
	  
	  

Tal	  hållet	  vid	  lunch	  med	  ätten	  Svinhufvud	  
af	  Qvalstad	  på	  Riddarhuset	  i	  Stockholm	  

den	  29	  september	  2013	  
	  

Av	  Johan	  A.	  Lundberg	  ©	  
sekreterare	  i	  Släktföreningen	  SVINHUFVUD	  i	  

Westergötland	  	  
	  	  

	  
	  
Mina	  damer	  och	  herrar!	  
	  
Den	  här	  helgen	  har	  ni	  gjort	  en	  utflykt	  i	  er	  tidiga	  släkthistoria,	  en	  släkthistoria	  som	  i	  stor	  
utsträckning	  också	  är	  vår	  tidiga	  släkthistoria.	  Ni	  har	  gjort	  en	  utflykt	  tillbaka	  till	  rötterna	  i	  
Kopparbergslagen	  i	  Dalarna.	  I	  Släktföreningen	  Svinhufvud	  i	  Westergötland	  arrangerade	  
vi	  en	  liknande	  utflykt	  1999	  som	  blev	  mycket	  uppskattad.	  	  Efter	  den	  här	  helgen	  kan	  Ni	  
antagligen	  allt	  om	  Svinhufvud-‐ätternas	  delvis	  gemensamma	  ursprung	  i	  Dalarna	  för	  länge	  
sedan,	  så	  jag	  ska	  inte	  uppehålla	  mig	  vid	  det.	  Jag	  har	  i	  stället	  blivit	  ombedd	  av	  Pehr	  
Sommar	  att	  uppdatera	  er	  med	  lite	  information	  om	  er	  befryndade	  syskonsläkt	  i	  Sverige,	  
ätten	  Svinhufvud	  i	  Westergötland,	  nr	  199.	  	  
	  
Denna	  ätt	  består	  i	  dag	  officiellt	  av	  två	  grenar:	  en	  huvudmannagren,	  vars	  framtida	  
existens	  är	  klart	  utrotningshotad,	  och	  en	  yngre	  gren,	  som	  är	  lite	  mindre	  utrotningshotad.	  
	  

Daniel Torkelsson (Torkilsson).  
Bergsman vid Stora Kopparberget. Adlad 1581. 

Gift 1:o med Anna Jönsdotter, som på mödernet härstammade från en 
senmedeltida släktkrets i Dalarna som förde svinhuvudvapen. 
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Har	  ni	  tittat	  i	  en	  svensk	  adelskalender	  så	  har	  ni	  sett	  att	  medlemmarna	  av	  ätten	  
Svinhufvud	  i	  Westergötlands	  huvudmannagren	  inte	  begagnar	  släktnamnet	  Svinhufvud,	  
utan	  bär	  efternamnet	  Nordqvist.	  För	  att	  hitta	  anledningen	  till	  det	  får	  man	  gå	  tillbaka	  till	  
slutet	  av	  1600-‐talet	  då	  en	  fattig	  medlem	  av	  denna	  gren	  vid	  namn	  Daniel	  Svinhufvud	  
(1662-‐1756)	  	  lade	  bort	  sitt	  adliga	  namn	  och	  antog	  det	  borgerliga	  namnet	  Qvist.	  Han	  
gjorde	  det	  för	  att	  han,	  som	  han	  själv	  skriver	  »skulle	  kunna	  kvista	  runt	  i	  världen	  och	  vinna	  
sitt	  bröd	  med	  knappare	  betjäning	  och	  vartill	  ett	  adligt	  namn	  mindre	  hade	  passats	  sig«.	  	  
	  
Adeln	  förr	  ställde	  höga	  krav	  på	  medlemmarna	  att	  kunna	  leva	  ståndsmässigt	  –	  den	  som	  
inte	  klarade	  av	  det	  drog	  inte	  bara	  vanära	  över	  sig	  själv,	  utan	  över	  hela	  adelsståndet.	  En	  
sådan	  skam	  ville	  Daniel	  Svinhufvud	  alltså	  inte	  utsätta	  vare	  sig	  själv,	  sin	  släkt	  eller	  andra	  
medlemmar	  av	  ridderskapet	  och	  adeln	  för.	  Därför	  bytte	  han	  namn	  till	  Qvist.	  I	  efterhand	  
kan	  det	  konstateras	  att	  det	  gick	  mycket	  bra	  Daniel	  och	  
hans	  ätteläggar	  under	  1700-‐talet	  även	  utan	  ett	  adligt	  
namn.	  De	  flesta	  Qvistarna	  av	  manligt	  kön	  kom	  att	  
återgå	  till	  Svinhufvud-‐familjens	  ursprungliga	  
näringsverksamhet:	  bergsbruket.	  Några	  av	  dem	  blev	  
verkliga	  experter	  på	  järn	  och	  ståltillverkning	  och	  fick	  i	  
uppdrag	  att	  resa	  runt	  och	  lära	  bergsmän	  och	  
bruksidkare	  att	  producera	  järn	  av	  högre	  kvalitet.	  
Dessa	  experter	  titulerades	  övermasmästare.	  En	  av	  
Qvistarna	  utsågs	  till	  övermasmästare	  i	  Finland	  och	  
hade	  i	  uppdrag	  att	  utveckla	  järntillverkningen	  i	  den	  
östra	  rikshalvan.	  I	  trettio	  år	  var	  han	  engagerad	  i	  detta	  
uppdrag.	  En	  kusin	  till	  honom	  som	  hette	  Benct	  Qvist	  
Andersson	  (1726-‐1799)	  hölls	  för	  att	  vara	  en	  av	  
Sveriges	  absolut	  främsta	  experter	  på	  järn	  och	  
ståltillverkning	  och	  blev	  ledamot	  av	  Kungl.	  
Vetenskapsakademien..	  
	  
Vid	  ett	  av	  mina	  besök	  på	  Riksarkivet	  här	  i	  Stockholm	  
hittade	  jag	  dokument	  som	  visar	  att	  denne	  Benct	  Qvist	  
Andersson	  i	  slutet	  av	  1700-‐talet	  gjorde	  en	  anhållan	  
om	  att	  han	  och	  hans	  närmaste	  släktingar	  skulle	  få	  
återta	  namnet	  Svinhufvud.	  Men	  Kungl.	  Maj:t	  verkar	  
aldrig	  ha	  behandlat	  ärendet.	  Benct	  Qvist	  dog	  som	  
Qvist	  år	  1799	  –	  och	  inte	  som	  ett	  Svinhufvud.	  Det	  fick	  
till	  konsekvens	  att	  hans	  släktgren	  så	  småningom	  
tappades	  bort	  i	  det	  svenska	  Riddarhusets	  genealogier.	  
Det	  förmodades	  allmänt	  att	  denna	  släktgren	  var	  utdöd,	  men	  på	  1970-‐talet	  upptäckte	  en	  
släktforskare	  tillika	  länsarkivarie	  i	  Härnösand	  att	  så	  inte	  alls	  var	  fallet.	  Det	  fanns	  
agnatiska	  ättlingar	  –	  men	  dessa	  hade	  under	  1800-‐talet	  bytt	  namn	  ännu	  en	  gång	  –	  nu	  till	  
Nordqvist.	  	  	  
	  
Detta	  är	  alltså	  den	  omständliga	  förklaringen	  till	  att	  medlemmarna	  av	  ätten	  Svinhufvuds	  i	  
Westergötland	  huvudmannagren	  heter	  Nordqvist.	  Medlemmarna	  av	  denna	  gren	  har	  haft	  
möjlighet	  att	  återta	  namnet	  Svinhufvud,	  men	  de	  har	  alla	  valt	  att	  avstå	  –	  vad	  nu	  det	  kan	  
bero	  på….	  Alla	  tycker	  kanske	  inte	  att	  namnet	  Svinhufvud	  klingar	  lika	  vackert	  som	  vi	  i	  
den	  här	  församlingen.	  

Benct	  Qvist	  Andersson	  (1726-
1799)	  studerade	  naturvetenskap	  
vid	  Uppsala	  universitet	  och	  blev	  
en	  av	  Sveriges	  främsta	  experter	  
på	  järn-	  och	  ståltillverkning	  under	  
1700-talet.	  Han	  är	  det	  enda	  
”ljushufvud”	  i	  ätten	  Svinhufvud	  i	  
Westergötland	  som	  varit	  ledamot	  
av	  Kungl.	  Vetenskapsakademien.	  
Porträtt	  av	  L.	  Pasch	  d.	  y.	  	  
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Nåväl,	  vid	  sidan	  av	  huvudmannagrenen	  finns	  alltså	  även	  en	  yngre,	  hyfsat	  talrik	  gren	  av	  
ätten.	  I	  denna	  gren	  har	  medlemmarna	  alltid	  burit	  och	  bär	  alltjämt	  namnet	  Svinhufvud.	  
Denna	  gren	  blev	  under	  1600-‐talets	  första	  hälft	  besutten	  i	  Västergötland	  och	  när	  ätten	  
introducerades	  på	  Riddarhuset	  år	  1633	  skrevs	  den	  därför	  in	  under	  namnet	  Svinhufvud	  i	  
Westergötland.	  I	  denna	  gren	  av	  släkten	  har	  i	  princip	  alla	  män	  från	  1600-‐talet	  och	  framåt	  
blivit	  officerare	  i	  den	  svenska	  krigsmakten.	  Officerstraditionen	  började	  luckras	  upp	  på	  
1800-‐talet,	  men	  det	  var	  först	  under	  andra	  hälften	  av	  1900-‐talet	  som	  den	  definitivt	  bröts.	  
I	  dag	  kan	  ätten	  Svinhufvud	  i	  Westergötland	  inte	  uppvisa	  en	  enda	  yrkesmilitär.	  Jag	  vet	  att	  
er	  släkt	  gått	  igenom	  en	  liknande	  utveckling…	  
	  
Officiellt	  består	  ätten	  Svinhufvud	  i	  Westergötland	  i	  dag	  alltså	  av	  två	  grenar.	  Men	  nu	  
kommer	  det	  spännande:	  det	  finns	  faktiskt	  en	  tredje	  agnatisk	  gren	  av	  ätten	  som	  lever	  och	  
har	  hälsan.	  	  Men	  den	  finns	  inte	  med	  i	  Riddarhusets	  genealogier	  och	  dess	  nu	  levande	  
medlemmar	  presenteras	  följaktligen	  inte	  heller	  i	  den	  svenska	  adelskalendern.	  Denna	  
släktgren	  härstammar	  från	  en	  sonson	  till	  den	  år	  1581	  adlade	  Daniel	  Torkelsson,	  ättens	  
upphovsman.	  Denne	  sonson	  hette	  Cornelius	  Jönsson	  Svinhufvud	  (1599-‐1686).	  Hans	  liv	  
blev	  mycket	  annorlunda,	  jämfört	  med	  hans	  bröder,	  som	  blev	  officerare	  i	  den	  svenska	  
stormaktsarmén	  och	  gifte	  sig	  ståndsmässigt.	  Cornelius,	  som	  blev	  mycket	  gammal	  (ca	  87	  
år),	  gifte	  sig	  med	  en	  bondpiga	  och	  blev	  bosatt	  i	  Floda	  och	  Grangärde	  finnmarker	  i	  
Dalarna,	  där	  befolkningen	  till	  största	  delen	  bestod	  av	  invandrade	  skogsfinnar.	  
Cornelius	  Jönsson	  bortlade,	  liksom	  medlemmarna	  av	  Qvist-‐grenen,	  släktnamnet	  
Svinhufvud	  och	  hans	  barn	  antog	  allmogens	  namnskick	  med	  så	  kallade	  patronymikon	  
(fadersnamn).	  Alltså	  om	  pappan	  hette	  Cornelius	  hette	  sönerna	  Corneliusson	  och	  
döttrarna	  Corneliusdotter	  o	  s	  v.	  
	  
Cornelius	  Jönsson	  Svinhufvuds	  öde	  har	  mest	  ambitiöst	  utretts	  av	  en	  släktforskare	  på	  
1970-‐talet	  som	  hette	  Edelfeldt.	  Hans	  utredning	  visade	  att	  det	  finns	  agnatiska	  ättlingar	  
till	  Cornelius	  Jönsson	  Svinhufvud	  inte	  bara	  här	  i	  Sverige,	  utan	  även	  i	  USA,	  dit	  
medlemmar	  utvandrade	  på	  1800-‐talet.	  Det	  svenska	  riddarhuset	  fick	  kännedom	  om	  den	  
här	  utredningen,	  men	  har	  aldrig	  godtagit	  den,	  eftersom	  den	  inte	  uppfyllde	  alla	  
vetenskapliga	  kriterier.	  Bland	  annat	  saknades	  detaljerade	  källhänvisningar.	  Jag	  har	  dock	  
ägnat	  en	  hel	  del	  tid	  åt	  att	  källbelägga	  Edelfeldts	  utredning	  och	  kan	  gå	  i	  god	  för	  att	  den	  



stämmer.	  Det	  finns	  alltså	  en	  tredje	  fortlevande	  och	  ganska	  talrik	  gren	  av	  ätten	  
Svinhufvud	  i	  Westergötland	  där	  de	  svenska	  medlemmarna	  i	  dag	  bär	  släktnanamnen	  
Johansson	  och	  Gustafsson.	  I	  Amerika	  bär	  medlemmarna	  bland	  annat	  namnet	  Flodin,	  
efter	  Floda	  socken	  i	  Dalarna,	  som	  var	  den	  plats	  de	  utvandrade	  ifrån	  på	  1800-‐talet	  och	  
även	  den	  socken	  där	  Cornelius	  Jönsson	  slog	  sig	  ner	  under	  andra	  hälften	  av	  1600-‐talet.	  .	  
Den	  här	  förlorade	  grenen	  av	  släkten	  bör	  naturligtvis	  återinföras	  på	  ättens	  stamtavla	  –	  
och	  vår	  släktförening	  har	  för	  avsikt	  att	  så	  småningom	  kontakta	  den	  svenska	  
riddarhusgenealogen	  i	  ärendet.	  
	  
	  
Att	  grenar	  av	  adliga	  släkter	  hamnat	  i	  fattiga	  omständigheter,	  avsagt	  sig	  adelskapet	  och	  
nedsjunkit	  i	  allmogeståndet	  är	  ingenting	  ovanligt.	  I	  akademiska	  kretsar	  brukar	  man	  
kalla	  en	  sådan	  utveckling	  för	  ståndscirkulation	  –	  och	  faktum	  är	  att	  det	  skett	  även	  i	  Er	  
släkt,	  ätten	  Svinhufvud	  af	  Qvalstad.	  Jag	  blev	  i	  början	  av	  2000-‐talet	  uppringd	  av	  en	  
släktforskare	  som	  stött	  på	  båtsmän	  i	  uppländska	  kyrkböcker	  som	  hon	  misstänkte	  var	  
agnatiska	  ättlingar	  till	  medlemmar	  av	  ätten	  Svinhufvud	  af	  Qvalstad.	  Vid	  närmare	  
kontroll	  visade	  sig	  misstankarna	  vara	  helt	  riktiga.	  En	  gren	  av	  er	  ätt	  som	  blev	  kvar	  i	  
Sverige	  när	  övriga	  flyttade	  till	  Finland	  nedsjönk	  i	  allmogestånd	  i	  slutet	  av	  1700-‐talet.	  De	  
lade	  också	  bort	  släktnamnet	  Svinhufvud.	  Dessa	  fattiga	  adelsmän	  tog	  värvning	  som	  
soldater	  och	  båtsmän	  och	  antog	  därefter	  traditionella	  soldat-‐	  och	  båtsmansnamn.	  I	  
stället	  för	  Svinhufvud	  kallade	  de	  sig	  bland	  annat	  Dräll,	  Glad,	  Lustig	  och	  Callström.	  Denna	  
gren	  av	  ätten	  Svinhufvud	  af	  Qvalstad	  är	  också	  den	  ofullständigt	  återgiven	  i	  det	  svenska	  
Riddarhuset	  genealogier.	  En	  fråga	  jag	  ställde	  mig	  när	  jag	  blev	  kontaktad	  av	  den	  här	  
släktforskaren	  var	  naturligtvis	  om	  den	  här	  släktgrenen	  verkligen	  var	  utdöd?	  Eller	  kunde	  
även	  ätten	  Svinhufvud	  af	  Qvalstad	  ha	  en	  okänd	  släktgren	  som	  i	  det	  fördolda	  forlevt	  in	  i	  
våra	  dagar?	  Jag	  kan	  inte	  med	  säkerhet	  avfärda	  den	  möjligheten	  för	  jag	  har	  inte	  
undersökt	  saken	  tillräckligt	  ordentligt,	  men	  av	  det	  jag	  sett	  hittills	  verkar	  det	  inte	  så	  –	  
tyvärr,	  för	  det	  är	  ju	  alltid	  roligt	  när	  gamla	  släktgrenar	  plötsligt	  återuppstår	  från	  de	  döda.	  
Det	  förefaller	  nämligen	  som	  om	  det	  sista	  manliga	  Svinhufvudet	  av	  denna	  förlorade	  gren	  
av	  ätten	  Svinhufvud	  af	  Qvalstad	  var	  drängen	  Gustav	  Adolf	  Glad,	  som	  föddes	  1798	  och	  
dog	  i	  lungsot	  (tuberkelos)	  i	  norra	  Uppland	  år	  1848…	  Om	  Glad	  heter	  det	  i	  en	  kyrkbok	  att	  
han	  med	  nöd	  och	  näppe	  kan	  läsa	  innantill	  och	  att	  han	  glömt	  bort	  hela	  budskapet	  i	  
katekesen.	  I	  en	  annan	  notering	  heter	  det	  att	  han	  varit	  olydig	  mot	  sin	  husbonde	  »och	  
gjort	  öfvervåld	  i	  huset«.	  	  
	  
	  

	  

Drängen	  Gustaf	  Adolf	  Glad	  är	  förmodligen	  den	  siste	  manlige	  medlemmen	  av	  den	  gren	  av	  ätten	  
Svinhufvud	  i	  Qvalstad	  som	  blev	  kvar	  i	  Sverige	  när	  resten	  av	  släkten	  hamnade	  i	  Finland.	  I	  det	  ovan	  
avfotograferade	  utdraget	  ur	  en	  husförhörslängd	  har	  prästen	  noterat	  längst	  till	  höger	  att	  hans	  namn	  
egentligen	  är	  Svinhufvud.	  Gustaf	  Adolf	  var	  son	  till	  Anders	  Jakob	  Svinhufvud	  af	  Qvalstad	  (1773-1845)	  och	  
pigan	  Cajsa	  Matsdotter	  (1776-1816).	  Anders	  Jacob	  blev	  i	  början	  av	  1790-talet	  båtsman	  i	  norra	  Uppland	  
och	  uppträder	  då	  under	  namnet	  Callström.	  Efter	  en	  kortare	  period	  som	  gruvarbetare	  dyker	  han	  på	  nytt	  
upp	  som	  båtsman,	  men	  nu	  med	  namnet	  Glad.	  På	  1830-talet	  tituleras	  Anders	  Jakob	  Glad	  avskedad	  
båtsman	  och	  gratialist,	  vilket	  innebär	  att	  han	  får	  en	  säkerligen	  mycket	  välbehövlig	  liten	  pension	  från	  
Vadstena	  Krigsmanshus	  kassa.	  (Foto	  från	  AD	  Online).	  



	  

Avslutningsvis	  kan	  jag	  konstatera	  att	  kontakterna	  mellan	  de	  bägge	  ätterna	  Svinhufvud	  
inte	  helt	  legat	  helt	  nere	  sedan	  1500-‐talet,	  trots	  att	  den	  ena	  så	  småningom	  hamnade	  i	  
Finland	  och	  den	  andra	  blev	  kvar	  i	  Sverige.	  Under	  1900-‐talet	  förekom	  vissa	  kontakter	  
mellan	  ätterna.	  När	  Släktföreningen	  Svinhufvud	  i	  Westergötland	  bildades	  och	  höll	  sitt	  
första	  släktmöte	  här	  på	  Riddarhuset	  år	  1959	  så	  var	  dåvarande	  huvudmannen	  för	  ätten	  
Svinhufvud	  af	  Qvalstad	  hedersgäst.	  Han	  hette	  Yngve	  Svinhufvud.	  	  
	  
Kontakt	  mellan	  ätterna	  förekom	  också	  i	  juni	  1935	  då	  president	  Pehr-Evind	  Svinhufvud	  
(1861-‐1944)	  och	  hans	  hustru	  Ellen	  (1869-‐1953),	  avlade	  ett	  officiellt	  statsbesök	  i	  
Sverige.	  Presidenten	  träffade	  naturligtvis	  den	  svenske	  kungen	  Gustaf	  V	  och	  
representanter	  för	  Sveriges	  regering.	  Inte	  nog	  med	  det:	  presidenten	  och	  presidentskan	  
Svinhufvud	  avlade	  även	  en	  visit	  hemma	  hos	  min	  morfar	  och	  mormor,	  Pontus	  Svinhufvud	  
(1878-‐1944)	  och	  Karin	  Svinhufvud	  född	  Lundin	  (1885-‐1965).	  	  
	  
I	  vårt	  släktarkiv	  har	  vi	  bilder	  från	  denna	  tilldragelse.	  Inte	  nog	  med	  det,	  även	  det	  tal	  som	  
min	  morfar	  Pontus	  Svinhufvud	  höll	  till	  presidentparet	  finns	  bevarat	  i	  släktarkivet	  och	  
jag	  tyckte	  det	  kunde	  vara	  en	  bra	  idé	  att	  avsluta	  mitt	  eget	  lilla	  framträdande	  här	  med	  att	  
recitera	  morfars	  tal.	  Det	  kan	  väl	  kan	  karakteriseras	  som	  lite	  renommésnyltande	  och	  går	  i	  
tidens	  lite	  högtravande	  anda.	  Det	  är	  rubricerat:	  

I	  juni	  1935	  avlade	  president	  Pehr	  Evind	  Svinhufvud	  af	  Qvalstad	  (1861-1944,	  längst	  t	  h)	  med	  fru	  Ellen	  
	  (näst	  längst	  t	  v)	  officiellt	  statsbesök	  i	  Sverige.	  Presidentparet	  passade	  då	  på	  att	  bland	  annat	  besöka	  
stamgården	  Kvallsta	  i	  Uppland.	  De	  hann	  också	  med	  en	  visit	  hos	  mina	  morföräldrar	  Karin	  (längst	  t	  v)	  och	  
Pontus	  Svinhufvud	  i	  Westergötland	  (näst	  längst	  t	  h)	  	  i	  Stockholm.	  (Foto:	  Släktarkivet	  SVINHUFVUD	  i	  
WESTERGÖTLAND).	  



	  
Tal	  för	  Finlands	  presidentpar,	  hållet	  av	  	  

Major	  Pontus	  Svinhufvud	  vid	  deras	  besök	  i	  
hans	  hem.	  19/6	  1935.	  

	  
När	  Finlands	  ödestimma	  slog,	  visade	  det	  sig,	  att	  landet	  ägde	  den	  rätte	  mannen,	  som	  med	  
kraftig	  hand	  grep	  rodret	  och	  genom	  skummande	  bränningar	  lotsade	  det	  finska	  
statsskeppet	  in	  i	  lugn	  och	  säker	  hamn.	  
	  
Vi	  äro	  stolta	  över	  att	  bära	  samma	  namn	  som	  han!	  
	  
Men	  i	  dag	  är	  det	  icke	  allenast	  stolthet	  vi	  känna	  utan	  även	  en	  stor	  tacksamhet	  därför	  att	  
han	  och	  hans	  beundransvärda	  maka,	  som	  i	  såväl	  goda	  som	  hårda	  tider	  alltid	  varit	  hans	  
trogna	  följeslagerska	  och	  stöd,	  velat	  offra	  några	  ögonblick	  av	  sin	  dyrbara	  tid	  för	  att	  
återknyta	  förbindelsen	  med	  de	  svenska	  släktingarna.	  
	  
Även	  om	  det	  numera	  är	  tvenne	  skilda	  släkter,	  bära	  dock	  tydliga	  släktdrag	  vittne	  om	  att	  
ursprunget	  är	  gemensamt,	  även	  om	  det	  ligger	  så	  långt	  tillbaka	  som	  i	  medeltid	  eller	  grå	  
forntid.	  
	  
Min	  morfar	  avslutade	  sitt	  tal	  med	  att	  be	  de	  församlade	  höja	  sina	  glas.	  Jag	  föreslår	  att	  vi	  
nu	  gör	  detsamma.	  Låt	  oss	  höja	  glasen	  för	  våra	  bägge	  släkter	  och	  göra	  det	  i	  en	  
förhoppning	  om	  utvecklade	  kontakter	  i	  framtiden.	  
	  
SKÅL!	  
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