
Den 7:e oktober 1838 föds en liten pojke i Sankt 
Petri församling i Malmö. En vecka senare döps 
han i hemmet till Carl Erik Fredrik och får efter-
namnet Thylander. Faderns namn är Carl Gustaf 
Thylander, volontär vid kungliga skånska infan-
teriregementet och sedermera guldsmed. Modern 
heter Anna Christina Hallgren och är bördig från 
Lund.

Det är denne Carl som i vuxen ålder i skep-
nad av Charles de Quillfeldt återvänder till sitt 
hemland efter att ha utvandrat till Amerika. An-
ledningen är med all sannolikhet för att hedra sin 
mor som avlidit i december 1876, och inte i för-
sta hand för att betala tillbaka gamla skulder, som 
Victoria Benedictsson säger.

Som 14-åring (1852-1853) är Carl skriven som 
urmakarlärling hos urmakare Göran Tyke Lund-
gren i Malmö. Vid den här tiden bor även Chris-
tian Benedictsson i Malmö. Hans hustru Mathilda 
är dotter till en urmakare. Vi misstänker att Chris-
tian Benedictsson lärt känna den mycket yngre 
Carl Thylander i urmakarkretsar i Malmö någon 
gång 1852-1853. Christian Benedictsson med fa-
milj flyttar till Hörby 1854.

Tre år senare, 1857, flyttar Carl från Malmö till 
okänd ort. De skriftliga källorna rörande detta är 
svårtolkade och de nämner något som kan tolkas 
som om han företagit en sjöresa. Året efter, 1858, 
flyttar han tillbaka till Malmö och omnämns för 
första gången som urmakargesäll.

För att få debet och kredit att gå ihop finns bara 
en rimlig lösning. Den okända orten är Hörby. 
Carl vänder sig troligen till Christian Benedic-
tsson. Denne ordnar så att Carl får plats hos ur-
makare i Hörby. Efter att ha blivit urmakargesäll 
återvänder han till Malmö.

I husförhörslängden för 1861-1862 stöter vi 
sedan på namnet Quillfeldt – Carl Erik Fredrik 
Quillfeldt. Carl har lagt sig till med ett annat ef-
ternamn, förmodligen i samband med att han bli-
vit urmakargesäll.

1862 utvandrar Carl Erik Fredrik Quillfeldt till 
Amerika. För att bekosta resan lånar han pengar 
av människor han lärt känna i förmodligen både 
Malmö och Hörby. Väl på andra sidan Atlanten 
amerikaniserar han sitt namn, snofsar till det och 
kallar sig därefter för Charles de Quillfeldt. Han 
bosätter sig i New York, där han gör sig en karriär 
som uppfinnare och ingenjör.

Vem var Charles de Quillfeldt ?
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Vem var Charles de Quillfeldt, mannen som fick kvinnorna i Hörby att smälta som vax, inte 
minst Victoria Benedictsson? Utdrag ur In till döden trött: levnadsteckning över Victoria Be-
nedictsson.


