
Rapport från släktforskningsgruppen maj 2021. 

I rapporten som bifogades i julbrevet 2020 berättades om Y-DNA-undersökningen som gjorts 
på fem olika män i släkten, tre från Hallarydsgrenen och två från Femsjögrenen. Först i slutet 
av året kom det sista svaret. Man kan då se att Y-DNA-haplogruppen från de båda grenarna 
skiljer sig åt och att det finns en drygt 95-procentig överensstämmelse mellan de två från 
Femsjö respektive mellan de tre tillhörande Hallarydsgrenen i vad deras s.k. STR-markörer 
beträffar. Ingen av dessa småländska grenar har samma Y-DNA tillhörighet som de i den 
finska Colliandersläkten. (Meddelande från Asko Vuorinen). 

Slutsatsen av ovanstående blir att det varken finns Y-DNA-bevis eller skriftliga källor som 
talar för att Femsjögrenen, Hallarydsgrenen eller den finska Colliandersläkten skulle ha 
några gemensamma rötter. Spekulationerna om en gemensam anfader i Nils Karlsson Kulle 
måste därför anses vara helt ogrundade. Varför de heter Colliander alla tre är svårt att veta. 
Den mest troliga teorin som tidigare framförts är att kyrkoherden i Femsjö skulle kunna vara 
son till Nils Karlsson Kulle som kom från gården Kullen i Skirs by i Wäxjö. På 1500 och1600-
talet var det vanligt att man inom den lärda världen gjorde om namn till latin- eller grekisk-
liknande ord och att då Colliander skulle kunna ha kommit från latinets ”collis”, kulle, och 
grekiskans ”anär”, form av ”andros”, man. D.v.s. Colliander ungefär lika med ”Kullman”. 
Denna teori kan gälla för Femsjögrenen och är accepterad av flera tidigare forskare. Att 
sedan de två andra släkterna också bär namnet kan bero på att någon av deras förfäder vid 
sina studier träffat på någon med namnet Colliander och tyckt det lät bra i stället för sitt eget 
son-namn och tog det. Det var inte ovanligt att man på den tiden gjorde så. Vi vet ju att det i 
alla tre släkterna finns gott om präster och andra akademiker och både i Hallarydsgrenen 
och i den finska Colliandersläkten var den förste kände med namnet Colliander präst och läst 
vid universitet.   

Tidigare påstående att den finländska Colliandersläkten skulle ha ett småländskt ursprung 
har också tidigare motbevisats. Ett ”rent” finskt ursprung har beskrivits av Kati Bondeson 
och finns att hitta på vår hemsida: Den finländska släkten Collianders tidigaste skeden – 
Släktföreningen Colliander . (För de som kan läsa finska finns också Asko Vuorinens mycket 
utförliga skrift: COLLIANDERIN JA WADENSTJERNAN SUKU).  Möjligen kan den förste finske med 
namnet Colliander, Henric Markusson C. (död 1671 i Finland), ”knyckt” namnet då han 
studerade teologi i Dorpat och där kanske träffat på någon småländsk ”Collianderstudent”.  

Om någon har frågor om sitt Colliandersläktskap* går det bra att skicka frågan till oss via 
hemsidan www. colliander.org/kontakta-oss/  så försöker vi besvara den. 

* Ättlingar till någon av nedanstående. 

1. Erlandus Nicolai, Kyrkoherde i Femsjö, död 1631  

2. Erlandus Magni Colliander, Kyrkoherde i Hallaryd, död 1696 eller 
  
3. Mårten Markusson (Colliander), rådman i Helsingfors död 1660  
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