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SÖNDAG Sidor märkta SÖNDAG är, om ej annat anges, redigerade och färdigställda av Lars-Gunnar Stohm

Anders Danielsson, från Svenska Familj-
Journalen. Band XVII, 1878, no II.

Egentligen börjar historien om An-
ders Danielsson långt innan han föd-
des och den slutar långt efter hans död. 
En släktresa i tre generationer före ho-
nom själv och en annan i fyra generatio-
ner efter honom innehöll både upp- och 
nedgångar. Många berättelser om An-
ders Danielssons släkt handlar om to-
tal misär, alkoholism, sinnessjukdom, 
självmord, fattigdom och avundsjuka, 
men den sista släktresan slutade i rike-
dom och ett världsföretag i Göteborg.

Anders Danielsson var gift med sin 
kusin Katarina i Bondarp. Anders far 
Daniel Persson och Katarinas mor Kris-
tina Persdotter var dock bara halvsys-
kon. De hade gemensam far, Per Pers-
son i Bräckås, men olika mödrar. Daniels 
mor hette Annika Danielsdotter, medan 
Kristinas hette Rebecka Möller. Rebecka 
föddes 1712 på den forna stormanna-
gården Sundholmen i Äspereds socken. 
Vår släkthistoria om Anders Danielsson 
börjar på denna gård.

Rebecka Möllers födelsegård, Sund-
holmen i Äspered, är numera upp-
delad i ett antal mindre gårdar på 

västra sidan av Tolken, men en slotts- 
ruin på en holme i sjön vittnar om en 
förfluten storhetstid. Slottet uppfördes 
av Per Brahe i mitten av 1500-talet och 
stod kvar till alldeles i början av 1700-ta-
let, då en brand skall ha härjat det. Enligt 
en sägen antändes borgen av slottsför-
valtaren under ett häftigt åskväder den 
1 maj 1706. Förvaltaren skulle för egen 
räkning ha passat på att plocka med sig 
värdesaker från slottet och sedan skyllt 
på åskan som orsak till eldsvådan.

Vid den tiden var Sundholmen ett kro-
nohemman, sedan riksrådet Christoffer 

Gyllenstierna hade förlorat gården i re-
duktionen 1694. Gården beboddes och 
brukades av Rebeckas far, lantmätaren 
Hans Georg Möller, med så kallad besitt-
ningsrätt.

Om det ligger någon sanning i den 
gamla sägnen, så bör det ha varit Möl-
ler som låg bakom branden på Sundhol-
men. Både Möller och hans hustru Anni-
ka Larsdotter hade dåligt rykte i bygden 
och båda instämdes flera gånger till ting-
et för olika brott. Möller ansågs sköta 
Sundholmen dåligt och det sades att han 
behandlade sitt tjänstefolk illa.

I september 1714 anklagades Möller 
vid tinget för att ha gjort sin piga Elin 
Svensdotter med barn. Enligt Elin skul-
le Möller ha lägrat henne vid åtskilliga 
tillfällen i december 1713, bland annat 
flera gånger i en hölada på Sundhol-
men, när Elin skulle ge foder till boska-
pen. Elin skulle även ha tillbringat en 
natt med en berusad Möller i en stuga på 
Trogared. Eftersom Elin erkände lägers-
målet och angav en gift man som barna-
fader, dömdes hon till 40 daler i böter 
för enkelt hor. Hon kunde inte betala, så 
straffet omvandlades till risslitning vid 

tingsstugudörren. Möller däremot ne-
kade och frikändes genom värjemålsed 
i november 1715.

Rättegången hade dragit ut på ti-
den, eftersom Möller hade rest 
till Stockholm i juni 1714 och 

inte återkommit därifrån förrän i augus-
ti året därpå. Vid tinget i oktober 1715 
berättade Möller att fienden hade över-
farit Sundholmen under hans frånvaro, 
men exakt vad som hade hänt är oklart. 
Kanske har händelsen med slottets ned-
brännande att göra. Möller nämnde det 
hela som en ursäkt till att han inte kun-
de framföra sina skäl vid tinget.

År 1718 undertecknades ett kontrakt 
mellan Hans Georg Möller och adels-
mannen Gustaf Rutensparre. Den sist-
nämnde övertog då besittningsrätten 
på Sundholmen i utbyte mot gården Ge-
seby i Bollebygd samt löfte om att betala 
uteblivna reparationer på Sundholmen. 
Möller ångrade sig senare och påstod att 
han hade blivit skrämd till överenskom-
melsen, men det hjälpte inte. Rutenspar-
re blev Sundholmens nye herre. Han byt-
te gården till frälse 1723 och lät uppföra 
ett stort boningshus på fastlandet, men 
Sundholmen skulle ännu en gång drab-
bas av en eldsvåda. Karaktärsbyggning-
en och två flyglar brann ned till grunden 
den 19 maj 1758.

Någon av de första dagarna i mars må-
nad 1712 döptes lantmätare Möller och 
hans hustru Annikas nyfödda dotter till 
Rebecka. 

Innan Rebecka kom till världen i 
Sundholmen i Äspered var detta namn 
närmast tabu bland bondebefolkning-
en, samtidigt som det var ett etablerat 
namn i städerna. I Borås var Rebecka ett 
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Sundholmens slottsruin lsom igger på en holme i sjön Tolken, vittnar om en svun-
nen storhetstid. FOTO JAN TÖVE

Hur betydelsefull Anders Danielsson 
var, kan man läsa om i Pehr Thomas-
sons biografi från 1851:

Anders Danielsson är nam-
net på den störste och märk-
baraste af folkets män, som 

Swerige i sednare tider frambragt. 
Utan att wilja sammanställa honom 
med Engelbrecht, med hwars öden 
och handlingar hans ej kunna jemnfö-
ras, kan man likwäl med någorlunda 
trygghet påstå att näst efter denne har 
fäderneslandet aldrig egt någon med-
borgare, som, utan att wara ställd på 
samhällsordningens höjder, endast ge-
nom sin personlighet och det förtroen-
de, denna ingifwit, werkat så mycket, 
och så wäsendtligt ingripit i de allmän-
na angelägenheterna.”

Anders Danielsson föddes 1784. För-
äldrarna var den välbärgade bonden 
Daniel Persson och hans hustru Ellika 
Gunnarsdotter på rusthållet Bräckås i 
Gingri. 

Man lade tidigt märke till pojkens 
stora begåvning och sunda omdöme 
och han fick snart lära sig både läsa och 
räkna. Det dröjde heller inte länge inn-
an han hade fått en vacker och driven 
handstil.

Som yngling följde Anders Danielsson 
med en häradshövding som renskrivare 
på dennes tingsresor. Under dessa resor 
fick han vissa juridiska kunskaper och 

övade dessutom upp förmågan att ut-
trycka sig i tal och skrift.

Det berättas att Anders Danielsson 
hade ett gladlynt och frimodigt sinne-
lag och ett fördelaktigt utseende, vil-
ket gjorde att han var omtyckt av flick-
or. Han gifte sig redan vid 21 års ålder 
1805 med sin kusin Katarina Andersdot-
ter och bosatte sig i hennes föräldrars 
gård Bondarp i Gingri.

Anders Danielsson beskrivs som en 
hög, imponerande gestalt, alltid klädd 
i den gamla marbodräkten, långsku-
ren rock, som räckte nästan till hälar-
na. I stället för knappar och knapphål 
begagnades hyskor och hakar. Rocken 
var försedd med ståndkrage. Kortbyx-
or, vita strumpor och skor gjorde dräk-
ten fullständig.

När Anders Danielsson vid 25 års 
ålder 1809 valdes till riksdags-
man för Ås, Gäsene och Kul-

lings härader, hade han i flera år varit 
nämndeman vid Ås häradsrätt. Varje hä-
rad hade rätt att sända en bonderepre-
sentant till riksdagarna. Flera härader 
kunde dessutom förena sig om en riks-
dagsman. Vid sin sista riksdag 1834–35 
representerade Anders Danielsson inte 
mindre än 27 härader, vilket är unikt i 
svensk historia.

Anders Danielsson drev många vikti-
ga frågor under riksdagarna. Han pro-
pagerade för gårdfarihandel och nä-
ringsfrihet, folkskoleidén och all jords 

lika beskattning, men var motståndare 
till byråkrati och ämbetsmannakåren. 
Många av de idéer han framförde skul-
le bli verklighet efter hans död.

Den enkle bondpojken Anders Da-
nielsson hade gjort en enastående klass-
resa. Omkring 15 år efter sitt giftermål 
med Katarina Andersdotter i Bondarp 
kunde han till och med ta emot själv-
aste kung Karl XIV Johan som nattgäst i 
sin egen hemgård.

Under Anders Danielssons politis-
ka triumfer hade emellertid hans 
ekonomiska ställning av flera or-

saker undergrävts. Han hade förvärvat 
ganska mycket jord åren 1833–35, bland 
annat gårdar i Angered. Under hans 
långa frånvaro från hemmet hade han 
vanvårdat sin egendom och hans stora 
privatkansli slukade mycket pengar.

Efter Danielssons återkomst från riks-
dagen 1835 växte hans ekonomiska svå-
righeter till en katastrof. År 1836 hade 
han skulder på omkring 26.000 riks-
daler. Samtidigt invecklades han i fle-
ra obehagliga rättegångar. Till slut blev 
han tvungen att sälja sina gårdar. Endast 
en gård kunde han behålla, Surte i Ange- 
red, där han bosatte sig.

Danielsson var djupt olycklig. I ett 
brev 1836 skrev han: ”Vad jag lider, kan 
ingen tro, och jag tackar Gud, att man är 
stark”. Han avled den 22 april 1839. µ

Tore Österhag, Örjan Hill

µ Anders Danielsson från Gingri var en av de mest framstående riksdagsbönder  
som vår svenska historia kunnat framvisa.

Den störste af folkets män
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Den Stockholmsfödda Kristina Möller blev bondmora i Äspereds by i Gingri. Utefter 
den gamla bygatan ligger Västergårdarna i byn lika tätt som på Kristinas tid.

Huvudbyggnaden i Sundholmen, återuppförd efter brand 1758. FOTO JAN TÖVE

tämligen vanligt namn på handlarnas 
fruar och döttrar.

Minnet av den unga Rebecka 
Möller i Bräckås, som dog en-
dast 32 år gammal, levde starkt 

kvar inom släkten. Hennes minne var 
som ett helgons, som manifesteras inom 
släkten, genom att en dotter i de flesta 
familjer och i flera efterföljande släkt-
led döptes till Rebecka. 

Inflytandet är så starkt att namnskick-
et spreds till närstående släkt, grann-
skap och folk, i led efter led så att Re-
becka blev ett vanligt dopnamn i Gingri 
med angränsande socknar. De betydligt 
större socknarna kring Borås, som To-
arp och Sandhult, hade bara femtedelen 
så många Rebeckor jämfört med Gingri 
och Brämhult. 

Denna perioden sträcker sig från slu-
tet av 1700-talet och fram till förra se-
kelskiftet. Till de nordligaste socknarna 
i Ås nådde Rebecka inte alls. I Murum, 
Kärråkra och Möne var man så konser-
vativ att inte en enda flicka döptes till 
Rebecka under hela tidsperioden. I de 
sydliga socknarna i Ås samt delar av 
Vedens härad döptes mellan 20 och 50 
flickor till Rebecka under samma tid.

Hans Georg Möller anklagades åren 
1714 och 1715 för äktenskapsbrott 
och det ser ut som att hans hustru An-
nika och två döttrar lämnade honom på 
1720-talet. 

I domböckerna återfinns hustrun då 
i Hjortsered Storegård i Gingri tillsam-
mans med döttrarna Kristina och Re-
becka. Gården i Hjortsered ingick i in-
delningsverket som underofficersgård, 

vid den tiden bebodd av en viss Hans 
Hellenberg, som kan ha varit änkeman. 
Kanske skötte Annika Möller hushållet 
åt honom.

Döttrarna visade upp sig i kyrkans 
dopbok genom att de etablerade sig 
som efterfrågade dopvittnen och fadd-
rar vid böndernas dop av sina barn. Det 
var fint med Möllers döttrars medverkan 
på dopen och de kallas också för det fi-
nare ordet jungfru.

Kanske var det på den vägen som 
Kristina Möller blev bekant med 
bonden och änkemannen Kris-tof-

fer Kristoffersson i Äspereds by i Gingri. I 
varje fall blev hon Kristoffers andra hus-
tru och hennes syster Rebecka var givetvis 
närvarande vid dopen som följde. I slu-
tet på 1830-talet anlände Sven Persson 
från Bräckås till ett dop i gården i Äspe-
red, utan annan anledning än att han var 
fästefolk med Rebecka Möller. Rebecka 
hade ingen egen hemgård, så bröllopet 
mellan Sven och Rebecka stod i Bräckås.

Eller blev det verkligen något bröl-
lop? 

Kyrkböckerna är motsägelsefulla, för 
Sven noterades som avliden några må-
nader före vigseln. Hela saken avhjälp-
tes av Svens bror Per Persson som var le-
dig och ryckte in som brudgum. Om det 
var på den utsatta vigseldagen eller se-
nare är oklart.

Så gick det till när Rebecka Möller an-
lände till Bräckås. Pers och Rebeckas för-
sta barn döptes till Kristina. Hon gifte 
sig i Bondarp med Anders Eriksson, och 
det var deras dotter Katarina Andersdot-
ter som gifte sig med Anders Danielsson 
från Bräckås. µ

                                  Tore Österhag, Örjan Hill

Anders Danielsson – en släktsaga från misär och   sinnessjukdom till rikedom och världsföretag
Kultur och handel i en skön sym-
bios. Frikostighet mot kultur, sko-
lor och undervisning var en av An-
ders Danielsson prioriteringar. Han 
kom från en bygd som då liksom nu 
är präglas av handel. Liksom fordom 
dominerar fortfarande distanshan-
del. Tråden från Anders Danielsson 
fullföljs genom att Borås nu presenterar 
sig som kulturstad.
    Vad kan förena?
    En gåspenna!
    Symboliserande skrivkonst jämte 
handel, främst distanshandel såsom 
gårdfarihandel och postorder. Genom 
Ås härads gårdfarihandlare spreds gåspennor från Va-
raslätten över landet.
    Vad vill vi med boken om Anders Danielsson?
    Vi vill berätta om levnadsöden, långt utöver det van-
liga. Detta gäller inte bara Anders själv utan även hela 
hans familj. Ingen annan släkt, liknande familjen från 
Bräckås i Ås härad, lämnar jämförbara sidor efter sig i 
domstolsprotokollen. 
    Med reportagen i BT och boken hoppas vi kunna gö-
ra Anders Danielsson känd som en föregångsman i 
Sveriges politiska historia.
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