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Affärer i Fors räknas som gemensamt för Fors och bygger på gamla uppgifter om årtal från flera 

handlingar, och uppgifter från personer, vid tveksamma fall har dessa utelämnas för att när ny 

information inkommer kunna användas vid källkontroll. Affärer redovisas därför i ”Del 1 Fors 

Gemensamt”. 

Från början togs uppgifterna in som namn på handlare, samt namn på affärshus, var för sej sedan 

korsjämfördes dessa för att hamna, på det vi nu redovisar ”affärs hus” nu i filen ”Del 1 Gemensamt 1 

Affärer” 

Längst bak i filen finns en uppräkning av Handlare vars affärshus vi ej kunnat lokalisera, vi räknar 

också med att det kommer fram uppgifter på fler affärer som vi ej fått in uppgifter om tidigare. Det 

är givetvis detta som är viktigast, nu i denna fas, och saknade årtal på redovisade Handlare. 

Vid denna tid förekom en omfattande handel utanför handelsbodar och affärshus, oftast direkt hos 

hantverkare men också i hus och källare, där finns vag information, som också väntar på 

källuppgifter. I en särskild del ”Del 1 Gemensamt 2 Verksamheter” kommer senare att tillföras ”Del 1 

Fors Gemensamt” och det är just Hantverkare och Verksamheter mm. Uppgifterna finns men måste 

kontrolleras och sorteras. 

I Del 1 Gemensamt 1 Affärer” finns inte några bilder med, bildmaterialet är omfattande med många 

uppgifter om personer på bilderna, men man har inte försökt föreslå tid, och därmed svårt att 

placera bilden hos rätt handlare. Då detta är en del av ”Del 1 Fors Gemensamt” där det nu lagts in en 

del bilder förstås att just bilderna blir ett omfattande arbete att ta sig an. 

Arbetet med Fors hela historia omfattas av  8 delar. Del 1 Gemensamt består i dag av 8 delar, Del 2 

Fastigheter  omfattar 9 delar. Del 3 omfattar 2 delar Del 4 omfattar 1 del. Del 5 omfattar 1 del. Del 6 

omfattar 1 del. Det kan givetvis pga stor omfattning med bilder bli tvingande att dela dessa Delar 

ytterligare. 

Rubrikerna är i dag. Del 1 Gemensamt, Gemensamt Affärer, Gemensamt Verksamheter, Gemensamt 

Idrott, Gemensamt skolor, Gemensamt Trafik, Gemensamt Folkets Hus.  Del 2 Forsfastigheter i 9 

bygrupper. Del 3  Fors Bruk Hytta Sulfitfabrik, Fors Bruk Kartongfabriken. Del 4 Gamla Fors verktyg. 

Del 5 Fors Kartor. Del 6 Fors årtal. 

En verksamhet som det saknas uppgifter om vad den användes till förutom boende är Privathotellet 

som startade 1895 bytte namn till Parkhotellet och lades ner och blev privatbostad 1945. Hotellet 

drevs av August Jansson från 1910, av sonen Georg Jansson från 1916 till 1920 då A Björling tog över 

han säljer 1926 till Frida Kåberg. Huru vida Kåberg hade hotellet till 1945, är okänt. Samma gäler 

tiden 1895 – 1910 om August Jansson ägde hotellet under den tiden.    

 

  


