
God Jul  
& Ett Gott Nytt År

Släktrådet genom Johan Lewenhaupt

Ja se det snöar, ja se det snöar, det var väl roligt – Hurra! 
När jag nu sitter och skriver den 17:e Lewenhauptska julhäls-
ningen så håller landskapet utanför mitt fönster äntligen att kläs 
i vinterskrud. Nu bestämmer vi att snön skall bli liggande kvar 
över julen, så att vi kan få känna oss ”upplysta” både  
utomhus och inombords.

Nu, drygt tre månader efter Släktmötet i Tjust, med besöken 
på Casimirsborg och Vinäs, samt vår vistelse på Gränsö, är det 
hög tid att försöka smälta och ta åt sig alla fantasiska upplevelser 
som vi fick vara med om.   

Huvudartikeln i årets Julhälsning är författad av Inga. Den 
handlar om Ingas svärfar och släktens nestor Jan Casimir, under 
rubriken ”Jan och släkten Lewenhaupt i Kalifornien, USA”.  
Mycket trevlig läsning!  

Efter en mörk och regnig höst ser man nog lite till mans 
fram emot att kunna krypa in i stugvärmen, tända en massa ljus 
och njuta av en lång skön helg i familjens hägn. Stäng ute allt 
kallt, negativt tänkande och allt elände vi har omkring oss.  
Fokusera i stället på Julens budskap om oändlig, varm och 
gränslös kärlek och medmänsklighet.

Släktrådet och er ordförande önskar samtliga familje-     
medlemmar en riktigt

Mycket kära släktingar
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Jan och släkten Lewenhaupt  
i Kalifornien,USA

I november 1948 anträdde 1:a grenens Margaretha och 
4:e grenens Jan Casimir och deras tre barn Eric, Catarina och 
Margareta samt Syster Solveig den långa resan från Stockholm 
via gamla Gripsholm från Göteborg till New York och inköpt 
Hudsonbil södra vägen över hela amerikanska kontinenten 
och upp till ett nytt hem i San Mateo söder om San Francisco. 

Bakgrunden står att finna i familjefaderns historia. Jan  
Casimir föddes den 1 april 1916 och växte upp och studerade 
juridik i England, men besökte Sverige på somrarna, bl.a. 
Julita och Sjöholm. Efter svensk militärtjänst i A1 deltog han 
i båda finska vinterkrigen, genomförde sedan en lantbruksut-
bildning och planerade köp av en tobaksplantage i dåvarande 
Rhodesia. Men när hustru Margaretha inte kunde tänka sig en 
framtid som afrikansk plantagematrona vändes blicken mot 
USA, där Jan efter sin Kalifornienfödda mor Azalea f. Keyes 
ärvt en stor förmögenhet.

I nu 69 år har hemmet vid 
114 West Poplar Avenue varit  
något av en svensk utpost i   
Kalifornien. Syskonskaran växte 
snart till nio och kontakterna med Sverige vidmakthölls. Fyra 
barn skickades till skola i Sigtuna och till Franska Skolan. 
Nu bor Eric och Jan i Sverige, Catarina i Belgien, Christer, 
Christina och Caroline i Kalifornien, Cecilia i Canada och 
Claes i Virginia. Dotter Margareta avled i en flygolycka 1970. 
Hemmet delar Jan sedan flera år med tredje sonen Christer 
med familj. 

Det enda som inte känns riktigt svenskt när man närmar 
sig den bruna redwoodbygda villan är två stora apelsinträd vid  
entrén. Men där står också två betryggande lejon på vakt.        

”Nästa år kommer 
jag till Sverige!!!”
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Vid garaget möter skylten VARNING FÖR HUNDEN, en  
varning som trots ständiga hundinnehav endast varit befogad då 
husets herre hade två mera otyglade halvvarghundar.Väl inne 
hälsar Karl XII i jätteporträtt i trappan och den svenska matsals-
möbeln omges av Khewenhuller-Palbitzky släktingar från Julita. 
I vardagsrummet hänger porträtt av Carl Snoilsky, Axel von  
Fersen och inte minst en ung Margaretha, som så sorgligt gick 
bort 1987. 

Försörjning för den växande familjen skedde först via skandi-
navisk import i butiken Saga och sedan The Anglo Scandinavian 
Co med vintersportartiklar i San Francisco, därefter i firman 
Ballco Products med bl.a. Tretorns tennisbollar samt senor.  
Detta medförde många resor till Norden, Tyskland, Österrike, 
Spanien, Japan, Kina, Filippinerna, Australien, Thailand, Burma 
och Hongkong. Som kosmopolit med stort frihetsbehov har 
’Count Jan’ passat utmärkt i Kalifornien. Trots sin absoluta  
kärlek till Sverige - och ständigt bibehållna svenska medborgar-
skap - har han haft lite svårt att förlika sig med svensk politik. 
Varje år när han besökt fäderneslandet har den första frågan 
varit  ”Vad är det som blivit förbjudet nu då?”.
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Hur blir man över hundra 
år? Grunden är säkert goda 
gener och god näring i upp-
växtåren samt vare sig rök-
ning eller alkoholmissbruk. 
Därtill ett ständigt idrotts-
intresse och bakgrund som 
mycket skicklig i både polo, 
rugby (i The London Irish 
och som svensk mästare i IK 
Göta 1948), tennis, golf och 

som skidåkare. Familjens hus i Tahoe har givit rika möjligheter 
till det sistnämnda i Squaw Valley. Nu vill inte benen riktigt 
längre, men aktivt deltagande i  golf och tennis på  TV orsakar 
entusiastiska tillrop. 

Trots sin engelska bakgrund har det där med te aldrig varit 
någon preferens. Nu är det ”The five o’clock scotch” som 
gäller. Sherlock Holmes är en god följeslagare på gräsmattan i 
solen och patiensen efter middagen obligatorisk. Och gammel-
greven försäkrar ”Nästa år kommer jag till Sverige!!!”  
             Inga Lewenhaupt

 

Föreningens stipendier
     Släktföreningens medlemmar kan ansöka om ekonomiskt  
bidrag för studier. Ansökan sker två gånger per år och ska vara 
släktrådet tillhanda 15 februari eller 15 september. Informa-
tion och ansökningsformulär finns att ladda ner som pdf på 
föreningens nya hemsida www.lewenhaupt.com eller kontakta 
Susanne Lewenhaupt på 0704-150651 eller via slewenhaupt@
telia.com för en ansökan per post. Beloppen som utbetalas 
beror på föreningens ekonomi och antal sökande.
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