
LÖWHAGEN-NYTT  1/06 
Släkten Löwhagens elektroniska nyhetsbrev 

 
Detta meddelande innehåller följande information:  
  
- Från begravningen av Gunnar Sjöberg 
- Tack för alla vänliga kommentarer kring släktmötet! 
- Rapport från släktföreningens kassör 
- Så här går du med i släktföreningen 
- Gren Holmkvist hälsas välkommen! 
- Historien om Emma Karlsson 
- Gren Berglund 
- Gren Abel 
- Släktforskning stundar 
- Fira på nätet 2007 
- Översyn av hemsidans fotoalbum 
- God Jul och Gott Nytt År! 
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Från begravningen av Gunnar Sjöberg 
Gunnar gick bort efter en lång tids sjukdom den 9 juli. Vi uppmärksammade 
Gunnar i vår minnesstund på släktmötet 27 augusti, där kusin Birgitta av 
förståeliga skäl ej orkade närvara. 
Gunnar var en aktiv medlem av släkten Löwhagen. Han var med på alla 
släktmöten sedan han träffade Birgitta. Han deltog intensivt. Pratade med 
alla, hade synpunkter, var glad och pådrivande. När jag kontaktade honom 
under 2005 för att få råd inför skrivandet av stadgar till den blivande 
släktföreningen fick jag många och viktiga råd. Min sista kontakt med Gunnar 
var i början av juni per brev. Gunnar meddelade då att han och Birgitta ej 
kunde komma till släktmötet pga sin sjukdom. Han önskade oss lycka till och 
bifogade en fullmakt inför stämmoomröstningen. Entusiaster som Gunnar är 
viktiga att ha i en gemenskap. Vi kommer att sakna honom i vår 
släktgemenskap. 
Den 15 september begravdes Gunnar i Täby kyrka. Det var en välbesökt och 
ljus begravning. Vi sjöng bl a den vackra psalmen Guds kärlek är som 
stranden och som gräset. Vi fick lyssna till solosång av Andreas Konvicka. Efter 
begravningen inbjöds släkten till hemmet på Injaldsvägen, där Birgitta i sann 
Gunnar-anda bjöd på flerrätterslunch med egen inhyrd kock. 
 
Tack för alla vänliga kommentarer kring släktmötet! 
 Det har nu gått knappt fyra månader sedan vårt släktmöte. Tack alla ni som 
hört av er! Dels är det alltid trevligt att få höra av släkten och dels är det 
stimulerande att få höra att ni upplevde att mötet var bra och givande. 
Gunnar och jag behöver återkoppling från er då och då. Vi lägger ned 



mycket arbete och känsla för vår släkt. En bekräftelse på att vårt arbete 
uppskattas ger oss ny energi. 
 
Rapport från släktföreningens kassör  
Under hösten har information gått ut till alla i släkten om vår nybildade 
släktförening. Vi har också inbjudit alla till att bli medlemmar i släktföreningen. 
Nu inför årsskiftet kan vi summera vad som hänt både vad gäller antalet 
medlemmar i föreningen och vilken kassa vi fått in. 
Just nu är 137 släktingar medlemmar i släktföreningen. I siffran inkluderas 
makar, sambos och barn. Det innebär att 53 % av vår släkt nu är medlemmar i 
släktföreningen. Ett bra resultat så här i början. Vi hoppas förstås att fler 
släktingar går med. Därför har vi dagarna bett grenkontaktmännen kontakta 
de släktingar som ännu står utanför föreningen . Kassör Gunnar berättar 
vidare att föreningen nu har hela 13.350 kronor i kassan. Bra för framtiden! 
 
Så här går du med i släktföreningen 
Medlemsavgiften är 150:- för familj inkluderande hemmaboende barn upp till 
25 år och 100:- för ensamstående. Avgiften gäller 2006-2011. Du betalar in 
avgiften till släktföreningen Löwhagen, c/o Gunnar Löwhagen, Solna på 
plusgiro 101 69 66 - 2 
 
Gren Holmkvist 
Ingvar Georgsson, grenkontaktman inom Holmkvists, blev stimulerad av 
besöket på vårt släktmöte. Väl hemkommen från mötet började han 
kartlägga och kontakta släktingar inom Holmkvistgrenen. Arbetet har 
resulterat i det grenschema som nu ligger på vår hemsida. Ingvar har fått 
kontakt med släktingar, där kontakten varit dålig under många år. Ingvar 
berättar också att Holmkvist-grenen har haft en miniträff och överväger att 
genomföra ett eget släktmöte. 
 
Historien om Emma Karlsson 
Vår farfarsfar August fick i 50-årsåldern ett barn tillsammans med den kvinna 
som tjänade som piga i Löfhagen. En skandal i dåtiden men en realitet i vår 
släkthistoria. Vi känner tyvärr inte till pigans namn men barnet som föddes fick 
namnet Emma och växte upp i Löfhagen.  Det finns inget skrivet om Emma 
och pigan i fader Abels släktkrönikor. Jag tror pappa inte tyckte det var 
passande att skriva om Emma.  Emma var i Hannas ålder och finns avbildad 
på ett foto tillsammans med Hanna, som vi fått från gren Holmkvist. Vi vet att 
Emma blev gift och mor till tre flickor Stina, Maj och Viola. Emma gifte sig med 
Gillis Kasteby och bodde troligtvis i Ormaryd. Emma levde 1957 men inte 1967. 
Enligt närvarolistan från släktmötet 1976 var en Viola Karlsson närvarande. Vi 
tror att det var Emmas dotter som var där.  Emma Karlssons ättlingar är släkt 
med oss. Var finns de idag? Det måste vi försöka ta reda på. Emmas mor (är 
det någon som vet vad pigan hette?) var halvsyskon till vår farfar, Emma själv 
var faster till vår föräldrageneration och Emmas barn var kusiner till våra 
föräldrar.  Tack Bengt och Birgitta Eriksson i gren Berglund, som bidragit med 



informationen om Emma och ett ståtligt foto av Emma, maken Gillis och de 
tre döttrarna! 
 
Gren Berglund 
Bengt Eriksson i Uppsala hälsar och berättar att Birgitta och han blev 
morföräldrar igen när tvillingarna Clara och Melvin föddes. Lyckliga föräldrar 
var Kristina Eriksson och Lars Andersson 
 
Gren Abel 
Fredrik Löwhagen har under sommaren flyttat sina bopålar från Stockholm till 
Madrid och till hans spanska flickvän Patricia.  Till våren stundar bröllop i 
Bilbao, varifrån Patricia kommer. 
 
Släktforskning stundar 
Vid släktmötet informerade jag om spår och hypoteser på att tidigare 
generationer släkt levt på Löwhagen före Jöns Jönsson. Efter helgerna är det 
dags att börja forska om detta. Vi kommer att börja forska på mormonernas 
släktforskningscenter i Västerhaninge. Vi det är åldermännen Gunnar och 
Börje. Min hustru Ulla är släkt med en medarbetare på mormonernas 
släktforskningscenter. Denna medarbetare har erbjudit sig att hjälpa oss. 
Mormonerna har kartlagt hela västvärldens släktförhållanden och arbetar 
med modern datateknik. I vårt fall ger kontakten oss ett kostnadsfritt första 
steg. 
 
Fira på nätet 2007 
Nu är födelsedagarna 2007 utlagda på hemsidan. Bra att ha hela släktens 
födelsedagar samlade på ett ställe. Inte mindre än fyrtiofem släktingar fyller 
jämt nästa år. T ex så fyller allas vår Ingegerd Löwhagen på Löfhagen 75 år  
den 28 februari. 
 
Översyn av hemsidans fotoalbum 
Olle Löwhagen och Per Hendén kommer på nyåret att revidera hemsidans 
fotoalbum. Varje gren kommer att få möjlighet att ha sina egna foton på en 
egen underlänk. Olle och Per tar gärna emot fler foton. Gärna från det 
senaste släktmötet eller gamla bilder. Kom ihåg att beskriva vad fotot visar. 
 
God Jul och Gott Nytt År! 
Alla släktingar tillönskas en skön  jul- och nyårshelg. Vi moderna människor 
behöver helger som jul och nyår, då vi kan koppla av och samlas i våra 
familjer, ha det trevligt och fira. Ha det nu gott tillsammans och njut av 
varandra medan tid är! 
 

God Jul och ett Gott Nytt År!! 
Börje Löwhagen 

 


