
 

Sommarbrev                                                                                  1 juli 2020 
 

Kära släktmedlemmar 

Vårt släktmöte 24-25 Augusti 2019 ligger sedan länge bakom oss: En solig helg i Medevis slitna idyll 
och möten med gamla och nya vänner, några av dem tillresta från Finland och England. 

Vid Motala Ström och Baltzar von Platens 
imponerande kanalbygge gick det också att lyfta 
fram Aschanska insatser från användandet av 
tackjärn från Ohs bruk (Nils Nilsson Aschan) till 
festligt klingande fanfarer från släktens 
musikaliska Eksjögren. 

Så kom ett nytt år då Coronan brutalt ryckte bort all 
trygghet och tvingade på oss en ny livssituation.  

Men behovet av att mötas och dela erfarenheter 
består. Efter en lång och ofrivillig paus har vi i 
Släktföreningens styrelse återförenats vid ett 
videomöte 1 juni, och vi ser nu fram emot en tid av 

ny aktivitet och inspiration, där vi vänder oss inte bara till våra nuvarande medlemmar men även 
välkomnar andra släktmedlemmar som Intressenterna i Ryttmästarfonden: 

”För oss av en äldre generation är släkten ett begrepp av högst konkret innebörd, förknippat med 
minnen av de bortgångna och släktens gamla miljöer, men för de yngre generationerna är det inte 
lika lyckligt beställt. Vi finner det därför särskilt angeläget att nå de unga i släkten och vi hoppas på 
livlig anslutning från deras sida”. 

Ovanstående är ett citat från kallelsen till det förste släktmötet, ett initiativ som kom från Ingegerd 
Aschan och Nils Lindhagen och som resulterade i en stor sammankomst i Lessebo i juni 1982. Dessa 
ord har fortfarande giltighet och vi siktar mot ett nytt släktmöte 2022. Då har 40 år gått och 12 
släktmöten har avhållits på platser utöver Lessebo som t.ex. Växjö, Omberg/Rogslösa, Linköping, 
Eksjö, Nora och Grythyttan. Frågan är nu vilken plats vi ska välja för nästa släktmöte. En charmig 
historisk miljö med släktanknytning är alltid önskvärd. 

  

 

 

 

 



 

 

Alla förslag välkomnas! Detta gäller också hemsidan, som nu ses över. Synpunkter tas tacksamt emot. 
www.aschan.info. Inloggning: medlem, lösen: PeriAska1651. På hemsidan kommer också en lista över 
deltagare vid mötet i Medevi att finnas liksom kontaktuppgifter till den styrelse som då valdes: Ulrika 
Aschan, Gunilla Bergenheim, Elisabet Fornander (sekreterare), Anne Lindhagen, Willand Ringborg 
(ordförande), Åsa Risveden och Claes Westling (kassör).  

En programpunkt som hittills gått under 
arbetsnamnet ’Aschanare berättar’ har visat sig 
mycket uppskattad och bör ges större utrymme 
vid programläggningen. Många mötesdeltagare 
har önskat mera tid för samkväm, så vi lär känna 
varandra bättre. 

 

Så kära Släktmedlemmar: ägna en stund under sommaren åt att föreställa er hur 2022 års släktmöte 
skulle kunna se ut och tveka inte med att inkomma med förslag till oss. 

 
                                                                                          

Med vänliga sommarhälsningar från styrelsen 
 

Vill du bli medlem? 
Medlemsavgiften per treårsperiod är 300 kronor för 
vuxna och 150 kronor för ungdomar 16-24 år.              
Bankgironumret är 820-7169 (Handelsbanken). 
 


