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Version 2 av Olov Bergqvist, 2018-11-09

Versionen motiveras av möjligheten att ha en pdf-version, så att alla ättlingar till Kristina och Olof Au-
gust Bergqvist kan få den. Utredningen ska INTE läggas ut offentligt på internet. Den är förbehållen 
vår släkt. Motivet är tvåfallt: 
1. Släktöversikten sid 6-10 visar nu levande personer, vilket inte är offentligt publiceringsbart på inter-

net enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Däremot kan du som privatperson ha den på din egen 
dator.

2. Tillägget till boskillnaden sid 36-38 är medtagen enbart för oss som har Kristina och Olof August 
som förfäder.

Innehåll 
• Kronologi s. 1-3
• Dokument från Landsarkivet s. 4-5, 11, 18-19, 28
• Släktöversikt s. 6-10 per 2005-09-14 - uppdatering till 2018 finns att få från Olov Bergqvist.
• Uppgifter om Västbro gård, Värmlandsbro s. 12
• Dokument från Rotemansarkivet s. 13-15, 17 
• Hindersprövning, lysning och vigselbevis s. 16
• Uppgifter om gården Berg, Östra Fågelvik s. 19
• Uppgifter om Nolgården, Östra Furtan, Brunskog s. 20-21
• Uppgifter om Hösserud 1:2 och Pukerud litt. B i Botilsäter s. 22-24
• Uppgifter om Garpegården etc. i Breviks socken, Skaraborg s. 25-28
• Boskillnadsansökan till Bollnäs Domsagas Häradsrätt s. 29-35
• Tillägg till boskillnadsprocessen s. 36-38
• Kristina Bergqvists kassabok maj 1921- oktober 1924, s. 39-55
• Dokument från Pastorsexpeditionen i Säffle s. 56
• Utdrag ur automobildiariet s. 56
• Uppgifter om Växbo No 2, Bollnäs s. 57-58
• Bouppteckning efter Kristina Bergqvist s. 59
• Tidningsartiklar från Nya Wermlandstidningen med Olof August och Alma Bergqvist 1953, s. 60

Är du ättling till Kristina och Olof August Bergqvist?

Skicka mig ett mejl eller ring, så skickar jag  utredningen i pdf-format. Du kan då läsa den på din da-
torskärm eller använda pdf-kopian till att skriva ut Märta och Jan-Olof Hedströms utredning på pap-
per.

Säg också om du samtidigt vill ha den uppdaterade släktöversikten (ättartavlan) utifrån Jonas Larsson 
Bergqvist och Maria Kajsa Olsdotter.

Mvh / Olov Bergqvist
E-post: olov (at) bergqvist.info - ersätt ” (at) ” med ”@” så har du min e-postadress.

FYI. The study is available for descendants to Kristina and Olof August Bergqvist.


