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Presentation av en
av co-administratörerna
Jag bor i South Pasadena, en liten stad i Kalifornien och granne med Los Angeles. Jag är
dock född och uppvuxen i Söderhamn, Häl
singland. Jag började släktforska i tonåren,
men fick sluta när jag flyttade till USA. När
kyrkböckerna sedan blev tillgängliga via Internet så började jag igen. Mitt första DNAtest gjorde jag 2013 med 23andMe, följt av
fler tester med Family Tree DNA och An
cestryDNA. Jag har även låtit testa flera familjemedlemmar och andra personer
som jag är nyfiken på. Förutom att vara co-administratör för ”Sverigeprojektet”
är jag även co-administratör för ”Q Nordic” projektet och administratör för det
nystartade efternamnsprojektet ”Wennerström”. I Sverigeprojektet fungerar
jag som kontaktperson för engelsktalande och sysslar även med med gruppe
ring av mtDNA.
Anders Olsson

Träffantal i Family
Finder
Grafen från Göran Runfeldt visar utvecklingen
av antal träffpersoner
för 238 huvudsakligen
svenskspråkiga personer
som också deltar i Dnagen (http://dnagen.net).
Magnus Bäckmark

Hur många DNA-testade bor inom Sverige?
Det dyker då och då upp frågor om hur många som DNA-testat sig i Sverige.
Idag säljs 23andMe och FTDNA med leverans till Sverige. Ancestrys DNA-test
levereras inte till Sverige.
Det finns ingen uppgift från 23andMe men det var en del som testade sig i
början av DNA-testningen i det bolaget, dock oklart hur många. Från FTDNA
föreligger uppgifter om hur många kit som har Sverige i adressen till kontaktpersonen. Den 11 maj angavs den siffran till 6 425 och den 16 augusti hade den
siffran ökat till 6 692 stycken. Vilka tester som tagits framgår inte av denna
uppgift.
Mats Ahlgren
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Vilka delar av landet är bäst representerade
i Family Finder?
I augusti genomfördes en enkät i facebookgruppen DNAanor i syfte att försöka besvara den frågan. 262 Family
Finder-deltagare svarade på frågan var i landet största
andelen av deras härstamning finns enligt skriftliga källor. (Om två områden hade precis samma vikt för ens
egen del, så fick man välja endera av dem.)
I nedanstående tabell har antalet svar jämförts mot
(dividerats med) dagens befolkningsstorlek i respektive
område, för att få fram en jämförelsesiffra (siffran till
höger).
Undersökningen har många brister, men stärker det
allmänna intrycket av att intresset för Family Finder hittills är störst bland personer med rötter i landets nordligaste del.
Testtagare med många rötter norröver har förhållandevis många träff
personer, i de flesta fall någonstans mellan 500 och 1 200 stycken. Ett fåtal testtagare med rötter till stor del i Stockholms län rapporterar att de har omkring
300 träffpersoner. Som syns i grafen på föregående sida är dessa träffantal
ungefär desamma som är över- respektive underkant av vad som förekommer
bland svenskspråkiga testtagare.
Område
Norrbottens och Västerbottens län
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län
Västernorrlands och Jämtlands län
Västra Götalands och Hallands län
Småland, Öland och Gotland
Uppsala, Västmanlands, Södermanlands,
Örebro och Östergötlands län
Skåne och Blekinge
Stockholms län

Enkätsvar
49
46
18
48
20
34
24
3

Jämförelsesiffra
9,6
5,5
4,9
2,5
2,4
2,1
1,7
0,1
Magnus Bäckmark

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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Okänd halvbror
I vintras fick jag epost från en kanadensisk
kvinna, Kellie, som berättade om sin forskning
efter sin svärfars biologiska far. Saken var den
att hennes svärfar hade fötts i Finland 1923.
Hans mor hade lämnat honom hos sina föräldrar när hon utvandrade till Kanada efter bara
något år. Där träffade hon en man, gifte sig och
kunde då skicka efter sin son. John som han
kom att kallas växte upp och fick sin styvfars
efternamn, men han visste hela tiden att han
hade en annan biologisk far.
John dog 1987 och han berättade aldrig
för sin son, Kellies man, om vad han visste
om sin biologiske far. Kellie hade dock hittat
hans födelseattest och där stod ett namn på
den biologiske fadern.
På detta sätt kom Kellie i kontakt med mig.
Den biologiske faderns namn och födelseuppgifter stämde nämligen till 90 % med ett jag hade
i ett släktträd på nätet. Detta var mina barns
farfars far. Vi började kommunicera. Tyvärr
var även barnens farfar avliden, men farmor
sade sig aldrig ha hört talas om att det skulle
ha funnits en halvbror.
Efter många turer fram och tillbaka blev
även projektgruppen ”Forest Finn DNA” inblandade i mysteriet. De erbjöd sig betala för
ett DNA-test om jag kunde övertala min son
eller hans far att låta sig bli testade. Sonen
tyckte det lät intressant och ett test gick iväg
i juli.
Så, häromdagen kom svaret: min son och
Kellies man hade 332 i shared cM, longest block
140 och var uppskattade till ”1st−3rd Cousins”.
Mysteriet var löst!
Viktoria Tropp
Skövde
(viktoria@tropp.se)
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Juha...

... och hans son John.
Släktskapet kunde bekräftas genom DNA-jämförelse
mellan Johns son och hans
förmodade halvkusins s on.
De visade sig mycket riktigt
ha DNA gemensamt i samma
grad som kusiner till fyrmänningar brukar ha.
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En modersläkt inom mtDNA-haplogrupp J1c2c1
med grenar bl.a. i Björneborgs län och Älvsborgs län
Den gemensamma anmodern för de tre testade mtDNA-linjerna är Sara Mårtensdotter, döpt 6 september 1703, död 4 juni 1758. Hon är bondedotter på
Stubbas hemman i Sastmola (Merikarvia på finska). Maken Thomas Sigfridsson, f ca 1700, är måg av okänd härkomst. Trakten har tidigare haft en starkt
svenskspråkig befolkning, men förfinskats senare. Hemmanet anges tidigt med
namnet Stubbas/Stubbe, som senare förfinskats till Stubbila/Stupila. Döttrarna
Maria Thomasdotter, döpt 28 februari 1727, Anna Thomasdotter, döpt 19 mars
1731 (min linje), och Cajsa Thomasdotter, döpt 1 januari 1742, har nu således
bekräftade mtDNA-linjer till nutid. Det finns åtminstone en syster till med ättlingar, Ulrica, född 23 augusti 1747, men jag har själv aldrig studerat systrarnas
familjer närmare, informationen om dem har tillkommit genom mtDNA-testerna.
Den dokumenterade kvinnolinjen fortsätter faktiskt bakåt i ytterligare tre generationer, till en Malin som torde vara född före 1630, död 1668 i Björneborg,
med rötter i Ulvsby söder om staden, enligt gamla tingsprotokoll.
Haplogruppen är J1c2c1, som väl inte är så allmän i Sverige, men jag har
en träff med GD=1 som anger äldsta anan i Flo, Älvsborg. Det är den enda
bland för närvarande 1 541 fullsekvenstestade som tillhör J1c2c1 och uppger att
äldsta kända moderlinjeana levde inom nuvarande Sverige. De övriga utländska
fullsekvensträffarna finns i Tyskland och Storbritannien, så man får väl anta
att migrationen till respektive orter kommit från kontinenten. Det är knappast
så att det skulle funnits en kontakt mellan Flo och Björneborg. Björneborgarna
har i tiderna haft handelskontakter med tyska Hansan, så gissningvis har min
linje kommit därifrån med någon tysk handelsmans hustru.
Det finns varsin heteroplasmi i de två andra testade linjerna, så de är faktiskt
hela GD=2 från varandra, medan jag själv alltså är GD=1 till dem båda.
Jörgen Othman
Kaitsor, Finland
(mygenea23@gmail.com)
Översikt, se nästa sida →

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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G228A, C462T, T489C

A12397G

J1c2c3

Anne av York

Rikard III

Cecily Neville
f 1415 † 1495

Jörgen
Othman

testperson
GD=2

Lennart Sohlberg tre testpersoner Mark Johnson
GD=1
GD=2
Oconomowoc,
Wisconsin

Tomas Johansson
Svenljunga

projektmedlem

projektmedlem

Anna-Lena Michael Wendy
Hultman
Ibsen Duldig
Ulricehamn

Litteratur: Phylotree.org. Doron M. Behar et al., A ’Copernican’ Reassessment of the Human Mitochondrial DNA Tree from its Root (2012, ger åldersuppskattningarna).
Om Rikard III och hans släktingar: Turi E. King et al., Identification of the remains of King Richard III (2014), http://blog.jameslick.com/?p=1335 och www.wikitree.com/wiki/Ibsen-35.
Om Feigen Radergoertgens: http://www.e-family.co.za/ffy/g5/p5324.htm.

projekt- testperson
medlem
GD=2

två generationer
Sambandet mellan artikelförfattarens modersläkt
C222T
och Sverigeprojektets medlemmar under J1c2c
G8865A
Catherine Manners
De är de närmaste moderlinjesläktingarna
J1c2c1
f ca 1510 † ca 1547
i projektet till kung Rikard III av England
mutationer
ca 2900 ± 2200 år sedan
J1c2c2
− utan aı vara särskilt närstående
ca 2200 ± 1800 år sedan
honom, som översikten visar.
Malin
309.1C
Magnus Bäckmark
bördig från Ulvsby
309.1C
† 1668 i Björneborg
Feigen Radergoertgens
grenar som
mutation
mutation(er)
f ca 1628 i Ut, Köln,
dyker upp på
två generationer
emigrerade 1658
grenar som dyker upp i
brittiska öarna,
grenar som dyker
till Sydafrika
Tyskland, Belgien, Stori Frankrike,
Sara Mårtensdotter
upp i Finland,
britannien och USA
Schweiz,
Annika Björk f 1703 † 1758
Tyskland, Storen mutation
en mutation
Ryssland
1722
Stubbas, Sastmola/Merikarvia britannien,
522.3A
i kodande
och USA
Frankrike, Ita522.4C
regionen
lien och USA
gren från
Maria
Anna
Cajsa
Ingri Bengtsdotter Britta Håkans- Elin Larsdotter
Maria Arvidsdotter
Sverige
Thomasdotter Thomasdotter Thomasdotter
f ca 1750,
dotter, födde f 1745 i Sandf 1726, † 1799 i
utan
f 1727
f 1731
f 1742
Britta Arvidsdotter
levde i Arvids- dotter 1766 i skog, Sjösås, Maria Jonasdotter Alarp, Blidsinfo
f 1783 i Flo,
gård, Skrea, Fällingsryd, Tra- Småland
f 1821 i Hemme- berg, Älvsen heteroplasmi en mutation en heteroplasmi
Älvsborgs län
Halland nemo, Älvsborgs län
sjö, Småland
borgs län

J1c2c
ca 4 500 ± 2300 år sedan

T146C!, G10685A, T13281C, A13933G

En fädernelinje från Skellefteå inom Y-DNA-haplogrupp
I1a* (I-DF29) > Y11205
Det pågår en diskussion om hur man med Y-DNA-test ska kunna komma fram
till vem som eventuellt är fadern till ett barn född utom äktenskap. Jag vill
framhålla att det i vissa fall kan vara möjligt.
Jag har gjort en gedigen pappersforskning och har en sannolik far till min
farfars far, som föddes utom äktenskap. Jag har gjort ett Big Y och med hjälp av
YFull (www.yfull.com), så har jag fått stor hjälp med att fastställa haplogrupp.
Den är I-Y11205, vilken av YFull för närvarande uppskattas ha avgrenat sig
för omkring 4 700 (5 600−4 000) år sedan. Hittills finns en annan deltagare hos
YFull som tillhör samma gren. Enligt skriftliga källor dyker den personens fädernelinje upp i Södra Finlands län. Enligt YFulls beräkning levde vår senaste
gemensamme anfader för omkring 1 800 (2 500−1 100) år sedan.
Det som gav mig ”ståpäls” var när jag fick en GD=0 på en person, som YDNA-testat sig och då på nivån med 12 STR-markörer. Han hade även låtit sin
far testa sig. När resultaten kom från FTDNA, så visade det sig att fadern inte
var den biologiske fadern. Min träffperson talade då med sin mor och fick då
veta namnet på sin biologiske
far. Det visade sig också att den
biologiske fadern sedan gift sig
med en annan kvinna och fått
en son. Den sonen har sedan
även han gjort ett Y-DNA-test,
men det är endast på nivån med
12 STR-markörer. Med honom
har jag GD = 0 (GD = genetisk
distans, antalet skillnader på de
undersökta STR-markörerna).
Ett exempel på hur ett soldattorp kunde
På noggrannare jämförelse
se ut i Västerbotten. Blyertsteckning av
nivåer framkommer att jag och
Paul Sandström i tidskriften Västerbotten
min första träffperson har en
4/1975.
hög likhet emot varandra (jämför
översikten). Med gemensamma
ansträngningar, så kom vi fram till att vi har en sannolik gemensam anfader, Per
Mikaelsson med soldatnamnet Lax, senare Bur, född 1732-09-19, död 1790-03-06
i kriget i södra Finland, korpral på roten 59 Bur i Skellefteå landsförsamling.
Två av hans söner förbinder då min träffperson, hans halvbroder och mig via
den sannolika raka farslinjen: Per Persson (1758−1841), nybyggare i Högheden,
Jörns socken, och jag via brodern Olof Persson (1765−1854), den förste klockaren
i Norsjö. Jag inser alltså med hjälp av mitt Y-DNA-test att mina tidigare aningar
skulle kunna bekräftas om vem som kan vara möjlig far till min farfars far.
Likhetsgraden förefaller rimlig, sett till att sju generationer har förflutit på
vardera släktgrenen. TiP-kalkylatorn ger, med hänsyn till vilka markörer våra
avvikelser finns på, en generell sannolikhet på 63 procent att vår gemensamma
anfader finns inom 8 generationer bakåt i tiden, med 97 procents sannolikhet i
varje fall inom 16 generationer.
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Placeringen i YFulls träd, så som det för närvarande ser ut.
Det som återstår är att försöka övertyga fler av korpral Per Burs nu levande
manliga ättlingar att göra ett Y-DNA-test. Om jag finner sådana, så kan fördelningen av STR-avvikelser göra tydligare att sambandet är sådant som det nu
verkar. Exempelvis skulle kunna styrkas att en viss avvikelse har inträffat inom
ett viss generationsintervall på en av släktgrenarna och andra på andra håll inom
släkten. Om avlägsnare släktingar dyker upp kanske släktlinjen kan styrkas ända
tillbaka till Per Burs för närvarande äldste kände stamfader enligt skriftliga
källor, nämligen Tomas Larsson, belagd 1539−1558 i Norsjö, Skellefteå socken.
Jan Fredman
jan.fredman@gmail.com, http://fredman.se
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Den femte vanligaste 12-markörshaplotypen i Sverige,
inom Y-DNA-haplogrupp I1a2 (I-Z58/S244)
Nu är det dags att titta närmare på den femte vanligaste 12-markörshaplotypen i vårt projekt. Statistiken visar att den samtidigt är den femte vanligaste
bland personer som uppger att deras äldsta kände fädernestamfader levde
inom nuvarande Sverige. Nedan används förkortningen ht 5 för haplotyp 5,
den här haplotypen, som har värdena 13-22-16-10-13-14-11-14-11-12-11-28
(markörerna i FTDNA:s ordningsföljd). Haplotypen är bara på tredje markören
(med värde 16 i stället för 14) olik den som anses vara modalhaplotyp (trolig
ursprunglig haplotyp) inom I1a (http://home.comcast.net/~philgoff/deepancestry.htm).
Medlemmarna i vårt projekt som har den är de här (kitnummer):
152459
243917
318563
347367
391367
154151
278644
322636
350447
401337
196744
286189
331959
363606
N10028
219479
316992
335745
376075
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 5 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.
För närvarande 188 testtagare − 0,3 promille av FTDNA:s 541 505 Y-DNAkunder − har ht 5, varav 19 är medlemmar av Sverigeprojektet. Fädernelinjer
dyker så vitt hittills känt upp i följande länder (angiven proportion står i förhållande till totalen av antalet testade personer med fädernelinje från landet i
fråga):
Norge 1,9 %
Sverige 1,1 % eller 34 av 3 201
testtagare
Finland 0,5 %
Danmark 0,2 %
Storbritannien 0,2 %
Ukraina 0,1 %
Ungern 0,1 %
Wales 0,1 %

Nederländerna <0,1 %
USA <0,1 %
England <0,1 %
Polen <0,1 %
Frankrike <0,1 %
Ryssland <0,1 %
Skottland <0,1 %
Tyskland <0,1 %
Irland <0,1 %

Länderna ovan har alla mer än 1 000 testtagare vardera, vilket gör att proportionerna bör vara relativt rättvisande. Notera att vad gäller Storbritannien,
så är det 0,04 % vad gäller sådana som uppgivit det landet som äldsta kända
ursprungsland. Här ovan återges på Storbritanniens rad summan av dem och
de som givit de noggrannare angivelserna England, Skottland och Wales. Ännu
alltför litet underlag för statistik finns vad gäller Peru (1 av 33 testade).
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Var i släktträdet ht 5 förekommer
Genom SNP-testning kan man undersöka närmare var någonstans i släktträdet man finns. Om hur SNP-testning går till, se Sverigeprojektnyheter nr 1,
s. 2. Sökvägen för att beställa SNP-test har förändrats. Numera väljer man,
när inloggad, Y-DNA, sedan Haplotree & SNPs, därefter (längst ned på sidan)
advanced SNP order form. Om man på en gång vill få fram väldigt mycket
information kan man i stället göra FTDNA:s stortest på Y-DNA-sidan, det så
kallade Big Y, med åtföljande analys hos YFull. Hur man gör det beskrivs i
Sverigeprojektnyheter nr 3, s. 5 ff.
De med ht 5 som har gjort någon form av närmare undersökning placerar
sig hittills alla på de olika undergrenarna under I1a2 (I-Z58/S244). Det är en
grupp som beräknas ha avgrenat sig för omkring 4 700 (5 600−4 000) år sedan
(YFull). Redan från den tiden finns en uppdelning på två olika undergrenar
och sedan fortsätter uppspjälkningen på ett stort antal undergrenar − för närvarande 155 stycken olika är identifierade hos YFull.
Många med ht 5 har genom SNP-test bekräftat att de har mutationen
L1302 eller med andra ord tillhör grenen I1a2a1b1a (ISOGG:s nu i år upp
daterade haplogruppbeteckning). Den förmodas utgå från en man som levde
någon gång mellan 400-talet och 1200-talet, troligen tidigt i det intervallet (eller för 1 700 år sedan, med större säkerhet någonstans mellan 1 900 och 1 450
år sedan, enligt YFull). Testtagarnas fädernelinjer dyker upp i Sverige, Norge
och Finland, samt även Ryssland och Ukraina. En orsak till uppdykandet i de
sistnämnda två länderna kan enligt ett förslag förklaras av nordbor som del
tagit i uppbyggnaden av Kievriket. Det här är en av de grenar som hittills väckt
störst intresse inom DNA-genealogin i Norden, så mer kunskap om den kan
förväntas komma framöver. Utvecklingen kan följas på I1-L1302-projektets
hemsida (www.familytreedna.com/groups/i1-l1302).
Notabelt med ht 5 är att den, efter vad som framkommit hittills, har en förekomst som förefaller avgränsad till I1a2. Såväl ht 2 som ht 3 förekommer inom
hela I1a, medan ht 1:s spridningsområde finns inom I1a1. Intressant är också
hur det bland bärarna av ht 5 finns bra exempel på hur STR-markörer genom
mutationer driver åt olika håll över tid. Bland medlemmarna av vårt projekt
med ht 5 finns ett exempel på en person som bekräftats tillhöra undergrenen
L1302 men inte har en enda träff hittills på 67 markörers jämförelsenivå −
samtidigt som andra som bekräftats inte tillhöra L1302 har träffpersoner som
tillhör den grenen i sin 67-träfflista. Det betyder att jämförelse av 67 markörer
i den här delen av trädet för vissa testtagare innebär att de upptäcker verkligt
avlägsna fädernesläktingar, sådana som inte är närmare släkt med dem själva
än senast via romersk järnålder − medan andra på grund av mutationsslumpen
inte ser betydligt närmare fädernesläktingar än så.
Den nämnda person med ht 5 inom vårt projekt som ännu inte har någon
träffperson på 67-nivån alls har det däremot bara nätt och jämnt. Det är personer med upp till 7 skillnader på 67 markörer som kommer upp i träfflistan.
Personen har 8 skillnader till närmaste ”granne” inom vårt projekt, alltså nätt
och jämnt att den inte syns i träfflistan. Övriga projektmedlemmar med ht 5
ser minst en projektkollega, som mest sex andra, på 67-nivån. Ingen av de elva
med ht 5 som har analyserat minst 67 markörer har någon redan av antalet
marköreravvikelser att döma uppenbart nära fädernesläkting ännu bland de
andra projektmedlemmarna på samma jämförelsenivå. Potentiellt närmast är
10 Sverigeprojektnyheter
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ett träffpar som har tre skillnader inbördes. Med hänsyn till vilka markörer
som deras skillnader finns på, så är den generella sannolikheten stor (98 %) att
deras senaste gemensamme stamfader levde för max 16 generationer sedan.
(Sannolikheter för olika släktskapsavståndsintervall till aktuell träffperson ser
man när man trycker på knappen ”TiP” bredvid träffpersonens namn.) Båda
testtagarnas fädernelinjer börjar med okända fäder vars söner föddes 1850 respektive 1902 i Västerbottens respektive grannlandskapet Ångermanland.
Av klusterbildningen av projektmedlemmarna med ht 5 framgår att de alla
tillhör samma släktgren i relativ närtid, alltså är släkt tidigast via järnåldern.
Om någon av dem skulle vara en verklig ”udda fågel”, vars 12-markörshaplotyp
genom gynnande slump kommit nära gruppens från ursprungligen radikalt annorlunda värden, så skulle den personen inte ens ligga i närheten av de andra
på noggrannare jämförelsenivåer (25, 37, 67, 111 markörer). (Sådana ”udda
fåglar” är däremot vanligt förekommande vad gäller ht 4, som beskrevs i förra
numret, beroende på att det i den, betydligt större och äldre delen av släkt
trädet − R1b1a2a1a (R-L151) − blir vanligt med markörvärden som sammanfaller av slump eftersom så många olika släktlinjer finns där.) Men, som vi sett,
så balanserar alla projektmedlemmar med ht 5 kring att synas i varandras
träfflista också på en så noggrann nivå som 67-nivån.
Som även nämnt visar sig många tillhöra grenen L1302, men inte alla. Den
gemensamme stamfadern för allihop kanske därmed levde inte så långt före
avgreningen av L1302. Det här är värdefullt att belysa ytterligare, så förhopp
ningsvis går de med ht 5 som inte redan har gjort det in för att undersöka var
de placerar sig i trädet genom SNP-test eller Big Y+YFull.
I vår projekttabell får de flesta med ht 5 rådet att testa L1302 och när de har
gjort det gå med i I1-L1302-projektet. De som testar negativt för L1302 rekommenderas att gå med i I1-L1301-projektet, som omfattar den snäppet större och
äldre släkt som L1302 är en gren av. En mindre del av projektmedlemmarna
med ht 5 har fått rådet att testa L1301 först. Inom L1301 och dess undergren
L1302 har en detaljerad trädstruktur utgrenat sig, tack vare många medlemmars närmare analyser, se de projektens hemsidor.
Släkter med ht 5
Test av tolv olika män med namnen Gough och Goff visar att de tillhör samma
fädernesläkt, vars stamfader av allt att döma hade ht 5. Gough är en huvudsakligen katolsk släkt från Maryland, känd från 1600-talets slut, Goff till över
vägande del protestantisk från västra Virginia, känd från 1700-talet. Att förnamnen Salathiel och Benjamin är frekventa inom båda släkterna pekar även
det på ett samband. Från historiska källor noteras att en Stephen Goffe kom till
Amerika 1664 eller 1665. Möjligen kan ett samband − eventuellt då via denne
Stephen − finnas tillbaka den John Goffe i Frettenham i grevskapet Norfolk i
östra England, vars äldsta barn föddes 1587 och fick namnet Salathiel.
Såväl en ättling till nämnde Stephen Goffe som en medlem av släkten Goff
från västra Virigina har gjort Big Y+YFull. Det visar att deras haplogrupp är
I1a2a (I-Z59) > CTS8647 > Z60 (den senaste gemensamma SNP:n med grenen
L1302) > Z140 > A196 > Y6900 > Y6910 > Y6885. Den sistnämnda SNP:n är hittills bara känd hos dessa två män och beräknas ha inträffat i en man som levde
för omkring 375 (750−125) år sedan.
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På olika undergrenar inom släktgrenarna
Gough och Goff har mutationer inträffat
− även på de 12 första markörerna − som
gör att personer kan föras till olika släktgrenar redan med hjälp av DNA-resultatet;
DYS439 (den nionde markören i FTDNA:s
ordning) har förändrat sig från 11 till 12
på äldste kände stamfaderns son Benjamin
Goughs släktgren och på Salathiel Goffs i
stället till 10. (Phillip G. Goff, Goff/Gough
Surname DNA Study, http://home.comcast.
net/~philgoff/DNAresults.htm. Här kan man
läsa mer och även, om man vill, beställa den
över 400-sidiga släktbok från 2003 som finns
vad om släkten Goff, som idag är utspridd
över i stort sett hela USA.)
För svensk del finns en släkt Norstedt,
vars hittills testade medlemmar visar sig ha
Dorothy Goff (1790−1860), gift
dels ht 5, dels den helt närliggande ht 3. Det
Denny, bosatt i Salem, Indijämförelseprojektet har fyra testtagare, sins
ana, är en av dem som behandemellan släkt via en anfader född 1672 på en
las i nämnda släktbok.
bergsmansgård utanför Falun. Därmed är
det ett av de hittills ledande i antal testade medlemmar vad gäller en släkt från Sverige. Mer om det finns att läsa i
Sverigeprojektn
 yheter nr 3, s. 18, och på http://hoijen.se.
I övrigt verkar det ännu inte finnas några större/äldre kartlagda fäderne
släkter med (modal-)12-markörershaplotyp ht 5 som representeras av fler än en
testtagare, utan ännu så länge dyker det mest upp en testtagare här, en där.
I de fall sammankopplingar i skriftliga källor kunnat göras eller görs framöver,
meddela gärna dem, så kan de uppmärksammas här i nyhetsbladet.
Magnus Bäckmark
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