
  

     

Kära fränder och släktvänner!                                   Gävle i december 2014 

  

Det nu snart gångna året börjar närma sig sitt slut och hösten har varit mild i mellersta och södra Sverige. 

Här uppe i Gävletrakten har vi på några få decemberdagar haft mer sol än i hela november. 

Ur släktföreningens synpunkt så har det varit ett mellanår då inga officiella möten har ägt rum. Styrelsen 

har haft fyra telefonmöten och under dessa diskuterat bl.a. släktmötet 2016, Carl Aschan (Juliets far), Årsta 

Holmar i Stockholm (där Gunnar Olof Hyltén-Cavallius bodde med sin familj i mitten av 1800-talet, vårt 

släktarkiv i Linköping, samarbete med Släktfonden samt Släktkalendern 2014  mfl frågor. För er information 

utvecklar vi de här punkterna nedan; 

Släktmötet 2016 

Styrelsen har resonerat om att det kan vara tid för Eksjö igen. Senast vi var där med ett släktmöte var 1998 

och staden spelar ju en stor roll i vår gemensamma släkthistoria. 

På bilden ses Aschanska gården som släkten 

bebodde under ca 150 år. Den är numera ett 

kommunalt muséum med väl bevarad inredning. 

Vi har funderingar på att förlägga 2016 års möte 

till Eksjö men vi har inte fattat något beslut 

ännu. Släktingar som har synpunkter på val av 

plats är hjärtligt välkomna att höra av sig till 

styrelsen. Om det finns någon som har tips om 

platser att se eller andra synpunkter på Eksjö är 

ni välkomna att kontakta styrelsen. 

 

Carl Nils Gunnar Vilhelm Aschan (1906 – 2008) 

  

Carl föddes i Örebro som son till rådmannen Nils Aschan och friherrinnan Elsa Djurklou. 

Föräldrarna skildes när Carl var ca 10 år och han följde så småningom med sin mamma till 

England. Han blev kvar i England och blev brittisk medborgare 1929. 1937 gifte han sig med 

Marit Victoria Guinness. Styrelsen är av den uppfattningen att Carls karriär i England definitivt 

är värd att uppmärksammas och vi har därför tänkt att uppmärksamma Carls gärning vid 

något lämpligt tillfälle. Vi vill dock göra en ordentlig research först och till den änden kommer 

Willand Ringborg att engagera sig våren 2015. Vi kommer framförallt att koncentrera oss på 

Carls insatser som brittisk militärattaché i Stockholm under andra världskriget. Om någon av 

er har dokument som rör Carl kan ni gärna kontakta Willand om detta. 

 



  

Årsta Holmar 

   

 

Biblioteket i Linköping 

Det är nu klart med vår donation av arkivmaterial till biblioteket vilket betyder att materialet kommer att 

vara tillgängligt för forskning from nästa år.  

Släktfonden 

Vi har under sommaren kommit överens med Släktfonden att samarbeta om gemensam hemsida. Arbetet 

pågår och borde kunna vara klart under vårvintern 2015. Vi skulle gärna vilja få kontakt med någon släkting 

som är driven dataanvändare och som skulle kunna ta på sig uppdraget som webmaster. Om någon tycker 

att det kunde bli bättre fart på hemsidan och vill hjälpa till, Hör av er! 

Släktkalendern för 2014 kom ju ut i februari månad och jag hoppas att alla som beställt den har fått den. 

Högermarginalen blev ju inte så snygg men påverkar ingen text och redaktionen ville inte trycka om den. 

Fler exemplar beställes direkt från Sveriges Släktkalender!  

Det är nu också hög 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 Handelsbanken. Det är vår förhoppning att ni vill vara med och stödja släktföreningen!  

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 er alla en riktigt 

  God Jul och ett Gott Nytt År 

                                         Lars-Gunnar Rahm    

ordförande 

  

Den här lilla ögruppen ligger mitt i Stockholm och 

saknar fast landförbindelse. Vi tycker den är intressant 

för släkten genom att gården som ni ser på bilden 1850 

inköptes av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, som ju var far 

till Eva H-C gift med Carl Nilsson Mattias Aschan. Han 

levde där med sin familj i ca 10 år och sålde gården 

någon gång runt 1862 – 64 då familjen återvände till 

Småland. Vår tanke är att kanske kunna ordna något 

mellanmöte på holmarna under nästa år men det är lite 

komplicerat att utreda möjligheterna så vi får 

återkomma om detta. Om någon redan nu är 

intresserad så kan vi rekommendera hemsidan 

www.angelfire,com/sd2/sodermalm/tanto/arsta  där ni 

finner ett utdrag ur Per Anders Fågelströms bok Tanto. 

http://www.aschan.info/
http://www.angelfire,com/sd2/sodermalm/tanto/arsta

