
 

             Nyårsbrev 2022-2023 
 

Vi hälsar alla släktmedlemmar och fränder ett Gott Nytt År med en förhoppning 

om att bedrövelserna i form av krig i vårt närområde och kris må bli kortvariga.  

 

Årets stora händelse i vår förening var släktmötet 27-28 augusti i Växjö.  

Från styrelsens håll upplevde vi mötet som mycket lyckat och att en avspänd, trivsam atmosfär 

vilade över dagarna vid den 

vackra Växjösjön i centrala staden. 

Genom föredragen under rubriken 

Aschanare berättar förmedlade 

Magnus Ringborg intressanta 

beskrivningar av familjeterapi och 

konst, Gudrun Hyltén-Cavallius 

om familjen Aschan i Eksjö, Oskar 

Bransell om vikingar, Tesi Aschan 

om Aschanska namnet i Finland 

och Claes Westling om nya 

upptäckter av släktens förmodade 

tyska ursprung. Under Gudruns föredrag spelades även prov på musikstycken, skrivna  för ca 150 

år sedan av rådmannen i Eksjö Georg Felix Aschan: Skarpskyttevals, Polka och Mazurka. Dessa 

finns på Youtube om man  söker på ”Släktföreningen Aschan”. Söndagens utflykt till Huseby var 

mycket lyckad och guidningarna utomordentliga. 

 

Tack till alla som kom och gjorde detta till ett värdefullt minne!  Vi tackar särskilt släktfonden för 

dess bidrag som gjorde denna samling möjlig! 

 

Juliet Brooks, dotter till Carl Aschan, avled som tidigare meddelats under 2021. Styrelsen har 

ansträngt sig för att upprätthålla kontakten med sonen Henry Brooks, hans hustru och deras fem 

barn. Tyvärr meddelade de att de inte hade möjlighet att närvara i Växjö, men bjöd i gengäld in till 

den minnesgudstjänst över Henrys föräldrar som hölls i London den 16/9. Vi hörsammade detta 

och Henrik Bergenheim, Marina, Adam och Emanuel 

Lindhagen, samt Hugo och Claes Westling representerade 

vår förening och släktfonden vid denna mycket fina 

minneshögtid. Ett stort tack till släktfonden, som hade 

lämnat bidrag till resan. Det uppskattades högt att vi var 

närvarande. Genom att drottning Elisabeths begravning 

ägde rum några dagar senare var situationen i London 

mycket speciell de här dagarna.    

Släktföreningen Aschan

  

Randle och Juliet Brooks omgivna av sonen 

Henry med hustru och tre av barnen 



 

 

 

 
 

Hemsidan 
 
Hemsidan har uppdaterats med ny ämnesindelning m.m. som annonserades i vårt sommarbrev. 
Den version som är tagen i drift (https:Aschan.info) är fortfarande under uppbyggnad och vi ber er 
ha tålamod innan den slutligen har landat, både till form och innehåll. Prova gärna att gå in på 
”Platser” och navigera där vidare till att undersöka platsbeskrivningar av intresse för släkten. 
”Personer” kommer att kompletteras succesivt, likaledes ” Minnen och blandat”. Under ”Aktuellt” 
kommer utöver aviseringar angående släktmöte m.m. successivt påannonseringar när nytt 
material publiceras på hemsidan. Det blir då lätt att följa flödet med uppdateringar och 
uppladdningar som görs. Släktfondens information har behållits intakt till rubriker och innehåll.  

En facebookgrupp med namnet Aschanska Släktföreningen är bildad och har än så länge 29 
medlemmar! Om ni har facebook, gå gärna in och gilla samt följ sidan!  

 
Släktfonden 
 

Släktfonden delar bl.a. ut stipendier till ungdomars utveckling och andra ändamål till gagn för 

släkten. Förfrågningar och ansökningar ställs till Släktfondens ordförande Wilhelm Aschan per mail 

wilhelm@ullalva.se eller telefon 072-5731212. 
 

Nyårshälsningar från styrelsen 

Arja Aschan  Eva Aschan      Elisabet Fornander     Anne Lindhagen 

kassör                 sekreterare 

                       Aet Ringborg     Åsa Risveden      Claes Westling 
                                        ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgift 2023-2025 
300:- för vuxen 
150:- för ungdomar 16-24 
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