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Alla 25 prov på DNA är nu insamlade, 18 stycken på Gotland och 7 stycken i Gammalsvenskby.
Det första provet togs i mitten av februari och det 25 och sista togs i slutet på mars.
Det har varit ett intressant, spännande och inspirerande
uppdrag att samla in proverna. Många trevliga, glada och
fantastiska möten. Det har varit ett rent nöje att få åka
runt och träffa de 25 personer som villigt och med stort
intresse har ställt upp och spottat i ett provrör. De flesta
förberedda på att jag skulle komma men även en och
annan som jag bara har dykt upp i dörren hos men som
ändå ställde upp och bidrog med ett prov till forskningen.
Jag får inte glömma att tacka de anhöriga till de utvalda
personerna som även de har bidragit till en trevlig stämning vid provtagningstillfällena.
Intresset för att delta i projektet har varit stort i både övriga Sverige
och även från Canada. Men den här gången koncentrerade vi oss på
Gotland och Gammalsvenskby.
När jag skulle börja samla in prov fick jag en lista med namn utan
varken adresser eller telefonnummer. Jag visste inte riktigt vart jag
skulle börja så jag kontaktade Birgitta Utas och fick stor hjälp i att
reda ut släktskap och hitta möjliga provlämnare på Gotland.
Jag har gjort en snabb översikt bakåt i släktleden hos de personer
som har lämnat prov och ser att vi har nog täckt in de flesta släkter
som kommer från Gammalsvenskby. Med det hoppas jag även att
det finns en bra grund att få fram vart de som kom till Dagö kom
ifrån. Kanske kan det bli som reportern i gotlandstidningen skrev att
vi visar att Gutasagan är sann.
I dagsläget väntar vi på att få veta hur vi ska gå vidare med de prov som vi har samlat in så att de
kan gå vidare till analys.
Vi kommer fortsätta att hålla er intresserade
uppdaterade med vad som händer i projektet här på
Föreningen svenskbybornas hemsida.
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