
Kapitel 3 

Torups socken 

Vi har nu placerat in Djäknebol i ett större 
kulturgegrafiskt sammanhang - sydsvenska 
höglandets ensädesområde. I dessa trakter 
var länge det egentliga jordbruket bara en av 
flera ekonomiska verksamheter på gårdarna. 
Vi skall nu ytterligare "zooma in" gårdens 
omgivningar och titta närmare på Torups 
socken, vars klockarboställe Djäknebol var. 
Torup ligger nära gränsen till Småland i Hal
lands skogs bygd. Läget framgår av kartan på 
sidan 20. Torup ligger på ungefär 80 - 90 me
ters höjd över havet och, som redan nämnts, 
i ett av Sveriges allra regnrikaste områden. De 
geologiska förhållandena i socknen framgick 
redan i det föregående avsnittet. Socknen var 
delad av Nissan mellan de två häraderna Tön
nersjö och Halmstad. En skattläggningsme
tod från 1690 beskriver Torups jordmån som 
så skrin, d v s  mager, "att de merendels mås
te förtjäna sin föda med körslor för boråsar
na och andra. "84 

En fylligare beskrivning av socknen fås ge
nom den märkliga "Hallands landsbeskriv
ning" från 1729. Torups socken framställs där 
som mager skogsbygd. Landsbeskrivningen 

·berättar vidare att sockenborna saknade ge
mensam sockenallmänning. Men de krono
och frälsebönder som bodde i den del av 
Torup som tillhörde Halmstads härad hade 
gemensam skog på sistnämnda stället. Ett 
kronohemman, Eskils bo, hade enskild skog i 
Tönnersjö härad. Även en del frälsehemman 
hade enskilda skogar. Skogarna bestod av 
bok, ek, fur och "surskog". Vid tiden för lands
beskrivningen hade man just börjat anlägga 
ett stålbruk vid Gammelsbo frälsehemman. 
Ett ringa ålfiske förekom i Nissans tillflöde 
Kilen. Årligen måste områdets bönder köpa 
utifrån, delvis utrikes ifrån, ull, lin, salt och 
tobak samt spannmål. Inköpen betalade de 

med vad de fick ut för den ringa vävnad av 
vadmal och blaggarn som de själva tillverkade. 

Hushållningen var okomplicerad och be
stod enligt tandsbeskrivningen bara av att 
bönderna skötte sin åker och äng samt, som 
binäring, körde "äckor", d v s  foror, åt Skåne 
och Småland. Hustrurna arbetade med linet 
och ullen. 15 par hästar i socknen användes 
vid gästgiveriet Ramnås där närbelägna kro
no- och frälsehemman var pliktiga att stå för 
skjutsen. En nyanlagd trädgård och schäferi, 
det vill det vill säga en fåravelsstation, fanns 
på säteriet Brännö. En ny väg hade just an
lagts till Tågared i församlingen vid sidan om 
övriga äldre vägar. För olika gårdar anger 
tandsbeskrivningen mycket låg spannmåls
avkastning. Korntalen för t ex Prästgården 
och Djäknebol uppgavs vara så låga som 1,5 
i medelmåttig äring och 2 i god. Socknens fat
tiga livnärde sig genom tiggande och togs inte 
om hand i sockenstuga eller hospital.85 Socia
la spänningar fanns i området. Nästan samti
digt med det stora upproret 1743, det så kal
lade Dalupproret, ingick frälsebönderna un
der Brännö I 7 42 ett skriftligt avtal om arbets
vägran riktat mot säteriets ägare.86 

Under slutet av 1700-talet och under en 
stor del av 1800-talet var spannmålsbristen 
ibland stor i Torup. Prästen hade, avslöjande 
nog, svårt att lämna lokala spannmåls priser i 
sin sockenstatistik eftersom råg och korn säl
lan såldes i församlingen. Säd köptes på an
dra orter. 1783 skrev kyrkoherden Eric Hell: 
"Årsväxten har i år varit sådan i detta pasto
ratet, att Gud vare prisad för det lilla, som av 
åkern fått insamlas; men ock sådan, att Gud 
give, ej alltför månge, på nästa års tabeller 
härifrån, måste föras under den kolumnen: 
döde av hunger och otjänlig spis".87 Han befa
rade alltså hungersnöd. En tidningsinsändare 
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Karta 3.A. Torup och dess närområde. 
Källa: Sverige i 32 kart blad, utarbetad vid Generalstabens litografiska anstalt, Stockholm 1916. 

från socknen 1 784 visar det prekära läget vid 
denna tid (se sidan 23).88 1798 rapporterades 
missväxt i socknen genom torka och 1799 
blev årsväxten svag samtidigt som det upp
stod problem vid bärgningen. 1808 var åter 
ett missväxtår i socknen.89 Men problemen 
tycks inte ha lett till någon verklig katastrof: 
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en genomgång av dödsfallsstatistiken för 
Torup 1749 - 1801 visar att ingen i Torup un
der den tiden dog av hunger eller skämd 
mat.90 Den hittills sista hungerkrisen i områ
det inträffade 1868 - 1869 efter en långvarig 
torka 1868, där inget regn föll från början av 
april till slutet av september.91 



Bild 3.a. Foto från tralUema närmast Djäknebol idag. 

Bexell beskrev på 1810-talet Torups pastorat, 
där också Kinnareds socken ingick, som ett 
av länets mest vidsträckta, men också minst 
bördiga. Socknens oförmedlade mantal upp
gick vid denna tid till drygt 75 med en något 
större del i Halmstads härad. De flesta gårdar 

• var utsockne frälsegårdar, där alltså ägarna 
bodde på annan ort. Socknens förmedlade, 
d v s en gång i tiden nedjusterade, mantal 
uppgick till något över 62. Om man jämför 
antalet självständiga brukare med det för
medlade mantalet för Torups pastorat (alltså 
i detta fall inklusive Kinnared) innebär det att 
den genomsnittliga bondgården i området vid 
denna tid bestod av något mindre än 1/3 man
tal. Men en betydande spridning fanns kring 
detta medeltal: Gårdarna var enligt Bexell ofta 
på 1/2, 1/4 eller 1/6 mantal. Av ungefär 13,5 
kronomantal hade vid denna tid bara två skat
teköpts.92 I Torup fanns 1920 bara ett enda 
mantal skattejord.93 

1 den södra eller Tönnersjö-delen av socknen, 
berättar Bexell, tog den stora skogen Örken 
vid. Den bestod av kärr och mossar, steniga 
ljungbackar med fur, gran, bok, al och någon 
ek. Norra delen var mindre skogbevuxen men 
också den oländig genom ett överflöd av mos
sar, kärr, ljunghedar och backar. Räv och varg 
var vanliga. 

Torup genomkorsades av landsvägen från 
Småland till Slättåkra (norr om Halmstad). 
Ytterligare vägar var en åt Drängsered, en åt 
Bredared, en söder om Nissan till Enslöv, 
samt slutligen en mellan Torups och Kinna
reds kyrkor. Mellan hemmanen ledde mycket 
dåliga vägar, delvis rena kavel broar ( =väg av 
stockar över sankmark). 

Bexell ger en mycket dyster bild av trak
tens ekonomiska förutsättningar. Själva Tor
ups by hade svag jordmån med ett tunt lager 
svartmylla på smågrus- och röd örbotten. På 
högläntare områden var matjordslagret bara 
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Bild 3.b. Foto från trakterna närmast Djäknebol idag. 

två fingrar djupt. De mossar som ofta låg i 
hemmanens ägor hade vanligen överst en aln 
av tjock s k sägg. Därunder följde ett botten
löst lager av svart- och vattenaktig kärrjord. 
Mossodlingsförsök i närheten av bl a präst
gården (och därmed Djäknebol) hade vid 
denna tid ännu inte haft någon framgång ef
tersom tillräckliga avlopp saknades; vid för
sök till dikning hade, redan när man hunnit 
gräva en aln ner, det tillströmmande vattnet 
hindrat allt vidare arbete. Den uppkastade 
dikesjorden beväxtes snabbt med björkplan
tor. Gödsling gav inga varaktiga resultat: efter 
något år hade den tillförda näringen runnit 
bort och jorden återtagit "sitt av naturen 
skarpa lynne". 

Man hade försökt att genom "hackning", 
och genom "potäter", lagda på grusvallen, ut
vidga åkern, samt efter ett par års bruk med 
gödsel, träda dessa nya åkrar; men snart 
hade ljung, mossa och träd plantor åter tagit 
över de mödosamt framtagna åkerlapparna. 
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Bexell hade ett radikalt förslag: det vore nyt
tigast att låta skogen ta över i stället för att 
fortsätta dessa fruktlösa försök. Skogen var 
för övrigt ingen helt fri nyttighet för traktens 
bönder: Drygt 3 000 tunnland skog ägdes av 
Rydö smidesbruk.94 

1820 ansåg det nybildade och annars så en
tusiastiska hushållningssällskapet om Torup
trakten att "det vore att arbeta mot naturen 
att försöka tillskapa fruktbärande åkerjordar" 
här. Man åberopade sig på misslyckade för
sök med mossbränning och dikning.95 Den 
"hackning" och "mossbränning" som här 
nämns är den brännodling, som Bexell be
skrev i föregående kapitel. 

Jordbruket i Toruptrakten krävde vid 1800-
talets början mycket hårt arbete. Höhösten 
tog ofta sex veckor och 5 - 6 mansdagsverken 
kunde ibland krävas för att samla ihop ett 
enda lass magert hö. Några större åkerfält såg 
man inte till liksom inte heller några större 
byar. Ensäde tillämpades överallt. Grödorna 



Då i vårt land denna ort bevisligen är den magraste och utfattigaste, vilken en rund tid 
under tålamod i sina på livsmedel utarmade boningar suckat; så kan jag ej längre med 
deras obeskrivliga uselhet tiga, utan har att offentligen upptäcka deras tillstånd, vilket 
dagligen förvärras och till en gemensam ruin hasta,: Här finnas gubbar 90 år eller mera, 
som visserligen varit med om mycken dyrtid och, ja till och med varit med i krig, men 
som säger att nöden var aldrig så usel eller stor, som i dessa tider. 

Ibland andra församlingar i södra Halland får denna sitt rätta namn som den utfat
tigaste och folkrikaste. Här finnas 277 seminanter med deras 656 hustrur och barn, som 
långt före jul tillgripit det sista sädeskomet. Vidare 162 torpare och undantagsfolk med 
deras hustrur och barn. Och vidare 1 79  fattige och inhyses hjon, som under många år 
levat av blotta tiggeriet, men detta har nu måst avstanna, då de som förr kunnat hjäl
pa och dela med sig nu nödgas gå som tiggare själva. Om dessa ej kunna undsättas 
komma de att dö av hungersnöd. Folket börjar att likna mörka skuggor, blekdöda bil
der av människor. Deras bästa och mesta uppehälle äro barr, ljunghö, bark, agnar och 
halm, men de torkade förråden härav börjar att tryta. 

Då nu många ädelmodiga och ömsinta människor finnas i Göteborg vågar jag, un
der hopp att bliva hörd, bedja att de rädda den nödlidande hopen i Halland, bevekte 
av dessa uslingars nöd, att deras liv hugna och hjälpa. Gåvor i penningar kunna sän
das med posten till Halmstad till mig undertecknad eller till prosten Erik Hell. 

Gud vill alla de hjälpande belöna och välsigna. Vi förena oss i våra hjärtan med våra 
böner. 

Anders N Lundqwist. Kommin ister i Torup. 

Insändare i Göteborgs A llehanda och Hwad Nytt, Hwad Nytt, januari 1 784, citerade efter E Andersson 
1970 s 1 66. Sem inanter kan ungefär översättas med bönder. 

var, i ordning efter sin betydelse ,  havre, korn 
och råg, så att där på 1/4 hemman ofta såddes 
·4 tunnor havre, 1/2 tunna korn och 1/6 tunna 
råg .  Rågen var dock "å ganska många ställen 
ersatt med s k blandsäd af råg och havre, där 
rågen bara utgör l /6t• delen" .96 Vete-, ärt- och 
trädgårdsodling ansågs omöjl ig. "Säden mås
te sås mycket tjockt , omkring 1/3 tjockare än 
neråt Halland i s lättbygden" ,  men avkastning
en b lev säl lan över, oftast under, tredje kor
net , för potatis dock vanl igen 6 :e kornet. Hav
rebröd åts av bönderna. Säd köptes , l iksom 
på tandsbeskrivningens t id ,  årl igen uti från i 
kvantiteter som varierade efter årsväxten . 
När bättre säd av råg eller korn köptes upp
stod en säregen ekonomi: först brändes bränn
vin som såldes, den tunna dranken gavs så til l 

foder åt boskapen och slutl igen blandades 
den tjockare dranken med havre till bröd.97 

Boskapsskötseln i Torup gav enl igt Bexell 
socknens invånare föga vinst . På en vanl ig 
gård om 1/4 mantal kunde finnas ett par små 
dragoxar om högst 1 0  - 12  kvarter, 2 kor, ett 
par ungkreatur och 6 - 8 får. Större boskap 
ansåg man sig inte vara betjänt av. En vanlig 
"skogsbooxe" om 1 1  kvarter vägde inte över 
1 2  l ispund (= 1 02 ki lo) .  Hos bönderna fanns i 
hela pastoratet knappt 20 par hästar och de 
hölls bara för skjutsningsskyldighetens skull.98 

Fåraveln var klen och fåren "utödades av rov
dj ur" . 99 

Om somrarna hölls allmogens söner hem
ma på grund av jordbrukets stora arbets
kraftsbehov. Men på vintrarna drog poj karna 
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Bild 3.c. Foto från trakterna närmast Djäknebo/ idag. 

här, som på andra håll i Halland, till Skåne el

ler Nordhalland på tröske. Viktiga binäringar 

på vintern var att hugga sparrar och läkter, att 

såga bräder av kubb och köra den till Halm

stad eller slättbygden där virket byttes mot 

säd. Nära smålandsgränsen, där det fanns 

mognare skog, gjordes laggkärl till avsalu. 

Som på andra håll i dessa trakter var spånad 

och vävnad viktig. Men p g a frostrisken såd

des oftast inte mer än tre kappar lin per åbo 

och fåraveln var klen. Materialet togs i stället 
på förlag av köpmän "då arbetarens förtjänst 

stundom blir ganska liten". 1 110 Inte mycket 

hade alltså hänt i Torup på det ekonomiska 

området mellan tiden för Hallands landsbe

skrivning 1 729 och Bexells tid på 1810-talet, 

om vi håller oss till dessa källor. 

En rapport från 1859 berättar att ingen 

grunddikning, vattenavtappning eller översil

ning hade skett i Torup under de närmast fö

regående 25 åren. 1111 Mer betydande diknings

och sjösänkningsföretag kom först att påbör-
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jas i socknen senare under 1800-talet, möjli

gen i större skala på 1870-talet. 102 

Torups åkerareal och dess 
förändringar 
Jordbruksstatistiken före 1900-talet är myck

et bräcklig, särskilt den från 1800-talets bör

jan. De statistiska uppgifter från Torup som 

jag redovisar i följande tabeller är troligen alla 

som bevarats från socknen från tiden före 

ungefär 1860. Jag har valt att återge dem trots 

deras opålitlighet, men med en uttrycklig var

ning för att dra några större växlar på dem. 

1 tabell 3 .1  följs åkerarealens utveckling i 

socknen. Jag har kompletterat de egentliga 

statistikuppgifterna från socknen ( de börjar 

1 802) med några kamerala uppgifter från en 

jordebok från 1 646 och ett tiondesättnings

protokoll från 1684. 1m Jag har räknat om upp

gifterna, som egentligen avser utsädeskvanti

teter, till areal i tunnland. 



Den mörka bild Bexell gav av Torup åren 
strax före 1 820 gör det svårt att tänka sig nå
gon utveckling,  särskilt av åkern , i det vatten
s j uka morän- och mosslandskapet. Hur usla 
följande data än är antyder de dock en lång
siktig framgång under den överbl ic kbara t i
den före 1860. 

Tabell 3 . 1 .  Uppgifter om den besådda åkera
realen i Torups socken vid vissa tidpunkter 1 646-
1859. 

År Tunnland Index ( 1 684= 1 00) 

1 646 229 52 
1 684 442 100  
1 805 620 1 40 
1 8 1 0  620 1 40 
1 8 1 5  600 1 36 
1 820 580 1 3 1  
1 837  964 2 18 
1 842 952 2 15 
1 846 94 7 2 14 
1 85 1  96 1 2 1 7  
1 855 843 1 9 1  
1859 9 1 8  208 

Anmärkn ing :  1 837 ,  1842 ,  1 846,  1 85 1 .  1 855 är femårs
medelvärden för d essa och de  föregående fyra åren . 
För 1 859  har  en d i rekt area luppgilt i käl lan  använts ,  
för övriga år  har arealen beräknats med hjäl p av utsä
det . u t i från de relationer mellan u tsäde (s tråsäd och 
potatis) och  areal som nämns i 1859 års rapport ti l l  
f i nans kom m i tten . I brist på uppgift om h ur mycket 
potat i s  som såddes på tunnlandet i Torup har en 
samt ida  bohus länsk  uppgift från 1 850 tagits som an
ger 6 t unnor/tunn land (Herl i tz 1 988 s 2 1 3) .  Från övri
ga grödor, som endast delvis bör ha od lats i åkern , 
har bortset ts .  För 1 600-talet har 1 , 2 5  tunnor råg ell e r  

• korn och 3 tunnor havre räknats på tunn landet .  
Kä l lor :  1 646 :  Ha l lands jordebok 1 646; 1 684  Hallands 
l än sstyre l se .  landskontoret , vo lym G I I I  e : l ,  LL<\;  1 805 
- 1 820 Torups kyrkoark iv, stat i s t iska tabel l e r, LLA. 
1 837- 1 855 : Kronofogdens i Laholms fögderi arkiv, sta
t is t i ska u p pgifter för Torup, LLA , 1 859:  Torups rap
port  t i l l  f inanskommitten 1859.  Torups hembygels
fören ings arkiv. 

Siffrorna tyder på att en nyodling ( eller åter
uppodling) skett i området under 1 600-talet . 
Skil lnaden mel lan 1 684 års s i ffra och uppgif
terna från 1 800-talets börj an kan också tolkas 
som att en ökning av åkern har ägt rum under 
1 700-talet . Man kan inte dra några slutsatser 
om hur förloppet gestaltat sig under 1 800-ta-

Jet eftersom uppgifterna 1805 - 1820 sannolikt 
är de osäkraste i hela tabellen. En expansion 
kan dock ha skett under 1 800-talets första 
årtioden. Det blir i vart fal l  konsekvensen av 
vad sockenborna rapporterade till f inans
kommitten 1 859,  nämligen att den areal som 
fanns vid sistnämnda ti l l fälle i sin helhet hade 
uppodlats före 1 834. Men frågan är om ens 
denna uppgift går att l i ta på. 

Utveckl ingen efter 1 860 har här inte följ ts 
närmare.  Omläggningar av odlingssystem, 
nya grödor, diknings- och sjösänkningsföre
tag m.m. gör j ämförelsen på sätt och vis svå
rare. Den följ ande tiden faller också utanför 
tidsramen för denna undersökning. Det kan 
dock vara tänkvärt att notera att Torups åker
areal , enl igt beskrivning till ekonomiska kar
tan 1 922 ,  vuxit t i l l  8 1 3  hektar, dvs ungefär 
1 626 tunnland .  Denna ökning av socknens 
åkerareal med kanske 100 och 200 % sedan 
början av 1 800-talet måste betraktas som för
vånande mot bakgrund av de hopplöshetens 
svarta gölar som Bexel l tecknade på 1 8 1 0-ta
let. Till största delen bör denna uppodling ha 
ägt rum någon gång efter 1 859 . De stora 
osäkerhetsmarginalerna i en del av tabellens 
arealuppgifter skall dock åter understrykas.  

Grödor 

I samma käl lor som använts för att följa areal
utvecklingen kan också grödornas fördelning 
följ as . Ti l l  dessa uppgifter kan också en upp
gift fogas om tiondets sammansättning 1 569 . 1().j 

I tabel l 3 .2 (s id 27) återges grödornas fördel
ning vid ett antal tillfällen. Även här gäller att 
uppgifterna bara ger en ytterst grov bild av 
den verkliga utveckl ingen . 1 05 

Flera drag i tabel len motsvarar den bild av 
utvecklingen som getts i den j ordbrukshisto
riska litteraturen. Man kan börja med att no
tera hur rågens och kornets andelar s jönk 
kraftigt mellan 1 600-talet och 1800-talet. Ta
bel len bekräftar också havrens våldsamma 
frammarsch under 1 700-talet . Att havren un
der 1 800-talets gång fick konkurrens från två 
håll framgår också. För denna konkurrens 
stod blandsäden , som ti l l  helt övervägande 
del dock bestod av havre den också, men 
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Bild 3.d. Foto från trakterna närmast Djäknebo/ idag. 

främst potatisen som från och med 1820-talet 
kom att uppta ungefär en fjärdedel av sock
nens utsäde. En viss upphämtning sker också 
för råg och korn på 1820-talet. En hel del råg 
döljer sig också i blandsäden. Tyvärr visar 
inte statistiken hur mycket av rågen som va
rit höstråg och hur mycket som varit vårråg . 
Övriga grödor redovisas mycket sporadiskt 
och då med ytterst små kvantiteter, som ald
rig överskrider en procent. 

Äng och boskap 
Ängens och boskapsskötselns utveckling i 
äldre tid är svårare att följa i halländskt käll
material än för områden i det egentliga 
Sverige. Detta beror på att det danska källma
terial som redovisat boskapen gallrats myck
et hårt. 

En jämförelse av ett par olika uppgifter från 
olika tider är dock avslöjande: Relationen 
mellan äng och åker i Torup var enligt 1684 
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års tiondesättningsprotokoll 675 tunnland 
äng/442 tunnland åker, vilket ger kvoten 
1,53.106 1922 hade denna relation sjunkit till 
600/1626, d v s  0,36. 107 Denna sänkning av äng
ens andel av arealen visar vilken väldig om
välvning jordbruket genomgått mellan de två 
tidpunkterna. 1684 års ensädesåker krävde 
gödsel från boskap, vilket i sin tur förutsatte 
ängsslåtter till vinterfodringen. 1922 hade 
växelbruk och konstgödsel gjort åkern prak
tiskt taget oberoende av äng och boskap. 
Boskapsskötselns foder odlades nu i form av 
fodergrödor på åkern. Havren har varit en ti
dig fodergröda. 1859 uppgavs att 1 800 tunnor 
spannmål åtgick till utfodring av kreaturen, av 
en skörd där havren, som det främst bör ha 
rört sig om, efter avdrag för utsäde, uppgick 
till ungefär 2 000 tunnor.108 Detta var möjligen 
en ny företeelse - före 1850-talet var det ovan
ligt att man gav djuren spannmåJ.109 Ängens 
försummande i Torup medförde att antalet 
djur måste minskas mellan 1830-talet och åt-



Tabel l  3 . 2 .  Uppgifter om odlade grödor i Torup 
1569-1859 (% av tunnor). 

År Råg Korn Havre Bland- Potat i s  
säd  

1 569 50 3 1  1 9  
1 646 < 55 ----> 45 
1 684 ◄- 73 ➔ 27  
1 802 3 6 80 7 4 
1 805 2 5 85 5 3 
1 8 1 0  3 7 8 1  5 4 
1 8 1 5  5 8 77  7 3 
1 820  8 8 69 8 7 
1 822  8 1 1  30 2 7  2 4  
1 837  8 1 0  27  24  3 1  
1842  7 1 0  29 25 29 
1 846  8 1 0  28 24 30 
1 85 1  6 1 0  30 25 29 
1 855 8 1 0  29 24 29 
1 859 6 9 45 18  22  

Anmärkn ing:  Uppgiften  1 569 avser tiondets fördel
ning och därmed sannol ikt skördens . Observera vad 
som sagts om 1 800-talsstat ist ikens opå l i t l ighet i det 
närmast föregående.  Uppgif terna efter  1 500-talet av
ser utsäde .  
Käl lor: 1 569 uppgift om socknens t ionde, Lunds s t i fts 
landebok. avsnittet för Torup;  1 646: Ha l lands jorde
bok 1 646; 1 684 Hallands länsstyrelse ,  l andskontoret, 
volym G 111 e: 1, LLA; övriga uppgifter från  bi laga l .  

minstone seklets mitt - fodret räckte inte 
längre ti ll . 1 1 0 

För perioden 1805 till 1 859 kan boskapen 
följas i samma statistik som åkern - och an
tagligen med samma stora osäkerhet . I tabell 
3.3 visas dessa siffror. 1 820 och tidigare sam
manstäl ldes denna statistik av prästen, 1 822 
- 1855 av kronofogden och 1 859 av bönderna 
själva samlade på stämma. Möj l igen är det 
dessa skil lnader i hopsamlandet som förl<la
rar skil lnaderna mellan särskilt perioderna 
före och efter 1 82 1 . 1 1 1  

Att utläsa några säkra tendenser u r  tabel
len är omöj l igt .  Kanske avspeglar siffrorna 
grovt fördeln ingen mel lan o l i ka dj urslag i 
Torup under första halvan av 1 800-talet. I öv
rigt får s iffrorna närmast tjäna som bevis på 
den äldre jordbruksstatist ikens ofullkomlig
het . De drastiska ökningarna mellan 1 820 och 
1822 är särskilt avslöjande. Delvis kan de bero 
på att statist ikfäringen nu blev bättre genom 
att prästerna lämnade över denna till krono
länsmännen . Nötkreaturen ökade således 
mellan dessa år från 1 1 40 t i l l  1 780. Här kan 
dock den våldsamma uppgången i antalet 
oxar också ha sin förklaring i att man menat 

Tabel l  3 . 3 .  Boskapen i Torups socken vissa år 1805 - 1859. 

År Hästar  Oxar Kor Ungnöt Får Getter Svin  

1 805 1 2 0  1 2  550 630 1 1 00 
1 8 1 0  1 00 20 530 640 I 050 
1 8 1 5  82 50 520 650 l 000 
1 820  90  60  500 580 800 
1822 80 502 1022  256 2 542 8 
1837 54 482 9 1 8  24 1 2 300 0 92 
1 842  59  484 929 25 1 2 292 0 1 33 
1846 72  484 920 255 1 908 1 34 
1 85 1  1 30 444 9 1 2  268 1 770 2 1 6  
1 855  72  522 848 220 1 755 226 1 6 7  
1 859  85  405 9 1 5  342 <-- I 920 ➔ 1 00 

Anmärkning: 1822 , 1837 ,  1842 ,  1 846,  1 85 1 ,  1 855  är femårsmedelvärden för dessa och de föregående lyra åren.  
1 859  avser oxar även tj urar. 
Käl lor :  1 805 - 1820 ur Toru ps kyrkoarkiv, statist iska tabe l ler, LLA. 1 822 - 1 855:  Kronofogdens i Laholms fögderi 
arkiv, statistiska uppg i fter  för Torup,  LLA ; 1 859:  Torups rapport till linanskommitten 1 859,  Torups hembygds
förenings arkiv. 
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olika saker med oxar före och efter 1821. För 
detta talar den nästan halvering som samti
digt drabbade ungnöten - före 1821 har tydli
gen många oxar räknats till dessa. Fördubb
lingen av antalet får mellan perioderna kan 
bero på att prästen inte räknade med lam
men, något som de senare statistikinsamlarna 
gjorde. Getterna nämns bara fyra gånger i sta
tistiken och vid två av dessa rapporteras ut
tryckligen att några getter inte fanns. 

Uppgifterna om hästarna är märkliga. 
Dessa var enligt statistiken betydligt fler än 
de 20 par som Bexell nämnde för hela pasto
ratet på 1810-talet. Kanske inkluderar statisti
ken här även unghästar som kan ha ingått i 
den hästhandel som ibland nämnts från sock
nen. Antalet hästar var enligt statistiken rela
tivt högt i början av perioden och sjönk länge, 
för att åter ha en tillfällig uppgång kring 1851 .  
Nedgången i antalet hästar kan vara reell. En 
sådan rapporteras också från andra håll vid 
denna tid. 1 12 Man bör observera att hästen 
som dragare har kommit långt efter oxen i 
Torup ännu vid 1800-talets mitt. 

Torups befolkningsutveckling 
!\lär det gäller befolkningsförhållandena står 
vi på säkrare mark än när det gäller elen 
ekonomiska statistiken. Att döma av mantals
längder och liknande källmaterial har Torup 
under 1500-och 1600-talet delat en allmän be
folkningsuppgång i dessa områden. Vid 1700-
talets mitt får vi mycket pålitliga uppgifter om 
socknens befolkningsnumerär� 1 750 - 1825 
pendlade invånarantalet mellan 1 373 och 
1 627 personer, med både ner- och uppgångar. 
Härefter börjar åter en klar uppgång -mellan 
1830 och 1865 ökade befolkningen från 1 666 
till 2 413 personer. 

Befolkningsuppgången var sen jämfört med 
många andra orter. En observation man här 
möjligen kan göra är att folkökningsperioden 
från 1830-talet inte har motsvarats av en nyod
ling att döma av socknens uppgift till 1859 års 
finanskommitte - enligt denna var åkerarealen 
ungefär oförändrad från 1830-talets mitt till 
1859. Om detta håller streck kan vi här skönja 
en period av minskad självförsörjning på jord-
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bruksprodukter i Torup. Enligt samma rapport 
minskade boskapen under samma period. 

Den växande press på resurserna som den 
växande befolkningen kom att utgöra har 
säkerligen varit en viktig faktor bakom de för
ändringar som snart skulle komma att på 
djupet omforma Torups jordbruk, men detta 
är en annan historia. 

Marknader och tidiga industrier 
Ett starkt behov av sysselsättningar utanför 
det egentliga jordbruket har redan påvisats 
för Torups del: transportarbete mellan Små
land och Skåne är en sådan viktig binäring, 
som nämndes redan i slutet av 1600-talet och 
i landsbeskrivningen 1729 (se ovan). Drängar
nas säsongsarbete som tröskare i Skåne är en 
annan. 1 områdena närmast smålandsgränsen 
där det fanns skog förekom laggkärlstillverk
ning.1 13 Här har pengar dragits in till området. 
Marknadsinriktningen märks också bokstav
ligt genom utvecklingen av en marknad i 
Torup. 1723 hade Halmstad fått rätt att hålla 
en enskild marknad i socknen. Flera liknande 
marknader inrättades i grannskapet: 1750 i 
Krogsered och 1757 en vid Gyltige i Breared 
och 1765 en i Sjöared i Lagadalen. Halmstads
borgarna sålde på dessa marknader bröd, 
kakor, brännvin, öl, dricka, salt, ull, råg, korn, 
ärter, lin, hampa, järn, tobak, specerier och 
tyg.1 14 Här har torupbornas på binäringarna 
förvärvade slantar kunnat omsättas. Flera av 
de uppräknade varorna, särskilt spannmålen, 
bekräftar att det egentliga jordbruket i trakten 
inte räckte till för invånarnas försörjning. Ul
len visar att de egna fåren inte räckte till att 
skaffa råvara till ytterligare en viktig binäring 
i socknen - den textila hemindustrin. Även lin 
och hampa måste, åtminstone delvis, hämtas 
utifrån. Torup deltog även i den tidigare om
nämnda oxhandeln. Från 1827 och ett trettio
tal år framåt fanns också en kreatursmarknad 
i socknen om höstarna. Där såldes även en del 
skogsprodukter. Kreatursmarknaden utvid
gades med tiden även med en vårmarknad. 

Några tidiga försök att anlägga industrier 
förekom också i trakten. En tid på 1700-talet 
fanns ett spånbruk i Munkabol . 1 15 Gammels-



bro järn bruk var verksamt en period på 1 730-
talet . 1 1 6  Kanske f inns här samband med järn
privilegier för trakten som gavs 1 637 .  Mer be
stående blev Rydö bruk som var igång 1 742 -
1822. 1 1 7  Dessa industrier byggde på ortens be
tydande skogs- och torvresurser. Inte minst 
betydelsefu l l  var torven, som skars ut som 

tegelstenar och torkades i vinden, för att se
dan användas som bränsle - s k  "Skäretorv" . 
Av denna torv kunde göras f int kol t i l l  smi
de. 1 1 8 Här bör ha erbjudits en hel del välkom
na "extraknäck" åt allmogen. På 1 700-talet var 
ett betydande antal "torvdrängar" verksam
ma i socknen. 1 1 9 
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