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I augusti 2006 höll Lewenhauptska släktföreningen ordinarie släktmöte i samband med en 
resa till Finland över en helg. Ett drygt sjuttiotal släktingar deltog i resan, varav flera långväga 
gäster från utlandet. Själva släktmötet hölls på färjan över till Finland. Vid mötet omvaldes 
släktrådsledamöterna Johan Lewenhaupt (ny ordförande), Charlotte Lewenhaupt, Carl-
Gustaf Lewenhaupt, Carl Lewenhaupt, Christine Nilsson, f. Lewenhaupt och Martin 
Lewenhaupt. Till nya ledamöter valdes Claes Lewenhaupt och Erik Lewenhaupt. Gustaf 
Lewenhaupt, som tyvärr inte kunde närvara vid mötet, avgick efter elva år som ordförande. 
Släktmötet beslöt bland annat att göra en stadgeändring, vilken utvidgar kretsen av personer 
som kan deltaga i föreningens aktiviteter. Under mötet presenterades också den nya boken 
Lewenhauptar i Europa, som handlar om släktens ägor och verksamhet på kontinenten från 
1500-talet och framåt.  
 
Under lördagen gjordes en resa till staden Ekenäs i Västra Nyland. Ekenäs var centrum i 
grevskapet Raseborg, som familjen Lewenhaupt innehade 1569-1680. I Ekenäs mottogs 
släktföreningen av en militärorkester och stadens borgmästare, som välkomnade de sentida 
ättlingarna till Raseborgsgrevarna. Efter mottagandet besöktes stadens museum, där 
huvudmannen Johan Lewenhaupt avtäckte en ny vaxfigur föreställande Mauritz Stensson 
Leijonhufvud/Lewenhaupt. Greve Mauritz innehade Raseborgs grevskap år 1600-1607 och 
grundade Ekenäs första skola år 1603. Den verklighetstrogna vaxfiguren ingår i en ny 
permanent utställning om stadens historia.  
 
Efter en trevlig lunch tog stadens kyrkoherde emot i Ekenäs kyrka. Kyrkan är en för Finland 
unik barockkyrka, som började uppföras i början av 1650-talet på initiativ av den dåvarande 
grevskapsinnehavaren Gustaf Adolf Lewenhaupt, vars vapen syns på en sandstenstavla 
över kyrkporten. Inne i kyrkan beundrades bland annat en nattvardskalk som donerats till 
Ekenäs äldre kyrka av Sten Lewenhaupt år 1613.  
 
På vägen tillbaka till Helsingfors gjordes en avstickare till Raseborgs slottsruin, som ingick i 
grevskapet. På kvällen hölls sedan som värdig avslutning på dagen middag med dans på 
Finlands Riddarhus. Återfärden till Sverige anträddes på söndagskvällen efter en lugn dag i 
Helsingfors.  
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