
  

 

Kära fränder och släktvänner!                                            Gävle i december 2011 

  

Så är då snart ännu ett år gånget – ett år som varit präglat av osäkerhet runt om i vår omvärld. Här 

hemma har det lyckligtvis varit något lugnare.  

I släktföreningen hade vi ju vårt junimöte på Toppeladugård i Skåne hos värdparet Claes och 

Louise Wersäll i ett ljuvligt sommarväder. Det blev en mycket lyckad dag trots att vår huvudtalare, 

Ulf Aschan, insjuknat i halsfluss. Ulf fick ändå sina tankar om Kenya förr och nu framförda via mail 

som lästes upp. Vi var ett femtiotal medlemmar som hade mött upp och vår värd, Claes Wersäll, 

ansträngde sig verkligen för att vi skulle trivas. Anledningen till att vi var där var ju att vår släkting 

Nils Aschan, den förre stadsfiskalen i Malmö, hade ägt Toppeladugård under några år i slutet på 

tjugotalet. 

Ett ytterligare belägg för Nils Aschans aktiviteter har vi hittat i Skåne mellan Ruuthsbo och 

Charlottenlund där Balkåkra gamla kyrkoruin ligger. Vid kyrkporten står en skylt som berättar att 

kyrkan konserverades 1929 tack vare insatser från bl.a. Magnus Brahe på Krageholm och den f.d. 

fiskalen Nils Aschan. Kyrkan är ursprungligen frå1200-talet och är ännu som välbevarad ruin 

mycket vacker (se bild nedan).      

 

 

Styrelsen har haft ett flertal sammanträden under året som gått, de flesta på telefon. Planeringen 

inför nästa släktmöte 2013 har börjat och som det ser ut nu lutar det åt området kring Nora, Loka 

Brunn och Grythyttan och tidpunkten blir i början eller mitten av augusti. Senast släktföreningen 

var där var 1998 och vi tycker att området är intressant eftersom det var i dessa trakter som 

Bergsrådet Aschan började sin verksamhet och sin familjebildning. Nils ”Rike” Nilsson var ju far till 

bergsrådets hustru Carin och denness hus i Grythyttan står fortfarande kvar. Aschan var ju 

förutom intendent vid Loka Brunn även provinsialläkare i Nora. Vi arbetar vidare med detta och om 

någon av er har tips eller synpunkter på detta kommande möte så är det bara att höra av sig! 



  

J L Aschan, porträtt från herrgården, Lessebo 

  

Drygt 90 personer har nu betalat medlemsavgift för perioden 2010-13. Vi skulle glädja oss om fler 

personer  blir medlemmar och det blir ni enklast genom 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. Glöm inte att ange tydlig postadress! 

Vi har nu även följande tre böcker i lager till försäljning; 

Aschan – en släkthistoria av Anne Lindhagen, 1995         200: -           

Släktminnen – från småländska bruk o herrgårdar, Nils Aschan, 1941               50:-                      

Aschan – en släkthistoria, Släktens Nya grenar, Anne Lindhagen, 2010         100:- 

 

I övrigt så ber vi i styrelsen att få tacka för det år som gått och vi önskar er alla en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt År! 

Med vänliga hälsningar 

Lars-Gunnar Rahm 

för styrelsen/ ordförande 

 

 


