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Jonisse Swinshwow (Jöns 
Svinhuvud)

Göran Jönsson Svinhufvud i 
Westergötland, död 1639. Skrev sig
till Hölklöt i Tenala socken och
T orla i Piikkis socken bägge i

Bråvallaslaget
Sigurd Swinakula/Svine-hoved/Swinehöfde

Saxo Grammaticus

Svinhuvud)
1355-1430

Köpte Höjen o Stämnarvet (1386)
Pergamentsbrevet från den 25 
november år 1386 är det första 
skriftliga belägget på namnet P E Svinhufvud blir

Tuorla i Piikkis socken, bägge i 
Finland.

Daniel Torkelsson 
Svinhufvud i 

WestergötlandSaxo Grammaticus
Krönika om Bråvallaslaget

<1000

skriftliga belägget på namnet 
Svinhuvud i Sverige.

1720

P. E. Svinhufvud blir 
Finlands president

Westergötland
Adlad 1581

1330 1809

Striden mot Gunnar på Lidarände
Sigurd Svinhufvud

~750 1386

Pehr Gustaf 
Svinhufvud flyttar till 

Per Hansson 
Svinhufvud af 

1931

Lyder Swinakula
Uppges ha flyttat till Sverige omkring g

Nials Saga
Isländska Ättesagor

y
Finland (Rapola)Qvalstad

Adlad 1574

ppg y g g
år 1330 
Han förde ett vapen vilket upptog ett 
svart svinhuvud i gyllene fält 
Kan vara ättling i flera led till Sigurd 
Swinhöfde Per Hanssons son Carl Persson, 

Å

”Legendtiden”

asessor vid Åbo hovrätt 1627-1630 och
1634. Gift med Brita Kristiansdotter
Agricola (Mikael A’s sondotter). Första
Svinhufvud i Finland?

”Kopparbergstiden”

g

”Finska tiden”
SafQ utdör i Sverige



 ”Legendtiden” Legendtiden
◦ Sigurd Swinhöfde / Bråvallaslaget / Saxo Grammaticus
◦ Svinakula – köpebrev
◦ Svinakula – stridssköldarSvinakula stridssköldar
◦ Om namn och vapen; genealogiska kommentarer om

”Legendtiden”
 ”Kopparbergstiden”oppa be gst de
◦ Jöns Svinhufvud – köpebrev
◦ Isaac Svinhufvud – likpredikan (med förfäder)
◦ Svinhufvud – SafQ – SiW gemensamma anorS u ud Sa Q S ge e sa a a o
◦ Jöns Persson i Risholm – släkt med alla
◦ Prins Daniel
◦ Släktmotto?

 Slut – i Sverige igen
 Referenser
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 Sigurd Swinhöfde från Kenvågastrand i Norge g g g
 Han kallas även "en stor kämpe" 

 I Islands Landnamabok;Havnid 1774;Part 11,Cap 1X,pag.85 står; ; , p ,p g
Sigurdr Svinhöfde var kappi mikill, hann bes at Kvennvogaströnd. Det vill säga Sigurd 
Svinhöfde var en stor kämpe, han bodde på Kvenvågastrand, en gård liggande på
Vogestranden, eller en sträcka liggande nordost ofvan Stafvenäs på södra sidan af 
Fördefjordens mynning intill gården Voge i Svanö socken der nu är TingställeFördefjordens mynning, intill gården Voge i Svanö socken der nu är Tingställe
(Aal,Sturlesons Norske Kongers Sagarer,B.1.p.45)

 ”I Norge rustade Trond af Trondheim, Thorild af Möre, Helge den Hvite, Odde I Norge rustade Trond af Trondheim, Thorild af Möre, Helge den Hvite, Odde
Vidfamne, Sigurd Swinehufvud, Erik från Sohen män tröge i ord och gärningar, men
ypperlige i bågskjutande. Dessa och ännu många andra drogo alla till kung Sigurd Ring 
i Sverige.”
B å ll l t k fö lä till itt 700 t l t Bråvallaslaget kan man numera förlägga till mitten av 700-talet.

 Lyder Swinakula kan vara hans ättling i flera led 



 Riddaren Nils Turesson ger sittg
gods Kaukjärvi i Äyräpää 
socken i Karelen, vilket gods
kung Magnus köpt av Lyder
Svinakula och sedan skänkt till
Hennike Vädusä, som därefter
sålt det till utfärdaren, till
biskopsbordet vid Växjö
domkyrka, dock med villkor att

d k k k llom en domkyrka skulle
upprättas i Viborgs fögderi i 
Karelen, godset Kaukjärvi skulle
tillfalla dess biskopsbord, varvid
dock biskopen i Växjö årligendock biskopen i Växjö årligen
skulle uppbära 4 x 40 "tvelyt" 
skinn, tills han fått likvärdig
ersättning av bskopen i Viborg 
eller utfärdareneller utfärdaren.



Fö i t k i K i td l k k i Förvaras i tornkammaren i Kristdala kyrka i 
Småland

 Forskats redan 1634 första gången
(fornforskaren Jonas Rhezelius)

 Sannolikt tillhört medlemmar i ätten
Svinakula

 Lyder Svinakula och sonen Henrik har
ägt gårdar inom socknen under 1300-taletägt gårdar inom socknen under 1300 talet

 Sköldarnas storlek och form passar in på
1380-talet

 Tillverkade för begravningshögtider, inte
stridstrid

 Likadana som finns i Marburg, Tyskland
 ”Två medeltida stridssköldar”, Jan Raneke

1978, Forsvännen 73, Stockholm



 Swinshwow
 Svine-Hoved, Svinehöfde
 Swineshouet Swinshouet Swinshoweth

Armorial des 
familles nobles du 
Grand-Duché de 
Finlande 1843 

 Swineshouet, Swinshouet, Swinshoweth
 Svinakula, Swinnakulla - från Schweinkuhlen (Holstein)?

 Av vår artikel i Släktforskarnas årsbok framgår att äldre tiders genealoger konstruerat släktskapet mellan 
dessa släkter och tillskrivit Jöns Svinhuvud patronymikonet Lydersson enbart på grund av vapenlikhetendessa släkter och tillskrivit Jöns Svinhuvud patronymikonet Lydersson enbart på grund av vapenlikheten 
mellan släkterna. Vapenlikhet är dock inte skäl nog för att utgå från att släktskap måste föreligga, 
eftersom ett svinhuvud i vapenskölden ingalunda var en unik vapenbild på medeltiden utan fördes av flera 
olika släkter som saknar påvisade släktkopplingar sinsemellan. Hade Jöns Svinhuvud varit bror till Henrik 
Svinakula, som Kröningssvärd m.fl. äldre genealoger på 1700- och 1800-talet trodde, så borde han ha 

it ä d i t b t RA 1378 1/4 ä L d S i k l ä k kä kt j d till V d tvarit omnämnd i t.ex. brevet RA perg 1378 1/4 när Lyder Svinakulas änka skänkte jord till Vadstena 
kloster med sin son Henrik och hans hustrus samtycke. Så är dock inte fallet. 

 Har någon "Lyder Swinshwow" med ättlingar i Norge existerat? Det är den under första halvan av 1300-
talet belagde frälsemannen Lyder Svinakula som spökar i bl.a. Karl Erik Forsslunds kuriösa men i 
släktforskningssammanhang helt oanvändbara genealogi över dalasläkterna "Stjärna" och "Svinhuvud"släktforskningssammanhang helt oanvändbara genealogi över dalasläkterna Stjärna  och Svinhuvud  
publicerad på 1920-talet i hans berömda flerbandsverk Med Dalälven från källorna till havet. Men 
Svinakula har inget alls att göra med Svinhuvudssläktens år 1386 vid Kopparberget belagde stamfader 
Jöns Svinhuvud (kallad "Swinshwow"). Någon norsk koppling är inte heller känd, vare sig för dalasläkten 
Svinhuvud eller för den i Småland besuttna släkten Svinakula, se vidare Hans Gillingstams artikel 
"S i h d h S i k l " i P hi t i k Tid k ift 1966 3 7"Svinhuvud och Svinakula" i Personhistorisk Tidskrift 1966, s. 3-7. 

 Torsten Berglund
 redaktör, Släkt och Hävd



 Det förefaller alltså som om det nu med ännu större 
säkerhet kan slås fast att Jonisse i Höjen och 
Stämnarvet är den första kände bäraren av 
Svinhuvudnamnet i Sverige

 Det faktum att brevtexten inte är förfalskad styrker Det faktum att brevtexten inte är förfalskad styrker 
också det av många redan gjorda antagandet att 
Jöns Svinhuvud verkligen är äldsta kända stamfar för 
den vittutgrenade släktkrets i Kopparbergslagen, som 
framträder på 1400-talet förandes ett vildsvinshuvud iframträder på 1400 talet förandes ett vildsvinshuvud i 
vapnet

 Denna gamla Svinhuvudsläkt – i vilken de bägge 
fortlevande ätterna Svinhufvud af Qvalstad och 
Svinhufvud i Westergötland som påpekats ovan harSvinhufvud i Westergötland, som påpekats ovan, har 
sina äldsta kända rötter – brukar kallas Dalarnas 
äldsta frälsesläkt

 Dess myndiga medlemmar spelar en framträdande 
ll i K b l h D l hi t i droll i Kopparbergslagens och Dalarnas historia under 

sen medeltid, inte minst i driften av Sveriges 
viktigaste bergverk vid denna tid, koppargruvan i 
Tiskasjöberg (Falun)

Johan A Lundberg
Svinhufvud – ett namn med anor



Ett äldre släktträd somEtt äldre släktträd som
trycktes år 1667 i en 
likpredikan för Isaac 
Svinhufvud till QualstadSvinhufvud till Qualstad
och Siggestad (16/8 1611 
- 11/1 1666) från tiden då
man säkerligen hadeg
tillgång till de delar av 
Swinhufvud:ska
släktarkivet som
förvarades på Qvalstad
säteri i Östuna. 
Tyvärr så verkar detta 
arkiv sedan ha "förkommit 
i den stora eldsvåda som 
hemsökt denna gård". 



Jöns Persson i Risholm
1) gift med Margareta ) g g
Hansdotter (äldre Svinhuvud-
släkten) 
2) svärfar till den år 1581 adlade 
Daniel Torkelsson (Svinhufvud iDaniel Torkelsson (Svinhufvud i 
Westergötland, nr 199) 
3) farbror till den år 1574 adlade 
Peder Hansson (Svinhufvud af (
Qvalstad, nr 145). 



 Den enda person, med direkt anknytning till äldre Svinhuvud-släkten, Den enda person, med direkt anknytning till äldre Svinhuvud släkten, 
som jag på rak arm kan erinra mig adlades 1561 är domaren Jöns 
Persson i Risholm. Han skall enligt ”Den med sköldebref förlänade, 
men ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättartavlor” 
(S hl l & Kli 1875) h El ti ätt t l h t it(Schlegel & Klingspor 1875) och Elgenstiernas ättartavlor ha upptagit 
en halv älg i vapnet. Hemström 1998, däremot, skriver att vapnet 
föreställer en halv hjort (vilken uppgift som är riktig har jag ej 
undersökt men att döma av hans ursprung låter hjorten troligare)undersökt, men att döma av hans ursprung låter hjorten troligare). 
Jöns Persson var: 

 1) gift med Margareta Hansdotter (äldre Svinhuvud-släkten) 
 2) svärfar till den år 1581 adlade Daniel Torkelsson (Svinhufvud i 2) svärfar till den år 1581 adlade Daniel Torkelsson (Svinhufvud i 

Westergötland, nr 199) 
 3) farbror till den år 1574 adlade Peder Hansson (Svinhufvud af 

Qvalstad nr 145)Qvalstad, nr 145). 
 Johan Lundberg, Sekreterare, Släktföreningen Svinhufvud i 

Westergötland.



 Daniel Westlings adlighet hittas på i Falun Daniel Westlings adlighet hittas på i Falun 
 Man kan väl säga att hans förfäder var medeladel. 

Några stod Hovet nära, säger EngströmNågra stod Hovet nära, säger Engström
 Det finns släktskap till personer som bodde på 

adelsgodset Risholm i Sundborng
 Runt där i grannskapet fanns gruvsociteten, som 

hade grenar och kontakter rakt in i Hovet
 Byar och socknar som nämns är bland annat Stora 

Kopparberg, Höjen och Stämshöjen - där fanns 
Daniel Westlings förfäderDaniel Westlings förfäder.

 Björn Engström 

Dept. / Author / Date



 Måns Nilsson Svinhufvuds gravsten på Olsbacka Måns Nilsson Svinhufvuds gravsten på Olsbacka
vid Aspeboda:

 ”Frihet jag älskade sanning och rätt” Frihet jag älskade, sanning och rätt



 ”Bild från år 1935 då Bild från år 1935 då
president Pehr Evind 
Svinhufvud med fru
besökte Sverige och
avlade visit hemma hos
mina morföräldrar
Karin och Pontus 
S i h f d i St kh lSvinhufvud i Stockholm, 
vilka också syns på
bilden ”bilden.

 Johan A. Lundberg



 ”Kopparbergslagen fram till 1570-talets genombrott”, Bertil Boëthius, Uppsala 
1965.

 ”Svinhuvud och Svinakula”, Gillingstam, H., Personhistorisk Tidskrift (PHT) 1966, s. 3ff. 
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stencil 1998). 
 ”Svinhuvud-släkten i Aspeboda, Släktkrönika 1534-1991”. Falun 1992 –
 ”Om släkten Svinhuvuds ursprung samt om en misstänkt förfalskning i ett medeltidsbrev från 

1386”, skriven av T. Berglund, E. Hemström, L. Olofsson och A. Winroth och publicerad i 
Släktforskarnas årsbok 2008, s 9-28.

 ”Svinhufvud-ätternas gemensamma ursprung”, skriven av Anders Winroth och publicerad i Släkt Svinhufvud ätternas gemensamma ursprung , skriven av Anders Winroth och publicerad i Släkt 
och  hävd Nr 2-3 2001, s 150-155.

 Svinhufvud - ett namn med anor, skriven av Johan Lundberg (Svinhufvud av Västergotland).
 ”I Kongostatens tjänst” skriven av Axel Svinhufvud

”D i t d d k d l tt t l ” k i G t f El ti d l VII St h l ”Den introducerade svenska adelns ättartavlor”, skriven av Gustaf Elgenstierna, del VII, St:holm
1934


