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Stjärna Kopparbergssläktens DNA – två linjer från 1400-talet säkrade
Description

Sammanfattning

Vid lagmanstinget på Kopparberget 1473 nämns de tre bröderna Olof, Markvard och Hans Olsson.
Deras far var Olof Nilsson, anfader till det som kallats Stjärna Kopparbergssläkten [1].
En släktlinje till nutid från sonen Olof (Rottnebygrenen) och en från Markvard (Storbogrenen) har DNAtestats med Y-DNA37 och visat sig matcha varandra som väntat. Från Rottnebygrenen finns två
matchande resultat med gemensam anfader på 1700-talet. SNP-test på ett av resultaten har visat att
släkten tillhör den c:a 4300 år gamla haplogruppen R1a-CTS3402.

Bakgrund
Olof Nilsson levde på 1400-talet i Kniva bergslag öster om Falun. En glasmålning av en stjärna i Vika
kyrkas korfönster förknippas med honom varför han antagits tillhöra en frälseätt Stjärna men om detta
är inget känt . Rasmus Ludvigsson sade på 1500-talet att han var kommen av Danmark [1].
Olofs söner Olof Olsson, Markvard Olsson och Hans Olsson nämns i handlingar från lagmanstinget på
Kopparberget 1473. Av det kan man anta att Olof Nilsson bör ha varit född runt 1420 eller tidigare.

JAKOB NORSTEDT
jakob@turid.se

Stiernhielmsstenen i Kniva, Vika
Alla tre sönerna har ansetts ha ättlingar i flera generationer [2]. Sonen Hans skulle vara anfader till de
adliga ätterna Swedenborg och Schönström men detta har omprövats i modern släktforskning och med
Adelskalendern 2016 har de i stället fått Otte Persson från Sundborn som stamfar [5].
Sonen Olof hade flera ättlingar, bl.a. Hans som gav upphov till Rottnebygrenen.
Sonen Markvard blev anfader till Georg Stiernhielm som adlades 1631 och förlänades godset Wassula
utanför Tartu i nuvarande Estland. Ätten Stiernhielm levde på Wassula ända in i sen tid. Den siste
agnatiske ättlingen Nils von Stiernhielm som dog 2003 var född på godset.

Släktlinjer
Rottnebygrenen och Lind
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Helmer Lagergren, postmästare och släktforskare vars samling finns på Faluns bibliotek, nämner en
linje från sonen Olof till släkten Lind [3].

Den avslutas med en jämnårig kollega till Lagergren, postmästaren Axel Rudolf Lind född i Mora 1866.
Linjen har i och med DNA-testen visat sig vara korrekt även om detta att Axel Rudolf var postmästare
först gjorde mig misstänksam. Det kunde ju eventuellt ha varit så att Lagergren medvetet konstruerat
linjen till sin vän.
Storbogrenen
Sonen Markvard hade ättlingar i Storbo, Vika varifrån det går att hitta manslinjer in i nutid.
I och med detta fanns kandidater att testa och jag bad Bengt-Erik Lind som representant för Lindgrenen och Olle Alvroth från Storbogrenen om ett DNA-prov. De bor i Falun och de hade båda hört
talas om att de skulle ha anor från Stjärna.
STR-test Y-DNA37 beställdes för kiten.

Notis i Finlands Allmänna Tidningar 1829-11-29
Samtidigt som dessa resultat blev färdiga dök av en tillfällighet ytterligare en testad upp, det var Jouko
Lindh i Jyväskylä. Jouko Lindh visste att släkten kom från Dalarna men kände inte till de tidigare
anorna. Det visade sig Johan Linds son Gustaf runt år 1800 hade flyttat till Kajaneborg / Kajaani i norra
Finland.

DNA-resultat
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Testning av Stjärna – översikt
Fullständiga släktlinjer kan hämtas här [6]
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Markörer för de testade, Y-DNA37 (klicka för större bild)
Resultaten finns också att se i DNA-projektet Kopparberget [4].

Bengt-Erik Lind,
stjärnaättling
Kiten matchar varandra på normala genetiska avstånd och det finns inga andra närliggande matcher till
gruppen. Jouko Lindh som testat Y-DNA67 har i Sverigeprojektet sin närmaste match på genetiskt
avstånd 13 (67 markörer). Det stora avståndet till andra testade svenskar stärker bedömningen att
resultatet visar att de tre testade har Olof Nilsson Stjärna som gemensam ana..
SNP-test har placerat Bengt-Erik Lind i haplogrupp R1a-CTS3402.

Tack
Tack till Bengt-Erik Lind och Olle Alvroth för DNA-prov och tack till Jouko Lindh i Jyväskylä som testat
sig själv och oväntat dök upp som match. Alla tre har godkänt att namn publiceras.
Tack till Stefan Jernberg och Torsten Berglund som gjort en grundläggande kontroll av de testade
släktlinjerna.
Jakob Norstedt
E-post: jakob@hoijen.se

JAKOB NORSTEDT
jakob@turid.se

Källor
1. Elisabet Hemström – “Stjärna-ättens stamfar – ett danskt riksråd?” Fahlu Släktforskarblad nr 14 /
2004:4
2. Bertil Boëthius – “Kopparbergslagen fram till 1570-talets genombrott” p 578-580
3. Helmer Lagergren – Stjärnalinje till släkten Lind, anteckningar 1936-04-18
4. FTDNA Projekt Kopparberget https://www.familytreedna.com/groups/kopparberget
5. Adelskalendern 2016
6. Fullständiga släktlinjer

Category
1.
2.
3.
4.
5.

Adel
Allmänt
DNA-resultat
Stjärna
Stora Kopparberget

Date Created
mars 2017
Author
jakobnm

