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SÖNDAG  HISTORIA

Tore Österhag och Örjan Hill i en miljö som berör Anders Danielssons släkt, Sundholmens slottsruin. Slottet brändes eventuellt 
ned av en släkting till Danielsson. FOTO jan Töve

Trots Anders Danielssons fram-
gångsrika karriär är han idag i 
det närmaste bortglömd, liksom 

hans släkt, där även sentida ättlingar 
som Sven Wingqvist, grundaren av SKF, 
skrivit in sitt namn i historieböckerna.

Men nu håller två forskare i Sjuhä-
rad, Tore Österhag och Örjan Hill, på 
att forska fram och skriva ned släktkrö-
nikan om bondehövdingen Anders Da-
nielsson.

Redan av det som Österhag och Hill 
fått färdigt framträder historien om 
en smått fantastisk släktsaga där med-
lemmar av släkterna Danielsson, Möller, 

Falk och Wingqvist får 
uppleva både med- och 
motgång, vissa blev för-
mögna och högt upp-
satta medan andra lev-
de i nöd och armod.

Men låt oss först be-
rätta om de två forskar-
na, Tore Österhag och 
Örjan Hill, som nu i 
höst och under nästa år 
tänker väcka den bort-
glömde bondeledaren 
till liv, liksom hans för-

fäder och ättlingar.
Tore Österhag, född på Nygården i 

Gingri, är Kongoveteranen som så små-
ningom blev skogschef i Enköpings 
kommun för att som pensionär återvän-
da till hembygden och bli forskare.

Med boken Handlarna från Här-
na som kom ut 2000 har Tore 
Österhag med en grundlighet 

som saknade motstycke, kartlagt resan-
deböndernas, alltså knallarnas, liv och 
affärsresor.

Forskningen har sedan fortsatt med 
alla de knallar det inte gick bra för, som 
kom på obestånd och tvingades i kon-
kurs, med många gånger tragiska resul-
tat som mord och mordbrand.

Men tidigt kom Tore Österhag också 
att intressera sig för Anders Danielsson 
som 1784 föddes på gården Bräckås i 
Gingri, en granngård till hans egen fö-
delsegård, Nygården.

Det var bland annat genom detta in-
tresse som Tore Österhag kom i kontakt 
med Örjan Hill, som även han börjat in-
tressera sig fört Anders Danielsson i sin 
omfattande hembygdsforskning.

– Det var redan på 80-talet som jag 
började gräva fram rättegångsproto-
koll och andra handlingar om Anders 
Danielsson och hans släkt, berättar Ör-
jan Hill.

Örjan Hill ja, egentligen torde väl en 
närmare presentation av honom vara 
överflödig för Borås Tidnings läsare, 
men i korthet kan vi rekapitulera hans 
verksamhet.

Han började som ekolog att fors-
ka kring svarthö, för att sedan, 
när han med sin hustru flyttat 

till Varnum, totalt sadla om och bli et-
nolog och hembygdsforskare med nu 
ett flertal böcker och studieprojekt bak-
om sig.

Det började med boken Kanske folket 
är fattigt om gårdar och småbruk i Tär-
by socken 1991.

Sedan kom boken om Fänneslunda 
och Grovare, Vi följer solen, 1996 för att 
sedan följas av Kunskap om skogens his-
toria 2003, Torparna i Varnum 2005 samt 
De gamle och skogen som gavs ut av Sve-
askog 2006.

Däremellan ett otal småskrifter, före-
drag och exekutioner samt kultursling-
or, signerade Örjan Hill.

Han har varit anställd på dåvarande 
Skogsvårdsstyrelsen och samarbetar 
nu med Sveaskog, där hans stora pro-
jekt är forskningen kring Olofstorp Fän-
neslunda, som också kommer att resul-
tera i en bok.

– Den håller jag på med under som-
maren, men nu har jag några månader 
i höst och vinter då jag kan hålla på med 
det här, säger Örjan Hill som kommer att 
medverka i boken om Anders Daniels-
son och hans släkter.

Innan boken kommer ut kan dock BT 
publicera ett par artiklar om Anders Da-
nielsson, skrivna av Tore Österhag.

Det är Tore Österhag som svarar 
för den mesta grundforskning-
en kring bondeledaren och hans 

släkter, fakta som inte utan stor möda 
plockas fram ur kyrkoarkiv.

Att detta kan ha sina risker om man 
inte är noggrann, visar Tore Österhag i 

exemplet med Anders Danielssons far-
mor, Annika Danielsdotter, som först 
verkade ha kommit från Stockholm, 
innan Tore till slut fann hennes föräld-
rahem på betydligt närmare håll.

– Ett testamente som troligen är ställt 
till Rebecka Möller ställde till det ett tag, 
berättar Tore Österhag.

Annika Danielsdotters familj flyttade 
från Espenäs under Påtorp till Mölarp 
där fadern blev mjölnare och i annaler-
na skymtar också kvarnarna vid Kröck-
ling och Risbo i Gingri.

Anders Danielsson själv flyttade se-
dan han gift sig med kusinen Katarina 
till gården Bondarp ovan Gingri lider. 
Han var då redan nämndeman för Ging-
ri för att så småningom, bara 25 år gam-
mal, bli vald till riksdagsman för bon-
deståndet.

Från 1809 till 1833 bevistade An-
ders Danielsson riksdagarna och 
satt även i bankofullmäktige, fö-

regångare till dagens riksbank.
Men 1830 sålde han Bondarp för att 

flytta till en gård i Angered där hans 
riksdagsmannakansli avlönade ett 20-
tal personer.

Men det skulle komma att sluta illa 
för Anders Danielsson. Ett vidlyftigt och 
dyrt leverne kostade honom hans går-
dar och då kunde han inte längre vara 
riksdagsman för bondeståndet. Han 
dog 1839.

Av hans ättlingar blev Sven Wing-
qvist från Skaraborg den mest kände, 
som uppfinnare av kullagret och grun-
dare av SKF.

I Fritsla fanns andra medlemmar av 
släkten Wingqvist, som där byggt upp 
en omfattande bruks- och industrirö-
relse.

Den siste av Anders Danielssons släkt 
i Gingri var den gamla lärarinnan Elsa 
Andersson, svarta damen kallad, som 
föddes 1897 och dog först 1981.

Om henne och andra släktingars öden 
och äventyr kommer Tore Österhag och 
Örjan Hill att berätta. µAnders Danielsson, ur Grimberg. 

De väcker liv 
i bortglömd 
bondeledare 
från Gingri 

NÄSTA HELG: Bondpojken som gjorde en enastående klassresa.    
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µ Anders Danielsson i Bondarp var på sin tid en av landets mest kända bondeledare  
och riksdagsman för 27 härader i Västergötland, Dalsland och Bohuslän. 
µ Bonden från Gingri blev den förste svenske liberalen och umgicks med Karl XIV Johan 
som gästade Bondarp i början av 1820-talet.


