SVERIGEPROJEKTNYHETER
Nr 6, Juli 2016

Administratörer: Magnus Bäckmark (magnus.baeckmark@swipnet.se),
Peter Sjölund (dna@sjolunds.se), Rolf Berlin (rolf.berlin@telia.com).
Co-administratörer: Anders Berg (ftdna@scangen.se), Anders Olsson (anders_
olsson@rocketmail.com), Eva Sjöqvist Persson (ewalakheden@hotmail.se),
Jakob Norstedt-Moberg (jakob@hoijen.se), Jukka Kylli (jky63@live.com),
Mats Carlin (ftdna@carlin.no).

Innehåll
Göran Runfeldt: Träffantal i Family Finder........................................................ 2
Presentation av två nya co-administratörer: Jukka Kylli och Mats Carlin....... 3
Magnus Bäckmark: MtDNA-haplogrupp H3b-G16129A!.................................... 4
Ulla Bäckmark: Koppling till Bollnäs visade sig i Family Finder...................... 9
Magnus Bäckmark: Den femte vanligaste 12-markörshaplotypen
i Sverige, inom Y-DNA-haplogrupp I1a (I-DF29)........................................ 11

Tack Donald!
Donald Ekberg, bosatt i Clearwater, Florida, USA (som har
alla sina rötter i Sverige),
var den som 2006 startade
Sverige
projektet, som till en
början hade åtta deltagare.
Se närmare hans egen presen
tation i Sverigeprojektnyheter
nr 3, sid. 2. Idag passar vi
när som helst 4 000-strecket
(3 912 medlemmar per 201606-30, +65 %). Deltagarna
har i 2 257 fall gjort någon
form av mtDNA-analys (+68 %), 2 263 Y-DNA-analys (+58 %), 2 832 Family
Finder (+90 %). Inom parenteserna står ökningen sedan maj 2015 (jämför
Sverigeprojektn
 yheter nr 4, sid. 2).
Det är alltså en nu inte obetydlig snöboll som Donald satte i rullning för tio
år sedan. I december 2015 lämnade han sin administratörsroll för att få mer
tid att hjälpa sin fru, vars hälsa försämrats, och för att skriva sin släkthistoria.
Vi projektkolleger önskar dig Donald det bästa med bådadera och tackar dig för
din insats för DNA-genealogi med inriktning på Sverige.
Magnus Bäckmark
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Träffantal i Family Finder
Grafen ovan visar utvecklingen av antalet Family Finder-matchningar per kit
över tid, där varje datapunkt representerar en månad. Statistiken bygger på
Family Tree DNA-kit som är registrerade på Dnagen.net och som har laddat upp
statistik med hjälp av bokmärket ”Family Finder Matches Tree Downloader”.
Sista mätpunkten är 1 juli 2016. De linjer som slutar tidigare än så har inte
kört bokmärket den senaste månaden, så mätvärden saknas.
Man kan se en liten spik i antalet matchningar mellan maj och juni (3:e och
2:a datapunkterna från höger), när Family Tree DNA uppdaterade matchningsalgoritmen.
Göran Runfeldt

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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Presentation av två nya co-administratörer
Jag bor i Helsingfors men växte upp i Uleåborg
vid Bottenviken. Jag gjorde mitt första DNAtest (Y67) 2010 hos FTDNA. Jag blev riktig
intresserad i möjligheterna och den nya information som DNA-test erbjuder och är nu
administratör för projekten I1 Soumi Finland
och N-CTS8565, förutom co-administratör
i Sverigeprojektet, N North Eurasia och en
rad mindre finska projekt. Jag är också coadministratör av ett par YFull-grupper.
Y-DNA är mitt specialintresse och jag har
inte stor kännedom om Family Finder eller
mtDNA. I Sverige finns många Y-DNA-haplo
grupper som även finns i västra delarna av
Finland, då kontakter har funnits över havet
under tusentals år. Till exempel kom min
linje, I1-258, från Sverige för omkring 2 000
år sedan. Haplogrupperna I1 och N och varit
aktiva sjöfarare och det är de två jag har mest
erfarenhet av.
Jag arbetar som systemspecialist och är
även utbildad arkeolog, vilket är till hjälp vid uppskattning av utbredningsutvecklingen för Y-DNA-linjer. Jag talar engelska och läser svenska, men kan
inte skriva svenska (den här texten är översatt från engelska). Jag kan också
en del portugisiska och talar naturligtvis finska som är mitt modersmål.
Jukka Kylli
Jag är född i Göteborg för nästan 50 år sedan, men eftersom mina föräldrar flyttade till
Norge när jag var 8 år gammal, bor jag numera
utanför huvudstaden Oslo med min norska fru
och tre vuxna barn. Jag fattade interesse för
släktforskning 16 år gammal då jag fick ärva
min mormors släktforskningsnotater. Jag
tycker det är fascinerande att lära historien
att känna på ett annat sätt än genom historieböckerna genom släktforskningen. Mina anor
finns spridda över hela Sverige, från Ystad i
söder till Piteå i norr, samt en hel del linjer
till Tyskland och Danmark. Jag DNA-testade
mig hos FTDNA i 2015 då jag var interesserad
av den prehistoriska resan till mina förfäder, men lärde fort att också Family
Finder är ett nyttigt verktyg för att bevisa linjer och hitta okända föräldrar.
Med DNA har jag med god hjälp av andra lyckats öppna en helt ny gren av mitt
anträd med nästan hundra nya och tidigare okända anor. I Sverigeprojektet
ansvarar jag för Y-haplogrupperna I2 och J, och hjälper gärna dig om du har
frågor om dessa.
Mats Carlin
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MtDNA-haplogrupp H3b-G16129A!
Jag vill dela med mig litet av hur långt jag i samarbete med mina träffpersoner
har kommit hittills vad gäller studiet av den mtDNA-haplogrupp som jag själv
tillhör. Jag hoppas att det ger vissa uppslag till hur man kan arbeta vidare med
materialinsamling och släktforskning om en specifik modersläkt.
Gruppen i fråga är en undergrupp till H3, vars anmoder anses ha tillhört
jägar-samlarbefolkningen i sydvästra Europa för omkring 9 000−11 000 år
sedan (för ”7 961.4 ± 1 534.2” år sedan är beräkningen i Doron M. Behar et al.,
”A ’Copernican’ Reassessment of the Human Mitochondrial Tree from its Root”,
2012, som finns fritt tillgänglig på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3322232/#app3). I dag finns H3 utspridd framför allt över Europa och
Nordafrika. H3 är den andra största undergruppen under H efter H1, som har
en liknande utspridning, med frekvenstoppar dels på Iberiska halvön, dels i
Skandinavien (Wikipedia).
Undergruppen H3b-G16129A! kännetecknas, som syns i beteckningen, av en
återmutation på position 16 129 i området HVR1. Den mutationen har skett på
många olika grenar i mänsklighetens moderlinjesläktträd och även på många
ställen (minst 11 stycken) bara inom H-grenen av det, så det räcker inte med att
analysera området HVR1 för att föras till den här haplogruppen − för det måste
man göra fullsekvensanalys, som bekräftar att man även har en mutation på
position 2 581 som finns i kodande regionen (det är sistnämnda mutation som
kännetecknar H3b, för övrigt). Sådana här saker studeras på phylotree.org/tree.

Så här redovisas H3b-G16129A! med hittills namnsatta undergrenar på phylotree.
org/tree. För varje haplogrupp syns vilken mutation som kännetecknar den. T.ex.
utmärker mutationerna G5147A och C16256T grenen H3b1. I de två kolumnerna
längst till höger finns länkar med exempel på hela mtDNA-uppsättningar tillhörande aktuell grupp.
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G16129A! är, som jag ser i Phylotrees översikt, den första noden under roten
H3. Tillbakamutationen inträffade senast för omkring 5 500 år sedan. Ledtråd
till det ges av att vissa av dess undergrupper är åldersuppskattade i Behars
ovannämnda arbete, vilket ger en hitre tidsgräns.
Hittills 54 testade personer tillhör släktgrenar som ingen tillkommande mutation alls har inträffat på ända sedan dess. 29 av de 54 har uppgett ursprungsländer, vilka sträcker sig från Västafrika i söder till Norge i norr. Däremellan
placerar sig moderlinjernas äldsta kända hemvister i västra hälften av Europa.
Testtagare finns också med rötter i närtid i Nordamerika, men då de inte valt
alternativet ”native” (ursprungsbefolkning) finns inget skäl att tro annat än att
deras linjer i relativ närtid anlänt dit från Europa. Träffmönstret ger samman
fattningsvis samma uppskattning som för modergruppen H3, nämligen att
ursprunget även för undergrenen H3b-G16129A! sannolikt stått någonstans i
sydvästra Europa. (För H3 finns arkeologiska mtDNA-bestämningar att tillgå
också. En översikt av förhistoriska mtDNA-belägg i Europa finns på http://www.
eupedia.com/europe/ancient_european_dna.shtml.)
På en hel del släktlinjer har däremot mutationer hänt. Översikten på före
gående sida får jag fram av Phylotree, projekttabellen för H3-projektet och
Sverigeprojektet.
De två projektmedlemmarna som tillhör undergrenen H3b1b1 härstammar
från varsin del av Skåne på 1700-talet och har tre skillnader sinsemellan. Här
finns möjlighet att tillsammans med deras respektive träffpersoner bena ut
trädstrukturen på deras gren närmare. Det sistnämnda har jag gjort för min
närmaste egna gren:
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På Phylotree har grenen fått en benämning, H3b6a, men det syns inte för oss i
våra FTDNA-användarkonton (utan där står fortfarande bara H3b-G16129A!).
Grenen H3b6 representeras hittills bara av ett anonymt prov som lämnats till
GenBank för medicinskt forskningsändamål, men under H3b6a är vi flera stycken
släktforskningsintresserade vars moderlinjer alla dyker upp i Sverige och Finland.
Det finns också en annan undergren som har en genetisk diversitet och flera
representanter i Norden. Här har jag inte fått kontakt med flera nyckelpersoner
ännu, så uppställningen är än så länge inte säker till alla delar:

Att kontakta sina träffpersoner är oftast nödvändigt för att komma vidare. En
av mina hade av misstag angett sin mormors mormors fars mormors (o.s.v.) som
äldsta kända ana och det leder ju helt fel. Det är heller inte ovanligt att användare
tror att deras äldsta kända ana på hela deras morssida av anträdet ska anges,
men det är ju äldsta kända anmoder på rak moderlinje. Om man via mail byter
information om hela moderlinjen (alla namn, årtal och orter) med varandra
säkerställs att utgångsläget för fortsatt forskning är korrekt.
Ofta kan man hjälpa varandra med källforskning. I min grupp har jag gjort
det för bland andra en numera avliden man i USA som bara hade uppgifter om
sin mor, som emigrerat från Eskilstuna 1924.
Om ens träffpersoner inte medverkar i några projekt, så är dessutom kontakt
den enda chansen att få veta vilka deras mutationer är. Genom att jämföra vad
som står under ”mtDNA Results” kan man se vad som är lika och vad som skiljer.
Skillnaderna är de som summeras till en siffra i kolumnen ”Genetic Distance” i
träfflistan. Varje mutation avgränsar potentiellt en egen släktgren.
Så länge en mutation i kodande regionen (positionerna 575−16 000) är unik
för en person är rekommendabelt att man inte anger vilken den är på hemsidor
eller annat. En sådan mutation kan i sällsynta fall nämligen innebära en allvarlig
hälsorisk, så den är känslig information av det skälet. I släktträd räcker det bra
att ange att en viss privat mutation i kodande regionen finns, ange för säkerhets
skull inte vilken den är.
I vår grupp finns flera s.k. insertioner på positionerna 309, 315 och 522,
vilket är vanligt. De står hos många som ”Extra mutations” trots att de i många
delar av mänsklighetens moderlinjesläktträd har hängt med länge. Anledningen
är att de inte tagits med i släktträdsbygget som FTDNA använder; ”Extra” får
man alltså läsa som ”ej medräknade” i stället för ”senast tillkomna”. På grund
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Några av kvinnorna
i vår modersläkt
(medurs från Sicilien, Nederländerna,
Finland och Sverige).

av deras relativa instabilitet kan de här mutationerna heller inte användas i
rekonstruktion av äldre delar av släktträdet. Däremot kan en sådan mutation
skilja två grenar åt om den kan konstateras vara den allra senast inträffade
(d.v.s. det är bara den mutationen som skiljer två grenar åt).
Inom vår grupp har vi en facebookgrupp, ”H3b-G16129A! mtDNA haplo
group”, för kommunikationen oss emellan. Med flera släktforskningsintresserade
i olika delar av släktträdet får vi möjlighet att inspirera varandra, hjälpa till
med placering och källforskning rörande nytillkomna linjer som dyker upp och
reda ut frågetecken (”Har du också C16111g?”, ”Hur många skillnader har du
till den personen?” o.s.v.). Förutom släktöversikten uppdateras kontinuerligt
ett dokument med ”Member stories” där de testtagare som vill berättar om de
detaljer som är kända om deras för närvarande äldsta kända anmoder och sedan
mer kortfattat om linjen fram till dem själva, med miljöbilder och personfoton.
Efter vad jag känner till har ännu ingen i den här stora modersläkten ännu
identifierat en gemensam ana inom kyrkobokstid med någon annan medlem, men
åtminstone på ett ställe finns sambandet antagligen inte långt bortom den tiden
(två anmödrar levde i samma socken, Regna i norra Östergötland, på 1600-talet).
Det spännande är att sådana kopplingar förr eller senare kommer framöver, när
fler har gjort mtDNA-test. Vi i vår grupp är väl förberedda att fånga upp dem!
Magnus Bäckmark
8 Sverigeprojektnyheter
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Koppling till Bollnäs visade sig i Family Finder
Jag gick med i Family Finder i höstas då en kusin till mig ville ha bättre koll på
sina föräldrars båda sidor. Själv har jag egentligen aldrig varit speciellt intresserad av släktforskning men har ändock tidigare tagit del av forskning på både
min farfars och farmors sida, som min sedan länge avlidna faster, hade gjort.
Jag la in den information jag hade i mitt träd på min pappas sida och via min
kusin fick jag tillgång till min mammas sida. Sen kom mitt resultat och det blev
spännande.
Jag mailade till den person som stod under mina kusiner i min matchningslista. Vi angavs ha en DNA-likhet som tre- till femmänningar brukar ha (”2nd−4th
cousins”). (Det längsta segmentet oss emellan är 22,05 cM, vi har totalt 102,03
cM gemensamt, fördelade på 20 segment.) Jag fick svar på engelska, för personen
bodde i USA. Det visade sig att min matchning hade avlidit två dagar innan mitt
mail kom och hennes dotter och son blev ganska chockade över att direkt efter
hennes död få ett meddelande från en av hennes svenska släktingar.
Jag kom ganska snart underfund med att vår gemensamma ana måste
vara Georg Henric Collini, som utvandrade till USA i mitten av 1800-talet men
återvände till Hälsingland (Bollnäs), köpte upp mark och började bygga hus som
sedan blev Bollnäs stadskärna. Denne man var min farmors morfar och han
hade 13 barn. Fyra av dessa barn utvandrade i vuxen ålder till USA och ett av
dessa var syskonens mormors farfar. Träffpersonen var med andra ord min fars
syssling.

Bollnäs kyrka, foto från 1900-talets början. Makarna Collini ligger begravda på
kyrkogården här.
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Jag skrev ner det jag visste om släkten Collini och lade också in en bild på vår
gemensamma ana Georg Henric och skickade detta till syskonen Sally och Gordon
Anderson i Colorado. De blev självfallet jätteglada över detta men det mest roliga
var att Gordon Anderson i sitt svar till mig skriver följande:
− I was very surprised to see the photo of Georg Henric Collini. He looks a
lot like me. Sally says so too. It is uncanny (kusligt).
Jag tyckte det var en rolig historia som också visar hur DNA kan slå igenom
över flera generationer.
Ulla Bäckmark
Uppsala
10 Sverigeprojektnyheter
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Den femte vanligaste 12-markörshaplotypen i Sverige,
inom Y-DNA-haplogrupp I1a (I-DF29)
Med ökat antal testtagare har det visat sig att den 12-markörshaplotyp som i
förra numret beskrevs som den femte vanligaste bland fädernelinjer som har
Sverige som äldsta kända fädernehemvist inte är den femte, utan den sjunde
vanligaste, enligt nuvarande testningsläge. Dess andel 1,1 % står sig dock. Den
som för närvarande i stället kommer på femte plats är den som ska beskrivas
här. Nedan används förkortningen ht 5 för haplotyp 5, det vill säga värdena
13-22-14-10-14-14-11-14-11-12-11-28 på de tolv markörer som Family Tree
DNA (FTDNA) testar vid den grundaste formen av Y-DNA-test (markörerna i
FTDNA:s ordningsföljd). Anledningen till att ht 5 har gått om den förut beskrivna haplotypen i topplistan är alltså att det med fler testtagare har visat sig
att ht 5 tidigare har varit underrepresenterad vad gäller testning, men i dags
läget (2016-06-16) representeras den av 49 testtagare eller 1,2 % av de för närvarande 4 079 testtagare som uppgett Sverige som ursprungsland.
Omkring ht 5:s placering i topplistan kommer flera haplotyper tätt intill
varandra, så det är inte osannolikt att listan kan komma att förändras ytter
ligare med tillkommande testtagare. Mellan den nuvarande ht 5 och ht 7 är det
bara 6 testtagare som skiljer i antal.
Medlemmarna i vårt projekt som har ht 5 är de här (kitnummer):
232562
311301
314819
322126
329906
346622
368619
384794

394196
437938
438640
442958
458277
458536
460264
475582

53283
B7453
E4319
N100743
N116816
N17964
N18171
N68674

Liksom med alla haplotyper, så får man ha klart för sig att en viss haplotyp inte
uppträder inom bara en gren av mänsklighetens fädernesläktträd. 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 224 testtagare – 0,4 promille av FTDNA:s 571 488 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 för
hållande till det totala antalet testade personer med fädernelinje från landet i
fråga):
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Norge 1,5 %
Sverige 1,2 %
Danmark 0,9 %
(Jordanien 0,8 %)
(Estland 0,9 %)
(Palestina 0,6 %)
Finland 0,5 %
Tjeckien 0,4 %
(Bulgarien 0,3 %)
(Lettland 0,3 %)

Nederländerna 0,3 %
Tyskland 0,3 %
Portugal 0,2 %
Storbritannien 0,2 %
USA 0,2 %
Vitryssland 0,2 %
Österrike 0,2 %
Belgien 0,1 %
Grekland 0,1 %
Irland 0,1 %

Kanada 0,1 %
Polen 0,1 %
Rumänien 0,1 %
Spanien 0,1 %
Ungern 0,1 %
USA (ursprungsbefolkning) 0,1 %
Italien <0,1 %
Schweiz <0,1 %

De flesta av länderna ovan representeras alla av mer än 1 000 testtagare, vilket
gör att proportionerna bör vara relativt rättvisande. Här ovan återges på Storbritanniens rad andelen av dem som angett Storbritannien som ursprungs
land och de som givit de noggrannare angivelserna England (0,2 %), Skottland
(0,2 %) och Wales (0,1 %). Vad gäller Irland, så har vissa specificerat till Nord
irland; även vad gäller dem är proportionen 0,1 %.
Kring några länder ovan är parentes utsatta; de representeras ännu av
mindre än 500 testtagare vardera, så risken är stor att de nuvarande proportionerna inte är rättvisande för de ländernas del. Ännu alltför litet underlag
för statistik finns därtill vad gäller Venezuela (1 av bara 44 testade). Nämnda
länder är samtliga ursprungsländer som testade linjer med ht 5 (för vilka ursprungsland angetts) har dykt upp i hittills. Statistiken visar att frekvensen är
högst i Skandinavien, men att 12-markörsuppsättningen utöver det förekommer bland män runtom i Europa och även i Mellanöstern, därtill i Nya världen
(i sistnämnda fall troligen i de flesta fall beroende på migration från Europa
under de senaste århundradena). Anmärkningsvärt är att någon med den här
12-markörshaplotypen hittills inte har dykt upp i Ryssland eller på Island.

De röda knappnålarna markerar för närvarande äldsta kända ursprung för
fädernelinjer med ht 5, i de fall där testdeltagarna utprickat detta med kartkoordinater (långtifrån alla gör det). (Knappnålar med orange färg visar mot
svarande för testtagare som har en skillnad på de jämförda 12 markörerna.)
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Var i släktträdet ht 5 förekommer
Genom SNP-testning kan man undersöka närmare var någonstans i mänsk
lighetens fädernesläktträd man finns. Om hur SNP-testning går till, se Sve
rigeprojektnyheter nr 1, s. 2. Sökvägen för att beställa SNP-test har förändrats
sedan nr 1 publicerades. Inloggad väljer man 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 också 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 Y-DNA-haplogrupp I1a (IDF29), som beräknas ha avgrenat sig ur I1 för omkring 4 700 (5 500−3 900)
år sedan (YFull). Ht 5 uppträder på flera av de olika undergrenar som finns
närmast under I1a. Det innebär att vissa av de träffpersoner som män med ht 5
ser i sin 12-markörersträfflista är fädernesläktingar som är släkt med dem först
via bondestenåldern.
Släkter med ht 5
En släkt med två testade representanter är Tennberg, varav en gren bär namnet Tammisto. Släktingarna, en av vardera namnet, är sysslingar inbördes.
Släkten kan i skriftliga källor följas tillbaka till fogden Isak Tennberg, född
1703 i Kangasala i Birkaland, Finland. En av testtagarna har testat positivt för
SNP:n S7642, så släkten tillhör grenen I1a1 (Z2336) > Y3866 > S4767 > S7642,
som enligt YFull är omkring 3 900 (4 500−3 400) år gammal och har nu levande
representanter även i Polen, Litauen, Sverige och Norge.
Inom I-S7642 finns också släkten Boström från Luleå landsförsamling.
Y-DNA-profilen är säkerställd tillbaka till Nils Boström (1811−1863). Fyra
ättlingar till två olika söner till honom har matchande Y-DNA. Mellan en av
testtagarna och hans tremännings son är det 4 skillnader på 37 markörer; betydligt mer än förväntat utifrån vad som är genomsnittligt vanligt, men heller
inget exceptionellt ovanligt. Flera av STR-förändringarna inringas ha inträffat på släktgrenen efter nämnde Nils son Adolf (1859−1948). Släktnamnet antogs av sönerna till Fredrik Persson Bomb (1777−1835), soldat i Boden, Luleå
landsförsamling. I skriftliga källor kan fädernelinjen före honom följas tillbaka
till bonden Jakob Antonisson, belagd 1586−1628 i Smedsbyn, Luleå lands-

Vapen för släkten Boström, komponerat av Leif
Boström 1999. Bomärket beläggs ha använts av Fred
rik Bombs farfar Nils Nilsson (1695−1773), bonde i
Ersnäs nr 5, Luleå landsförsamling, i en bouppteckning 1728 och i en väg- och brodelningslängd 1744.
(Dessförinnan beläggs det använt av hans svärfader
Nils Larsson i en bouppteckning 1701.) Hjälmprydnadens örnbo anknyter till förleden bo i släktnamnet.
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församling. Närmare information redovisar Leif Boström, Täby, här: http://
familjenbostrom.se/genealogi/dna/y.htm. Genom SNP-test är Boströms släkt
grenstillhörighet specificerad till flera led under I-S7642, nämligen till I1a1
(Z2336) > Y3866 > S4767 > S7642 > Y6339 > Y11264/Y11267* (Y12045-). Den
här mer specifika undergrenen är omkring 3 300 (4 400−2 400) år gammal och
har hittills enbart denna släkt (Boström) som säkerställd medlem. Dess närmaste identifierade brodergren definieras av SNP:n Y12045 som inträffade i en
tidig släktmedlem (brodergrenens ålder beräknas nämligen till i storleksordningen densamma som dess fadergrupp Y11264/Y11267); personer tillhörande
sistnämnda brodergren har fädernelinjer som också de dyker upp i Sverige (i
Småland, Västergötland och Bohuslän, därtill ska några ytterligare finnas som
det inte lyckats att få närmare information om). Släkten Boströms närmaste
träffpersoner i 37-markörersträfflistan (tillhörande den testtagare som har den
37-markörershaplotyp som är närmast Adolfs) är fem av åtminstone nio testade
medlemmar av en släkt Fox som på 1700- och 1800-talen dyker upp på olika
ställen i North Carolina och Tennessee i USA. Fem syns nätt och jämnt i träff
listan, de övriga är utanför den.
Släkten Sjöqvist/Sjökvist från Fellingsbro har klarlagt att Lars Andersson
Westman (1773−1839), husar på Västansjö ägor, Fellingsbro, hade ht 5, genom
test av två olika söners nu levande ättling. De har båda gjort Big Y-test med
analys hos YFull, vilket gett uppskattningen att deras senaste gemensamme
stamfader levde för omkring 225 (600−75) år sedan, vilket alltså stämmer bra
med verkligheten. I skriftliga källor kan fädernelinjen följas tillbaka till soldaten Jacob Myhr, död 1742 i Norlund, Fellingsbro. Släktnamnet Sjöqvist antogs av Westmans söner. Haplogrupp har fastställts vara I1a1 (Z2336) > Y3866
> Y11221/F3312 > Y15019 > Y19080, avgrenad för omkring 1 350 (1 850−900)
år sedan.
De tre närmaste fädernesläktingar till Sjöqvists/Sjökvists som har gjort
YFull-analys tillhör en brodergren (Y19081/A8581/A8582) som har samma
beräknade ålder och tillhör fädernelinjer som alla dyker upp i Bohuslän. Den
ene av de båda nämnda testtagarna med linje från Bohuslän har också verifie
14 Sverigeprojektnyheter
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rat en äldre anfaders Y-DNA-profil genom att en känd släktings test matchar.
De tvås senaste gemensamme stamfader är bonden Hans Nilsson, som föddes
1759 i Arslätt i Tossene socken i Bohuslän och dog på samma ställe 1838. Inbördes har de en skillnad på 37 markörer. Släktens äldste kände stamfader
enligt skriftliga källor är Hans Nilssons far, Nils Olsson, död 1766 i Tossene,
som i sin tur troligen var sonson till Nils Pedersson från Foss socken. Den and
re av de båda personerna med fädernelinjer från Bohuslän är projektmedlemmen 393531 som kan följa sin fädernelinje tillbaka till Hans Olsson som dog ca
1768 i Stora Askum i Tossenes grannsocken Askum. Gemensam anfader mellan släktgrenarna i Arslätt respektive Stora Askum beräknas på YFull utifrån
STR-likhet ha levt för omkring 450 år sedan. En ytterligare projektmedlem, av
STR-markörer att döma närstående nämnda släktlinjer, nämligen 242890, är
på ingång till YFull. Enligt skriftliga källor kan hans fädernelinje följas tillbaka
till Per Olsson (1640−1716) i Långelanda på Orust.
På 67-markörers jämförelsenivå syns Sjöqvist och Nils Olssons ena ättling
i varandras träfflistor – nätt och jämnt; de har 7 skillnader sinsemellan (och 5
på 37-nivån). Det antalet skillnader rimmar relativt väl med vad som förväntas;
7 skillnader eller färre på 67-nivån (och 4 eller färre på 37-nivån) anses inte
utesluta att ett samband kan finnas inom tusenårsramen. I det här fallet ligger
sambandet enligt YFulls beräkning alltså bortom omkring 1 350 (1 850−900) år
bakåt i tiden.
Testtagare 384794, som också har ht 5, har gjort analys hos YFull, vilket
visar att han tillhör grenen I1a (Z2336) > A5338 > Y17391 > Y17611* (Y17610-),
som är omkring 1 600 (2 200−1 100) år gammal. Enligt skriftliga källor kan
fädernelinjen följas tillbaka till Måns Bengtsson (1697−1734), Lekeryds socken
i Småland. Hittills ett annat kit finns i YFulls träd på samma gren, tillhörande
projektmedlemmen 368619 som kan följa sin fädernelinje tillbaka till soldaten
Anders Sparfvenfeldt som från svenska riksdelen 1716 flyttades till Finland. De
två ser inte varandra i sina 37-markörersträfflista, men det är nätt och jämnt;
de har 8 skillnader till varandra på den nivån.
Nämnas här kan också några släkter med ht 5 utanför Norden. 26 testtagare med namnet Greathouse, med släktlinjer som dyker upp under 1700-talet i åtta olika delstater i södra, sydöstra och mellersta USA har visat sig hänga
ihop med varandra. 15 av dem har ht 5, andra närliggande 12-markörshaplotyper. En har gjort ett SNP-test som visar att släkten hör till grenen I1a2b
(S296/Z138) > S2293 > S6270, omkring 3 700 (4 300−3 100) år gammal (YFull).
Belagt är att Herman Groethausen från Bielefeld i Preussen emigrerade till
Pennsylvania ca 1710 (http://greathouse.us/families.htm). På flera av släktgrenarna återkommer namnen Herman, senare Harmon, så även om länkar
i skriftliga källor saknas, så torde stå utom rimligt tvivel att det är nämnde
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Sidhuvudet på webbplatsen Greathouse Point (http://greathouse.us/families.
htm).

http://grosse-drenkpohl.de.

Herman som varit amerikanernas länk
bakåt till Europa. Släktforskarna i USA
antar djärvt att något samband funnits
med den westfaliska adelsätt Grothusen
som är känd redan från 1269 (genom
att den ättens stamvapen illust
rerar
deras släkt
sajt). Här skulle någon i
brödraskaran von Grothusen som finns
i Sverige kunna hjälpa till med en värdefull pusselbit i sammanhanget, om
någon av dem skulle vara intresserad av
att göra ett Y-DNA-test.
Två släktlinjer, Seagroatt och Se
grott, båda från England, har visat
sig höra samman. Den ene har genom
SNP-test visat att de tillhör grenen I1a3
(S243/Z63), 4 700 (5 500−3 900) år gamÄtten Grothusens (Grotthuss etc)
mal (YFull).
stamvapen.
Därutöver finns många med ht 5 som
ännu inte har gått vidare med någon
form av SNP-test: En släkt Langford med åtta testtagare, vars släktlinjer
dyker upp under 1700- och 1800-talen i North Carolina, South Carolina och
Tennessee, en släkt Creasy/Creecy/Creasey från England, som också har grenar som inte kunnat följas längre tillbaka än 1800-talets Tennesse och Virginia
(sju testtagare), en släkt Chilver(s) från England med sju testtagare, en släkt
Mallory från England (belagd där 1605) med fem testtagare, vars släktlinjer
förutom i den engelska linjens fall dyker upp på olika ställen i Virginia under 1600- och 1700-talen. En släkt Lindsay från Skottland har fyra testtagare
(namnet är vanligt; många andra släkter med samma namn finns). Två olika
ättlingar, Kercher och Kaercher, till Michael Kaercher, född 1692 i Stuttgart,
har också bekräftat sambandet sinsemellan genom Y-DNA-test.
Magnus Bäckmark
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