
Wirsbo Bruks kolförsörjning från befälsboställen och soldattorp vid Bergs och Västerås kompanier 

vid Västmanlands regemente. 

 

Av Bengt Antonsson och Hans Ling, 2012-11-05  

 

Träkolet 

 Virsbo ligger vid Kolbäcksån i Ramnäs socken. På andra sidan om den stora skogen i öster ligger 

Norråls by vid Svartån i Västerfärnebo socken.  Avståndet mellan Virsbo och Norrål är ungefär 14 km. 

Träkolen var fram till 1800-talets slut den viktigaste förutsättningen för järnindustrins placering och 

lönsamhet och brukens rätt att köpa kol var reglerad som en del i näringspolitiken. Wirsbo Bruk ägde 

en stor del av skogen på gränsen mellan Ramnäs och Västerfärnebo och hade tillgång till eget kol för 

större delen av sin produktion. Köpkolet var dyrt.  1828 betalades 2 riksdaler per stig för kol från 

Norråls skattebönder medan Wirsbos egna landbönder i Norrål enligt arrendekontraktet hade att 

leverera vardera 45 stigar som en del av arrendeavgiften. För överskjutande kvantitet erhöll de 16 

skillingar per stig. Det gick 48 skilling på 1 riksdaler.  

 Wirsbo Bruks räkenskaper finns bevarade från 1711. Vi har för ett 40-tal år, därav minst ett år 

varje decennium, undersökt samtliga leveranser av träkol från soldattorp och befälsboställen.  

 I Wirsbos bruksredovisning bokfördes kolen i början av den tid vi behandlar i 8 tunnors stigar 

om ungefär 12 hektoliter. Senare övergick man till 12 tunnors stigar. I vårt material förekommer 

detta första gången 1829. En mila gav ungefär 500 hektoliter. 

  

  
Kolmila vid Björktjärn, 6 km från Virsbo på tidigare Norråls 
mark, 1975. Foto Arne Hedström.  

Kolmila vid Kusmossen, 3 km öster om Virsbo, 
1980. Foto Arne Hedström. 

 

De militära enheterna 

 Den svenska armén har genomgått stora förändringar med folkuppbåd, utskrivningar av 

allmoge, rekrytering av yrkessoldater, den indelta armén med ständigt knektehåll , värnpliktsarmé 

och från 2010 yrkesarmé. 

 I Västmanland fanns sedan 1644 ett utskrivet regemente, Bergsregementet, bildat genom 

sammanslagning av tre äldre förband. Det namnändrades 1680 om till Drottningens Livregemente. 

Ur det bröts 1701 ut Sinclairs Bergsbataljon och Zeedtz Bergsbataljon, som 1712 slogs samman till ett 

nytt Bergsregemente , vilket 1719 tillsammans med andra förband gick upp i Garnisonsregementet i 

Malmö. Bergsregementet hamnade i Malmö därför att kungen inte litade på skåningar om dansken 



kom, utan då ville han ha pålitliga bergslagsbor på plats. I våra trakter ställde Västerfärnebo 

bergsfjärding upp med 10 soldater, 1 man på var 6:e bergsman. Norberg, Skinnskatteberg, Gunnilbo, 

Gisslarbo, Bockhammar och Virsbo ställde upp med tillsammans 61 man. Resten kom från bergslager 

från Svärdsjö i norr till Finspång i söder och från Huddunge i öster till Lindesberg i väster. Soldaterna 

rekryterades främst bland arbetslösa och folk som inte arbetade i bergshanteringen. De tjänstgjorde 

bara i krigstid och inte utomlands. 

 Västmanlands regemente nämns första gången i 1634 års regeringsform, men går tillbaks på 

olika äldre organisationer. 1623 beslöt Gustav II Adolf att bönderna i några bergslagssocknar, 

inklusive norra Västerfärnebo, skulle delas in i rotar om sex gårdar som var och en skulle hålla en 

knekt. Det bekräftades av drottning Kristina 1634 och utvidgades då att gälla för bönderna i hela 

Västerfärnebo socken. Införandet av den indelta armén med ständigt knektehåll befästes slutligen i 

en kunglig förordning den 5 december 1682. Avsikten var att ta bort den av bondebefolkningen 

avskydda utskrivningen och ersätta den med mera frivillig rekrytering och att delvis finansiera armén 

vid sidan av statsbudgeten. Så kom 1855 Västmanlands regementes soldater till större delen att 

finansieras av bönderna och befälen av avkastningen av statliga boställen med 8 486 rdr. Dessutom 

anslogs över statsbudgeten 25 704 rdr.  

           Den 3 januari 1683 utfärdade Karl XI en instruktion om hur roteringen skulle gå till vid 

Västmanlands regemente, till vars område också sydvästra Dalarna hörde. I princip skulle två 

bondgårdar ansvara för en soldat. I praktiken krävdes dock en mängd undantag och justeringar med 

hänsyn till gårdarnas varierande storlek, ägoförhållanden, bestående nyttjanderätter och andra 

omständigheter samt till statens, kyrkans och adelns behov och rättigheter, liksom till om gårdarna 

låg inom eller utom en bergslag.  

 Samtidigt skulle befälet tilldelas statliga gårdar som boställen (boställshemman) och inkomster 

från ytterligare några hemman (lönehemman/beställningshemman). Det systemet upphörde dock 

1875 då officerarna i stället fick kontant lön av staten.  

 De soldater och befäl som hade boställen i den nordvästra delen av Västerfärnebo tillhörde 

Bergslagens kompani – vanligen kallat Bergs kompani . De i Ramnäs hörde till Västerås kompani.  

 

Löner och löneförmåner 

 I fredstid var militäryrket ett deltidarbete, man tjänstgjorde någon månad varje år. Underhållet 

från rotarna var därför satt med hänsyn till att soldaten skulle ha inkomster också från annat håll. Det 

gällde i viss mån också officerarna. Från de större befälsboställena kunde man leverera en del kol och 

några soldater hade extrainkomster från deltagande i träkolshantering. I Wirsbos bruksbokföring 

finns uppgifter om en del av denna verksamhet, inköp av träkol. Andra insatser döljs under rubriker 

som dagsverkslön och ackordsarbete. 1779 och 1785 var det ”militära” kolets andel av Wirsbos 

kolförbrukning 339 respektive 457 ½ stigar av totalt 3 950 respektive 4 566 stigar.  

 Rotens ersättning till soldaten i form av pengar och naturaförmåner var ytterst en 

förhandlingsfråga mellan soldaten och rotebönderna och varierade starkt inom olika förband och i 

skilda delar av landet. Soldater och korpraler vid Västmanlands regemente hade en torpstuga med 

tillhörande mark som löneförmån till skillnad från Dalregementets soldater som inte hade soldattorp. 

Torpstugans storlek var reglerad i ”Stadganden rörande Rotehållaren och Soldaten wid indelta 

Infanteri-Regementen” i flera utgåvor under 1700-talet medan tillhörande jord kunde variera starkt. 

Så hade 1862 Sörboms torp i Nordanö rote i Ramnäs nära 7 hektar jord, att jämföra med 

genomsnittet 0,4 hektar jord för regementets samtliga torp.  



 När soldaterna deltog i krig eller andra kommenderingar ålåg det rotebönderna att hjälpa 

hustrun att sköta soldattorpet.  Befälsboställena sköttes av den hemmavarande hustrun eller anställd 

personal om bostället inte var utarrenderat.   

 Löneskillnaderna var stora mellan olika vapenslag och regementen och framför allt mellan 

olika grader. Enligt 1703 års lönestat skulle en överste i kontantlön ha 156 daler om året, en major 62 

daler, en kapten 37 daler, en sergeant 9 daler och en korpral 3 daler. För dem som hade 

boställsförmån minskades kontantlönen till 69 daler för översten, 40 för majoren, 28 för kaptenen, 4 

för sergeanten och 0 för korpralen.  Boställenas jordareal varierade med officersgraden på samma 

sätt som kontantlönen. Också bostadshusen var olika stora.  Det högsta befälet bodde ofta i 

herrgårdsliknande byggnader. En kapten skulle ha ett rödmålat hus i ett och ett halvt plan och med 

kök och fyra rum på bottenvåningen. Underofficerarnas bostäder var mindre och skulle ha röda 

knutar. Soldattorpen skulle ha kök och kammare och vara omålade, men med soldatens nummer 

skrivet med rödfärg på gaveln.  

 

Rekrytering och avsked 

  Soldaterna rekryterades av roten som hade att betala värvningspengar, kallat knektlega, ofta 

motsvarande ett par årslöner. Undantagsvis kunde roten slippa knektlega genom att rekrytera någon 

av de pojkar som socknen hade rätt att ta hand om och uppfostra till soldater. Det tycks dock inte ha 

förekommit i någon nämnvärd omfattning. Soldaterna pensionerades vanligen efter 25 eller 30 

tjänsteår och ”sattes då på undantag”, de fick (liksom soldatänkan) av tillträdande soldat någon eller 

några förmåner som exempelvis bostad, odlingsvret eller plats för ko i ladugården. Den förre 

soldaten kunde också ibland få någon mindre pension från Vadstena krigsmanskassa eller dess 

efterföljare. Under tiden 1788 till 1895 var den genomsnittliga tjänstgöringstiden för de sammanlagt 

tio soldaterna i Gammelby och Nordanö rotar i Ramnäs 23,5 år. Ingen av dessa soldater kom att följa 

sitt regemente ut i krig. 

 De högre officerstjänsterna tillsattes av kungen och de lägre av regementschefen. Under 1700-

talet utvecklades ett system, som fanns kvar fram till 1833, där den som efterträdde en officer som 

avgick av åldersskäl fick betala denne ett belopp för hans fortsatta försörjning. Det motsvarade 

ungefär 8 årslöner för en fänrik och 2,3 årslöner för en överste. Detta, i kombination med att 

officersboställena kunde vara olika lönsamma och ligga mer eller mindre lämpligt placerade i 

förhållande till en officers privata jordegendom, ledde ibland till en ekonomisk spekulation i 

officerstjänster. En sådan förefaller kunna ligga bakom några tjänstebyten som återspeglas i vårt 

material. Kaptenerna vid Bergs kompani tjänstgjorde i genomsnitt 5,9 år under tiden 1685-1875, 

innan de bytte tjänst, befordrades eller stupade i fält. 

 

Boställen och soldattorp 

 Befälsboställena i Västmanlands regemente var av varierande storlek. Enligt en värdering på 

1850-talet, grundat på avkastning, värderades kaptensbostället i Norrål om 1 mantal till 236 rdr 

jämfört med regementets värdefullaste kaptensboställe, Folkare, om 350 rdr, och Väsby, det minst 

värdefulla, om 140 rdr.  Sergeantbostället i Västanberg om ¼ mantal värderades till 50 riksdaler, 

bland de lägst värderade inom regementet. De värdefullaste boställena levererade in en del av 

överskottet till regementskassan för fördelning till de boställen som hade sämre avkastning. 

 Mellan 1685 och 1875, tjänstgjorde vid Bergs kompani 32 kompanichefer med 

boställshemman i Norrål. Förutom inkomsterna från bostället ingick i deras lön inkomster från gårdar 

i Hemmingbo, Lifsdal, Västerdjupkärr, Brännbo, Prästhyttan, Hästbäck, Nyhyttan, Hökmora och 



Norrby. Övriga befälsboställen i Bergs kompani var 1692 för löjtnanten Islingby, sergeanten Ålsvarta, 

furiren Norr Salbo och rustmästaren Sör Salbo, alla i Västerfärnebo, samt för fänriken Fiskarbo och 

fältväbeln Skarviken, båda i Norrbärke. Med tiden flyttades några av boställena. År 1855 bodde 

exempelvis fanjunkaren i Norr Salbo, sergeanten i Fiskarbo och en sergeant eller furir i Västanberg i 

Västervåla. 

 De officerare som hade boställshemman var tvungna att bo där för att lätt kunna nås i 

brådskande situationer. Med tiden kunde de dock få tillstånd att bo på någon annan gård i närheten 

och de flesta officerare kom med tiden att göra så. 1833 upphörde helt officerarnas skyldighet att bo 

på sina boställen och på 1870-talet avvecklades systemet med befälsboställen. Officerarna fick i 

stället kontant lön från staten. Den varierade fortfarande stort mellan graderna. En sergeants lön 

motsvarade ungefär 5 % av överstens lön.  

 Som en jämförelse kan nämnas att i gränslandskapet Savolax fanns runt sekelskiftet 1800 

Savolaxbrigaden med Savolax infanteriregemente (indelt), Savolax jägare (värvat) och Karelens lätta 

dragonregemente (indelt) med ett reservregemente (värvat). 1805 ägde/innehade militärer i Savolax 

91 av totalt 110 herrgårdar och 16 befälsboställen. Fem av de 16 befälsboställena beboddes mellan 

1790 och 1850 aldrig av något befäl med den grad bostället var avsett för. Exempelvis bodde en 

överstelöjtnant på ett fänriksboställe.  

   

  
Norråls by med kaptensbostället högst upp enligt utsnitt ur 

Häradsekonomiska kartan 1908. Kaptensboställets mark 

sträckte sig i sydväst till sockengränsen. Wirsbo ägde från 

början de två frälsegårdarna Sörgården, sålda någon gång 

mellan 1855 och 1873. När Wirsbo förvärvade Hörnsjöfors 

1903 ingick såväl Sörgården som Mellangården i köpet.  

         1918 sålde Domänverket före detta kaptensbostället 

med mark runt Norråls by och behöll större delen av 

skogen. Efter 1952 har bostadshusen styckats av. 

         1929 sålde Wirsbo tre gårdar om tillsammans knappt 

90 hektar i Norrål till olika privatpersoner. 

Utsnitt från bilaga till bytesavtal 1948 mellan 

Kungl. Domänstyrelsen och Wirsbo. 

Kaptensboställets marker i grönt, Wirsbos i rött 

(C, D, E, och F Sörgården och Mellangården. B del 

av Svarvarbo, G del av Sörål och H del av Forss.) 

Genom markbytet fick Wirsbo 116 hektar från 

före detta kaptensboställets västra del (A, grönt 

med röda streck) i utbyte mot 174 hektar, det 

mesta från Mellangården och Sörgården  

(B, C, D, E rött med gröna streck). Wirsbo sålde 

marken 1982 till AB Karl Hedin. 

            

            Kaptensbostället i Norrål var på ett mantal. Enligt laga skiftesakten från 1855 fanns där ett 

boställshus i en våning med 5 rum och kök samt vind med vindskammare (28,5 alnar långt, 14,5 alnar 

brett och 14 stockvarv högt) och nyligen försett med kakelugnar men utan farstu, ett fristående kök 

med bakstuga, en landbondebostad, en källare, en bod, en spannmålsbod, ett stall, en ladugård, ett 



svinhus, ett halmlider, två lador, en kölna, en smedja och en bastu. Avrösningsjorden var 1 222 

tunnland samt åker och äng 188 tunnland. Till detta kom två torp, Gärsjötorp och Hagtorpet. 

Bostället hade mycket skog som kunde utnyttjas för kolning. Kaptenerna kolade knappast själva men 

arbetet kunde utföras av landbönder eller drängar. 

Wirsbo Bruks frälsegårdar (gårdar befriade från skatt) i Ramnäs socken ingick i No 71 

Nordanö och No 72 Gammelby rotar och brukets enda skattegård i Ramnäs, Gammelby, tillhörde No 

74 Seglingsbo rote, alla i Västerås kompani.  I Norrål ägde bruket 1828 Sörgården, bestående av två 

frälsegårdar på sammanlagt ett mantal med ca 573 tunnland avrösningsjord och ca 84 tunnland åker 

och äng. Norrål omfattade dessutom Mellangården, bestående av fyra skattegårdar på sammanlagt 

ett mantal med ca 646 tunnland avrösningsjord och ca 76 tunnland åker och äng. Sörgården ingick i 

No 134 Boda rote i Bergs kompani. 

 

 
Före detta kaptensbostället i Norrål . Det är troligen den ursprungliga boställsbyggnaden  som 

på sin tid ersattes av en ny, nu flyttad.  Foto Hans Ling 2011. 

 

  
Sergeantbostället i Västanberg, utsnitt ur Härads-

ekonomiska kartan, årtal 1905-1911, 1 km sydväst om 

Västervåla kyrka, 8 km norr om Virsbo.  Det kallades i 

början av 1900-talet Möllers efter den siste sergeanten 

som bodde där. Han avled 1902. Nu heter stället Grönbo.  

Före detta sergeantbostället i Västanberg, nu 

namnändrat till Grönbo. På 1920-1930-talet 

köptes fastigheten av grannen Brusling. Huset fick 

övervåning med material från några rivna uthus. 

Foto: Hans Philip, Västervåla, 2012.  



Leverantörer och leveranser 

 Wirsbo Bruks räkenskaper finns bevarade från 1711. Vi har för ett 40-tal år undersökt samtliga 

leveranser av träkol från soldattorp och boställen, därav minst ett år i varje decennium. Vi har i vår 

sammanställning angivit kolets ursprung enligt bruksredovisningen även i de fall vi vet att 

leverantören bodde på annat håll. Till skillnad från i räkenskaperna har vi använt enhetliga 

benämningar på personer och platser och modern stavning av namn. 

 

  
Från 1712 års bruksredovisning. Foto  Bengt 
Antonsson, 2011. 
 

Från 1752 års bruksredovisning. Foto  Bengt 
Antonsson, 2011. 
 

1712 levererade  

- Christina Holling, 48 stigar kol från kaptensbostället i Norrål. 

  

            I vårt material är Christina Holling den enda kvinna som i eget namn levererat kol. I mars 1709 

hade ungkarlen Axel von Hirscheit utsetts till kapten för Bergs kompani, men bara tre månader 

senare blivit tillfångatagen av ryssarna i slaget vid Poltava. I november 1709 blev Christina Hollings 

man Johan von Hoen chef för det nyuppsatta Bergs kompani och avgick i januari 1710 med 

regementet till Skåne. Där deltog han i slagen vid Hälsingborg och sedan i striderna vid Gadebusch 

och Tönningen, där han blev tillfångatagen av danskarna. Efter en tid lyckades han rymma och 

återfick 1716 befälet över Bergs kompani. Han deltog så i belägringen av Fredrikssten 1718, där Karl 

XII dog, och i striderna i Roslagen 1719. Det året avskedades han för grov misshandel och 

landsförvisades. Man vet inte vart han tog vägen eller när han dog. 1723 återvände Axel von 

Hirscheit från fångenskapen i Ryssland, återtog befälet över Bergs kompani, gifte sig med Sofia 

Helena von Rosen och bosatte sig på Norrål. Vid hans pensionering 1733 flyttade makarna till Sala. 

 

1716 levererade 

- Christina Holling, Norrål, 106 ½ stigar kol. 

 

1726, 1731 och 1732 levererades inget militärt kol. 

 

1741 levererade 

- kaptenen Peter Efwert, Norrål, 268 ¼ stigar kol.  

 

 Efwert var född i Sala 1684. 1701 deltog han som mönsterskrivare vid Väsby kompani av 

Västmanlands regemente i Karl XII:s övergång av Daugava (Düna) och 1702 i slaget vid Kliszow, där 



han sårades. 1703 var han som volontär vid Livkompaniet med vid belägringen av Torun (Thorn). 

1706 deltog han som adjutant i slaget vid Fraustadt och 1708 som löjtnant vid Väsby kompani i slaget 

vid Holovzin. 1709 sårades han för andra gången under belägringen av Veprik och för tredje gången i 

slaget vid Poltava. Vid Perevolotjna blev han kort därefter tillfångatagen och hölls som krigsfånge i 

Kasan vid Volga till 1719, då han lyckades rymma och till fots ta sig till Karlskrona. Där utnämndes han 

till kapten för Bergs kompani och deltog 1720 i striderna på Åland. 1731 blev han kapten vid Salbergs 

kompani för att 1733 åter bli chef för Bergs kompani. 1737 gifte han sig med den 22-åriga Charlotta 

Ahlbom, dotter till brukspatronen på Forss (Hörnsjöfors) som hon ärvt 1723. 1739 lämnade Efwert 

tjänsten och tog över Forss, där han avled 1750. Till Forss hörde kvarn, såg, Landforsens hytta, 

Hästbäcks nedre hammare och 4/12 delar av Lämma hammarsmedja. Forss kolbehov var 1741 

gissningsvis något mindre än hälften mot Wirsbos. Endast en mindre del kom från Forss egna skogar. 

 

1745 levererade 

-kaptenen Jonas Billman, Norrål, 188 ½ stigar kol. 

 

 Billman hade som fältväbel 1711 blivit tillfångatagen under striderna vid Wismar, men frigavs 

och deltog som löjtnant vid Salbergs kompani av Västmanlands regemente i Karl XII:s fälttåg i Norge 

och i striderna i Roslagen 1719-1721. Han blev 1742 chef för Bergs kompani, men bytte 1746 tjänst 

med sin löjtnant Sven Ekestubbe.  

 Sven Ekestubbe innehade Norrål från 1746 till sin död 1755, men tycks inte ha levererat någon 

kol till Wirsbo. 

 

1752 levererade 

-fältväbeln Carl Rydell, 45 stigar kol från sergeantbostället i Västanberg i Västervåla. 

 

 Carl Rydell var son till Lars Rydell, vilken varit chef för Väsby kompani till 1750 och sedan 

bosatte sig i Sala till sin död 1761.  

 

1761 levererade  

- kaptenen Johan Ulrik Kröningssvärd, Norrål, 67 ½ stigar kol från 5 kolare.  

- fänriken Georg Eurell  31 ½ stigar kol från löjtnantsbostället i Ålsvarta i Västerfärnebo .  

 

 Kröningssvärd hade blivit fänrik vid Bergs kompani 1745 och kapten vid Livkompaniet 1754. 

Han deltog i kriget i Pommern 1757 och 1758, men blev hemsänd på grund av sjukdom.  Redan 

samma år blev han dock kapten för Salbergs kompani och 1761 kapten för Bergs kompani . Han tycks 

då redan ha bott på kaptensbostället i Norrål, eftersom hans yngsta dotter föddes där 1760. Han var 

riksdagsman 1771. Hans hustru Eva Charlotta Uggla avled på Norrål 1773 och han lämnade då vid 50 

års ålder det militära och flyttade till By socken. 1790 blev sonen Abraham Zakarias Kröningssvärd 

kapten för Bergs kompani.  

 Eurell var född i Västerfärnebo 1725 som son till komministern, sedermera kyrkoherden i 

Tortuna Georg Eurelius. Han gifte sig 1754 i Ålsvarta med Elisabeth Sofia Wigell, född 1731 i 

Västerfärnebo som dotter till löjtnanten Johan Lorentz Wigell och Katarina Kristina Christernin, 

dotter till prosten Petrus Christernin och Anna Elvia. Eurell blev furir vid Bergs kompani 1749 och 

sergeant 1751. 1758 deltog han i slagen vid Pasewalk, Hardenbeck, Fehrbellin och Tarmow i 

Pommern och striderna på Usedom och utnämndes till fältväbel och fänrik. 1759 deltog han i 



erövringen av Wollin men sårades då hans fartyg sprängdes i luften och blev hemsänd 1760. 1762 var 

han tillbaks i tjänst och deltog i slaget vid Neu Kahlen. 1763 blev han fänrik vid Österbottens 

regemente, men förflyttades redan samma år till sekundmajorens kompani av Västmanlands 

regemente. 1770 blev han fänrik vid Bergs kompani. 1773 avgick han med pension vid 48 års ålder.  

 

1762 levererade  

- kaptenen Johan Ulrik Kröningssvärd, Norrål, 80 stigar kol från 8 kolare och 33 stigar eget kol.   

- fänriken Georg Eurell  39 stigar kol från löjtnantsbostället i Ålsvarta i Västerfärnebo .  

 

1773 levererade  

- kaptenen Johan Ulrik Kröningssvärd, Norrål, 121 ½ stigar kol från 6 kolare. 
- sergeanten Samuel Sahlstedt, Västanberg, 49 ½ stigar kol. 
 
Sergeanten Samuel Sahlstedt, Västanberg är okänd för oss. Information om underofficerare saknas 
vanligen i motsats till officerare och soldater. 
 
1774 levererade  
- kaptenen Johan Ulrik Kröningssvärd, Norrål, 66 ½ stigar kol från 5 kolare. 

- sergeanten Samuel Sahlstedt, Västanberg,  51 stigar kol från 2 kolare. 

- soldaten Mats Persson Dunderberg, Norrål, 16 ½ stigar kol. 

 

 Soldat No 73 Mats Persson Dunderberg vid Karmansbo rote (1872 namnändrades roten till 

Bovallen), i Heds socken Bergs kompani, antogs som soldat den 24 mars 1772, 22 år gammal och 

ogift. 1777 återtog han sitt ursprungliga namn Hedlund. Han gifte sig 1783 och begärde och fick 

avsked för skröplighet den 26 februari 1786. Uppgiften om Norrål efter Dunderbergs namn kan 

kanske förklaras med att bruksbokhållaren ansåg det viktigare att ange varifrån kolet kom än 

soldatens hemvist. Wirsbo hade rätt att köpa kol från Norrål och Dunderberg kolade möjligen på 

Norråls skog. 

 

1775 levererade  

- majoren Johan Ulrik Kröningssvärd, Norrål, 109 stigar från 5 kolare. 

- sergeanten Samuel Sahlstedt, Västanberg,  18 stigar kol från 1 kolare.  

- soldaten Mats Persson Dunderberg, Norrål, 4 ½ stigar kol. 

 

 Kröningssvärd fick som en hedersbetygelse titeln major vid pensioneringen 1773. I 

bruksräkenskaperna kallades han dock fortfarande kapen 1774, men detta rättades 1775. 

 

1776 levererade  

- kaptenen Lars Stiernstam, Norrål, 187 ½ stigar från 8 kolare. 

- sergeanten Samuel Sahlstedt,Västanberg,  47 ½ stigar kol från 4 kolare. 

- soldaten Mats Persson Dunderberg/Hedlund , Norrål, 55 ½ stigar kol. 

 

 Lars Stiernstam var son till amiralitetsrådet Lars Mozelius, vilken 1770 adlades tillsammans 

med sina barn och tog namnet Stiernstam. Lars hade blivit kapten i armén 1761 och deltagit i kriget i 

Pommern 1761 och 1762, Genom ett tjänstebyte kom han 1762 som löjtnant till Västmanlands 

regemente där han genom flera tjänstebyten kom att vara löjtnant vid majorens kompani och Väsby 



kompani samt kapten vid majorens kompani, Väsby kompani och livkompaniet innan han 1774 blev 

chef för Bergs kompani. Tre år senare blev han major för att efter sina insatser under kriget i Finland 

1790 av Gustav III inför fronten utnämnas till överste och tio år senare bli generalmajor. 

 

1777 levererade  

- kaptenen Lars Stiernstam, Norrål, 160 stigar kol från 6 kolare. 

- soldaten Mats Persson Dunderberg, Norrål, 62 ½ stigar kol. 

 

1778 levererade  

- kaptenen Lars Stiernstam, Norrål, 207 stigar från 8 kolare. 

- soldaten Mats Persson Hedlund, Norrål, 23 stigar kol.  

 

             Tydligen behöll Stiernstam kaptensbostället i Norrål även sedan han blivit major 1777. 

 

1779 levererade  

- majoren Lars Stiernstam, Norrål, 279 stigar från 9 kolare. 

- soldaten Mats Persson Hedlund, Norrål, 60 stigar kol. 

 

1780 levererade  

- majoren Lars Stiernstam , Norrål, 8 stigar kol. 

- kaptenen Cornelius Ulrik Kruse , Norrål, 72 stigar från 5 kolare och 81 stigar eget kol. 

- soldaten Mats Persson Hedlund, Norrål,  61 stigar kol. 

 

 Cornelius Ulrik Kruse hade deltagit i kriget i Pommern 1757-1760 som fänrik vid Drottningens 

livregemente. Efter kriget placerades han vid Södermanlands regemente, men bytte sig 1763 till 

Västmanlands regemente, där han tjänstgjorde som sergeant först vid livkompaniet och sedan vid 

överstelöjtnantens kompani för att sedan bli fänrik vid Strömsholm kompani och så stabslöjtnant vid 

majorens kompani. 1771 återgick han till Södermanlands regemente, men kom redan samma år 

tillbaks till Västmanlands regemente, där han blev stabskapten vid överstelöjtnantens kompani 1775 

och 1777 kapten för Bergs kompani. På den posten stannade han till 1782 då han bytte till sig en 

tjänst vid Bohusläns regemente. En månad senare gick han i pension och bosatte sig i Irsta. Vid 

avskedet fick han titeln major. Han var gift med Elisabet Kristina Friedrichson från Bjurfors bruk, 

syster till Johan Ulrik Kröningssvärds svärson Fredrik Mattias Friedrichson, vilken var chef för Bergs 

kompani 1793-1802. 

 

1781 levererade  

- kaptenen Cornelius Ulrik Kruse, Norrål,  156 stigar från 9 kolare och 109 ½ stigar eget kol. 

- sergeanten Peter Berg, Västanberg, 42 stigar kol. 

- soldaten Mats Persson Hedlund, Norrål,  64½ stigar kol. 

 

 Peter Berg var född 1748 och bodde fram till sin död 1786 på Västanberg. 

 

 

 

 



1782 levererade  

- majoren Cornelius Ulrik Kruse , Norrål,  106 ½ stigar kol. 

- sergeanten Peter Berg, Västanberg,  15 stigar kol. 

- soldaten Mats Persson Hedlund, Norrål,  55 ½ stigar kol. 

 

1783 levererade  

- sergeanten Peter Berg, Västanberg,  22 ½ stigar kol. 

- soldaten Mats Persson Hedlund, Norrål, 43 ½ stigar kol. 

 

1784 levererade  

- majoren Cornelius Ulrik Kruse, Norrål, 361 ½ stigar kol. 

- sergeanten Peter Berg, Västanberg,  19 ½ stigar kol. 

- soldaten Mats Persson Hedlund, Norrål, 96 stigar kol. 

- soldaten Mats Matsson Ålberg, Sörål, 46 ½ stigar kol. 

 

 Kruse fortsatte tydligen att disponera kaptensbostället i Norrål, trots att han lämnat tjänsten 

1782. 

 Söråls rote av Bergs kompani låg strax söder om Norrål. Soldat No 127 Mats Matsson Ålberg i 

Sörål fick avsked den 3 juni 1788 vid 49 års ålder efter 21 års tjänst. 

 

1785 levererade  

- majoren Cornelius Ulrik Kruse, Norrål, 361 ½ stigar kol. 

- sergeanten Peter Berg, Västanberg, 15 stigar kol. 

- soldaten Mats Persson Hedlund, Norrål, 58 ½ stigar kol. 

- soldaten Mats Matsson Ålberg, Sörål, 22 ½ stigar kol. 

 

1786 och 1791 levererades inget militärt kol. 

 

1795 levererade 

- majoren Abraham Kröningssvärd, Norrål, 238 ½stigar kol. 

 

 Abraham Kröningssvärd var son till den ovan nämnde Johan Ulrik Kröningssvärd och Eva 

Charlotta Uggla. Vid 12 års ålder blev han furir vid Bergs kompani och vid 19 år fänrik. Som kapten vid 

Salbergs kompani deltog han i kriget i Finland 1788 och 1789. I slaget vid Uttismalm 1789 fick han ett 

skott genom munnen som krossade tänderna i den högra underkäken. Som belöning utnämndes han 

på slagfältet till major. Eftersom han varit mycket pratsam gjorde sig hans kamrater lustiga över att 

han plötsligt blivit tvungen att hålla tyst. 1790 blev han chef för Bergs kompani. Han gick i pension 

efter ett slaganfall 1795. Sedan 1783 var han gift med Magdalena Polhammar, dotter till 

brukspatronen på Forss och brorsons dotter till uppfinnaren Christoffer Polhem. De var bosatta på 

Stävre i Västerfärnebo fram till 1792, då de flyttade till Norrål. Efter Kröningssvärds pensionering 

flyttade de till Benbäcks majorsboställe i Möklinta. 

 

1798 levererade 

- majoren Fredrik Mattias Friedrichson, Norrål, 27 stigar kol 

- sergeanten Carl Fellers, Västanberg, 30 stigar kol. 



 Också Friedrichson deltog i slaget vid Uttismalm. Han var född på Bjurfors som son till 

inspektoren där och gift med Abraham Kröningssvärds syster Ulrika Charlotta. Sin militära bana 

började han vid 16 års ålder 1768 som volontär vid Bergs kompani.  I kriget i Finland deltog han som 

kapten vid överstelöjtnantens kompani. Efter slaget vid Valkiala blev han 1793 kapten vid Bergs 

kompani. 1796 utnämndes han till major och deltog sedan i striderna i Pommern, Norge och Finland 

1806-1808. Efter slaget vid Oravais 1808 drabbades han av en svår förkylning och avled i en släde på 

torget i Uleåborg. 

 Carl Dan Fellers var född 1768 i Bro församling och innehade Västanberg från 1792 till 1798. 

 

1802 och 1803 levererades inget militärt kol. 

 

1813 levererade  

- kaptenen Karl Fredrik Stierneld, Norrål, 60 stigar kol.  

 

 Stierneld utexaminerades från krigsakademin på Karlberg 1795 och antogs som kornett vid 

Livregementets husarer. Hans föräldrar hade dock inte råd att betala för en sådan tjänst och han 

hamnade därför i stället 1799 som fänrik vid Västmanlands regemente. 1805 blev han löjtnant vid 

Strömsholms kompani och 1809 kapten där. Han deltog i kriget i Norge, Finland och Västerbotten 

1808 och 1809 och sårades i slaget vid Sävar. 1810 blev han chef för Bergs kompani. 1812 

förflyttades han åter till Strömsholms kompani och 1813 gick han i pension vid 31 års ålder p.g.a. 

skadorna från Sävar. 

 

1815 levererades inget militärt kol. 

 

1816 levererade  

- majoren Gustav Karl Piper, Norrål, 72 stigar kol. 

 

 Piper deltog som löjtnant vid Göta garde i kriget i Pommern 1805 och 1806. 1809 blev han 

först löjtnant och sedan kapten vid Västmanlands regemente och deltog i kriget i Västerbotten 1809. 

Följande år blev han kapten vid majorens kompani och 1813 chef för Bergs kompani. 1815 fick han 

titeln major utan ändrade arbetsuppgifter. Han avled i Västerås 1830. 

 

1817 levererades inget militärt kol. 

 

1818 levererade  

- majoren Gustav Karl Piper, Norrål, 49 stigar kol.  

 

1826 levererades inget militärt kol. 

 

1828 levererade  

- majoren Gregori Aminoff, Norrål, 86 1/4 stigar kol. 

 

          Gregori Aminoff var son till Adolf Aminoff, chef för Savolaksbrigaden 1796. Gregori var född i 

Rantasalmi 1788. Han blev fänrik 1806 och löjtnant 1809. Han deltog med Savolaks 

infanteriregemente 1808-09 i slagen vid Läppåvirta, Kuopio, Revolaks, Lappo, Alavo, Virdois, 



Kuortane, Ruona, Salmi, Ylaistaro och Oravais, där han sårades. Två månader senare och var han åter 

i tjänst och deltog  i de två kända slagen vid Virta bro där han förde befäl över eftertruppen om 60 

man i den sista så kallade månskensräden. Han deltog sedan också i striderna vid Umeå, Degernäs 

och Hörnefors. Efter Sveriges förlust av Finland löstes Savolaxbrigaden upp i Västerås 1810 och flera 

av officerskamraterna övergick till Västmanlands regemente där Aminoff blev löjtnant. 1813 deltog 

han som bataljonschef i striderna vid Gross-Beeren, Gühlsdorff, Dennewitz, Leipzig, Travemünde och 

Maastricht. 1814 var han med i Tistedalen i Norge där han sårades. 1820 blev han major och 1822 

chef för Bergs kompani . 1834 fick han Gränby som boställe och 1835 blev han överstelöjtnant och 

kommendant på Karlstens fästning i Marstrand där han kom att sluta som överste. 1839 publicerade 

han ”Relation om f d  Sawolaxbrigadens af Kongl. finska arméen deltagande i 1808 & 9 årens fälttåg i 

Finland och Wästerbotten jemte underrättelser om dess upplösning 1810, med förteckningar på de 

vid under nämnda tid tjänstgörande officerare och civil-embetsmän ”. Han avled 1847. 

 

 
 
 
Gregori Aminoff. Foto från 
Sparre, Sixten A:son  
(1930, 1933). Kungl 
Vestmanlands Regementes  
Historia, del 5 

 

 

1829 levererade  

- majoren Gregori Aminoff, Norrål, 20 stigar kol (12 tunnors). 

 

1832 levererade  

- majoren Gregori Aminoff, Norrål, 118 stigar kol (12 tunnors).       

  

1841, 1844, 1848, 1855 och 1865 levererades inget militärt kol. 

 

1867 levererade  

– majoren Alfred Fredenberg, Norrål, 61 ½ stigar kol (12 tunnors).       

 

 Alfred Fredenberg var född den 17 april 1817 i Sala. Han blev furir i Västmanlands regemente 

10 juni 1833, men gjorde ett avbrott i den militära karriären som disponent på Lisjö Bruk 1847 – 

1851. Han blev kapten och chef för Bergs kompani 1854 fram till 1871 då han bytte tjänst till 

Överstelöjtnantens kompani. Han blev major 1865 och tog avsked 1874. Han gav ut två böcker, ”Om 

svenska krigare efter Poltava slaget” och ”Anteckningar rörande det svenska indelta infanteriets 

uppkomst och utveckling från äldsta tider”. 



 Sonen Karl Fredenberg, född 1857 på Axholms gård i Fläckebo, hade i början av 1900-talet en 

ledande ställning inom svensk skogsvård, bland annat som chef och generaldirektör för 

Domänstyrelsen mellan 1905 och 1924. En tid intresserade han sig för skogen just kring Norrål. Han 

var en av initiativtagarna till och grundarna av Svenska Naturskyddsföreningen 1909. 

 

1868 – majoren Alfred Fredenberg, Norrål, 61 2/3 stigar kol (12 tunnors).       

 

1871 – majoren Alfred Fredenberg, Norrål, 225 2/3 stigar kol (12 tunnors).       

 

1872 – majoren Alfred Fredenberg, Norrål, 172 3/4 stigar kol (12 tunnors).       

 

1873 – majoren Alfred Fredenberg, Norrål, 66 ½ stigar kol (12 tunnors).       

 

1876, 1877, 1879 och 1884 levererades inget militärt kol. 

 

Slutsatser 

 Inom och nära det område där Wirsbo hade rätt att köpa kol fanns tre befälsboställen med 

skogar som tillsammans var lika stora som ungefär 15 % av Wirsbos. Där fanns också kanske tolv 

soldattorp där soldaterna hade kunnat kola som en del av sin försörjning. Militärens betydelse för 

träkolsförsörjningen vid Wirsbo var liten bortsett från några enstaka år då det militära kolet var 

ungefär 10 % av brukets kolförbrukning. För soldaternas och befälens försörjning spelade träkolen 

ännu mindre roll. Den mest berörde, soldaten Dunderberg/Hedlund, gjorde i tolv års tid årligen 

uppskattningsvis omkring 80 dagsverken vid en mila för att leverera runt 50 stigar kol. 

 Wirsbo begärde i början av 1800-talet av sina två landbönder i Norrål minst 90 stigar kol 

årligen. Kolleveranserna från kaptensbostället var jämförelsevis små trots att skogen var något mer 

än dubbelt så stor som Wirsbos två gårdar tillsammans. Det förefaller som om militären inte 

utnyttjade utkomstmöjligheterna i kolhanteringen särskilt väl.  

           Möjligen löste Bruket kolförsörjningen utan att övertala och hjälpa möjliga leverantörer att 

leverera, möjligen var befälen ointresserade av skogsbruk till skillnad från jordbruk. Det är ändå 

intressant att se hur krigsmakten genom kolleveranser indirekt hjälpte till att bygga upp industrin i 

Bergslagen och hur industrin genom kolköpen bidrog till kostnaderna för krigsmakten. Denna 

ömsesidiga koppling tycks inte tidigare ha studerats. Ett närmare studium av detta samband skulle 

kanske också kunna visa på sociala kopplingar mellan officerskåren och bruksägarna och på 

möjligheten för folk att försörja sig genom att arbeta både åt krigsmakten som soldater och åt 

industrin som kolare. Också soldathustrurnas roll måste ha blivit en annan när mannen långa tider 

inte bodde hemma, utan i en kolarkoja långt bort i skogen. 
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