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Släktrådet genom Johan Lewenhaupt

Det känns gemytligt men också känslosamt på ont och gott att 
återigen sätta sig ned och knåpa ihop årets julhälsning, den 
18:e i ordningen. Detta på grund av den inte alltför positiva 
känsla och framtidstro som man känner. Vad skall hända med 
alla oss innevånare, både i Sverige, Europa och ute i stora 
världen. Utvecklingen är ovissare än någonsin och det enda vi 
vet säkert är att vi inte vet någonting om vad som kommer att 
hända framöver. Men nu har vi en lång skön och avslappnande 
rad av helger framför oss. Om man räknar in anslutande helg-
dagar och ”klämdagar” så kan vi se fram mot gott och väl två 
veckors sammanhängande ledighet. 

Under det gångna året har vi nåtts av dödsbud om släktens 
båda verkliga Grand Seigneurer. Direktören m m, Jan Casimir 
Erik Emil gick bort i mitten av juli, vid en ålder av 102 år. 
Ambassadören och överceremonimästaren Axel Charles Emil 
avled så sent som i slutet av november, vid en ålder av 101 år. 
Om Axel handlar årets mycket läsvärda huvudartikel i Julhäls-
ningen. 

Det har emellertid fötts ett antal små nya Lewenhauptar 
under året, så ”nettoresultatet” är helt klart positivt.

Nu inför de stundande helgerna önskar Släktrådet att alla 
kära släktingar skall få möjlighet att koppla av ordentligt,  
tänka positivt och framförallt njuta av samvaron med familj 
och vänner. Fokusera på julens budskap om oändlig, varm och 
gränslös kärlek och medmänsklighet.

Släktrådet och er ordförande önskar samtliga familje- 
medlemmar en riktigt

Mycket kära släktingar

God Jul  & Ett Gott Nytt År
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Minnesord till Axel Lewenhaupt

Hedersmannen Axel Lewenhaupt har lämnat oss.   
Axel hyrde under tioårsperiod på 1980-talet vår  
gamla ombyggda skola på Långdunkers Egendom 

strax utanför Sparreholm. Hyran betalade han alltid i tid och 
den stora gräsmattan klippte han personligen med stor nog-
grannhet med hjälp av sin sittgräsklippare. Dessutom fick jag 
äran att köpa hans fina teaklåda med teburkar i silver med 
lewenhauptska vapnet på.

Denna mycket omtyckte man föddes den 27 maj 1917 i 
Helsingborg var son till greven och översten Gustaf Lewen-
haupt och friherrinnan Elisabeth Ramel. År 1938 tog Axel 
reservofficersexamen och fyra år senare kandidatexamen i 
Uppsala. Året därpå, mitt under ett brinnande andra världs-
krig tjänstgjorde han som attaché i Rom. Under åren 1944-
1945 var han attaché i Berlin respektive Helsingfors. År 1952 
utsågs han till legationssekreterare i Madrid innan han blev 
förste sekreterare vid UD 1956, sedan där även byråchef. 
1958 blev han ambassadörsråd i Washington och utsågs senare 
till ambassadör i Leopoldville, Bangkok, New Dehli, Colombo, 
Katmandu, Belgrad, Tirana och inte minst Rom. Axel var även 
övercermonimästare mellan åren 1983 och 1988.
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Vid ett flertal tillfällen kallades Axel in som ombud vid 
handelsförhandlingar med bland annat Spanien och Sovjet-
unionen. Under sitt långa och händelserika liv var Axel gift 
två gånger, först med Elsa Rudberg och sedan med grevinnan 
Louise Ehrensvärd. 

Axel, som blev 101 år, bevittnade bland annat från sin  
placering i Rom Mussolinis fall dagen efter att Axel anlänt  
till den italienska huvudstaden.

– Jag blev lite fördröjd för att på den tiden tog det lite 
längre tid att resa med tåg genom Europa. Men tyskarna 
satte en heder i att tågen skulle gå även om det blev många 
avbrott på grund av bombalarm. Till sist anlände jag i alla 
fall en morgon till Rom, klockan 04.00 på natten. Och nästa 
morgon var Mussolini störtad, berättar Axel för en reporter 
på Helsingborgsbladet. Den störtade diktatorn hölls fången                   
på en bergstopp i Apennierna men bevakades inte bättre än att 
han kunde befrias av tyska fallskärmsjägare.

– Att sedan byta Rom mot Berlin var lite som att hamna  
ur askan i elden. Bombningarna av Berlin var så omfattande 
att svenska ambassadens verksamhet flyttades till slottet Alt  
Döbern 120 mil sydost om Berlin. Ambassadpersonalen  
arbetade växelvis på slottet och i Berlin. 

– Livet i Berlin betydde ständiga nattliga språngmarscher 
ner i vårt skyddsrum. I allmänhet gick larmet strax efter 
mörkrets inbrott, precis när man somnat. Men vi hade nära 
väg till skyddsrummet som var en bunker på den finländ-
ska ambassadens tomt. Alla förstod att det tyska nederlaget 
närmade sig och allt blev mer och mer kaotiskt. Normala 
förbindelser upphörde att fungera och det dagliga livet kom-
plicerades av flyktingströmmar, barrikader, mineringar och 
oupphörliga flyglarm.

Axel Lewenhaupts huvuduppgift i Berlin var att hjälpa 
svenskar som flydde österifrån eller som försökte undkomma 

»
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Berlins väntade fall. Han letade reda på försvunna svenskar 
men förmedlade även hjälp av olika slag till danska och norska 
grupper som hade deporterats till koncentrationsläger.

– Extra besvärligt var att försöka ordna utresetillstånd för 
svenska kvinnor som var gifta med tyskar och därför förlo-
rat sitt svenska medborgarskap. Tyskarna betraktade kvin-
norna som tyskar och såg ingen anledning att låta dem resa 
hem, på legationen fördes en daglig dialog och frågade vad 
i hela fridens namn tyskarna hade för intresse att hålla kvar 
svenskorna, förklarar Axel. Till sist lyckades den dåvarande 
svenska röda korsets ordförande Folke Bernadotte etablera en 
kontakt med SS-chefen Heinrich Himmler och löste kvinnor-
nas dilemma.

Axel Lewenhaupt firade sin 100 årsdag med barn och barn-
barn med att konstatera att de senaste 100 åren har mänsk-
ligheten lyft sig från extrem fattigdom, inte minst i Indien 
samtidigt som mänskligheten håller på att förgöra sig själv.

–  Vi är på tok för många här på jorden och blir bara fler. 
Och många av dem som styr länder har inte blivit ett dugg 
klokare, snarare, tvärtom.

JOHAN LEWENHAUPT 
Lyftinge säteri december 2018

FOTNOT 
Den finns en trevlig och intressant intervju med rörliga bilder där Axel 
Lewenhaupt berättar om sitt personliga möte med SS-chefen Heinrich 
Himmler på denna länk till Dagens Nyheter som jag varmt kan rekom-
mendera: 
https://www.dn.se/webb-tv/klipp/nyheter/himmler-ville-kapitulera/
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Johan, Hmg  Ordf. johan@lewenhaupt.com 
Susanne, Hmg  Kassör slewenhaupt@telia.com 
Ann, 4:e  Sekr. a.lewenhaupt@telia.com
Gustaf, Hmg   gustaf@lonhult.se 
Carl-Gustaf, 1:a   carl-gustaf@lewenhaupt.com
Christian, 1:a  christian@lewenhaupt.com
Johan, 3:e   johan@lewenhaupt.net

För mer information om släktföreningen, se www.lewenhaupt.com

SLÄKTRÅDETS KONTAKTUPPGIFTER
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