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Bakgrund till denna forskning 

Jag har fått flera goda vänner i en släkt Liljegren. Sommaren 2008 frågade mig 

Börje Liljegren om jag kunde forska om hans ursprung. Han skrev ett långt brev 

med de uppgifter och traditioner om släkten som han hade. Det fanns uppgifter 

inom släkten att dess ursprung var finskt. Jag har av och till sedan dess forskat i 

denna släkt. Länge trodde jag att det finska ursprunget fanns i Lilius-släkten i 

Finland. Huvudpersonen i denna biografi Johan Fredrik Liljefeldt kom från en 

Lilius-gren där man i.st.f. präster blev militärer och fick då byta efternamn. 

Johan Fredrik Liljefeldt är dock inte anfader till mina vänner Liljegren.  

Det står så i en födelsebok i Jakobs församling i Stockholm 1823 men det är 

troligen felaktigt. Johan Fredriks liv, så som jag fann det, är dock så spännande 

så att egen biografi för honom är motiverad. Dessvärre finns nog idag ingen som 

bär spår av hans gener utom möjligen hos släktingar efter en son i Australien. 

Barndomen i Finland 

 

Johan Fredrik föddes i Messuby, Finland, som äldste son till Anders Johan 

Liljefeldt och hustrun Anna Henriksdotter Elgeen. Modern var från bondesläkt i 

byn Kesoi norr om Messuby kyrkby. Fadern var född Lilius, son till 

kyrkoherden Anders Lilius (f. 1712-11-30)  i Messuby. Liksom Johan Fredriks 

farfar hade hans farfarsfar och farfarsfarfar varit kyrkoherdar i Messuby. Fadern 

bytte efternamn från Lilius till Liljefeldt (först Lilienfelt) i samband med 

värvning. Från 1775 till 1783 var han vid Björneborgs Regemente där han 

slutade som sergeant. Därefter har han titeln Secreterare i något som kallades 

Ägodelningsrätten. 

 

mailto:bengt@eribb.se


2 

 

Första fynd i en husförhörslängd av familjen gjordes på en rullfilm vid besök i 

Tammerfors bibliotek sommaren 2009 : 

 

 

Husförhörslängden gällde tiden 1781-1785 men användes nog längre. Johan 

Fredrik har här redan lämnat hemmet i Soldattorp 12, Junckari,  Hirveniemi, 

Messuby församling. Brodern Gabriel Gustaf lämnar enligt anteckning i denna 

bok hemmet 1797.  Troligen lämnade sönerna vid c:a 15 år för vidare studier.  

Johan Fredrik får tre överlevande bröder och en syster.  

(Sidan finns numera digitaliserad på 

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8413255 ) 

Bröderna har jag kunnat följa till deras död men systern Maria Elisabeth´s öden 

är okända. Brodern Gabriel Gustaf  blir silversmed i Tammerfors. Hos honom 

arbetar brodern Adolph som guldsmedsgesäll i många år.  Innan dess är 

bröderna Adolph och Anders Ulric kvar på gården i Junckari, Hirveniemi. 

Adolph blir kvar där ogift som "inhyses" fram till sin död 1850. Notis om hans 

död funnen i tidning: "funnen i skogen liflös och förmodas att Liljefelt gått vilse 

och ljutit döden genom förkylning". 

Släkttavlor från min forskning finns i slutet av denna biografi. 

Johan Fredrik lämnar hemmet i Messuby troligen för studier i Åbo c:a 1792. Om 

detta vet jag inget ännu. Men någon utbildning måste han ha haft för de 

uppgifter han senare får. Första belägg därefter är han länsman (fi. nimismies) i 

Merikarvia 1802-1805 enligt en finsk bok av Matti Walta. I samma bok anges 

han som länsman i Idensalmi 1805-1807. Från denna tid finns spår i kyrkböcker. 

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8413255
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Enligt uppgift i HISKI gifter han sig 1806-03-09 i Idensalmi med jungfrun 

Maria Christina Gullman, född 1784-10-04.  

Funnet via http://hiski.genealogia.fi/hiski?se . HISKI som nämns några gånger i 

denna skrift är en databas över nätet som är gjord av Genealogiska Samfundet i 

Finland. 

De förekommer därefter i en husförhörslängd för Idensalmi 1807-1815 : 

 

Från 

http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/iisalmen_maaseurakunta/ripp

ikirja_1807-1815_tk1445/147.htm  

Hans titel här är Exp. Befallningsman och Kronolänsman. I anmärknings-

kolumnen står att läsa "rest bort söder ut 07 utan betyg". Detta att ge sig "på 

rymmen" skall upprepas flera gånger i hans liv. Hans första hustru har efter detta 

inte gått att återfinna. 

 

Under kriget 1808 - 1809 

Jag har vid två besök 2012 och 2014 i Krigsarkivet i Stockholm funnit spår efter 

Johan Fredrik under dessa år. Han följer den svensk-finska armen under reträtten 

norrut längs finska västkusten och in i Sverige. Mina fynd gjorde jag i två 

volymer under titeln "Krigshandlingar 1808-1809" med beteckningar 

SE/KrA/0395/0/484 och 

SE/KrA/0395/0/486. Fynden är materiallistor med hans underskrift. Han har 

omväxlande titel Magasinsförvaltare eller Fältkommissarie. Av allt att döma är 

han ansvarig för tillfälliga materialförråd för Armén under reträtten.  

 

 

 

http://hiski.genealogia.fi/hiski?se
http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/iisalmen_maaseurakunta/rippikirja_1807-1815_tk1445/147.htm
http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/iisalmen_maaseurakunta/rippikirja_1807-1815_tk1445/147.htm
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Enligt dokumenten befinner han sig  

 

1808 15/6  i Virkkula    (1 dokument) 

1808 27/9 och 29/10 i Kalajoki    (2 dokument) 

1808 5/11 - 13/11 i Pyhäjoki    (6 dokument) 

1809 27/3 - 4/4  i Råneå    (2 dokument) 

1809 Juli  i Stockholm  (1 dokument) . 

(Jag har avfotograferingar av alla dokument jag fann.) 

Kort om krigets etapper: 

Slaget vid Pyhäjoki skedde 16 April 1808 med Georg Carl von Döbeln som 

befälhavare. 

Slaget vid Oravais (söder Pyhäjoki) skedde 14 September 1808 med Carl Johan 

Adlercreutz som befälhavare. 

Konventionen i Olkijoki skrevs 19 November 1808 vari krävdes att svenska 

armén helt lämnade Finland. 

Den 13 December 1808 slog de bägge arméerna läger på varsin sida om Torneå 

älv. 

Slaget vid Ratan var den 20 Augusti 1809. Freden i Fredrikshamn skrevs 17 

September 1809. 

 

I Sverige 1810 - 1820 

 

Johan Fredrik Liljefeldt börjar sitt svenska liv 1810 i Klara församling, 

Stockholm. Han gifter sig 1810-08-19 med Sara Catharina Nordgren, dotter till 

klensmedsåldermannen Anders Nordgren. Hon var född 1785-01-16 i Klara 

församling. Inför bröllopet skickas från Åbo ett hindersprövningsbevis till Klara 

församling. Jag har inte kunnat finna att det funnits någon pastor i Åbo med 

underskriftens namn. Dock finns en pastor Alexander Laureus. Är beviset en 

förfalskning? Han har bevisligen varit gift.  
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Här står : " Att Herr Kronobefallningsmannen och Fältkommisarien Johan 

Fredric Lilljefeldt är född den 17 October 1777 : nyttjat sina Salighets  medel 

samt fört klanderlös lefnad är äfwen til förefallande ägtenskap ledig, intygas 

Åbo den 28de  Maii 1810  

Jon. Laurenz,  

Past. vid fin. försam" 

Detta är inte till fullo beskrivande. Jag vet ännu bara sporadiskt om hans tidiga 

levnad. Han var dock redan gift i Idensalmi 1806 och rymmer med den hustrun 

"söderut utan betyg" enligt husförhörslängden. Vad som händer därefter, fram 

till 1808,  är ännu höljt i dunkel.  

Åter 1810 och andra äktenskapet.  Makarna bor till en början i Klara församling, 

i kvarteret Uggleborg, men under tiden 1812-1818 saknas husförhörsböcker för 

Klara. Äldsta sonen Johan Ferdinand föds 1812-12-30 i Klara och nästa son  

Fredrik Mauritz föds 1814-03-05 också i Klara. Vid dessa tidpunkter har fadern 

titeln Krigskomissarie. Han har under denna tid troligen en tjänst som 

civilmilitär. 

I databasen "Inrikes pass" hos Genealogiska Föreningen har jag funnit att han 

reser till Åbo 1813-10-20. 
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I en kronotaxeringslängd från 1815 hos Riksarkivet har jag funnit att "f.d. 

Fältkamrer J.F. Liljefeldt" bor i Ladugårdsgärde församling i kvarteret Klippan 

nr 1. Han skattar bl.a. för ett guldur.  

1816 - 1819 har Johan Fredrik anställning vid Nynäs säteri i Ösmo församling 

nära Nynäs. Det är en stor gård ägd av Carl Johan Adlercreutz fram till hans död 

1815 och därefter av änkan Beata Adlercreutz född Engeström. Änkan bor i 

Stockholm och Johan Fredrik är Inspector och Förvaltare på Nynäs fram till 

1819.  

Adlercreutz är den från kriget 1808-1809 berömde krigsherren. Han var också 

personligen aktiv den 13 mars 1809 när Gustav IV Adolf avsattes. Troligen 

fanns redan under kriget en kontakt mellan Adlercreutz och Liljefeldt. 

 

 

Carl Johan Adlercreutz 

 

1816-02-01 föder Sara Catharina tvillingar i Pro Patria´s barnbördshus i Adolf  

Fredriks församling. Bara det ena barnet överlever, en dotter  Lovisa 

Euphrosine. Om de redan då bor i Ösmo är osäkert.  

1818 köper makarna Liljefeldt Källberga gård som tidigare hört under Nynäs 

säteri i Ösmo församling. Gården är stor och de måste ha många anställda.   

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Carl_Johan_Adlercreutz.jpg
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Från denna tid finns en utförlig beskrivning över gården från en "syn" 

(inventering). Detta är antecknat:  

  

"Mangården bestod av fyra byggnader  

1:0 Söder på gården en bräd panelad och gulmålad byggnad med 4 rum, sal, förstuga 

och kontor, å vinden 1 rum, rummen invändigt rappade och försedda med 

kakelugnar, tak av tegel.  

2:0 En flygelbyggnad Vä.om gården täckt med tegeltak endels, innehållande sal och 2 

rum i nedre och 2 rum i övre våningen samt under byggnaden 2 välvda källare.  

3:0 En byggning Ö.på gården lika med N:o 2, inredd till kök, bagarstuga med 2 

bakungnar och 2 kammare.  

4:0 Sö. om N:o 1 en byggning uppsatt år 1800 indelt till kök och 4 kammare, tak av 

bräder.  

Vidare funnos en gammal drängstuga med 2 rum och spislar under torvtak, oxhus för 

6 oxar, stall för 10 hästar, 2 fähus, fårhus för 50 får,logar mfl.hus, tillsammans 20 st 

på gården. Utrymmena för dragarna voro synnerligen väl tilltagna, ty för gårdens 

skötsel erfordrades minst 3 par oxar och 1 par hästar för 18 1/2 tunnors årligt utsäde 

och bärgande av 120 lass hö. Trädgården omfattade 3 tld.,var väl hävdad med 120 

fruktträd, många krusbärs och vinbärsbuskar samt 600 stänger humlegård. Då funnos 

tre torp under Källberga, Övre och nedre Sjöängen samt Klövstavret". 

 

 

          Källberga 1922.   
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Hela familjen bor på Källberga åtminstone under åren 1818-1819.   

De finns bara en gång som samlad familj i husförhörslängderna för Ösmo som 

gäller åren 1817-1826.  De deltog i husförhör endast året 1818.  

(Ösmo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1592/A I/11a (1817-1826), bildid: 

C0029756_00152, sida 140 hos Riksarkivet) 

 

Bild från Arkiv Digital  http://www.arkivdigital.se/aid/show/v94722.b1470.s140 

som är bättre än den jag först använde från Riksarkivet. 

Min forskning i denna släkt började från dottern Julia Amalias födelse 1823 och 

gick därefter bakåt i tid. Ovanstående husförhörs-anteckning är det enda spår i 

forskningen som ledde mig till Finland. Som födelseort för Johan Fredrik 

Liljefeldt står något nästan oläsligt som jag så småningom tydde till "Messuby, 

Åbo län". 

Fältkamreren Johan Fredrik Liljefeldt gjorde ingen succé som lantbrukare. Han 

var troligen inte speciellt aktiv i driften utan hade en arrendator Isaac Wretman 

som också ägde en gård intill. I mars 1820 går det inte att undvika konkurs som 

dras inför Sotholms häradsrätt. På Stockholms Stadsarkiv finns de handlingar 

som var underlag för rättegången. Det är totalt cirka 200 handskrivna sidor 

varav jag fotograferat, tolkat och renskrivit c:a 50.  

 

 

http://www.arkivdigital.se/aid/show/v94722.b1470.s140
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Johan Fredrik´s egen balansräkning inför rättegången upptar som tillgångar 

totalt 20230 Riksdaler Banco medan skulderna är 18095 Riksdaler Banco 

 (se Bilaga 1 på sista sidan). Han anser med andra ord inte att det är konkurs.   

Men i tillgångarna har han tagit upp fordringar på personer, många i Finland, på 

sammanlagt 7108 Riksdaler Banco.  Många av dessa fordringar är nog mycket 

osäkra om inte helt osanna.   

Nedan har jag listat de personliga fordringarna han anser sig ha i Finland då de 

kan beskriva något om hans framfart där innan sverigetiden : 

Lieunanten O.H. Taube i Heinola   133  Riksdaler Bco 

Captain Carl Fredr. Tigerstedt i St Mickel  293 " 

Borgaren Pryss i Ny Carleby    66  " 

Commissarien Mauritz Hasselblad i Christinestad  20 " 

Auditör Carl Garberg i Tavastehus    55 " 

Lieutnanten C. L. Jägerskjöld i Nyland   37 " 

Auditören Gustaf Malm i Jorvis    16 " 

Fändriken H. Angnell i Ulfsby   183 " 

Borgmästaren Joh. Christ. Gadd i Ny Carleby  500 " 

SUMMA                     1303  Riksdaler Bco 

Borgmästaren Gadd avled redan 1813 i Kauhava. Löjtnanten Carl Ludvig 

Jägeskjöld f. 1780 dör i Vihti 1831. 

Trots genomläsning av lånade filmer av domböckerna från Riksarkivet för 

Sotholms Häradsrätt under åren 1820 -1821 har jag icke kunnat hitta själva 

domen. På handlingarna i Stockholms Stadsarkiv står på omslaget 

"Fältkamreraren Johan Fredric Liljefeldts och hans hustu S. Carin Liljefeldts, f. 

Nordgren, konkursakt 1820. (Vädjad till Svea hovrätt 1821 29/6.)" 
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Flera av handlingarna är underskrivna av makarna gemensamt. Ett prov på detta: 

 

 
 

Bland handlingarna finns krav från diverse gäldenärer i konkursen som ger 

inblick i vilket liv som fördes.  En av dessa är Hattstoffereraren Johan Reusel. 

Hos honom hade under ett halvår med start i Mars 1820 köpts på krita förutom  

2 hattar, 8 flaskor Eau de Cologne, 2 burkar pomada och 3 tvålar samt diverse 

annat för totalt 46 Riksdaler Banco. En sjukhusläkare Ferdinand Briger i Dalarö 

har för "nära 4 års" vårdande av "Hr Fältkamreraren samt dess familjs 

sjukdomar" samt för medicinalier krävt 65 Riksdaler Banco.  

Stora krav i konkursen hade en källarmästare Anders Jakob Nordgren (1786 - 

1859) i Klara församling, Stockholm. Det är Sara Catharinas bror som varit 

behjälplig bl.a. med lån på 6000 Riksdaler  mot inteckning i Källberga gård. 

Dessutom har han mot skuldsedlar givit handlån eller löst deras skulder till 

andra långivare under åren 1815-1819 till ett totalt belopp av 6694 Riksdaler 

Banco plus ränta. Hans tillgångar i konkursen är så stora att han också köper 

gården ur konkursboet för att året efter sälja den vidare.  Källarmästaren är sin 

syster och svåger behjälplig under många år också därefter. Han gör också 

konkurs senare. Sonen Fredrik Mauritz bor och arbetar hos honom under åren 

1826 - 1833 varefter han startar som källarmästare på egen hand. 

I konkurshandlingarna finns också ett hyreskontrakt för tiden 1819-10-01 till 

1820-04-01 i en fastighet på Högbergsgatan i Katarina församling ägd av Jacob 

Mannerberg. Ett kvartal hade betalats med 40 Riksdaler.  Johan Fredrik är också 

mantalsskriven där inför 1820.  Men i mantalsuppgiften (Katarina 1820 nr 1252) 

saknas fru och barn. Han har dock en hushållerska A. C. Lundholm och piga 

samt sidengardiner! Hon är enligt mantalsuppgiften född 1787-08-07. Hon 

dricker kaffe samt nyttjar sidenkläder vilket beskattas. Det låter som att han 

kostar på henne. Det kan vara samma kvinna som han gifter sig med 1831.   
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I konkurshandlingarna finns ytterligare ett hyreskontrakt.  Det gäller en större 

lägenhet på Norra Smedjegatan 3 i Stockholm för tiden 1820-01-01 till  

1820-04-01. Ägare av fastigheten är Bengt Lange som är Kongl. Hofpredikant 

och Comminister i Finska församlingen. Eventuellt boende här har inte noterats i 

husförhörslängderna. Hyran betalades inte heller. 

Den 2 Februari 1821 inges till Sotholms Häradsrätt en handling som i 11 poster 

bestrider de flesta av gäldenärernas krav.  Det framgår att Johan Fredrik 

Liljefeldt under konkursen "avvikit från landet".  Detta framgår också av 

husförhörsboken för Ösmo där det står antecknat "rymde".  

Han har troligtvis rest över till Finland på hösten 1820. Om han kom åter till 

Sverige är inte bekräftat. 

För åren 1821 - 1829 saknas mantalsuppgifter för Stockholm. Men Stockholms 

Stadsarkiv har ett register för dessa år som är filmat och tillgängligt via internet. 

I detta har jag hittat att Sara Catharina finns  

1821 i Jakobs församling med titel Fälkommissariehustru, 

1822 i Jakobs församling med titel Fältkamrershustru, 

1825 i Klara församling med titel Fältkamrershustru, 

1826 på Ladugårdslandet med titel Fältkamrershustru och  

1827 på Ladugårdslandet med titel Fältkamrershustru. 

Enligt en kronotaxeringslängd bor hon 1825 i Klara församling kvarteret 

Wahrenberg nr 4. I husförhörslängd för Klara 1824 finns "Fru Carin Liljefeldt" 

med sonen Johan Ferdinand och dottern Lovisa Euphrosine i kvarter 

Wahrenberg nr 4. Kommentar : "Mannen, Fältkamrer, bortrest. (Klara kyrkoarkiv, 

Husförhörslängder, SE/SSA/0010/A I/30 (1824), bildid: C0055950_00109, sida 200 

hos Riksarkivet). Att hon som hustru ingivit mantalsuppgifter innebär att maken 

Johan Fredrik inte finns boende med familjen dessa år. Trots detta så föds en 

dotter Julia Amalia 6 Mars 1823 i Jakobs församling. I födelseboken står: 

 

Från Riksarkivet : Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, 

SE/SSA/0008/C I a/20 (1807-1827), bildid: C0054706_00248, sid 394 
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Detta kan uttydas "Liljefeldt Johan, Fältkamrer, och dess hustru Sar. Catr. 

Nordgren, 38 år" och boende "Quart. Ital. st. No9." . Husförhörsböcker för Jakob 

finns dessa år och jag har letat många gånger efter dem i kvarteret Italien Större 

utan resultat.  

Positivt tolkat så har Johan Fredrik varit åter i Sverige minst sommaren  1822 

men så kort tid att det inte blivit infört i kyrkböckerna.  

En mindre vacker tolkning är att det finns en annan fader till Julia Amalia och 

att Sara Catharina kunnat förfalska födelsen till att vara helt "äkta". 

För åren 1828 - 1831 finns Sara Catharina och hennes döttrar registrerade i 

Börje församlingvid Hässelby gård. Sonen Fredrik Mauritz bor från 1826 till 

1833 hos Sara Catharinas bror, källarmästaren Anders Jakob Nordgren i Klara 

församling, kvarteret Uggleborg. Från 14 års ålder är han lärling där för att 

senare bli egen källarmästare. Äldste sonen Johan Ferdinand lämnar också 

familjen tidigt men spår saknas ända till 1854. Då rymmer han från briggen 

Johanna Katarina, där han varit kock, i hamnen i Melbourne, Australien. Källa 

Ancestry. 

Sara Catharina och döttrarna dyker upp igen i november 1834 då de avger en 

mantalsuppgift som finns sparad i Stockholms Stadsarkiv : 

 

De bor nu i Klara församling, kvarteret Uggleborg, troligen nära källarmästaren 

och Catharinas broder Anders Johan Nordgren.  
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Sara Catharina kallar sig nu Fältkamrersänka. Detta skall visa sig osannt men 

krävs kanske för att hålla skenet uppe.1835 finns också en likalydande 

mantalsuppgift.  Därefter försvinner alla spår efter dottern Lovisa Euphrosine. 

Enligt Post- och Inrikes Tidningar utgiven 1837-01-23 har " Fru Fältkamrerskan 

Catharina Liljefeldt, född Nordgren, 52 år" avlidit. Detta har ej gått att bekräfta i 

kyrkböcker. Julia Amalia har via vissa hinder kunnat följas till sin död 1890 i 

Katarina församling. Mer om henne i egen biografi. 

Åter till Finland 

Var är och vad gör Johan Fredrik Liljefeldt under tiden 1820 – 1828?  Det är 

fortfarande en hemlighet.  

Första spåret har jag hittat i en tidningsnotis. Gamla finska tidningar finns 

digitaliserade på http://digi.kansalliskirjasto.fi/index.html och kan därför 

genomsökas. 

Resande var exklusivt då och tidningarna försökte i notiser tala om vilka som 

var på besök. I Wiburgs Wochenblatt no 26 utgiven 1826-07-01 finns en notis 

att "Fältkammereraren Liljefelt fr. Åbo bor på Gästgifwaregården", i Viborg 

antar jag. 

Jag har letat igenom mantalslängd för Åbo 1825 och de 11000 personer som 

levde där då utan att hitta honom. 

Efter att finska Arkivverket börjat skanna husförhörslängder hittar jag mer 

information om Johan Fredrik och hans hushållerska i Fredrikshamn. Enligt 

Husförhörsbok för Fredrikshamns (fi. Hamina) svenska församling 1822-1831 

på http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7147665  (längst ner på sidan och 

svårläst) kommer Johan Fredrik från Messuby till Fredrikshamn i början av 

1828. Jag har letat om han möjligen var hos sin mor i Messuby innan utan att 

hitta honom. Modern och brodern Anders Ulric bor då i Hirvesniemi på Junkkari 

gård, Messuby. 

Hushållerskan kommer strax efter till Fredrikshamn men från Stockholm. Hon 

heter Anna Christina Lundholm och anges nu född 1790-08-04. Jag tar för 

troligt att det är samma hushållerska som han på Söder i Stockholm hållit med 

kaffe och sidenkläder även om födelsedatum inte stämmer. Samtidigt kommer 

en flicka med efternamn Lundholm f. 1812-07-04 (förnamn oläsligt).  

http://digi.kansalliskirjasto.fi/index.html
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7147665
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Hon konfirmeras i Fredrikshamn och återvänder 1829 till Stockholm. Här finns 

en anteckning om att Johan Fredrik varit "förhörd inför rätta för slagsmål 1828"! 

1830 finns han i Fredrikshamn (fi. Hamina) på finska sydkusten enligt 

mantalslängd på  http://digi.narc.fi/digi/fullpic.ka?kuid=349526: 

 

Här står att Fältkamrer Joh. Lilljefelt, 52 år, bor i fastighet 96 med Hushållerska 

Anna Lundholm, 40 år, Pigan Catharina, 50 år, Gretha, 52 år, Lisa, 55 år och 

Drängen Eric 37 år. Av allt att döma en verksamhet "på stor fot". 

Enligt en uppgift funnen i databasen HISKI hos Genealogiska Samfundet i 

Finland så gifter sig Fältkamrer Johan Fredric Liljefeldt och Demois. Anna 

Christina Lundholm i Fredrikshamn 20 Mars 1831. Detta är hans tredje gifte. 

Vidare finns paret i husförhör för Fredrikshamn 1832-1843 på sidan 

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7147734. Nu är de  gifta och bor i fastighet 

Nr 96 i Fredrikshamn. Titeln för Johan Fredrik kan läsas som "Gästgif. 

Fältkamrer". Enligt mantalsuppgift nedan har han dräng och två pigor varför det 

inte är omöjligt att han har någon form av uthyrning som gästgivare. Den verkar 

avvecklas 1840 då han är 63 år. Nästa mantalslängd från Fredrikshamn är från 

1835 och fastighet 96: 

 

Här står att Fältkamrer Johan Liljefelt 57 med hustru 45 har Dräng David 22 och 

Pigor Sophia 27, Lena 32 med dotter Anna 9 år. 

1840 är de fortsatt kvar i samma lägenhet i Fredrikshamn : 

 

Nu har Johan Fredrik blivit 63 år och hustrun 50. Ny personal: Drängen Johan 

22, pigorna  Hedda 31 och Christina 30 med son Henric 2 år. 

1840 flyttar Johan Fredrik och Anna Christina till Lovisa. Drängen Johan och 

pigan Hedda följer med. 

http://digi.narc.fi/digi/fullpic.ka?kuid=349526
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7147734
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Året därpå, 23 September 1841, dör hustrun Anna Christina Lundholm av slag 

enligt uppgift i HISKI. Hon och Johan Fredrik bor då i Lovisa 1:a kvarteret och 

No 48.  

Boendet i Lovisa bekräftas av husförhör på  

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8717675  . Johan Fredriks titel är delvis 

svårläst här. Jag läser den som "Luntman och Forseller, Fältkamrer".  

Tillverkade han luntor och sålde? 1842 verkar all verksamhet ha upphört och 

pigor och drängar flyttar.  

Där står också om hustruns död och att det är obekant var Johan Fredrik befinner 

sig från 1842. Han har återigen dragit iväg utan flyttbetyg. Möjligen redan nu till 

brodern i Tammerfors. Pigan Hedda (Hedvig Charlotta Flink) får "oäkta" barn  i 

oktober 1842! 

Mantalslängderna som Finska Riksarkivet digitaliserat har varit värdefulla för 

att spåra Johan Fredrik.  En sista uppgift har jag funnit i husförhörslängderna för 

Tammerfors 1845 : 

 

Bild från  http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=659543 

På tredje raden finns Fältkamreraren Johan Liljefelt boende ensam i en lägenhet 

i fastighet 102. På första raden står fastighetens ägare Gullsmeden Gustaf 

Liljefelt. Det är Johan Fredriks bror Gustaf Gabriel f. 1780-01-09 i Messuby. 

Hos honom bor också en gesäll Adolph Liljefelt likaledes en bror f. 1784-11-30 

i Messuby. Stadsfiskalänkan på fjärde raden är Gustaf Gabriels dotter Johanna 

Vilhelmina f. 1804-12-18 i Tammerfors. 

Johan Fredrik bor kvar i närheten av sina bröder i Tammerfors till sin död även 

om han fortsatt är skriven i Fredrikshamn. Efter Lovisa har han möjligen varit 

åter i Fredrikshamn en tid. Annars borde i dödboken stå att han var från Lovisa.   

Han dör 15 Maj 1848 i Tammerfors och begravs  " 2/6 med Cerem. av 

Grönberg" enligt dödsboken läst på film i Tammerfors sommaren 2009 : 

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8717675
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=659543
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Denna uppgift finns också i HISKI. 

Finska Nationalbiblioteket har varit flitiga med att digitalisera gamla tidningar. 

Hittas på  http://digi.kansalliskirjasto.fi/index.html . Här har jag gjort en hel del 

kompletterande fynd. 

I Finlands Allmänna Tidningar no 187 utgiven 1848-08-15 finns följande notis : 

 

Broder Gustaf Gabriel fick till slut försöka reda ut Johan Fredriks komplicerade 

ekonomi!  Det verkar inte sluta med detta. 

I Finlands Allmänna Tidning no 162 är 1852-07-16 infört följande meddelande : 

 

 

http://digi.kansalliskirjasto.fi/index.html
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Vilken ekonomi Gustaf Gabriel hade är inte efterforskat. Jag har i en annan 

tidningsnotis sett att han hade fastigheten försäkrad för 8000 Riksdaler Banco. 

Min starka misstanke är att Gustaf Gabriel hjälpte sin bror postumt till den grad 

att också hans ekonomi blev negativt påverkad. 

 

Sammanfattning Johan Fredrik Liljefeldt 

Släkttavla för Johan Fredrik och hans syskon 
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Släkttavla för Johan Fredrik, hans hustrur och barn : 

 

Johan Fredrik har ett äventyrligt liv. Hans arbetsliv och livsverk som förlänar 

honom de fina titlarna är ännu inte helt utforskat. Det är bekräftat att han 1808-

1809 är fältkommissarie vid fältmagasin som upprättas på finska västkusten i 

närheten av den retirerande svensk-finska armén. Hur han försöjer sig och familj 

1810 - 1817 är ännu oklart. Han är uppenbart en kvinnokarl. Men trots tre 

äktenskap har släkten Liljefeldt svårt att överleva till vår tid. 

 

Äldste sonen Johan Ferdinand verkar bli skeppskock och försvinner i Australien 

1854. Fredrik Mauritz blir källarmästare och gifter sig c:a 1840 och dör c:a 

1845. Han får en son Johan Herman Mauritz Liljefeldt som dör ogift 1901. 

Lovisa Euphrosine var nog skadad i tvillingfödelsen. Hon bor hos mor till 1835 

då alla spår av henne och modern försvinner. Troligen tidig död. 

Julia Amalia föds 1823 när Johan Fredrik troligen är i Finland sedan 1820. 

Därför är det otroligt att han är fader till henne. Hon bor också hos mor till 1835. 

1843 föder hon en "oäkta" son Fritz Julius som senare skall bli stamfar för 
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släkten Liljegren som nämndes i början av denna biografi. Mer om Fritz Julius 

finns i egen biografi. 

Det är osannolikt att namnet Liljefeldt överlevt, möjligen i Australien.  Det är en 

gåta varför inte Fritz Julius fick bära det. Han måste ha varit medveten om sitt 

ursprung då det har överlevt som tradition i släkten Liljegren. Men hans far var 

ju troligen inte Liljefeldt. Det är möjligt att han när han fick veta sitt ursprung 

inte ville heta Liljefeldt utan valde att byta från Lundgren till Liljegren. 

Liljefeldt var en förgrening från Lilius-släkten. När Johan Fredriks far blir 

militär, och avviker från prästtraditionerna, verkar han byta efternamn från 

Lilius till Liljefeldt (ursprungligen Lilienfeldt). Släkten Lilius överlever till våra 

dagar och är mycket stor. 

Troligen har inte heller några gener överlevt till idag från Johan Fredrik. Våren 

2017 gjorde Lars Liljegren en genealogisk autosomal DNA-test hos firman  

Family Tree DNA. Julia Amalia är farfarsfarmor till Lars. I detta reslutat finns 

inga tecken på en finsk anknytning vilket skulle varit fallet om Johan Fredrik 

verkligen är far till Julia Amalia. 

Denna forsknings historik 

 Detta forskningsprojekt startade sommaren 2008. Har pågått i etapper tills att 

nu våren 2021 detta skrivs. I min folder på min stationära dator (och i två 

backups) finns spår från framskridandet. 

Succesiva rapporter till Börje Liljegren finns från 2008 till 2013. Dessa var 

succesiva avrapporteringar till Börje utom den sista då Börje avled 2013-05-01 

och inte längre kunde vara mottagare. Denna biografi är en slututgåva för vad 

som finns i dessa fem succesiva rapporter. 

Desutom finns separat skrivet: 

"Biografi Julia Amalia (Therese) Liljefeldt" fil: Biografi Julia Amalia.doc 

"Biografi för Fritz Julius Lundgren/Liljefeldt/Liljegren" fil: Biografi Fritz Julius 

Lundgren.doc.  Dessa biografier kompletterar helheten. 

Projektets begynnelse beskrevs 2009 i Diskulogen Nr 84, sid 38, under rubriken 

"Släktforskning på internet". Återfinns på 
 https://www.dis.se/sites/default/files/downloads/disk/disk84.pdf#page=38 .  

Släktforskningen finns också lagrad i databasen Disbyt för allmän åtkomst. 

https://www.dis.se/sites/default/files/downloads/disk/disk84.pdf#page=38

