
Data från Dalsjö Inspektorer
August Nyholm f. 1834 i Göklunda T-län son Emil August f. 26/4 1868, 
1873 flyttade Nyholm till Delsbo och efterträddes av Axel Vilhelm 
Scröder, f. 1837, och kom då från Voxna. '
Vid husförhör 1872 deltar 28 personer under beteckningen Dahlsjöfors, 
dvs anställda vid sågen med anhöriga. Utöver dessa fanns andra 
invånare i Dalsjö so var skrivna på Iste- och Lövviksnummer.
Före nergången på 1880-talet fanns gissningsvis 70-100 inv. i Dalsjö. 
Flera av de som arbetade i Dalsjö bodde i byarna i utomskogen och 
Iste.
Siste inspekton Per Sihlén f. 1854, blev inspektor 1889.
Hamnade i Karsjö när sågen, lades ner och flyttades.
Gift med Anna Sihlén f 1859. Tre döttrar Ester, Anna och Helga f. 86,89 
resp 92.
Bemärkta personer i Dalsjö-historien
Oldberg, Jonas (Jonke) Rickard. Född 1859 och död april 1916. F.d. 
knekt ?, skollärare, pianostämmare och en fantastisk hantverkare en/ b/ 
a Emil Andersson. Kunde utöver alla redskap borra gevärspipor osv osv 
"Ållbärs-Jonnkä".
Hejdersson Jonas skogvaktare på 60-talet. Avskedades 1875 ca för 
falsktumning, en/ uppgift avgiven av Sihlén. Hejdersson var en mycket 
modern och framåt person och inte bara förslagen i bedrägliga ting. 
Sönerna Christian och Adolf blev mycket framgångsrikta idrottsmän som 
skidlöpare och orienterare.
Adolf förste svenske mästaren på skidor. Christian blev en legendarisk 
kattmänniska och stakade också nya vägar.
Jöns Jönsson- Engvall f. 1821 var en legendarisk sågare.
Karl Palmgren f 1845 från Gävle och gift med Kerstin Printz f 1829. 
Antagligen från Prinsa (i skogen ovanför Söders) och kallades för 
"Prinsa-Kerste".
Pehr Erson (släkt med Olof Erson)förekommer mycket och var född 
1828 död 1875.
Gustav Johansson (värmlänning från Östmark) kom till Dalsjö 1863 och 
gifte sig med Anna-Greta Lindblom, som flyttat dit 1862 från Valbo.
Per Larsson-Gullbrand f. 1840
Mickel Jansson
Felix Nyström
Anders Sewallius
Detta har vi fått av Ulf Andersson och texten är nedtecknad av Roland 
Hansers som har forskat mycket i Dalsjös historia.


