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Barndomen
Julia Amalia Liljefeldt föds enligt födelsebok för Jakob (Johannes-delen)
1823-03-06. (Ref. Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker,
SE/SSA/0008/C I a/20 (1807-1827), bildid: C0054706_00248) Föräldrar är
Fältkamrer Johan Liljefeldt och "dess hustru" Sara Catharina Nordgren, 38 år. De
uppges bo i kvarteret Italien Större No 9. Dottern döps två dagar senare av Kungl.
Hofpr. Krügersson med fru Christina Bjurstedt som fadder eller vittne.
Julia Amalia är yngst i en övelevande syskonskara på 4. (Två barn dog vid födelsen.)
Hennes bröder är Johan Ferdinand f. 1812-12-30 och Fredrik Mauritz f. 1814-03-05.
Hennes 7 år äldre syster Lovisa Euphrosine f. 1816-02-01 föddes tillsammans med en
dödfödd tvillingsyster.
Jag har inte lyckats finna familjen boende i kvarteret Italien Större No 9 varken 1823
eller därikring. Enligt min biografi för fadern Johan Fredrik Liljefeldt kan t.o.m.
ifrågasättas om han finns i Sverige när Julia Amalia föds. Efter konkursen vid
Källeberga gård i Ösmo bor Johan Fredrik en tid i Katarina församling men inte
hustrun Sara Catarina. Det verkar troligt men ej belagt att Johan Fredrik lämnar
Sverige för Finland hösten 1820.
I ett register för mantalsuppgifter (själva mantalsuppgifterna är försvunna) har jag
hittat att Sara Catharina Liljefeldt, Fältkommissariehustru, både 1821 och 1822
förestår ett hushåll i Jakobs församling, alltså utan make som annars självklart hade
varit huvudman i mantalsuppgiften. För 1823 har jag ej funnit någon uppgift i detta
register. I samma register finner jag henne 1825 i Klara församlings östra del samt
1826 och 1827 på Ladugårdslandet.
Sista gången jag finner familjen sammanboende i sin helhet är c:a 1819 på Källberga
gård i Ösmo. Efter detta har jag inte funnit Sara Catharina och Johan Fredrik
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sammanboende. Första mantalsuppgift där Sara Catharina med barn finns belagda är
först 1834 i november.

Översättning: Uppgift till 1835 års Mantals och Skattskrivning
i Stockholms stad med kvarteret Uggleborg huset
No 15 nya samt gamla 4 i Sta Clara församling.
Födelse
År
Månad
Undertecknad FältkamrersEnkan Catharina Lilligefält
Dottren Lofvisa Efrosina
Dottren Julia Amalia

Dag

1785 Januari 16
1816 Februari 1
1823 Mars
6
2

Stockholm den 21 November 1834
Detta är första gången Sara Catharina kallar sig änka. Johan Fredrik lever dock i
Finland till 1848. På samma adress finns de också 1835 enligt husförhörslängd men
sedan försvinner spåren igen. De är inte kvar 1836.

Ur husförhörslängd Klara församling 1835, kvarteret Uggleborg nr 4,
(Klara kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/0010/A I/62 (1835), sid. 24, bildid:
C0055982_00019).
Inte långt från kvarteret Uggleborg ligger kvarteret Brunkhalsen. Där bor sedan
1820-talet Sara Catharinas bror källarmästaren Anders Jakob Nordgren,
f. 1786-08-18. Han bor kvar där till 1850 då han flyttar till Adolf Fredriks
församling. Han är gift mellan åren 1827-1829 då hustrun dör. De har en dotter som
försvinner ur böckerna till okänt öde. Det är tydligt att det finns starka band mellan
Sara Catharina och hennes bror Anders Jakob. Han ställer upp till synes som en
ställföreträdande far när svågern Johan Fredrik Liljefeldt trasslar på olika sätt.
Efter konkursen vid Källberga gård köper Anders Jakob konkursboet 1822 för att
1823 åter sälja gården.
Julias äldre bror Fredrik Mauritz är från 12 års ålder boende hos källarmästaren.
Åren 1826-1833 bor han hos Anders Jakob och är lärling i hans verksamhet.
Julia Amalia bor enligt husförhörslängd 1836, 13 år gammal, hos Anders Jakob
Nordgren. Även 1838 finns hon antecknad som inneboende.
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Ur husförhörslängd Klara församling 1836, kvarteret Brunkhalsen 1.
(Klara kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/0010/A I/65 (1836), sid. 14, bildid:
C0055985_00015) (På 3:e raden står "Systerdotter Julia Lilljefelt 23 6/3".)
I Post- och Inrikes Tidningar från 1837-01-23 finner jag följande dödsnotis : "Fru
Fält-Kamrerskan Catharina Liljefeldt, född Nordgren, 52 år." Det är troligt att
Catharina varit sjuk från 1836 och intagen på något sjukhem. Därför tar brodern hand
om Julia Amalia. Vart dotter Lovisa Euphrosyne tar vägen har inte gått att finna.
Julia Amalia konfirmeras 1839-05-14 i Klara församling. Hennes omdöme är "god
och försvarlig" beträffande kristendomskunskap.
I eget boende
Var hon bor 1839 - 1843 är inte klarlagt. I en Avflyttningslängd för Klara församling
1843-11-10 (GID 2698.180.81100) framgår att hon bott hos "Norgren", flyttar till
Jakobs församling, senast tagit nattvarden 1843-04-17, är "välfrejdad" och ledig för
äktenskap. Det troliga är att hon bott hos eller i närheten av morbrodern Anders Jakob
Nordgren hela tiden sedan modern dog 1837 fram till denna flytt 1843. Hans
efternamn stavas ofta Norgren i böckerna.
Trots hennes goda omdömen inför denna flytt så har det skett omvälvande händelser i
hennes liv. Hon har med stor sannolikhet fött en son 1843-01-02 på barnhemmet Pro
Patria i Adolf Fredriks församling. Moderns namn anges som "okänd 20 år".
Släktens tradition säger att moderns namn var Julia och ett antal indicier från min
släktforskning bekräftar moderskapet.
Sonen som döpts till Fritz Julius bor aldrig officiellt hos henne. Han lämnas på
Allmänna Barnhuset och får där Nr 474. Avgiften för att lämna Fritz Julius på
Allmänna Barnhuset är 100 Riksdaler. Troligen har morbror källarmästaren omigen
hjälpt till. Hos Stockholms Stadsarkiv finns Fritz Julius journal fram till 10 års ålder.
Han utackorderas 1843-1847 hos en änka i Danderyd. 1847-1848 bor han hos en
mamsell M. C. Helling "på inlösarens begäran". Inlösaren bör vara modern.
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Julia har tidigare bott hos samma mamsell (se nedan). Från 1848 bor Fritz Julius hos
en änkefru Hedvig Liljefeldt som visat sig vara en ingift moster till honom. Från 1854
är han sotargesäll hos en sotarmästare J.M. Braun. Mer om Fritz Julius historia i
separat biografi.
Julia Amalia flyttar i slutet 1843 till sockerbruksförsäljerskan mamsell Maria
Christina Helling på Regeringsgatan 43 i Jacobs församling.
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I mantalsuppgiften ovan från slutet 1844 står bl.a. "Hos mig är boende Demoisselle
Julia Amalia Liljefält född 1823 Mars 6 med ansvarssedel af Källarmästaren
Norgren". Det bör betyda att Anders Jakob Norgren fortsatt ansvarar för hennes
försörjning.
I husförhör för Jakob 1844 (GID 1625.65.3000) finns Julia Amalia boende hos
Mamsell Helling på Regeringsgatan 43. Hon är sockerbruksförsäljerska och
tobakshandlare. Det är troligt att Julia Amalia är bodbiträde i den verksamheten.
Genom mantalsregister och mantalsuppgifter hos Stockholms Stads Arkiv har jag
kunnat följa Julia Amalia´s boende 1844-1864 år för år. Ibland kallar hon sig också
med tillnamnet Therese eller Teresia. Efternamnet har c:a 10 olika stavningar.
Hennes titel varierar men avslöjar aldrig vad hon försörjer sig med.
Här är en tabell för dess år :
År

Församling

Mantalsuppgift Nr

1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864

Jakob
Jakob
Katarina norra
Johannes
Klara nedre
Klara nedre
Klara nedre
Jakob
Jakob
Ladugårdsl. övre
Ladugårdsl. övre
Ladugårdsl. övre
Ladugårdsl. nedre
Kungsholmen
Adolf Fredrik
Adolf Fredrik
Adolf Fredrik

398
382
1055
62
962
983
1450
2210
2277
823
839
1443
2035
795
543
550
571

Adolf Fredrik
Adolf Fredrik
Adolf Fredrik

592
543
610

Titel

Fältkamr.dotter
Mamsell
Krigskommissariedotter
Kommissariedotter
Mamsell
Krigskommissariedotter
Mamsell
Commissariedotter
Krigskomm. dotter

Krigskommissariedotter
Mamsell
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Länge slutade alla mina spår för Julia Amalia här. Traditionen påstod att hon skulle
bli 94 år gammal och dö i Estland! Detta är en uppgift från hennes sonsonson Börje
Liljegren. Traditionen nämner vidare att en kommendör-kapten R. Julsdorf skulle
varit far till hennes son Fritz Julius men förlist på Biscaya 1842.
I oktober 2009, drygt ett år efter att denna forskning påbörjats, sitter jag och söker på
måfå i Google för att hitta hennes bror Johan Ferdinand Liljefeldt som enligt
emigrantregistret hoppat av briggen Johanna Katarina 1854 i Melbourne, Australien.
Via databasen Ancestry får jag en träff på namnet Liljefeldt. I Hull i England gifter
sig i September 1863 Julia Amalia Liljefeldt med Carl Rudolph Gühlsdorf! De gifter
sig i kyrkan Holy Trinity i Hull. Nu sökte jag om de skulle återkomma till Stockholm.
Jag fann dom åren 1865-1880 boende på olika adresser på Söder i Stockholm. De är
kyrkoskrivna i Tyska kyrkan. Jag har hittat att Carl Rudolph föddes i Södertälje.

Mantalsuppgift från 1869 (födelseår för Julia Amalia felaktigt)
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Gühlsdorff har först titeln kofferdistyrman (styrman på lastfartyg) och senare
hamnlots. Min teori är att Julia Amalia arbetade på en båt där Gühlsdorff var styrman
och därför gifter de sig i Hull, England. De får inga barn men tar en fosterson Carl
Johan f. 1866. Gühlsdorff dör 1880-10-31. Julia Amalia bor kvar på Söder i
Stockholm till sin död 1890-06-04 då hon bor på Åsögatan 62.
1881-1883 är hon hushållerska åt en man med det osannolika namnet Karolus
Duodecimus Napoleon Sokrates Sandström med titeln Kanslist. De bor då på
Grevgatan 6 i Rote 11, Hedvig Eleonora församling.
Från 1883 bor Julia Amalia på Söder i Stockholm till sin död 1890-06-04 då hon bor
på Åsögatan 62. Dödsorsak Pneumonia. Hon begravdes med fattigbegravning på
Södra begravningsplatsen enligt dödsnotis hos Tyska församlingen.
Fostersonen Carl Johan Gühlsdorff bor ensam och ogift på Söder från 1883 till sin
död 1908 på olika adresser med titlar Målare och Skyltmålare.
Traditionens "kommendörkapten R. Julsdorf" blev verklighetens "kofferdistyrman C.
R. Gühlsdorff" som var född 1834-10-15 i Södertälje och därmed omöjligen kan vara
far till Fritz Julius född 1843. Men traditionen om denna man har, om än förvanskad,
levat genom 3 generationer. I släkten finns ännu ett fotografi på honom. Detta tyder
på att Fritz Julius ändå var medveten om sin moder och också hade information om
hennes senare öden.
Men vad kan ligga bakom traditionen att Julia Amalia dör 94 år gammal i Estland?
I Estland finns många Liljefelt från en gammal tysk släkt. Kanske har någon under de
drygt hundra år som gått sedan hon dog släktforskat där och av misstag hittat någon
med namn likt Julia Amalia?
Sammanfattning
Släkttavla för Julia Amalia

8

Detta är versionen enligt de kyrkliga källorna. Det är dock troligt att Julia Amalia har
annan och okänd fader än Johan Fredrik Liljefeldt.
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