, s 814.
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En del av resultatet är beskedet om vilken mtDNA-haplogrupp Sven tillhör –
T2e1. I likhet med alla andra grenar på hela mänsklighetens modersläktträd
kan den urskiljas tack vare inträffade mutationer. Gruppen beräknas ha avgrenat sig för 9 100 ± 2 400 år sedan från den äldre och större modersläkten T2e,
som anses ha spridit sig från Främre Orienten in i Europa, till att börja med
sydöstra delen därav, från och med för 11 000 år sedan och framåt. Ett inslag
av T2e spänner idag från Arabvärldens till Islands befolkningar.3 Frekvensen
är betydlig i exempelvis Egypten, Saudiarabien och Italien, men sjunker gradvis
norrut till 0,2 % av befolkningen i England ”and some other Northern European
locales”.4 Cirka 0,3 % indikeras vara T2e:s frekvens bland personer vars äldsta
kända moderlinjeana levde i nuvarande Sverige.5
Undergruppen T2e1 är spännande, för inom den ryms två grenar (-a och -b)
som många med judisk moderlinje tillhör. Det är möjligt att de båda grenarna har
utgått direkt från Främre Orienten, men även att avgreningen skett i Sydeuropa/
Medelhavsområdet och följts av en tidig återmigration till Främre Orienten.6
Medlemmar av undergrenar som ingen eller bara en mutation har inträffat på
− personer med moderlinjer från både den sefardiska (arabisk-spanska) och den
ashkenaziska (östeuropeiska) judiska befolkningen − ser Sven i sin träfflista,
tack vare att hans egen moderlinje bara varit föremål för en mutation under de
senaste årtusendena.
T2e1 har också identifierats i flera individer begravda under förkristen tid
på Island.7
Som testtagare får man en träfflista på vilka andra bland företagets för
närvarande drygt 51 500 mtDNA-fullsekvenstesttagare som har så få skillnader
(mutationer) jämfört med en själv att sambandet på moderlinjen till dem kan
tänkas finnas inom det senaste årtusendet. Jag öppnade snabbt träfflistan. Den
innehöll 47 personer. Förvånande nog hade inte en enda av dem ett svenskt
namn. Av de 47 är det två som har en skillnad (mutation) jämfört med Sven, 17
med två och 28 med tre. (Sedan januari har också en tvåskillnadsträff tillkommit.) Sammantaget verkade det som att ingen av dessa kan vara så nära i tid.
Träffpersonernas moderlinjers äldsta kända anmödrar levde nämligen i alltifrån
Irland till Israel. Jämför kartbilden på nästa sida.
Var skulle jag börja för att komma vidare? Många av träffpersonerna har
angivit äldsta kända ana på moderlinjen men inget verkade bekant där heller.
Men så ser jag på ett ställe ”Ulrika Sjoberg”. Det låter svenskt… Visserligen
”bara” en med två skillnader, men ändå.
Som tur var hade ägaren av provet , Jeanne Ann Oas i Wetmore, Michigan,
USA, även lagt upp ett anträd (gedcomfil) kopplat till sitt användarkonto. Hennes
mormor var född i Nordingrå 1885! När jag väl hittat henne var jag ju tvungen att
leta vidare. Det visade sig att mormoderns mormors mormors mormors mor var
Karin Johansdotter, född ca 1666, som enligt Teo Sundins ”Släkter och Gårdar
i Nordingrå 1535−1890” (1975) även hon var ifrån Valmsta.
_______________
Maria Pala et al., Mitochondrial DNA Signals of Late Glacial Recolonization of Europe from Near Eastern
Refugia, i The American Journal of Human Genetics, 90, 2012.
4
Felice L. Bedford et al., Clarifying Mitochondrial DNA Subclades of T2e from Mideast to Mexico, i Journal
of Phylogenetics & Evolutionary Biology, 2013.
5
3 av 863 fullsekvens-mtDNA-testade medlemmar i Sverigeprojektet − det är för närvarande förutom Sven
Nyberg och Jeanne Ann Oas en person tillhörig T2e2.
6
Bedford et al., a. a.
7
Agnar Helgason et al., Sequences From First Settlers Reveal Rapid Evolution in Icelandic mtDNA Pool,
i PLoS Genetics, 5(1), 2009. Den kodande regionen undersöktes inte, så från studien går inte att utläsa
hur närstående Sven Nyberg de är inom T2e1 (eller om någon av dem tillhörde undergrenarna -a eller -b),
bara att de tillhör T2e1 i likhet med honom.
3
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Var någonstans de moderlinjer
dyker upp som är närstående
Sven Nybergs moderlinje. Varje
testtagare representeras av en
siffra som står för antalet skillnader (mutationer) som den mtDNAtestade ättlingen har jämfört
med Svens mtDNA-uppsättning.
(Var inom länderna siffrorna har
placerats har ingen betydelse; de
är här utsatta godtyckligt inom
respektive lands gränser.)
Enligt boken var Elisabet och Karin systrar. Vid deras mors död anges i död
boken hur länge hennes äktenskap varat, vilket ger att det ingåtts ca 1652. Att
nu Elisabet, född ca 1653, och hennes yngre syster Karin DNA-vägen, genom sina
nu levande ättlingar, visar tillhöra samma moderlinje styrker att Elisabet var
född i det giftet (och inte i faderns tidigare gifte), så tid- och åldersangivelserna
kan stämma.
I boken finns uppgift om att systrarnas mormor skulle hetat Elin och då är
vi nere vid tiden omkring sekelskiftet 1600. Man lockas att fantisera om varifrån
kvinnolinjen kom tidigare och när de hamnade i Nordingrå...
Men varför är det två skillnader mellan Sven och Jeanne Ann när de är så
pass nära släkt? Det går att titta närmare på. Man får nämligen också information om vilka mutationer man har, under mtDNA > Results. Det visar sig att en
mutation, som finns hos Jeanne Ann, är en så kallad heteroplasmi. Det betyder i
det här fallet att hon har samma utseende på den aktuella positionen (16189) som
Sven i vissa celler, men även ett annat utseende i andra celler. Heteroplasmier
utmärker den övergångsfas som är vanlig när en mutation inträffar. Det kan
ta ett antal generationer innan den nya typen antingen har slagit igenom eller
försvinner igen.
Av de två skillnader som skiljer Sven och Jeanne Ann åt är det alltså bara
den ena som är fullt genomförd. Man får också tänka på att alla mutationer inträffar slumpvis (om än i genomsnitt mycket sällan). Det betyder att man aldrig
direkt kan utesluta att även en träffperson som har flera skillnader jämfört med
en själv kan vara släkt på moderlinjen med en själv i relativ närtid. Personer
med fler skillnader kan vara närmare släkt än personer med färre... Det är när
man benar upp hur släktträdsstrukturen ser ut som bilden klarnar. Med ledning av vilka de åtskiljande mutationerna är kan olika personer föras till olika
grenar. Mutationer i områdena HVR1 och HVR2 ser man i projekttabeller. Om
ens träffpersoner inte är med i projekt, eller om de åtskiljande mutationerna är
sådana som finns i den kodande regionen, så får man ta mailkontakt och utbyta
kunskap personligen.
Sven och Jeanne Ann visade sig alltså vara 10-männingar. Jag och Jeanne
Ann har nu haft mailkontakt och hon är mycket glad över sin nyfunna svenska
släkt.
Annika Lindqvist
Sundsvall (annika@lindqvists.net)
(Magnus Bäckmark har medverkat till artikeltexten
och vad gäller rekonstruktion av släktträdet under T2e1.)
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Den fjärde vanligaste 12-markörshaplotypen i Sverige,
inom Y-DNA-haplogrupp R-L151 (R1b1a2a1a)
Nu är det dags att titta närmare på den fjärde vanligaste 12-markörshaplo
typen i vårt projekt. Statistiken visar att den samtidigt är den fjärde vanligaste
bland personer som uppger att deras äldsta kände fädernestamfader levde inom
nuvarande Sverige. Nedan används förkortningen ht 4 för haplotyp 4, den här
haplotypen, som har värdena 13-24-14-11-11-14-12-12-11-13-13-29 (markörerna
i FTDNA:s ordningsföljd).
Medlemmarna i vårt projekt som har ht 4 är de här (kitnummer):
101688
134820
174347
201661
203184

213979
235632
247419
26326
266699

271791
288492
29135
303280
305827

318763
365891
B7101
N113653
N114052

N31836
N35424
N37019
N44206
N85413

Därtill diskuteras också 150831, 243831, N23795 och N31725.
De tre tidigare undersökta haplotyperna finns alla inom Y-DNA-haplogrupp
I1 (I-M253). Ht 4 är den första som tillhör en annan storhaplogrupp, nämligen
R1b (R-M343). Den är en av de fyra som FTDNA med ett samlingsnamn kallar
the Western Atlantic Modal Haplotype (WAMH). WAMH-gruppen står för
en högre befolkningsandel i hela Västeuropa än den ”borde”. FTDNA uppskattar
att dess andel av hela befolkningen där är drygt 1 %. Gruppen har expanderat
mer än andra i Västeuropa. Tillhör man gruppen, så får man på låga jämförelsenivåer (12, 25, 37 markörer) av det skälet ovanligt många träffpersoner som har
markörvärden som av slump sammanfaller med de egna. Så många linjer finns
inom det här klustret, så det finns alltid några vars haplotyper genom inträffade
mutationer hamnar nära andras.

← Ht 4

WAMH betecknar ett set av fyra närliggande 12-markörshaplotyper
inom R-M269.
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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 4 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.
Ht 4 finns, liksom de andra tre inom WAMH, inom den stora haplogruppen R-M269 (R1b1a2). Den haplogruppen avgrenade sig för omkring 13 200
(14 800−11 600) år sedan. Den senaste gemensamme stamfadern för de nu levande medlemmarna levde betydligt senare än så, nämligen för omkring 6 400
(7 200−5 600) år sedan (YFull). Han förmodas ha levt någonstans i sydvästra
Asien, men hans ättlingar började att kraftigt expandera i Europa med början
för omkring 5 000 år sedan (R1b-M269-projektet). Kärnområdet har kommit att
bli Västeuropa vad gäller hög frekvens idag av personer med den här fädernehärstamningen.

Den senaste frekvenskartan för R-M269 finns i Balaresque et al., A Predominantly Neolithic Origin for European Paternal Lineages (2010). I bilden står
det ”R1b1b2”, vilket var det långnamn som gällde för R-M269 för fem år sedan;
grenar har fått flytta om en del i släktträdstrukturen sedan dess i takt med att
forskningen gått framåt. Michael Hammers karta från 2013 (till höger) visar
haplogruppens huvudsakliga spridningsvägar. Spridning norrut anses särskilt
ha skett dels med grenen R-L51 (R1b1a2a1) från östra Centraleuropa från
bronsåldern och framåt, dels med den senare undergrenen R-P312 (R1b1a2a1a2)
via trakten närmast norr om Alperna (https://gap.familytreedna.com/media/
docs/2013/Hammer_M269_Diversity_in_Europe.pdf).

Ht 4, specifikt, har hittills påträffats bara på grenar under R-L151 (R1b1a2a1a)
bland sådana som gått in för SNP-testning. (Hur SNP-testning går till, se Sverigeprojektnyheter nr 1, s. 2.) R-L151 avgrenade sig för omkring 5 600 (6 300−5 000)
år sedan och de nu levande medlemmarnas senaste gemensamme stamfader
beräknas ha levt för omkring 5 000 (5 500−4 500) år sedan (YFull), alltså i början
av ovannämnda expansionstid.
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984 testtagare − 1,9 promille av FTDNA:s 525 827 Y-DNA-kunder − har ht 4,
varav 25 är medlemmar av Sverigeprojektet. Fädernelinjer dyker så vitt känt
upp i följande länder (angiven proportion står i förhållande till totalen av antalet
testade personer med fädernelinje från landet i fråga):
(Australien 2,2 %)
Spanien 2,0 %
Irland 1,9 %
Frankrike 1,5 %
(Algeriet 1,4 %)
Mexiko 1,4 %
Portugal 1,4 %
Skottland 1,4 %
Storbritannien 1,4 %
Sverige 41 av 2 876 testtagare eller 1,4 %
USA 1,4 %
England 1,3 %
Wales 1,3 %
Nordirland 1,2 %
Norge 1,0 %
(Puerto Rico 1,0 %)
Belgien 0,9 %
USA (ursprungsbefolkning) 0,9 %*

(Brasilien 0,8 %)
Kanada 0,8 %
Schweiz 0,7 %
Nederländerna 0,6 %
Tyskland 0,6 %
Danmark 0,5 %
(Tjeckien 0,5 %)
Italien 0,4 %
(Bulgarien 0,3 %)
Rumänien 0,3 %
(Lettland 0,3 %)
Österrike 0,3 %
Grekland 0,2 %
Polen 0,2 %
Ukraina 0,2 %
Litauen 0,1 %
Ryssland 0,1 %

Parenteser är utsatta ovan vad gäller sådana länder som representeras av mind
re än 500 testtagare, vilket gör att proportioner är mer osäkra än för de andra
länderna. Ännu alltför litet underlag för statistik finns vad gäller Barbados (1
av 36), Belize (1 av 2), Colombia (1 av 65), Costa Rica (1 av 8), Ecuador (3 av 20),
El Salvador (1 av 28), Jamaica (1 av 62), Nicaragua (1 av 11). *) Dessa har förmodligen koppling tillbaka till Europa bortom vad som är känt i skriftliga källor.
Ett kluster inom R-Z372
Bland våra projektmedlemmar som har ht 4 finns två varandra närstående
kluster, se tabellutsnittet på nästa sida. Fyra projektmedlemmar som har andra
12-markörshaplotyper är medtagna i det, eftersom större antal markörer visar
att de hör nära ihop med de andra. De sammanlagt tolv testtagarna har sina
enligt skriftliga källor äldsta kända stamfäder i Värmland, Dalsland, Bohuslän,
Västergötland och Småland. Personerna i den övre gruppen i tabellutsnittet ser
i många fall varandra i sina träfflistor på 67-markörersnivån. Den nedre gruppen förenas, men skiljer sig samtidigt från de övriga, av gemensamma värden
på fyra markörer. Alla de tre har varandra i sina träfflistor på 67-nivån. Flera
av dessa tolv har bekräftad tillhörighet till R-Z372 (R1b1a2a1a1b1a). R-Z372 är
inte någon särskilt ung gren (jämför bilden på s. 22 med bildtext), så rätt säkert
är att alla tolv tillhör den.
Förutom varandra så ser projektmedlemmarna i ovannämnda kluster i
sina träfflistor på 67-nivån också träffpersoner som enligt skriftliga källor har
ursprung i Norge, Skottland och Danmark, förutom Sverige. För en medlems
träffpersons del levde den äldste kände stamfadern i Mexiko. Inte alltför djärvt
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Bara på den nionde markören (i FTDNA:s ordningsföljd) har ht 4 ett allellvärde
som inte är det vanligast förekommande inom hela R1b. De andra tre WAMHhaplotyperna ligger på liknande sätt helt nära den 12-markörshaplotyp (med
gulmarkerade allellvärden) som är vanligast inom R1b. Whit Athey, Resource Data
for Haplogroup R1b (www.hprg.com/R1b). Tabellerna fortsätter på nästa sida.

synes vara att det gemensamma fäderneursprunget för dem alla stått någonstans
i Skandinavien, gissningvis under järnåldern.
Ni som härstammar från John Johnson, Charles Anderson och Erik Larsson, specificera gärna närmare var de var födda eller var de levde − kanske kan
genealogin tas längre tillbaka? Justering av vad som står på raden görs under
Settings (uppe i högra hörnet, när inloggad) > Genealogy.
Ättlingarna till Håkan Andersson, Frykman och Blomdahl (namnet blev
Blomquist i nästa generation) har gjort Big Y-testet och har inga av FTDNA
kända SNP:er som skiljer dem åt. Anders Bengtssons ättling, som också har
gjort det testet, har en FTDNA-SNP-skillnad till de andra tre, i det att han är
positiv för L484. En i klustret, Blomdahls ättling, har därtill testat positivt för
S7015 (warburtontrees.net/DNA/KingsClusterTree.pdf, s. 3). Frykmans ättling
har precis fått sin YFull-analys klar, vilket belagt flera SNP:er på hans gren.

Projektmedlemmar med relativt hög inbördes likhet på 67 markörer och alla utom
fyra med ht 4. Tabellen fortsätter på nästa sida.
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Förklaring till tabellerna ovan: se föregående sida.
En person närstående den nedre gruppen i tabellutsnittet har också testat
positivt för S3207 (warburtontrees.net/DNA/KingsClusterTree.pdf, s. 3). Han
uppger sin äldste fädernestamfader vara Andreas Nicolai (död 1579). Enligt
sitt träd på Geni uppger han sig emellertid härstamma från Lars Mörling, född
1859 26/4 i Väse, så det är något som inte stämmer. Någon slags koppling har
uppenbarligen antagits finnas till adliga ätten Mörling, men Andreas Nicolai
(död 1579), kyrkoherde i Burseryd, var fars styvfars far till den adlande Mörling
− och morfars styvfars far till Olof, född ca 1657/58, som upptog släktnamnet i
stavningsformen Meurling (artiklarna i Elgenstiernas ättartavlor om Mörling
och Gyldenbring med rättelserna i supplementet från 2008, artikeln Meurling i
Svenska Släktkalendern 1989). Släktforskare i DISBYT har annan uppgift om
Väsesonens fädernelinje, nämligen tillbaka till hans farfars far Gustav Hansson
(ca 1730−1818), sist bosatt i Gräs i Lungsunds socken i Värmland. Förhoppningsvis kan testtagaren i framtiden bli intresserad av medverkan i vårt projekt (han
har avböjt det i dagsläget). Utan projektmedverkan är det oklart exempelvis vilka
värden han har på de inom hans träffgrupp högintressanta fyra markörerna som
förenar personerna i det nedre tabellutsnittet som omtalats ovan. Kan markörerna styrka att de alla tillhör samma närmare släkt?

Förklaring till tabellen ovan: se föregående sida.
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R-Z372 med de undergrenar som hittills är kända genom Big Y-testade personers
medverkan hos YFull. Avgreningen skedde för omkring 4 200 (5 000−3 500) år
sedan, den senaste gemensamme stamfadern för de ovanstående testtagarna levde
för omkring 3 500 (4 400−2 700) år sedan. − Konfidensintervallen syns när man
på webbsidan håller muspekaren över textraden med årtal för ”formed” (’bildades’) och ”TMRCA” (”time for most recent common ancestor”, ’tidpunkt för senaste
gemensamme stamfader’). − Släktlinjerna dyker upp i Storbritannien (GBR) och
USA. CEU står för ’bosatt i Utah med nord- eller västeuropeisk härstamning’.
När sådär tre eller fler finns på samma släktgren kan den som regel uppspjälkas
på yngre grenar, så trädet får ständigt nya grenar närmare och närmare nutid.
Någonstans i det här grenverket hör också troligen minst tolv av våra projektmedlemmar hemma (de i tabellutsnittet ovan). Nederst (”new”) är Frykmans kit.

De ovannämnda SNP:erna S7015 och S3207 med flera är inte testbara på FTDNA
ännu. Kontakta din haplogrupprojektadministratör eller Rolf Berlin alternativt
Peter Sjölund (ansvariga för R1b inom vårt projekt) om du/ni vill testa någon av
dem, så ordnas intresseanmälan för sådan testning. Om man inte vill testa SNP
för SNP systematiskt framåt, så går att göra Big Y-testet, men det är mycket
dyrare. De som redan har gjort Big Y kan också analysera det hos YFull, vilket
kostar 49 USD. Det skulle kasta ljus över den inbördes fördelningen på olika
släktgrenar närmare nutid − och uppenbara unga SNP:er som de övriga inom
klustret sedan kan testa sig emot. Hur man låter analysera sitt resultat hos YFull
är beskrivet av Jakob Norstedt-Moberg i Sverigeprojektnyheter nr 3, s. 6−9.
Om S3207 kan tilläggas att R1b-U106-projektet förmodar att den, liksom
även S5704, kan vara gemensam för många inom R-Z372 med fädernelinje som
dyker upp i Västsverige och Norge.
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Banks(t)on
Anders Bengtsson, född ca 1640 (enligt åldersuppgift vid sin död), har sin Y-DNAprofil inringad tack vare matchande test av inte mindre än 16 ättlingar Bankson
och Bankston som härstammar från två olika av hans söner (Bankston-projektet).
Genom dem framkommer att Anders 12-markörshaplotyp var densamma som
hans ättling på rad 3 i tabellutsnittet på s. 20, alltså med en mutation inträffad
på den sjätte markören. Eftersom Anders sammanhänger nära med de andra i
klustret, så finns anledning att anta att det är en mutation som inträffat på släktgrenen fram till honom. Släkten Banks(t)on har alltså inte ht 4, men kan ändå
nämnas i sammanhanget eftersom de hör hemma i ovannämnda släktkluster.
Anders var en av emigrantpionjärerna till Nya Sverige 1656 och uppges vid sin
död 1705 ha varit född i Hanström i Fuxerna socken i Västergötland. Utförligare
beskrivning av släkten och deras framgångsrika DNA-projekt − flera familjer
som inte visste att de hängde ihop med den här släkten har kunnat knytats till
den − finns i min bok Genvägar (2013), s. 74−75. Där nämner jag att ingen Bengt,
som Anders far måste ha hetat, fanns i Hanström 1630 eller 1642. Jag kände då
inte till att Fuxerna socken finns med i boskapslängder från landskapet 1631
och 1635. 1631 nämns i Hanström Börje (”Börie”) (1 betalande person), änkan
(1) och Anders Larsson (2), 1635 Börje (”Börge”) (3), Bengt (2) ibid(em) (latin,
’på samma ställe’) och Per Ravalsson i s(amma) g(ård) (2). Med andra ord övertog en Bengt en hemmansdel i Hanström mellan 1631 och 1635. Att det fanns
två betalande personer i hans hushåll det senare året innebär troligen att han
då hade en hustru. Denne Bengt, som liksom sina grannar var frälsebonde, är
därmed troligen fadern till Anders Bengtsson.
Fler träffpersoner inom Skandinavien återstår att dyka upp för att kunna
ringa in Hanström-familjens närmaste fäderneursprung bättre. I dagsläget finns
träffpersoner som har 6−7 skillnader på 67-nivån till Bankstons (Bankstons
själva matchar varandra med 0−5 skillnader). De träffpersoner som Bankstons
hittills har på 67-nivån utöver varandra är några som har fädernelinjer som
dyker upp i fylkena Oppland, Hordaland och Vestfold i södra Norge, förutom
flera av projektmedlemmarna i den övre delen av tabellutsnittet.

Det hittills enda påträffade skriftliga spåret av den vittutgrenade amerikanska
släkten Banks(t)ons stamfader i Sverige (att döma av tidpunkt, hans förnamn
och hemvist). Boskaps- m fl längder, Västergötland och Dalsland, volym 43
(1635), s. 33. DNA-ledtrådar kanske i framtiden kan ge anvisning om närliggande andra grenar av samma fädernesläkt, vilket skulle kunna ta genealogin
ytterligare bakåt i tiden.
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Nisbet(t)
Nämnas här kan att sex män Nisbet(t) är Big Y-matchningar till ovannämnda
kluster med bara en FTDNA-SNP-skillnad till dem; de sex har CTS5860. Från
andra grupper under R-Z372 avgränsas de också av SNP:n S4037 (warburton
trees.net/DNA/KingsClusterTree.pdf, s. 3).
De kallas ”group 3” i Nesbitt-projektet och flera av dem är ättlingar till olika
söner till Alexander Nisbet, som föddes 1731 till sjöss under hans föräldrars resa
till Amerika. Familjen slog sig ned i North Carolina och ättlingar finns idag
i USA, Kanada, Australien, Storbritannien och Norge. Att grenen i Amerika
hänger ihop med ännu namnbärande och fortlevande släktgrenar på Brittiska
öarna är klarlagt. Släktgrenen Nisbet of Greenholm omfattar Murdoch Nisbet
(död 1559), upphovsman till en av de tidigaste bibelöversättningarna till skotska,
och John Nisbet ”the martyr” (1627−1685), en stridbar medlem av covenanterna
(en skotsk presbyteriansk rörelse) som dömdes till fredlöshet, fångades och avrättades i Edinburgh. Släktgrenen Nisbet of Carphin är bekant genom läkaren
Josiah, vars änka gifte om sig med Lord Nelson. Släkten kan följas tillbaka till
grevskapet Ayrshire i sydvästra Skottland på 1400-talet.
Det har visat sig att ingen koppling (vilket tidigare har antagits) finns mellan
dessa Nisbet(t)s och klanen Nisbet/Nesbitt från Nisbet i Berwickshire i sydöstra
Skottland. Den har genom 22 testtagare i stället visat sig tillhöra en annan haplogrupp, R-P312 (R1b1a2a1a2). Till klanen uppges också den svenska adliga ätten
Nisbeth höra, men dess fädernelinje kan i skriftliga källor bara följas tillbaka till
Wilhelm Nisbeth, enligt uppgift född 1596 i Skottland, som inkom till Sverige
1627. Y-DNA-test skulle kunna bringa klarhet i vilken släkt han tillhörde.
En kunglig släkt med den här haplotypen
Sachsen-Coburg och Gotha är en av de hertigliga grenarna inom huset Wettin,
vars medlemmar varit kurfurstar (till 1806) och kungar (1806−1918) av Sachsen.
Genealogin kan följas tillbaka till slottet Hassegau i Sachsen på 900-talet. En
gren, Windsor, är Storbritanniens kungadynasti sedan 1901. Därtill är förutom de
olika sachsiska hertigfamiljerna Belgiens kungahus, Bulgariens senaste kungahus och kung Carl XVI Gustafs mödernesläkt grenar av den här fädernesläkten.
Brad Little, som bor i USA, har fått en provtagare att ställa upp på Y-DNA-test
inom grenen Sachsen-Coburg och Gotha (även för Family Finder) och en på den
belgiska, för att jämföra med testtagare inom hans egen familj. Inom hans familj
fanns ett rykte att kung Georg V av Storbritannien skulle vara biologisk far till
hans farfar. Nära DNA-överensstämmelse styrker den misstanken. Brad Little
gav ut en bok om saken (ny utgåva 2012), se www.the-kings-son.com.
Det förstnämnda provet finns på YSearch (ysearch.org) med nummer P93DY.
Det visar att 12-markörshaplotypen är ht 4. De som delar samma haplotyp ser
också testtagarens namn i sin 12-markörsträfflista − liksom namnet ”Van Eppinhoven”, vilket indikerar att testningen också lett till att bekräftelse på att
ett biologiskt samband finns till de kungliga för släkten von Eppinghoven. (Det
namnet gav kung Leopold I av Belgien till två utomäktenskapliga söner födda
1849 och 1852.)
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Wikimedia Commons.

fraenkische-wappenrolle.kleeberg.biz/s/s030.html.

Hertig Frans av Sachsen-Coburg-Saalfeld (1750−1806). Hans Y-DNA-profil är
klarlagd genom nu levande ättlingars Y-DNA-test. Till vänster: Hans vapen, här
i en återgivning från hans fars regeringstid (1790).

Brad Little har fortsatt undersökningen kring den här storsläkten, vilket har
väckt intresse inte minst bland närmare testande av personer som visar sig ha
ett Y-DNA-spårbart samband, om än avlägset, med de kungliga. Klustret är
därmed noggrannare utforskat än många andra hittills är. En översikt över forskningsläget kan studeras här: warburtontrees.net/DNA/KingsClusterTree.pdf.
De olika nämnda testade grenarna har hertig Frans av Sachsen-CoburgSaalfeld (1750−1806) som senaste gemensamme stamfader. Hans efterkommande är positiv för S18823 och S22069 inom R-DF98 (R1b1a2a1a1c1a1). Den
sistnämnda SNP:n, S22069, uppskattas ha inträffat runt 1200 f Kr (2100−600
f Kr). Under den SNP:n finns sedan S8350. Förutom av de kungliga delas den,
så vitt hittills känt, av personer med namnen Marsh (fem olika, senaste gemensamme stamfader född 1748), Butler (fyra olika, förmodat samband omkring
1500), Keys (fyra olika, senaste gemensamme stamfader född 1647) och en rad
andra, hittills alla med fädernerot inom historisk tid i England och Skottland; de
uppskattas hänga samman med den kungliga linjen någon gång mellan 600-talet
och 1200-talet. Kopplingarna är historiskt rimliga: saxare (anglosaxare) var den i
makthänseende dominerande folkgruppen i Britannien från 700-talets slut fram
till normandernas invasion 1066.
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Hittills närmast denna släktgren med svensk anknytning står Erki Vaino (ej
projektmedlem), som inte är nära släkt med den utan först via roten DF98. Det
betyder att den senaste gemensamme stamfadern med de kungliga beräknas
ha levt för runt 3 600 (4 700−2 600) år sedan (YFull). På hans fädernelinje har
namnet Bagge tidigare burits. Fädernelinjen har rört sig från Norge via Sverige
till de baltiska länderna (beta.groups.yahoo.com/neo/groups/R1b1c_U106-S21/
conversations/messages/29871).
Magnus Bäckmark
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