
ANNO 2022

Julhälsningen



Ännu ett aktivt år har förflutit och det är dags för edert trogna  
Släktråd att skicka 2022 års Julhälsning till alla Lewenhauptar,  
brevledes i Sverige och via e-post till utrikes boende. Den finns 
givetvis också tillgänglig digitalt på hemsidan www.lewenhaupt.
com, där det dessutom finns ett stort antal nyligen tillagda artiklar. 
Släktmedlemmarnas inlägg och bidrag välkomnas fortsatt. 

   Årets huvudartikel heter ”Askegreven och kungen av Siam” och  
är författad av Sörmlands-Johan Lewenhaupt. Högklassigt under- 
hållande läsning!

   Så äntligen kunde vi i början av september genomföra vårt Släkt-
möte 2022, på Örebro Slott bara 9 år försenat. Besök i Nicolaikyrkan, 
visning av Slottet, följd av festmiddag i Rikssalen därstädes på  
lördagen. Under söndagen företogs en bussresa först till Kägleholm 
med Ödeby kyrka, Glanshammars praktfullt bemålade kyrka, 
Hjälmare kanalcafé och slutligen efter en lång omväg, till Lillkyrka 
kyrka intill Ekeberg. Guidade visningar på alla ställen. Trots ett visst 
manfall på grund av förkylningar med mera, blev vi ändå nästan 70 
deltagare. Släktrådet är redan i gång med planeringsarbetet inför 
2025 års Släktmöte. Tanken är att detta skall förläggas till Stockholm 
med omgivningar.

   Släktrådet har, efter att Ann 4:e grenen avböjt återval, föryngrats 
med en ny medlem, Malin 4:e grenen. Varmt välkommen! 

   Det finns fortfarande kvar små restupplagor av böckerna: ”Släkten 
Lewenhaupt” och ”Lewenhauptar i Europa”, som köpes till det facila 
priset av 150 kronor per styck från Johan Casimir eller Carl-Gustaf.

   Till slut ser vi nu lite till mans fram emot att under de kommande 
helgerna få möjlighet att koppla av från det vardagliga och njuta av 
lugn och julefrid tillsammans med nära och kära. 

   Släktrådet och er ordförande önskar samtliga familjemedlemmar  
en riktigt

                                              Släktrådet genom Johan Lewenhaupt

Mycket kära släktingar!

God Jul  och ett Gott Nytt År



Askegreven Gustaf C:son Lewenhaupt utsågs aldrig till Sveriges 
bästa godsförvaltare. Men få har fyllt på upplevelsekontot som 
denne man och sedan barnsben har han för mig varit världens bästa 
Lewenhauptare. Med humor alltid på nya upptäcktsfärder till en 
början som grabb hemma på gården Aske eller som vuxen och  
hovjägmästare på andra sidan jordklotet. 
   Hans första bok ASKEGREVEN BERÄTTAR inleds med följande 
rader: Då det torde vara tvivelaktigt huruvida författaren skall 
lyckas finna någon snäll människa, fördomsfri nog att förorda detta 
verk, är det väl säkrast att göra det själv.
   Om jag, hans sonsonson, kan klassas som snäll och fördomsfri,  
lär de lärde tvista om långt efter min död. Däremot förordar jag 
mer än gärna Askegrevens böcker som hört till mina favorit- 
memoarer sedan jag lärde mig att läsa. Askegreven och jag har  
nämligen osedvanligt mycket gemensamt. Han skrev för Svenska  
jägareförbundets nya tidskrift och jag skrev för efterföljaren Svenska 
jägareförbundets medlemstidning Svensk Jakt, där jag också var fast 
anställd under en tioårsperiod. Vi har båda rest jorden runt, kanske 
mer för att fly från de krävande vardagssysslorna hemma på släkt-
gården än att uppleva nya länder. Vilket straffade sig i båda fallen. 
Dessutom har vi båda skrivit såväl jaktböcker som reseskildringar.
Askegrevens buffel-, tiger-, lejon- och noshörningsjakter bryr jag 
mig inte särskilt mycket om även om de har sina poänger. Det som 
hände på hans resor mellan dessa dramatiska jakter är däremot det 
som redan i tonåren fångade mitt intresse. 
   Gustaf Askegreven Lewenhaupt föddes den 5 juni 1870 och är 
med stor sannolikhet Sveriges genom tiderna mest bereste hovjäg-
mästare. Hans morfar, general Gustaf af Nordin, var under många 
år svensk minister i S:t Petersburg där han gifte sig med furstinnan 
Helena Sergiewna Scherbatow. Efter att ha sålt Forsbacka bruk, 
med sina 21 000 tunnland år 1871 för en betydligt mindre summa 
än vad en etta i Rinkeby kostar idag, köptes godset Aske i Håtuna 
socken in. 

Askegreven och kungen av Siam



Uppväxten på Aske beskriver Askegreven som en mycket lycklig 
tid. Tillsammans med sin 14 månader yngre syster genomfördes 
otaliga rackartyg på ägorna som att tjuvröka körsbärsblad samt se 
till att stallets enda stallskopa hamnade på botten av dammen utan-
för ladugården. 
    Långt innan Astrid Lindgren hade skrivit en enda rad om Emil, 
Ida och Mariannelund hissade Askegreven upp sin systers bästa  
lekkamrat Bertha i en flaggstångsliknande bom. Följande rader finns 
att läsa i boken om denna händelse: När jag väl hissat Bertha i topp 
gjorde jag fast linan och lät henne vara kvar däruppe, då blev det liv 
i luckan eller rättare sagt i flickan. Jag sprang iväg, men Berthas rop 
tillkallade folk förstås, och oaktat att jag ju visserligen bidragit till 
hennes uppkomst aktade jag mig noga att vara med och fira hennes 
nedkomst. Tyvärr såg min far ingen humor i detta.
    Ena delen av Askes vardagsrum bestod länge av en snickar-
verkstad. Där tillverkade den händige Askegreven bland annat de 
matsalsstolar som jag idag har i min matsal här på min släktgård 
Lyftinge säteri i Sörmland.

Ovan vänster: matsalsstolar tillverkade av Askegreven 
Ovan höger: porträtt av Askegreven



Greve, sjöofficer, hovjägmästare, författare och globetrotter, ja kärt 
barn har många namn. Som mycket nära vän med prins Wilhelm  
på godset Stenhammar gjorde Askegreven otaliga utlandsresor.  
Tillsammans med en delegation från Stockholm for Askegreven  
och prinsen bland annat till Asien för att representera Sverige vid 
kröningen av kungen av Siam den 11 november år 1910. Följande  
länder var inbjudna till den påkostade kröningen: Ryssland,  
Sverige, Danmark, Japan, Storbritannien, Frankrike, Italien,  
Förenta staterna, Österrike-Ungern, Nederländerna, Tyskland,  
Belgien, Spanien och Norge. I den svenska delegationen ingick: 
prins Wilhelm, prinsessan Maria, hovfröken Anna Hamilton,  
kammarherre Nils Rudebeck, hovjägmästare greve G. Lewenhaupt 
(Askegreven), legationsrådet Harold Bildt, kanslirådet C. Hultgren 
och löjtnant Rolf v. Heidenstam.
   Tio kröningsdygn i mördande sol skulle genomlidas och beskrivs 
med dessa rader: Den blivande kungen återkom iklädd en stads-
robe av guldbrokad och ädla stenar. Han besteg sakta trappstegen 
upp till Buddhatronen, grep den av massivt guld utformade och 
pagodliknande kungakronan samt satte denna med egna händer 
på sitt huvud. I toppen av kronan gnistrade en vacker diamant av 
osedvanlig storlek. Kungen av Siam bekostade samtliga charmanta 
flerrättersmiddagar med diverse fluida, vårt boende samt vår tvätt 
och våra brevporton. 
   Ja, mycket kan man säga om Askegreven som gårdsförvaltare  
men nyfiken dog han garanterat inte. God jul hälsar Johan C:son  
Lewenhaupt med familj från Lyftinge säteri. 

P.S. Av ekonomiska skäl såldes Aske slott med mark 1948 till  
Fosfatbolaget efter Askegrevens död. Därefter har gården ägts av 
bland annat Stockholms Stad, Byggnadsstyrelsen, Vasakronan och  
Arbetsmarknadsstyrelsen.
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