Apropå DNA-tester
Det erbjuds nu DNA-topsning hos flera företag, alla med utgångspunkt från amerikanska
laboratorier (FamilyTreeDNA, AncestryDNA, 23andMe och nya aktören MyHeritage som
visserligen är ett israeliskt företag men som använder amerikanskt laboratorium). Men några
saker man ska tänka på är vad det är man är ute efter när man topsar sig, det är inte bara en
fråga om "just-nu-pris", utan även vad man får eller kan få ut av sitt DNA-test. Är det du vill
veta ditt så kallade djupa ursprung, som det beskrivs i succéböckerna "Min europeiska familj
de senaste 54 000 åren" (av Karin Bojs) och "Svenskarna och deras fäder de senaste 11 000
åren" (av Karin Bojs och Peter Sjölund) så finns de testerna för Y-DNA och mitokondrie-DNA
enbart hos FamilyTreeDNA, inget av de andra företagen som finns har de testerna.
Vill du däremot topsa dig för att hjälpa dig i din släktforskning de senaste 5-6 generationerna,
så erbjuds det testet hos alla företagen för mer eller mindre samma pris, dvs 79-99 dollar,
och då kommer andra aspekter in för att avgöra om det är ett prisvärt test som du har nytta
av. FamilyTreeDNA har bäst möjligheter att se hur ni delar DNA och att kontakta dina träffar,
eftersom du får namn och epost-adresserna, de andra bolagen har egna meddelandesystem
du måste använda. FamilyTreeDNA som har funnits i 15 år har störst andel skandinaviska
testade av bolagen och du får normalt 500-2000 träffar från hela världen på deras
FamilyFinder-test. AncestryDNA har bara sålt sina test i icke-engelskspråkiga länder ett år
men har den största databasen av totalt testade eftersom de har så många amerikanska
kunder. Däremot behöver man där ha en prenumeration av något slag (för lägst 49 dollar) för
att ha full nytta av testen och dessutom ladda över på gratistjänsten Gedmatch
www.gedmatch.com för att se hur ert gemensamma DNA sitter. MyHeritage lanserade sina
tester i full skala på senhösten 2016 och är i uppstarten så tillvida att du får ett mycket litet
antal träffar.
Läs mer på http://ssgg.se/vilket-test-ska-jag-valja/
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