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Rött blod blir blått 
med några ändringar i kyrkböckerna 

TEXT & FOTO: PETER BERKESAND 
,,, ~ .L.91 • 

Med anledning av .Eder begäran den 14 jan. 1970 om stämpelbelagda 

kopior ur i Vadstena landsarkiv förvarade kyrkoböcker rörande Carl 

Gustaf Bodin, får landsarkivet meddela, att för närvarande inga sådana 

kan utfärdas, då klarläggande behövs på en rad punkter. Källställena 

är dunkla, och en rad luckor i källmaterialet rörande Bodin ·har påträf

fats. Eftersom Ni åre~ 1951-1952 bedrev forskningar i samtliga de 

ky~kböcker, som har eller borde ha notiser om Bodin, vore det av värde, 

om Ni kunde ge oss ytterligare upplysningar rörande denne, framförallt 

i avseende på Aren 1814-lB~h. 

Vadstena i landsarkivet den 12 februari 1970·. 

F i.:1 ·+. ut>"1ClraJ> 
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ÖR lite drygt ett år sedan satt jag och sam
talade med en arbetskamrat om att åka till 
Landsarkivet i Vadstena och se om vi kunde 
hitta något lämpligt material för att illu
strera vår Historiska databas. Vi bestämde 

oss för att fotografera av en husförhörslängd där 
det enligt uppgift skulle finnas en anteckning 
om kamreren Carl Gustaf Bodin (1814-1875). 
Han hade en hushållerska som hette Sofia 
Albertina Sandberg. Hushållerskan hade två 
oäkta barn, Albert och Anna Sofia. Enligt an
teckningen hade Bodin på sitt yttersta erkänt 
faderskapet till barnen. Detta är ju fantastiskt, 
tyckte vi, i synnerhet som detta utspelar sig år 
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Brev från Landsarkivet i Vadstena. 

1875. Vi blev mycket intresserade och vi be
stämde att åka till Vadstena Landsarkiv och 
kontrollera uppgifterna genom att titta i flera 
lämpliga kyrkböcker (se faktaruta sid. 7). 

Kyrkböckerna korrigeras 
Jag ringde till Landsarkivet i Vadstena och 
framförde mitt ärende till Sven Malmberg och 
undrade om vi kunde komma och titta i böck
erna för att se om detta verkligen var sant. När 
vi väl var där påpekade Sven Malmberg att an 
teckningen troligen var en förfalskning. Han be
rättade för oss om en i arkivvärlden känd 
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Förfalskning 1. Enligt anteckningen hade Bodin på sitt yttersta erkänt faderskapet till barnen. Sida ur födelse· 
och dopboken för Linköpings Domkyrkoförsamling 1856-1860. 
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Förfalskning 2. Sist i lysnings· och vigselboken står att Bod in och hans hushållerska gifte sig den 17 januari. Den 
18 januari avlider Bodin. Ur Slaka lysnings· och vigselbok 1861-1876. 
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Förfalskning 3. Bläckplumpen framför Sofia Albertinas Sandbergs namn döljer hennes titel Piga eller Pig. som det 
med all säkerhet stod. Husförhörs/ängd i Linköpings Domkyrkoförsamling S:t Per 1871-1875. 
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förfalskarhistoria som kanske 
inte är så känd utanför arki
ven. Hela historien börjar 
med ett brev till Landsarki-
vet. 

ligt adligt par som inte ens 
Riddarhuset hade hört talas 
om. Bodin blev son till Baro
nen i ett tidigare, som man 
trodde, barnlöst äktenskap 
och Bodins närmast miraku
lösa nedkomst blev således 
räddningen för den friherr
liga grenen. 

Landsarkivet i Vadstena 
sände ett brev (sid. 4) till NN 
och begärde ytterligare upp
lysningar om Bodin för att 
reda ut oklarheter. 

Den 14 januari 1970 fick 
Landsarkivet i Vadstena ett 
brev från en äldre privatper
son i Stockholm, vi kan kalla 
honom NN. Han beställde 
med brevet vidimerade ut
drag ur kyrkboksmaterialet. 
NN gav också mycket nog
granna anvisningar i vilka 
böcker som uppgifterna 
fanns. Detta material skulle 
sedan skickas till Riddarhuset 
i Stockholm som bevis att NN 
tillhörde en okänd, för att 
inte säga en ny gren av den 
friherrliga ätten Strokirch. 

Nu råkar det vara så att ät
ten von Strokirch existerar 
ännu idag. Släkten kommer 
ursprungligen från Tyskland 
närmare bestämt Mecklen-

På Landsarkivet i Vadstena uppdagades 
för trettio år sedan en märklig förfal
skarhistoria som inte är så känd utanför 
arkiven. 

Nu började historien kring 
Bodin och släkten Strokirch 
att rullas upp. NN hade en
ligt låneliggaren 20 år tidi
gare (1951) varit i Landsarki
vet i Uppsala och manipule
rat böckerna. Han hade skri
vit in en bröllopsnotis om det 
unga adliga paret i vigsel
längden för Östra Ryd från 

burg. Den förste stamfadern till släkten var 
borgaren i Lubeck, Joakim Strikerken. Han finns 
omnämnd redan 1610 och dog 1644. Joakims 
son Mikael flyttade via Åbo till Stockholm där 
han försörjde sig som handelsman. Fyra av 
Mikaels sonsöner blev stamfäder för två adliga 
och två friherrliga ätter (von) Strokirch. Den ad
liga ätten som ännu finns kvar har nummer 1233 
i Riddarhuset . Gå gärna in på Riddarhusets 
hemsida på adress www.riddarhuset.se och titta 
i deras förnämliga databas över nu levande 
ätter. Det bör också förtydligas att släkten 
Strokirch absolut inte har med historien i denna 
artikel att göra. Det är helt och hållet NN som 
är upphovet till innehållet i denna artikel. 

Arkivpersonalen blir misstänksam 
Den rutinerade arkivpersonalen började snart 
ana oråd. Vissa angivna notiser i kyrkböckerna 
överensstämde inte med de andra, "normala" no
tiserna. 

Det var nu som Bodin kom in i bilden. Han 
skulle, enligt NN, vara son till en Johan Herman 
von Strokirch (1789-1841) och dennes gemål 
prinsessan Irene de Paleologa. Ett mycket märk-
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1814. Handstilen skilde sig 
från den handstil sidan var 

skriven på. I samma landsarkiv hade NN också 
lånat in och gått igenom flera kyrkböcker. Han 
gjorde också något som är omöjligt idag nämli
gen lånade två böcker tillhörande Östra Ryd och 
tog med dessa till hotellrummet. NN blev 
ertappad på morgonen dagen därpå av vak
samma vaktmästare och NN förklarade för en 
häpen landsarkivarie att han lånat hem böck
erna i syfte att öva sig i läsning av gammal stil. 

Förfalskat faderskapserkännande 
I födelse- och dopboken 1856-1860 (överst sid 
5) för Linköpings Domkyrkoförsamling hade 
NN med sin spretiga stil, alldeles under ordet 
oäkta, skrivit in "Erk. af Kamreren Carl Gustaf 
Bodin". NN gick vidare i sin iver att förbättra 
anorna. I lysnings- och vigselboken för Slaka 
1861-1876 var det återigen dags att låna ut sin 
handstil. Sist i boken lät NN Bodin och hans 
hushållerska gifta sig den 17 januari 1875 (sid 5, 
mittbilden). Den 18 januari dog Bodin (på rik
tigt) enligt dödboken och husförhörslängden . 
NN lät herr och fru Bodin få endast en dag till
sammans i det äkta ståndet. 

Även i husförhörslängden för Linköpings 



Fakta/ 

Kyrkböcker som källmaterial 
Termen kyrk(o)bok kan användas om alla kyr
kans böcker, även om protokoll och räkenska
per. I dagligt tal menar man vanligen de 
böcker och längder, där prästen fört in an
teckningar om församlingsmedlemmarna och 
deras kyrkliga och borgerliga förhållanden. 
De hade sitt ursprung i bestämmelser från 
1600-talet och blev med tiden en ren folk
bokföring, som fungerade i kyrkans hägn tills 
folkbokföringen den 1 juli 1991 fördes över 
till skattemyndigheterna. 

De i detta fall aktuella böckerna är hus
förhörslängder, f!yttningslängder samt läng
der över födda, vigda och döda. De tre senare 
kallas med ett gemensamt namn ministerial
böcker. 

Födelse-, vigsel- och dödlängderna fördes 
kronologiskt. I dödboken antecknades även 
dödsorsak. 

I in- och utflyttningslängderna registrera
des flyttningarna mellan församlingarna, där 
flyttningsattesten var viktig eftersom den 
innehöll de uppgifter som prästen i den nya 
församlingen skulle föra in i husförhörsläng
den. 

I husförhörslängderna, efter 1895 kallad 
församlingsbok, upptogs församlingsborna 
familjevis och topografiskt efter by och 
fastighetsnummer. Ursprungligen var de läng
der över församlingsbornas kristendoms
kunskaper, men kom med tiden att innehålla 

Domkyrkoförsamling 1871-1875 skrev NN in 
"Erk. af Kamrer C G Bodin" på raderna där bar
nen står skrivna. Lägg märke till bläckplumpen 
framför Sofia Albertina Sandbergs namn. (ne
derst sid 5) Den döljer hennes titel Piga eller 
Pig. som det med all säkerhet stod. Om det är en 
medveten plump eller en ren olyckshändelse får 
vi aldrig veta, men medge att den fyller sin 
funktion. 

NN trasslade ytterligare in sig i kyrkböckernas 
värld. Bodins födelseort Jönköping lämpade sig 
inte längre. De nya anorna krävde att Jönköping 

allt fler uppgifter. Vid den tid vi nu behand
lar innehåller de förutom namn och yrke, till 
exempel födelsetid, födelseort, flyttningar, 
konfirmation, giftermål, vaccination, med 
mera, samt en kolumn anmärkningar där öv
riga behövliga uppgifter noterades, till exem
pel lysningar, militärtjänstgöring, handikapp, 
fattigvård, brottslighet och annat som rörde 
vandeln. Varje längd omfattade i allmänhet 
en fem- eller tioårsperiod. 

Kyrkböckerna 
är idag den 
främsta källan 
för alla släkt
forskare, i 
synnerhet 
husförhörs
längderna. 
Hyllsektion med 
kyrkböcker i 
Landsarkivet i 
Vadstena. 

byttes ut mot den närbelägna orten Angerds
hestra. I husförhörslängdernas kolumn för fö
delseort skrevs därför Angerdshestra över 
den korrekta födelseorten Jönköping, som 
försågs med tillägget "-s län" (nederst sid 5). 

I en del fall hade sidor med uppgifter som 
NN betraktade som olämpliga helt enkelt ri
vits ut . Det har ingen betydelse hur många 
böcker NN hade gått igenom och ändrat i, 
skickliga arkivarier med skarpa blickar ser 
tämligen omgående att något inte stämmer. 
Det finns ändå någon annan källa att kontrol-
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lera mot. NN missade t.ex. bouppteckningen 
som inte nämner något erkännade av faderska
pet och inget nämns i testamentet heller. 

Många register baseras på husförhörsläng
den. Det är bland annat mantals-, taxerings-, 
uppbörds- och mönstringslängderna som NN 
rimligen borde gått igenom. I detta fall kunde 
arkivarierna också konstatera att bläcket inte 
stämde överens med originalet. Då har det ingen 
betydelse om ett mörkare bläck används, ett trä
nat arkivöga ser sådant. 

Lyckligtvis kunde andra släktforskare, som ti
digare skrivit av de utrivna sidorna, hjälpa 
landsarkivet att återställa böckerna. I en del fall 
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Konferens den 12 mars 2003 

ARKIV FÖR ALLA 
Sveriges Hembygdsförbund och Folk
rörelsernas arkivförbund inbjuder till kon
ferensen Arkiv för alla - Hembygds
forskarnas behov och arkivens möjligheter 
den 12 mars 2003. 

Plats: Arkivcentrum i Örebro län, 
Nikolaigatan 3, Örebro . 

Kostnad: 200 kr/person inkl lunch och 
kaffe. 

Konferensen avser att fördjupa kontakten 
mellan hembygdsforskarna och arkiven. 
Vad finns på arkiven? Vad kan vi tillföra 
varandra? Arkiven presenterar sina verk
samheter med lokala exempel och 
hembygdsföreningarna berättar om sina 
önskemål. 

På konferensen redogörs även för hur 
universiteten och länsmuseerna kan sam
arbeta med hembygdsrörelsen. 

Konferensen är ett samarbete mellan 
Sveriges Hembygdsförbund och Folk
rörelsernas arkivförbund och vänder sig i 
första hand till hembygdsforskare och 
arkivarier i Örebro, Värmlands, Västman
lands och Dalarnas län. Sveriges Hem
bygdsförbund kommer att arrangera fler 
konferenser. Närmast planeras konferenser 
i södra Sverige och i norr. 

Anmälningsblankett fås genom Sveriges 
Hembygdsförbund 08-34 55 11, eller på 
www.hembygd.se 

fick husförhörslängderna hjälpa till med rekon
struktionen av förfalskade sidor i ministerial
böckerna. Vi ska vara tacksamma att vi har en 
seriös släktforskarrörelse som ser arkivmateri
alet som en tillgång för släktforskning och inte 
som något man manipulerar med. 

Alla kyrkböcker är idag mikrofilmade och 
inga originalböcker lånas ut till forskare utan de 
är hänvisade till mikrokorten. 

Polisförhören ledde ingenstans 
Hur gick det sedan? NN blev polisanmäld och 
förhördes åren 1970-1971. NN förnekade att 
han manipulerat kyrkböckerna och några egent
liga bevis som skulle tåla en rättegång kunde 
inte säkerställas. Åtalet lades ned, och lika bra 
det, NN:s hälsa var bräcklig. Han var fysiskt och 
psykiskt medtagen efter anklagelserna. Men vad 
var det som drev honom? Det sägs att hans son 
skulle studera till läkare och NN ville att sonen 
skulle ha fina anor, en friherre von Strokirch. 

1Den "nyupptäckta" grenen till trots utslocknade 
den friherrliga ätten von Strokirch för alltid 
utom kanske i NN:s medvetande. 

Vem var Carl Gustaf Bodin? Han var 
hypotekskamrer i Linköping, flitigt verksam i 
politiken under 1860- och 1870-talen och be
tecknades som stadens "starke man" under 
denna tid. Han satt i stadsfullmäktige, var drät
selkammarens och sundhetskommittens ordfö
rande och var också i styrelseledamot i Lin
köpings Vattenledningsaktiebolag. En intressant 
uppgift är att Bodin faktiskt testamenterade 
gården till sin hushållerska och hennes barn. 

Ett bra lästips är Ingemar Carlssons bok På lög
nens väg. Historiska bedrägerier och dokument
förfalskningar. Det är en både underhållande 
och välskriven bok som handlar om bedrägerier 
och falsarier av allehanda slag från antiken till 
våra dagar. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack 
till Sven Malmberg, Landsarkivet i Vadstena, 
för hans stora kunskaper om arkivet och för vär
defulla tips och hjälp med källmaterial och 
faktagranskning. 

Peter Berkesand är forskningsingenjör vid Tema 
institutionen, Linköpings universitet. 


