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:tsLÄDET Måndagen den g. januiri tg45

'As,kegysue:n"
Untler' en lektion i

död.

Förste hovjägmästaren greve Gus-
taf Ldwenhaupt, över hela lantlet
käncl som Askegreven, avled på tret-
tondagen i Stockhotrn vid 74 års ål-
der. X'ör kort ,tiil seclan gicli hans
icke .minclle namnkunnige kusin
greve Adam Lewenhaupt ur ticlen.
..{miral Gunnar Unger tecknar här
netlan någia drag av den, bortgång-
nes markanta -profil med utgångs-
punkt från ett sjökrigsskoieminne
untler förra seklet.

clazulqal gav etr av cless elever, nr 64
Lewenlaupt, ett något svävancle svar på
en av läraren-kaptene'n framstäIld fråga
inom clen sjöhistoriska tlisciplinen. Då 1ä-

raren häremot hade några erinringar ätt
framställa 'anlade den sålundd, korrige-
racle eleven en djupt förfördetad min, vil-
ket i sin orclning uppkallade auktoriteten
i kateclern till följande yttranäe: "Le-
wenhaupt skall inte bjuda till att agera
charmant och moquant, ty jag skall säga
honom att han åir heltr vanlig, mycket
vanlig tiII och mecl !"

Clustaf .Lewenhaupt var föcltl 18?1 pä
I'orsbacka i Gävleborgs län och ägnade
sig åt flottans tjänst, innan hah övertog
s!ötseln av fäderneegendomen Aske. IIan
blev unrlerlöjtnanl 1393, löjtnant 1897- och
kapten 1902 - ett år innan han lämnade
pin aktiva sjötjänst. Han har gjort sig
käucl som en skicklig jordbrukare och
kunnig jägare, var 1907-1g12 sekretera-
re i Svenska jägarförbundet och samti-
digt retlaktör för dess tidskrift. Under
två perioder var han ortlförande i Uppsa-
la läns jaktvärclsförening. Sinä egna Jakt-
marker'vårtlade han med största om*org,
gch hau har unrler flera årltillhört sty-
rel§en för Konungens jaktklubb.

Greve Lewenhaupt var mycket berest.
t{an föret-qg 1885-1890 ärltga sjöexpedi-
liöner, var med på korvetten Balders
ångresa 1896-189? och pansarbåten Gö-
,as.expetlition till Victoriajubileet I Eng-
and sistnämnda år. Han deltog i prins
Wilhelms jaktexpedltion till Brittiska
östafgika 1913-1914, var med om Btora
jakter. i olika världsdelar föie och efter
förra kriget samt gjorde åren 1983-1934
en resa jorclen rrint. trrån tlenna sist-
nämnda färd lämnarle han Svenska Dag-
bladet intressanta referat. År 19BE utgav
han tvenne volymer mbd titeln ,,Aske-
greyen berättar"., Han blev 1941 förste
hovjägmästare.

Den bortgångne efterlämnar. närmast
en sotr, greve Erik Lewethaupt, i engelsk
krigstjänst, samt tre-döttrar, Margareta,
maka till kammarherren f,riherre Cärl
von Essen, §ignesberg, Susan, gift med
kommendörkaptenen friherre Oscar af
Ugglas, Stockhotm, och Anna, maka till
ryttmästare Gösta Pauli, Räfsnäs kungs-
gård, samt syster, friherrttrnatr Anna von
Essen, maka till ryttmästare friherre
Reinhokl von Essen på Signesberg.

Greoe Gustaf Lewenhaupt.

Här gjorde sig emellettid d.enne högt
e. Iärare, som.seclerluera skulle kom-

ma att nå clen sjömilitära hierarkiens
allra högsta trappsteg, för en gångs skull
skyldig tlll ett kapitalt misstag. Gustaf
Lewenhaupt. var nämligen långtifrån nå-
gon clussinmänniska. Tvärtom kan 6m
hono:a mecl fullaste fog sägas, att han
på åtskilliga områclen bar en allileles på-
taglig särprägel, som ock tillförtle honom
en båcle observeracl och uppbureu plats
i samticlen, octr cletta ieke blott inom eu
närmare vänkrets utan jämväL långt där-
utöver. Allas vår Askegreve kom oekså
med ticlen att framstå som en av vårt
laqds få, erkänJ populära gestalter.

I huyudsak kan iletta förhållande åter-
föras till gruntlclragen i hans karaktär:
frihet från varje tillstymmelse till börds-
dryghet, aldrig svikande överseenite meil
nästans svagheter,samt en allmän1 viil-
villig inställning till sina meclmänniskor.
Men härtill kom givetvis ock att en glv-
mitd försyn väl utrwtat honom å huvu-
clets vägnar, vilken omständighet, tillika
med en ej så vanlig förmåga att hante-
qa,gitstiftet, satt,s honom i stånd att i
orcl och bild giva uttryck åt sina ofta
origlnella, alltid kvieka och av en mild
försonande humor uppburna inpass, clet-
ta såväl inom sällskaps- och förenings-
livot som - i tlagens frågor - inför en
större allrnänhet.

Sedanr ett sällsport harmoniskt äkten-
skap för några år seclan upplösts genom
en älskacl r-nakas bortgång återfann Gus-
taf Lewenhaupt aldrig rikiigt sig sjätv.
I[4n, den tidigare meclelpunkten i så mån-
get gott lag av fränder och vänner, drog
sig nu alltmera inom sig själv, awaktan--
cle det bud, som skulle kalla honom .till
clen saknatle bortgångnas sicla.

Då nu clenna kallelse kommit återstår
för ossr hans många uppriktfa vänner,
ej_ annat än att ägna clenns tr6sfuy]dlgs
rrddersman en sa"knaclens och tacksam-
heteris tanke för allt vacl han skä"tt oss
mecl öppen hanä och svekfritt sinne.



Ä itihtd6,-G: C. C. E. Lewenhaupt f.
3m*d tpå måndhgen
lrarpteaen I arm6u

från- Karl,berg. bled nmderlöjtnant vid siilen
YteDl-a.nds r€gennotrt€ årct, diirof,ber, löjt.rr^oDt
iår 1860 ooh-kapten 18D. Tn[ ei adr*ter
b.eniljades'ho4öm a,ibked frt! rögclhtut€t mdl
til,lstånd att, kvarstå soel &oJten.i 

"imgnqoh -1ry9 tog hon liltoe" "tsfå frålr dmnr
sriq bofattaiog, Uurlcr ein ver,ksaErhst mEmd]itär 

{oad_e åroa u:rdq nlgrl år tjiinftiorrtEn.rltii,r ilrade hröO u]ldal nÅgfr år tj$uft$ort
som sba,beadjutant i f€mto mdtritiirdisUnitrott
st&b s.amt 1868-186S mm öfvetöefiiilhi,fwarrför Yingåkem frinilfies s&arpdryEbefirrenrioc.
L.--var Åearcrir &f Upöd& Uii;
siillshq) och ,edå^n lB&1 ef tronr+an. Msllau år 1869-1872 v,r" f" -frq;
_af -UoIUbacka i Giistriklsmd. hrv,iltem,."re"ä.-
'*ran 

, afhninde Fg - f!-* att,' i stlilet -inkfi
landtgodset Åshe- i Upnrland. - -
_lSiiog*t otiqle @-af en rcn,.lqmxast nörje hao af en pn. .krotoo
vrd flotba,n gmef.ve Gus-tllf C:son L€ritwsrfuou,nt-
ooh dnttern Arln&, gifU mcil, rytbnssblren åai
!ffrqgetapntsts dragoaer, tDif. nai,Dhold roa

lr4*h,
L,b* /6'

/ edr*
Eesen ö

Tillkännagifves
att

vÅr älskacle failer
f. d. Kaptenen.uid Kgl, §ödsrmanlands

. Rogomentg' Grofve

Garl Gustaf Conrad Erik
Lewenhaupt ,

lugnt och stilla afsomftadei
å Aske

Måailagen den 14 Sept. kI. 6,30 e. m.
i en åIder *I 74 Lr.

iljupt sörjil och i tacksamt åinne beva-
raal af os§. bann, ba.rnbarn, syekon,

trogen värdarinaa, trotjäiaro, vänner
och underhafvande.

GUSTAF, INCEBORG LEWENHAUPT.
ANNA, REtilHOLD U. ES§EN.

§v. Ps. 2?5, v. 8, 9.

/?o 8.

l 
-- 

r"d,Iäg8oo, f. dl. kaptenen grefve Carl Gistaf
Lewanfi'attpt å Äatke jord,fiiistes på mrå.ndagen
i Eå,tuua kyrka undm sior tillslutrri,ng a.f or-l
ters ocilr närliggrandje' trakters houor.aöi
ooh soe&neae fo& samt nr:rilohafrancle å landt-
godset Åske. Kyrkan rar rikb och vadkerL
dekorerad amorl vitxte,r och kransar. Kyrko-
herd,ea O. E. Eatmar i Öfrer-Oran holl ett
varm&jtirladt tet oqh fOrriilUtnda jo,rtlfiir*nia-
gen. Li,frqg€msnt€öc dra€pnere musikkår tt-
förcle Csrl XV:s sorgmarsch och flers muqik-
otyeken. Direktiir Carl Genrözel ejöng olo.
Den knoashiiljda eloliiräaa bars ef åtta trotj.il-
narc o€h med,aljör,er. Vid begrsddigen rrg-
reeentorades Upplandr läns firshilJlinepsäIi.

of ein eekroterrare omtnrd^oan Björ\
a.f sin oillförntde, r{kl

$qgma"n Mellrmins vidore mii,rktas hofjlg-
lmifuvt€$e §eöor,, frie. Råla,mb, kq-ryrna,rfrer-

lren grefve Ådom Lewemrbrrrupt n. f1, Pö
lstirdagen förrd,q grefvo Lewenhaupts stoft,
lfråa l,andtgiodset Aeko till Ilåtuna kyilka ooh

ldrqga kis0aa af fy,ra hiisbar fråo gredvers
I eod§.

I f"rAtmf" kransar märktee frå.n Söclermsn-
llenda r,eg€mentes ofiicerskarr, fnån Li,fregp-
lmentets drqgon€rs oftioershå,r, från Uprpla,nds

lläns hruntbållningesäliskap, f,r.ån Stockholms
lÅrbetareförening, fr$,n Bro och H,åbo hiina-
lders hmshaUninesnämnd (Till sin förro vör-
ldade ordf;r,a,ncle) från Gtraninsey€trkens ak-




