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Detta meddelande innehåller följande information: 
 - Nu kommer Löwhagen-Nytt! 
 - Från begravningen av Gösta Löwhagen 
 - Den nya ordningen på Löfhagen 

- Gren Fritz drabbades av katastrofen i Sydostasien 
 - Släktträffen 2006 
 - En eventuell släktförening 
 - Nyheter från gren Hanna 
 - Nyheter från gren Greta 
 - Våra grenkontaktmän 
 - Släkten Löwhagen får en egen hemsida 

---------- 
Nu kommer Löwhagen-Nytt! 
Innehållet i brevet förutsätter att jag får nyheter mig tillsända från släktgrenarna. Allt som 
kommer in lovar jag i princip att vidarebefordra. Tillägget i princip måste jag göra som 
ansvarig utgivare. Så tycker ni i släkten att detta har ett värde så ber jag er hjälpa mig med 
underlag. Jag skickar till att börja med brevet till grenkontaktmännen och förutsätter att dessa 
sprider det vidare till alla i respektive gren per mejl eller per post. Efterhand som 
grenkontaktmännen förser mig med e-postadresser bygger jag upp en adressgrupp. Då kan jag 
förhoppningsvis så småningom med ett tangenttryck sända ut nyhetsbrevet direkt till släktens 
pc:ar.  Släktbrevet kommer också att finnas tillgängligt på nätet. På släkten Löwhagens 
hemsida som du kan läsa mer om senare i brevet. 
 
Från begravningen av Gösta Löwhagen 
Fredagen den 11 februari jordfästes Gösta Löwhagen i gren Josef i Korsberga kyrka. Gösta 
var tillsammans med sin hustru Ingegärd det nionde innehavarparet i rakt nedstigande led av 
släktgården Löfhagen Uppskattningsvis hundra personer var närvarade. Det var en 
stämningsfull ceremoni i kyrkan. På kyrkbacken tog vi avsked av Gösta. När kistan sänktes i 
jorden bröt solen fram och värmde i kylan. Därefter var det samling i församlingshemmet med 
mat och kaffe. Många tal hölls. Alla vittnade om Göstas unika personlighet och vänsälla och 
gästfria person. Syskonen Christina, Olle och Gunnar talade. Olle spelade och sjöng. 
Ingegärds döttrar talade om den gode Gösta. Från släkten talade Birger Löwhagen från gren 
Fritz, Börje Löwhagen från gren Abel och Ulf Löwhagen från gren Ivar. Elsie Hagberg från 
gren Greta läste en dikt som Martin, en tidigt avliden bror till våra grenfäder, skrivit. Efter 
minnesstunden samlades släkten i Löfhagen på Göstas önskan 
 
Den nya ordningen på Löfhagen 
Innan Gösta hastigt avled hann han ordna med successionen på Löfhagen. Gösta var väl 
medveten om allvaret i sin sjukdom och var angelägen att sörja för Ingegärd och gården innan 
han var borta. Gården är såld till Dag och Catarina Löwhagen. Dag är äldste son till Bertil 
Löwhagen,  i sin tur bror till Gösta. Ingegärd bor kvar på Löfhagen, men slipper ansvaret för 
gårdens skötsel. En bra uppgörelse som bär den kloke och omtänksamme Göstas signum. Vi i 
Löwhagen-släkten kan i sorgen över Göstas bortgång glädjas åt att gården blir kvar i släkten 
och att ett tionde innehavarpar – Dag och Catarina Löwhagen – nu tar plats som ägare och 
brukare av Löfhagen. Välkomna Dag och Catarina! 



Gren Fritz drabbades av katastrofen i Sydostasien 
Vår släkt drabbades tyvärr av annandagens stora flodvågskatastrof. Det var i gren Fritz som 
tre släktingar på semester i Thailand tragiskt försvann. De försvunna är Magnus Löwhagen 
från Kungälv, hans hustru Carina och deras dotter Charlotta. Magnus är son till tidigare 
avlidne Göran Löwhagen, som i sin tur var son till grenfader Fritz. Magnus och Carina är 
återfunna döda och hemma i avvaktan på begravning. Charlotte har ännu ej hittats. 
  
Släktträffen 2006 
Datum är, som vi tidigare meddelat, lördagen den 2 och söndagen den 3 september 2006. Vi 
överväger att hålla lördagens möte i Vetlanda i en lokal tillhörig Svenska Kyrkan. Lokalen i 
Vetlanda är större än hembygdsgården i Korsberga. Alla kan t ex äta i samma rum. Dessutom 
finns det en innegård utomhus, där barnen kan leka skyddat. Tanken är också att vi ska sluta 
släktmötet i så god tid att man ska kunna träffas grenvis under lördagskvällen. 
Söndagens  program avses att  inledas med en musikalisk släktgudstjänst i Korsberga kyrka, 
där vi ska minnas våra bortgångna släktingar och speciellt de, som avlidit sedan förra 
släktmötet 2001. Vi ska också besöka Karl Magnussons och Augusta Petersdotters - våra 
anfäders - grav. Därefter är tanken att vi dricker  kyrkkaffe och äter en smörgås i Korsbergas 
församlingshem innan vi gör ett eftermiddagsbesök ute i Löfhagen. Har du synpunkter på 
program och upplägg hör av dig! 
 
Jag kommer under våren att påbörja att kontakta grenkontaktmännen för att uppdatera våra 
grenvisa släktscheman och grenvisa adressammanställningar. Det är ganska mycket pyssel 
med detta och det känns skönt för en gammal man att hinna klara av det i god tid före 
släktmötet. 
 
En eventuell släktförening 
På det förra släktmötet bordlades frågan om ett bildande av en släktförening. Vi har gjort ett 
PM om en släktförening, som bifogas. Om vi före släktmötet 2006 ser att en majoritet av 
släkten är för att bilda en släktförening kommer frågan upp på dagordningen för beslut . Vi 
behöver därför få höra era åsikter när ni läst och funderat. 
 
Nyheter från gren Hanna 
Grenkontaktmannen Lars-Rune Lingmerth har hört av sig med nyheter om vad som hänt inom 
grenen Hanna. 
Hanna var det äldsta barnet i Löfhagen. Hon föddes 1894 och dog 1975. Hon var gift med 
Abel Wärn som dog 1966. Hanna och Abel fick två barn Majlis och Karl-Erik. Bägge är döda. 
Majlis dog 1997 och Karl-Erik 1988. Majlis fick i äktenskapet med Rune Lingmerth fyra 
pojkar; Birger, Lars-Rune, Hans och Alf. Birger och hans hustru Ing-Britt bor i Sandebo och 
har två barn Karin och Torbjörn. Lars-Rune och Ulla bor numera i Tranås. Sonen Johan är 
sambo med Malin Aronsson och de har en son Filip. Lars-Runes dotter Anna är sambo med 
Jesper Stark och har tre barn Fanny, Maja och Hugo. Charlotta – också dotter till Lars-Rune- 
är gift med Peter Sand och väntar barn i maj. Så går vi till Majlis son Hans. Han är sambo 
med Anne. Slutligen Alf. Alf är sambo med Annika Lindhe. De har sedan förra släktträffen 
fått Jonatan och Joanna. 
Gren Hanna omspänner numera fem generationer räknat från grenmoder Hanna till hennes tre 
barnbarnbarnsbarn. Gren Hanna omspänner i mars 2005 34 grenmedlemmar. Redan i maj 
förväntas den 35:e medlemmen vara på plats då Charlotta Sand fn går i väntans tider. Släkten 
växer! 
 
 



Nyheter från gren Greta 
Greta var tillsammans med Hanna de två flickorna på Löfhagen. Greta var nio år yngre än 
Hanna. Bägge flickorna äktade två bröder Wärn från Sandebo, nästgårds till Löfhagen. Jag 
fick ett trevligt brev från Elsie Hagberg, Gretas äldsta dotter, kring jul. Så här berättar Elsie: 
” Ken och jag har hunnit bli gammelmorfar och gammelmormor. Vår dotter Lenas son Filip, 
som är sambo med Anna-Karin har sonen Arvid, som nu är tre år”. Elsie berättar också att hon 
i höstas var i Tyskland och hälsade på dotterdottern Karin, som läser vid universitetet i 
Freiburg. Av brevet framgår att Ken sedan tre år tillbaka är ordförande i SPF i Hallsberg och 
att även Elsie är engagerad med studiecirklar mm. Brevet avslutas med att hon och Lars-Rune 
Lingmerth vill veta mer om vad en släktförening skulle innebära. 
Om gren Greta kan vi tillägga att den - i och med gossen Arvid - omspänner fem generationer 
och inräknar 22 grenmedlemmar 
 
Våra grenkontaktmän 
För att underlätta kommunikationen inom släkten Löwhagen har vi tillsatt grenkontaktmän. 
Ja, det har faktiskt skett i demokratisk ordning. Grenkontaktmännen har accepterat sin 
uppgift. Grenkontaktmännen förmedlar uppgifter och meddelanden till och från grenens 
släktmedlemmar. Här har vi de viktiga damerna och männen: 
- gren Hanna  Lars-Rune Lingmerth, Tranås 
- gren Fritz  Gunnar Löwhagen, Göteborg 
- gren Josef  Gunnar Löwhagen, Solna 
- gren Abel  Börje Löwhagen, Strängnäs 
- gren Greta  Elsie Hagberg, Hallsberg 
- gren Bertil  Carl-Magnus Löwhagen, Nässjö 
- gren Eric  Valdemar Löwhagen, Bromma 
- gren Ivar  Bo Löwhagen, Helsingborg 
- gren Berglund Birgitta Eriksson, Uppsala 
 
 
 
Strängnäs i mars 2005 
Börje Löwhagen 
 
Bilaga 
PM släktförening 
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