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Finn-Pål (1714 – 1776) var son till Daniel Pålsson som levde i Lögdeälvens dalgång i början av 1700talet [1]. I hans änkas dödsnotis 1754 finns antecknat att han var flykting [2]. Det har förmodats att
Daniel Pålsson kom från Österbotten efter slaget vid Storkyro 19 februari 1714 men i själva verket gifte
han sig i Arnäs 27 december 2013, alltså före slaget vid Storkyro [3]. Pål Danielsson “Finn-Pål” föddes
1714-11-28 i Nordsjö i nuvarande Arnäs församling.
Finn-Pål fick många barn och han bröt med stor energi nybyggen till var och en av dem. Under en tid
blev det nästan varje år ett nytt nybygge i det som nu är Nordmalings och BJurholms kommuner och
den intilliggande lappmarken. Den som har rötter i dessa bygder har ofta Finn-Pål i sina anor.
Jag har testat en ättling till Finn-Påls son Daniel (A) och konstaterat att han tillhör Y-haplogrupp NM231 med följande STR-markörer (Y-DNA37, FamilyTreeDNA, 2021-09-13):

Hans matchlista är lång, för närvarande 265 st Y37-matcher. Att döma av matchningar med fördjupade
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tester bör han tillhöra den omkring 1600 år gamla grenen N-Z5893.
I den testade ättlingens matchlista (Y37) finns en annan Finn-Pål-ättling (B) med genetiskt
avstånd (gd) 1. Han stammar också från sonen Daniel enligt följande:

I och med att två ättlingar från skilda grenar från Finn-Påls son är testade med god matchning är det
rimligt att tro att detta verkligen är även Finn-Påls och hans fars Y-DNA.
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Haplogruppen N-Z5893 är typiskt finsk; i Yfull:s version av grenen finns för närvarande 124 testade
med finskt ursprung, 6 med svenskt, 1 estniskt och 1 ryskt ursprung.
1. Tidskriften Västerbotten 1948 sid 135
2. Nordmalings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010141/F/1 (1750-1817), bildid:
C0034230_00018, sida 20, tredje stycket till vänster.
3. Arnäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010007/C/1 (1668-1747), bildid:
C0032641_00012
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