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Den grekiska salladen med de goda tomaterna, feta osten som smakar Grekland, rödlök
och de goda oliverna gör en fantastisk grekisk
blandning, en riktig smakuplevelse.

Grekland
det blå-vita paradiset

Tillåt dig själv dagdrömma bort till Greklands fina stränder
och den goda grekiska salladen.

T

rödlök och de goda oliverna, gör en fantastisk grekisk blandning, en smakuplevelse.
Som varmrätt kan man beställa souvlaki;
grillspett med lamm, gris eller nötkött. Till
detta får man sallad och sås och även potatis/pommes om man vill ha något annat
till.

Den grekiska salladen med de goda tomaterna, feta osten som smakar Grekland,

En annan gudomlig måltid är Gyros. De är
billiga och snabba att göra. Dessa pitabröd
är fyllda med kebab, grönsaker och tzatziki. En oslagbar snabblunch.

änk dig sand mellan tårna,
vatten som skvalpar vid
strandkanten, barn som hoppar i poolen och goda dofter
från alla de olika restauranger som finns. Tänk dig sitta på
en restaurang med en meny framför dig,
var du kan läsa om alla läckerheter som
du kan beställa.
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Om kvällarna spelas musik och du går vid
stranden och njuter av den svalkande vinden som drar in från havet mot stranden.
Människor är i rörelse, bilar tutar och dina
kinder bränner från dagens sol.
Kvällen avslutas med en drink vid stranden på en bar. Till dessa barer flockas människorna under kvällarna, främst turister
för att avsluta dagen på ett skönt vis eller
för att se på fotboll tillsammans med andra fotbolls entusiaster.
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Ledaren denna vecka är
skriven av Janica Söderlund
som bott i Bonäs.
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WC & Hall

Bilder på den ljusblå wc:n
och på hallen som rymmer
många skåp.
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hon ärvt av Vera.
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Samling: dockor

Under många år har både
Vera och Tette själv samlat på
dockor från olika länder.
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spenderats många kvällar.
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Loftet

Loftet är ovanför vardagsrummet och är ett av
sovrummen i huset. Där har
föräldrarna haft sovrummet.
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Robins sovrum

Det blå sovrummet med de
finaste fönstren och med den
bästa utsikten.
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Kontorsrum

I kontoret har det setts på
tv och spelats datorspel.
Även läxor har gjorts i detta
utrymme.

Gästrum

Gästrummet var förut ett av
barnens sovrum, idag omgjort till gästrum.

källare

I källaren har man kunnat se
på tv och även sitta vid baren
med en god drink och det i
gott sällskap.
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vinkällare

96–97 Konjakshörna

I huset finns en vinkällare var
man kunnat lagra vin.
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Samling: glas

Under alla år har Peter rest
till olika ställen varifrån han
sedan fått eller tagit glas.

kusinerna

Blomhjälp

Ett uppslag om kusinerna
från Fagerholms- och Söderlundssidan.
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Bastu

I huset finns en liten och
bekväm innebastu.

hobbyrum

I hobbyrummet har man kunnat träna och spela musik.

tvättrum

Eftersom det är ett tvättrum
kan man logiskt säga att här
har tvätten samlats.
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Tettes konjakshörna. En liten
plats var det på kvällen finns
kvällssol.
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rondell

Då man kör upp på gården
kan man runda en rondell var
det finns olika blommor, blad
och ett litet vattenfall.

100–107 Gården

På den stora gården kan man
göra mycket, exempelvis ligga
i hängmattan.
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Katterna

I Bonäs har det bott 4 olika
katter. Nu är det Ville och
Fille kvar som får njuta av
gården.

stranden

Under sommaren har man
kunnat simma, sola och även
fiska vid stranden. Simma har
man även kunnat vintertid.

s.36-38
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Förord

Barndomsminnet
det fina

I första upplagan av Reportage har jag gjort
en tidning om mitt barndomshem, Bonäs.
Eftersom jag visste att det fanns tankar
om att det skulle säljas, bestämde jag mig
för att göra en tidning. Pappa bad mig till
en början att ta lite bilder och göra en typ
av ifolor bok, men jag bestämde mig för att
göra en helt egen tidning.

Mitt barndomshem är ett stort ljusblått hus
med vita knutar. Här har jag och min familj
och mina kompisar firat födelsedagar och
olika fester tillsammans. Robin har haft sitt
dop och konfirmation här och jag har också
firat konfirmation, studentfest och förlovningsfest.

Med mina barndomskamrater har vi gjort
mycket fuffens men också bra saker ibland.
Jag kommer ihåg en gång då Johanna Fast
var på besök och vi bestämde oss för att
åka Monkey fast jag inte hade lov att åka
om ingen annan var hemma. Jag satte mig
Husrenoveringen började då jag var 1 år
nästan på tanken och Johanna bakom så
gammal. Pappa startade sin firma och
gasade jag och mopeden for upp på bakhjumamma var hemma
let. Johanna ”föll” av
med mig. Några hek- Mitt barndomshem är ett stort och jag sprang bredvid
tiska tider men slutremonkeyn, fortfarande
sultatet blev ju inte så ljusblått hus med vita knutar.
gasande, tills modumt. Huset var till en
peden sakta kom tillbörjan ett sommarställe med en åker som
baka på två hjul. Vi bestämde oss då för att
idag är gräsmatta. De senaste renoverininte åka mer och började kratta gården så
garna som skett som jag minns är utbygatt det inte skulle synas att vi hade åkt. Men
gnaden och ruinen. Förutom dessa har det
idag tänker jag att hur i all världen skulle
även varit små förändringar.
Johanna och jag plötsligt börjat kratta
gården? Än idag har vi roligt då vi pratar om
Jag har bott på detta ställe i 20 år. Jag har
denna lilla incident.
bott i två olika rum och Robin har bott i tre,
så han har flyttat några gånger. Efter gymDen sista händelsen jag kommer ihåg, och
nasiet flyttade Dennis och jag till en lägensom har lett till att jag gjort denna tidning,
het i Ekenäs då han skulle till militären och
är då mina föräldrar bestämde sig för att gå
jag studerade webbdesign i Karis.
skilda vägar. Huset hade till en början en
oviss framtid och därför har jag gjort denna
I huset finns många minnen som man gjort
tidning som en minnestidning.
tillsammans med familj och/eller med vänner. Vissa minnen vill man komma ihåg och
Nästan alla bilder i tidningen är tagna av
andra vill man kanske glömma.
mig, förutom de ”gamla bilderna” och Robins rum som han tagit själv, och texterna har
Jag har ett speciellt minne då jag skulle
både jag och min familj varit med och diktat
lära en kompis köra moped. Det gick bra
ihop. Då mina redaktör ”skills” inte är de
till en början, tills hon inte slutade gasa
bästa ville jag ha någon som kunde hjälpa
och körde ner för branten vid garaget. Tur
mig med några texter. Att göra denna tidnatt vi brukar slänga löv där under trädet så
ing har varit ett långt projekt. Över åtmindet blev ett mjukt fall. Hon klarade sig men
stone 100 timmar har jag suttit och arbetat
mopeden blev en aning sned. Jag blev jätte
vilket äntligen gett resultat i en tidning. Jag
rädd för vad pappa skulle säga, men då hon
har även tänkt på att ett projekt som detta
klarade sig utan större skador var det inte
passar bra i min portfolio.
så farligt.
Jag minns också en sommar då jag
bestämde mig för att ordna en överraskningsfest för mamma på hennes 40–års dag.
Jag började planera och fick mycket hjälp
av familj och vänner som gjorde festen
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möjlig, jag tackar än en gång för den hjälp
jag fick fastän det blev en aning stressigt.
Jag skickade ut inbjudningskortet ganska
sent men jag var överraskad över hur mycket folk som kom till festen. Jag var på en
finska kurs under veckan innan festen vilket
gjorde att de som var hemma fick göra ganska mycket och jag dirigerade från Esbo. Vi
hann få färdigt allting och festen löpte på
och roligt blev det.

Janica Söderlund 25.11.2012

>> Hobbyfotografen som kan hjälpa till med
fotografering under olika evenemang. <<
Fotograf: Janica Söderlund
040–768 78 33
www.desahr.fi
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Huset

Då och Nu

Huset har genomgått många förändringar under
åren och här följer några uppslag hur det har sett ut
och hur det ser ut idag sommar/höst 2012.
8
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Garage
Tvåvåningsgarage med dubbla
bildörrar. Här kan man hitta allt
möjligt.

Bilder
från
förr och
nu
framsidan
Bild på framsidan av huset då renoveringen är i startgroparna.

framsidan
Husets framsida idag. Det fina blå
huset med vita knutar, växter och
blommor som blommar.
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bakgården
Innan den stora och fina
gräsmattan var på plats var
gården en stor åker.

Ett fantastiskt ställe för katter att
bo på. Stort område att springa på
och sommartid finns det möjlighet
att fiska fisk till dem.
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Pati
Unga och erfarna arbetare med tobak
i mun. Här hinner man inte med någon
paus inte.

Då jag (Janica) föddes var vi fem
generationer på mammas sida. Tette,
Rita, Greta och Aina.

Här är en samling gamla bilder. Bilder från renoveringen och bilder från annat.
Eftersom allting skedde på talko var det otroligt fint av alla som ställde upp och
hjälpte till med renoveringen. En del har arbetat upp till 1000 timmar för detta hus.
Visst är de värda en applåd?

Morfar
Morfar i sina unga år.

Som man kan se på dessa bilder var det en stor renovering som gjordes. Om man
även tänker på hur det ser ut idag så gjorde de ett fint jobb.

Westis
Westis arbetade otaliga timmar och var
en stor hjälp i projektet.

tusse
Den första kissa som kom till Bonäs
med oss var Tusse. Den andra var Felix
och de två senaste är Ville och Fille.
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Den fräscha och fina wc:n ger
ett lantligt och fräscht stuk.

Hallen
I hallen finns det gott om förvaring. Även mycket plats för
skor och kläder.

Hall
wc
&
Hallen och wc:n är det första du ser då du gör entré i
detta hus. Eftersom det inte finns så mycket intressant
i dessa rum har hallen och wc:n fått dela på samma
uppslag.

W

Wc:n har inte alltid sett ut på detta sätt. Innan
badrummet fanns i källaren användes detta
utrymme som dusch och som wc. Man kan
egentligen inte tänka sig hur det fungerade, men
det gjorde det. Wc:n har också blivit uppiffad en
aning med nytt kakel, brädor på väggarna och
fina speglar. Den fräscha och fina wc:n ger ett
lantligt och fräscht stuk.
Hallen x2. Vi har hallen var man kommer in
och var man kan ta av sig skorna. De flesta hus
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brukar ha jätte små hallar men denna är väldigt
rymlig. Då man kommer in kan man gå till vänster och kommer då in till tvättrummet. Den andra hallen är mera en genomgående ”korridor”
var man kommer från hallen till köket, wcn,
övervåningen, källaren och biblioteket. I ett fönster i korridoren kan man se fotografier av mig
och Robin då vi var små till studenter. Robins
studentfoto saknas ännu idag men det kommer
inom en snar framtid.
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Köket

U

Under de år som familjen Söderlund bott i Bonäs har köket varit
med om ett antal förändringar.
Golvet har bytts ut till kakel och
barstolarna har bytts ut. Förutom
dessa förändringar har en gasspis
tagits i bruk och den gamla vedspisen har varit oanvänd under
många år. Köksdörrarna i köket har
alltid varit där och dörrhandtagen
är vad som blivit utbytta på dem.

I köket finns många olika troll
som mamma samlat på sig under många år.
18

eller TV3 då Nanny eller alla älskar
Raymond visades. Många gånger
var det strid mellan dessa olika
kanaler och program.

Innan huset var med om renovering år 2002 fanns det en vägg där
man nu kan gå in till hjälpköket.
Där fanns då ett fönster så att man
kunde se ut på framsidan, så som
det fortfarande gör idag.

Hur kändes det att fotografera
köket?
Jag tyckte att det gick väldigt bra.
Att först få städa upp och planera
med att lägga ut olika saker runtom i köket så att det skulle se bra
ut, gjorde att allting kändes som en
tidningsfotografering. Solljuset var
också någonting som behövdes
och det är bra då solen stiger upp
från bakgården och går mot höger
där den sedan lyser in i matsalen
och köket, berättar Janica.

Köket är husets kärna. Under åren
har där gjorts underbar mat och
tillsammans med familjemedlemmarna har där diskuterats olika
händelser och även en del läxor
har blivit gjorda vid köksbordet.
Då tv:n kom till köket blev det
mer utav ett vardagsrum än ett kök.
Efter skolan sågs det på olika program från kanalen Disney Channel

Janica berättar om några speciella minnen:
Några speciella minnen som jag
har från köket är maskarna, Olympia smältost och Robins kakao.
Då osten tar slut blir det alltid lite
kvar som man inte längre kan ta
med osthyveln. Då kom pappa på
hur man skulle få ut det sista av
osten genom att göra maskar. Man

tog osthyveln, eller en kniv, och
skar långa rader av osten, vilket
gjorde att man kunde äta dem som
snacks. Att lägga på smörgåsen
kunde ibland bli väldigt tjockt och
det blir inte alltid så gott.
Min historia om Olympia osten
handlar om mig. Jag älskar Olympia smältost och gör det fortfarande. En dag tog jag fram ett glas
och smältostpaketet. Jag tog en
sked och började fylla mitt glas
med ost, och för att ingen skulle
se mig gömde jag mig under bordet där barstolarna finns och satt
där och åt min älskade smältost.
Kommer inte ihåg om någon tog
fast mig då jag satt där eller om jag
verkligen fick sitta där ifred.
Historien om kakaon är Robins
historia. Han satt alltid och drack
kakao efter skolan och han fyllde
glaset med kakaopulver och sedan
mjölk för att det skulle bli mycket
choklad i bottnet, eller var det andra vägen?. Eftersom Robin drack
väldigt mycket kakao fann man
många tomma burkar i skåpen.
Ibland hände det att man kände

för en kakao och inte tänkte efter
innan mjölken var i mikron och
då det väl var dags för att lägga i
kakao, var burken i skåpet tomt
och där stod man med en kopp
varm mjölk.
Ett minne till som jag har är pallen
i köket. Till en början var den vit
och hörnen var sönder och till slut
gick hela stolen sönder. Mammas
fina pall. Hon satt alltid på andra
sidan bordet och åt medan resten
av oss satt på den så kallade ”vanliga sidan”. Då det började närma
sig födelsedag hittade Dennis och
jag en pall och köpte den till henne
så att hon skulle kunna sitta på sin
sida. Den nya pallen finns fortfarande kvar och den används flitigt
fortfarande. Jag kommer sakna
detta kök, men tur finns det bilder
kvar som kommer påminna om
alla dessa fina minnen.
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Kökets nyaste
utrustning:
Gasspisen

20

I love to cook with wine - sometimes I even put it in the food.

21

”Under åren har där gjorts underbar
mat och tillsammans
med familjemedlemmarna har där
diskuterats olika
händelser och även en del läxor har
blivit gjorda vid köksbordet.”

Hjälpkök
Att fotografera detta rum var härligt. Här fanns
tillgång till alla möjliga produkter som man kunde
leka med och göra små stilleben av.
22
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kryddor
I hjälpköket kan man hitta
olika intressanta kryddor och
oljor till matlagning.

”I hjälpköket
finns olika
skålar och
matredskap.”

H

Hjälpköket byggdes till år 2002 tillika då vardagsrum och loft mm. byggdes ut. I hjälpköket
finns olika skålar och matredskap. Även några
köksmaskiner kan hittas bakom de gröna gardinerna som hänger framför några hyllor. Eftersom man inte alltid vill visa allting som finns,
är det ett bra knep att gömma in det med tyg
istället för skåp om man vill hålla det enkelt och
samtidigt snyggt.
En kökslavoar finns också tillgänglig så att
man kan förbereda till middagar i hjälpköket.
Eftersom det inte alltid finns plats i ett kök för
många skålar och andra redskap är det bra med
ett extra kök för förvaring. Undrar var allt detta
samlades förut?
Att fotografera detta rum var härligt. Här fanns
tillgång till alla möjliga produkter som man
kunde leka med och göra små stilleben av. Personligen gillar jag detta rum. Det är ljust och
fräscht och ser allmänt mysigt ut. Fastän det inte
alltid används att göra maträtter i, så är det suveränt för förvaring.
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Hur gick det till när farfar var
ung, farfar var ung, när farfar
var ung, hur gick det till när farfar var ung, farfar var riktigt
ung.

Ernst
1912–2006

För farfar han har ju huvet på
skaft historier på lager han alltid
haft den ljusblåa folkare e en vanlig syn för allesammans i körkbyn
Janicas minne:

Peter Haglunds minne

Jag fick en gång höra en historia från kriget.
Egentligen hörde jag den av någon annan än
Ernst men den handlade om honom. En krigshändelse.
Ernst och en annan låg i en grop och väntade,
kompisen bredvid frågade Ernst om de kunde
byta plats eftersom Ernst hade tur med sig. Ernst
och killen bredvid, bytte plats och plötsligt landade något bredvid dem och kompisen bredvid
Ernst dog och Ernst överlevde. Tur kan man ju
allt kalla det, dock hjälper det inte alla andra.

Ernst hade varit vid Seniora på eftermiddagsdans. Efter dansen kom han gåendes över åsen
till vårt. Jag frågade om han hade fått dansa
mycket?
Ernst svarade då:
Dansa? Blev inte mycket till dans då man endast
får stå och hålla i dem så att de inte faller.

Tettes minne:

Tette fick en gång höra en historia från Ernsts
tonårstid då han hade en grammofon, den lade
han på cykelns pakethållare och körde omkring
i byn. På kvällarna kunde den tas med till olika
ställen/lador var det var dans till grammofon
musik.

Annas minne

Jag kommer ihåg då farfar svarade i telefon
då telefonförsäljarna ringde och ville erbjuda
honom tidningsprenumerationer. Ernst svarade
till alla:
–Jag läser bara ”Det bästa”, vilket är ett namn på
en tidning som fanns då.
Jag minns även att fastän Ernst drack mest av
alla fick han aldrig baksmälla.
Jag minns även då farfar hade varit på dans.
Slipsen hängde då ute på tork. Han hade dansat
så mycket att slipsen hade blivit blöt.

Ja, farfar han är en sjudundrandes karl åren till trots han
flänger och far med hangö trafik
han reser åstad och sällskapet
han håller glad
Mias minnen:

Då Anne firade sin 60-års dag på Pensar sökte
familjerna Söderlund och vår familj upp var vi
skulle sova under den tid vi vistades där. Vi sov
alla vid samma plats och en bergsprängare hade
vi med oss.
Plötsligt ser vi farfar Ernst stå i farstun och han
kom in och bad oss sänka ljudet på bergsprängaren för att även han skulle sova där. Tyvärr
fick han inte som han ville utan vi berättade för
honom att:
-Om du vill bo med oss får du helt enkelt tåla
musiken vi spelar, för annars får du gå med gamlingarna och sova.
Han ville inte sova med gamlingarna så han
fick snällt tåla musiken vi spelade, om han ville
sova med oss.
Min kompis Monikas pappa och Ernst var
jämngamla. En dag, vid 90-års ålder, satte de
vid servicehemmet och åt lunch och Monikas
pappa pratade om krämpor, sjukdomar och allt
annat som han hade.
Ernst frågade då av honom:
–Hur har du släppt dig sådär då?

Peters minne:

Ernst skulle en gång mäta upp lister till fönster.
Han mätte upp med fingrarna, lade dem var de
skulle sågas och gick sedan ut för att såga upp
de bitar, fortfarande händerna så brett som fönsterlisten skulle vara. Någon funderade om det
verkligen skulle gå och lät honom göra det. Och
visst gick det, sanningen var ju att han hade mätt
upp fönsterlisten innan.
Ernst blev en gång sista man på Skansen. Han
hade antagligen gått omkring, onykter för den
delen, och då han skulle ta sig ut var portarna
stängda, vilket ledde till att han fick bli innanför
tills de släppte ut honom följande morgon.
Jag minns även då farfar sa till mig, då han såg
en jämnårig sitta och halvsova vid ett bord.
–Man måste skaffa sig nya kompisar, för di här
orkar ju med ingenting.
Han var då 70 och kompisarna i samma ålder.
Han fick sedan skjuts hem med Rita och Offe
och då blev det efterfest hemma hos Ernst.

Att ta sig en whiskey, det tycker
han om med damer han gärna tar
en svängom och festen den bru26

Max minne

Hur gick det till när farfar var ung, farfar var ung, när farfar var ung, hur gick
det till när farfar var ung, farfar var
riktigt ung.
27

Matsal

Om värmen i huset ibland inte fungerade kunde
man elda i kakelugnen och sitta där.
Tavlor
Dessa tallrikar är handmålade
av Maj-Lis, Ernst fru.

D

Då kökets stolar varit för få eller då familjen kännt för en finare middag,
har matsalen varit vid användning. Här hittar man ett gammalt bord med
nya stolar, ett vitrinskåp med fina porslin och silverbestick och man kan
även få se farmor Maj-Lis oljemålade klockor/tallrikar.
Fondue kvällarna (se recept s. 34–35) har också spenderats vid detta
bord. Hela den tjocka släkten har samlats och njutit av den långsamma
men ack så goda maträtt som serverats. Med alla de goda tilltugg och
såser har man inte behövt gå hungrig från bordet. Tillsammans med släkten har det diskuterats om än det ena och än det andra, även några tårar
har setts vid detta bord.
Vitrinskåpet har Jeanette fått av sin farmor Vera (läs mer om henne
på sidan 50–51). Jeanette är jätte mån om detta skåp och här kan man
hitta fina vinglas, vackert porslin, bestick och framför allt konjakspipan.
Konjakspiporna har Jeanette även ärvt av farmor Vera. Ur dessa dricks det
då tillfället ges.
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story
Vitrinskåpet är ett arvegods av farmor Vera till
Jeanette. Det passar väldigt bra in i interiören. Den
blå-vita borden vid taket
och de blåa detaljerna på
skåpet gör rummet till
en helhet. Då man sitter i
matsalen, på franskt sätt,
kan man se ut på träsket
och ner till stranden.

Då jag och Robin var barn och kakelugnen i matrummet användes,
hände det ibland att vi grillade korv över glöden. Under vintern kunde vi
sitta där och både värma oss och grilla en korv. Om värmen i huset ibland
inte fungerade kunde man elda i kakelugnen och sitta där. Det värmde
huset om man eldade en längre tid.
Förutom god mat och eld i kakelugn, har det i detta rum hänt mycket annat. Leken kurragömma, kortspelet UNO, läxor och pyssel har gjorts vid
detta bord. Inte undra på att bordet börjar bli slitet då det blivit använt så
mycket. Här har firats otaliga födelsedagar även konfirmation, studentdimission och förlovningsfest. Allt detta har skett tillsammans med den
stora släkten och även tillsammans med enskilda personer.
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Dukning är roligt. Har man tillräckligt med prylar
hemma får man säkert ihop till en fin dukning, ibland
vill man kanske ha nya dukningsprylar och de kan
man hitta vid många olika platser.

D

Detta var det första som fotograferades till denna tidning. En påskmiddag skulle ske och dukning skulle göras. Janica fick inspiration
och gick omkring i Ekenäs och handlade allt möjligt inför denna
påskmiddag. Precis innan gästerna kom lades blommorna på servetterna och annat smått och gott plockades fram.
Då idén startade med att göra en fin dukning, med tanke på fotografering, ville Janica egentligen göra det ljust och fräscht till våren
men då de gröna löparna vid Tiimari inte höll måttet, fick de blå göra
jobbet. Servetter i liknande färg hittades och till slut blev det en riktigt
fin påskdukning, dock inte så gul.

Dukningen är logisk. Vi äter förrätten före varmrätten alltså ska
förrättsbesticken ligga ytterst. Likaså med glasen. Vi dricker ur
glasen i rätt ordning från höger till vänster

”Under fotograferingen kände jag ett rus av glädje vid tanken på att
jag skulle göra en egen tidning”, säger Janica med ett brett leende. Då
tanken på en tidning startade, gjorde hon massor av tidningsplanering och ända till det härliga slutet av tidningsplanerande, gjordes
ännu förändringar. Dock är det alltid bra att ha en plan som kan följas
och runt den göra små förändringar. Allting blir lättare med planering.

Glas: Vattenglaset står alltid längst till höger. Därefter följer
eventuellt snapsglas, förrättsvinglas, varmrättsvinglas och
slutligen längst till vänster står dessertvinglaset.
Bestick: Gaffeln placeras till vänster om tallriken och kniven
till höger. Förrättsbesticken placeras ytters och varmrättsbesticken innanför. En eventuell soppsked till förrätten placeras
alltid till höger om tallriken. Endast dessertbesticken ska
ligga ovanför tallriken. Högst upp mot glaset vänd till vänster
ligger skeden och en eventuell dessertgaffel ska ligga nedanför med piggarna åt höger.
Servett: Servetten ska ligga på tallriken eller till vänster om
den. 
Brödassiett: Assietten till brödet ska stå till vänster om tallriken.
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ovan
Den fin fina blombuketten har gjorts vid Anelli.
Färgvalet valdes med tanke på påsk och de blåa
löparna med servetter. En fin mix blev det till slut.

”Själva dukningen tyckte jag också var kul, att få planera, mäta och
placera ut så att allting skulle se snyggt men inte för oorganiserat ut.
Kanske det blev för mycket men jag gillar det fortfarande. Jag köpte
även en ny kamera till de andra bilderna så skulle säga att dessa är
de sista bilderna jag tog med den gamla kameran.” säger Janica. Att
veta hur en dukning skall se ut är ibland inte så lätt om man inte gått
igenom olika regler. Visst kan man duka som man själv vill men regler
finns det faktiskt. Till vänster kan man läsa om var glasen, skall stå
och hur besticken skall placeras vid tallriken.
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Fram till slutet av 1400-talet använde man cognac mest som
medicin. Dock förbjöds försäljningen senare av cognac, under högtidsfester, eftersom man då märkte av ett beroende.

Konjakspipan
K

Konjakspipan är det många som haft glädje av, om man varit
konjakssmuttare. Eftersom jag inte varit så intresserad av konjak
har jag ännu inte haft den glädje av dem, som man har, om man
kan använda dem, säger Janica. Konjakspipan ärvde min mor av
farmor Vera. Dessa förvarar hon sedan i vitrinskåpet i matsalsrummet.
Ett x-antal konjakssorter har druckits ur dessa och fler kommer
det säkert att bli. Som tur är har både Vera och Jeanette tyckt om
konjak så de har åtminstone haft sällskap av varandra om ingen
annan velat ha.
Eftersom jag inte vet mycket mer om konjakspipan tänkte jag
fylla detta textinnehåll med information om konjak och även ett
litet recept på konjakssås som jag hittade på nätet.

”Konjakspipan är det många som haft
glädje av om man varit konjakssmuttare.”
Cognac är en av den mest kända typen av druvsprit och brandy. Den måste dessutom komma från ett begränsat område i
sydvästra Frankrike. Konjakområdet kan indelas i sex mindre
distrikt. Grande Champagne och Petite Champagne, dessa
skall dock inte förväxlas med distriktet Champagne i östra
Frankrike. Andra konjaksdistrikt är även Borderies, Fins Bois,
Bons Bois och Bois Ordinaries.
Fram till slutet av 1400-talet använde man cognac mest som
medicin. Dock förbjöds försäljningen senare av cognac , under
högtidsfester, eftersom man då märkte av ett beroende.
I europa var det störst efterfrågan på cognac och detta kan bero
på att cognacen klarade av de långa transporterna jämfört med
vinet.
Hur man dricker en konjak.
Konjak kan drickas ur ett konjaksglas eller kupa. Till att börja
med håller man glaset långt från näsan (och detta ståendes i
midjehöjd och sittande i knähöjd). Då träder det oftast fram en
mild doft av blomster. Kom ihåg att inte lägga näsan ner i glaset,
detta kan ge en nästan bedövande doftupplevelse. Om lukten
inte är kraftig nog kan man värma cognacen litet med handen.
Ibland kan även en cognac göra sig bra med en isbit eller lite
vatten i.

Recept på konjakssås:
2 1/2 dl matlagningsgrädde
1 msk viltfond
1 msk kalvfond
2 msk konjak
1 msk svartvinbärsgelé

1 msk norsk mesost eller
messmör
1 msk mörk maizenaredning
Soja, Salt, Peppar

Gör så här:
Blanda grädde, fonder, konjak, gelé, mesost och maizena till såsen i en
kastrull och låt koka några minuter. Färga såsen ganska mörk med soja
och späd av eventuellt med lite vatten. Smaka av med salt och peppar
eller mer fond.
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Rödvinsfondue
RÖDVINSFONDUE
Det här behövs för 4 pers:
5 dl rött vin, t.ex. Sophia
5 dl vatten + 2 köttbuljongtärningar
75 g färska champinjoner

I den fylliga, nästan svartröda buljongen kokas möra
köttbitar av nöt och fläsk. Vill man variera kan man
även lägga i kyckling.

Kött:
200–300 g oxfilé (från den smala delen)
200–300 g lövbiff
100–200 g fläskfilé, ev marinerad (se recept
nedan).
Tillbehör:
En eller flera såser
Blekselleri- och morotsstavar
1 påse fryst Pommes Château (800g)
persiljerostad pain riche réchaud som ger
kokvärme
fonduegafflar eller smala blompinnar
Potatis i olja och kryddor
Gör så här:
1. Förbered såserna. Skär köttet i välputsade
munsbitar. Ställ fram i rumstemperatur. Sätt
ugnen på 250°.
2. Förbered övriga tillbehör:
Skala och skär selleri och morötter i stavar. Dela brödet på längden och bred persiljesmör på. Det rostas 5–10 min i tid för
serveringen.
3. Koka upp vin, vatten och buljongtärningar. Lägg i champinjonerna när fonduen sätts
fram på bordet.
4. Sätt potatisen i ugnen enligt instruktionerna på påsen. Det är viktigt att den inte
får stå och vänta innan servering; den blir
förstörd då. Vid bordet kokas köttbitarna
spetsade på gafflar eller blompinnar.
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Tomatconcassé

Bearnaise

Vi gör en färdig sås hetare.

Kan serveras som varm sås eller kall
förberedd kräm.

Det här behövs för ca 4 pers.
1/2 lök
2 vitlöksklyftor
1 msk olja
2 dl Dolmi tomatsås
2–3 krm sambal oelek el. tabasco
Gör så här:
1. Fräs hackad lök och vitlök i olja.
2. Blanda ner Dolmi och smaksätt med
någon pepparkrydda till god ”hetta”.
Serveras varm el. ljummen.

Broccolimousse
Grönsak och sås på samma gång.
Det här behövs för 4–8 pers:
1 påse fryst broccoli, 500 g
2 dl vispgrädde
1/2–1 tsk salt
1/2 krm svartpeppar
Gör så här:
1. Hacka och tina broccolin.
2. Koka den mjuk med grädden.
3. Mosa i matberedare. Smaka av. Bjud varm
eller ljummen.

Det här behövs för 4 pers:
2 msk vitvinsvinäger
1/2 tsk krossade vitpepparkorn
1 msk hackad lök
1 tsk torkad dragon
ca 1/2 tsk salt
Till bernaisekräm:
2 dl creme fraiche
Till bearnaisesås:
3 gulor
2msk vatten
300 g varmt smällt smör
Gör så här:
1. Lägg de fem första ingredienserna i en
kastrull och koka nästan torrt (reducera).
2. Till bearnaisekräm: Låt det hela kallna
och rör sedan ihop med creme fraiche.
Till Bearnaisesås: Vispa ner äggulor och vatten i den ljumma reduktionen över mycket
svag värme tills det blir pösigt. Ta kastrullen
från värmen, tillsätt smöret i små portioner.
Obs! Ta inte med bottensatsen. Servera såsen ljummen.
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Tips till
vinprovning
Teman

Vinprov ning

För att få bredd på provningen väljs ofta
4-6 olika viner att prova på samma gång.
Intressanta provningsteman kan till exempel vara olika viner av olika druvsorter,
samma druvsort från olika länder, olika
prisklasser, olika viner från samma distrikt
osv. Dessutom är det vanligt med teman
kopplat till mat av olika slag, till exempel
ost och vin eller choklad och vin.

vin 1 : Quinta de azevedo
Etiketten på vinflaskan tilltalar mig. Den
är enkel och ser äldre ut. Vinet i sig är
riktigt gott men möjligen för bubbligt.

Glaset

Valet av glas vid vinprovning är viktigare än
man kanske tror. Glaset skall ha en kupa
som är tillräckligt stor och fångar in vinets
arom när glaset snurras vid foten. Vidare
skall glaset ha ben och fot så att inte kupan fläckas eller värms upp av händerna.
Den gängse uppfattningen att vita viner
skall drickas i mindre glas än röda är
egentligen falsk ur doft och smaksynvinkel. Vita viner kommer även de bättre till
sin rätt i ett glas med stor kupa. Åtskillnaden är således snarare en estetisk
fråga.

Janica, 2012

vin 2 : Espiritu De Chile
Vinet var mjukt och gott. Själva kvällen
var också trevlig då man får spendera en
kväll med nära och kära.
Rita, 2012

Blindprovning

En vanlig form av vinprovning är sk.
blindprovning. Vid denna provning får inte
vinprovaren veta vilket vin det är i glaset,
till exempel genom att flaskan hälls över i
en karaff eller kläs in. Genom att använda
sig av olika ledtrådar i vinets utseende,
doft och smak går det för en skicklig och
erfaren vinprovare att ta reda på vad det är
för vin i glaset.

vin 3 : Santa carolina
Jag trodde vinet skulle har mer sting i
sig än vad det var. Jag kommer inte köpa
detta vin flere gånger. Vinet lämnade
också ränder i glaset.
Gitta, 2012

Vokabulär

Friskt, fräscht, smakrikt, gott, uppfriskande, aptitretande, lätt aromatiskt,
fatkaraktär rejält sträv, mycket strävhet,
viss strävhet, lite saftigt god, söta toner
av torkad fruktighet, mogen fruktighet,
väldigt fruktigt, mogen, lätt exotisk stil,
exotisk päronfruktighet med limeig syra,
fräsch syrlighet i lime- och grapestil,
sötmogna men svala pärontoner, fat- och
kaffetoner.

Jeanette ”sniffaren” fick
under vinprovningen lära
sig nya vinprovningsmetoder. Denna metod
handlar om den rätta doften. Halva näsan och ena
ögat i glaset och de andra
”delarna” utanför. Dra
sedan in och testa efteråt
”som vanligt”, detta visade
sig vara stor skillnad.
Jeanettes vin till kvällen
var rödvinet Masi.

vin 4 : masi
Vinet smakade dyrt och var väldigt kraftigt. Dock gjorde vinet tänderna rosa och i
glaset blev det mycket ränder.
Tette, 2012

”Riitta reettas” hon drack
så försiktigt, så efter
att alla andra deltagare
druckit upp vinet smuttade
hon fortfarande vidare och
snålvattnet rann på de
andra deltagarna.
Ritas vin till kvällen var
Espiritu De Chile. Hon
vann kvällens tävling och
njöt av det goda vinet hela
kvällen då de andra deltagarna hade slut i glasen.

”Bill och bull” hos dem
rann vinet ner och vips var
glaset tomt hos de båda
deltagarna. De klirrande
glasen gav upphov till skål
och skratten var självklara.
Det glada humöret och
de goda vinerna gjorde
kvällen till en oförglömlig
kväll. Dessa två går inte
att skilja på varken från
varandera eller glasen då
det väl gäller.

S

Söndags kvällen började i matrummet. Vinet
hade varit i kylen och det var färdigt att servera.
Innan vinprovningen åt vi sallad med dressing
och till vinet hade vi även kex och vindruvor
med olika ostar. Tillsammans med vinet fick vi
uppleva intressanta smakupplevelser.
Efter maten satte vi igång och funderade på
våra viner vi tagit med. En papperslapp bredvid
och en penna i hand började vi dofta och smaka,
för att sedan veta då Jeanette tog fram den sista
delen av vinprovningen, nämligen en tävling.
Tette hade tagit ett smakprov från allas flaskor
och gömt dem en bit bort så att vi inte kunde se
vad som fanns i vilket glas. Sedan började tävlingen och ”Riitta reettas” vann.
Då kvällen var slut fick vi skjuts hem och följande dag var det jobb igen. Men med vinprovningen i bakhuvudet, möjligen även fram eller
hela, kunde man le genom hela dagen eftersom
det var en väldigt trevlig kväll.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vinprovning
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Innan vinprovningen åt vi sallad med dressing och till vinet
hade vi även kex och vindruvor med olika ostar.
Tillsammans med vinet fick vi uppleva intressanta
smakupplevelser.

Biblioteket
Ett utrymme för både gammalt
och nytt. I rummet finns många fina detaljer och prylar som
man bara måste se på.
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Från bibilioteket kommer man ut till terassen.
Biblioteket är också ett rum som man
alltid går igenom då man skall till
vardagsrummet eller till terassen.

H

ovan
Bild av jordklotet och
dess innehåll. Oftast
fylld av drycker.

Husets bibliotek. Här kan man finna att skåda. Mellan bokhyllorna kan man
massor av olika intressanta böcker se ett typ av hörnskåp var Jeanette har
och i jordgloben gömmer sig den goda förvarat sina dockor som Vera sparat,
och som hon själv köpt till sin samling.
drycken cognac.
Detta utrymme har använts som Dessa fina dockor kan man läsa mer om
läsplats, läxläsningsplats, kattsovplats på sidan 42–43. Alla dockor har sin egna
och även lekplats. Golvet har ibland historia, så även de gamla sakerna som
varit fyllt av lego och andra leksaker då finns i biblioteket. Den gamla telefonen
är en av Janicas favorit prydnader i bibsmåbarn varit på besök.
Läxläsningens otaliga timmar i de lioteket.
Från detta rum kan man även komma
röda stolarna glöms aldrig bort. Alla de
finska ord som inövats, och även histo- ut till terrassen. Förutom det är bibloteket ett mellanrum mellan vardagsria, har lästs i dessa röda stolar.
Vid kalastillfällen har detta rum an- rummet, matrummet och hallen.
”Den svarta elefantvänts som ett
sparbössan användes
extra matrum.
för att spara några
Ett extra bord
...reseböcker, guid
slantar till en resa.
brukar tas in
er, uppslagsböcker,
Ville man med,
från terrassen,
skämtade föräldrarfotoalbum, tavlor och
bara för att inna ibland om att
gen skall behöäven en trumpet.
man måste lägga in
va sitta ensam
pengar dit för att få
i vardagsrumkomma med. Kanmet eller någon
annanstans. Ibland var det väldigt ske det någon gång hände att man lade
trångt men för stunden gick det bra att pengar i den och kanske de menade allsitta vid bordet, för vem vill sitta någon var med att själv lägga i pengar?” säger
annanstans då resten av familjen sitter Janica.
vid ett och samma bord.
Innan huset byggdes om och vardagsOm man sätter sig och kollar runt i rummet flyttade till den nya sidan, var
biblioteket, från stolarna, kan man biblioteket ett vardagsrum. Istället för
hitta mycket annat än böcker i bokhyl- öppen vägg till det nya vardagsrummet
lorna. Man kan se reseböcker, guider, fanns där ett fönster. Soffmöblemanget
uppslagsböcker, fotoalbum, tavlor och var svart-grått och staplar till blommor
även en trumpet. Uppe på hyllorna kan fanns det också som hade speglar som
man hitta gamla föremål såsom trum- väggar. Möblemanget finns nu i Horspeten men även en grammofon finns bäck på kontoret.
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Jeanettes samling

dockor

Tette har fortsatt på sin docksamling under sina resor och
dockorna börjar vara rätt många, ändå har Yngve och Vera
och Tette rest även till samma länder och då har hon inte
köpt någon dublett, hade hon gjort det hade inte dockskåpet
räckt till längre.

kinadockan
År 2010 åkte Peter och Tette till Kina til Shanghai, Peter deltog
i en mässa och Tette fördrev tid. Där träffade vi också paret
Heinonen som var bekanta med Peter och Peters mamma.
I Shanghai kan man uppleva både missär och lyx, det ena finns
på ena sidan om vägen av det andra. På fattiga sidan nacka
de hönan just innan man tillredde den utanför sin enrummare
med jordgolv och på lyxsidan var det verkligt lyxiga restauranger.
Peter inhandlade bl.a. en kostym och en uddajacka och Tette
köpte tyg hem till en klänning åt sig och en klänning till
Janica. Anne sydde Janicas klänning och den använde hon
jättemycket! Tettes tyg sket katterna på så det var det bara
att kasta i roskis, kanske hon en dag kan åka dit och köpa nytt
tyg.

”I Shanghai kan man
uppleva både misär
och lyx, det ena finns
på ena sidan om vägen av det andra.
På fattiga sidan nacka de hönan just innan man tillredde den
utanför sin enrummare med jordgolv
och på lyxsidan var
det verkligt lyxiga restauranger. “

afrikadockan
År 2012 reste Peter och Tette tillsammans med Max och Anne
till Sydafrika, till Johannesburg. Oj, vad mycket spännande vi
fick uppleva! Vi åkte även på safart och såg elefanter, lejon, zebror, apor osv osv. Intressant var också att guiden råkade vara
en finlandssvenska som bosatt sig i Sydafrika.
I Johannesburg kunde man inte gå utanför hotellet, det var
rentav livsfarligt att röra sig där utan guider eller annan övervakning. Vi besökte även deras Casino som var väldigt maffigt!
I detta land åt vi även väldigt god mat.
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Det här dockskåpet har startat med att Yngve och Vera reste
väldigt mycket, från varje resa fick Tette och hennes kusinflickor alltid en docka som souvenir medan pojkarna fick små
flaskor som souvenirer.
Tette har fortsatt på sin docksamling under sina resor och
dockorna börjar vara rätt många, ändå har Yngve och Vera
och Tette rest även till samma länder och då har hon inte köpt
någon dublett, hade hon gjort det hade inte dockskåpet räckt
till längre.
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Då man kollar upp från vardagsrummet kan man se
loftet som samtidigt är föräldrarnas sovrum. Takfönstren ger mycket
ljus till rummet, men ibland har det inte varit lätt då man vill
sova och rummet har varit totalt upplyst av
solen på morgonen.

Var familjen umgås

VARDAGSRUM
44

Ett mysigt och ljust rum
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Till höger
I bakgrunden kan man se en
stor giraff och även en mask
från Afrika. Vitrinskåpet
rymmer vaser och porslin.

Till vänster
I denna bild kan man se
både loftet och vardagsrummet.

I

Till höger
Det fina paret på bänken
har suttit många år under
sin fina lampa.

I detta skåp har mamma samlat på allting som hon kunnat till
mig och Robin. Här finns bilder från exempelvis då vi var små
och från olika fotbolls/flöjtkvällar som vi haft. Även några kusiners födelselappar från tidningar finns i våra lådor. Förutom dessa
minneslådor finns även många fotoalbum som man kan bläddra i
om man vill se på föräldrarnas resor.
Då man kollar upp från vardagsrummet kan man se loftet som
samtidigt är föräldrarnas sovrum. Takfönstren ger mycket ljus till
rummet, men ibland har det inte varit lätt då man vill sova och
rummet har varit totalt upplyst av solen på morgonen. Det är just
vid det ögonblick man kanske ibland önskar att man hade en
rullgardin. Genom fönstret, från vardagsrummet, kan man även
se ut på terrassen och ut över gården ner till vattnet. Denna fina
gård har givit många glädje under dessa år som vi bott i Bonäs
och kommer säkert att ge glädje till fler i framtiden. Vi önskar
dem all lycka till för detta ställe är fantastiskt.
Jag kommer att sakna alla våra timmar vi tillsammans suttit här,
då vi alla äntligen varit tillsammans på samma plats. Fastän vi
inte alltid pratade kunde det vara skönt att sitta allihop i sofforna
och bara lugna ner sig till natten. Ibland kunde man även få en
fotmassage eller hårmassage om man var snäll och bad snällt
om det. Visst vet jag att det är tungt men det är ju så skönt! Ett till
minne som jag har är en jul som vi hade här då jag fick min första
systemkamera - då fotograferandet började.
Jag var överlycklig och började fota direkt. Idag har den blivit
utbytt till en nyare kamera och fortfarande fotograferar jag
mycket. Vilken trevlig hobby jag har, som har gjort det möjligt att
göra denna tidning, berättar Janica.
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”Ibland kunde man även få en
fotmassage eller hårmassage
om man var
snäll och bad snällt om det.”
47

Hur blommor lever
längre.
Vill du ge mer liv till dina blommor?

Då du köper en blombukett vill du helst att den håller så länge som möjligt.
Tyvärr kanske inte de gröna bladen håller länge men om du i tid snittar av
blommorna och lägger dem i någon vas med mycket vatten, kan det hända att
de överlever och blommar ut till fullo.
1. Om du har endast en ros/eller flera, kan du ta ut rosen och hålla den i vänster hand (om du är högerhänt). Har du en blombukett kan du greppa blomman med vänster hand.
2. Då du greppat tag om blomman tar du kniven i höger hand och håller den
snett mot stjälken, nära blomman, även tummen brukar vara ett hjälpmedel
för att få det att hållas stadigt. Lite stjälk kan man lämna så hålls blomman på
rätt köl i vattnet.

Det kära vardagsrummet. Här har
familjen Söderlund spenderat många
timmar av sin tid. Att ligga i soffan och
se på tv har varit en skön avslutning på
dagarna. Här har vi tillsammans suttit
och ätit räkor men även kollat på film
tillsammans. Under dagtid har vardagsrummet använts som sovrum då mor,
eller någon annan velat ta en tupplur,
vid det tillfället har sofforna varit det
bästa. Tyvärr har det hänt sig att det
varit upptaget i soffan då man velat se
på tv, men det har hänt så sällan. Under
höstarna kom det alltid olika tv-serier,
såsom Prison Break. Mamma orkade
se några säsonger men till slut gav hon
upp och det blev bara jag och pappa
som satt kvar på måndagskvällarna och
såg på tv.
Vid kalas har detta utrymme alltid
varit i användning. Eftersom här finns
mest sittplatser har man här kunnat vistas flere stycken och sedan kommit till
bords för att äta.
Katterna gillade ju också soffan, men
tyvärr fick de inte alltid ligga i den då
de lossade så mycket hår. Till slut fick
de dock en filt som de kunde ligga på
och tro det eller ej men de låg verkligen
där då man såg dem. Ibland kunde det
hända att man kom in i vardagsrummet
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och såg att Ville låg i fel soffa och inte
på någon filt. Då såg man hur han visste
att han gjort fel och så flyttade vi över
honom på rätt plats.
Åren i gymnaiset ordnade jag julfester
och då vistades vi i detta rum. Vi satt
många flickor i sofforna och kollade på
bilderna från festen någon gång tidigare
och tillsammans satt vi här och öppnade de hemliga paket som tagits med
till julfesten. Ibland hade vi även en jultomte som delade ut julklapparna.

3. Då du håller i blomman och håller kniven snett kan du dra kniven. Använd
gärna en vass kniv så går det inte på tok. Med en vass kniv får du ett bra snitt.
4. Då du dragit ett snitt lägger du blomman i en skål fylld med vatten och hoppas på att blomman överlever litet längre.
Om blomman blommat för mycket kan det hända att det inte hjälper med att
läggan den i vatten. Detta märker du dock då du lagt den i vattnet, dör den ta
då bort den, kanske de andra i skålen överlever en tid till.

Vattenfotografering!
Häng med på utflykt i skogen för
vattenfotografering.
Du behöver egen kamera och
stativ. Efter utflykten är det
genomgång och 4 printar ingår.
Meddela intresse på:
www.desahr.fi
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Stora släkten

”Sku dom

rika veta
hur dom
fattiga
mår”
Vera Fagerholm

Fagerholm
Fammo

En historia om Vera Fagerholm
Vera föddes i Tenala och växte upp i Snappertuna fram till 6-års ålder då hon flyttade till Ekenäs.
När Tant Ida (Westerlund) fick höra talas om två
fattiga familjer i Snappertuna bestämde hon
och sin väninna att ta hand om varsitt barn, på
så sätt hamnade Vera hos Tant Ida. Vera gick i
skola i Ekenäs på Seminariets övningsskola.
Därefter flyttade hon, med Tant Idas familj, till
Helsingfors där de bodde 6 personer i ett rum.
I Helsingfors jobbade Vera som springflicka på
en blomsterhandel därefter fick hon jobb hos en
man som ägde en tvålfabrik för De Blindas Väl.
Tant Ida städade på ett bageri och fick där äta så
mycket osm hon ville, av den goda degen. Under tiden växte familjen hemma i Snappertuna
så År 1938 blev Vera hemkallad för att sköta om
ett nyfött litet syskon. De blev inalles 12 stycken.
1942 började Vera jobba på Ekåsen som städerska där hon sedan träffade Yngve år 1943 som
efter en krigsskada fått jobb som hästkarl i
Dragsvik. 10 maj 1945 gifte sig Vera och Yngve.
Gittas födsel
Då Gitta skulle komma till världen stod Vera och
väntade på tåget i Leksvall. Tåget stannade men
dörren gick inte upp så Vera åkte på utsidan av
tågvagnen hela vägen in till Ekenäs. Gitta kom
till världen likväl.
Vera börjar röka
Vera och två av hennes syskon skurade mattor i
Björknäs. När det blev paus tog syskonen fram
sina cigaretter och Vera tyckte det såg så gott ut
så hon började röka vid en ålder av 45. Rökte
gjorde hon i några år efter det men slutade sedan.
Körkort PÅ äldre dagar
Vera tog körkort vid 43-års ålder tillsammans
med Rita. En tuff kvinna!

Vera
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Smygrökning med Vera
Barnbarnen smygröker i köket och Vera håller
utkik efter föräldrar, om föräldrarna dök upp tog
hon hand om cigaretten och barnbarnen fick en
Sisu för andedräkten. Vilken tuff fammo vi har
i släkten!
Fest i grannskapet
Barnbarnen har fest och Vera håller koll. Festen
i full gång, farmor kommer, alla gömmer sina
drinkar och är rädda. Hon dyker upp och går ett
varv runt i rummet och frågar var vi har gömt
alla glasen. Försiktigt kommer de fram och Vera
smakar på dem för att konstatera att de var alldeles för svaga. Gänget kunde efter den gången
slappna av.
Julafton i Leksvall
Hos Vera firade man jul och alla var alltid
välkomna. Ett stort fulldukat bord med alla
julens delikatesser kunde avnjutas av hela
familjen. I många år firades julen i Leksvall.
Här behandlas egna barn och ingifta likvärdigt.
Björkudden (1932)
tillhörde Yngves mormor och morfar, familjen
Sahr, då Yngve började med egen lastbil var man
tvungen att flytta från Skogby eftersom Fiskars
hade egen bil. De kunde då flytta in på Björkudden som endast var i bruk som sommarstuga för
familjen Sahr. Där bodde de i 5 år tills huset blev
klart i Leksvall, vid det laget bestod familjen av
Vera och Ynge med barnen Gitta, Elof och Offe
samt gamla mommo Beda Sahr och Yngves
mamma Suoma Fagerholm. Fyra generationer
under samma tak.

Tusse
vera
Leksvall
F agerholm

Yngve

Farmor
Sverige
Finland

Björkudden

1925
Farmor

2004 gick Yngve bort och Vera bor nu ensam i en
lägenhet i Ekenäs.

Syskon

Tusse

Leksvall

Älskad
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”I detta tak finns det också en stjärnhimmel, små små lampor som lyser så
vackert i taket.”
Min mamma är jättefin och gó,
och i detta hus har hon trivats att bo.
Familj och vänner är en viktig del,
utan dem är hon inte hel.
Hjälp av henne man alltid får,
om man henne under dagen når.
Jag tackar dig mamma för att du finns,
snart ska jag bjuda dig på en muffins.
Janica 2012

J

Janica skriver: Ovanför vardagsrummet finns loftet var mor
och far har sovit sedan det byggdes. Innan dess sov de i det rum
som nu varit Robins sovrum. Då mor och far så att säga ”flyttade”
ut till loftet fick jag deras gamla sovrum och Robin fick mitt gamla rum. Då jag flyttade ut, i min tur, fick Robin ta mitt rum och de
gamla rummen används nu som garderob respektive gästrum.
Loftet har ett special trägolv och eftersom det är trä lever det
också. Ibland är sprickorna mellan brädorna ganska stora och
man är rädd att när brister detta? Men än har det inget hänt och
mor och far har sagt att de nog håller. I golvet finns även ett hål
ner till tvättrummet. Ett smutsnedkast. Med hjälp av det har det
varit enkelt att slänga ner kläderna i tvättkorgen och mamma
har haft enkelt att ta dem därifrån. Då denna möjlighet funnits
har det lett till att man ibland varit duktigare på att lägga ner
kläderna men ibland inte. Någon gång hände det, att då det var
städdags, kunde man fylla tvättkorgen och då var det mycket
kläder + sängkläder.
Från loftet kan man se ner i vardagsrummet och man kan även
se ut till vattnet och ner på gården. Från loftet finns det även en
balkong var man till exempel kan vädra sängkläder.
”I taket lyser stjärnorna” den filmen är bra och värd att se och
även i detta tak finns det en stjärnhimmel, små små lampor som
lyser så vackert i taket.
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höger
I taket kan
man se lamporna som lyser.
Vad fint det är
under mörka
höstkvällar.
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Robins rum

Kontorsutrymmet

I

Innan husrenoveringen 2002 var Robins sovrum föräldrarnas
sovrum. Då renoveringen gjordes och loftet kom till, fick Janica
ta detta sovrum och Robin tog Janicas. Då Janica flyttade ut fick
Robin igen byta och fick nu detta sovrum.
Detta rum har 4 stora fönster mot bakgården, man kan se både
vattnet och gräsmattan. Ena väggen inne i rummet är endast
skåp med dörrar och väggarna är för tillfället blå.
Då Janica bodde i detta rum hade hon en hängmatta i taket var
det låg många kramdjur, Robin hängde istället upp många olika
fotbolls halsdukar som han fått från olika ställen.

K

Kontorsrummet har från år till år förändrats. I början var detta ett litet TVrum. Förutom tv fanns här också ett skrivbord men till slut blev det väldigt
trångt och då både Robin och Janica behövde ett skrivbord fick tv:n och
fåtöljerna flytta på sig för att ge rum för datorer och skolmaterial.
Skrivborden har flyttats om från ena väggen till den andra för att sedan till
slut bli som de är idag. Dock fungerar det på detta sätt, då det är endast en person som skall sitta vid dem och inte två. Bokhyllan var en bra investering där
det samlats böcker och papper under åren. Förutom böcker och papper kan
man hitta kritor, målarböcker, skivor och även gamla fotografier.
Jag kommer ihåg då här ännu fanns tv och ”säckstolar” som vi kunde sitta
i. De var jätte sköna och formade sig så att man satt bra. En dag då det var
städning och en av dessa säckar lyftes upp, råkade det förstås finnas ett hål och
massor av de små vita kulorna åkte ut på golvet. Den gick inte att rädda så
tyvärr fick den åka i roskis, berättar Janica.

BRUNNSBORRNING
Borrning av energibrunnar
Borrning av bruksvattenbrunnar
Övriga specialborrningar

Om man tar sig in i det vita
skåpet kan man hitta gamla
VHS filmer,
pussel och olika spel
som vi spelat då vi var små.
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Kontakta:
Max Söderlund
Tel. 010 219 5469
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De nya gröna
tapeterna i
Robins gamla
sovrum.

gästrum
Gästrum
&
Garderob

Robin sov förut i dagens garderob. Det var
lågt till tak men eftersom han var så liten gick
det bra för honom att sova där då. Idag, då
Janica har flyttat ut, sover Robin i hennes gamla
sovrum. Han har pyntat det med massor av
olika fotbollslags halsdukar och eftersom där
nu finns kyla i rummet har han det väldigt svalt
och skönt under sommaren, då det oftast blir
varmt på övrevåningen. Idag har mamma fyllt
garderoben med kläder och där finns även
lakan och andra saker som fyller rummet.

I garderoben
kan man hitta
allt möjligt.
Förutom
kläder finns
där skor,
gardiner, lakan
och utklädnadskläder.

D

Dagens gästrum i Bonäs har tidigare varit Robins rum och innan dess var
det Janicas rum. I detta rum har Janica lekt med sina dockor och korkar som
hon en gång samlade på. Peter var ibland med och en gång byggde han en
fin lastbil som hon kunde transportera djur i då hon lekte med sina dockor
och deras djur. Efter henne flyttade Robin in då Janica tog föräldrarnas
sovrum, då huset byggdes ut. Väggarna omtapetserades då till gröna med en
fotbollsboard eftersom Robin alltid gillat och gillar fotboll.
Från detta rum kommer Janica speciellt ihåg sin Grundig tv som varje julaftonskväll/natt spelade Eva och Adam då de sålde filmerna i jultidningarna.
De var flere timmar långa, men det bästa med de jularna var då man kom
hem och fick se på Eva och Adam tills Tette kom och bad henne stänga för att
alla skulle sova. Vem kan säga nej till Eva och Adam?
Janica flyttade ut från detta rum och böt tapeter i föräldrarnas förra sovrum,
de blev då blåa. Flytten från ena rummet till det andra skedde i hastig takt.
Tapetseraren kom och tapetserade Janicas sovrum och efter det fick hon hastigt
flytta in sina saker eftersom han senare på dagen skulle tapetsera Robins
sovrum.
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NYTTIGA GRÖNSAKER

- och annan fakta

SPENAT PAPRIKA MOROT

SALT

1 TOMAT

Blanda ägg, salt, peppar och vatten. Tillsätt
sedan tärnad tomat och 2 dl spenat. Rör om
och lägg i stekpannan. Efter att ägget stekts
litet, lägg då i fetaostbitar. OBS! Stekpannan
skall vara på svag värme 3 eller 4 beroende på vilken effekt din spis har. Servera
med apelsinklyftor eller ett glas röd- eller
svartvinbärssaft.
Tips: Vill man kan man även lägga i oregano
för att få bra smak.
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1 VITLÖKSKLYFTA

GRÖNSALLAD

350G KIKÄRTER

RIS/POTATIS

Finhacka och fräs löken, vitlök och champinjoner. Ställ åt sidan och låt svalna av.
Blanda kikärtor och tärnad fetaost i en bunke.
Mosa ihop det till en potatismos konsistens.
Knäck i ägg och rör ihop med lök, vitlök- och
campinjonerhacket.
Halvera paprikorna på längden och kärna ur
dem. Fördela färsen i paprikorna. Lägg dem
på galler och kör ca 20 minuter i 225 grader.
När ca 5 min återstår, strö lite riven ost över
och avsluta under grillelementet.
Kan serveras med allt från potatis, ris till en
fräsch grönsallad. Jag föredrar sallad och
dressing i form av keso.

Pinterest är en webbtjänst
där användare kan ladda upp,
organisera och dela med sig
av sina bilder. Användaren kan
också dela med sig av de bilder
hon/han hittar på webben.
Via pinterest kan du få inspiration till klädder, inredning och
smycken.

Har du någon gång funderat på hur du
lägger på dig dina byxor? Hur torkar du
dig efter duschen?
Dessa exempel är några i vardagen
som fungerar som en robot, du tänker
inte vad du gör. Hur skulle det vara om du
nästa gång funderar på att börja med det
andra benet då du klär på dig byxorna eller varför inte gå ut genom en annan dörr
än den du alltid går ut genom?

Morots- och Bönbiffar

PEPPAR
1 MSK JAPANSK SOJA

SALLAD

Tenala Torg

SÅS

SALT

SERVERA MED POTATIS

Boktips

Hammarbyserien
För tillfället ingår det 5 böcker i hammarbyserien och den otroliga författaren är Carin Gerhardsen. De böcker
hon skrivit hittils är:

2 MSK POTATISMJÖL

2 MORÖTTER

1 GUL LÖK

OREGANO

2 ÄGG

FETAOST

2 DL SPENAT
PEPPAR

3 PAPRIKOR
200G FETAOST

Morötterna innehåller karoten som levern omvandlar till A-vitamin. Och som
tidigare konstaterat är A-vitamin
bra för synen. Förutom synen är
morötter också bra för huden, blodsockersänkande, bra för hjärtat och
dessutom bra mot magcancer.
Om du äter 100 gram morötter
om dagen får du i dig 165% av det dagliga intaget av A-vitamin.

1/2 MSK PRESSAD CITRON

Fyllda Paprikor
350G CHAMPINJONER

Morgonmål med Spenat

Röd, grön och gul paprika är de olika färgerna
som finns. Dessa paprikor innehåller olika
mängd av olika ämnen. Även kalorivärdet är olika för dessa 3.
Paprika är en antioxidant, vilket
skyddar mot cancer. A-vitamin, Cvitamin och E-vitamin räknas som
de viktigaste antioxidanterna. För
att få i sig mycket antioxidanter
kan man äta: frukt och bär, nötter och frön och
dessutom grönsaker. Kålväxter är superantioxidanter. De är bra för immunförsvaret och
de sänker det onda LDL-kolesterolet och renar
även kroppen från toxiner.
Den röda paprikan innehåller mer näringsämnen än den gula och den gröna. Paprikan
innehåller C-vitamin, bra med E-vitamin, B6,
B9-folsyra och mangan.

1 ÄGG

Spenat sägs innehålla mycket järn, dock innehåller spenaten också oxalater som gör det svårt
för kroppen att ta upp järn. Det betyder att då du
äter spenat borde du även äta någonting med C-vitamin som hjälper kroppen att ta upp järnet. C-vitamin hittar
man i: potatis, sura bär, paprika, citrusfrukter, röda och svarta vinbär.
Förutom järn och oxalater innehåller spenat också A-vitamin, E-vitamin och ett antal antioxidanter; karotenoiden
lutein.
A-vitamin har betydelse för ögats funktion och
mörkerseendet, epitelceller som täcker ytorna
på slemhinnor och hud, resistensen mot infektioner, förgiftningar och allergiska reaktioner.
E-vitamin skyddar blodkretsloppet mot
förkalkningar och blodproppar. E-vitamin förbättrar även sårläkningen. E-vitamin ökar även
effekten av A-vitamin och skyddar lungorna mot
luftföroreningar.

Hur klär du på
dig dina byxor?

Låt bönorna rinna av. Riv morötterna. Mixa
dessa så de blir halvt mosade. Blanda i
potatismjöl, soja, citron, salt och peppar och
smaka av.
Forma det ganska lösa moset till ”pannbiffar”
och stek på måttlig värme i olja 8-10min. De
ska få färg på bägge sidor och bli genomvarma.

- Vyssan Lull
- Mamma, Pappa, Barn
- Pepparkakshuset
- Helgonet
- Gideons Ring
Böckerna är väldigt bra och själv
tycker jag att man inte kan förutse vem
som har gjort vad. Ibland förklaras
olika händelser på ett ganska rått sätt,
men ändå är de värda att läsa. Den
nyaste boken har ännu inte tryckts i
pocketformat men så fort den gjort
det tänker jag köpa den och börja läsa.
Böckerna är så spännande att man
inte kan lägga ifrån sig dem då man väl
börjat.

På cdon.com kan du beställa den
senaste boken, Gideons Ring, endast i
bokformat för 22.95€.

5 saker du inte visste om djur
1. Fjärilar känner smak med fötterna.
2. Krokodiler kan inte räcka ut tungan.
3. Elefanter kan inte hoppa.
4. Kackerlackor kan leva i veckor utan
huvud. Huvudet kan fortsätta röra sig i
flere timmar utan kropp.
5. Alla isbjörnar är vänsterhänta.

Detta visste du inte om
drömmar!

Besök Tenala torg!
Maj-Oktober lördagar 8.30-12.00

Drömmar är ett evigt mysterium som vi
aldrig kommer förstå oss på men ack
så intressant. Visste du att många människor drömmer i svartvitt och då man
snarkar drömmar man inte.
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Källaren

Källaren var förut en potatiskällare, idag har det
förändrats till en bar med vinkällare,
hobbyrum, badrum och vinkällare.
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Till fotograferingen såg jag en bild på
detta, var man kunde ha ljus i spisen
och så gjorde jag. Idag brukar mamma
sitta här med tända ljus och röka
vattenpipa då det börjar vara för kallt
att sitta utomhus.
Janica

Baren
Vid baren har vi spenderat
många timmar med något
gott att dricka.

B

Baren har gett många trevliga minnen. Otaliga sena timmar har spenderats vid
baren. Om inte med ett glas i handen vid baren, så på ”dansgolvet” eller på scenen
lekandes med ljusslingor och döskallar som man kan hitta i källaren. Eftersom grannar inte funnits två meter från huset, har musiken kunnat duncka på som på ett riktigt
diskotek, och de olika diskolamporna har lyst genom röken från rökmaskinen.
Baren har kunnat erbjuda många läckra drinkar och det i många goda vänners sällskap. För att nämna ett minne har både Janica och Robin tagit sina första drinkar vid
denna bar. Ibland har det slutat lyckligt och ibland olyckligt.
Om man inte alltid haft sällskap har man kunnat spendera timmar med att se på
resesouvenirer och kunnat drömma sig tillbaka till de olika resom som varit.
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”Under Janicas gymnasietid hade ett
gäng flickor
ofta fester i
huset.
De började
med att vara
uppe i matsalen där de
åt...”
Kalle forsberg
Kalle Forsberg murar
trappan i skick.

Robin är med och kollar på
Kalle att han gör allting rätt.

Å

Året var 2003. Då var katterna små och gömde sig ibland under ismaskinen i baren. Peter
försökte en gång locka ut katten men den bara
låg där och fräste då den inte ville komma ut.
När han sedan kom upp i vardagsrummet
visade det sig att båda katterna låg i soffan, vad
hade då fräst under ismaskinen?
En tid senare, samma dag då Peter och Tette
skulle åka till USA, då Peter eller Tette gick ner
till duschen såg man upp på hyllan och kunde
se ett ormskinn som låg över en prydnadsorm.
Efter det kunde man även dra slutsatsen vad
som hade fräst under ismaskinen då katterna
legat i soffan.
Ormskinnet fördes till analys och då kom det
fram vad det var för en orm som var inne i huset.
Än idag, 2012, har ingen sett den i huset. Vi fick
dock reda på att det antagligen var en snok som
hade levt nere i källaren.
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det blev mer spännande att sitta där nere och
Under Janicas gymnasietid hade ett gäng flickha en stor skärm att spela på. Janica spelade en
or ofta fester i huset. De började med att vara
tid Underground bilspelen
uppe i matsalen där de
och Robin har spelat olika
åt och sedan drog de sig
fotbolls- och ishockeyspel,
ner för att festa i källaren.
...en projektor som
men idag har han flyttat
Vem behöver fundera på
projicerar på en vit
upp till vardagsrummet
krog då man kunde vara
vägg var man kunde
och där drar han soffan
där och ingen behövde
fram mot tv:n och sitter
trängas? Idag ordnas det
se på film.
där och spelar. Om inte
ibland fest och Robin och
ensam så sitter han med
hans kompisar brukar
många kompisar och har
ibland sitta där nere. Om
spelkvällar.
man inte röker sisha vid spisen så kunde de sitta
Soffan i källaren har varit indelade i tre ”stolar”
vid baren eller se på någon film.
så man kunnat ligga om man velat det. En skön
I källaren finns en projektor som projicerar på
soffa kan man verkligen säga.
en vit vägg och där kunde man sitta och se på film.
”Det var tufft att spela där nere då man hade
Om man inte såg med hela familjen så kunde
så stor skärm och ljudet blev så mäktigt att det
man se med kompisar. Även olika spelkonsoler
kändes nästan äkta.“ ,säger Janica.
kunde kopplas till projektorn och även ljud så

I trappnergången finns olika
samlade saker från olika
fester och födelsedagar.
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Hyllan var vin skulle lagras.
För tillfället är den ganska
tom men olika tillbehör
finns.

”Vid tanken av en vinkällare känner jag en doft av både vin och ost,
möjligen en källarlukt då jag ser framför mig ett valv var vinet förvaras.”

Vinkällaren

Janica

ett mysigt ställe

V

Vinkällaren hann inte bli färdig. Det som saknas är kylan, som skulle
installeras där så att man skulle kunna lagra lådvis med vin från olika
besökta vingårdar. Tyvärr fylldes det inte heller med vinlådor men en
och annan vinflaska fick ta plats på vinkällarens hyllor. Kanske det
används flitigare av dem som kommer använda det i framtiden.
I vinkällaren finns också ett lönnrum bakom en vägg, precis som i
gamla slott.
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”Då jag till fotograferingen funderade på hur jag skulle kunna fixa
det så att det skulle se ut som en vinkällare, tänkte jag på ett bord
med stolar och glas så att man skulle kunna sitta och provsmaka
i vinkällaren. Tyvärr fanns det inte något bord med stolar som
passade in så det fick bli ett högre bord var man kunde stå runtom
och provasmaka.” , säger Janica.
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Peters glas samling
Under många år och resor har Peter samlat på olika glas från olika
speciella platser. Bakom varje glas finns en story, den ene bättre än den
andre.

New York

11 september 2003 var Tette och Peter i New York och efter att
bevittnat årsdagen vid ground zero gick de till en lokal bar. Då
de steg in var det som att stiga in på en saloon 1856 i Texas.
Mannen bakom disken hade en härlig south side accent och
Jonas var tvungen att gå ut och kolla var personalen hade
lämnat sina hästar.

”Stopet som jag drack ur bad jag sedan att få köpa men
mannen bakom disken sa nej. Han var yankees fan och ville
absolut ge glaset till mig.”, säger Peter.

Olivers In

Mia gick i skola i Vasa och Peter var uppe och besökte henne.
De hade hört talas om Ollis så de var tvungna att besöka det.
Där var just ett sånt party som man väntat. I baren stod Macke
Nordström som var en gammal bekant. Där såg de en massa
andra Ekenäsbor och en hel del armékompisar. Det var som
att komma hem. Stopet var en gåva från krogen.

Hoegaarden

1999 deltog Aquael eco energy ( senare Thermofloor) i en
mässa i Tammerfors. Efter mässan stannade Peter och Thors
på vägen till hotellet, på en känd ölpub. Peter och Thors
beställde in en varsin weisbier. Peter gillade stopet och frågade om han kunde få köpa ett. En tråkig servitör svarade att
de säljer inga stop, vilket var synd för dem.
– Kolla dem så att de inte tar stopet med sig hem.
Thors sade att detta fixar vi. Då kom det in en ny servitris
som just skulle börja jobba. Hon tog på sig sitt förkläde och
så kom hon ut till borden. Då tog Thors sitt stop och satte det
på golvet. Just före hade en bekant till dem anlänt till bordet
och bvar törstiga, så när servitrisen gick förbi bställdes 2 stop
in (Peter hade lite kvar i sitt) Det kom in två stop till och de
fortsatte att dricka alla tre. När de var klara och skulle gå,
kom den första servitören med arg blick och kollade. Där stod
3 tomma stop på bordet och ett tomt i vår väska.
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zeunerts

Zeunerts var ett lokalt bryggeri i Sollefteå, Norrland. År 1995
tog Peter kontakt med Eufor Ab för att börja importera deras
värmepumpar, blev Peter inbjuden till Härnösand på kurs. Till
saken hör att då man är på en två dagars kurs hör det alltid
till en middag men nån öl den första kvällen. Eftersom Bengt
Sandström (ägare av eufor) var personligt bekant med Lennarth Lund ( ägare av Zeunerts bryggeri), fick man inte lämna
Härnösand utan att ha smaka på deras öl. Provsmakningen
skedde på den lokala restaurangen Apoteket i detta stop.
När det blev ekonomiska problem för Eufor sammanförde
Bengt Peter med Thermotech ( Var Lennarth var delägare
och med högsäte i Sollefteå) som Peter senare kom att ha ett
väldigt nära samarbete med. Tio år av golvvärme. Först som
agent, sedan sålde vi agenturen till dem och Peter blev kvar
som ledare för deras dotterbolag fram till 2012.
När Thermotech firade invigning av sitt nya kontor hade
Lennarth sänt ner en hel pall (1,2x1 botten, 2m hög)) med
Zeunerts öl.
–Sägt till om den tar slut, så skickar jag ner pojkarna med
trucken och hämtar en pall till.

Kruset

Kruset är från världens största inomhusparty, oktoberfest i
München 2008. I tältet var vi 4700 personer.
2012 kommer oktoberfesten att ha mondre utrymme än förr,
nu endast 26 hektar. De har även bytt ut glas-glasen till plastglas eftersom det är så många som stött sig på glas då de
gått sönder. I år är det den 179:onde gången som oktoberfest
ordnas och från idag, 13.9.2012 är det nio dagar kvar. Denna
fest är mellan 22.92012–7.10.2012.
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Drinkar
- för den som vill uppleva nya smakupplevelser en lördagkväll.
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Appletini
4 cl Vodka
2 cl Sourz Sour Apple
1 cl Citronjuice

Skaka vodkan och Sourz
Sour Apple i en shaker med
krossad is, sila över ett kylt
cocktailglas och skvätt lite
citronjuice över.
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D

Då Robin och Janica var små och skulle duscha fyllde de ett lågt
fat med vatten som de lade över silen i duschen. Då golvet fylldes
av vatten hällde de shampoo på golvet och då vattennivån var ca
två cm hög satte de sig på golvet och åkte från ena sidan till den
andra. Visst var det kul men om man åkte för länge var rumpan
ganska sjuk efter en längre golvtur.
Bubbelbadet har också använts ofta. En gång satt fem stycken
i badkaret, barnen var små då, och de rymdes riktigt bra. Idag
ryms de inte lika många, men två går helt bra. Då man lägger sig
i badkaret med ett fyllt glas av is och cider, musik i högtalarna
och sedan tar några tvålar och lägger på bubblet, är det som att
vara på ett spa, dock helt ensam. Då man inte längre orkar ligga
och badda kan man ta skrubbhandskarna eller en skrubborste
och skrubba sig ren. Efteråt är det en skön dusch som väntar och
man kan känna sig fräsch hela kvällen efter badet.

Badrum
Ett hemma spa var du kan rymma
från vardagens alla händelser.
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Till Vänster
Badkaret var man ligger och
badar. Vackra ljus brinner
och badkaret är småningom
redo att användas.
Utsikt har man ner mot
vattnet.
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Då duschen flyttades ner till källaren, från lilla
wc:n på mellan våningen, blev det utrymme att
använda den övre wc:n då någon annan kunde
vara här nere. På mornarna var det ibland kö till
duschen då alla behövde duscha innan jobb/
skola, men det gick till slut bra då det sällan
hände att alla behövde duscha tillika på morgonen. Eftersom man kunde göra sig färdig på
mellanvåningen gick det fort då man endast
duschade och sedan kunde gå upp för att göra
sig färdig på mellan våningen.
I skåpet under lavoaren fanns en låda innehållande leksaker som man kunde leka med i
badkaret/duschen. Där fanns bokstäver som
man kunde lägga i vatten och sedan lägga upp
på väggen och de hölls där. Till badkaret fanns
också båtar och barbie dockor som man kunde
leka med som liten. En båt hade till och med
motor som man körde omkring med.

”På mornarna var det ibland kö till
duschen då alla behövde duscha innan
jobb/skola, men det gick till slut bra då det
var sällan som alla behövde duscha tillika
på morgonen.”

Då mamma och jag gick igenom skrubben nere i
garaget hittade vi denna låda, dock hade mössen
tyckt att bokstäverna var goda, vilket ledde till
att hela korgen slängdes i roskis och de sakerna
ser vi nog inte igen, förklarar Janica.

Ovan
På bordet bredvid lavoaren finns två små troll
och även olika smycken i en fin smyckeshållare. Spegeln är tonad i en mörkare toning
vilket gör att man ibland måste gå upp till
övre våningen för att göra sig färdig, så att
man kan se hur man ser ut i dagsljus.
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KUSINERNA
Eftersom vi är en stor familj så finns det även några
kusiner och många småkusiner. Här listas Robins och
Janicas kusiner + dem själva.

1
4
7
76

Janica Söderlund
Född: 19.04.1990
Syskon: Robin
Bor: Jakobstad/Ekenäs
Studerar: Novia, Formgivning

Simon Haglund
Född: 03.08.1994
Syskon: Sofia
Bor: Vörå/Ekenäs
Studerar: Norrvalla

Ellinor Fagerholm
Född: 19.01.2004
Syskon: Natalie, Selinda
Bor: Ekenäs
Studerar: Hakarinne åk 2

2
5
8

Robin Söderlund
Född: 08.05.1994
Syskon: Janica
Bor: Ekenäs
Studerar: Ekenäs Gymnasium

Natalie Fagerholm
Född: 06.10.1996
Syskon: Ellinor, Selinda
Bor: Pargas/Ekenäs
Studerar: Axell, kosmetolog

Emma Johansson
Född: 24.01.2000
Syskon: Emil
Bor: Tenala
Studerar: Höjdensskola åk 6

3
6
9

6

Sofia Haglund
Född: 16.06.1992
Syskon: Simon
Bor: Åbo/Ekenäs
Studerar: Novia, Medborgaraktivitet

4

I Robins och Janicas släkt finns det massor
av småkusiner och kusiner. Dessa är de
kusiner som de har gemensamt. Kolla vilket
härligt gäng!
Jag (Janica) är verkligt glad över att vi är en
så härlig familj. Med kusinerna har vi väldigt
mycket kontakt och ses ofta på både kalas
och olika fester. Ibland åker vi även på resa
tillsammans, vilket är super kul. Resorna till
Polen med Sofia och våra mammor har blivit
en tradition vilket vi gillar!
De flesta foton är konfirmationsfoton som
är tagna av Janica. Dock fins det fortfarande
några som inte är konfirmerade men kanske
i framtiden?

Selinda Fagerholm
Född: 15.10.1997
Syskon: Natalie, Ellinor
Bor: Ekenäs
Studerar: Högstadiet 9:an

Emil Johansson
Född: 06.08.2003
Syskon: Emma
Bor: Tenala
Studerar: Höjdensskola åk 3

7
5

9

3
1

8

2
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Vill du se
en Geysir?

Bastu

B

Bastun är ett experiment. De stenar som finns på väggarna härstammar från
Estland och de är en kalkliknande sort. I dessa stenar kan man hitta fossiler.
Det som man kan hitta är bland annat olika snäckor.
Golvstenarna i badrummet och bastun är spektrolite och dessa köptes från
Skaldo Stone efter konkurssen.
Den speciella bastulaven byggdes för den skull, att man skulle kunna koppla
av i halvliggande ställning. Detta kan ibland behövas efter en tung arbetsdag.
Dock uppstod ett problem med en liggande bänk och vattenkastning på bastuugnen. Efter litet tänk, löstes problemet och det byggdes ett rörsystem med
kran i väggen. Nu kan man endast vrida på kranen så kommer vatten ut från
taket och landar delvis i ugnen och på golvet.
Dörren in till bastun är tonad i en mörkare ton. Den måste man försiktigt
stänga eftersom det smäller, då där inte finns några ”dämpare” till dörren. I
bastun finns även ett litet fönster som man kan se ut på åkern, den är även
bra för syreintagningen i bastun, då det ibland kan vara jobbigt att sitta där.
Efter bastun har man nära till duschen och även ut om man vill doppa sig i snö
då det är vinter. Till vattnet är det en längre väg men då används bastun vid
stranden.
Under olika fester, och även vanliga dagar, har bastun varit i användning.
Mången man har fått bada i denna bastu, dock rymmer den inte många
personer, men det räcker bra till då man är fyra stycken med liten bak. Tur har
det även varit, då ismaskinen varit utanför bastun, detta har lett till att man lätt
kunnat ta med sig någonting kallt att dricka i bastun.

”...dock rymmer den inte många personer,
men det räcker bra till då man är fyra
stycken med liten bak.”

AIRLAND
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Skulle du våga sätta
dig på en häst?
AIRLAND

80

MUSIK
hobbyrum
Vid utbyggnaden av huset fick även källaren ett nytt rum. Rummet blev använt som ett hobbyrum var man kunde sitta vid datorn, spela musik, spela biljard och även träna.
81

Då skall du besöka island. Ett
ställe var du kan
njuta av underjordens krafter.

V

Vid utbyggnaden av huset fick även källaren ett nytt rum. Rummet blev använt
som ett hobbyrum var man kunde sitta vid
datorn, spela musik, spela biljard och även
träna. Ett rum för det mesta helt enkelt.
Rummet delades även in i en mindre del,
var det blev en skrubb, dit alla möjliga säsongsprylar såsom julpynt och påskpynt
samlades.

I hobbyrummet finns en träningscykel och
hantlar som man kunnat träna med i källaren. Vissav mornar har någon suttit vid
cykeln innan skoldagen eller arbetsdagen,
man har blivit pigg och sedan haft orken
hela dagen. Dessutom har man motionen
undan för dagen och måste inte gå ut på
eftermiddagen om man inte orkar. Då har
man tid att göra andra saker istället.

Det var en tid då Peters bänd, Perniön Pojat eller AD/HD, spelade nere i källaren då
de ännu inte hade ett övningsutrymme. Eftersom där fanns ett PA-system med mixer
gjorde det möjligt för dem att spela i källaren. Tette och Janica satt i vardagsrummet och såg på tv och lyssnade på då de
spelade. I källaren fanns trummor, gitarrer,
flöjter och en keyboard. Alla dessa redskap
behövs då man spelar.

Då det har varit fest i huset har biljardbordet ibland varit i bruk. Det har varit roligt
att spela biljard med kompisar och ibland
har det använts som inlärning i det finska
språket. Ellinor har varit duktig och pratat
finska med Janica då de spelade biljard en
gång. Vad bättre sätt att lära sig finska än
med ett yngre barn som kan?

I hobbyrummet kan man också se en hylla
var det finns ett tiotal cd-skivor och ett tiotal
filmer. Då det gäller skivorna och filmerna
kan man hitta allt möjligt.

AIRLAND
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Robin och hans kompisar har haft LAN
partyn i källaren, och en gång då Peter kom
ner i källaren låg där sju pojkar och sov som
hade övernattat efter en lång spelkväll.
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Tvättrummet
I tvättrummet har Tette vistats många timmar. Från smutsnedkastet har det slängts ner kläder i mängder och hon har haft den
äran att få tvätta efter oss smågrisar.

T

Tvättrummet utvidgades 2002 då resten av
huset förstorades. Detta rum har varit till bra
hjälp vid tvättning av kläder. I detta rum förvaras
kläder som är både rena och smutsiga, träningskläder hänger på knaggarna och på skohyllorna finns allt från klackskor till gummistövlar.
På loftet finns ett hål var man kan kasta ner
kläderna och då hamnar de i smutsnedkastet.
Detta har gjort att man snabbar och lättare kunnat kasta ner kläderna än att hämta dem ner
för trapporna och gå till tvättrummet. Inte skall
man göra det svårt då man har det såhär lätt och

84

Latokartano
Till födelsedag/morsdag kan det ibland vara svårt att hitta på en fin present. Varför inte utnyttja
denna fina plats! Bjud någon på picknick vid forsen och njut av de vackra vyer som naturen ger dig.
Vilken härlig present att komma till då det är varmt och fint väder. Packa din picknickväska och
häng med ut i naturen! Och du, glöm inte kameran!

enkelt. Ingen destomer sortering men det skedde i följande steg, Tette.
Tvättrum brukar ibland vara ganska tråkiga
men från detta rum kan du se ut på framsidan
av gården och ha koll på vilka som kommer och
vilka som går. Fönstret ger även ljus till rummet
och gör det lättsamt att vara här.
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Varför inte göra en
annorlunda dukning?

Terass
86
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”Ni talar om utsiktn hit och utsiktn dit men va
gör ni me den när
ni ändå aldrig är
hemma?”
Ernst Söderlund

Till vänster
Utsikten från terassen. Ack
vad fint. Detta kommer vi
verkligen sakna.

A

Augusti 1994 firades Robins dop på terassen. Prästen hade då
glömt att ta med sig en handduk så Tette sprang då in för att
hämta en servett. Hon hittade en vit och sprang ut tillbaka för
att ge den till prästen och fick då se hans min då han läste på
andra sidan servetten. Tette hade tagit den med sig och såg att
ena sidan var vit, dock när hon gav den till prästen och vände om
den stod det: Det gör ingenting fast du lämnar lite sprit kvar då
du går.
Förutom dop har även Janicas konfirmation firats år 2005 och
Robins år 2009. 2009 firade vi även Janicas studentdimission. Då
var sidodörrarna öppna och många människor var här på kaffe.
Efter kaffet drog Janica iväg på studentfesten till Knipan och
resten stannade kvar och fortsatte med saft och kaka.
Vi fortsätter på ämnet fira och kan även berätta att här har firats
Rita och Offes 60-årsdagar. Offes nere vid stranden men Ritas
firade vi på terassen och inne i biblioteket. Förutom födelsedagar
har här även firats kräftskiva och julfester. Ibland har vi varit så
många människor att markiserna och de skjutbara dörrarna, som
Peter hittade på, har kommit väl till pass under flere av dessa
evenemang.
Under semesterdagar har Peter och Tette ätit morgonmål otaliga gånger på terassen, och stridit otaliga gånger om vem som
skulle få läsa morgontidningen först. Efter ett tag förstod de att
börja prenumerera på en tidning till, vilket lättade stämningen
vid morgonmålsbordet. Då även Robin och Janica ville läsa den
först började en regel, den som hämtar den från postlådan får
läsa den först.

Till vänster
Då markiserna är utfällda
hänger de på dörrarna så
att de inte böjs sönder. Bra
skydd ifall det regnar då
man planerat någon fest
utomhus.

Tillsammans med många goda vänner och familj har det på
terassen ätits god mat i gott sällskap. Även en och annan vattenpipa har rökts på terassen. Både Robins och Janicas kompisar har
avnjutit en pipa då och då.
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”Under semesterdagar har Peter och Tette ätit
morgonmål otaliga gånger på terassen, och
stridit otaliga gånger om vem som skulle få
läsa morgontidningen först.”

till vänster
Bordet som vi suttit vid
många gånger, på franskt
vis. Här har vi njutit av utsikten mot vattnet, vi har inte
behövt drömma oss bort då
stället i sig varit så fint.

Bilder från Janicas studentdimission
och Robins konfirmation. Två trevliga
dagar i Bonäs med släkt och många
vänner.

til höger
Om det är mycket folk
som skall sitta på terassen, kan det vara skäl
att öppna sidodörrarna.
Ibland kan det dock blåsa
då de är öppna.
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Vattenpipa
Vattenpipa samlar goda vänner omkring sig. Alla vill vara
med på en pipa. Det är gott men framförallt trevligt.

Locket läggs
över keramikhållaren och
ovanpå gallret
läggs en bit kol.

Tobaken tas
med en tång
och läggs i
denna keramik
hållare.

Se till att slangen är
ordentligt fast.

Till höger
Här kan man se ingången till
huset från terassen. Dessa
dubbeldörrar går att öppna,
vilket kan göra det lättare att
komma ut till terassen.

Drar in röken
från denna.
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Fyll halva
med vatten
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Faktaruta
Namn: Janica Söderlund
Född: 19.04.1990
Studier: Gymnasiet 2006–2009
Karis folkhögskola; Web Design 2009–2010,
Yrkeshögskolan Novia; grafisk
formgivning 2010–(2014)
Bästa film: Taken, Ondskan.
deSahr startade: 2012
Jobb: Uppdaterare för Finska
kocklandslaget, Café Carl
de mumma, Salladscafé och
andra små ströjobb.
CV: Hittas på www.desahr.com

www.desahr.com

Under åren i skolan har vi fått göra många
olika uppgifter. Ibland har vi även fått uppgifter utifrån som man själv kunnat
bestämma om man velat göra eller inte.
Dessa fyra bilder som finns här är gjorda i

skolan och de är skoluppgifter. Min portfolio
kan ses på www.desahr.com. Förutom olika
grafiska uppgifter kan man även hitta olika
fotografier som jag tagit under många år.

Tidningen är gjord av deSahr. Personen bakom deSahr heter Janica Söderlund och som bäst studerar hon till grafisk designer i Jakobstad.

V

Varför grafisk design?
Efter gymnasiet var min framtid oviss och jag
sökte in på olika platser och kom sedan in på
webbdesign vid Karis folkhögskola var jag studerade i 1 år.
Då jag var färdig från Karis kände jag att jag
ville göra någonting liknande. Min mor var snäll
och hittade en linje för mig i Jakobstad och sommaren efter Karis flyttade jag upp till Jakobstad.
Jag kan väl hålla med om att det inte var det lättaste att flytta iväg då Dennis precis kommit ut
från militären och då flyttade jag upp till Jakobstad. I dagens läge ångrar jag det inte alls. Jag
trivs i Jakobstad och studierna är bra. Jag trivs
med studierna och planen är att bli färdig år
2014, efter det är framtiden osäker.
Hur tänker du om framtiden idag?
Som tidigare skrivet är den oviss men några
planer har jag självklart. Konstindustriella är en
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Själva utseendet på logon, typsnittet, var ingen enkel match. Dock hittade jag ett tyspnitt
som jag kände att jag ville använda mig av och
gjorde om det en aning för att det skulle funka
för mig. Då jag hade gjort
logon färdig började jag med visitkortet. Att
välja hur framsidan och baksidan skulle se ut,
både färgmässigt och med text, var lättare sagt
än gjort.

möjlighet och sedan hade jag förra året kontakt
med en skola i London så dit kanske jag tar kontakt för att studera vidare. En sak är säker, som
det känns idag är jag inte redo att börja arbeta
efter skolan.
Hur kom du på deSahr?
DeSahr kom jag på under en lunch. Jag var på
praktik i Ekenäs och under förmiddagen fick jag
en uppgift att hitta på mitt egna visitkort och
konstaterade då att jag behövde en logo.
Tidigare under sommaren 2012 gick jag och
några andra från släkten igenom en gammal
kappsäck var vi hittade ett gammalt pass med
efternamnet Sahr. Sahr var efternamnet på min
gammelmorfars mamma, innan hon gifte sig
med fagerholm. Då jag kom i kontakt med Sahr
kände jag direkt att detta skulle jag kunna använda som ett design namn.
Så, under lunchen dök det plötsligt upp från
ingenstans - deSahr - ska det bli!

De står för design och Sahr för efternamnet. Min
tanke är att om fem år byta mitt efternamn till
Sahr, då förstår man mitt företagsnamn bättre
än vad man gör idag.
Själva utseendet på logon, typsnittet, var ingen enkel match. Dock hittade jag ett typsnitt
som jag kände att jag ville använda mig av och
gjorde om det en aning för att det skulle funka
för mig. Då jag hade gjort logon färdig började
jag med visitkortet. Att välja hur framsidan och
baksidan skulle se ut, både färgmässigt och med
text, var lättare sagt än gjort. Till slut kom jag
dock fram till att turkos och beige skulle kunna
passa. Inte för häftigt men inte heller för vanligt.
Trycka dem fick jag göra på praktiken och det
var också ett projekt. Färgen ville inte bli som jag
själv ville att den skulle se ut, men efter många
provprintar fick jag till slut rätt färg och jag blev
nöjd med slutresultatet.

95

Tette njuter av konjaken i konjakshörnan.

Cognac dricks ur ett konjaksglas eller
eventuellt en konjakskupa.
Till att börja med bör man hålla glaset långt nedanför näsan (ståendes
i midjehöjd och sittandes i knähöjd).
Fram träder då oftast en mild doft av
blomster. Man ska alltså inte börja med
att, som vid vinprovningar, sticka näsan
djupt ned i glaset. Detta kan ge en alltför stark, näst intill bedövande, doftupplevelse. Man kan värma cognacen
lite med handen om lukten inte är tillräckligt kraftig.

Konjakshörnan
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dynor
Dessa dynor hämtade Anne
från inredningsaffären i
Pargas.

D

Denna härliga konjakshörna kom till när
huset byggdes till år 2002. Konjakshörnan
befinner sig på en av de få platser där
kvällssolen hittar fram på Uddars, allt från
ca kl. 18–20.30 sommartid, under så lång tid
hinner man dricka ett antal konjak, om man
så vill.
Hörnan är planerad av Tette. Hon har även
njutit av många goda konjak under de sista
tio åren i hörnan! Här har druckits Renault,
Martell, Meukow osv. tillsammans med
många goda vänner.
Anne förärade konjakshörnan med två fina
dynor som hon köpt i en inredningsaffär i

Pargas, även det lilla vita bordet som brukar
stå i hörnan passar perfekt och ger hela
platsen sin rätta stämning.
Konjakspiporna som man alltid använder i
Uddars härstammar egentligen från Vera och
Yngves hus i Leksvall och är gjorda i Muurla.
I konjakshörnan har man också kunnat njuta
av annat än konjak och sol och då är det som
det var denna dag, efterrätt. Efterrätten är
gjord av rabarber från gården i Bonäs. Dock
får man inte glömma konjaken till kaffet
förstås.

Renault,
Martell, Meukow osv.
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I

I början var rondellen gjord och planerad av Tette och
Peter. Efter en tid fick Janica intresse för att göra om rondellen och då införskaffades stenar, växter och en fontän
planerades. Fontänen gjordes av en gammal grå kruka, var
det sedan rann vatten ner bland små stenar och sedan ner
i bassängen.
Växterna inhandlades från Tahvoset i Pojo och några
andra växter köptes från Sussis blomland i Bonäs.
Då jag fotograferat under sommaren har rondellen blivit en
aning bortglömd. Fontänen har inte varit igång under sommaren, och därför kunde jag inte fotografera allting i rondellen då där fanns massor av löv. Några blommor hittade jag i
rondellen och några fler kan även ses på sidan 110–111.
Massor av fina blommor finns i rondellen. Under sommaren blommar många fina blommor och blad och då de
blommat ut börjar en fin buske att blomma. Den är möjligen för stor för rondellen men den går att plantera om och
lägga på en bättre plats, säger Janica.

Rondellen
Växterna inhandlades från Tahvoset i Pojo och några andra
växter köptes från Sussis blomland i Bonäs.
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Helhetslösningar är vår specialitet och alltid nära dig.
Max’s teamet består av yrkesmän med mångårig erfarenhet inom VVS-, El-,
Kyl- och Brunnsborrnings brancherna.
Våra leverantörer är valda med stor omsorg. Kvalitet och nöjda kunder är vårt
viktigaste mål.
Vi finns i din närhet, en fördel för dig! Ni beställer - Vi sköter resten, från början till slut.
Låter det intressant?

Max’s Energy
Teknikervägen 4
10600 Ekenäs
www.maxs.fi
Tel. 010 219 5450

Tag kontakt, Det lönar sig!
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Gården

Vedlider

6050 m2
Garage

Eftersom gården är ganska stor följer
här några uppslag med bilder från
gården. Här finns en strand, många
blommor, en hängmatta och olika
byggnader.

Huset

Dass
Ruinen
Gäststuga
Grilltak
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Tommy
Tommy jobbar på snällt
i leran för att hjälpa sin
syster.

Då Peter och Tette köpte huset var de 24
respektive 23 år gamla. Som hjälp hade de
jämnåriga kompisar, föräldrar och även
syskon som var med och hjälpte till.
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Räkberget

B

Berget är räkaftnarnas drömplats. Tillsammans med goda vänner har här ätits räkor vid
solnedgången. Räkaftnarna har även planerats
in då L&T kommer till Bonäs eftersom räkor
sommartid i plastpåse luktar ganska illa. År 2012
blev det ingen räkafton då vädret inte var som
en vanlig sommar. ”Regnet det bara öser ner...”
Under barnens sommarlov och möjligen föräldrarnas semesterdagar åkte de med båt eller
simmade över till berget. Där hade föräldrarna
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som uppgift att betygsätta barnens hopp. I vissa
tävlingar betygsattes hur mycket vatten som
skvätte och i andra hur fint de dök i vattnet. Roliga små händelse de gjort under åren på berget.
Till berget har man simmat alla somrar. Helst
inte ensam utan med sällskap, och där har man
sedan kunnat sitta eller hoppat några gånger.
Bakom berget finns mycket abborrar, där har
Janica fiskat mycket fisk till katterna. Om inte
bakom berget så har man också kunnat fiska

från bryggan. Janica har samlat fiskarna i ett
ämbar där katterna sedan fått ta för sig om de
vågat. Fille har alltid varit feg och Ville har därför snappat åt sig i tid. Denna sommar (2012) är
det många som har fiskat åt dem, den sista sommaren då vi fiskat till dem. Och oj vad glada de
blir då de får fisk. Svansen står rakt upp och man
ser hur stolta de är då de ”fångat” en fisk. Med
bestämda och stolta steg hoppar de in bland
buskarna och äter upp fiskarna för att sedan
springa ut tillbaka för att få fler.
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hängmatta
I hängmattan har man
kunnat ligga och njuta med
en bok och något gott att
dricka.
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D

Då hängmattan hängdes upp
mellan träden användes den flitigt. Man kunde ligga där och läsa
böcker, läxor och tidningar. Den
första hängmattan som hängdes
här hade många olika färgers tyg,
och med åren blev den sliten eftersom den var ute året om. Till fotograferingen bytte Janica ut den till
en vit, som hon hade i rummet där
hennes kramdjur legat tidigare.
Den var tillräckligt lång men tyvärr
kan man inte ligga i den för tillfället
då den endast är där tillfälligt.
Många dagar har Janica legat i
hängmattan och bara njutit av solen och skönt väder. Ibland hade
man dricka med sig och kunde ligga där länge med en bok och bara
njuta av allting omkring.
Då Janica bytte ut den förra
hängmattan till den vita såg hon
på de band som tidigare hållit upp
hängmattan, de hade vuxit fast i
trädet och de var svåra att få bort.
Janica tyckte detta var väldigt intressant men det visade att banden
varit där en längre tid. För att kunna hänga dit denna vita hängmatta
fick hon såga bort det förra bandet
för att kunna hänga upp denna.
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västkustsallad
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Recept på

västkustsallad
Ingredienser:
225 g Sparris
200 g Djupfrysta ärter
1 Gurka
Isberg eller grönsallad
200 g champinjoner
250 g musslor
150 g skalade räkor

Gör såhär:
1. Borsta och skiva färska
champinjoner. Skala räkorna,
häll av spadet från musslor och
sparris och tina de djupfrysta
ärterna. Ta ev. bort skägget
och den sega slutmuskeln på
musslorna.

Dressing:
1 1/2 msk citronsaft el.
vinäger
1 liten sked senap
salt
vitpeppar
1 krossad vitlöksklyfta
chiliketchup
5 msk olja
Garnera med citronskivor
och mycket dill.

2. Skär tomaterna i klyftor och
skölj salladen. Varva alla ingredienser i en skål.
3. Blanda olja, vinäger, salt
och peppar till dressing nr 1.
Blanda ner den i salladen precis före servering.
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Blomspecial

Under sommaren kan
man se många olika
blommor på gården.
I rondellen och vid
fontänen finns många
fina blommor.
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GRILLTAK
Goda sommarpotatisar med smör och
sill eller något annat gott och grillat, är
vad som blivit serverat under sommaren
från sommarköket.
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grilltak
God grillmat gör man i grilltaket under sommaren.
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Bones Beach Bar
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Lilla muurikkan
På denna har vi stekt plättar,
gjort pyttipanna en sen natt
eller gjort wok på dagen till
lunch.

G

Grilltaket köptes av Peter Haglund och transporterades sedan ner till stranden med lastbil.
Där lyftes det sedan på plats.
Grilltaket har inte alltid sett ut så här. I bilden
ovan/vänster (var man kan se en grill) var det
förut sittplats för ca 8–10 personer. Det var
trångt. På den tiden var grillen ytterom sittplatsen (bilden man kan se ovan med ”beer” skålen).
Idag har det förändrats till ett stort kök och det
som förut var ”kök” har nu ändrats till en bar.
Med namnet så kallat Bones Beach Bar. En skylt
var på kommande men den hann aldrig upp.
Denna förändring skedde 2010 då Ruinen byggdes (läs mer s. 118–121).
Då man ser på dessa bilder kan man förstå att
här har det varit kul att laga mat, i ett utekök för
omväxlingsskull. Goda sommarpotatisar med
smör och sill eller något annat gott och grillat, är
vad man blivit bjuden på under sommaren. Här
har ordnats grillkvällar, kräftskivor, vinprovning och även en whiskeyprovning har ägt rum

116

vid stranden. Förutom olika fester har också
födelsedagar firats här.
Janica har också haft olika fester med sina
kompisar och om de inte badat näck så har de
försökt ta fart från ”backen” och hoppat över
borden. Ibland har det med andra ord varit väldigt fartfyllt. Då man vistats här på fest har man
ibland kunnat sova över i gäststugan. Eftersom
det på gården finns ett dass, kan man bra sova
i gäststugan.
Muurikkan, som man kan se på bilden ovan,
har vi till exempel gjort plättar på. En och annan
wok har också gjorts om inte i denna mindre
modell så i den större, som använts då det varit
många personer på besök. En sådan som många små restauranger har på höstmarknaden.
Att göra mat utomhus och att äta utomhus ger
maten en helt annan smak. Det blir väldigt gott
och en aning annorlunda smak.
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Å

År 2010 byggdes Ruinen som ett experiment med en
hög kantstens mur. I Finland regnar det ofta och därför behövdes ett tak. Taket är byggt så att man med
presenning kan utvidga det mot sjön och på så sätt
få tre bord till, var det då finns plats för 75 personer.
Tofag har gjort stenläggningen och träet har Svante
Andström fixat.
Sommartid, då det inte varit stor fest, har man kunnat sitta här vid detta bord. Fastän man haft en liten
kräftskiva har det räckt med ett bord. Katterna har
också varit med under bordet ifall det skulle slinka
ner någon munsbit ibland.
Vid detta bord har de också suttit och ätit lunch på
helger då Tette gjort god mat i sommarköket.

Ruinen
På denna plats har det ordnats många trevliga fester såsom sjörövarfest,
trädgårdsfest och kräftskivor.
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På denna plats har det ordnats många trevliga fester såsom sjörövarfest,
trädgårdsfest och kräftskivor.
Under en av sjörövarfesterna tillreddes rövarstek tillsammans med en proffskock. Oj, så gott fläskkött har man aldrig tidigare ätit! Nästan som om det var en
nöt inre filé. Först grävdes en grop där man eldade för att få en fin kol i botten,
köttet lindades in i vått tidningspapper ner i gropen och så placerades sand utanpå
det, därefter eldade man utanpå marken i många timmar. Kul!

Till fläskfilen serverades en
god svampsås och potatisgratäng.
Kocken lärde husmor hur riktigt god
svampsås skall tillredas:
Svamp (champinjoner eller kantareller eller blandsvamp)
1 lök
smör
grädde
köttbuljongtärning
vitpeppar
salt vid behov

Stek svamp och lök tillsammans i
en ordentlig klick smör, pudra över
vitpeppar och smula sedan buljongtärningen över svampen och
löken. Låt steka en liten stund. Häll
sedan över mjölk, så mycket att det
täcker svamp och lök, låt detta puttra
en god stund så att såsen får en jämn
och rund smak.
Red såsen med grädde, smaka av
och pudra över mera vitpeppar och
salt om det behövs.
Låt koka en god stund! Om du vill ha
en lite tjockare sås kan du blanda i
lite maizenamjöl med lite kallt vatten
och rör sedan ner i såsen. Ibland kan
det också vara gott med en pressad
vitlöksklyfta i såsen, om man känner
för det.
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Fotograferingen av denna plats skedde innan en kräftskiva. Peter bad Janica att ta en bild från stranden mot huset. Han ville att
man skulle se hela gården med hus och Ruinen på samma bild.
Då Janica började fotografera fortsatte hon med att fotografera
Ruinen, även med tanke på Tommy och Petra som vill ha en efter
bild av Ruinen.
Dessa bilder togs för en tid sedan vilket gör dem till de första
jag tagit. Dock var inte tidningen planerad då, den planerades
senare. Dukningen är de första bilderna jag tagit med tanke på
tidningen.

”Snaps får man ta till
var sjunde kräfta.”

Till höger
Dukat för kräftskiva. De
sköna sittdynorna gör det
mjukare att sitta en längre
tid vid bordet.

120

121

Dessa katter två har gett oss mycket glädje. Dessa
snälla två har aldrig gjort en fluga förnär, hur
mycket du än vrider och vänder på dem kommer
de aldrig göra dig illa. Dessa är de finaste kissor
som finns.

ovan
Titta på mig, är jag inte söt?
Om någon bara skulle pyssla
om mig.

Ville
&
Fille
D

Dessa små katter fyllde nio år detta år. I nio år
har de bott i Bonäs med familjen Söderlund.
Ville har ibland rymt till grannen och bott där
några veckor tills någon plockat på motorcykeldräkten och hämtat hem honom med bil. Han
ville ju verkligen inte åka bil. Ville är även den
som är en liten luring och kan stjäla mat från
bordet. Detta antas han ha lärt sig från då han
varit på rymmen för att få mat.
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Fille har alltid varit den som varit rädd då det
varit nya människor i huset. Om det finns en ny
bil på gården kan det ta en dag innan han vågar
sig in igen. Men då han får vara med dem han
känner igen så mår han bra. Sätt dig ner på golvet och man kan vara nästan 99% säker på att
han lägger sig ner i famnen och hoppas på att
någon skall pyssla om honom.
Fille älskar att bli ompysslad och då någon
pratar med honom. Själv är han också väldigt
pratglad om så är. Han pratar speciellt mycket
om Ville är på rymmen. Då ropar han efter sin
kompis eftersom han änner sig ensam.
Det roliga med dessa små är, att de vet hur de
skall få mer mat då nya människor kommer in.
De springer in till köket och gnider sig mot kanterna som om de aldrig fått mat. Dock kan det
hända att de fick för tio minuter sedan. Ibland är
det också någon som i smyg ger dem mat.
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I detta lilla hus har man kunnat bada bastu,
sova i vanlig säng eller pigsäng. Man har
även kunnat sitta utomhus och kolla på
stranden.

Gäststugan
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G

Gäststugan är belägen vid vattnet. På
morgonen kan man få uppleva morgonsolen
som lyser in i gästrummet. Eftersom solen
stiger upp ganska tidigt finns det möjlighet
till persienner men de täcker inte helt vilket
gör att du inte kan missa morgonsolen totalt.
Vill du dock se någonting av den, stäng inte
persiennerna utan njut av att se ut på vattnet
då solen stiger. Det är fantastiskt!
Vintertid, då det är kallt, är batteriet nästan
avstängt eftersom gäststugan inte används
lika ofta som sommartid. Under vintern då
det är vinterbastu används detta rum som ett
omklädningsrum/värmerum. Om man inte
dricker kakao och äter smörgås kan det finnas annat varmt i termosen som man sedan
kan avnjuta.
I denna gäststuga har det spenderats
många nätter med kompisar. Har man varit
många har pigsängen funnits till hjälp, som
Tette fått av Vera.

”Innan jul brukar det vara bastukväll i
Bonäs och då kan det hända sig att det
smakas på en eller annan cognac/whiskey.”

Gästsovrum
126

Hälsning från cyklisterna som kom till Bonäs en kväll.

Dear Peter & Family, Deepest appreciation for hosting us.
It’s been a very special and warm night. The Sauna has
been a blast to us. Very special thanks to you. PS: These
are the kind of storys people don’t believe back home :)
Julia & Patrick, Germany.
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Till vänster
Den gamla spisen med vattenbehållaren ovanför. På
sidan om spisen finns en
till vattenbehållare, eftersom den som finns ovanför
spisen är en aning trasig.
Den gamla vedspisen ger
bra effekt fastän den är
gammal och småningom
borde bytas ut.

Strandbastu U
Efter ett bastubad med ett dopp i träsket är man fräsch och kan gå och
lägga sig i gästrummet. Man behöver inte gå längre för att få sig en
god natts-sömn.
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Under våren då isen smälter blir det oftast
översämning vid stranden och strandhuset där
bastu, gästrum och omklädningsrum finns.
Denna byggnad brukar bli halvt under vatten
och det har lett till att bastun nu står något snett.
Oberoende det, har den alltid kunnat användas
och njutas av under bastukvällar. Om inte sommartid så även vintertid är den igång.
I bastun finns en grön vattenslang som vi använder som dricksvattenslang och till vattnet
som man slänger på bastun. Om den inte använts till det, har den alltid varit rolig att bråka

med de andra i bastun då vattnet har varit väldigt kallt i slangen. Man har då kunnat roa sig
med att stänka ner de andra i bastun. Eftersom
bastu är ett ställe där man sitter väldigt tajt och
nära med en cider/öl eller två, har många diskussioner hunnit uträttas innan man gått ut för
att ta ett dopp i vattnet.
Under några år har också tanken varit att
uppgradera bastun en aning men det har aldrig
hänt. Men en skön bastu och ett bra bad har det
varit fastän spisen varit gammal.

Utanför bastun och ”sovrummet” finns ett omklädningsrum där man gjort sig redo för endera
bastu, badabunka eller för att simma. Förutom
omklädnadsrum finns där också papper och
tändstickor, som behövs till bastun och sedan
finns där flytvästar, fiskeprodukter och även en
och annan handduk.
Flytvästarna behövs för kajakerna som använts flitigt, inte lika flitigt då det varit sämre
väder som sommaren 2012. Även badabunkan
har använts flitigt, den har man kunnat använda
fastän vädret inte varit tillräckligt fint.
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BADTU NNA
”Då man är i badet
tillsammans med
familj och vänner
kan allt möjligt
hända.”

Bastun var en gåva från en kund i Nitlax. Då bastun väl var på plats
ångrade damen sig. Eftersom det ännu fanns ett byggnadslov på
en större helhet byggdes bastun ut med ett omklädningsrum och
gästrum.
En gång för längesedan kom ett tyskt par cyklande i regnet och
frågade om de kunde sätta upp sitt tält. Då erbjöds sovplats i gäststugan och de blev bjudna på öl ochbastu. Det är sällan man ser så glada
människor som de var, då de fick sova i en torr säng och kläderna fick
de lägga på tork i bastun under natten för att sedan cykla vidare. De
lämnade en liten text i gästboken så att de inte skulle glömmas bort.
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Fastän det räcker flere timmar innan
vattnet i badtunnan är varmt har den
ändå använts flitigt. Sommartid går det
fortare att värma upp vattnet än vintertid.
Oberoende hur länge det tar är det alltid
skönt att lägga ner sig och njuta av badet

tillsammans med släkt och vänner kan allt
möjligt hända.
Badtunnan fick Tette till födelsedagspresent av Peter och roligt är det att kunna
använda den.

Till vänster
Badtunnan finns vid vattnet.
Innan man hoppar i badtunnan kan man gå ut på
bryggan och hoppa i för att
skölja av sig innan man går i
badtunnan.
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En morgon som denna är det sällan
man ser, om man inte stiger upp med
tuppen. Denna morgon vaknade jag
och Dennis av solen och jag hade
möjligheten att fotografera vattnet och
bryggan i detta vackra sken.

Till vänster
Stranden en morgon i juli.
Janica bestämde sig för att
sova i Tenala för att få bra
bilder på gäststugan och på
stranden eftersom det är
morgonsol vid gäststugan.

Janica Söderlund

132

133

VI

134

BONÄS

