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Rusthållarna på Blinkarp
De sattes då till 1/8 hemman vardera, vilket 
innebar att Blinkarp med en fjärdedel skulle 
svara för rusthållet till en soldat inom Sveriges 
armé. Frågan gäller nu var denne krigare hade 
sin hemvist. Inne i Röstånga by fanns ett “Ryt-
taretorp” längs Marieholmsvägens västsida, 
inritat på kartan från 1808 (se detta blad, s. 
7). Längan står där faktiskt ännu, idag som 
en stiligt hus i klarblått strax nedom uppfarten 
till Odensjövägen. För detta rusthåll svarade 
de samtida bönderna framme i byn. Det som 

Borta mellan Friluftsbadet och Idrottsplatsen i 
vårt samhälle går en väg västerut till Blinkarp. 
Namnet tolkas som att en Blinke här en gång 
anlagt sin utflyttaregård, sitt “Blinkatorp”, 
och väl då snarast någon gång i vikingatidens 
slutskede. År 1662, dvs. i början av svensk-
tiden, mättes egendomen upp och värderades 
då till ett halvt kronohemman. Vid Blinkarps 
enskifte 1822 uppdelades de dåvarande bruken 
på platsen i två lika delar, av lantmätaren kal-
lade Västre gård (1:2) och Östre gård (1:3). 
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Blinkarp bidrog till var tydligen att 
söka på annat håll, men var? Sva-
ret fann jag i en liten kassabok på 
Gamlegård i Billinge. På pärmens 
etikett står det i driven handstil: 
Bok för Rusthållet N° 50. Bögerup 
& Stockamöllan. Det framgår där 
att Sven Persson och Assar 
Bengtsson i Blinkarp svarade för 
detta rusthåll tillsammans med sex 
andra jordägare. Boken belyser 
villkoren för rusthållen i vårt gam-
la indelningsverk, som levde kvar 
fram till förra sekelskiftet. Första 
sidan i boken återges här i avtryck, 
med efterföljande förklaring.

Ordförklaringar: Trosspassevola- 
nen var ett bidrag till Statsverket 
för underhåll av trossen. Dolman 
var uniformsjackan, pantal(onger) 
var ridbyxor. “Aggement” (eg. 
augment, av lat. augeo, öka) var 
inkomster från ett hemman som 
tilldelats rusthållen för en utökning 
av deras inkomster.

Återstående räkenskaper för 
Rusthållet nr 50 år 1884 finns i bo-
ken på uppslagets högersida. Till 
dessa får jag återkomma.

Georg Welin

Fösta sidan.
Utgifter för Rusthållet nr 50, Kolleberga skvadron
1884     Debet Kronor öre
Januari  Köpt denna bok    1,50
Februari 26 Betalt Trosspassevolansen   3,78
” 28 för ny Dolma 34 kr, pantal. 15 49,00
Mars 4 Uppbördsmannens lön  1,50
” ” Reparation i Stallet   1,00
” ” Postporto för afsända penningar -,50
” 17 Betalt för reparation af Revolfren -,65
” 28 betalt foderlön för Nummerhästen 75,00
” ” Husarens halfva lön   75,00
    Summa Kronor 207,93
 Härifrån afgår 1883 års aggement  8,00
     Rest  199,93
Härtill betalar
M. Sonesson i Stockamöllan  81,23
Åke Nilsson i Bögerup   34,36
Karsten Nilsson ”   22,91
N. Påhlsson  ”   6,54
Nils Persson  ”  3,68
John Påhls Sterbh    1,23
Sven Persson i Blinkarp   24,99
Assar Bengtsson  ”   24,99
   Summa Kronor 199,93
Rätt uträknade intygas af Bögerup den 28 Mars 1884
Carsten Nilsson, Rusthållets förman

Hörby-tidningen 1892-08-29Okänd tidning 1902


