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Bonden
Ditt väsen var kärvt,
din själ var enkel och stor,
ty allt vad du var, det var ärvt
från jorden, din stränga mor
Ur Klagosång över en lantman av Erik Axel Karlfeldt

I JORDBRUKSBEFOLKNINGEN står bönderna i centrum. Eftersom de

av sig själva och andra kallats vid olika namn, beroende på hur
deras verksamhet uppfattats och vilken status de haft eller sökt mar
kera, krävs en utvikning kring bondebegreppet och bondebilden.
Utanför Sverige har "bonde" ofta betecknat en beroende, un
dertryckt, "traditionell" småproducent, föga involverad i mark
nadsekonomin, ställd i motsats till "moderna", rationella "jord
brukare". Sådana drag har funnits i den svenska bondebilden ock
så, men bonden har inte bara stått i förhållande till en överhet,
bonden i Sverige har varit besutten. 1800-och 1900-talens svens
ka bonde förenar självförsörjning med specialisering och mark
nadsproduktion. Han är konservativ, men tar ändå till sig teknis
ka nyheter. Stämplar som "traditionell" och "modern" är svåra
att sätta på honom.
Ordet bonde betyder ungefär bofast man och är alltså relaterat
till fastighet. Historiskt kom det - som vi sett av tidigare band i
Det svenska jordbrukets historia - att beteckna en brukare av i
mantal satt jord. Med bönder avses alltså brukare av skattlagda
hemman eller hemmansdelar, vare sig de ägde jorden eller inte. Den
definitionen följs här. Bönderna särskilde sig från herrarna - adel,
prästerskap, andra ståndspersoner och ämbetsmän som stod för
regering och förvaltning - och från stadsborna, men också från
torpare, soldater, backstugusittare, arbetare av skilda schattering
ar, kort och gott landsbygdsbor utan skattlagd jord.
De som hörde till dessa agrara underklasser räknades inte in
bland bönderna, men väl till allmogen - ett gammalt begrepp som
betyder ungefär "hela folket" och betecknade samhällets oprivi
legierade, icke-borgerliga, icke-adliga, icke-kyrkliga grupper.
Omkring 1870 kallade sig bönderna i officiella sammanhang

22

JORDBRUKARNA I SAMH;(LLET

Bonde, lantbrukare
eller lantman - vad
skulle den här unge
mannen från Kullen i
Skåne ha kallat sig?
Bilden av den unge
mannen med vete
kärven under armen
och den skarpa
blicken är idealiserad
men tidstypisk. Foto
Gunnar Lundh 1934.

knappast längre bönder . Var de självägande så kallade de sig hem
mansägare. Hemmansägartiteln hade slagit igenom i början av
1800-talet sedan skatteböndernas jordägande hade garanterats i
1789 års frihets- och säkerhetsakt och stärkts i samband med skif
tena. Benämningsbytet markerade att bönderna förvandlats till
kvalificerade jordägare. Hemmansägarbeteckningen betonade
ägandet, medan bonde mer neutralt betonat besittning. Precisering
en av bönderna som ägare av fast egendom manifesterade deras
ekonomiska ställning och sociala position, som motiverade poli-
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tiskt inflytande och ansvar. Hemmansägarna fick gemensamma
intressen med andra ägare - godsägare, borgerliga fastighetsägare
och industrialister.
Hemmansägartiteln markerade således mycket skarpare än ti
teln "bonde" mot egendomslösa delar av allmogen. Skiljelinjerna
mellan olika bönder var också mycket tydlig, särskilt i början av
1800-talet. Frälsebonden som inte ägde sin jord, utan innehade den
mot att erlägga ränta till en frälseägare blev en åbo eller brukare
eller landbonde. Under 1800-talets lopp och senare benämndes
icke-självägande bönder allt oftare mer neutralt arrendatorer.
Markeringen mot överheten blev tvärtom mindre uttalad mot
slutet av seklet och de lantmannapartier som skapades i riks
dagen förenade olika grupper av bönder med till exempel gods
ägare.

Vem är egentligen
bonde? Vad ligger i
detta begrepp?
"Bonde", målning av
Vera Nilsson 1931.
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Hemmansägare fortsatte att vara den vanligaste officiella titeln
åtminstone till mitten av 1900-talet, men särskilt storbönder kal
lade sig under sent 1800-tal allt oftare för lantbrukare. Medan
hemmansägare nästan nödvändigtvis betecknar en person av all
mogeursprung, gäller det inte lantbrukare. Både adelsmän, jord
brukande borgare och arrendatorer kunde bli lantbrukare.
Den nya benämningen betonade inte ägandet eller traditionen,
utan professionalismen, yrket. Ordet lantbruk dyker upp i det
offentliga livet i en rad sammanhang, i Lantbruksakademien re
dan på 1810-talet, i lantbruksmöten och lantbruksskolor från
mitten av seklet, i lantbruksstyrelsen från 1890-talet och långt
senare i Lantbruksförbundet. Lantbrukarbeteckningen har en ra
tionell, produktionsinriktad klang och den blev snart socialt sett
ganska neutral. I bouppteckningarna används beteckningen snart
också för lägenhetsägare med mycket blygsamma jordinnehav.
Lantbrukarens kulturella parallell var lantmannen. Den termen
möter vi i lantmannapartiet. Här är det snarare miljön ("lant") än
professionalismen ("brukare") som betonas. Udden riktas mot
urbana, industriella intressen. Beteckningen dyker upp i Sveriges
lantmän och i tidskriften Lantmannen. Den innebär ibland en klar
markering nedåt, men även den blir snart mer neutral - lant
mannaskolorna rekryterade främst folk från mindre jordbruk.
Motstående sida:
Banden var en man,
kvinnorna bondhustrur
eller bonddöttrar.
Döttrarna kunde inte
(örvänta sig att ta över
gården om det fanns
söner - men på dem
låg förväntningar om
att de, så länge de var
ogifta, skulle bo kvar
och under ledning av
hus(adern delta i går
dens arbetsuppgifter.
Bondflickan är när
gånget och oglamoröst
porträtterad. På den
blanka finklänningens
ärmar vilar stora
arbetshänder. "Går
dens dotter", Carl
Wilhelmsson 1902.

BÖNDERNA PÅ VÄG IN I INDUSTRISAMHÄLLET
I kappsäcken på sin färd in i industrisamhället hade bönderna två
politiskt och kulturellt betydelsefulla säregenheter.
Den ena säregenheten var en central position som gjorde det
möjligt med öppningar mot vitt skilda sociala grupper. Detta åter
speglade i och för sig också att bönderna inte var någon homogen
klass. De behöll en dos av småfolksidentifikation som tidvis kom
att prägla deras politiska handlande. Ibland betonade bönderna
att de var en del av den arbetande befolkningen - här fanns alltså
markeringen mot herrarna kvar och det underlättade framtida
allianser med socialdemokrati och arbetarrörelse. Detta gällde
särskilt småbönderna. Med ägandet som grund kunde speciellt
storbönderna i stället söka allianser med andra ägande, och där
med i regel konservativa grupper i samhället. Med utgångspunkt
i jordbruksmiljön och landsbygden kunde bönderna agera tillsam
mans med andra landsbygdsbor, även lantarbetare, gentemot dem
som höll till i städer och i industrin.
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Under 1900-talet kan vi se exempel på dessa olika slag av alli
anser, men den viktigaste utgick trots allt från främjandet av pro
ducentintresset. Då förenade sig bönderna i professionen som lant
brukare med andra agrarproducenter gentemot företrädare för
andra näringar eller konsumentintressen.
Den andra säregenheten var en familjär, patriarkalisk relation
till underklasserna. Detta gällde såväl på det rikspolitiska planet
som på gården. Under ståndsriksdagens tid ansåg sig skattebön
derna representera inte bara sig själva, utan även resten av allmo
gen. Bönderna såg sig som husbönder, beskyddare och uppfostra
re åt de jordlösa, åt torpare, backstugusittare, statare, tjänstefolk
med flera, vars avsaknad av jord ansågs tala för att de saknade
ansvarskänsla och mogenhet. Så fortsatte det långt efter represen
tationsreformen på 1860-talet, då bönderna - som vi ska se i
kapitlet Bönderna i politiken oftast motsatte sig all radikal ut
vidgning av rösträtten.
På den enskilda bondgården var husbondeväldet en realitet.
Drängarna och pigorna i bondens kost var underställda bonden,
hushållsföreståndaren, gårdens manlige huvudfigur. För bonden
var en man, närmare bestämt en gift man. Samtiden hade problem
med att kalla ogifta jordbrukare "bönder". Kvinnan betecknades
som hustru eller änka, möjligen bondhustru eller bondänka, hem
mansägarhustru eller hemmansägaränka. Att kalla henne bonde
vore att dölja en grundläggande maktrelation i bondehushållet och
det dåtida jordbruket.

Bilder av bonden
I åttiotalistförfattarnas naturalistiskt inspirerade folklivsskildring
ar betraktas bondebefolkningen utifrån. En av dem, Gustaf af
Geijerstam, framställer närmast bönder som en för den urbana,
intellektuella eliten väsensfrämmande folkgrupp som man måste
studera för att förstå.
Annorlunda blev den av 1890-talets och sekelskiftets national
romantiker omhuldade bilden av den av kommersialism oanfrät
te bonden som i samverkan med naturen förvaltade sin urgamla
släktgård och upprätthöll allmogens traditioner. Den bilden upp
stod och förstärktes av diverse hot mot det bestående: socialismen,
emigrationen och industrialismen.
Här fanns flera författare som hade herrgårds- eller bonde
bakgrund och ibland bittra personliga erfarenheter av det nyss upp
levda krisartade 1880-talet. De hämtade teman och persongalle-
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rier från bondelivet, oftast i hemlandskapet, och verken gavs äkt
het med hjälp av dialektala och ålderdomliga språkuttryck. Nu var
bonden ingen främling. Den främste i ledet, Erik Axel Karlfeldt som
flydde både storstaden och sin uppväxts hemsocken Folkärna i
södra Dalarna och flyttade till den traditionsmättade Siljansbyg
den, identifierade sig tvärtom med honom även som diktare.
I Sommarkarlen kallar han sig en "fyr av bondestånd, en spel
man på väg och dike" som vill vandra fritt "bland vålmar och ax
i klöverdoftande nätter." I Fäderna idealiserar han bönderna i ti
digare släktled som han kände samhörighet med, men ansåg sig
ha svikit. "De kände ej trältjänst, förstodo ej krus." Högtid och
lust hade plats i deras liv men också trofasthet och "de ärade kung
en, de fruktade Gud". Hjälten framför andra var Fridolin, "en
studerad karl av bondestam", som till slut "wart riksdagsman och
kom in i utskott". De fasta värden bönderna arbetade med och som
Fridolin återvände till stod i kontrast till den skövlande kommer
sialismen:
I denna tid, då allting slås
i kras med järn och gull,
finns endast ett som ej förgås
och det är jordens mull

Här fanns också målare och musiker. Inom måleriet präglade kan
ske i första hand Carl Larsson bilden av bondelivet och det goda
hemmet på landet. Inom musiken använde sig Wilhelm Stenham
mar och Wilhelm Pettersson-Berger (som även tonsatte Karlfeldt)
av folkmelodier och lantliga motiv.
Här fanns Artur Hazelius skapelse Skansen som hyste och åskåd
liggjorde dessa traditionella bondemiljöer och dess bruksföremål
mitt i den växande storstadens främsta rekreationsområde. Här
fanns folklivsforskningen som föddes som vetenskap i projektet att
dokumentera det försvinnande "traditionella" bondesamhället.
Här fanns kulten av det oskiftade, motsträviga Dalarna som det
beståendes sista utpost. Och här fanns slutligen bönderna själva
som bidrog till bilden genom att delta i en uppblommande lokal
bygdeforskning, genom att svara på etnologernas frågelistor och
genom att donera sina ornamenterade fästmöräfsor och selbågar
och uttjänta årder till museerna, där man gjorde ambitiösa över
sikter över redskapstyper, byggnadstyper, klädedräkter och folkli
ga språkuttryck från olika bygder.
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När Anders Zorn
skulle göra en "foster
ländsk målning" på
beställning av Natio
nalmuseum, valde han
sin hemort och sin
släkt som motiv - mor
(aderns åker vid Mora,
där hans morbror för
lien och hans mormor
sitter i diket med
kitteln. "Vårt dagliga
bröd", Anders Zorn
1886.

Samhällsvetare och politiker reagerade också på det upplevda
hotet mot bondevärlden. Emigrationsutredningens Nils Wohlin
bekymrade sig över proletariseringen och upplösningen av bonde
samhällets gamla arvssedvänjor. Han oroade sig också över den
ökade försäljningen av jord utom släkt och de alltmer kommer
sialiserade relationerna mellan bondefamiljernas äldre och yngre
medlemmar och mellan lantbrukets arbetsgivare och arbetare.
I den besuttna, självständiga bondeklassen som inte gjort upp
ror sedan 1740-talet såg man ett bålverk mot proletär upprorsan
da och socialism, och det bästa materialet till en nationell försvars
här.
Sitt kanske klaraste uttryck fick ideerna om bondeklassens fö
reträden i Norrlandskommittens betänkande 1904, där de använ
des för att motivera en lagstiftning som skyddade de norrländska
bönderna mot bolagens uppköp av skog och hemman. När eko
nomiska argument tröt skrev kommittemajoriteten att:
Till en början är bondeståndet folkets fysiska reserv. Bondeståndet lef
ver i ett slags organiskt samband med naturen, som håller dess blod
friskt. Hans [bondens] arbete och lefvnadssätt äro helsosammare än in
dustriarbetarens, och hans oberoende ställning utvecklar hos honom en
sjelfständighet, som återverkar rent fysiologiskt till danandet af ett tem-
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perament utmärkt för seg uthållighet och motståndskraft. ... stads- och
industribefolkningen ... [är] föremål för en fortgående fysisk och and
lig degenerering, som så småningom skulle leda till undergång, derest
icke genom det tillströmmande befolkningsöverskottet från landsbyg
den nytt friskt 616d städse tillförs ... ett land utan bönder, ett land som
till väsentligaste del lefvat upp sitt folkkapital, är ett land utan framtid.

Men sekelskiftets ideologiska väv var brokig. I den fanns också
antiindustrialism och civilisationskritik med vänsterradikala för
tecken. I fonden stod Viktor Rydbergs bild av den vidriga, barn
förtärande fabriken i Den nya grottesången 1891. De radikala anti
industrialisterna förenade sig med de konservativa mot bolagsväl
det, men avvisade uppfattningen om det gamla bondeståndets fö
reträden.
Och medan de konservativa slog vakt om de besuttna bönder
na och med brydsamhet såg på framväxten av en ny småbrukar
klass, pläderade radikaler med Stockholmsborgmästaren Carl
Lindhagen i spetsen för jord åt alla. För Lindhagen, för "jordbru
kets apostel" Per Jönsson Rösiö, för den utopiskt naturdyrkande
folkbildaren, Brunnsviksrektorn och hembygdsvårdaren Karl-Erik
Forsslund och för många andra var det jordinnehavet och lantli
vet i sig och jordbruksarbetet i egen regi som var jordmånen för
framväxten av en harmonisk människa. Det var grunden för indi
viduell frihet, oberoende och deltagande i den demokratiska sty
relsen. Den oberoende småbrukaren var deras hjälte.
Antiindustriella och antiurbana drag dyker åter upp i skilda
skepnader, i 1920-talets lantarbetarfackliga rörelse, i 1930-talets
jordbrukarfackliga rörelse och i 1970-talets gröna våg. Men långt
innan dess framträder en annan bondebild. Den föreställer den
rationelle, professionelle lantbrukaren och blir allt vanligare un
der det nya seklets första decennier i lantbrukartidskrifternas an
nonsmaterial, i lantbruksstyrelsens meddelanden, i de kooperati
va föreningarna och i Svenska allmänna lantbrukssällskapets po
litiska lobbyverksamhet. Familjära varianter av sådana yrkeskun
niga "moderna" och realistiskt sinnade lantbrukare finns repre
senterade hos 1940-talets kanske mest folkkära bondeskildrare,
Sven Edvin Salje.
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