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Torsås 

Mjölkbonde fick guldmedalj 
av kungen: ”Vi log och 
nickade mest” 
Klern Bondesson i Slätafly bytte i dagarna ut den jämförelsevis gråa 

vardagen i ladugården mot lite kunglig glans när han tillsammans 

med 79 andra mjölkbönder i landet fick ta emot LRF Mjölks 

guldmedalj ur kungens hand. 
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Klern Bondesson från Slätafly tilldelades på måndagen LRF:s mjölkmedalj i guld av kung Carl 
Gustaf vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Stockholms slott.Foto: Claudio Bresciani / TT 

För Klern Bondesson blev det kronan på verket då han sedan ett år tillbaka är pensionerad mjölkbonde. 

– Man ska sluta på topp. Egentligen skulle jag ha fått medaljen i fjol, men på grund av pandemin så blev det 

uppskjutet ett år. 

https://www.barometern.se/om/Tors%C3%A5s/


Guldmedaljen har delats ut sedan 1958 och tilldelas mjölkbönder som levererat mjölk av bästa kvalitet i 

minst 23 år. 

– Det är roligt att få lite uppmärksamhet. Ett bevis på att man har varit duktig och gjort ett bra jobb under 

alla dessa år. 

Klern tog över gården i Slätafly från sin pappa år 1980. 

– Jag är tredje generationens bonde. Min farfar köpte gården år 1913. 

När Klern tog över gården fanns det elva mjölkkor. När han slutade förra året hade han cirka 40. 

– Idag ligger annars medelantalet på en bra bit över 100. Allt är storskaligt och rationaliserat idag. Det finns 

ingen plats för smågårdar längre. 

”Det är roligt att få lite uppmärksamhet. Ett 
bevis på att man har varit duktig och gjort 
ett bra jobb under alla dessa år.” 
Klern Bondesson 

Klern minns när han var barn och hans pappa drev gården hur det fanns 52 mjölkbönder bara i Torsås-

Slätafly. Nu är det bara en mjölkbonde kvar. 

– I hela landet fanns det för bara 30 år sedan 25 000 mjölkbönder, nu är vi nere på cirka 3 000. 

Och 80 av dem var alltså på besök i den kungliga huvudstaden i dagarna för att ta emot en guldmedalj ur 

kungens hand. Festligheterna pågick i två dagar med bland annat sightseeing i Stockholm, kvällssupé av en 

tidigare Årets kock-vinnare och lunch på Solliden på Skansen. 

– Det har varit ett par riktiga kanondagar. Extra kul har det varit att få träffa och umgås med alla andra 

bönder i Sverige, från Haparanda i norr ner till Degeberga i söder. 

Själva ceremonin på slottet är något Klern kommer minnas resten av livet. 

– Både kungen och drottningen var där och det var väldigt högtidligt och professionellt alltihop. De hade en 

hovsångerska som sjöng och det togs en massa bilder. 

Vad sa du till kungaparet? 

– Ingenting, inte de heller, hehe, utan vi log och nickade mest. Det var väldigt många som skulle tilldelas 

medalj så det gick lite på löpande band allting. Men det var mycket trevligt alltsammans. 

Ceremonin på slottet var på måndagen och på tisdagen bar det hemåt till gården igen. 

Vad är det första du kommer göra när du kommer hem? 

– Det blir väl att gå ut i ladugården och utfordra djuren. 



Ja, för djuren är inte helt borta. 

– Vi har kvar våra 100 ungdjur som kräver sin dagliga tillsyn. 

Så även om mjölkkorna är borta så fortsätter bondelivet. 

– Att ha mjölkkor tog väldigt mycket tid i anspråk och var väldigt slitigt. Jag har stelopererat ryggen två 

gånger. Men jag är långt ifrån pensionär på heltid och kommer nog hålla på så länge jag kan. Att vara bonde 

är mer än bara ett yrke, det är arbete, hobby och fritid i ett och jag trivs bra. Om jag hade fått välja så skulle 

jag ha gjort om det igen. 

 


