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-:i*r.iiJ rubrik: ,nybt;ci-
jar,e vid Saleboda> : Anders Pålsson,
', Ma.ts Jöransson, Ilenrik Jae,obsson ,o.

iHenrik Nilson. Av d,essa har j,u tra-
i ditionen mest syssel'satt sig med clen

1sistnämn,de. Det tidigast,e dokument,
'som närmare oldar om denna HenrikrNiilssons infiyttning, är väl det visi-
jtalioruprotokoll, som uppsatts av
'prosten Drivius fi'ån Arboga, r'iJken
i- på grunC av en framst,äl,ining a\-rbergs'lagsfinnalna (Nås-, Grengie,
Beike, och en del Wermlandsfinnar-)
'att fä egen sittande präst häroppe,
tiil dormkapitlet i Wäster'års - redan
piå hös,ten 1629 bef,i rn,er sig vid
Ljus,ngrsiberg och drär bi. ,a. får p,re-
dika för en stor rn,än,gd LinCesfin-
nar. Prcisten Drivius intygar då, a,tt
>en finne ilr,ån WermrLa,nd, Henrili
Nilson, för 30 år ,sedan (a'l,lrtså ,c:a
1599, R. G.) kom'ooh ,bil'ev den föns'te
be;byggarcn,vid Lj,u,snsrs;be,rgrstrak-
ten. - Denna datering rstämmer alilt-
så mych,eb väl överens, med d,e upp-
gifter: som lämnats os,s av de kamre-
rala handl,ing"arna. Visitator lä,m,nar
o,ck det intr.es,sanita ,merd,delandet, att
>inesrt arl'le som ther bo (nu: 1629)
ähr,e hans (d. v. s,. Itrenrik NiJs,sons)
s'ööner, mågar och Slächrtingar.>

Ännu et,t do,kument från år 1606
vitsordas i de an'teckningar, som
lämnas. i trrik Odrelst,ierna,s Ber:gs-
Jordebok av 1782 (i Bergmästarea,r-
kiveb i Kopparbe4g), clär det heler
under rubriken: L,jusnaren no:
284/9: >>Mån ,hafver ännu i brehåld
kon. Carl IX:s ;br,ef, dat. örebro 16
mars 1906, eniig;b hvilket torparen
Henrik Nils,son i Lindesbergs s,ocken,
sorm påstrås w,arit försrte ägaren af
Ljusnaren, uppå tre 's'ina 'granna,rs
wägnar. treswärat sig öfver de,m we-
,d.ertiaren or;ätt och öfwerwåld p,å de
ägor srom är oploröjt, åf andrå ,sroffr
bodde 2 mi'l därifr,ån, hwarföre och
K. M. täekts rb,efailla Fougthen fher
sammestädes tili'se, del kla,gandern,e
m-åtte sk,e hw-ad Rät wore ,och ick,e
tillstädja, at trtreres ägor blewo d,em
ifrånt'agne.>
j D" i dc,kumentet omnäm,nde >a,nd-
're>> kun,nå väl knappast vara några
andra än lands,m,än til,ll Henrik. näm-'figen de s. k. Jörkensfinnarna, vilka,

ltre ti'll antalet, år 1602, fingo ned-
, sättnings,brev kring IIör'ken,sjöarna,
lhörande uncler Grengie .o"ku" A*"
tiden.

Vi hava härovan o,mnrämn,t. atb de
första 4 L,jusnarbergs-finnarna j
längd,erna ka,llas :för >Salebo-finnar>
villket dock ej sker kon"starnrt, ruls,n i
o,mväxling med ;beteckningien >Fin-
neb'oCra,>. I bådadera farll,en a\rser
man diärmed såkerf ett flertail h,o_
p,lat's,er. Så uppges t. ex. för år 161g
under rubrik: Finrneboda följarnde
finnar: Per Hinderrs,on, Gr.,erl,s finne,
Nllu Hind.erson, Matts Jöranssrcrn,
Lång Per }linderson, Hans Ben,.qt-

, son samt.en Oluf Lar,son. (Soin sy-:nes, är' här }Ieni.ik Nj,lssorrs na.mrr
redan utelämnat. och rr,ågon ar- hans
sälrert. månp:t'r sön,or figurer,tlför

1630-tålet ör'er några gamla finntor-
pare, som funnos d,är inna,nr ;han korn
ti,ll Nya K,opparåer.get, som ej viiile
taga €F,uvdg]ar. D,e ,stlipp'a ibe5rrär
me,d att håI,la gruvan vid makb, de
ha ail,lting, ,säger han, 

- under det
att 

'bergsrnännenr, som ej ha tid äg-
na sig åt jordbriik eller krea'rursa-
ve:I, måpte köpa a,llLi.ng av från anC-
ra orter inkommande .[ör.nödenheter,
spannamål, viktualier etc.

Det bri:ir allltså trenne olika befclh-
ningsgrupper i trakten, när lic,ppar-
g'ruvan kommel igång: 1) de ege,nt-
liga skogsfinnarn.a, sitcande på sLina
to,r:p långf lrcrta i skogarna, hos sig
,hy-".ande fl,era ,blrler färre s. k. hus-
ei,ier,lösfinna.r. 2) de eg,en,tliga bergsr
månnen, nrere vid grruva.n; me,si sven-
skar, men även en finsk rrote. B) det
egentfiga arbetsf'o'lket, b,oende på
bruksbackarne,'best,åen'Ce av,s'v,en-
skar ooh finn,ar: ar:rb,etsdriängar, in-
hy.3rs'ghår1;.r, baeksiufdik o. s. v. Att
det finska insrla"get bland dessra ,sist-
nä,mnda ej borde ha varit i under-
kant, f-'rarngår ju rced alll tydlighe'r
av 'vissa åtgärrder och ins,trukrfion'e.r,
som bii synliga under 1680----40-t,a-
len.

Re,dan 1635 får tr,ergmästrare Ha-
rald Otiufsson veta, att Kamc..lartkol-
Iegiet ej önLskar, att han måtte dra-
ga. flera finnar till Nya Koppa,r,ber-
get. Likväl hal kring 1G40 det fin-
slia inslaget såvä'l 'här som vi,cL ;Gryt-
hyttan blivit så starkt, aft mynrlig-
heterna inse nödvä,nrCi,gheten av aithär inrätta sär,ski,lda tingspltatse,r,
medgivande, &tt på 'håda s,tälrlena
harl,va läm rden får. rbestå av fininar.
Detta är ju någonting railildeles e,na-
strående för denna tiden, då man
nyss 

- 1636 __ nitgetb det sr:ränga
plakatet mo't finnarna. Just här i
Bergslagen ' blir också kampen rnot
fin,narnas, sv,e'djebruk rätt skarp och
*flngeh finne söker sig förden,,skull
väst,erut, till nona Wärmlands str:r-
skogar eller över Kölen in i Norge,

såvida man e.j på aliival p,aokar
kappsäcken, och >kår ut på vär,la,u,
tiill ,Sverig€Sr oIå kolo,ni i U. S. A.
som det nu heter. Ny,a.Sverige viC
D,eiiawarefloden,,dit hundrata,lÄ fin-
nar utflyttade.

Likväl är bef,olknin,gssiffran, bety-
danCe och und,er giän.sfejderna L644

-45 kan den trogne >Fader Har:ald>
m,ed 'när,mare 400 finn,a,r frrån Ljus-
lalsibelg yy'cka rnc,t Värmilandsgrän-
S'€,n, för att där ddllaga i gränsför-
svaret rnot da.n,s,kar och nornnän.

E1i und,er, a,tt fin;narna den tiden
gårna ka4iade sig >den Fin,srka Natjo-
nen i Lrjusnarsberg>.
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,fö1 ,häl,san, ut,om vid gatuklry.
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