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BONDESAMII/iIIETS OMVANDIING I NORDV/iSTSKÅNE

På Bjåirehalvön - "risbygden" i Skånes nordvåstra utkant - har inbyggarna sedan gammalt

varit mångsysstare för att klara sin överler,rrad. Förrrtom avjordbruket, fick de sin bårgning av

skogen, s;åiarten och fisket. Boken behandlar de stora agrara omvålr.ningama under 1700-

o.h 1800-tu1.tt, ro- kom att helt föråndra livwillkoren. Här skildms först hur skiftena avjord
kom att påverka utvecklingen och dårefter hur den nya tiden tog sig utt5ick i införandet

av tryu oåttrgstytt.m, förådling av växter och djurraser, större ekonomibyggnadel fabriks-

tillverkade redskap elc.
Författaren såtter in hela denna omvandlingsprocess i ett större sammanhang, dår han

kan visa hur de stora skeendena i omvårlden också kom att påverka uwecklingen lokalt,

både befolkningens lemadsvillkor och kulturlandskapeLs utseende

Bokens författare, Mqts Cltlst&fsson, 
^t 

professor i resistensbiologi vid SLU och lekmanna-

historiker. I boken visar han resultaten av egna omfattande arkivstudier av skifteshand-

. lingar och av många lokalhistorikers forskningsinsaser. Författaren har åven under många

deJennier företagit fältsflrdier - långa strör.t.åg genom kulturlandskapet - för att studera

spårep av den agrara historieD i naturen, Detta dubbla arbetssätt har givit honom en bra

giund för att lättfattligt kunna beskriva alla de komplicerade sammanhangen'

Med dessa kunskapär kan låsaren öka sin förståelse för den agrara historien och få ökad

respekt för tidigare generationers arbete inom jordbruket. Detta utgör'grunden för en

fortsatt rarsam hantering av Bjärebygdens kulturlandskap'
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Koncef tkarlan fiir'den eho-

nomisl hat tan från periiden.
nL?lktn första ach Analra Värld-t: .

knget, redaLlisar ell Londskaq
där mlcltt o,v nLarherna har
konmit hlL an'tändning. Yttersl

liLe ii gsmafier fanns kua.r lid
d?n här tid,punkten Lttan hurud
tlelen r.n den i)ppnu marken
bestotl art riketmaÅ i gul Jårg
i hartan. Kartan är mjckeL d?

laljerad a.h .lmna han.dilad?
lerlion iir unptungligen i shala
1:20 000, vi.lhet gör au rnan
kan se anskt.lda l4ggnatler och

del dektljerade rägnätet. Ma]L
k n a.hså se fastighetsstrltkturen
som tlen gestu,ltade sig elier
skiftesre|imna nn och and.r.t

Ji;rin dringar under I800 ktleL.

En annnn PålagLig lörändring
mot tidigare iir ulfräxt?n au
stationssum,häLlen som i falbt
ned Cr&xe ofla lwmnalle m
bil Jiån \rkan och det ä.\dft
sachenuntret. Kiilla: De fsn
honuptb laden ti e kono mis ka
harkltl: J :2a, HaLlani\ It(id.erö:

J:2, Tarekoa; 3:3 Båstad,; i:9,
|vIäsinge; 3: )0, Crnie. LäneL
blnt karternl untler periuden.

I926 J4.

Oms lags bi [rl ens br:b1 ggek e i
Fir\litu rid I 8001a[ets slLt L. lnn
jänJöra: ned den sonl är'utritad

!å den i)tftitkl.t r.let(lLjkattan

från cirka 1930.
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