
Ytterligare rön om Amalia och hennes make och Amalias mor och Amalias bror 

  

Amalias make Carl Englund 

Genom idogt forskande och en del  tur så kan härmed informationen om Amalia utökas. 

 

Husförhörslängd för Adolf Fredriks församling 1868 

 1868 anges det att Amalias make Carl Englund 

  bott på Stora Bastugatan 28 i kvarteret 

  Träsket men att han nu är försvunnen, dvs 

  han har flyttat till annan adress utan att 

  man vet vilken. 

 

Husförhörslängd för Adolfs Fredriks församling 1869 



 1869 bor Carl Gustaf Englund på Stora Bastugatan 

  15 i kvarteret Wargen. Det är värt att 

  notera att hans hustru Amalia inte nämns. 

  Frågan är då om de bor tillsammans eller 

  inte. Hon borde anges tillsammans med sin 

  make. 

 

Husförhörslängd för Adolf Fredriks församling 1870 

 1870 är Carl Englund bokförd på samma adress 

  som året innan 

 

Husförhörslängd för Adolf Fredriks församling 1871 

 



 1871 anges Carl Englund fortfarande bo på Stora 

  Bastugatan 15. 

  Detta är en omöjlighet, han avled ju under 

  senare delen av 1870. 1 

 

Husförhörslängd för Adolf Fredriks församling 1872 

 1872 finns han givetvis inte kvar. 

  Men var finns hans hustru? 

 

Mantalsuppgifter för Adolf Fredrik 1870 

 1869 den 9/11 bor Carl Englund på Stora Bastugatan 15 i 

  kvarteret Wargen hos en Andersson, men 

                                                           
1
 I Stockholm hade man problem med folkbokföringen i kyrkans regi. Befolkningsökningen och omflyttningen 

var alltför stor. Man införde då ett borgligt system med rotar (grupper) och rotemän som skulle hantera 

bokföringen. 

Beträffande hans boende 1871 så kan det ju vara så att noteringen skedde tidigt under året innan 

informationen om att han dött riktigt gått fram. 



  utan hustrun, detta enligt mantalslängden 

  för 1870 

 

Husförhörslängd Adolf Fredriks församling 1863 sidan 90 

 1863 bor Carl Englund  på Luntmakargatan nr 9 

  och 10 men  angiven som nr 40, i 

  kvarteret Sjörånet . Han anges vara murare. 

  Detta framgår även av mantalslängden, 

  med nr 2861, för Adolf Fredriks församling, 

  där skrivs han som mureriarbetare. 

 

1863 mantalslängd 

 



 1864 anges Carl Englund vara utkörare hos 

  bryggaren Arenander, bosatt i Adolf 

  Fredriks församling, kvarteret Pukslagaren, 

  med mantalsnummer 1711. 

  Hos honom bor hans fästekvinna F 

  Bergstrand 

 

1864 mantalslängd 

 

I husförhörslängden 1864 sidan 558 kallas hon felaktigt för Bergström,  och fästeqvinna 



 1864 adressen för dem båda är Stora 

  Surbrunnsgatan 18, kv Puksalagaren, Adolf 

  Fredriks församling 

 1865 anges Carl Englund vara ölutkörare, bosatt i 

  Adolf Fredriks församling, mantalsnummer 

  2263. kvarter? 

 

1865 mantalslängd med tyvärr svag text. Notera att mantalslängderna är framåtsyftade, dvs i regel 

skrivna i slutet av kalenderåret innan det den avser, dvs 1865 års mantslsängd är skapad i slutet av 

1864. 

 1865  varken Carl Englund eller hans hustru har 

  gått att finna i husförhörslängden för 1865, 

  vilket bör innebära att de flyttat någon gång 

  under slutet av 1864 eller under 1865. 

 1855 är Carl Englund angiven som son till 

  Windragaren Peter Englund, född 28/2 

  1805, bosatt i kvarteret Duacalion, 

  mantalsnummer 365, Södra  

  mantalsområdet.  

 



 

1855 mantalslängd 
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Amalias mor Fredrik Lovisa Bergstrand född Strömberg 

 

 

 1860 i ett register över inflyttade till Adolf 

  Fredriks församling återfinns för 1860 

  Amalias mor Fredrika Lovisa Bergstrand, 

  född Strömberg, med hänvning till sidan 27 i 

  själva inflyttningslängden. 

 

Inflyttningslängd för Adolf Fredriks församling 1860 12/10, sidan 27 

 1860 12/10 inflyttade i Adolf Fredriks församling 

  Fredrika Lovisa Bergstrand född 

  Strömberg, hennes dotter Amalia Fredrika 

  och sonen Carl Fredrik. 

 

  På samma uppslag kan vi läsa vidare att de 

  tre inflyttat från Johannes församling och 

  att de bosatt sig i Adolf Fredrik på 

  Holländargatan. 

Holländargatan var på den tiden, och är kanske fortfarande, en mycket lång gata som omfattade 

fastigheter i flera kvarter i omedelbar närhet till församlingens kyrka. 



Enligt en sammanställning hos Stockholms stadsarkiv ser det ut så här: 

Holländargatans gatunummer Kvarter 

8, 10, 12 Tranhalsen 

7, 11, 13 Islandet 

15 Grönlandet, södra 

18, 20 Ångermanland 

19 Grönlandet, norra 

22 Lindansaren 

24, 26, 28, 30, 32 Luftspringaren 

 

 

 
Husförhörslängd för Adolf Fredrik kvarteret Lindansaren 1861 och adressen Holländargatan 29 

 

 1861, men inte 1860  

 och 1862  bor Amalia, hennes bror och hennes mor 

   på Holländargatan 29 i Adolf Fredriks 

   församling. 

   Modern Fredrika anges vara fästekvinna 

   till muraren C L Bokelman, född 10/3 1826 

 

 Att de inte nämns 1860 beror på den sena inflyttningen till 

 församlingen detta år, att de inte nämns 1862 bör bero på att de 

 flyttat inom församlingen eller till annan församling.  

 Har de flyttat inom församlingen finns ingen snabb väg för att finna 

 dem utan 2 relativt tjocka volymer måste läsas sida upp och sida ned. 

 



 
Utflyttningslängd för Johannes församling 1860 den 10/10 

 

 1860 10/10 flyttade Amaila, hennes bror och mor från 

  Johannes församling. Vart man flyttade 

  anges  och det var till Adolf Fredriks 

  församling. 

 

 1859 1/11 Vi får också veta att de flyttade in i 

  Johannes den 1/11 1859, och sålunda vet vi 

  nu till vilken församling de flyttade när de 

  lämnade Norrköping. 

 

  Samtidigt flyttade en person vid namn 

  Carl Gustaf Englund ut till Clara församling. 

  Det finns ju inget som säger att det är den C 

  G Englund som Amalia senare gifte sig med, 

  men kanske det var så. 

 

  Och samtidigt flyttade ut murargesällen 

  Christiern Ludvig  Bockelman, också till 

  Adolf  Fredrik. 

  

  Här kunde man hoppats på att deras adress 

  i Johannes angivits, men så var det inte. 

 

 

 

 

 



 
Inflyttningslängd för Johannes församling 1859 

 

 1859 15/8 inflyttade till Johannes Enkan Bergstrand 

  med tvenne barn. 

 

 
  De kom från Norrköping 15/8 1859 och det 

  anges att enkan tidigare bott i Qvillinge, 

  1837. 

  De bosatte sig på No 3 St Surbrunnsgatan 

   i Johannes församling. 

 Mantalslängd 1859 

 



 1860, eller egentligen 

 1859 den 9/11 bor Amalia, hennes mor och bror och 

  murargesällen Christian Ludvig Bockelman 

  på  No 3, utbytt till nr 2, av Stora 

  Surbrunnsgatan i kvarteret Ruddammen i 

  S:t Johannes fösrsamling. 

  Bockelman är född 10/3 1826 och arbetar 

  hos Bergström, 1 B Tullpgatan å  …….(?) 

 

Utflyttningslängd för Adolf Fredriks församling den 2/11 1863 

 1863 2/11 flyttade änkan Bergstrand från Adolf Fredrik 

  till Johannes församling tillsammans med 

  C L Bokelman. Hon anges inflyttad i Adolf 

  Fredrik den 12/10 1860 och finns noterad i 

  inflyttningslängden som nr 619 
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Amalias bror Carl Fredrik 

 

Husförhörslängd för Adolf Fredriks församling 1863, kvarteret Bergslagen och Stora Grå…. gatan 

 1863 finns Amalias bror Carl Fr Bergstrand som 

  lärling hos juveleraren E J Grönhagen i Adolf 

  Fredriks församling. 

 

Lysningsbok för Jakobs församling 1870, översta delen 



 1870 8/1 eller 6/1 tog man ut vigselbevis för  Carl Fredrik 

  och Sofia 

 

Lysningsbokens nedersta del 

 Av lysningsboken framgår bl a  

 1837 26/5 föddes Sofia Wilhelmina i Skärkinds 

  församling 

 1867 19/11 inflyttade hon till Jaokb från Falun 

 1870 8/1 var hennes bror närvarande som giftoman 

  hon var då bosatt på Norrlandsgatan 62 

  

 1870 8/1 var Carl Fredrik bosatt på Läs….. gatan  12 

  

 1870 10/1 flyttade Carl F in till Jakob från Adolf 

  Fredriks församling 

  



 

Vigselbok Jakob 1870 

 1870 30/1 gifte sig Carl Fredrik med Sofia Wilhelmina 

  Carlsson, född i 26/5 1837, vigda i Jakobs 

  församling 

 1871 anges han vara guldarbetare och vara 

  mantalsskriven i Jakobs församling, nr 527, 

  dvs i praktiken i slutet av 1870 

 1872 19/7 föddes sonen Carl Ehrenfrid, son till Carl 

  Fredrik och Sofia  Wilhelmina Carlsson, i 

  Stockholm, i Klara församling 

 

 
Födelsebok Klara 1872 

 

 
Utflyttningslängd Jakobs församling 1872 

 

 1872 2/8 flyttar Carl Fredrik med hustru och dotter 

  från Jakobs församling. 

  Det anges att han flyttat in i Jakob 13/11 

  1867 resp 18/1 1870, det senare torde avse 

  hans hustru. 

  Noterbart är att varken hustrun eller 

  dottern nämns vid namn. 

 

  

 



 

Inflyttningslängd Klara församling 1872 sidan 47, vänstra sidan 

 

Inflyttningslängd Klara församling 1872 sidan 48, högra sidan 

 1872 2/8 flyttade Carl Fredrik, och hans hustru Sofia 

  Wilhelmina Carlsson in i Klara församling till 

  N Strandgatan, med sin dotter Gerda Sofia, 

  född i Jakob församling 6/10 1870, från 

  Jakobs församling. 

  Han anges vara gravör, hon född i 

  Skarkinds församling. 

Notera att formellt flyttade man in 2/8, dvs efter det att sonen fötts i den nya församlingen. Detta 

innebär enbart att inflyttningen inte skedde den 2/8 utan att den noterades i inflyttningboken detta 

datum. 

 1873 anges han vara guldarbetare och 

  mantalsskriven i Klara nedre, nr 3919 

  dvs i praktiken i slutet av 1872 

  

 1880 visar det sig att Charles F Bergstrand bor i 

  USA 

 

Census 1880 för Charles Bergstrand 

  Han är gift och har 3 barn, varav de 

  två äldsta är födda i Sverige liksom hans 

  hustru medan yngsta barnet är fött i 

  Colorado. 



  Hustru: Sophia, 43 år 

  Barn: Gerda, 10 år, sonen Eruefrid, 8 år och 

  Ella 3 år. 

  Man bor i Virginia City, Storey, Nevada 

  Till yrket är Charles juvelerare. 

  Adress: South 6 Street. 

 

 1873 13/6 lämnade han Sverige från Göteborg och

  avsåg resa till Central City 

 

 1873 3/9 reste hans hustru och de två i Sverige födda 

  barnen från Göteborg till Central City 

  

 1900 14/9 reste Carl /Charles från Göteborg till New 

  York. 

  

 1900 20/9 anlände han med båten Oceania från 

  Liverpool till New York. 

  Troligen har han glömts bort i Census 

  detta år eftersom det verkar som om hans 

  hustru bor utan honom hemma hos sin 

  dotter Ella, nu kallad Flora, gift med Harvey 

  Younkan, bosatt i Anaconda, Montana. 

 1919 maj månad ansökte han om pass i vilken ansökan han 

  anger att han besökte Sverige 1897 och 

  1908, och vid senare besöket också ett antal 

  länder i Europa . 

  Detta år bor han i Arkansas, i Pine Bluff 

  och arbetar som Engraver. 

 1919 28/5 påstaår att i passansökan att han avser han 

  resa med båten Stockholm till  Sverige från 

  New York. En resa som han troligen gjorde 

  för 

 1920 16/8 anlände han på båten Bergensfjord från 

  Oslo till New York, dock något osäkert för 

  han anges bo i Denver, Colorado. 



   Bild i passet 

 Hela passansökan omfattar 2 sidor och ett halvt extra blad 

Amalias bror ger oss ingen hjälp att hitta mer om Amalia, men jag väljer ändå att notera några fler 

fakta om Carl Fredrik (Charles F) Bergstrand i USA. 

 1899 10/6 gifte sig R Flora Bergstrand, dotter till 

  Charles, född ca 1877 i Denver, Colorado, 

  med John Harvey Youngkeen, född ca 1875, 

  född i Broks Co, Pennsylvania. Bosatt i Deer 

  Lodge, Montana. 

  Deras vigselbevis finns i sin helhet. 

  Det här skall således avse dottern Ella, vilket 

  g ör mig tveksam till om det är rätt person. 

  Men vigselbeviset pekar på att det är 

  korrekt. 

 1905 14/5 gifte sig Charles son kallad Charles Erik 

  Bergstrand , bosatt i Butte, Silver Bow, 

  Montana med Jenni Staaf, född ca 1885. 

  Deras vigselbevis finns i sin helhet. 

 1915 13/2 gifte sig Charles Erik Bergstrand ånyo, nu 

  med Inez Teevey, född ca 1894. 

  Han anges vid vigsel som tidigare skild. 

  Deras vigselbevis finns i sin helhet. 
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Amalia själv 

 1871 anges Amalia vara sömmerska och enligt 

  mantalsregistret nr 4166 vara bosatt i Klara 

  nedre.  Uppgiften är korrekt och hon bor i 

  kvarteret Braxen i Klara församling. 

  Detta är ju en form av bekräftelse på det 

  hon uppger 1877 i Helsingfors. 

 

 

Mantalslängd 1871 

 

 

 

 

 



Nu vet vi följande om Amalias boende i Stockholm 

 1859 27/3 Lämnade hon, hennes bror och mor 

  Norrköping. 

 1859 15/8 Inflyttad från Norrköping till Johannes 

  församling och Stora Surbrunnsgatan 2 

  eller 3, bor där med mor, bror och 

  moderns fästman, enligt kyrkans 

  inflyttningslängd. 

 1859 1/11 Samma adress 

 1859 9/11 Mantalsskriven på samma adress. 

 1860 Troligen bosatt på samma adress. 

 1860 ca-1875 ca Någon gång under denna period i elva år 

  anger Amalia i en  senare annons att hon 

  arbetat hos en  stråhattmakare i Stockholm. 

 

 1860 10/10 Utflyttad från Johannes församling till Adolf 

  Fredriks församling, enligt utflyttnings-

  längden för Johannes. 

 1860 12/10 Inflyttad till Adolf Fredriks församling och 

  bosatt på Holländargatan 29, kvarteret 

  Lindansaren, enligt inflyttningslängden.

   

 1861 Bor hon på adressen ovan, enligt 

  husförhörslängden. 

 

 1862-1863 VET JAG INTE VAR AMALIA BODDE, men 

  troligen bodde hon i Adolf Fredriks 

  församling 

 

 1862 Bor hennes mor och muraren C L Bokelman 

  på Stora Surbrunnsgatan 18 i Adolf 

  Fredriks församling, och kvarteret 

  Pukslagaren. 2 De bor kvar även 1863. 3 

 

 1863 finns Amalias bror Carl Fr Bergstrand som 

  lärling hos juveleraren E J Grönhagen i Adolf 

  Fredriks församling. 

                                                           
2
 Adolf Fredrik AI:76 sidan 114 

3
 Adolf Fredrik AI:78 sidan 554 



 1863 bor Carl Gustaf Englund på Luntmakargatan 

  40 i kvarteret Sjörået i Adolf Fredriks 

  församling 

 1863 10/10 Gjordes hindersprövning för Amalia och Carl 

  Gustaf Englund i Adolf Fredriks församling. 

 

 1863 2/11 Flyttade Amalias mor och hennes fästman 

  från Adolf Fredriks församling till Johannes 

  församling 

 

 1863 18/11 Flyttade Amalias mor in i Johannes 

  församling.  

 

  Då och senare finns än så länge ingen 

  bosättningskoppling mellan Amalia, 

  hennes mor och hennes bror.  

  Jag lämnar henne och refererar till vad jag 

  tidigare skrivit om henne fram till hennes 

  död 1878. 

 

 1864 Bor Amalia, som fästekvinna till utköraren 

  Carl Englund, tillsammans med fästmannen 

  i  kvarteret Pukslagaren i Adolf Fredriks 

  församling med adressen Stora 

  Surbrunnsgatan 18. 

 

 1864 7/2 Vigdes Amalia och Carl i Adolf Fredriks 

  församling. 

 

 1865-1870 VET JAG INTE VAR AMALIA BODDE, hon 

  nämns aldrig tillsammans med sin make 

 

 1865 bor Carl Englund, ölutkörare, i Adolf 

  Fredriks församling. 

 

 1868 Bor Carl Englund på Stora Bastugatan 28, 

  kvarteret Träsket, Adolf Fredriks församling. 

 

 1869 9/11 Bor han på Stora Bastugatan 15, kvarteret 

  Wargen. 

 

 1870  Bor Carl på samma adress. 

 



 1870 19/11 Avled Carl  i Adolf Fredriks församling, då 

  skriven på Stora Bastugatan 15 

 

 1870 6/10 föddes Amalias brors dotter Gerda i Jakobs 

  församling 

  

 1871 anges Amalia vara sömmerska och enligt 

  mantalsregistret nr 4166 vara bosatt i Klara 

  nedre, och kvarteret Braxen i Klara 

  församling. 

  Det går dock inte att hitta henne 1870, 

  1871 och 1872 i husförhörslängden för 

  Klara och kvarteret Braxen. 

  Detta är ju en form av bekräftelse på det 

  hon uppger 1877 i Helsingfors. 

 1872-1874 VET JAG INTE VAR AMALIA BODDE 

 

 1872 19/7 föddes sonen Carl Ehrenfrid, son till Carl 

  Fredrik och Sofia  Wilhelmina Carlsson, i 

   Klara församling 

 

 1873 13/6 emigrerade Amalias bror Carl Ferdinand till 

  Amerika 

 

 1873 3/9 emigrerade Carl Ferdinands hustru och två 

  barn  

 

 1873 Uppger Anders Fredrik Lundberg att han 

  förlovade sig i Falun , men med vem?, och 

  varför där? 

 

 1875 augusti Flyttade Amalia troligen till Finland och 

  Helsingfors. 

 

 1875 14/10 Gifte sig Amalia och Anders Petter i 

  Helsingfors. 

 

  

  

 

 



 


