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119a Pusttorp  
 

 
 

Koordinater:  66 41 300 15 34 925 ca. 

 

Första uppgift: 1717-1733 

Sista uppgift:  1881-03-08 

Övrigt:  Ingenting av grunder eller övriga lämningar finns kvar, troligen  

borttransporterat och uppodlat eftersom det låg ute på gärdet. 

  

Pusttorpet (på Järilsbo ägor) 
 

I hfl 1691 nämns mellan Jöransbo och Qvarnbro "Jacob Puust" med hustrun Susanna. Denne 

Jacob Puust borde vara namngivaren till Pusttorpet. (soldatnamn, se nedan!).  

 

I hfl 1695 finns ännu Jacob Puust kvar. Men därefter inga spår. Kanske avled han samma år, 

1695, detta år finns ingen dödbok för Fläckebo. Annars har han troligen lämnat Fläckebo 

socken eftersom han ej syns i dess dödböcker efter 1695. 

 

I husförhörslängd 1699 omtalas en Per Ersson i Jöransbo gift med Elisabeth Andersdotter som 

blev änka 1715. Troligen är det samma Elisabeth som omnämnes i ”Pusttorp” i 1717 års 

husförhörslängd. Och 1734 antecknas hon som avliden i ”Puustorpet”. 

  

I hfl 1695 är antecknat något som liknar soldatnamnet ”Spaak” invid ”Puust”, men troligen 

står det i stället ”siuk”. I militärrullorna är Jakob Ersson Pust placerad för Färdskär (Haraker 

socken) initialt under soldatnamnet ”Lurandt” men verkar i Haraker byta till soldatnamnet 

”Pust”.  

Möjligen var ”Pust” en gammal soldatposition i Haraker – det fanns nämligen ett torp kallat 

”Posttorpet” (nuv. Lilla Bäckarna enl. hfl Haraker AI:I 1692) som kan ha motiverat ett sådant 

soldalnamn. Han är antecknad som ”sjuk” hela tiden då han var placerad i Haraker (Färdskär) 

1685-88. Dessförinnan var han placerad i majorens kompani vars rekryteringsområde verkar 

vara Hedemora, Folkärna By i södra Dalarna. Troligen är det här han hade soldatnamnet 

”Lurandt”. Innan dess var han placerad i trakterna kring Torpa socken. Där nämns han i 
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kapten Ankerfiels kompani (4:e kompaniet) vid mönstringen den 31/8 år 1682 och antecknas 

då som nyskriven soldat från Norrby i Torpa socken. 

Men beteckningen ”nyskriven” verkar diskutabel, ty i avskedsanteckningen 1688 anges att 

han skulle ha tjänat Kronan ända sedan 1665. I denna avskedsanteckning vid mönstringen av 

kapten Svinhuvuds kompani (där Färdskärpositionen ingick) i GMR 1688 kan man läsa 

följande för soldat nr 1022 (dig. bild 302): ”Jakob Ersson Pust. Gammal, hafwer tårrwerck i 

benen. Tiändt 23 åhr. Fåhr afskiedh och wnderhålld”. Det är alltså som avskedad soldat han 

kommer till Jöransbo ägor och där själv (??) uppför Pustorpet. 

I mantalslängderna är han skriven för Färdskär i Haraker ända till 1691, han kan alltså inte ha 

funnits i Fläckebo (Pusttorpet) under längre tidsspann än 1691-99. 

Var han tar vägen efter 1699 är oklart. 

 

 


