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(Jaco'b U. dog eftep lång-rra,rig sjuk-
d'om den 23 okt. 1638, i fattigdcm,
ln€i1 slrl€s stadigt rha bctt vid Lju,s,
narrs,berg: ,bor,t'sett från de tider, då
han som statens ,expert v,ar ,ute på
resor i landet, so,m ma,knletare). Ait
- rsås'o'm ciet ber,:ilttas i >Lju,snars-
bergs Kröndka,>> finnarna vid bruket
överLo'go Ja'c'cbs rote och se'dan rsa'm-

härigenom en bättre förk1aring än
genom det av Huit pårstådda m,crclet,
s,om Jacc,b U. s'äges ,ha Cjorl ,sig
skylidig till, varför han uppges ha va-
rit tvungen fly till Nolge"

I november 1633 gjorCe man så
upp rned Harr;-r,ld Olofsson, att rhan
skulle var'Ä ',llerg:sfogde för den ny.r
anläggningen. I'hairs instruktion,:r.
ingår b[. a. en manimg, att hanr ska1l
vara försikt'ig rired s'koigen c,m,kring
det nya ,brrukei (skogsbrist i,nställer
eig redan uu ocrh sanunan'dr"abbni'n-
gen m,ed de sveCj,ande finnarna ut-
omkling var därför cund,viklig).
Det var ju ej små mängder ve'd, scim
i.;eh'örvdes för kopparbr,u,ket mede,lst
cle,n gr.lrnla tillmaknings-m,efoden.
Han får också en s,ärskitld irr,struk-
ticn att ;sie fill ,att ,ej finnarna >ge- i

;nom ,swedielandh b,orC,e ö,drha och för.-'
clerfVa skogerne>. När så finnarne
på skogarna runtoniliring i de åil- 

r

rgränsande s,lckraarna året däi'på ej I

kunna i<omm'a, ut med ciina ,urtlagcr
tillr arrendat.orn, T,obias Iileinon, ger
detta regeringen anledning abt nu
fulrifölja en ti'drigare ulrp,kom,rnen
tanke, nämligen att 1ägga all,a dess,a
finntorp under det nya koppa,rbru-
ket vid Ljusnaren, där de ktinna få
,arbeta för ;sina ,utJag'or.

kommer till makten viC den nya an-
]äggningen, häiler han städse Jacob
U. om ryggen, är vänlig och hjäip-i
såm nlot hon'rm änCa till döddagar.r

cch Söderbelkes-finnarna, vidare L
finn-lrr:e i Grengie socken 

^oc)i ältli- i !gen även Westerdalarnras finnar. br-'.
'.. , 

1

ficerade i HaraiCs fu:knakt irärom.
Def gäller följande orter:

N o r i" b e r li e: Ke,tz;lingcber-
get, Ibbersbo, Bredsjön, När,sjön oc.h
A flången;

S ö d,e i b er r k e s o c k e n:
Jersiikällan, Dj,uriången;,Sången,
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,,FA&E& ETARX Lffi:'
BIOGRÄFISKA ÄNTI'CKNINGÄR OM HARALD

I(OPPÄRBERGS ITöRSTE BETTGMÄST'ARE
1630 TILL 1650).

För B. F. av red. R. Gothe, rSth'lm. F 42?B
Riksrådet, Carl Bonde 'skrev och

intygade den 12 nov. 1646 följande
til:l högs,ta ori: >!:ed Nyia: Koppar-
berget i Fin,nemarcken är Haraid
O;lofsson ber'gmästa,r"e, hviilken af E.
I(. M:s, höftärade her Fader (all,tså
Gustaf Adolf) först var h'it förcrC-
na,d, Iångt i.nnan Bergsko'ilergium till"
sattes o ch ä r rs'amrna b r.u k
,näst Gudz !ålsignelse
g,enom hansr stora flyt
så'.wydh kom,m'it,,s om
det nu f ör cgonen är.>

Börjar man närrnare stud,era, vad
ga:m'ia gulnade d,okumeut möjli,gen
ha att förtälja oim dennra ,märkes-
marl i Ljusnarslrergs historia, kom-
mer mån snart u.nCerf,und mod, att
riksrådets ord orn Harra.ld O,of,ssons
gärning äga fultrb beråttiganrcle.

Kyrkorherde KarX Hult harju i sin
välkända, förtjänstfulla >Ljusnars-
irergskrönika> givit oss en brlC av
>Fad,er H,araiiCs> verk,samhet. För
många hembygd'svännrer torCe där-
föry,tter{igare geografiska upplys-
ningal om denne märkesman i Ljus-
na;rsbergs historia vå,na välkomna
och av ,stort intress,e. De up'pgifter
som här medde,las, utigöra rresultat
av förnyade arkivforsknringar, mest
ur s,amli'ng:ar', som Hul'f icke ,syneis

hava ,haft tillgånrg till, och villka där-
{fu utgöna kompletteringar till har:s
arbet,e.

Harald O'lofssorl ,synes - som så
m,ånga an'Crra - i b;rjan ar,' 1630-ta-
le: från Farlun (Gamta l{cpparber-
ge,t) ha kc,mmit till Nya Koppar'ber'-
get (Lju,snars,berg). Allt ifrån det
ari;etet sattes igång vid, den nya an-
1äggningen v,id Lju:s'nare,n, synes
man hran ställt stora förhoppningar
därpå. En av de försb,a, som var rp-
timistri'sk, vår stsf,ens expert, över-
llergmästare,n Georg Griesbach, in'-
född tysk, ,som redan 1632r var vid
g"ruvån och b,1. a. or'dna,Ce me,C p,ar-
gången. Gr. utlåter ,srig i en redo-
görelSe a,v år 1634 tili Axel .Oxen-

stierna på följ.Lnde sätt om den nya
anläggningen: >>Das,s Kcpfferberg-
rverck in der Finnemärken in Lindes-
åhs :sochen låssei sich, Gott'icb r-rndt
clanck, sehr woh:l ahn, tiass man \-er-
hoffet nägs,t göttliehem segen, wG-
fern es alsso seinen'forlglrlg behe,ilt,
gleich rvie es sioh rlur1 an:reutett,
so;ll mit tl'er Zett ein
j unger l(opp'arberg al-
dar b I e ib e n. Derli,ebe Gott
ges,egne weiier !>

Det ,säges, att Harald Oi'cfsson re-
d:u kring L625 varit befallningsiman
vid Gamla Kcpparberg'et, samt att

arbetade meil iJa-rali, får kanske i

ning här.om av 26/11 1634 skait Ha- !,
raid Oilufson >s,trax vederk,iänna

satta icm Nå':, samtliga noga ,speei-i1

.,Eniigt Di'ottning Kristinas befall-l'
ttg här'orn zv 26/11 1634 skail Ha- !,
id Olufsoir >strax vederkiännal ,

Ccssa finnrr oc,h thcras uiskulder li
och iåta them framköra timmer och l.
anira för nJdenhetei' iill Nya Kop- | ,
Pat'lr1'-ulis1, irr-iiket skall afräknos 

^ir l"
Ceras utlagor>. Det"giller dels i.{orr- li


