pali:r'lket. h'-ilke:
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',\'erck in rl,er r:.neniark;;'i; il;.i;-l Celas urlagoi'r. Det -.ka-gäi:ei dels -\oir'- | ;
lcb
unrlt
Gott
åhs sochen l:rsse: sich,
I
s-fii,tialna. I'idai'e I r
rlanck, seht' tvohl ahn. ciass p211 r'el'- | :,: l: Si'tler cei ire
sockeli ocli änt[-ii
fiui...rue
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Gi':ng;e
hoffet näg,st göttlichcnt segelr' rvo-l ,g'en även \tr'ester"dala{nras
finnar, t,r-1i
beheiit.l
ftlrtg:ng
fern es alsso scincn
^,r \'.rs. SåIr:.liga noga speci-11
sattl
:c
glcich u'ie es slch 1)ul) an::ett'.e tl.'
tr"i.l,nakL iräroni. I
mit dcr Ze;t eirl f icet rLrlc i Hara-ls
ioll
följanCe orter :
I
j u n ger I(opP'a rbelg,a1-l lletN gLiliel
DerlicireGottl get. o r r b e l li e: Ke'tzlingrber-!
ll ar bleiben.
Ibbei'sl-ro, Bredsjtin, Näis.jön oc} !,
gesegne wei;ei'l>
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C ru ki'ing I625 r ri it befaliniiiSsntatt
liällan, Diiriiargen; Sången, !,
vid Grrmla Kcplrat'berget, samt att Jelsi
To:sl,rLei'get,
B;'seii och By-siö.r. I
vid
1634
han är i full verksarnhet år'
i
g
G
i'e
n
i
e
s o c'k e it: 6 namn-'.
tlen nya an.a.ggningcn. fa.ktutii ii,, givn-L finnar. nu höt'anile tili denrral
z:tt Harald Olofsso'n . visserligen srcken, lnen rroligen bcsatia krrng l
utnärnnde,s tili Ljusnarsber,gs' örste Ncrra
orh Södra y.-T[r'1<:n>, i,'ii..å'
bergmästra,rc försr år 1637, men 'C'å lIörlicn-siöalna.,cluiligen sarrrtligag
han reCan Lr.n,C'er flera år varii i N
i n n :i i', lfu följatttle stäl-l
'ha1
arbetet för an,ii'rggningens' och sam- len å: s-f
Tr'ä f f zc'rt, Sä1'fsjön, !
Giellingc,
häLle,ts bäs'ta. ReCan den 4'nov. får
par
sanib
ei,t
vid
Quri'nberget. I
llaral'C fu'ilnu'ki ått \'/åra l;ergr3f5,gflg
ar.tikel
I
kcmmande,
en
vid Lju,snarsberg, och zrtt han fun- skola vi ,vidar',e fö,ljaar'slutrande
>Fadep HaralCs>
osi
s1'lles
rri:s diir ä.iilu tidigare,
verksarnhet sc,m bergm,ästare, rbefra,mgil ,äv Bl'Ir ,skriv,els'e av kammar- failningsman och inspe'ctor vid den
koilegiet till dåvar,ande'ståthåilaren nya anl?iggnirigen,,clär' hanrs zirbetsinCar'l Boncle, Cat. B mars 1631-, vari sr.rts ,bl'il av grundlägrgaitcle beiydel'
kclrlegiet ber Carl Boncl"e att undersök,a, >huru såscm det sigh hafwer 'se"
Rich. {'*the.
meC dei kcptai'bruket, sorh Harald
**rEiilriån*
Oiufsson och hans Consrrter optagit
ha.flver>, santt hui'det ställt'r sig AFItiI{r\ TÅLAR
MEB SVLNSI{
rned transpot't av lagerposter arr ko.ir?UNGA.
p,ar från den nya gl'uvan necl till ArI böi'ja.ir av den, nya s'äsorLgen ko
boga, för att sjövägen frakta ma- rxei'
pa re1:eltoaren err Afrikali
terialet därifrån, d,å detsanrma skail srnr told,e hrå, mårrlgå förutsättnir
arrvåndas tilll styckegjr-rtning.
att intressera den sLven,ska pulll
Staten är ju j,ust under detta c1e- Det bildmateriai som den ut
ceilr,ium synnerligen intles,serad a\.r exp'e,iiti,onen insa'mltad"e unCer
nyuppta'gningar inom bergsbrrukets rnånader" ,lån,g fård, iir i oc'h
,område,
vilka uoprnuntra's Loch ,unrik:haltrrg och, cmväxl,ar
- på alla srätt, på rsa:mma både
derstödjas
r'rinst
ha besöken hos av1äg
gang som man naturligtvis
väntar cie,infödingstarnmar
givit
Men ga
sig nytta oöh vinst av rlemj
yttc
resultat.
som
Vad
- ratt jei" filmens
h,är syne,s det jr-r, lsom om Har.ald
värde för vå
börja med kcrnmit ii1] clenrnya an- den om,stäldigheten, att
låggninrgen, föy att på egen hand ,ex- föl.ias :rv ett föi'hlalani
ploatera. I detta slmman'hang rmå vår:t eget sp'råk
de,i
ock påpelras. atr Christoffer Geyer a,m'erikanska skådespe
(Jägar,e) iir 1632 ,utnämne,s till Donaids,s'on, srorn ä
hergsfogde vid Ljusnarsberrg,,fatst Sve'rige, rsc,m ko,nver
berg,smännen reclan året Cärpil åln- ken om fi'lmenis bil,
k,lagade hoir,om, att rhan anvä,nder
Filmen heter Ä
falsk vikt, varföi han då för'svintrer Man sku,lile kunne
fi:iin piatsen. Man hänner sig närs'tan svensk tuilgå.
fresta,d förmoda, ratt den först,e egentlige ;bergs'brruks-,experten vid
I-ju,snars,berg. rnairnLetaren, Ja,cc,b ÄKTE]NSKAI}f
IU.S,
Ui:bansrs,on, kanske ej är så fr'ärnmande för, att Hara'ld ,Olcfs,so'n' ,sökt
rsig Ciit. Som hekant var det ju denNewyollr,
ne Jaeob U., rsom först fick del av ,Depressi,
MårLen finne,s (i Löa) fynd av kop- ,det s,en,arsf
parr kring Lju,s'narn 1624, men d-å var ra sig gi
ju Jacob redau ganska hemirra i mark,naC
tra,kterr, 1:y han rha'de, rodan 11 år sta,t'elnr
föru5 (1613) fiåit rätti,g'he,t på ett rTämliE
järn,streck vid Li'u,sgarn, s.om rhan mä1S'S,c
siälv upptäckt, och vilket redan om- med
nä,mndes i Cen föregående artike,ln oinLo'm de för'rsf,:i finnarne vid Ljusnia,rs- ;skir
iberg" Jaco,b ocli Harald tovcle all,tid mI
ha håll'it itrcp och ntår' , iiefil seniire 1
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