
  

     

Kära fränder och släktvänner!                                   Gävle i december 2013 

 

 Nu, när höstmörker och kyla börjar tränga sig på kan det vara skönt att tänka på den härliga sommaren vi haft och 

varför inte på årets släktmöte som hölls i det natursköna Bergslagen. 

Mötet på Loka Brunn blev enligt alla jag har talat med mycket lyckat! Jag tror det var många faktorer som 

samverkade till det; ett program som innehöll många inslag av släktens yngre medlemmar, bra inkvartering, härligt 

väder, för att nämna några!     

       

 

Bilden, vars fotograf är Anna-Karin Selling, är tagen utanför den gamla brunnspaviljongen, numera kyrka, strax före 

lunchen på söndagen, och inkluderar ca 50 av de totalt 60 deltagarna. 

På fredagens eftermiddag och kväll var det Ryttmästarfonden som stod för värdskapet med möte och middag och till 

ordförande i fonden valdes, efter Magnus Ringborg, Wilhelm Aschan från Ullälva gård. 

Lördagen inleddes med besök i Grythyttan vid kyrkan och därefter kransnedläggning vid Nils ”Rike” Nilssons grav. 

Nilsson har ju kommit att spela en stor roll i släkten Aschans historia bl.a. genom att han blev svärfar till Johan 

Lorentz Aschan under dennes tid i Nora och vid Loka Brunn. 

 



                                                                                                   Bild: Harald Risveden 

   

  

 

Efter bad i Lokas förnämnliga SPA-anläggning och en trevlig middag i Societetshuset var lördagen till ända. 

På söndagen var det släktstämma och den leddes med den äran den här gången av Ulla Aschan från Varberg. 

Där valdes ny styrelse för den kommande treårsperioden som fick följande sammansättning 

Ordförande: Lars-Gunnar Rahm, Gävle och Ystad  

Kassör: Malin Stiernstedt, Edeby gård, Strängnäs (nyval) 

Sekreterare: Elisabet Fornander, Stockholm (suppleant) 

Ledamöter:  Carl Aschan, Dröppshult, Per Aschan, Gransholm, Anne Lindhagen, Ängelholm samt Eva Selling, Växjö 

Suppleanter: Carin Aschan, Grimslöv, Willand Ringborg, Valdemarsvik 

Adjungerad: Charlotte Aschan,  Bankeryd 

Revisor: Rolf Helleday, Kvicksund och Peter Aschan, Jönköping 

Revisorssuppl.:   Cecilia Aschan Bergenheim, Lund och Ulf G:son Aschan, Göteborg  

Valberedning: Marie Aschan, Stockholm, Magnus Lindh, Stockholm och Magnus Ringborg, Stockholm 

 

 

 

Ordföranden, Lars-Gunnar Rahm, höll tal 

och därefter lades kransen, i de 

Aschanska färgerna, ned vid graven. 

Därefter fick vi komma in i Nils Nilssons 

gamla bergsmansgård, som idag är 

församlingshem i Grythyttan, där vi fick en 

genomgång av Anne Lindhagen om 

Nilsson och hans åtta döttrar. 

Efter lunchen inleddes själva programmet där vi i 

tur och ordning fick lyssna till föredragningar av 

Klas Risveden, Adam Lindhagen, Erik Ringborg, Carl 

Selling och Pål Ringborg som alla hade mycket 

intressant att berätta från sina respektive yrkesliv. 

Mellan varven hade vi glädjen att få lyssna till 

barbershopgruppen Lemonsqueezy (Alexander 

Löfstedt, Victor Nilsson, Martin Jangö Fornander 

och Mattias Larsson) som ju blev världsmästare i 

USA 2012. 

 

Släktmötet avslutades med 

brunnsdrickning i gamla 

brunnspaviljongen och ett oförglömligt 

framträdande av Willand Ringborg i 

skepnad av ”Rike” Nilsson 

 



 

 

Det är nu också tid att betala in medlemsavgiften för perioden 2014 – 2016 som är oförändrad från tidigare och 

alltså är 300 kronor per vuxen medlem och 150 kronor för ungdomar mellan 15 och 24 år. Pengarna betalas till 

bankgiro 820-7169 i Handelsanken. Det är vår förhoppning att ni vill vara med och stödja släktföreningen! 

2014 års Släktkalender beräknas utkomma under februari månad och är alltså inte tillgänglig i år som vi först trodde! 

Vår hemsida,  hittar ni på http://www.aschan.info/.  För att kunna läsa alla flikar måste ni logga in och det gör ni med 

användarnamnet ”Medlem” och lösenordet ”PeriAska1651”.  Detta brev kommer att läggas upp på hemsidan. 

Därmed vill vi från styrelsen önska eder alla en riktigt 

   God Jul och ett Gott Nytt År! 

Med vänliga hälsningar 

Lars-Gunnar Rahm 

ordförande 

                                                 

http://www.aschan.info/

