symbol Frihetsstatuen i New York i gult med blå bakgrunn, akkurat som det
svenske flagget.
Det viste seg at han døde som en helt (om det var noen trøst) med 2
utmerkelser for tapperhet. Hans mor hjemme på Orust fikk en pensjon etter
ham så hun hadde det ikke så verst på sine gamle dager. 1. verdenskrig sluttet
11.11.1918 som ironisk nok ville vært Carl Ivars 31. fødselsdag. Han døde
04.10.1918.
Høsten 2005 var vi på nytt klar for en tur til N.Y., denne gangen hadde vi
funnet fram alle relevante papirer og adresser hvor det kunne være hjelp å få og
var forberedt på noen slitsomme dager i arkivene. Da dukket det opp en melding
på en av mine ”boards” om at nå hadde et privat bibliotek The Godfrey Library
– lagt ut en komplett (Find USA) liste over adresser fra 30 år tilbake. Vi måtte
tegne oss som medlemmer (ca. 30 dollar), jeg mente det kunne være verdt
pengene og etter noen dager var vi klare for leting. Vi hadde en adresse i
Brooklyn til Rhonda , den som sto på hennes mors dødsattest, slo opp på den og
vips var sist kjente adresse på skjermen. Telefonnummeret sto også, men med en
tidsforskjell på 6 timer til Staten Island, N.Y., måtte vi ringe etter 2400. Fikk
nesten ikke sove den natten, skulle vi endelig ha funnet min slektning? Merkelig
nok våknet jeg 0005 helt av meg selv og var lysvåken, gikk ned på hjemme
kontoret og ringte til USA.
En dame svarte og bekreftet at hun var Rhonda, men hvem var jeg? Det ble en
lang forklaring og damen var så forbauset som det går an å bli når man plutselig
får en ny familie i fanget. Det viste seg at det eneste hun visste om bestefaren
var at han var fra Sverige, så det ble en lang samtale. Vi ble enige om at jeg
skulle sende over en del materiale på forhånd og så ta kontakt når jeg ankom
N.Y.
Vi traff Rhonda og hennes 2 døtre i N.Y. og det var et meget hyggelig møte
hvor vi utvekslet det vi visste og ble enige om å holde kontakten. Hun visste
ingen ting om morens onkel som hadde falt i Frankrike. Moren ble for øvrig
født omtrent når onkelen døde.
Så endelig kunne jeg sette punktum for søkingen i USA, det tok lang tid, men
til slutt ordnet det seg. Man kan få greie på det meste bare man vet hvor man
skal spørre.
(Till Sylvias artikel hör några bilder. Tyvärr räcker inte utrymmet till denna
gång – möjligen kan vi återkomma i ett senare nummer.)
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Denne står dock redan 1789 som ägare av huset, som han innehar till sin död då
fastigheten bestående av boningshus innehållande stuga, kammare och kök,
fähus och gårdsrum tillfaller hans änka Barbro Larsdotter som står som ägare
1796, 1797 och hennes man i andra giftet 17981808 vilket sistnämnda år han
rymmer från staden. Äges åtminstone 1813 av handlanden Rutger Smith och
efter hans död (18300813) av hans änka. Tomten, som åtminstone från 1813
ligger öde, upptages efter 1849 ej vidare i längderna.
Anders och Barbro hade även sonen J ohan J acob Skär ber g f 17940327
Strömstad + 18431227 Strömstad, gift 18281202 med Maja Greta Chris
tiansdotter f 17931202 + 18340817 (kolera) Strömstad, gift 2:a ggn 1838
0128 i Strömstad med Anna Catharina Andersdotter Hofgren f 17980526, +
18560405 Strömstad. Ägde 1:31, se ovan under Magnus Olsson.

═╣

Efter kommande till Olof Wer nicksson i Allemar ken
Av Bo Rask (med smärre bidrag av Bertil Holmström m.fl.)

Vi fortsätter utredningen om Allemarkssläkten. Denna gång möter vi Arvid
Simonsson, den man som vi tidigare träffat på i Greta Höglunds artikel i Vi
Släktforskare nr 16, och som är orsaken till denna artikelserie.  Noteringar
som [/Alle/Alle0.html] och liknande nedan refererar till webbsidor i paketet
http://hem.thalamus.nu/~gvp009251/hem/Alle/Alle.html, sidor som inte längre
uppdateras. Rättelser och kommentarer uppskattas dock fortfarande.
Tab C2 (tab B1) [/Alle/Alle2.html BH, GH]
GUNNUR WERNICKSDOTTER
f. 17011006 Allemarken, Skee, + 17630217 Allemarken, Skee,
gift med
ARFWID SIMONSSON
f. 17000805, + 17600509 Född i Åseröd, Mo (O), son till Simon Tollesson
(16531728) och Anna Persdotter (16701708). Anna är dotter till Per Arvids
son (16131706) och Anna Trulsdotter (1637–1710). Simon är bonde i Åseröd,
Per bor i Karseröd, Mo (O) [GH].  Gunnur är (enligt vid den tiden gängse
regler) namngiven efter faderns avlidna första hustru. De bodde på
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