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Förord

Föreliggande arbete avser att ge några bilder om handeln i gången tid samt en hyllning till de
företagsamma köpmän och deras gärningar, som verkat för näringslivets utveckling. Det är
min förhoppning att den nedtecknade handelshistoriken för kommande generationer skall vara
ett tidsdokument över småföretagandets kulturhistoriska insats.
Även om det kan finnas luckor och brister i min forskning, hoppas jag ändå att jag tecknat ned
en del av handlande Claés(s)ons verksamhet i gången tid. Handelshistoriken tillägnas också
min far Hans Claesson och dennes släktleds föregångare. Till sist vill jag framföra ett tack till
min bror Michael och hans son Christian Claesson för renskrivning samt lay-out etc.
Brämhult i mars 2007
Peder Claesson

Inledning
År 1864 upphävdes lagen om förbud för butiker på landsbygden, näringsfrihet genomfördes. I
huvudsak avskaffades det gamla näringstvånget år 1846 och då blev det bl.a. tillåtet att hålla
handelsbodar på landsbygden, det stadgades dock att de inte fick vara belägna på närmare
avstånd från stad än tre mil. År 1864 slopades emellertid denna bestämmelse och handelsbod
fick inrättas var som helst. Runt om i bygderna växte det nu upp handelsbodar av olika slag,
så även i Dannike socken, beläget i Kinds härad, i Västergötland.
Handelsmännen kom att kallas bodhandlare, diversehandlare, lanthandlare, handlande,
minuthandlare etc och till sist köpmän. Handelslokalerna var belägna antingen i egna s.k.
handelsbodar eller på torp eller gårdar i uthus el. dyl. Längre fram i tiden byggdes större
affärsfastigheter.
Dannikes torpare och bönder hade sedan 1700-talet sysslat med gårdfari- och resehandel och
sålt olika varor inom riket. På 1800-talet var många verksamma som glasknallar/ handlare.
Dannike var alltså en gång i tiden en betydande s.k. knallesocken i Kinds härad.
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Första lanthandlarna i Dannike
Omkring 1865 öppnades den första handelsboden i socknen och den var belägen på hemmanet
Bos(s)gården. Rörelsen startades av handlanden August (Aug.) Andersson men synes ej vara
inregistrerad i det s.k. handelsregistret. Det var en lanthandelsrörelse och vid sidan av denna
så bedrev rörelseinnehavaren även resehandel. 1869 gjorde August A. konkurs så rörelsen
blev inte så gammal. Andra Dannikebor som startade handelsbodar och lanthandelsrörelser på
1860-talet var Johan Pettersson i Skedeskamma (lilla), August Svensson i Bos(s)gården och
Johan Kindberg i Spättholmen. Vad dessa sålde för varor är inte känt och dessa verksamheter
blev heller så långvariga.
F.L. (Frans Ludvig) Rylander i Rölle har i litteraturen tillskrivits som den förste som startade
handelsbod i Dannike, men detta stämmer inte då han först 1873 inkom med handelsanmälan.
Kallas handlande 1870, troligtvis gårdfarihandlare. Dennes fader, Johannes Håkansson, var
1864 gårdfarihandlare och han kan däremot haft en lanthandel i Rölle men först i slutet på
1860-talet eller i början på 1870-talet. Firma F.L Rylander (lanthandelsrörelse) drevs under
många år och även en bit in på 1900-talet. Flera av släkten Rylanders medlemmar har bedrivit
lanthandel och affärsverksamheter på olika orter i sjuhäradsbygden. Handlande Rylanders och
Claésons var släkt med varandra och hade ”affärer” ihop.
Lanthandlarna var betrodda män i sin socken , till dem kom folk inte bara för att handla utan
att prata och disskutera om allt som rörde både stora och små frågor samt livet i allmänhet. De
var byns allt-i-allo med obegränsad arbetstid. Handelsboden var en social inrättning, en
medelpunkt i byn.
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Dannike Stom/ Stommen
Dannike Stom(men) eller Stommen som den också kallas ligger centralt i socknen nära
kyrkan och skolorna. På olika torp och gårdar här bedrevs handelsbodar från år 1869 och än
idag finns en s.k. servicebutik kvar. F.d. soldaten Anders Andersson Lärk, kallad Lark,
startade 1869 en lanthandel på Dannike soldattorp. Firman var inregistrerad under namnet
A.A. resp Anders A. Lärk, handel i öppen bod, och kan ha varit verksam till c:a 1875. I
Dannike ”gamla” skolhus drev Johan Levin Andersson en lanthandel under åren 1878-79,
under namnet Levin resp. Joh. Levin resp. L. Andersson. (Det ”gamla” skolhuset var
utarrenderat 1878 och halva 1879). Rörelsen startades 1874/75 och bedrevs först i
Bos(s)gården och till sist i Bäck men var ej inregistrerad.
Den 22/10 1878 inkommer Johan Svensson en handelsanmälan om handel med specerier och
kortvaror i bod, diversehandel, samt oljor på Dannike Stommen, till kronofogden i Kinds
Fögderi. Mer om denna firma senare och övriga handelsrörelser samt firmor på Stommen. Nu
till handlande Claés(s)ons o. Co.

Dannike Stom, 1902.
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Handlande Claés(s)ons o. Co
Flera medlemmar av släkten Claés(s)on har sysslat med handel av olika slag både i Dannike
och på andra orter. Längre fram kommer en kort beskrivning av de olika personerna och deras
kompanjoner. Varje handelsrörelse resp. firma i Dannike och på andra orter kommer också att
beskrivas i korthet. Även de handelslokaler i Dannike, på Stommen, som handelsrörelserna
bedrevs i kommer i korthet att beskrivas. De olika handelsrörelser och firmor som bedrivits
går in i varandra, därför har dessa delats upp i olika verksamheter.
Det var glashandlaren Claés Svänson på Stålåsen som gav upphovet till släktnamnet Claéson.
Släktmedlemmarna har stavat släktnamnet Claéson på olika sätt som kommer att framgå, en
del med C en del med K och andra variationer. En del har också under årens lopp ändrat
stavningen t.ex. från ett s till två s, från C till K etc. Även handelskalendrar o.dyl. ger olika
namnvarianter som framgår i parantes. Claés Svänson använde en accent över bokstaven e.
Detta är en s.k. tonaccent som har till syfte att framhäva bokstaven e i uttalet av namnet. Flera
släktmedlemmar har också använt sig av samma accent i Claéson vilket är den rätta
stavningen och uttalet av namnet, även om det i senare generationer har fallit bort.
Handelsrörelser skulle enligt lag anmälas till Kronofogde och Fögderi, till handelsregistret,
och senare till Landskansliet och därefter till Länsstyrelsen. För aktiebolag gällde andra
bestämmelser. Därefter skedde inregistrering och näringsidkaren erhöll då det namn han
anmält som begreppet Firma, ex.vis ”Firma Claéson o. Co”. Detta förfarande gällde enbart de
näringsidkare som var skyldiga att föra s.k. handelsböcker.(Lagen om handelsregister trädde i
kraft 1888). Det gällde inte ”den som endast med biträde av hustru och barn idkar mångleri
(handel i mindre skala) eller annan handelsrörelse, bereder och säljer livsmedel, drycker och
andra varor”. Verksamheter som var inregistrerade kallas i fortsättningen för firma eller
aktiebolag, de övriga benämns handelsrörelse.
Redan nu kan förtäljas att familjen Aron Enoch Claés(s)on har bedrivit handelsverksamhet på
Dannike Stommen från 1881 till 1984, alltså över i hundra år. Detta har alltså skett i olika
handelsrörelser resp. firmor och i olika handelslokaler.
Släkten Claés(s)on har under flera generationer tillbaka drivit handel och haft det i blodet.
Anfadern Anders Svensson (174(5)-1806) i Berg var bondeknalle (gårdfarihandlare), likaså
dennes son Sven Andersson (1790-1847) i Stålåsen. Flera av Sven A. bröder och svågrar samt
svärfar var knallar i Dannike resp. i Tvärred, och en broder tog sig knallesläktnamnet
Backlund och en annan Bel(l)ander. Även bland deras barn fanns knallar. (En ättling var
Johan Oskar Backlund (1846-1916), son till gårdfarihandlaren Anders B., som blev en känd
astronom både i Sverige och Ryssland samt rysk adelsman).
Även bland Sven A. barn fanns knallar. Sonen Johannes Svensson (1821-) försvann spårlöst
omkring 1840. Sonen Carl Svensson (1836-1899) blev glashandlare i Stålåsen. Dennes son
Robert Carlsson (1876-1945) var siste glashandlaren i Dannike. Även andra söner och svågrar
sysslade med handel. Svens son Claés Svänson (1826-1898) i Stålåsen, var glashandlare
(Claés på Stålåsen) och dennes tre söner blev alla handelsmän, Aron E. och Ludvig samt
Oskar Claéssöner, som vi träffar på i olika handelsrörelser och firmor samt
personbeskrivningar som följer.
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En av huvudpersonerna som följer är Aron Enoch Claéson (1860-1939), son till Claés
Svänson ovan. Han startade redan som ung med handel och biträde fadern som
glashandelsbiträde och var också gårdfarihandlare innan han startade egen firma och
handelsrörelse i Dannike. Han gifte sig 1888 med Alma Kristina Andersdotter Håkanson
(1864-1936) i Fähagen och även hon kom att bli handelsidkare. Hennes far Andreas
Håkanson (1816-1864) i Fähagen, var en stor resehandlare och liksom hans släktingar. Han
var släkt med handlandesläkten Rylander i Rölle som berörts tidigare. Hans svärfar, Carl
Jönsson Bodin (1799-1863) i Fähagen, var också resehandlare och av knallesläkt. Även Aron
E.C. moder Anna Stina Larsdotter (1817-1903) skall ha sysslat med någon form av handel,
tillsammans med maken och sönerna.

Gerda Claéson i handelboden, c:a 1904/1905.
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Handelsrörelser och firmor
Resehandelsrörelse Claés Svänson
Resehandelsrörelsen startades troligtvis i slutet eller i mitten av 1860-talet av Claés S. i
Stålåsen, Dannike. Första gången handelsanmälan görs, till Kinds Fögderi, är 1870. Idka
handel inom ”åtskillige orter” (inom riket). Detta rör sig troligtvis huvudsakligen med
glasvaror.
Claés S. var 1847 handelsbetjänt I Ulricehamn och bedrev senare gårdfarihandel vid sidan av
jordbruket på det torp i Stålåsen han arrenderade. Även resehandeln bedrevs vid sidan av
jordbruket.
Glasvarorna köptes ifrån Limmareds och Transjö glasbruk (R.(Robert) D. Brauer o. Co i
Transjö vid Kosta, Ekeberga socknen i Småland) samt eventuellt även ifrån Kosta glasbruk.
Handeln bedrevs inte i någon bod utan salufördes direkt mot kund, på handelsplatser och
marknader och torg.
Verksamheten bedrevs i samröre med brodern Carl Svensson och 1870-72 var sonen J.
Ludvig Claéson handelsdräng. Även sönerna F. Oskar C. och Aron E.C. har varit
handelsdrängar under vissa år. Claés S. var verksam ännu 1889 och han slutade omkring 1891
på grund av sjukdom. Han kallades stundom glashandlare resp. resehandlare.
Denna verksamhet lade grunden till sönernas utbildning som egna handlanden och
handelsmän.
Firma Johan (Joh.) Svensson
Firman anmäldes och inregistrerades 1878 (10/22 resp. 11/4) av Johan Svensson på Dannike
Stommen. ”Ämnar öppna handel med specerier och kortvaror i bod i Dannike Stom”,
diversehandel, samt oljor”. Står också talat om försäljning av oljor i minut gemensamt med
diversehandel i en annan ansökan/anmälan. Kallas också lanthandlare och benämns lanthandel
samt handel i öppen bod.
Uppför i slutet av 1878 en handelslägenhet på Stommen där rörelsen inhyses. Johan S. var
nog först resehandlare och blev lanthandlare 1878. Verksamheten blev kortvarig för 1881 i
oktober har Aron E. Claéson tagit över handelslägenheten och även kanske delar av rörelsen,
och Johan fortsätter troligtvis istället som resehandlare i några år till. I mantalslängden kallas
han för husegare 1879-81.
Verksamheten övertogs av firma A.E eller Aron E. Claéson 1881.
Firma A.E eller Aron E. Claéson (Klaesson)
Firman anmäldes och inregistrerades i okt. 1881 av Aron Enoch Claéson från Stålåsen i
Dannike. Kallas i Sv. Handelskalender diversehandel och i handelsregistret framgår ”handel i
bod å Dannike Stom”. Aron var son till glashandlaren Claés Svänson och hade i sin ungdom
börjat som glashandlarbiträde. Redan 1879 bedrev han egna ”affärer” som handlande med
glasvaror och bedrev gårdfarihandel. Kallas i mantalslängden 1881 för lanthandlare.
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Handelsrörelsen bedrevs på Dannike Stom och 1881 hade han köpt Johan Svenssons
handelslägenhet därstädes. Troligtvis övertar han också Johan Svenssons diverse- och
lanthandelsrörelse som denne lade ner samma år. Arons verksamhet blev mycket kortvarig för
redan den 20/2 1882 bildar han ett handelsbolag/ handelsfirma tillsammans med Johannes
Lindberg ifrån Anderstorp i Småland.
Verksamheten uppgick 1882 i Firma A.E. Claéson & Lindberg. Densamma kan också ha
fortsatt till 1888 då Aron C. lade ner sin handelsrörelse i Grönahögs socken, dit han flyttat
1886 el. 1887.
Firma A.E Claéson & Lindberg
Handelsbolaget/Handelsfirman anmäldes och inregistrerades i febr. 1882 av Aron Enoch
Claéson och Johannes Lindberg. Kallas i Sv. Handelskalender diversehandel och i
handelsregistret framgår ”handel i bod å Dannike Stom”. Verksamheten inrymdes i
handelslägenheten på Stommen som ägdes av Aron E.C. Densamme har troligtvis förestått
firman med Johannes Lindberg som handelsbiträde/dräng.
Johannes Lindberg kom från Anderstorp i Småland till Dannike 1882 och sysslade med
handel och hade troligtvis träffat Aron på någon handelsresa. De kom överens om att bilda ett
gemensamt bolag och då Aron redan hade en handelsbod blev det Dannike. Vid sidan av
bolagsrörelsen bedrev Johannes L. gårdfarihandel på egen hand, liksom troligtvis även Aron
E.C.
Bolaget/firman saluförde tyger, textiler, garn (bomulls- och ull), bleckkärl, yllevaror,
kryddsaker, fisk, mjöl, öl, vin, tobak, husgeråd, specerier och andra handelsvaror.
Huvudverksamheten var tyger. Köpte in varor från olika leverantörer i Borås, Göteborg,
Jönköping, Lidköping, Norrköping, Malmö, Tranemo och Stockholm m.fl. Varorna sändes
med bantåg till Borås station för att där avhämtas. Textilvaror (vävnadsvaror) kom ifrån
grosshandlarna John (J) Aug. Andersson och A.S. Svensson, båda i Borås. Verksamheten
växte och omsättningen ökade mer och mer.
På grund av rörelsens stora handel med olika varor, uteliggande fodringar m.m. sprack
bubblan och densamma tvangs i konkurs på grund av bristande betalning, 1885. Obeståndet
tillkom till stor del genom förlust å utborgade handelsvaror. Stämning inlämnades, försatta i
konkurs och offentlig stämning blev resultatet. Största fodringsägaren var grosshandlare A.C
Svensson i Borås. Borgenärerna erbjöds ackord, ett 50% ackord, att betala hälften kontant och
andra hälften sex månader efter ackordets fastställande. Detta antogs av samtliga borgenärer
och borgen gavs av Aron E.C. fader Claés Svänson och S. Lindqvist i Anderstorp. Bolaget
gick i graven och upplöstes och Aron E. och Johannes gick skilda vägar och öppnade senare
separata enskilda firmor. Handelslägenheten köptes av Johannes L. 1885 el. 1886.
Verksamheten delades och uppgick i firma J.Lindberg 1885 resp. handelsrörelse A.E. Claéson
( i Grönahögs socknen) 1886 el. 1887.
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Firma J.Lindberg
Firman anmäldes och inregistrerades 1885 i juli av Johannes Lindberg på Dannike Stommen.
”Att jag i öppen bod i Dannike stom idka handel med loflige handelsvaror”. Kallas också i
olika handelskalendrar för diversehandlare och lanthandlare.
Efter handelsbolaget/handelsfirman A.E Claéson & Lindbergs konkurs och ackord 1885
startade Johannes L. denna firma. Bolagsmännen delade på sig och Johannes tog över
Stommens handelslägenhet samma år el. året efter. I rörelsen kan hans syster, Emma Carolina
Gustafsdotter Svensson, varit honom behjälplig. Även denna rörelse blir kortvarig för 1888
läggs den ned. Handelslägenheten som han äger tas över av systern c:a 1890/91, som
arrenderar densamma och hyr ut den till Aron E. Claéson, samt 1891 köper hon densamma.
Aron E.C. flyttar hit 1888 och öppnar lanthandel och tar över Johannes rörelse. Johannes
flyttar 1888 och fortsätter som handlare men ej i bod utan som gårdfarihandlare.
Verksamheten övertogs av handelsrörelse A.E. Claéson 1888.
Handelsrörelse A.E. Claéson ( i Grönahögs socken)
Handelsrörelsen inregistrerades aldrig och bedrevs av Aron E. Claéson i Grönahögs socken
under ett och ett halvt år, åren 1886-88 el. 1887-1888, enligt sonen Thion C. Ingen anteckning
finns om denna rörelse i handelskalendrar, mantalslängder el.dyl. eller i Grönahögs
sockenbok. (Aron var 1886-1888 mantalsskrivaren i Dannike). Däremot framgår i Dannike
församlingsbok 1930 att Aron E.C. inflyttade från Grönahög till Dannike 1888, så detta ser ut
att stämma.
Det skulle kunna vara så att Aron E.C. inte behövde inregistrera någon ny firma då han redan
1881 inregistrerat en sådan i Dannike, firma A.E. eller Aron (E) Claéson ( Klaesson).
Om Aron E.C. bedrev egen handelsrörelse eller var anställd som handelsbiträde hos någon
annan handlande har inte kunnat verifieras, inte heller var i Grönahög denna rörelse skulle ha
varit belägen. Rörde det sig om en lanthandelsrörelse, som är det mest troliga, så är
alternativen Grönahögs Stom, Högaberg, Fridhem eller Uddagården.
Efter handelsbolaget/handelsfirman A.E. Claéson & Lindberg, i Dannike, konkurs och ackord
1885 blev troligtvis Aron E.C. gårdfarihandlare igen och startade denna rörelse i Grönahög
1886 el. 1887.
Verksamheten uppgick 1888 i handelsrörelse A.E. Claéson, i Dannike Stommen.
Handelsrörelse A.E. Claéson (Klaeson)
Handelsrörelsen inregistrerades aldrig men startade 1888 (i slutet av året) och bedrevs av
Aron E. Claéson och hans hustru Alma Klaesson. Kallas i Sv. Handelskalender diversehandel,
Dannike Stom. Sonen Thion Claéson har uppgivit att rörelsen grundades 1889 som firma
Claéson o. Co, men det stämmer inte. Aron E.C. bor redan i slutet av 1888 i
handelslägenheten på Stommen och kallas lanthandlare och någon inregistrerad firma finns
inte, vilket framgår hans konkurs 1904. Aron C. kanske inte brydde sig om att inregistrera en
ny firma då han redan 1881 inregistrerat en sådan. Kanske kallade man rörelsen internt för
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Claéson o.Co. I Kommerskollegiets avdelning för näringsstatistik, 1902-1904, förekommer
rörelsen under namnet A.E. Claesson.
Verksamheten är en indirekt fortsättning på den handelsrörelse som Aron E.C. bedrev i
Grönahögs socken till 1888. Den är också en direkt fortsättning på firma J.Lindberg på
Stommen som lades ner 1888. Denna diverse- och lanthandel bedrevs av Johannes L. i
handelslägenheten på Stommen dit Aron E.C. flyttar in 1888. Aron tar nu över denna rörelse.
Rörelsen bedrevs 1888-1892/93 på Stommens handelslägenhet. Denna ägs av först av
Johannes Lindberg och därefter av hans syster Emma Carolina Gustafsdotter Svensson.1892
arrenderar Aron E.C. och hans hustru Alma K. hemmanet Fållen, även kallad Tån, under
Dannike Stommen. Samma år eller året efter flyttar de rörelsen hit och drar ned på
verksamheten och denna drivs nu vid sidan av jordbruket. Aron är också under en tid verksam
som gårdfarihandlare, sålde bl.a. tyger, och gick under namnet ”Aron på Tån”.
Efter 1892 saluförde man huvudsakligen specerivaror, charkuterivaror, fisk, sill, mjöl,
fotogen, snus, olja, öl, kryddsaker, tobak, hushållsartiklar, toalettartiklar, kärl, bläck, tyger
(klädnings, foder, möbel, gardin, bomulls och ylle) etc. Köpte in vävnads- och
manufakturvaror från bl.a. grosshandlarna Erikson & Larson (Erla), Lennart Gustafson och
Österlund & Ericson, alla i Borås. 1904 görs en förteckning över bodens inventarier, och där
nämns bl.a. mjölbinge, lådfack, 4 deimalvågar med vikter, skrivbord, soffa, stolar etc.
1904 går rörelsen i konkurs då Aron E.C. personligen försätts i konkurs. Anledningen till
detta är hans delägarskap i handelsfirman Claeson & Co. i Kiruna. Konkursen berörde ej
hustrun Alma K. då denna hade ett äktenskapsförord och makan begärt boskillnad 1905.
Enligt sonen Thion C. så hjälpte Greve Erik Sparre, på Torpa säteri i Länghem, makarna så de
kunde fortsätta rörelsen etc. Denna konkurs avslutades först 1907 och Aron fick
näringsförbud under ett antal år. (Om konkursen och dess orsak se vidare firma Claeson & Co
Kiruna).
Verksamheten övertogs 1904 av handelsrörelse Gerda Claeson.
Firma Claeson & Co (i Kiruna)
Handelsbolaget anmäldes och inregistrerades 1903 och bedrevs av Aron E. Claésons broder
Johan Ludvig Claéson, som prokurist (firmatecknare). Aron E.C. och Anna Katarina Olsson
inlämnade ansökan med Ludvig C. som prokurist, med fullmakt och ensamrätt för honom att
teckna firman, (L.Claeson). Att ”idka handel med lantmannaprodukter inom Gellivare,
Jukkasjärvi, Nederkalix och Överkalix socknar med huvudkontor i Kiruna”(Norrland).
Brodern Ludvig C. hade 1874 flyttat till Norrland och drev där från 1874 olika firmor och
handel i olika orter, som slutade i konkurs. Kom 1898 i klammeri med rättvisan då han
kommit på obestånd och förfalskat växlar, blev dömd och satt på Långholmens
Centralfängelse i Stockholm 1899-1901, och ”förpassades” därefter (eller valde att flytta) till
norra Norrland och slog sig ned i Kiruna (Jukkasjärvi). Förlustig medborgerligt förtroende i
tre år från frisläppandet 15/4 1901. Han träffade Anna Katarina Olsson som var tvätterska och
bodde i Jerla i Nacka (Stockholm). Han fick henne att starta en firma redan 1902, firma A.
Olsson, i Kiruna (Jukkasjärvi). Rörelsen saluförde lantmannaprodukter och byggnadsmaterial,
och även här var Ludvig prokurist. Firman har ej funnits inregistrerad och det är ovisst om
någon verksamhet bedrevs 1902.
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Firma Claeson & Co. saluförde lantmannaprodukter av olika slag och var troligtvis inhyrd i en
handelslägenhet på Föreningsgatan i Kiruna. Sålde bl.a. mjöl av olika slag, ärtor, havregryn
och hö. Köpte varor bl.a. från leverantörer i Filipstad och Karlstad.
Aron E.C. hade ej någon aktiv del i rörelsen, han bara hjälpte brodern med firmanmälan.
Detsamma gäller troligtvis Anna K.O. I konkursen som skedde 1904 svor sig Aron E.C fri
från ansvar och påpekade att inte kände till Anna K.O., men detta hjälpte inte juridiskt sett.
Ludvig C. skrev till sin bror Aron C. hösten 1901 och bad han ta ut ett prästbevis. Han sände
också handlingar om firmaanmälan till handelsregistret 1903 och bad om påskrift, vilket Aron
signerade men påpekade samtidigt att han inte ville vara juridiskt och ekonomiskt ansvarig på
något sätt. Aron ansåg sig inte betalningsskyldig då han icke utfärdat fullmakt för sin bror
som prokurist.
Det visade sig tyvärr vara ett misstag att bistå brodern med hjälp att starta firma. Åter igen
kom Ludvig C. på obestånd genom olika ”affärer” och växlar etc. Ludvig C. satte firman i
konkurs 1904 men återkallade konkursen senare. Detta hjälpte inte, fodringsägarna begärde
betalning och resultatet blev stämning, utmätning och personlig konkurs för Aron samma år.
Exekutiv auktion hölls i Kiruna, handelsbolaget auktionerades ut, men i stort sett saknades
utmätningsbara tillgångar. Aron fanns betalningsskyldig och Ludvig C. klarade sig ifrån detta,
som enbart prokurist. Konkursen handlades av Borås Rådstuvurätt och avslutades först 1907.
Aron E.C. handelsrörelse och personliga egendom i Dannike ingick också i konkursen. Om
Anna K.O gjorde personlig konkurs är inte känt.
Firman var igenom Ludvig C. hälftenägare i en gruva i Norge. Denna malmfyndighet bestod
av zink och silver och låg i Skovö (Skogøy) på Lofoten i Nordlands Amt. Andra hälften ägdes
av grosshandlare Fritjof Broström i Filipstad som var leverantör till firma Claeson & Co. Hur
de kommit över densamma och när inmutningen skedde är ej känt. Gruvan skulle enligt
Ludvig C. år 1904 varit värd 400.000 svenska kronor, enligt en annan uppgift bara 40.000
svenska kronor.
Grosshandlare Broström, som handlade med spannmål och andra jordbruksprodukter tvangs
1904 i konkurs på grund av ingångna borgensförbindelser. I konkursen drog han med sig flera
handelsmän och firmor och även firma Claeson & Co. Ludvig C. försökte rädda firma
Claeson & Co genom att försätta densamma i konkurs men utan framgång. Gruvan drogs med
i konkursen och gick förlorad, trots att det lär ha funnits utländska spekulanter och att
densamma lär ha varit eftertraktad. Sysslomannen i Boströms konkurs hävdade att firma
Claeson & Co inte hade låtit sig avhöras vid konkursutredningen, trots ett skriftligt inkommet
krav, och detta skriftliga krav fann han som obestyrkt och fullkomligt obefogat. Förutom
kravet på gruvan fanns också ett på 30.000:-.
Ludvig C. fortsatte senare som handelsagent i Kiruna till sin död 1907. Firma Claeson & Co i
Kiruna avregistrerades inte efter konkursen, då Aron C. befanns personligen
betalningsansvarig och inte firman, utan avfördes först ur handelsregistret 5/7 1973, utan att
ha varit verksam sedan 1904.
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Handelsrörelse Gerda Claeson (Klasson)
Handelsrörelsen inregistrerades aldrig, men startades 1904 enligt Sv. Handelskalender av
Gerda Claéson och kallas då diversehandel på Dannike Stommen, Gerda Klasson. Dotter till
handlanden Aron E.C. och hans hustru Alma. Då handelsrörelsen A.E Claéson försatts i
konkurs 1904 fick densamme näringsförbud och lät rörelsen fortgå i dotterns namn, och är en
fortsättning av denna rörelse. Konkursen avslutades först 1907. Handelsrörelsen bedrevs på
hemmanet Fållen (Tån), under Dannike Stommen resp. Stommens handelslägenhet. Kan
redan från 1904 el. från 1909 ha bedrivits på Stommens handelslägenhet, men verkar under
åren 1912 och 1913 bedrivits på Fållen (Tån).
I Kommerskollegiets avdelning för näringsstatistik framgår att Gerda Claesson bedrev
handelsrörelse från 1905. I Sv. Handelskalender 1906 kallas rörelsen K.F. Karlsson. Med
detta menas Karl Fridolf Karlsson, som var gift med Aron E.C. hustrus (Alma K.) syster Alida
Andersdotter. Detta var nog bara en ”täckmantel” då Gerda C. var minderårig. Karl F.
Karlsson var kusin till Aron E.C. Tilläggas kan att Gerda C. var äldsta barnet till makarna
Claéson och att vissa av de andra barnen också hjälpte till i rörelsen. (Ett interiörfotografi
inifrån handelsboden med Gerda C. finns, taget omkring 1904/1905).
Verksamheten övertogs 1913 av firma Gerda Claeson.
Firma Gerda Claeson (Klasson)
Firman anmäldes och inregistrerades 1913 av Gerda Claéson. ”Å hemmanet Dannike Stom
idka speceri- och diversehandel jämväl inbegripligt eldfarliga oljor”. Rörelsen kallades enligt
Sv. Handelskalender och ett vykort för Gerda Klasson Div.-Handel. Är en fortsättning på
handelsrörelsen Gerda Claeson (Klasson) som startades 1904 men nu i inregistrerad form.
Rörelsen inrymdes från år 1913 el. 1914 i Stommens handelslägenhet som Gerda C. köpte
1914 av Westberg o. Larsson. Fastigheten fick då namnet Gärdhem, efter Gerda. 1916
bedrevs den på hemmanet Fållen (Tån). Hon gifte sig 1916 med Albin Bonander.
Handelsverksamheten drevs tillsammans med föräldrarna även om Gerda stod som registrerad
innehavare och hade inga handelsbiträden 1913 el. 1914. Verksamheten avregistrerades 1918.
Verksamheten övertogs 1918 av firma A.(Alma) Klaesson.
Firma A. (Alma) Klaesson (Claeson) (Klasson)
Firman anmäldes och inregistrerades 1918 resp. 1919 av Alma Klaesson (Claeson), hustru till
A.E Claéson och moder till Gerda Claéson, gift Bonander. ”Å hemmanet Fållen idka
diversehandel”. Maken A.E.C. hade samma datum godkänt makans ansökan till Landkansliet,
och han hade 1917 erhållit konkursfrihetsbevis (kallar sig då Klaeson, makan Alma skrev
namnet, Klaesson). Speceri- och diversehandel.
Emellertid ville makarna Aron o. Alma C. dra ned på sin insats i rörelsen och överlät 1922
skötseln till den yngste sonen, Thion Claéson, som då bara var 16 år gammal, som då var
handelsbiträde. Han övertog driften helt och hållet 1928.
Även Alma och Aron E.C. övriga barn var verksamma som handelsbiträden en tid, sonen
Hjalmar Claeson och dottern Anskildh (Anghild) Classon (Klasson), från c:a 1919 till c:a
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1924 resp. 1920 till 1924. (Hon kallades handelsföreståndare 1921). Även troligtvis dottern
Nelly Claeson och sonen Lennart Klasson. Barnen har säkerligen hjälpt till även tidigare i de
andra firmorna och rörelserna.
Handelsrörelsen bedrevs först på hemmanet Fållen (Tån) i ett äldre hus men flyttades omkring
1920/21 el.1922/23 tillbaka till fastigheten och handelslägenheten Gärdhem. 1923 el. 1925 lät
Thion C. bygga till Gärdhem. 1929 bestämde makarna Claéson att flytta från Fållen (Tån) och
sonen Thion C. lät då köpa en tomt på Stommen och uppföra en ny affärslokal med
lägenheter. Denna fastighet fick namnet Nybo och stod färdig 1930 och ligger ovanför
fastigheten Gärdhem. Gärdhem användes därefter som lagerlokal, och ägdes av dottern Gerda
C. (gift Bonander). Fastigheten Nybo ägdes av sonen Thion C.
Firman var medlem i Borås Specerihandlarförening på 1930-talet och erhöll 1932 tillstånd att
saluföra choklad, frukt och tobaksvaror under sön- helgdagar vid idrottsplatsen under
pågående tävlingar. 1935 såldes handels- och varulager samt inventarierna till sonen Thion C.
och hans nybildade firma Thion R. Claéson. Säljare var föräldrarna och detta lär ha skapat ett
visst missnöje inom familjen. En del av bröderna tyckte att Thion hade favoriserats och att
köpeskillingen var alldeles för låg. Thion C. var bland de första som installerade telefon i
Dannike år 1930/31, telefonnumret var 5.
Verksamheten övertogs 1935 av firma Thion R. Claéson.
Firma Thion R. Claéson (Claésson)
Firman anmäldes och inregistrerades 1935 av Thion C. ”Ämnar i Dannike socken idka
handelsrörelse, i Nybo”. Thion C. var son till handlanden Aron.E.C. och Alma K. samt
övertog modern Alma K. firma A. Klaesson/Claeson.
Thion C. ägde redan sedan 1929 affärslokalen med lägenheter, kallad Nybo, på Stommen, där
verksamheten inrymdes. Han tillhörde den gamla skolans handlare, när kunden behövde
handla var affären öppen, var hans motto. Han var en mycket driven handlare och köpman.
Rörelsen utvecklades allt mer och förde allt inom speceri- o. diversehandel. Det var matvaror,
delikatesser, manufaktur, glas, porslin, gödningsämnen, järnvaror, byggnadsmaterial,
sprängämnen, måleriartiklar, utsäde, spannmål, kalk, byggnadssmiden, fotogen,
jaktammunition etc. Bedrev även agenturrörelse. Hade som mest tre anställda. Telefon nr
8115. Thion C. ansökte 1936 om försäljning av pilsnerdricka i sin affärslokal men
kommunalnämnden avstyrkte detta.
Verksamheten ombildades eller rättare sagt nybildades 1941 till aktiebolag och uppgick i det
nybildade aktiebolaget AB Thion Claéson. AB köpte inventarier och varulager men ej
fastigheten.
1941 köpte Thion C., privat, fastigheten Gärdhem av systern Gerda C. (gift Bonander) och
hennes make Albin Bonander. Denna behöll han till 1970. Från 1936 arbetade Ellen
Johansson i affären som senare blev hans fästmö och därefter hustru, 1942. Även en del
syskonbarn till Thion har varit anställda under vissa perioder.
Thion avregistrerade inte firman 1941 utan behöll densamma som vilande. När AB Thion
Claéson lades ner och avregistrerades 1979 tog han upp den igen. I mycket liten skala höll han
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på med diversehandel från 1979 till 1984 och lät avregistrera firman 1985-01-01. Detta
skedde i hans affärsfastighet på Stommen, kallad Centrum, som han lät bygga 1946. Han
kunde inte slita sig ifrån affärsverksamheten trots att han nästan var blind, och höll på med
handel från 1922 till 1984.
Rörelsen bedrev vid sidan om också handel och samarbete med Thions syskon köpman
Hjalmar Claeson i Borås och sjuksköterskan Anskildh (Anghild) Classon (Klasson) i
Stockholm. Systern saluförde manufakturer och textiler samt toalettartiklar i sin bostad.
Verksamheten uppgick 1941 i AB Thion Claéson och avvecklades helt 1985-01-01.
Aktiebolaget Thion Claéson (Claésson) (Thions)
Aktiebolaget anmäldes och inregistrerades 1941 och stiftades av 5 st. bolagsmän. ”Att i
Dannike socken idka handelsrörelse”, och ”att styrelsen har sitt säte i Dannike, Dannike
socken”. AB köpte 1941 inventarier och varulager i Firma Thion R. Claéson/Claésson, samt
övertog dess verksamhet i fastigheten Nybo.
Bolagets stiftare var Thion C., Dannike, Albert Karlsson, Dannike, Hjalmar Claeson, Borås,
Erik Pedersen, Borås och Carl Albert (C.A.) Johansson, Borås. I styrelsen ingick Thion C.,
Hjalmar C., och Erik P. Hjalmar C. och Erik P. avgick ur styrelsen 1949 och ersattes med
Thions hustru Ellen Claésson, 1950. 1954 var Thion ensam i styrelsen. Efter hand löste Thion
C. ut de övriga bolagsmännen och köpte upp deras aktier och verkar redan 1949 ägt nästan
alla aktier och ägde alla 1959. Aktiekapitalet var 1941 20.000:- och antalet aktier 200st.
Rörelsen gick under namnet ”Thions” och förde specerier, manufakur, järnvaror, kortvaror,
byggnadsmaterial, cement, kalk, tegel, masonite, fiberplattor, husgeråd, reseeffekter,
sprängämnen, porslin, nederlag för Tranemo Cementvarufabrik, etc. Telefon nr 81010.
Densamma drev under en tid handel och samarbete ihop med Allmänco AB i Borås som
ägdes av Dir. Erik Pedersen, som var styrelsemedlem. Affärsrörelsen blev med tiden en av de
större i orten. 1960 blev Thion C. A-medlem i AB EOL, Köpmännens Inköpscentral (som
senare blev ICA-EOL) och rörelsen blev en ICA-butik.
1942 gifte sig Thion C. med sitt affärsbiträde Ellen Johansson och makarna flyttade från Nybo
till gården Berg, där de bodde åren 1942-43. Thion vilade sig några år från
affärsverksamheten och sysslade med andra ”affärer”, samt lät C.A. Johansson förestå affären
1942-43, under hans överseende. (Möjligtvis var Hjalmar C. föreståndare en tid 1941). Thion
återtog c:a 1944 föreståndaransvaret igen. 1946 byggde Thion och makan Ellen en ny
affärslokal med lägenheter på Dannike Stommen, privat. Den låg ovanför fastigheten Nybo
och denna fastighet fick namnet Centrum, och AB flyttade in i affärslokalerna när denna stod
klar 1947.
Under några år köpte rörelsen upp olika varor från bönderna i trakten, som t.ex. smör, ägg,
bär, tall- och grankottar, och fraktade dessa per häst till Borås och sålde varorna på Stora
Torget. Även slaktdjur köptes upp och salufördes. Detta var under krigsåren på 1940-talet.
Thions bror Hjalmar lär ha varit en av dem som körde häst med varor. Rörelsen sysslade
också med låneverksamhet under 1940-50-talen, lånade ut pengar till privatpersoner och
verksamheter.

15

AB köpte 1941 fastigheten Nybo, på Stommen, av Thion C. privat men köptes tillbaka redan
1942. Denna fastighet såldes 1946 till Dalsjöfors kooperativa handelsförening u.p.a. I köpet
ingick också varulager och inventarier och därmed hade Konsum uppstått i Dannike och det
fanns nu två stycken affärer på Stommen. Thion och AB var rädda för konkurrens då Konsum
ville etablera sig i Dannike därför sålde man, men kom på bättre tankar och fortsatte
verksamheten samt byggde nya lokaler. ”Konsum” lär ha hotat med att bygga en affärsbutik
på tomten bredvid om inte Thion och AB sålde.
1954 bildades AB Thion Claésons fria pensionsstiftelse, för rörelsens anställda, som upphörde
1968. Några år i början av 1950-talet, omkring 1952, hade verksamheten ett visningsrum betr.
vissa varor på Hotel Grand i Borås, vid Österlånggatan. Makan Ellen C. skötte kontorsarbete
och bokslut etc. Flera anställda har funnits under rörelsens verksamhetstid. Inför julen lät
Thion julskylta i fönstren. Telefon nr 81010.
Firmans juridiska namn var Aktiebolaget Thion Claéson. Flera olika varianter har dock
brukats, som Thion R. Claésons AB (A-B resp. A.-B. resp. A.-BOL.) och A.B Thion R.
Claésson etc. Thion stavade först Claéson med ett s men ändrade sedan till två s.
Med ökad konkurrens och Thions ögonsjukdom samt ålderns rätt, så avtog verksamheten mer
och mer och den 15/3 1979 stängdes butiken. Borås Tidning var där denna sista dag och
gjorde ett reportage. AB avregistrerades men Thion kunde inte vara still, han fortsatte sedan i
mycket lite skala med diversehandel under Firma Thion R. Claéson/Claésson, till 1984, som
tidigare berörts. Men huvudverksamheten och AB gick ur tiden.
Fastigheten Centrum såldes 1987 till Barbro Odqvist i Borås.
Dalsjöfors Kooperativa Handelsförening u.p.a. (Konsum) och dess efterföljare
Thion Claéson sålde 1946 fastigheten Dannike stommen 1:21, Nybo, och AB Thion Claéson
sålde varulager samt inventarier till handelsföreningen ovan. Däremot ingick inte själva
aktiebolaget i försäljningen. Föreningen startade sin verksamhet i Dalsjöfors 1925 och
förestods i Dannike av olika föreståndare.
Handelsföreningen som gick under namnet Konsum lade ned verksamheten 1965 och sålde
fastigheten till Ingvar Josefsson som drev handelsrörelsen vidare som ICA-butik under
namnet Ingvars Livs. Hans son Arne Josefsson tog över verksamheten 1984, under
verksamhetsnamnet Arnes Bod och senare Arnes Bod i Dannike AB. Denne drev rörelsen till
oktober 1999.
Fastigheten såldes 2000 el. 2001 till en ny ägare, och 2001 startade Kjell Engwall en mindre
servicebutik samt butiken fortlever än idag i annan regi.
Firma Sjuhärdsbygdens Varuhus, Claeson och Johansson
Bolaget anmält och inregistrerat 1935.” Ämnar här i socknen (Dannike) idka handelsrörelse i
bolag”, men med vad framgår ej. Densamma avregistrerades 1952. Handelsbolagsägare var
Thion Claéson och Holger Johansson. Någon verksamhet har troligtvis aldrig funnits då
bolaget ej förekommer i handelskalendrar o. dyl. och ingen minns det. Finns ingå spår alls
efter detsamma. (Varuhus betyder stor affärslokal med försäljning av i det närmaste alla slags
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varor el. brett varusortiment, med stor säljyta. Vad hade herrarna tänkt sig? Vari Dannike
skulle detta ha uppförts?).
Firma Centrums Diversehandel, Ellen Claesson
Firman anmäldes och inregistrerades 1948 av Köpman Thion Claéssons hustru Ellen
Claésson. ” Ämnar inom Dannike socken idka handel, diversehandel”. Densamma
avregistrerades 1971. Någon verksamhet har troligtvis inte bedrivits, utan troligtvis en firma
att ha till hands om maken skulle komma på obestånd el. dyl.

Dannike Kol Aktiebolag
Aktiebolaget anmäldes och inregistrerades 1941 och stiftades av 4 st. bolagsmän,” Att i
Dannike socken idka framställning av och handel med träkol även som därmed förenlig
verksamhet”, och ”att styrelsen har sitt säte i Dannike socken, Dannike”. Kallas i Sv.
Handelskalender 1941-43 för träkolsverk och 1944-47 för torvindustri och nämns i Sv.
Industrikalender till 1943.
Bolagets stiftare var Erik Pedersen, Borås, Hjalmar Claeson, Borås, Fru Margareta Claesson,
Borås, John Almgren, Dalsjöfors/Toarp och Irma Krantz, Dalsjöfors/Toarp. I styrelsen ingick
Erik P., Hjalmar C., John A. 1943 består styrelsen av Erik P., Hjalmar C. och Maja Pedersen.
Efter hand löste Erik P. ut de övriga aktieägarna och blev ensam kvar i styrelsen, och var så
1947. Aktiekapitalet var 1941 15.000:- och antalet aktier 150 st.
Rörelsen bedrev träkolstillverkning och kolmilor fanns vid Ramsjön vid Sjölyckan på
fastigheten Lergered Storegården 1:7 (senare uppdelad i flera enheter med olika beteckningar)
ägor. Här fanns också ett mindre såg (verk). Man bedrev också torvupptagning, om detta se
firma Dannike Torvindustri nedan, och hade flera anställda samt ägde inventarier
(anläggningstillgångar). Lergered Storegården ägdes av Hjalmar C. och Bos(s)gården 1:27 av
Erik P. Under andra världskriget var bränsle en stor bristvara och träkol, för bl.a. gengas till
fordon, var eftertraktat. Ansvarig för kolmilorna var Hjalmar C. och enligt uppgift fanns 2 el.
3 st. kolmilor.
Dir. Erik P. ägde Allmänco AB i Borås och han samt Hjalmar C. ägde flera gårdar och
fastigheter i Dannike samt på andra orter. De bedrev också vid sidan av annan handel och
skogsaffärer etc. De var också aktieägare i AB Thion Claéson i Dannike. Hjalmar C. var bror
med Thion C. John Almgren var åkeriägare i Dalsjöfors/Toarp.
Verksamhetens omfattning är inte känd men en av kunderna var Allmänco AB i Borås.
Träkolstillverkningen bedrevs till c:a 1943 därefter sysslade man med torvtillverkning
och/eller torvupptagning, och denna verksamhet bedrevs till 1946. Följande år är bolaget
vilande och 1951 utsågs en likvidator att upplösa bolaget samt detsamma trädde i likvidation.
Först 1968 anmäldes att bolagets verksamhet upphört, då någon redovisningshandling och
revisionsberättelse ej uppgjorts sedan 1958, och samma år avregistrerades detsamma (nästan
samtidigt som Allmänco AB trädde i likvidation).
Bolaget bedrev verksamhet ihop med firma Dannike Torvindustri, nedan.
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Firma Dannike Torvindustri, Hj. Claeson
Firman anmäldes och inregistrerades 1942 av Hjalmar N. Claeson i Borås. ” Ämnar i Dannike
socken driva rörelse för tillverkning av bränntorv samt försäljning av torv och ved”, ”med
postadress Dannike”. Kallas i Sv. Handelskalender och Sv. Industrikalender för torvindustri.
Rörelsen bedrev bränntorvstillverkning och torvupptagning skedde på Bos(s)gårdens mosse
på fastigheten Bos(s)gården 5:1 som tillhörde fastigheten 1:27, och hade flera anställda.
Denna fastighet ägdes då av Dir. Erik Pedersen, Borås, och torvupptagning lär även ha skett
på andra intilliggande mossar. Man saluförde även ved och denna ved kom ifrån de
skogsfastigheter som Hjalmar C. och Erik P. ägde i Dannike, (se vidare Dannike Kol AB,
ovan). Under andra världskriget var som tidigare sagts bränsle en stor bristvara och bränntorv
samt ved var eftertraktat. Ansvarig för mossen var Hjalmar C. personligen.
Troligtvis fanns inte några fasta byggnader men någon form av maskinell utrustning för
torvupptagning bör ha funnits och om denna i så fall ägdes av Dannike Torvindustri eller av
Dannike Kol AB är inte känt. Det är heller inte helt klarlagt i vilken av de båda rörelserna de
anställda var anställda i. Möjligtvis kan det också ha varit så att Dannike Kol AB stod för
själva torvupptagning och Dannike Torvindustri för bränntorvstillverkningen. Bankombud vid
Dannike Torvindustris grundläggning var AB Vänersborgsbanken i Vänersborg. Bland
Dannikebor som varit anställda på mossen och kolmilorna kan nämnas Albin Bonander och
Nils Bodin-Johansson.
Verksamhetens omfattning är inte känd men även här var en av kunderna Allmänco AB i
Borås. Man hade samarbete med Dannike Kol AB, ovan, och enligt uppgift så skedde
torvupptagning till c:a 1945 samt enligt Sv. Industrikalender till 1944 och enligt Sv.
Handelskalender till 1947. Torvupptagningen upphörde 1945 el. 1946 och verksamheten lades
ner 1947 men firman avregistrerades inte förrän 1974.
Rörelsen bedrev verksamhet ihop med Dannike Kol AB, ovan.
Under krigsåren, på 1940-talet, startades flera verksamheter i Dannike och i många av dessa
så är grundarna de driftiga herrarna Hjalmar Claeson och Thion Claéson respektive Erik
Pedersen. Dannike Torvindustri var den som tillkom senast.
Nu till handelsrörelser och firmor utanför Dannike, på andra orter.
Firma Hj. Claeson (i Borås stad)
Firman anmäldes och inregistrerades 1924 av Hjalmar N. Claeson i Borås. ”Ämnar här i
staden idka handel med specerier, diverse och kortvaror”. Kallas i Sv. Handelskalender
diversehandel, men saluförde även charkuterivaror.
Verksamheten låg på stadsdelen Byttorp, i fastigheten Fridhem 4, med adress Byttorpsvägen
och senare Ribbingsgatan, troligtvis nr 6. Fastigheten uppfördes samma år och själva butiken
låg antingen i bottenplanet eller i en källarlokal. (Hjalmar med familj bodde i en intilliggande
fastighet på Brynolfsgatan 4).
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Rörelsen hade samröre med firma A. (Alma) Klaesson i Dannike, Hjalmar och Thion C. var
bröder, och var verksam till 1927 då densamma upphörde, men avregistrerades först 1974.
Hjalmar var tidigare handelsbiträde i familjens olika handelsrörelser i Dannike och flyttade
1924 till Borås. Han återkommer senare som aktieägare och handelsman i firmorna AB Thion
Claéson (1941) och Dannike Kol AB (1941) samt ägare av firma Dannike Torvindustri
(1942), alla i Dannike. Under en kort period drev Hjalmar C. firman Hj. Claeson tillsammans
med S. Ragnar Andersson (se vidare firma Claeson & Andersson).
Verksamheten i själva butikslokalen övertogs därefter av en annan handlande, troligtvis av
Aug. Svenssons Charkuteri & Slakteriaffär, som en filial till firmans affärsverksamhet eller av
en Theodor Larsson från Hestra (firma Th. Larsson, grundad 1923). Den sistnämnde ägde
fastigheten Fridhem 4 år 1929 och eventuellt tidigare och drev speceriaffär. Firma Aug.
Svenssons C & S grundades 1925 av Bertha Svensson och huvudverksamheten låg på Norrby.
Tilläggas kan att denna fastighet byggdes in i en större fastighet år 1930 el. 1935, troligtvis
1935, så ursprungshuset finns ej kvar idag.

Firma Claeson & Andersson (i Borås stad)
Firman anmäldes och inregistrerades 1925 av Hjalmar N. Claeson och S. Ragnar Andersson i
Borås. ”Ämnar driva handel med specerier och matvaror här i staden”. Ej inregistrerad som
bolag utan bara firma.
Verksamheten bedrevs troligtvis på samma ställe som firma Hj. Claeson men blev oerhört
kortvarig. Anmälan inkom den 3/10 och redan den 2/11 begärdes avregistrering. Att
verksamhet förekommit under denna enda månad framgår av avregistreringsdokumentet.
Hjalmar C. kompanjon Sven Ragnar A. var från Bollebygd och han anmälde och
inregistrerade en egen firma den 2/11 1925, firma Ragnar Andersson. Denna låg i fastigheten
Södra Anneberg 2, med adress Kindsvägen nr 39, Borås, och drev handel med speceri- och
diversevaror. Hur länge denna rörelse var verksam är ej känt, men troligtvis en bit in på 1940talet. (Förekommer i BT:s Reklam & Annonsbladet 27/10 1927 och kallas då Ragnar
Anderssons Speceriaffär, telefon nr 1306).
Verksamheten uppgick i firmorna Hj. Claeson resp. Ragnar Andersson.
Handelsrörelse Anghild Classon (Klasson) (i Stockholm)
Handelsrörelsen inregistrerades troligtvis aldrig och bedrevs av Anghild (hette egentligen
Anskildh (Agnskildh) Maria men ändrade sitt förnamn till Anghild) Classon (Klasson) i
Stockholm. Hon var syster till Thion o. Hjalmar C. Mindre handelsrörelse i bostaden som
bedrevs på 1930-talet till 1939.
Anghild var sjuksköterska och bedrev vid sidan av en mindre rörelse och saluförde
manufaktur, textiler, toalettartiklar och damunderkläder. Verksamheten bedrevs i densammes
bostad på Sveavägen 35-37, 4 tr, i Stockholm, och handlade i första hand med Anghilds
sjuksköterskekollegor.
Hade samröre med brodern Thion C. rörelse i Dannike, firma Thion R. Claéson, och med
brodern Hjalmar C. handelsverksamhet.
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Bröderna Ludvig och Oskar Claésons handelsrörelser (i Norrland)
Johan Ludvig resp. Frans Oskar Claéson var söner till glashandlaren Claés Svänson och
broder med Aron E.C. De började båda i unga år som handelsbiträden/drängar åt fadern och
senare som egna resehandlare. De slog sig ned i Norrland och öppnade olika handelsrörelser
vilka i korthet beskrivs nedan.
Ludvig Claésons firmor
1. Firma J.L Claéson. Anmäld och inregistrerad 1874. ” Att i Västanbäcks By, Sollefteå
socken, idka järn- o. diversehandel”. Kallas handelsfirma och järnhandelsfirma.
Ludvig C. kallade det för järnkramhandel. Senare handlingar påvisar namnbyte till J.L.
Claéson o. Co, men ej funnits inregistrerat. Brodern Oskar C. var här s.k.
handelsbokhållare i firman under en tid. Ansökte och fick tillstånd att 1880 idka
handel med krut och troligtvis dynamit i Trästa, samma socken, i en källarlokal.
Ändrar troligtvis då firmanamnet till J.L. Claéson o. Co. Verksamheten gick i konkurs
1884, men erhöll ackord. Rörelsen övertas 1884 av firma Alfred Jeansson i Trästa
liksom handelslokalen. (Järnhandelsfirma startad år 1884). (Betr. varor som salufördes
se annons).
2. Firma J.L. Claeson. Anmäld och inregistrerad 1888. ” Att i Trästa, Sollefteå socken
idka handelsrörelse- handel med eldfarliga oljor och diverse- krut och dynamit”.
Verksamheten försatt i konkurstillstånd 1891, men erhöll ackord. Verksamheten
avregistrerades först 1973. (Betr. varor som salufördes se annons).
3. Därefter var Ludvig C. verksam som biträde åt en grosshandlare, sysslade med
gårdfarihandel, skogsaffärer, försäkringsagent, bokhållare, agent för fönsterglas,
ombud för en trävarufirma etc. 1899 häktad och senare fängslad för växelförfalskning.
Satt av sitt straff på Långholmens Centralfängelse i Stockholm, och frisläpptes 1901
och ”förpassades” då el. valde att flytta till Kiruna.
4. Firma Claeson & Co, i Kiruna (Jukkasjärvi). Anmäld och inregistrerad 1903. Ludvig
var bara prokurist (firmatecknare) i denna rörelse under namnet L.Claeson.
Verksamheten registrerades av Ludvig C. broder Aron E.C. i Dannike och Anna K.
Olsson i Jerla, Nacka (Stockholm) och försattes i konkurs 1904 men denna upphävdes.
Ludvig var även prokurist i firma A. Olsson, i Kiruna, som fanns 1902. (se vidare
under firma Claeson & Co, i Kiruna).
5. Därefter verkade Ludvig enbart som handelsagent i Kiruna till sin död 1907, under
namnet L. Claéson (Claeson), inga mer firmor inregistrerade. Troligtvis agent för
järnvaror. Hans sterbhus lagsöktes 1908 för obetalda varor, men inga utmätningsbara
tillgångar fanns.
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Oskar (Oscar) Claesons firmor
1. Tog 1884 över brodern Ludvig C. tillstånd med försäljning av krut och dynamit i
Trästa by, Sollefteå socken, senare samma år inom Billsta by i samma socken.
Verksamheten bedrevs i en källarlokal. Flytten från Trästa till Billsta kan ha med att
göra att Alfred Jeansson fick samma tillstånd inom Trästa 1884. Detta var bara en
handelsrörelse och ej inregistrerad firma. Bedrevs till c:a 1889. Gick troligtvis under
namnet O. Claeson.
2. Firma Oscar(Oskar) Claeson. Anmäld och inregistrerad 1890.” Att i Ådals-Lidens
(Lidens) socken, idka handel med lovgifna varor-handel-rörelse”. Anmälan gjordes
om flytt av firman 1891 till Resele socken och senare på året till Ytterlännäs socken.
Hur länge firman var verksam är inte känt men kanske till 1895 eller senare.
Verksamheten avregistrerades först 1953.
3. Därefter bedrev Oskar C. en mindre rörelse, ej inregistrerad. Hade tillstånd att i
Nordanåker och Sunnanåker i Ytterlännäs, sälja öl. I Västernorrlands handelskalender
nämns han 1909 som F.O. Classon i Nordanåker. Enligt uppgift var han i
kompanjonskap med herrar Rödlund och Palmborg. Kallas 1919 f.d. handlande. Var
under senare år verksam som öltappare, arbetare, brädgårdarbetare och
sågverksarbetare.
Dessa firmor och handelsrörelser hade inget större samröre med brodern Aron E.C.
verksamheter.
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Kort beskrivning av handelsmän/kvinnor
John Almgren
John A. (1905-1953). Åkeriägare i Dalsjöfors/Toarp. Ägare av Dalsjöfors Hyrverk AB
(grundat 1930 el. 1931, blev AB 1937), föreståndare samt ordförande i Dalsjöforsortens
lastbilscentral. Startade också tillsammans med Erik Pedersen Dalsjöfors Cementgjuteri AB
(grundat 1945, blev senare AB). Hade del i en fastighet i Rölle i Dannike 1942. Gift med Irma
Krantz.
Ragnar Andersson
S. Ragnar A. (f.1889). Född i Bollebygd. Drev från 1925 egen speceri- och diversehandel i
Borås under firma Ragnar Andersson, vilken var verksam även på 1940-talet.
Fritjof Broström
Fritjof B. Grosshandlare med omfattande verksamhet, i Filipstad. Hans verksamhet tvangs i
konkurs 1904.
Aron Enoch Claéson/Claésson
Aron E.C. (1860-1939), son till Claés Svänson. Började i unga år idka gårdfarihandel med
glasvaror o.dyl., först som handelsbiträde och senare som sin egen. Verkade även som
gårdfarihandlare under tiden som familjen bedrev handelsrörelse och jordbruk, gick under
namnet ” Aron på Tån”. Många historier finns om denne knalle (en del tryckta) och han själv
var bra på historier och fiskehistorier. En mycket duktig och driven handelsman och känd i
bygden. Utöver handelsverksamheten hade han kommunala förtroendeposter i Dannike, som
ledamot av skolrådet, vaccinationsföreståndare 1898-1902 och 1903-1905, suppleant i
taxeringskommitén 1898, räkenskapsgranskare för kommunal- och kyrkostämma 1898,
revisor för kommunalräkenskaperna 1898, vice ordförande i kommunalnämnden 1903-1905,
dess ledamot 1903-1905, vice ordförande i kyrkonämnden 1903-1904, ordförande i
taxeringsnämnden 1904, fosterbarnsroteman för Bosgårdens rote 1903-1904, förmyndare
m.fl. Gift 1888 i Ulricehamn med Alma K. Klaesson (född Andersdotter Håkansson), och fick
med henne tio barn (Gerda, Erik, Edvin, Hjalmar, Anghild, Harry, Lennart, Nelly, Holger och
Thion).
Ellen Claésson
Ellen S.C., född Johansson, (1914-1999). Född i Villstads fs, Småland, och gift 1942 med
köpman Thion C. Arbetade i makens olika handelsfirmor och skötte också kontorsarbete och
bokslut. Började som affärsbiträde 1936, hos maken.
Gerda Claéson
Gerda C., gift Bonander, (1889-1962), dotter till Aron E.C. och Alma K. Började tidigt som
handelsbiträde i föräldrarnas handelsrörelse, och verksam som handlande till c:a 1918. Gift
1916 med Albin Bonander och makarna bodde på Petershill i Dannike.

22

Hjalmar Claeson
Hjalmar N.C. (1893-1959), son till Aron E.C. och Alma K. Var i sin ungdom handelsbiträde i
familjens handelsrörelser innan han startade upp egen handelsverksamhet. Drev affärer ihop
med brodern Thion C. och Erik Pedersen. Var under 2:a världskriget ansvarig för för
Bosgårdsmossen (torvupptagning) och kolmilorna samt även verksam som slaktare. Utöver
butikverksamheterna verkade han under olika perioder som textilarbetare, fabriksarbetare,
jordbruksarbetare, köpman, fastighetsmäklare i Borås och till sist, på 1950-talet, som
handlande och handelsresande, då boendes i Tibro. Handlade som ”rese-och
försäljningsombud” med bl.a. symaskiner, antikviteter, mynt och medaljer. Innehade 1938/39
till 1952 hemmanet Lergered Storegården 1 (1:7) i Dannike, som avstyckades i flera små
tomter. Ägde också på 1940-talet fastigheter i Rölle m.fl. i Dannike. Under några månader
1931 var han även delägare i firman Persson & Co Tygskofabrik i Borås. Firman grundades
1930 av Hilma K. Persson och Otto R. Johansson. Tillverkade tygskor (textilskor) och ny
ägare 1934 blev en Eskil Hj. Y. Wadell. Hur länge den fanns kvar är inte känt men var ej
avregistrerad 1939. Hjalmar lär även haft en firma tillsammans med en herr Hallin, okänt vem
och var etc. Gift 1924 med Margareta (Greta) Thor, (dotter till C.R. Thor, korpral,
skogvaktare och kommunalnämndsordförande i Dannike och hans hustru Mathilda). Makarna
fick två söner, Hans resp. Ingmar.
Ludvig Claéson
Johan Ludvig C. (1852-1907), son till Claés Svänson. Flyttade till Sollefteå 1874. Efter tiden
som handlande verksam som handelsagent i Kiruna (Jukkasjärvi). Startade sin bana som
handelsbiträde åt fadern, därefter som handelsbiträde åt järnhandlaren Järderin i Sundsvall
1872-1874 sedan som egen gårdfarihandlare. Drev omfattande handelsverksamhet etc, men
tog alltid på sig för stora skulder som slutade med konkurs och några år i fängelse för
växelförfalskning. Ogift.
Margareta Claesson
Se under Hjalmar Claeson.
Oskar Claeson
Frans Oskar C. (1856-1923), son till Claés Svänson. Flyttade till Sollefteå 1877. Efter tiden
som handlande verksam som arbetare i Ytterlännäs socken, Norrland. Startade sin bana som
handelsbiträde åt fadern och var egen handlare 1876, samt därefter handelsbokhållare åt
brodern Ludvig C. i hans järnhandel på 1880-talet. Gift 1886 med Maria Magdalena Nilsson.
Thion Claéson/Claésson
Thionderius Reinhold C., kallad Thion, (1906-1987), son till Aron E.C. och Alma K. Yngsta
och tionde barnet, därav namnet Thionderius. Började den 26/9 1922 i familjens
handelsrörelse (den första kund han servade var en Aron i Bäck). En mycket duktig och
driven köpman, bestämd och ekonomisk. Hans butiker var mycket välsorterade och en känd
man i bygden. Bodde under några år, 1942-1943, på gården Berg i Dannike i det ”nya”
funkishuset byggt 1939, som då ägdes av Dir. Erik Pedersen. Thion sysslade också med
låneverksamhet under 1940-50-talen, även fastighetsaffärer. Var också inblandad i andra
verksamheter på orten och hade ett ”finger” med i det mesta. Var med och startade upp
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”firmor” utan att alltid vara del- resp. aktieägare. Var under 1950-talet delägare i en fastighet
på Trandaredshöjd i Borås. Gift 1942 med Ellen Johansson.
Anghild Classon(Klasson)
Anghild Maria, egentligen Agnskildh, K. (1895-1939), dotter till Aron E.C. och Alma K. Var
i sin ungdom handelsbiträde i familjens handelsrörelser och därefter sjuksköterska i
Stockholm. Ogift.
Andreas Håkanson
Andreas H. (1816-1864), son till Håkan Jönsson, torpare på Hallen i Dannike, och far till
Alma K. Klaesson. Började som gårdfarihandare i Rölle och bedrev senare
resehandelsverksamhet runt om i riket, bl.a. i Sjuhäradsbygden, Småland och Östergötland,
med hemmanet Fähagen i Dannike som bas. Verksamheten var omfattande och han gick
under namnet ”Andreas på Fähagen”. Var 1854 vice ordförande i fattigvården samt även
godeman och förmyndare. Brodern Johannes H. blev stamfader för handlandesläkten
Rylander från Rölle, i Dannike. Gift 1851 med Kristina Carlsdotter Bodin (skrev sig senare
Håkansson), resehandlaredotter ifrån Fähagen.
Carl Albert Johansson
Carl Albert J., Borås. Förestod AB Thion C. affärsrörelse under åren 1942-43. Hade
eventuellt två söner Åke och Mats och eventuellt två döttrar Irma och Ingrid. Åke och Ingrid
var handelsbiträden 1942-43.
Holger Johansson
Holger F.J. (1904-1992). Bodde i Bäck i Dannike, senare på Nyhill, textilarbetare och senare
förman samt därefter i Borås. Gift 1935 med Märta Andersdotter. Märta J. drev Dannike Kafé
o. Hembageri (grundat c:a 1944). Kommunalman i Dannike resp. Länghems kommun på
1940-50-talen.
Ingvar och Arne Josefsson
Ingvar Josefsson (f.1918). Drev 1949/50-1965 Forsa Specerier (I. Josefsson) i Forsa, Dannike.
Son Arne Josefsson. Ingvar gift med Inga och Arne med Nanna.
Albert Karlsson
Albert K. Grovarbetare, bodde på Bäck, Gransäter, i Dannike.

Karl Karlsson
Karl Fridolf K. (1871-1956), son till glashandlaren Carl Svensson och kusin med Aron E.C.
Gift med Alma K. syster Alida J. Andersdotter. Bodde på Stålåsen i Dannike, torpare och
hemmansägare.
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Alma Klaesson/Klaeson
Alma Kristina K., född Andersdotter Håkansson, (1864-1936), dotter till resehandlaren
Andreas Håkanson och resehandlaredottern Kristina Carlsdotter Bodin, på Fähagen i Dannike.
Gift 1888, i Ulricehamn, med Aron E. Claéson, och fick med honom tio barn.
Irma Krantz
Se under John Almgren.
Johannes Lindberg
Johannes L. (1851-1901). Född i Anderstorp, Småland, och inflyttade till Dannike 1882. Var
först verksam som gårdfarihandlare eller handelsbiträde. När hans diversehandel övertogs av
Aron E.C. 1888, så fortsatte han med handel i mindre skala dock ej i butik. Byggde 1890 en
egen stuga på Stommen där han bodde till 1900. Ogfit.
Anna Olsson
Anna Katharina O. (f.1859). Född i Nordmaling, Västerbottens Län, tvätterska i Jerla, på Jerla
Tvättinrättning, Nacka fs (Stockholm). Levde 1926, senare öden okända. Skulle eventuellt
flyttat till Kiruna 1903 med detta blev aldrig av, bor 1908 på Kungsholmen i Stockholm.

Erik Pedersen
Erik L.P. (1896-1968). Direktör och delägare i postorderföretaget Allmänco AB, Borås
(grundat 1920 och AB 1933). Hade flera textilföretag och gårdar i sjuhäradsbygden på 193050-talen. Allmänco AB hade en filial i Dannike, Trikåfabriken i Berg, från 1941/42 till
1946/47 (grundat 1931/32 av Jonas Björkman). Han ägde Berg 1:9 åren 1941-47. Innehade
också från 1945 tillsammans med John Almgren Dalsjöfors Cementgjuteri (tillverkning av
cementhålsten och rör). Ägde också fastigheten Bosgården 1:27 i Dannike från 1941 till 1950talet och ägde även fastigheter i Rölle, Berg m.fl. på 1940-talet, alla i Dannike. Gift 1937 med
Maja (Magda Helena) Helge.
Maja Pedersen
Se under Erik Pedersen.
Emma Gustafsdotter Svensson
Emma Carolina G.S. (1858-1921), syster till Johannes Lindberg. Född i Anderstorp, Småland,
och kom till Dannike från Stengårdshult 1885. Troligtvis handelsbiträde åt brodern i hans
diversehandel och flyttade 1892 till Gärdserum i Kalmar län. Gift 1896 med handlanden
Anders Gustaf Johansson i Dalhem, Kalmar Län.
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Johan Svensson
Johan S. (1844-1923), bodde på Dannike Stommen. Verksam först som resehandlare sedan
som lanthandlare 1878-1881 och därefter som resehandlare igen till c:a 1881. Byggde 1878 el.
1879 Stommens handelslägenhet som han 1881 sålde till Aron E. Claéson. 1900 el. 1901
köper han Johannes Lindbergs stuga på Stommen, uppförd 1890 el. 1891, och var då verksam
som arbetare. Denna stuga revs 1924 el. 1925. Ogift.
Claés Svänson
Claés S. (1826-1898), son av torparen och gårdfarihandlaren Sven Andersson. Vid sonen
Aron E.C. konkurs 1885 som slutade med 50% ackord, gick Claés in som borgenär. Gick
under namnet ”Claés på Stålåsen”. Bodde på Stålåsen i Dannike och far till handlandena
Ludvig, Oskar och Aron E. Claéson. Se vidare under Resehandelsrörelse Claés Svänson. Gift
1849 med Anna Stina Larsdotter, som lär tillsammans med make och söner bedrivit någon
form av handel.
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Handelslokaler/lägenheter i Dannike

Dannike Stommen 1:11, Gärdhem/Stommens handelslägenhet
Uppfördes i slutet av 1878, och kanske blev färdigställd först i början av 1879, av handlanden
Johan Svensson på hemmanet Dannike Stommen på södra sidan av skolhuset. Marken ägdes
av Torpa säteri i Länghems socken, och därefter av Westberg & Larsson. Huset bestod 1886
av fem rum och två våningar och var c:a 8.40 m långt och c:a 5.10 m brett. Johans föräldrar
arrenderade hemmanet och 1878 byggdes nytt boningshus och ladugård.
Johan S. Sålde huset 1881 till Aron E. Claéson när han lade ned sin diversehandel. Aron E.C.
flyttade in här med sin handelsrörelse samma år och 1882 tillkom kompanjonen Johannes
Lindberg. Aron ägde ensam handelslägenheten men när firman A.E. Claéson & Lindberg gick
i konkurs 1885, övertar Lindberg huset och fortsätter sin nystartade diversehandel här. Hans
syster Emma Carolina Gustafsdotter Svensson flyttar också in, 1885. Lindberg och systern
flyttar ut 1888 då handelsrörelsen avyttras. Systern arrenderar huset och kallas (hus)egare i
dec. 1891, hon flyttar 1892 i dec. till Gärdserums socken. 1888 flyttar Aron E.C. in igen och
startar upp en ny handelsrörelse och året efter kommer hustrun och dottern. De hyr nu
handelslägenheten, men vem som äger den efter 1892 är ej känt. Aron stannar kvar här tills
1892/93 då familjen flyttar till hemmanet Fållen(Tån) och etablerar sin handelsbod där
istället.
Handelslägenheten verkar sedan ha stått tom och övergiven, kanske någon hyrde
bostadslägenheten, till 1904 el. 1909, då Gerda Claeson (Klasson) inrymmer sin verksamhet
här, utom åren 1912-13. Fastigheten ägs senare av Westberg & Larsson som säljer den 1913
till Gerda Claéson, köpebrev och lagfart först 1918. Hon döper densamma till Gärdhem och
inrymmer här sina och familjens handelsrörelser till 1917, utom år 1916. Handelslägenheten
står nu tom några år och 1920/21 el. 1922/23 flyttar Thion in med ”sin” handelsrörelse som
bedrivs här till 1929, därefter användes densamma som lagerlokal. Thion lät 1923 el. 1925
bygga till lägenheten och 1941 köper han fastigheten av systern Gerda C. Bonander och
hennes man Albin. 1970 säljer han den till Ingvar Josefsson och denne rev huset våren 1970,
för att få parkeringsplatser. En del av virket skall enligt uppgift sålts till Hillared.
De rörelser som varit inrymda här är firma Johan(Joh.) Svensson, firma A.E. eller Aron E.
Claéson, firma A.E. Claéson & Lindberg, A.E. Claéson, Gerda Claeson (Klasson) firma
Gerda Claeson samt A.(Alma) Klaesson.
Dannike Stommen 1:15, Fållen (Tån)
Hemmanet Fållen, även kallat Dannike Tå, Tån, tillhörde Torpa säteri i Länghems socken,
och därefter Westberg & Larsson. Arrenderades av familjen Claéson och kom först 1918 i
deras ägo.
Familjen bedrev här sina handelsrörelser från 1892/93 till c:a 1903 och 1908 till 1920/21 el.
1922/23, utom åren 1914-15 och 1917. Handelsboden var först inrymd i ett annex och därefter
i det gamla boningshuset.
De rörelser som varit inrymda här är A.E. Claéson och Gerda Claeson samt firma A. (Alma)
Klaesson.
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Dannike Stommen 1:21, Nybo
Uppfördes 1929/30 av köpman Thion R. Claéson. Tomtmarken köptes 1929 av Oskar och
Hulda Svensson på hemmanet Stommen 1:16 (kallat Stomslund). Byggnaden, inrymde
lägenheter, butik och lager. Fastigheten såldes 1941 till AB Thion Claéson men köptes
tillbaka redan 1942 samt såldes 1946 till Dalsjöfors Kooperativa Handelsförening u.p.a.
(Konsum) i Dalsjöfors. Därefter såldes den 1965 till Ingvar Josefsson och 1986 till sonen
Arne Josefsson samt 2000 el. 2001 till en ny ägare och finns ännu kvar.
De rörelser som har varit inrymda här är firma A.(Alma) Klaesson, firma Thion R. Claéson,
AB Thion Claéson, Dalsjöfors Kooperativa Handelsförening u.p.a. (Konsum), Ingvars Livs
samt Arnes Bod (Arne Josefsson) resp. Arnes Bod i Dannike AB, m.fl.
Dannike Stommen 1:61, Centrum
Uppfördes 1946/47 av Köpman Thion R. Claéson. Tomtmarken köptes 1946 av Oskar och
Hulda Svensson på hemmanet Stommen 1:16 (kallat Stomslund). Byggnaden inrymde 6 rum
och kök, butik samt lagerrum. Under en period var halva affärslokalen banklokal, Östra Kinds
Sparbank hade här en filial. Fastigheten såldes 1987 till Barbro Odqvist, Borås och finns
ännu kvar, som enbart lägenheter.
De rörelser som varit inrymda här är AB Thion Claéson samt firma Thion R. Claéson.
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Efterskrift
Ättlingar till handlande Claés(s)ons har fortsatt traditionen med handels- och
näringsverksamhet och detta fortlever delvis än idag. Nedan beskrivs kortfattat en del
verksamheter.

1. Firma Gunnar Bonander Cykel o. Sportaffär, Dannike.
Son till Gerda Claéson (gift Bonander). Bedrevs på Petershill i Dannike på
1940-50-talen. Startår troligtvis 1946 och fanns kvar 1958.
2. Erik Claesson, handlande
Broder till Thion C. Lär enligt uppgift sysslat med handel. Handlade en tid med
skinnkläder i Norrland även med guld, samt kanske med mer varor. Detta bör ha varit
någon gång mellan 1920-50. Mantalsskriven i Stockholm men förde ett kringflackande
liv.
3. Firma Karl Klasson, Dannike. (Karl-Ivar Klasson)
Son till Thion C. broder Edvin Klasson (hemmansägare på Fållen (Tån) i Dannike).
Fabriks- och handelsrörelse, tillverkning och försäljning av kläder, inregistrerad 1937.
Denna firma kom nog aldrig till stånd, någon verksamhet ej känd. Karl-Ivar som då
var textilarbetare hade ett varulager i Dannike hos Rika (Fredrika) Bonander. Blev
därefter pastor och missionär.
4. Lennart Klasson, måleriverksamhet, Göteborg och event. i Stockholm.
Broder till Thion C. Bedrevs troligtvis under 1930-50-talen och kanske senare i
Göteborg och event. i Stockholm. Hade en fastighet i Dannike c:a 1940-45.
5. Karins Vävstuga resp. Karins Bodins Bod, Dannike
Karin Bodin-Johansson, född Klasson, dotter till Thion C. broder Edvin Klasson.
Bedrevs under 1970-90-talen i Dannike på hemmanet Fållen(Tån) och i hennes bostad,
Rosliden. Maken Nils bedrev plåtslageriverksamhet. Vävstugan startades 1972.
6. Claeson(s) Agenturer (ClaesAG) I o. G resp. I o. B, Borås
Agenturrörelse (möbler etc) startad 1971 av representant Ingmar C., son till Hjalmar
C. Firmor som sedan blev AB med Ingmar C. och hans barn samt hustru som drevs till
1986. Ingmar C. var ordförande i förbundet Sveriges Handelsrepresentanters
Boråsavd. under 20 år till 1986.
7. Hans Claesson Konsultbyrå HB resp. AB (namnändrat 2001 till Claesson Konsult &
Värdering i Borås AB), Borås.
Teknisk och administrativ konsultfirma startad 1971 av tekniker (textiltekniker) Hans
C., son till Hjalmar C. Inregistrerades 1972 som enskild firma och blev handelsbolag i
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slutet av året tillsammans med makan Barbro C. Ombildades till AB 1984. Fortfarande
verksam och drivs av sönerna Peder och Michael C. Specialité, opartiska värderingar.
Bifirma Golf Pro Security i Borås. Hans C. var i början av 1970-talet VD och delägare
i ingenjörsfirman S. Sandquists Ingenjörsbyrå Eftr. AB, Borås.

8. Borås Möbelvaruhus AB, Borås.
Startades 1984 av Ingmar C. (se ovan) och hans son Bo C. Möbelvaruhusverksamhet
som drevs till 1995. Efterträdare till AB Mattsons Möbler.
9. Möbelhus Ett (1), Borås AB, Borås
Efterföljare till Borås Möbelvaruhus, som startades 1995 och fortfarande är verksam.
Innehavare är Bo Claeson, som även driver Bo Claeson i Borås AB, startat 1995, samt
fastighetsverksamhet.
10. Handelsbolaget Värdeservice Peder-Mikael-Hans Claesson, Borås
Bolaget var verksamt åren 1982-1996 och saluförde värdeskåp och skyddsprodukter,
men i ringa omfattning. (Samma innehavare som till Hans Claesson Konsultbyrå AB
ovan, och samröre med detta AB).
11. Margareta Ingrid Claeson AB (M.I.C), Borås
Startades 1992 av Ingrid Claeson (gift Trip), dotter till Ingmar C. Butiksverksamhet
som drevs till 1996. Ingrid C. var under 1990-talet ordförande för Borås
Köpmannaförening. Har också bedrivit postorderverksamhet och bedriver numera
Konsultverksamhet.
12. Göran Claeson, Borås
Son till Ingmar C. Har sedan 1970-talet drivit olika firmor och AB samt
agenturrörelser etc. i Borås och annorstädes.
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Register över handelsrörelser och firmor som omnämns.
(I Dannike om ej annat anges. Inregistrerade firmor och AB är betecknade med *. De som
finns i efterskriften är ej medtagna).
A. (Alma) Klaesson (Claeson) (Klasson) *
A. Olsson, Kiruna (Jukkasjärvi) *
A.A. (Anders A.) Lärk *
A.E . Claéson, Grönahög (handelsrörelse)
A.E el. Aron E. Claéson (Klaesson) *
A.E. Claéson & Lindberg (handelsfirma) *
A.E. Claéson (Klaeson) (handelsrörelse)
Alfred Jeansson, Sollefteå *
Allmänco AB, Borås *
Anghild Classon (Klasson)(handelsrörelse), Stockholm
Arnes Bod (Arne Josefsson) *
Arnes Bod i Dannike AB *
Aug. (August) Andersson (handelsrörelse)
Aug. Svensson charkuteri & slakteriaffär, Borås *
Centrums Diversehandel, Ellen Claesson *
Claés Svänson (resehandelsrörelse)
Claeson & Andersson, Borås *
Claeson & Co, Kiruna (Jukkasjärvi) *
Dalsjöfors Cementgjuteri AB *
Dalsjöfors Hyrverk AB *
Dalsjöfors Kooperativa Handelsförening u.p.a. (Konsum), Dalsjöfors *
Dannike Kafé o. Hembageri *
Dannike Kol AB *
Dannike Torvindustri, Hj. Claeson *
F.L. Rylander *
Forsa Specerier ( I. Josefsson) *
Fritjof Broström (grosshandlarverksamhet), Filipstad
Gerda Claeson (Klasson) (handelsrörelse)
Gerda Claeson (Klasson) *
Hj. Claeson, Borås *
Invars Livs (Ingvar Josefsson) *
J. Lindberg *
J.L. Claeson (2), Sollefteå *
J.L. Claéson (J.L. Claéson o. Co), Sollefteå *
Johan (Joh.) Svensson *
Levin (Joh. Levin resp. L) Andersson (handelsrörelse)
Ludvig (L) Claeson, Kiruna (handelsagent)
Oscar (Oskar) Claeson, Sollefteå resp. Billsta (handelsrörelse)

31

Oscar (Oskar) Claeson, Ådals-Liden resp. Resele resp. Ytterlännäs *
Oskar Claeson el. F.O. Claeson, Ytterlännäs (handelsrörelse)
Persson & Co Tygskofabrik, Borås *
Ragnar Andersson, Borås *
Sjuhäradsbygdens Varuhus, Claeson och Johansson *
Th. Larsson, Borås *
AB Vänersborgsbanken, Vänersborg *
Thion R. Claéson (Claésson) *

AB Thion Claéson (Claésson) (Thions) *

32

Källor
Adress-, handels-o. annonskalendrar
Bolagsverket, Sundsvall
Borås Stadsarkivs arkiv
Borås Stadsbiblotek
Brevsvar från olika privatpersoner och instanser
Göta hovrätts arkiv
Handelsregister o.dyl. hos olika arkiv
Hembygdsföreningars handlingar
Intervjuer med flera personer
Kartor från olika arkiv etc
Konkurshandlingar i olika arkiv
Kulturnämnders o. dyl. handlingar
Kungliga Biblioteket
Kyrkböcker/Församlingsböcker o. dyl.
Landsarkivens arkiv
Litteratur av olika slag
Länsstyrelsers arkiv
Mantalslängder o.dyl.
Muntliga traditioner
Pastors- och församlingsämbetens handlingar
Patent- och registreringsverket PRV
Privata arkiv
Riksarkivets arkiv
Stockholms Stadsarkivs arkiv
Svensk Industrikalender
Sveriges Handelskalender
Tidningsartiklar och tidningsannonser etc
Tingsrätters arkiv
Ulricehamns Kommunarkiv
Universitetsbibloteken
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Författaren Peder Claesson, f. 1954 i Borås, byggnadsingenjör, verksam som konsult och
värderingsman i familjeföretaget Hans Claesson Konsultbyrå AB sedan 1974, delägare i
Claesson Konsult & Värdering AB sedan 1984. Historiskt intresserad och skrivit ett antal
släkthistoriska artiklar i olika tidskrifter.

Annons, c:a 1876.

Copyright © Peder Claesson, Brämhult
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