Recension

Är man historieintresserad så är det lätt att inspireras och stimuleras av boken ” En skärgårdsbondes
dagbok”. Författarna till boken har skrivit en lättläst men imponerande faktaspäckad bok som även
visar hur man kan skaffa sig insikter och fördjupad förståelse kring historiska platser och personer
genom egen ”forskning”.
Fröet till boken är dagliga korta anteckningar som ägaren till Smådalarö gård gjorde under 20 år med
början 1815. Anteckningarna är inte skrivna för att läsas av någon och efter 200 år krävs mängder
med kompletterande källor för att göra dem begripliga och intressanta för oss idag. Detta har
författarna gjort och kan förmedla genom sin bok.
Smådalarö gård var för 200 år sedan en stor gård i Stockholms södra skärgård med många olika
verksamheter. Utöver jord och skogsbruk och fiske så fanns ett antal krogar med eget bränneri samt
egen kvarn. Boken förmedlar till en nutidsmänniska vad dessa verksamheter innebar. Deras
beskrivningar är allmängiltiga i både tid och rum och inte bara till Smådalarö. Ett gott bevis på detta
är att bokens omslag visar en bonde i Dalarna i början av 1900-talet målad av Carl Larsson på hans
egen gård.
Boken förmedlar också mera konkret vad dessa verksamheter innebar för just Smådalarö genom att
berätta om vilka människor som var inblandade, vilka båtar och vägar och verktyg m.m. som fanns
tillgängliga för denna gård. Boken förmedlar också hur gården hade relationer med omvärlden både
privat och via handel.
Författarna har lyckats skriva boken i ett 30-tal kapitel som är i stort sett fristående och kan läsas
oberoende av varandra. Det är en inspirerande prestation som gör det lätt hitta tillbaka till avsnitt
där man kanske vill fördjupa sig i något. Bra bilagor med utförliga person och källförteckningar gör
sammantaget att boken ger den läsare som vill ha möjligheter att gå vidare med egna studier. Boken
inspirerar verkligen till att gå vidare. Boken ger även bra förutsättningar att med stor behållning läsa
andra verk som baseras på bondedagböcker, till och med doktorsavhandlingar som Britt Liljewalls
avhandling som baseras på bondedagböcker från tre mindre gårdar.
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