
  

 

Kära fränder och släktvänner!                      Gävle i december 2010 

 

Det har nu gått några månader sedan vårt släktmöte i Borghamn! Vi som var där upplevde en 

närmast magisk afton vid Vättern där vädret var synnerligen nådigt och där vi genom Martin Jangö 

Fornander´s  Barbershop grupp bjöds på skön sång långt in på natten. 

Många har uttryckt sin stora belåtenhet med mötet och dess upplägg. Vi gjorde inte några 

studiebesök den här gången utan vi kunde använda tiden till att vara tillsammans och diskutera med 

varandra istället. Föredrag och anföranden hölls om ett antal släktingar till oss av Lars-Gunnar Rahm, 

Willand Ringborg, Magnus Lindh m.fl. Några medlemmar tyckte att det är väl långt till nästa möte 

2013 och det har vi tagit hänsyn till (se nedan).   

Vi har nu fått en delvis ny styrelse och den ser ut som följer; 

Ordförande: Lars-Gunnar Rahm, Gävle  

Ledamöter: Anne Lindhagen, Ängelholm, Carl Aschan, Dröpshult, Eva Selling, Växjö, Elisabet 

Fornander, Enskededalen (sekreterare) samt Magnus Lindh, Stockholm (kassör) 

Suppleanter: Klas Risveden, Visp, Schweiz och Willand Ringborg, Valdemarsvik 

Styrelsen har haft sitt första telefonmöte i november och vi räknar med att till försommaren, kanske 

första veckan i juni, arrangera ett litet mellanmöte i Skåne, närmare bestämt på Toppeladugård, som 

ju mellan 1928 - 1935 ägdes av sonen till Nils Nilsson Aschan på Ohs, fiskalen Nils Aschan från 

Malmö. Tanken är att vi skall få dit vår släkting Ulf Aschan som ju är sonson son till fiskalen. Ulf bor 

större delen av året i Afrika där han driver en vildmarkscamp. Om det lyckas blir programmet i all 

enkelhet en information av slottsägaren Claes Wersäll och förhoppningsvis även en visning av slottet, 

som normalt inte är öppet för allmänheten, en trevlig lunch, och därefter en föredragning av Ulf 

Aschan. Det är värdefullt för vår planering, om ni som är intresserade av att delta på detta möte, ger 

oss en indikation via e-post eller på telefon! 

Vid mötet i Borghamn presenterade Anne Lindhagen en ny bok som är en utveckling av hennes förra 

bok – Aschan – en släkthistoria. Den nya boken heter ”Aschan – Släktens nya grenar ”och i den kan ni 

läsa om både den nye ordföranden och om Ulf Aschan samt dessutom om Kjell-Åke Askagården i 

Lund och en hel del annat. Boken innehåller många vackra bilder och kostar bara 100 kronor, är 

mycket prisvärd och kan beställas av Magnus Lindh eller genom ordföranden. Även tidigare böcker 

kan beställas genom oss. 



Så några ord om vår hemsida, som ni hittar på http://www.aschan.info/. Den är nu omarbetad i en 

ny teknik som heter WordPress. För att kunna läsa alla flikar måste ni logga in och det gör ni med 

användarnamnet ”Medlem” och lösenordet ”PeriAska1651”. Det kommer efterhand att komma in 

fler flikar och målsättningen är att så småningom få in ett släktträd under egen flik. Ni kan också i 

fortsättningen själva lägga in bilder på hemsidan och den av mig i Borghamn utlovade presentationen  

finns nu under  fliken ”Aktuellt”, 

Inför det nya året börjar det även bli hög tid att betala in medlemsavgiften för perioden 2011-2013 

och den är oförändrad 300: - för vuxen medlem för hela perioden. För ungdomar mellan 15 – 25 år är 

avgiften 150: - för perioden och för barn under 15 år är det gratis! 

Släktföreningen Aschans postgiro är 62 70 43-3 och vi är tacksamma om ni betalar in avgifterna så 

snart som möjligt, senast den 31 januari 2011.  

Även om vädret just nu är synnerligen bistert med kyla och mycket snö hoppas vi att det ordnar till 

sig och att ni alla får en skön och vit jul och vi i styrelsen önskar er alla en riktigt 

 God Jul och ett Gott Nytt År! 

 

Med vänliga hälsningar 

Lars-Gunnar Rahm 

Ordförande 

 

 

http://www.aschan.info/

