Släktförgrening i Amerika
För en tid sedan kontaktades jag av en person i USA, Janet Forsling Enke. Hon hade hittat mig i något
släktträd. Det visade sig att våra rötter går ihop hos Jan Olsson (Berglin) (1812-1891) i Kungsberg. Jan
Olsson är min mormors farfar. Jan Olsson hade tolv barn, varav fyra dog som barn.
Jans son, min mormors far, var Olof Jansson (1846-1921). Hans yngre syster Brita (1853-1926)
emigrerade 1882 till Amerika tillsammans med sin tioårige son Jan Olof. Fadern är okänd och det
finns i kyrkböckerna ingen ledtråd till vem det kan vara. Ca sju månader efter ankomsten till Amerika
föder Brita en dotter, Hilda Christine. Att ha två oäkta barn betraktades som skamligt och man
pratade inte om det. Brita avslöjade ingenting.
Men det gick ändå rykten om de ”oäkta” barnen. Man trodde att det fanns en Forsling någonstans i
Gästrikland eller Gävleborg som kunde vara far till Jan Olof. Man trodde också att Brita hade åkt till
Stockholm för att föda sitt barn. Men alltså bara rykten, ingen visste något säkert (utom Brita förstås
men hon sade inget).
När det gäller dottern Hilda Christine ryktades det om att fadern
kunde vara maken till någon av Britas systrar i Kungsberg.
Mer om fäderna till Jan Olof och Hilda kommer i slutet av den här
berättelsen.
Hilda Christine (1883-1961) gifte sig med Henry William Danielson.
Bilden är från deras bröllop. De fick dottern Hazelle (Hazel) som i
sin tur gifte sig med Edward Lawrence Eastridge. Hazelle dog 17 juli
1987. De fick tre barn, D’Anna Lee 1934, Evelyne Jean 1935 och
Edward Max 1938-2015.
(Det kommer att bli många namn. För att förhoppningsvis
underlätta finns två släktträd bifogade; Britas och Jan Olofs.)
Brita (Bertha) som ju redan hade två barn, John Olaf och Hilda Christine, gifte sig med Anders
(Andrew) Olofson. De fick 6 barn tillsammans! Anna Margaret 20 april 1888, Albert Nels 14
november 1889, Charlie Peter 26 mars 1891, Mary Edna 18 februari 1894, Oscar Andrew 14 maj
1897, Emil 20 augusti 1899.
De 6 barnen gick speciella öden till mötes. Emil dog 5 dagar efter födseln. Mary blev inte mer än 10
år innan hon dog. Charlie deltog i första världskriget och drabbades av en granatchock som
påverkade honom resten av livet. Han gifte sig aldrig och dog 1936, ca 45 gammal.
Anna, Albert och Oscar blev kvar på en bondgård i Kansas hela livet. En dag skulle Albert och Oscar
lasta ägg på sin lastbil för att åka till staden och sälja. Lastbilens växel hamnade i backläge och bilen
körde runt i cirklar. Bröderna försökte stoppa den men båda blev överkörda och dog! Systern Anna
kunde då inte driva gården själv utan hamnade på något hem. Hon levde inte så länge till. Vilka
levnadsöden!

Här är en tidningsartikel som beskriver den
tragiska händelsen. Nu var tack och lov
syskonen gamla när det hände så modern
Brita slapp i alla fall uppleva Alberts och
Oscars tragiska död. De dog 9 november
1973. Albert skulle precis fylla 84 och
Oscar var 76 år. Anna dog sedan den 27
juni 1975, 87 år gammal. Här nedanför är
en bild av syskonen några år tidigare.

Det var inte mindre än fyra systrar Jansdotter som
emigrerade till Amerika:
1865 Margreta (1840- ) med make och två barn.
1866 Lena (1842-1916)
1868 Anna (1851- )
1882 Brita (1853-1926 ) med Jan Olof (John Olaf)
Systrarna hade kontakt med varandra i Amerika. Här
är ett par bilder.

Brita Jansdotter Olofson, Marta (Margreta)
Anderson, Lena Ostberg, Anna Norell

Samma systrar ”några” år tidigare.

Systrarna igen. Brita till höger. Den lille grabben
till vänster är son till John Olaf Forsling och far
till Janet Forsling Enke.
Britas (Berthas) 6 barn med Andrew råkade ju
ut för olika öden och ingen av dem fick egna
barn. Det fick däremot Britas ”oäkta” barn, John
Olaf (Jan Olof) och Hilda. Mer om John Olaf
senare.
Här några bilder på Hildas dotter Hazel.

Lena, Hazel Danielson och Brita

Andrew (Anders) Olofson och Hazel

När Brita och Jan Olof kom till Amerika bosatte de sig i Elkhorn, Kansas. Så småningom hamnade
Brita och hennes man Andrew i Burdick, Kansas där de fanns fram till sin död. Brita dog 24 juli
1926, 72 år gammal och Andrew dog 2½ år senare, 9 januari 1929, 84 år gammal.

Britas syster Anna emigrerade ju 1868 och, precis som Brita, gifte sig med en annan emigrant,
Anders Östberg (Andrew Ostberg). Några bilder på nästa sida.

Uppe till vänster Lena och Andrew. Lena och en son
dog tidigt. På bilden ovan Andrew och de 7 barn
som levde till vuxen ålder. På bilden till vänster är
det Andrew tillsammans med 14 av 25 barnbarn!
Det blev väldigt många släktingar till oss som
härstammar från Jan Ols!

Släkten Forsling
Hittills har det handlat om Brita Jansdotter och hennes systrar som gifte sig med andra emigranter
och fick deras efternamn.
Britas son Jan Olof var den som fick efternamnet Forsling. Från och med nu handlar den här
berättelsen om släkten Forsling från Jan Olof (som får sitt amerikanska namn John Olaf, eller bara
John, i fortsättningen) tills den här genen av släkten Forsling upphör.
John Olaf var alltså ca 10 år när han kom till
Amerika. Så här såg han ut då. Tillsammans med
modern Brita och systern Hilda bosatte de sig i
Elkhorn, Kansas, inte så långt ifrån där Britas
syster Lena bodde. De hade det nog tufft i några
år till 1887, då Brita träffade Anders Olofson
som hon gifte sig med. De drev en farm i
Elkhorn och John Olaf jobbade där till ca 1890
då han var ungefär 18 år.
1888, när han 16 år gammal, skrev han ett brev
till morfar Jan Olsson i Kungsberg. Jans brevsvar
är lite svårläst och jag har försökt göra en
tolkning men inte lyckats. Den finns som bilaga
och något går nog att få ut av brevet.

1895 hade John gått ut high school och 1895, när han var 23 år, hade han en egen bostad i
Elkhorn.
År 1899 dog Johns yngste bror Emil efter bara 5 dagar. Ungefär då bestämde sig John för att åka till
Alaska och leta guld.
Han kom till Nome, Alaska och bodde i ett hus tillsammans med tre tyskar och tre svenskar, Ralph
Dinkelspiel 51, Hugo Platt 22, John Kill 38, Chas Hultberg 29, John Johnson 25 och Jerry Brentson
32. John var då 28 år. Han stannade i ca 5 år och återvände till Kansas november 1904. Några
bilder från Alaska-tiden.
Till vänster i full mundering.
Nome ligger vid kusten och
det finns bra möjligheter till
fiske.
John andre man från vänster.

När John hade kommit hem flyttade han till Joplin i sydvästra Missouri. Där blev han förman i en
zinkgruva. John står längst bak till vänster. Det är han som har mustasch.
I Joplin träffar han Elizabeth Apple som blir hans hustru.

De gifter sig 26 juli 1906. Elizabeth är då 25 år och John 34.
1910 flyttade de till Burdick, Kansas där släkten Olofson fanns.
I närheten av Burdick gick Santa Fe-järnvägen. Till kuriosa hör
att namnet Burdick kommer av att en högt uppsatt chef på
Santa Fe-järnvägen hade en Ms Burdick som älskarinna!
13 maj 1907 fick John och Elizabeth sitt första barn, Boyd
Walfred.
28 oktober 1912 fick de sitt andra och sista barn, Thelma
Annabell.
Elizabeth som kom från Missouri saknade sina systrar och
tycktes inte heller komma så bra överens med svärmodern
Brita och andra i Olofson-släkten.
John verkade stötta sin hustru och gick med på att flytta till
södra Missouri. Det var då 1915.
De köpte en bondgård utanför Mountain Grove, Missouri. Det verkar ha varit synnerligen primitiva
förhållanden där. För att få det att gå ihop fick de lite tillskott av Johns mamma Brita från
bondgården i Burdick som verkade vara lönsam. John och Elizabeth hade också en lägenhet inne i
stan där de nog kunde bo drägligt. Barnen Boyd och Thelma gick i high school i stan. Boyd som
kallades ”The Swede” verkade ha varit en hejare på football (d.v.s. amerikanska varianten).

Här är en bild av John och Elizabeth vid slutet av 1930-talet. Lägg märke till att John verkar vara en
ganska kort och kraftigt karl. Det kan man ana av tidigare bilder också. Det kan ha en viss betydelse
när man undrar över faderskapet. Mer om det senare.
John dog i Mountain Grove 9 augusti 1943, vid en ålder av 71 år. Begravningsplatsen heter Hillcrest
Cemetery. Elizabeth dog 14/4 1971, 89 år.
Äldste sonen Boyd gifte sig med Norva Fern Daily 17 oktober 1931. De fick barnen:
Jerry Boyd 26 oktober 1932
Myrtle Ann 25 november 1935
Janet Laurie 29 april 1940

Under andra världskriget flyttade många amerikaner till Kalifornien för att få jobb och bättre betalt.
Så gjorde också familjen Forsling. 1942 åkte Boyd, Norma, de tre barnen och Normas mamma Myrtle
Daily till San Francisco i en liten Ford. De hade en släpvagn med diverse saker, bl.a. en tvättmaskin.
Både Boyd och Norva Fern jobbade i försvarsindustrin i Kalifornien.

Sommaren 1946 åkte familjen tillbaka till bondgården i Missouri. Den hade legat öde sedan John dog
1943. Man renoverade bondgården och sålde den till slut.
Bilderna visar Boyd och Norva.
1947 flyttade Forslingfamiljen till
Twin Falls i Idaho.
Sonen Jerry Boyd gick på någon
mormonskola även om han inte
var mormon. Han träffade sin
blivande hustru Joan Perry. De
gifte sig och fick tre barn.
Michael Richard 1956
Suzanne 1960
Karen 1966
Modern Norva dog i cancer 1987,
bara 53 år gammal.
Boyd dog 11 år senare, 1998.

Här är tre generationer Forsling, Michael till höger,
pappa Jerry till vänster och farfar Boyd i mitten. Det är
alltså John Olafs barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
Michael och hans syskon kommer jag tillbaka till senare.
Det är lite svårt att få en överblick. Det produceras
nämligen en hel massa barn!
Pappa Jerry har ju två syskon.
Myrtle Ann gifte sig med Keith Calvin Terry. De fick 8
barn, Jill, Lisa, Jonathan, Richard, Jennie, Justin (dog vid
födseln), Janet, Jessica och Erin.
Den andra systern, Janet Laurie är den person som kontaktade mig och som jag har haft mycket
korrespondens med.
Hon är gift med Glenn Graham Enke. De fick 6 barn, Chris, Aaron, Nan, Matthew, Rachel och
Elizabeth. Hon har 24 barnbarn och 9 barnbarnsbarn. Sonen Chris dog i cancer och fick sitt enda
barnbarn i april i år.
Michaels systrar är Suzanne och Karen.
Suzanne gifte sig med Oscar Martinez och har då efternamnet Forsling Martinez. De har två barn,
Leslie och Max. Leslie är gift med Cade Christenson och de har tre barn, Izzy, Miles och Finn.
Karen gifte sig med Edwin Kamauoha och har efternamnet Forsling Kamauoha. De har fyra barn,
Dylan, Courtney, Jordan och Ashlyn. Dylan är gift med Amber Flora.
Ett släktträd finns som bilaga. Kanske kan det ge en bättre överblick.
Som synes är Michael gift med Karalee och de har två döttrar, Ally och Arianne. Båda är adopterade.
Arianne är gift med Hipolito Derek Velez. Deras son Hipolito Michael Velez föddes 2016.
När man ser bilden här nedanför kan man inte låta bli att reflektera: Det här är resultatet av att en
ung mor med ett litet barn gör en äventyrlig resa över atlanten till en osäker framtid.

Släkten är spridd över stora delar av USA. Michael bl.a. bor i Kalifornien.
För inte så länge sedan sammanstrålade emellertid syskonen och Michaels hustru Karalee och
besökte Olofsons gravplats i Burdick.
Från vänster Karen Forsling Kamauoha, Michaels hustru Karalee
och Suzanne Forsling Martinez.
Alla har t-shirts med svenska flaggan och namnet Forsling på
bröstet!
I och med Michael Forsling slutar den här grenen av Forslingsläkten i USA. Han är den siste mannen som bär namnet Forsling.

Här slutar släkthistorien. Den som tycker den här berättelsen är för kort kan höra av sig till mig.
Michael Forsling har nämligen skrivit en släktberättelse som är på 199 sidor!
En avsnitt till blir det ändå här. Nämligen funderingar kring faderskapet till Jan Olof och Hilda.

Fäder till Jan Olov och Hilda
Michael Forsling var i Sverige för några år
sedan och besökte Järbo och Kungsberg. Bl.a.
hittade han Forslings familjegrav på Järbo
kyrkogård.
Genom släktforskning har han också hittat en
Johan Olof Forssling (med två s) i Uppsala, född
1835. Han gifte sig och fick många barn, alla
födda i Gävleborg.
Brita hade ju med sig sin ”oäkta” son Jan Olof
och var havande med Hilda när hon anlände till
Amerika. Det var skamligt med två oäkta barn
och Brita ville av allt att döma inte berätta
något.
Men rykten var uppenbarligen i svang. Man trodde att hon hade haft en affär med någon Forsling
som bodde någonstans, förmodligen i Gästrikland eller Gävleborg. Hon skall också ha åkt till
Stockholm för att föda sitt barn, Jan Olof.
Gästrikland eller Gävleborg är lite ospecificerat och födsel i Stockholm tror jag inte alls på. Det hade
minsann inte varit någon enkel sak för en ung kvinna från en bondgård i Kungsberg att på den tiden
åka till Stockholm, föda och sedan åka tillbaka. Dessutom står det så här i födelseboken för Järbo:

Dopvittnen är Britas syster Karin Jansdotter och två personer i granngårdar i granngårdar. Man kan
nog säkert hävda att Jan Olof föddes i Järbo och inte i Stockholm.
Efter lite sökande kunde jag hitta en Forsling på närmare håll. Jakob Forsling var mästersmed vid
Kungsfors bruk. Han var född 1846, sju år före Brita. Det är inte långt mellan Kungsfors och Jan Ols i
Kungsberg. Så Jakob har blivit huvudmisstänkt.
Här är en bild på smederna på Kungsfors
bruk. Jakob Forsling är nummer tre från
vänster i bakre raden. En kort och kraftig
man. Har vi sett en sådan förut?
Jakobs barnbarnsbarn, Göran Forsling,
gör, i likhet med Michael Forsling, DNAprov för att verifiera att Jakob är fadern
till Jan Olof. Resultatet återstår att se.

När jag fick korn på Jakob Forsling blev jag lite ivrig och ville påstå att han kunde vara far till Hilda
också. Jag tänkte att det faktum att Brita gav sin son efternamnet Forsling borde innebära att Jakob,
om det nu är han, måste ha en positiv plats i Britas hjärta. Då tänkte jag att den känslan kunde ha
resulterat i Hilda också. Jag lade fram den tanken för min kontakt Janet Forsling Enke. Hon nappade
inte alls på det. Hon menade att Hilda och Jan Olof var så väldigt olika varandra att de knappast
kunde ha samma far.
När jag började sansa mig fick även jag inse att Jakob knappast kan vara far till Hilda. Dels skilde det
10 år mellan Jan Olof och Hilda och Brita hade gott om tid att skaffa sig en annan käresta. Men också,
och inte minst, att Jakob hade gift sig under tiden och skaffat barn.
Ryktet att Hildas far skulle vara maken till en av Britas systrar tog jag med en nypa salt. Det verkade
som det skickades ut lösa rykten och rökridåer. Att fadern skulle vara någon obekant Forsling lät inte
gediget och att Brita skulle ha åkt till Stockholm för att föda stämde inte. Då kunde ryktet om Hildas
far vara taget ur luften också.
Men som nyfiken släktforskare är det svårt att hålla fingrarna borta. Jag började kolla upp systrar till
Brita. Tre av dem hade redan emigrerat. Till slut kom jag fram till att det bara fanns en syster i
Kungsberg som var gift när Brita emigrerade. Hennes make dog tidigt, nämligen 7 månader och 7
dagar innan Brita födde Hilda! Men den misstänkte hann i alla fall skaffa flera barn i äktenskapet med
Britas syster. Eftersom det här är mycket lösare boliner än fadern till Jan Olof nämner jag inga namn.
Nyfikenheten drev mig i alla fall vidare. Det slutade med att jag har hittat ett antal nu levande
ättlingar till den misstänkte maken och hans hustru. Några av dem bor i Sandviken. En av dem växte
upp inte så långt från mitt föräldrahem på Frejgatan och jag känner honom. Längre än så här har jag
inte gått. Men nu är det ju så att, även om den misstänkte maken inte skulle vara far till Hilda, så är
min bekant precis lika mycket släkt med människorna i USA som jag är.
Fotnot: Jan Olsson skrev ett brev till Jan Olof 1888, troligen som svar på ett brev från Jan Olof. Jag har
försökt skriva av brevet men jag tyckte det var svårläst och det blev för många luckor. I Michaels
”lilla” bok finns en översättning till engelska men den tycker jag inte är så bra. Istället bifogar jag
brevet så får den som vill försöka att läsa det så gott det går. Det är de 4 sista sidorna i den här
berättelsen.
Inledningen till brevet är rätt kul: Kungsberg den 30 juli MDCCCLXXXVIII (d.v.s. 1888).
Släktträden som förhoppningsvis kan hjälpa till att ge en överblick finns på nästa och nästnästa sida. I
båda träden är de direkta avkomlingarna från Brita och John Olaf skrivna med fet, kursiv stil. De som
är ingifta är skrivna med vanlig still.
Först Britas släktträd.
Därefter John Olafs (Jan Olofs). De manliga personerna har faderns efternamn. För de kvinnliga
personerna har jag inte skrivit något efternamn i de fall jag inte känner till det.

Släkttavla Brita
Okänd far

Jan Olof (John Olaf) Forsling 1872-1943, se separat släkttavla

Okänd far

Hilda Christine 1883-1961, gift med:
Henry William Dawson
Hazelle (Hazel) 1905-1987, gift med:
Edward Lawrence Eastridge
D’Anna Lee 1934Evelyne Jean 1935Edward Max 1938-2015

Brita Jansdotter 1853-1926, gift med:
Anders (Andrew) Olofson
Anna Margaret 1888-1975
Albert Nels 1889-1973
Charlie Peter 1891-1936
Mary Edna 1894-1904
Oscar Andrew 1897-1973
Emil 1899-1899

John Olaf Forsling 1872-1943
Elizabeth Apple 1881Boyd Walfred Forsling 1907-1984, gift med:
Norva Fern Daily -2006
Jerry Boyd Forsling 1932-1998, gift med:
Joan Peery
Michael Richard Forsling 1956-, gift med:
Karalee
Ally
Arianne, gift med:
Hipolito Derek Velez
Hipolito Michael Velez
Suzanne Forsling Martinez 1960-, gift med:
Oscar Martinez
Leslie, gift med:
Cade Christenson
Izzy
Miles
Finn
Max
Karen Forsling Kamauoha, gift med:
Edwin Kamauoha
Dylan Kamauoha, gift med:
Amber Flora
Courtney
Jordan Kamauoha
Ashlyn
Myrtle Ann Forsling Terryc 1935-, gift med:
Keith Calvin Terry
Jill
Lisa
Jonathan Terry
Richard Terry
Jennie
Justin Terry
Janet
Jessica
Erin
Janet Laurie Forsling Enke, gift med:
Glenn Graham Enke
Chris Enke
Aaron Enke
Nan
Jesse Ellsworth
Clark Grant Ellsworth
Matthew Enke
Rachel
Elizabeth
Thelma Annabelle Forsling 1912-1966, gift med:
Hursel Torkelson
Leon Torkelson
John Torkelson
Elizabeth

