
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) och Stina Ersdotter (1817-1885) i Kungsberg. Jan och Brita är min mormors 
farföräldrar. De hade tolv barn, varav fyra dog tidigt.  
Jans och Britas son, min mormors far, var Olof Jansson (1846-1921). Hans yngre syster Brita 
Jansdotter (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 födde Brita en dotter, Hilda Christine. Att ha två oäkta 
barn betraktades som skamligt och man pratade inte gärna om det. Brita ville inte avslöja 
någonting.  
Men det gick ändå rykten om de ”oäkta” barnen. Man trodde att det fanns en Forsling 
någonstans i Gästrikland med omnejd som kunde vara far till Jan Olof. Men 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.  
Hilda Christine (1883-1961) gifte sig så småningom med Henry William Danielson och de fick 
en dotter Hazelle (Hazel). Hon i sin tur gifte sig och fick tre barn. Hazelle dog sedan 1987.  

Mer om fäderna till Jan Olof och Hilda kommer i slutet av den här berättelsen. Beträffande 
Jan Olof vet jag vem fadern är. I Hildas fall har jag en misstanke. Min huvudkontakt Janet 
Forsling Enke kanske kan hjälpa till att hitta nu levande släktingar till Hilda. I så fall hoppas 
jag det går att fixa DNA-prov och fastställa fadern till Hilda.  

Britas öde 

Brita (Bertha) som ju redan hade två barn, John Olaf och Hilda Christine, gifte sig med 
Anders (Andrew) Olofsson. De fick 6 barn tillsammans! Anna Margaret 1888, Albert Nels  
1889, Charlie Peter 1891, Mary Edna 1894, Oscar Andrew 1897 och Emil 1899.  

De 6 barnen gick speciella öden till mötes och inget av den fick egna barn. 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!  



Bilden visar de tre syskonen inte så långt 
innan bröderna dog. 

 

Fler emigranter 

Brita var inte den enda dottern till Jan Olsson och Stina som emigrerade. 

Margreta (1840-) emigrerade 1865 med make och två barn. 
Anna (1851-) emigrerade 1868. 
Lena (1842-1916) emigrerade 1866. Hon gifte sig med en annan emigrant, Anders Östberg 
(Andrew Ostberg). För att ge en uppfattning om hur mycket släkt det finns i Amerika visar jag 
två bilder på Anders (efter att Lena hade dött) omgiven av barn och barnbarn. Första bilden 
tillsammans med de 7 barn som levde till vuxen ålder. Andra bilden tillsammans med 14 av 
25 barnbarn! 

 

 

 

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 amerikanske namn John Olaf, eller 
bara John, i fortsättningen) tills den här amerikanska grenen av släkten Forsling upphör.  

John Olaf var alltså 10 år när han anlände till Amerika. Han, modern Brita och systern Hilda 
som föddes strax efter ankomsten, bosatte sig i Kansas. De hade det säkert väldigt tufft i ca 5 
år tills Brita träffade Anders Olofsson och gifte sig med honom. De drev sedan ett jordbruk.  
1988 när John var 16 år skrev han ett brev till morfar Jan Olsson i Kungsberg. Det brevet finns 
i den längre versionen av den här berättelsen.  

1895 gick John ut high school och flyttade till en egen bostad. 1899 dog hans yngste halvbror 
Emil efter bara 5 dagar. Ungefär då bestämde sig John Olaf 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. Nome låg vid kusten och där det fanns bra fiskemöjligheter.  



Här är en bild av 
John i full 
mundering.  
Till höger en bild av 
John tillsammans 
med några kamrater 
efter en fisketur. 
John är den korte 
tvåa från vänster. 

  
 

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

  
 

 

De gifte sig 26 juli 1906. Elisabeth var då 26 år 
och John 34.  
1907 fick de sitt första barn, Boyd Walfred.  
1910 flyttade de till Kansas där släkten Olofsson 
fanns.  
1912 fick de sitt andra och sista barn, Thelma 
Annabell.  
1915 flyttade de till Mountain Grove, Missouri 
där de skaffade sig en enkel bondgård.  
Sonen Boyd Walfred som kallades ”The Swede” 
verkar ha varit en hejare på amerikansk fotboll.  



Här är en bild av John och Elisabeth vid slutet av 1930-talet.  
John dog 9 augusti 1943 vid en ålder av 72 år och Elisabeth dog 14 april 1971, 89 år gammal.  
Till höger begravningsplatsen Hillcrest Cemetery. 
 

 
 

 

Sonen Boyd Walter gifte sig 1931 med Norva Fern Daily. De fick 3 barn: 
Jerry Boyd 1932 
Myrtle Ann 1935 
Janet Laurie 1940  
Det är Janet Laurie som kontaktade mig och som har försett mig med all information.  

Janet Laurie är tremänning med min mor Olga och hennes nio syskon i Norrby.  

Jerry Boyd gifte sig med Joan Perry och de fick tre barn: 
Michael Richard 1956 
Suzanne 1960 
Karen 1966 

Michael (Richard) syns på de här bilderna: 

 
 

 



På första bilden syns Michael till höger, hans pappa Jerry till vänster och farfar Boyd i mitten. 
De är alltså John Olafs barn, barnbarn och barnbarnsbarn.  
På bilden till höger syns Michael i bakgrunden. Framför honom systern Karen Forsling 
Kamauoha, hans hustru Karalee och hans syster Suzanne Forsling Martinez. De besöker 
Olofssons familjegrav i Burdick, Kansas. Alla har t-shirts med svenska flaggan och namnet 
Forsling på bröstet. 

Michael Forsling besökte Kungsberg för några år sedan. Han tog en del foton, bl.a. på 
slalombackarna. Han har skrivit att han var fascinerad av backarna eftersom han var van vid 
platta Kansas. När han tog fotot av backarna måste han ha varit väldigt nära gården Jan-Ols 
utan att veta att det är hans släktgård! 

Michael är den siste manlige släktingen med efternamnet Forsling. Alla kvinnor är gifta och 
har fått makarnas efternamn. Själv har Michael två adopterade döttrar. 

Här är en bild från en träff med släkten Forsling. Det är mäktigt att tänka sig att ursprunget 
är den tioårige Jan Olof som emigrerade 1882 tillsammans med mamma Brita. När bilden 
togs visste ingen av dem  varifrån namnet Forsling kom!  

 

 

Fäder till Jan Olov och Hilda 

Brita Jansdotter hade ju varit förtegen om vilka som var fäder till Jan Olof och Hilda. Det 
ryktades om att det fanns någon Forsling i Gästrikland med omnejd. Hildas far ryktades vara 
någon make till någon av Britas systrar. När Michael Forsling var på besök för några år sedan 
försökte han få veta mer.  



Han hittade Forslings familjegrav på 
begravningsplatsen vid Järbo kyrka. Han 
hade också gjort en del släktforskning och 
hittat en Johan Olof Forssling (med två s), 
född i Uppsala. Längre kom han inte.  
 
Men jag hittade en Forsling på lite närmare 
håll, nämligen Jakob Forsling som var 
mästersmed vid Kungsfors bruk. Här finns 
han på bild: 

 
 

 

Bilden visar smederna vid Kungsfors 
Bruk. Jakob Forsling är den korte 
mannen tredje från vänster. Bilder på 
John Olaf (Jan Olof) i USA visar också 
en kort person så det gjorde mig mer 
övertygad om att jag hade hittat rätt 
Forsling.  
Jag hittade sedan barnbarnsbarn till 
Jakob Forsling, nämligen Birgitta och 
Göran Forsling. Många i Järbotrakten 
känner säkert, eller känner till, Birgitta 
och Göran. Birgitta bor ju f.ö. också i 
Kungsberg nu. 
 

Göran och Michael Forsling gjorde DNA-prov och det visade sig verkligen att det är 
mästersmeden Jakob Forsling som är far till Jan Olof (John Olaf)! 

Min nyfikenhet var bara delvis stillad. Vem kunde vara far till Hilda Christine? Enligt ett rykte 
skulle det vara maken till någon av Brita Jansdotters systrar. Tre systrar hade emigrerat före 
Brita. Men det fanns två till som skulle kunna vara tänkbara i så fall. Av dem finns det en som 
jag håller som huvudmisstänkt. 

Jag vill inte avslöja något namn för tillfället. Jag kan inte vara säker på att ryktet är sant. Det 
finns heller inte tillräckligt många indicier. Förhoppningsvis kan min kontakt Janet Forsling 
Enke spåra några nu levande ättlingar till Hilda Christine så att det kan ordnas DNA-prov. 
Men det återstår att se.  

  
 

 

 


