
        Släktföreningen Aschan 
  Kära släktmedlemmar,    Ystad, den 20 april 2016 
 
Nu är det snart dags för ett nytt släktmöte, i år lokaliserat till Eksjö. 
Med Eksjö bör Aschanättlingar främst förknippa Bergsrådet Johan Lorentz Aschans far, Per 
Georg Aschan (1728-1813) som var rektor vid Trivialskolan här. Han var gift med Anna 
Catharina Lundius och hade flera barn än den så mångomskrivne förstfödde.  
En annan son var Nils Martin, garvaren, som med sina ättlingar kom att spela en betydande roll i 
stadens samhällsliv. Aschanska gården mitt i Eksjös hjärta vittnar ännu i dag om familjens 
verksamhet och privata miljö. Rektorparets dotter, Ulrika Eleonora gifte sig i Eksjö med 
kontraktsprosten Nils Danielson och blev stammoder till släktgrenen D:son Aschan.   Både 
Aschanska gården och garveriet, nuvarande museigården, ger oss naturliga referenspunkter för 
våra vandringer och promenader i en unik stadsbild. 

                          Foto: Elisabet Fornander Ofta nog förknippas namnet Aschan med herrgårdar, brukspatroner och militärväsen, men valet 
av Eksjö som ramen för ett släktmöte ger anledning till att begrunda hur småstadslivet kunde te 
sig under 1800-talet, och energiska ledamöter i släktföreningens styrelse har lyckats trolla fram 
noter av Georg Felix Aschan: hans egenhändigt komponerade, tidstypiska valser och mazurkor, 
som kommer att framföras vid släktmötet! 
Liksom vid vår sammankomst i Loka 2013 är vi nyfikna på vad nutida Aschanare har för sig och 
vi har därför reserverat tid och rum för släktens yngre medlemmar och deras berättelser om sina 
val av yrken eller studier och om vad Aschanska släktstipendier har kunnat generera. 
En Aschanättling, Jan Hermelin har inbjudit oss att bese gården Aggarp i Eksjös vackra 
grannskap. 
Mycket att se fram emot alltså, när sommaren går mot sitt slut 19 till 21 augusti! 
Eksjö kulturnämnd har helhjärtat engagerat sig i våra olika arrangemang i den genuina och 
charmiga trästaden, som man med rätta är stolt över och där namnet Aschan framdeles är i gott 
minne bevarat. 
Vi har förhandlat fram tre alternativa boenden i Eksjö enligt nedan. Var och en bokar själv sitt 
boende och betalar direkt till Stadshotellet som administrerar alla tre alternativen. Vi 
rekommenderar snar bokning då det är stark efterfrågan på rum i augusti i Eksjö! Telefonnumret 
till Stadshotellet i Eksjö är 0381-130 20. 



 
                            Stadshotell    Stadshotell     Annexet        Annexet     Vandrarhem*Vandrarhem*
                       enkelrum  dubbelrum      enkelrum      dubbelrum   enkelrum      dubbelrum                                        
   

     1 natt             1280              1030                  1180      930      880     735
   

           1 extra natt      895                595                    795      495      465     320 
        

Totalt                2175              1625                  1975     1425     1345    1055      
 per vuxen: logi 2 nätter, 2 frukostar, lunch (lörd.), 3-rätters middag (lördag) 
  

* Städning ingår ej (100 kr                                                                                             
*Hyra av lakan o handduk (100 kr) 

  
Glöm inte att meddela hotellet om du har speciella önskemål  
angående mat eller om du bara önskar måltider (till en kostnad av 415:-), men ingen logi! 
 
Barn under 3 år gratis i föräldrars säng. Barn 3 – 12 kostar 495 kr i extrasäng inkl måltider. 
Barn över 12 år betalar fullt pris. 
 
Priserna är onekligen mycket rimliga, men om någon vill ordna sitt boende på annat sätt så går 
det naturligtvis bra!   
Anmälan om deltagande i släktmötet kan ske per mail eller per post till Malin Stiernstedt  
malin.stiernstedt@tele2.se alternativt Malin Stiernstedt, Edeby säteri 3, 64592 Strängnäs. 
En avgift till föreningen på 300 kronor (barn under 12 ingen avgift) är till för att täcka kostnader 
för visningar, musik, eftermiddagskaffe mm som hotellet inte har ansvar för. Denna summa sätts 
in i samband med anmälan på föreningens bankgiro 820-7169. Vi vill ha din anmälan senast den 
1 juni!  
Missa inte det här tillfället till förnyade eller nya kontakter med släktingar och vänner! 
Vi hoppas få träffa många av er, både unga och gamla i Eksjö i augusti! 
 

  Cchchc cnnnC  
Charlotte Aschan saknas på bilden eftersom det är hon som tagit fotot!    
            
Lars-Gunnar Rahm 
för styrelsen i Släktföreningen Aschan 
lgr@rabima.se  

               Program 
Fredag 19 aug.: Se Släktfondens program 
Lördag 20 augusti 0800 – 0900 Frukost för alla som 
övernattat 
0915    Samling utanför hotellet för inform. 
Guidad stadsvandring  Grupp 1 
Besök på Aschanska gården med guide Gr 2 
Besök på Fornminnesgården med guide Gr 3
   
1200-1300 Lunch på Stadshotellet 
1300 - 1600 ”Aschanare berättar” i 
Aschanska salongen, Församlingshemmet 
Eftermiddagskaffe 
1700 – 1800 Konsert med Aschanmusik    
i Eksjö kyrka 
1900  Middag på Stadshotellet 
Söndag 21 augusti 0800-0900  Frukost och utcheckning 
0900   Släktmöte i Aschanska salongen          
1100   Avfärd till gården Aggarp utanför 
Eksjö med information av Jan Hermelin. 
Dagen och mötet avslutas med smörgåslunch  
vid Aggarp för de som så önskar. 
Deltagande i utflykten till Aggarp anmäles 
till Malin S.  


