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Gevert DNA-projekt
Description
För att utreda släkten Gevert har Jussi Gävert och jag har startat ett DNA-projekt. Vad innebär
det?
Gevert är nog den största smedsläkten i Sverige och de flesta släktlinjerna anses stamma från Anders
som var verksam vid Forsmarks bruk 1627-1632. Anders tros ha kommit från Flandern (Belgien) men
vi vet inte något om hans ursprung där.
För att få en bättre bild av hur släktlinjerna egentligen hänger ihop (allt är inte solklart) så kan man
DNA-testa nu levande ättlingar. Y-kromosomen ärvs från far till son till sonson och eftersom det
överensstämmer med hur släktnamnet i allmänhet ärvs så är testning av Y-DNA en lämplig metod. Om
så många män som möjligt från olika släktgrenar testar sig så kan vi genom att jämföra resultaten dra
slutsatser om släktskapet och kartlägga släkten.
En sak vi redan vet är att vissa ättlingar till Anders tillhör haplogrupp I1-L1302 medan andra tillhör en
undergrupp till R1b. Dessa båda grenar är alltså inte genetiskt kopplade till varandra.
DNA-projektet finns här:
https://www.familytreedna.com/groups/gevert
Om du eller någon närstående tillhör Gevert-släkten och har en obruten far-farfar-farfars far-linje
tillbaka till de tidiga Gevert-männen så vill vi gärna att du beställer ett DNA-test. Det gör du
enklast med denna länk för att få projektrabatt:
https://www.familytreedna.com/group-join.aspx?group=Gevert&code=M19997
Bäst är att börja med ett Y-DNA37-test som sedan kan förfinas om det finns behov. Själva
provtagningen görs med en pinne som man skrapar på insidan av kinden i en halv minut. Provet läggs
i ett provrör och postas till ett labb. Resultaten kan du se genom att logga in på ditt konto hos
FamilyTreeDNA efter någon månad eller två.
Hör av dig om du undrar över något. Jag förklarar gärna mer och ger råd om vad som passar bäst.
Allmänt om DNA-testning finns på SSGG:s hemsida, http://ssgg.se/.
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