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1 De första finnarna i
Ljusn&,rsherg,

l'ör Biilgslagsposten av t,ed. Rich. Golh'e, SLochhc'itn.

I.

J !1. 'funel'*si kända: >Geografi öf-
ver konungarikert Sverige> l,ärnn.as
föiljande uppgif t : >'Redan är 15 4 4
lära finn'ar bland ortens för's+'a in-
byggare ha grundal, ett nYbYgge i
S,alebod'a gård rrid sjön l"i,usnare'n el-
ler Hörken>.

Re.dan den då,lri,ga orts-ibenämnirn-
gen låterr förrno,da, att den gode Tu-
nelrl här ej haft nägra, sähra under-
råt,t,erlser att bygga på. Och ävenr E.
G. Hammarströms anta,ga'nde (i han's
>Försök ti,il enr besklifning öfver
Ljus,narbergs so,cken>), a,tt det ät'
>io,siriCigl, ått de på skogarne hcen-
de och krinigvandrande fl,ygtingar i-
fr'ån liin,land vicl ';början av 1500-ta-
let varit bland de första som nedsaåt
sig clär>, tarvar närtrnar'e berrisfö-
ring. Viss,erligen finns ju Salebcda
red,an i våra äl,Csta räkenskaps,1,äng-
der från mitlen av 1500-trailet och
,man erläg'ger d,är ticlvis även järn-
s,katf, me,n sna,rt blir Sal,eboda kyr-
ho -och p,rebend,egoCs och kcrnmer
före s'eke,llskiffet (159C--1609) un-
der herl,ig Carl s'om >Arv och ,Ege,t>>,

därifrån 1624 tirlil Uppsala, Akaderni,
för ait slutrligen (1647) bl,i bergfräI-
se und,er Nya Koppariberg, i Haraild
Ol,ufssons, ortens förste lbei:gm'äsrta-
res, tid.

Men å andra rsi,clan är det ,o,ckså

sant, att de fölsta finnarnas fram=
trädand,e inom Nya Kopparberg
(Ljusnrar'sberg) synes ' öra sarmrn'an
med Salebo,da, - fas,t man efter.ar*
kivhistorisk prövning ,ej kan sätta

l daium härför så tidigt, scm de ovan-
1 nämnda bägge l'örfattare vclal göra.

I I r'åra kamerala handlingar'om-
jnämnas finnar inom Ljusnarsbelgs
lomr'åde (hör'ande under Lindes

i!:'q:1"91 for {öl*t, qi:*,:' lr 1999'
ld,å det i 'måntallet för Lind.e si's,t note-
rrås under sär'skiJd rubrik: >nybyggi
iate vid Saleboda> : Andels, I'ålss,on,
, Mats Jöransson, Henrik Jacobssott ,o.

jHenrik Nilson. Av dessa hal ju tla-
i ditionen mest sysselsa,tt si,g med den
; sistnämn:de. Det, tidigast e dokument,
'som närmare oldar om denna Henrik
rl.Iirl,ssons inflyttning, är väi det visi-
]tat"ionsprotokoll, som uppsatbs av
:ptosteit Drivius lt'an Alhoga. r illicn
i- po glunC av en ft'antsr.äl,lning ev
lbergs,lagsfinnarna (Nas-, Glettgic,
Berke. och en del \Yermlandsfi:rnar)
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honorn, fas'l rna,u i en annan iäng<l
flrån, samma, år, 's,tadgejäi'n fr. finne'
torpare, återfinner g,u,bben i iistan,
n,äm,lig,en e'r11. fölrjande: Flindr:ich
Nils,son vj.d IJiussrgarni Gre,llis Slap
hanson i Liussgarn, Pär Hind€riSisc'r
i Biöerken, Nils Hind,ersso,n i Biör-
ken.)

GruvdrifLb tor'de h,a, konnrnit till
Lju,snarsbergs redan innan sluiet ar
l-620.tade'b, d. v. s. innan knppa,rgru'
va,n tog's up1l, sedan M'årt,en finne
Löa 'n'p.ptäckl densamma,. Den jusrt
sramb,anrd med koppargruvan oft:
ornnämnde maiinletalen Jaccikr Ur-
bansson får närniigen rredan den 3(
dec. 1613 av koitltn,g Gu,staf Adcrlrpl
rättigh,et irå ett järns,t'reck sorrn har
funnit, och hviilken ej ikrrukats'tilfö
rene, .,'id siön Lius,srgarn, >fher inget
boer eller anthen os's (: Crona'n,
eller någon a'nnan för när rvara krån>>

Han får iiven lov att anskaffa nödigl
ar,betspersonal, iämte'lö'skarial ocl
inhyses män tili dlillen. (Karl Hui
i >l,j'u'srnarbergs Kröniika> uppgel
att denne Jac,o'b U. måstre fly för clråt
över till Norge, men handlingarn:
förmäla, hcnorm vara, i tjänsi; hetla ti
den ,som s,tatens giluv-rg;ps1't i o[ik
{and,skap, bosartt vid Nya Kopprarber
get, där han också den 23 okt. 163
avlider, i stor fatti'gd;orr, understöd
av >Fader I{aral,ö)

När sål'edes Mårten finne från Lö
(i Ra,msbergts s'ooken) s'tyrde si'nt
färd,er uppät Ljusnaren, och I3jörker
ko'rn han ej tiit en ödebygd, utan ha
stötfe på här bo,satta landsmän.

Man mås,te fasth,åll,a vid, att d
första finna,rna i Ljusnarsrb,ergstral
ten nahurligtvis ,slagit sig ned dä
för att >'brruka skogen>, uta,n tank
på bergslkrruk av någort ,slag. >f'ade
Haral,d>> k'ilagar änrnru, ntot slu,t,et 'a
1630-talet över n^ågrr:i gamla finntot
pare, som funnos d,är inuan' ;h,an koa
t;ill Nya ldoppar'berget, som ej vilrl
taga ,gruvdelar. De srfipp'a ibe'svä

med att hålla grruvan vid mak,t, d
ha aiilling, ,säger han, - under dt
att bergsmännenr, ,so,rn ej ha tid äl
na sig ir.t jordbruk eller krealursa
vef m4gte _köpa arllrtjng av från ani
ra orter inkommande,lör'nödetrhcte
spannamål, viktualier etc.

Det b'iir alltså trenne olika bef,rll
lingsgruppei' i trakten, när lc,p'pr3


