
Utdrag ur Asa gistbok

Detta iir ett utd.rag ur valda delar w ,4sa gdstbok lrdn tiden 1935 - 1976 Hiitr ingdr stdne delen
sv tddelan4 ddr dessa har pd ndgot siilt 'historisla" intressanta elemen!. Utdragen dr dock endast
uplock Giistemas natnntecloingar i boken har uteliimnats, likasd de flesta rena taclcsiigehe-
lrasema Gtistbokens anviindning ar o jdm4 sbivglddjen varierand.e och intrycket dr dffir \pridda
glimtar". Ndrhistorian ter sig kanske mindre intressant iin den iidre histoian Men med dren blir
niirhistoian iildre och det blir mera spitnnande att notera exempelvis at ndgon har varit liten och
att bam har gjort utikesresor redan pd 1900+alet.

GtXtboken" som skiinlds till fdrdldrama Alexander Muda och Valborg Lassenius (a sonen
Ragnar, har parmar av liider med av Ragnar gjorda vaclaa liiderplastikarbeten; pd framsi.dan en
skiss w villan lrdn dess paradvinkel jibnte konwer at' tallar, gAnmatta och anlagda gdngar; pd
bal<sidan initialkombinationen'VM L".

Fdr idin svarur Torolf Lassenius; 16r unal klsk ilter, htniveringar, fetstil paranteser och tryckfel
svanr Mats Lassen ts. Giistbol<sslcribentemas ordval och riittstavning har inte korrigerats.

Boken bdrjar med ldljande inledning:

Pl grund av handelsbokhillaren Carl August Abergs den 20 juli 1850 upprettade
testamente tillf<ill hans egande Porslax rusthall i Nordsjri by och He\inge socken hans systrar
Carolina gift med rusthallaren Alexander I assenius, fr{n Nordsjri l, och Maria l-ovisa gift
med rusthAllaren Ferdinand Vaselius, frAn Fastb<ile by, till hailften va'rdera mot utl<isen till den
tredje syster Hevig Sofi4 gift med fiirgerifabrikanten Albert Handolin, frin Gammelstaden.
Genom kdpebrev av den L6 januari 1852 tillhandlade sig Alexander och Carolina l-assenius av
Ferdinand och Maria Lovisa Vaselius den sistniimndas hiilft av rusthallet. Vid Carolina
l:ssenius d6d bekom Alexander l-assenius i giftoratt 2/3 x l/2 eller 7/3 och dottern Karolina
Krispina T assenius l/2 + I/3 x l/2 eller 2/3 av rusth{llet. Sedan Alexander Lassenius, som
1858 ingi$ ektenskap med Emilia Maria Svanstrtim, frln Skata hemman i Nordsjii by, den
12 april 1868 avlidit, verkstilldes den 14 mqi 1872 arvsskifte efter honom. D?irvid tillskiftades
sdnema Alexander Mauritz och Karl August vardera 2/7 x 1,/3 eller 2/21 samt dcittrarna
Karolina Krispin4 Alma Ernilia och Hilma Augusta e;nvar 1f7 x l/3 eller 1/21 av hela
rusthalet. Karolina Krispina l^assenius, som slledes egde 2/3 + 1/2't eller L5 /21 = 5/1 av
rusthillet sllde sina andelar till Agaren av Nordsjri glrd senatskanslisten Alexander Jansson.
Av AIma Enilias, Hilma Augustas, Alexander Mauritz' och Karl Augusts andelar sammanlagt
2/7 bildades genom klyvningsskifte Marielund beniirnnda andel av Porslax rusthAll.

Genom k<ipebrev av den 11 oktober 1893 forsilde Hilma A.ugusta, Alexander Mauritz,
och Karl August Lassenius sina andelar av Marielund till sin syster Alma Emilia och hennes
man Karl Fridolf Lindberg fdr en k<ipeskilling av 15.000 mark och tillhandade sig genom
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ktipebrev av samma dag frir ett pris av 3.000 mark av makarna Lindberg den Marielund
tillhiiriga delen av den s.lc KallviksAsen.

Sedan Alexander Mauritz Lassenius genom ktipebrev av den 14 och 2t n4j 1905 inkiipt
Hilma Augusta och Karl August Lassenius andelar av Kallviksisen, utbrdts ifrlgavarande
omrlde den 9 januari 1907 till Asa beniimnda parcell, var4 Alexander Mauritz T assenius erhdll
uppbud den 30 januari 1907. Av denna parcell fdrsllde Alexander Mauritz och hans hustru
Valborg Elisabet lassenius medels kripebrev av den 6 september 1908 till fr<iknarna Gerda och
Maria Aberg ca. l/2 hektar, som de hade pl arrende. Aterstoden utgdr Asa RN:o f och
omfattar 2,735 hektar. (senare mdtt till ca 3,0 ha; TL)

Ar 1901 hyrde vi Alexander Mauritz och Valborg Elisabet lassenius en av de s.k.
Kervinenska villorna i Kallvik pa Rassb<ile rusthells mark. Enkel var stugan, som pa den grund
att taket liikre, kallades "Liikovillan", men klippan den stod pi var sk<in och luften hiirlig for
bamen. Vi trivdes bra och bodde diir i sju soffar. (1901-07 TL)

De vi blivit ensarnma iigare av lsa parcell, beskito vi att diirpi uppf<ira en egen villa.
Arkitekten Alexis Stjerncreutz fick i uppdrag att g6ra ritningarna och pA hdsten 1907
pib<irjades byggnadsarbetena under August Amnells ledning. Till midsommaren 1908 flyttade
vi in i den nya villaq ehuru mycket inredningsarbete iinnu lterstod. Byggnadskostnaderna ftir
villan, som iir uppfdrd av briider pi resvirke utan fyllning vare sig i viiggar eller golv, samt
isk?illare, vedlider och tupp, stego till nagot dver 15.000 mark. Nlgot senare uppfrirdes ett
bAtskjul av briider samt en ca. 70 meter llng ingbitsbrygga livensom lr 1933 en liten badstuga
som tots sin litenhet varit till stor gl?idje.

Sedan vi fu 1924 flyuade till Enso, ha vi, far och mor, bon h?ir blott nAgra korta
sommarveckor medan barnen med sina familjer fltt dvertaga skotseln av villan j?imte den
hastigt uppviixande skogen och de smA tedsgerdstappor, som vi anlagt.

A,r tSfS, dA villa Asa uat 25 Ar, skflnkte Ragnar denna giistbok, som dock kom i bruk
f<irst Ar 1935.

Alla vi, som teckna v6ra namn i denna bok, ha en liingre eller kortare tid niutit av den
hiirliga luft, den skrina sandstrand och de stiirkande havsbad,iom fua alltid bjudit;e" vare sig
det varit sol eller regq blAst och kallt, eller det ljuvligaste sommarvdder eller hiirlig vAr eller
hdst. (AML)

Kvartetten Gunnal. Hjrirdis, Sturle och Birgit f<ir att avhama Ulta (bAten) frir segtas till
Abo, bj<idos pi fin avskedsup6 av Greta och Ingiald. Glada och lyckliga att eter en gAng
vara pi Asa om ocks8 endast f<ir nAgra timmar, awesa vi 28.VII.-35.



Familjen B<jckelman firade en harlg pfls( med skidning och kiilkakning. Friljande sejour
vidtog midsommaraftonen, da mamma och pappa (Birgit och sturle BdCkelman) segtanoe
anliinde frAn Abo. Frire det hade gossarna anliint den 19:de. Birgits och barnens vistelse
utstrAcktes till i dag den 14 juli, men arbetet hindrade Sturle att tillbringa annat en sdn-
och helgdagarna under denna tid hiir ute. Hjartligt tack f<ir hiiriig sommarvistelse i sol och
bland svalkande blA b<iljor i det mest idealiska viider hela tiden. (BB)

Far och Mor har firat sin sommarsemester pA.Asa frAn 16.6 och njutit av det allra biista
sommarviider. F<ir torrt har det visserligen varit, sA griismattor och blommor velat torka
bort, men i st?illet bade^sol och havsbad, som giort mors kniin gott. Ny spisel, jiirnstege och
ny bAt, "Lommen", har .Asa bestttts i sommar. Farviil igerL du ljirvliga iommarbot

ry36

Mor reste med buss ut til Asa ett par dar f<ire plsk fdr att med Anni stiida och elda, samt
firade en sk6n hiilg diir med Birgits familj: 8-17.4.36 (VL)

Mor, den 19 juli 1936. (VL)

[R7

21.6.1937

40 drs br<illopsdagen

(1)
Klira Mor och Far!
i.r artonlundranittisju
i juni mAnad dagen tjugoett
av vAr Moder och vir Fader kiir
i Tyska kyrkan vart det ett.

(2)
Lyckan som ihemmet genast tradde irL
aldrig flugit viigen sin
fastiin Far, den gamla nors,
flyttat bort frAn Helsingfors
och uti ett hus vid Vuoksens strand
invid ett niipet jordgubbsland
ir nittonhundratjugot/ra
omplanterat modern dvra.
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(3)
Under &rtio irens lopp
i lyckohemmet vuxit opp
av pojkar fem och flickan Biggie
lita glad och vild som bokens Shiggi-Shiggi-
alla utom Torbj<irq brodern vir,
som fick leva blott sju korta lr,
men dock liimnat i vArt sinne
ett ljust och vackert solskensminne.

(5)
Nu stA vi barnen alla tio h?ir
lingonflickor wl" blAblirspojkar en hel h?ir
ftir att tacka Mor och Far sl kiir
frir allt gott Ni oss stZidse givit
ftir kiirlelq omtanke och lycka
frir att Ni alltjiimnt v{rt stdd f<jrblivit.
Med sol och ljus ville vi Er brrillopsdag smycka.

(4)
Fcjr femton lr sen silverbrdllop uppi Isa
firade vi alla i vlr finsta bl{sa.
Di var barnen endast fem
se'n dess har alla bildat egra hem
med sin uwalda hjiirtanskiir.
Barnbarn finns det redan elva;
pojkar nio, Maj-Briu och en liten iilva. (Eli)

(6)
Ett litet synligt tack vi dnska giva
mltte den ljus er framdels giva
i nya hemmet i Helsingfors (Fredrikgatan 77)
At Far, niir han kiser wars och kors,
och Mor, nZir hon lutad <iver arbetet sitter,

Sedan voro vi dnnu nAgra glnger under hrjstens lopp och slgo till villan. Under
senhdsten skaffade Bergman hiistg<idsel; mull kdpte vi iiven och Bergman viinde och gddslade
triidglrdslanden. (VL)

1938

Den 4 november var Mor med Ingialds och Ida ute och tittade till ,Asa. Isama ligo och
sncidrivorna voro djupa. Kallt blev det ocki inne trots eldning.

1 maj foro vi ut till ,Asa, dlir vi stiidade och krattade. Foro sedan till Fallbacka pi Axels
60-lrs dag.

Den 14 maj foro vi ut frirsta glngen med Kallvik (lngbiten). May (Holrning) med Ulla
voro med likas{ Hjalmar och d?ir planterades syrener, som Ingialds hiimtade fran
Gammelstaden, griismattorna krattades, g<idslades med nitrofoska och nyslddes.

Kristihimmelsfiirdsdagen den 26 majvoro vi tter pi Asa. Togo ner siingkliider att luftas;
Mz milade en av bltarna med hjiilp av barnen. Badstupumpen och stanklisen giorde Ingiald
i ordning.

Den 29 voro vi hiir igien, Ida och Olof (Lindberg) hade farit tidigare pi morgonen med
cykel, vi med Kallvik. Mz mllade Lommen med pojkarnas hjiilp. Greta, Maj-Britt, Ida och jag
planterade blommor, som jag bestiillt frin Wasastjerna. Ida blev ute att stada.
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Den 2 juni flyttade vi definitivt ut fdr i sommar. Hjalmar var med och milade bltarna.
vadret var vackert och vi drucko kaffe nere pa "tennisplanen". Ingialds fick pumpen i ordning
ocksi. Sedan for mor till staden och gick pi antroposofisk arbetskurs 5 - 19 (sannolikt 17.00:
19.00), kom ut ibland p& morgonen och for in till staden igen till kvtillen.

Den 12 kommo Ragnars pi kviillen fcir att stanna wA korta veckor och njuta av lsa-
luften. Hcigt voro f<irviintningarna spdnda. Siirskilt pojkarna lengade efter att ft simma med
sina nya simkostymer. Hoggie skulle fraga sniillt av Farfar om han skulle fi leka med
roddb{ten. Men denna ging hrill krjlden i sig. Ingen simning blev det av denna glng. (VL)

Trots allt ha vi dock njutit
med fotbollen pojkarna i milet skjutit,
med ruskor och torra trAd vi triilat,
pA kviillarna vi treget pinnakel spelat,
fdr allt vi kenna tacksamhet stor.
som riktar sig till Farfar och kiira Mor. (Ragnar Lassenius)

23.6.-38

Midsommarafton. Ankomst till Isa,
Regn uti lufterL kyla och vind
'I kvell fe vi sitta inne och d{sa
och avnjuta kokkon bak kakelugnsgrind"
sa'viirdinnan - men se, niir klockan vart atta
var himlen till h?ilften ren klar som stal
och manfolket greps utav flit utan metta
och byggde i Lill-Kallvik Baldersbil.
Det blev stetligt och hdgt och fcirnyades maktigt
med tiotals bcirdor med enris uti -
under aftonens lopp - si vi hade det prektigt
med kaffe och gotta och fyrverkeri,
Ty viirden han bjdd p{ minga slags bloss,
det sprakade solar och stjiirnor kring oss!
SA tacka vi honom och hela hans hus
och viirdinnan, som sist bjiid pi smrirgAs vid ljus.
En finfin Johanne i allt som allt
med mycket som v2irmde, trots vadret var kallt. (Gerda Svanstrdm)

Ulla Torolf, Elisabet och "lilla boo" (ML fodd 7.7.1938) firade sommarledighet 4 - 23.8.38.
Bdrjan var hiirlig med sol och viirme och torka, men slutet blev sndpligt med sjukdom och
skrabbighet" sl vi avdunstade tidigare en avsett var. Torolf var i stan och kongressade varpi
fdljde wi dagar i tjanst pi Kaukopiiii. Hemkommen fann jag Ulla i feber. DA hon kom opp for
astman i rnig, di det blev blAst, regn och kallt. Tidigare hade ocks6 Elisabet varit litet skral.
"Lilla boo" var den enda som hrjlls frisk. Men trots slutet var det for oss en htirlig tid. Skdnt
att vara bland sliikt och viinner och att hdra bara svenska! ..... (Torolf med famili flrie sedan
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med ett flygplan f<ir 16 passagerare via Viborg hem till Kaukopiiii; TL 1994)

En svir storm med hogvatten fdrstdr fullstiindigt den frin friregAende vinter redan
skamfilade bron. (W)

ty39

Den 8 januari och samma dag i februari dr Far utrest till Asa frtr att treffa Sjriblom och
med honom dverenskomma om vilka trad som fi fallas for brobygget.

, 22.L7 iiro Ingialds ute och annan dag pfuk iir Mor med, men halkar pi kriktrappan och
slir sin rygg illa. Hasar sig till bussen och kryper till siings for en tid. Faltin (husliikaren) sdger
att hon "gatt upp i limningen" men blir bra till sommaren. (W)

7.5 iir far ute med Ingialds och Kristihimmelsfirdsdagen Ingiald igen.

21.5 Reste Mor med Ida och Maj-Britt till Asa. Brirje kom per velocip(ed = cykel). Vi
drogo ner siingkldder frln vinden och ordnade fdr stiidning. Ida och Ruokoskan voro sedan
hiir och stAdade 22 - 24, men lda fick feber och var dilig, sl stAdningen blev inte
genomfdrd ordentligt.

27.5 flyttade vi definitivt ut. Di hade jag fdr Birgits riikning fAtt en jungfru: Ann4 som kom
med ut.

29.5 kom Birgits med en billast saker frln AUo, Oa de flytta till Grankulla diirifrAn.

Olof slutade skolan och kom ut, iivensA Ingialds.

14.6 for Olof till Siirkilahti i skogsarbete. (VL)

Krig utbryter mellan Frankrike och [skland 1.9.39. Diirt'dr ta vi ut eternitplattor och
sitta in dubblorna f<ir den hindelse att vi imAste komma hit till vintern. lird. 2.9 kommo
Ingialds, Olof och Hjalmar till sdnd. Sedvanligt arbete med att iordningstiilla villan ftir vintern.
Ruokoskan ut att wetta med Ida, som varit hysterisk sista tiden.

Den 8.9. l?inrnade ockA vi definitiw y'sa fcir Ar 1939. LEget blir alltmera hotande och
Mget rned Ryssland utbryter. Vi evakuera till Vinbergs i Kyrkby (Helsinge; numera Vanda).
Pi vAr strand och hos grannama finns flygmaskiner och inkvarteras fiygare. (W)
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- Den 10 maj foro vi med Ingialds fcirsta glngen ut till Asa i 6r. Ingiald var hemma p6
nAgra dagars permission. P6 fua varmt och skrint.

Den 26 maj foro vi med Torolfs ut och drogo ner siingkliiderna att luftas och viirmas.

Den 29.5 reste jag ut med Rakel fcjr att steda. Den 30 kom Torolfs Siiri ftir att hj?ilpa
till och den 31sta for Rakel in och den 1.6 vi andra.

Den 4.6 flyttade vi och Torolfs jiimte Siri och Rakel ut.

Den 10.6 kommo Gunnars ocksn hit ut.

Den 15.6 kom Greta med Torbjrirn och Holger, som dock f<irdes till Lojo pl nigra
veckor.

Den 20.6 kom Birgits familj. Till midsommar voro alla dessa familjer samlade hiir men
sedan ha blde Gunnar, Ragnar och Greta tidtals varit borta igen. (VL)

Sommaren 1940 hade vi alla barn med familjer iimnat oss till H:fors och Asa f<ir att
tillbringa semestern i Olympiadens tecken. Men Hdgre Makter hade beslutat annorlunda och
sarnlingen blev ej si hel som viintat. Med tackamhet emottoqo vi Farfars och Farmors
inbjudan och tillbringa en del av sommaren pi ,&sa.

Juni var riitt kylig, men varma dagar frlrekommo iiven. Tiden fdrdrevs med tradgerds-
och skogsarbeten samt vila. Hlkan fick snart siillskap av kusinerna och Ingmar vande sig
smAningom vid de mlnga tantema, farbr<iderna och barnen.

Midsommaraftonen begick pi rivligt vis med kokko, fyrverkeri och natwak f<ir
ungdomama. Frir Hikan och Ingmar var allt detta nya, stora upplevelser.

Juli minad har f<irswnnit hastigt, men minnet av soliga, varma dagar med simning, och
sport, fotboll, tennis, cykling, skogsarbeten och vila ster ljust frir oss. Regndagarna ha varit fi
och lAtt <iverstindna.

Viidret har varit symboliskt for upplevelserna hiir. Fcjr sAviil Hjdrdis som mig har det
varit en ljus och glad tid och ftir barnen hiirligt med de minga lekkamratern4 med friheten
sol och luft. Vi tacka Farmor och Farfar pA det varmaste f<ir den hiirliga tid vi fAtt utgrira en
femtedel av det tjog, som i sommar mylliat pi .Asa. (Gunnar hsseniris) 10/6 - 25/l.ig40.

Den 20 juni anliinde familjen Bdckelman med massor av pick och pack... (BB)

Den 15 juni kom familjen Ragnars frirpost, Torbjrirn, hiimtad av Greta och Holger. Den
23 juni kommo se Greta, Ragnar och Rolf f<ir art fira midsommarhelgen.... (RL)
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" 
Nu dA vi flyttat till huwdstaderl har vi fdrsta gAngen kunnat tillbringa en hel sommar

pl Asa - att det varit hlirligt, speciellt fdr barnen, behdver viil knappast siigas.

Vi flyttade alltsi ut 4 juni. Tiden till midsommaren gick under trAget arbete.
Triidgirden, som detta fu iir viktigare iin vanligt, viindes opp och i srdrsta delen sattes potatis,
tyviirr viil sent - men biittre sent iin aldrig fi vi hoppas...... Skrint var det att komma ut till
kviillarna (med engbet till och frAn kontoret) och om sdndagarna hunno vi-med lite segling och
simning. ... Misen (en roddblt) var riit livligt anvdnd denna dess frirsta Asasommar.

En nyhet ftir isa-livet betecknar de ganska teta besdken pA "Blisippans', tennisplan.

20 augusti var allt insruvat fcir vinterskick , och vi flyttade in med farfars, som skola
flytta i stan.

Ulla (bAten) var den enda, som blev pi.Asa tillsvidare.... (TL)

- Ingiald med familj vistades hela sommaren i Virojoki och voro pi Asa blott nAgon dag
dA och dA.

15.9. ordnade vi med Torolfs det sista fdr vinterr! togo upp potatisen och for in med
sista tureq som Kallvik (flngb{ten) giorde. (W)

1%r

Under vintem ovanligt mycket sn<i pi Isa och eljest diir i trakten.

Ingialds voro skidande en vacker s<ind. dit ut och roade sig bra.

Kristihimmelsfiirdsdagen till ftiljande sdnd. Voro Mor sjiilv, Birgit med sina gossar och
Eva ute. Krattade, stadade och Birgit mAlade b6ten. Hade det sk<int.

Veckan f<ire pingst voro Eva och Ruokoskan och stiidade. Pingstldrd. Foro vi med vAr
Eva ut. Pingstdagen fingo vi Ingegiird, Torolf och Maj-Britt Perterson till hj:ilp i triidgflrd och
inne sl villan var presentabel att ta emot giister fdljande dag. (VL)

PA Asahara (?) vi hade sA roligt
hos Valborgs, det var hemtrevligt och soligt,
diir samlades Brages-sydamer nu.
Pl pingstdagens morgon den andr4
sigs damerna glada i skogen vandra,

. sen alla druckit kaffe p6 husets veranda.
Pl middag vi bj<ids , och den var sA hiirlig,
stor ungsgiidda avlts, och det si begiirligt
ty sjdluften suger, det veta vi ju.
Vi var ej fulltaliga, ledsamt nog,
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men humdret var gladt sl att det forslog
och den resan ingrade siikert, de andra.
Hos Valborg vi voro helaste dan,
pi kv?illen, med bAten vi foro till sta'n.
Hurra, frir vAr rara viirdinna. 3/6-41 (tre sydamer frin Brage)

I wenne veckor skdna
vi fltt leka i det grdna.
nu hem vi mlste fara.
frjr att oss undan ryssen klara.... 6.VL-20.VL-1941 (BL med s6ner)

Tack fdr en harlig weekend med alarmfria n:itter (en lisa for krigssp?inda nerver),
hogsommarvdrme, solbad och havsdopp - bastu icke att frirgkimma samt festmiddag med
smdrgisbord, kokt lax och appelsindessert --- (Giirda Svanstr<im)

Den 15 juni kom Torolfs inkallelse. D{ vi iinnu trott pA an allt skulle ordna sig utan
krig, hade vi inte ordnat med evakuering. VAr avsikt hade varit att flytta ut i rnedlet pA v-ckan,
men nu blev det brlttom. Jag skulle vara i Karis redan den 16.de kl. 12. I all hast ordnades
utflyttningen. Elisabet och Mats frirdes til bussen kl. 23.20. Ylntan pA j?irnviigstorget blev l{ng
och barnen fr<iso. Niirmare 24 kom bussen. Maj-Brin tog Mats och Elisabet satt med anden
Eva. som varit i stan.

Resan hade gltt br4 farfar mdtte i Kallvik och barnen orkade sjiilva gl tiil .Asa i natten.
Mats kunde dock inte forlita oss att han blivit lurad pi ingbitsresan. Han ville fara vidare
med Angblten till "det riktiga Asa".

Ulla och Folke, som ju bara var 1. minad gammal, hjiilptes av Torolf ner till
morgonbAten den 16.de. Torolf for sen med morgonteget till Karis medan familjen stannade
pt tua. (TL)

. Vi skriva i dag den 12 september. Intill denna dag ha vi fitt njuta av allt det goda, som
Asa bjuder pA. Framfrirallt fA vi vara si innerligt tacksamma iiver att vi under denna
lcigssornmar fatt vistas hos farmor och farfar, som rned dverliigset lugn ta dagen, som den
komrner. Inte ens flygmaskiner och bomber kunna stiira detta lugn. Mats och Elisabet har
ocksi fitt liira sig mycket nytt i naturen. Farmor har berattat om blommor, grrinsaker och
svampar. En sommar iir slut, en underlig sommar, di naturen varit ljuvligare in andra ir. vi
tacka sA hjiirtligt och hoppas fi komma igen. (Ulla Lassenius)

Den 6 juli ... kom jag cyklande till .Asa. Var pi en kommendering i Helsingfors. Reste
igen mlndag norgon.

Mellan 19 och 23 juli var jag en s<indag och nigra niitter hiir. Var di kommenderad till
Cellulosaforeningen.

Sedan den 29 juli har jag {kt ut alla kviillar och varit hiir hela srindagarna.
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Sk<in har denna del av sollmaren varit. Litet bullersam i b<iq'aa men sedan lugn och
fridtull. Flyttar in med familjen den 12.9.41. (TL)

Den 17 de sept. hade vi allt igen i vinterskick och flyttade till staden med sista turb8ten.

Sdndagen den 21sta foro vi ut till /sa frir att plocka svamp.

Den 15de nov. var jag med Eva ute p6 Asa efter lump, b<icker till sArade frontmiirl
kryddor etc. Isen lAg redan pt bida sidor och sndn lig 15 cm djup. I rummen - 5 o. Mellan jul
och nytr var Birgit med sina gossar och deras nAgra kamrater ute p4 Asa. (W)

1942

Srind. den 17de maj voro vi med Eeva och Torolf fdrsta gengen ute pA y'sa. A,ngb6ten
gjorde sin f<irsta resa frir siisongen. I Lill-Kallvik lig det dnnu is och snd och det k?indes vltt
och kallt. I rummen + 10 o.

Mauritz och Torolf sliipade gddsel till kdkstriidgirden och Valborg justerade bort gamla
blad och stjiilkar uppe frAn triidgArden. (VL)

Den 22 juni kommo Vasa-I-assarna tillsammans med den riwiga familjen" efter att ha
firat 4S-irsbrdllopsdagen pA Grankulla, ut till Asa och tillbragte 5 1/2 ieckor pi det kdrvordna
sommarstiillet. Ragnar reste efter midsommarhelgen upp till Vasa till banken och Aterkom den
8 juli. Rolf tillbragte I t/2 vecka av tiden i Lojo och hela familjen avhamtade honom diir.

Trots regn och rusk var sommaren sktin i den rena tallbarrsluften och siltan. Simningen
blev litet pA slarv till f<ilj av det kalla vattnet.

Tros provianteringssvtrigheter och br<id och smdrlager per familj, har det hela gitt
utmerkt i lAs och familjen far ndjd och bellten hem till Vasa. (Ragnar)

Pn grund av kylan och fukten flyttade vi ut fdrst 22 jun. Flyttningsdagen har sedan visat sig
vara sommarens vannaste med sina 21 ' pA kviillen!

Midsommaren var hiirlig. Biten Ulla seglades ut 29 juni. Sedan fciljde en kall och ruskig
juli, di ingen ens hade lust att simma. Svamp har funnits hela sommaren! Isen i brunnen smalt
fiirst 8 juli. Fisket har varit uselt i dessa trakter. ....... Nu di vi ska flytta in den 28 augusti
skiner solen va. Det dr 29 " i solen frire kl. 12 (sommartid).

Pi luftfronten har det varit ganska lugnt utom natten mot 25,E, som var ytterst
bullersam. ... Triidgirden, som vi hjiilpte atr sdtta iging, men som sedan skdtts av farfar, har
lyckats bra i lr. Skogen s<ider om villan blev gallrad denna sorrtmar. .....
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Hiirlig och lugn har dock denna krigssommar varit hiir pt Asa. OcksA matfrAgan har
ordnat sig iiverraskande bra. ..... (TL)

Aven vi komma fdr nigra korta dagar till det kiira .Asa f<ir att traffa fciriildrar, syskon
och kusinema och njuta av den hiirliga, grdnskande naturen. ... (GL)

Flyttade in till staden fdrst den 18.9 efter en mera regnig och ruskig sommar, som dock
gav oss rikligt med biir och grrinsaker.

28.9.Yar jag med Anna ute och plockade biir samt skcirdade n{got savoy- och grrinkll.
Resten fick tillsvidare bli i jorden.

19.11. For Anna och jag iter ut fdr att skdrda kAlen. Men dA hade hararna titit
brysselkAlen bar och det mesta av grrinkllen. Togo en del stlnd med oss och hiingde en del
i vedlidret, diir de skulle fl frysa.

79.12. Mz, Hjalmar och jag foro ut tiil ,Asa efter julgranar it oss, Hjalmars och Torolfs.
Kile4 som jag skulle ta, hade rittor eller mriss iitit upp.

1943

I-rird. 24^ april for Birgit med sina gossar och nigra andra ungdomar ut fdr att fira
pAskhiilgen pt Asa.

25.5 voro Grankulla smilottor och soldatgossar ? igen ute pi Asa, diir de stannade till
friljande dag. De skulle sova i tAlt, men fingo hiillregn pa natter och miste srika sig inomhus.

26.5. foro Anna och jag ut frir att stella villan i ordning f<ir sommarkampanjen.

27.5 kom fru Askolin f<ir art hjiilpa till med stiidningen.

28.5 kom Hjalmar ut frir (att) hjelpa till. Det var kallt ute linnu, + 6 o bar4 sA vi miste
elda litet i sovnrmmen.

30.5. kom Torolf ut och hjiilpte att fe tredgerden i ordning. Dessurom frirde han en del
porslin och stinglinne till Sjribloms villa, som de hyrt fcir sommaren.

31.5. hadajag villan i sommarskick och triidglrden nAgotsAniir fiirdig, varfdr vi foro in
till staden igen f<ir att gdra i ordning till flyttningen. Mz hade under dessa dagar varit i Karis.

3.6. Kristihimmelsfiirdsdagen voro vi ute och jobbade i triidgirden igen ett tag.



5.6.Flyttadevisiutt i l l  .Asaf<irsommar*,*"*r. 11 medbuss,ja gl/25m.Ullaoch
barnen med Kallvik och Torolf och Mz pi e.m. direkte med taxibil med deras och vlra saker.

13.6. Pingstdag. Ragnar kommer fdr att stanna en stor del av sommaren.

2L.6. Yb brollopsdag. Ulla med barnen pi kaffe. Benni med tjiinarinn4 Gurli.

23. Midsorunarkviillen. Sven Kommonen jiimte Torolf hir pi kviillen.

24.6. Kommo Gunnars familj efter att fdregaende kviill varit pA Curts och Ingers
brdllop. De stannade en vecka" reste 1. Juli.

Birgit, Sturle och Sven-Erik, (sorn blev kvar) voro hiir blott midsommardagen. (VL)

Sommarn nittonhundralrrtitre
Greta, Ragnar, Vasapojkar med
njutit sommarfrdjder med besked
samlat nritter, huggit ved
simmat, sportat, plockat blibiir med
tagit solbad till dess ryggen sved
och fdrg?ives vflntat uppA fred.
Hjanlgt tacka vi nu alla fem
foi solfut varma dagar i ert ,Asa hem.
Pojkarna ibland stiillt till spektakel
Medan vi andra sysslat med v6r pinakel.
Om tillgift be vi fdr allt besviir
Och tacka mor och fader kiir. 5.8.43 (RL)

Tacka lter for de dagar vi under vir korta ledighet tillbringat pl det kiira Isa. Brirje, som
arbetar pA Billniis bruk kontor som arbetspliktig, hade sin ledighet samtidigt. Trots regn och
rusk har rekreationen varit sk6n och med fiiska krafter Aterviinda vi till Karis. 10-16.8.1943
(IL)

Birgit, Sven-Erik, Benni och froken Paula Rosengrdn (vir triidsglrdshjalp) besdkte lsaZ2.B.
fdr att taga upp roddbAten, och for ciwigt visa trakten frir frk, Rosengren. Viidret var ljuvligt.
Stannade <jver natten dA vi riiknade ut att det skulle bli alarm och vi ej hinna hem utan bli
tvungna att stanna i staden till sista tiget. Det vantade alarmet kom, men sA sent att vi hade
hunnit hem. Nu blev det en nAgot bullersam natt, bomber ftill, men lyckligtvis i havet. Pl
dagen sutto vi pA Metholmen och beskAdade luftvlirnskrevaderna vid ett alarm, sAgo en rysk
maskin och sedan tvi jagare, som jagade den. - Reste hem mAndagen den 23 efter en
hiindelserik natt. - Tack fdr oss! (BB)

Efter en tvfl veckors vistelse pA E. Wickstrrims pensionat i Kulla by av Dragsfiiirds
socken och kortare uppehAll i Karis, varvid Mamma foll ned frin trappan och brrit sin viinstra
arm, hemkommo vi till Asa den 9 september. Natten mot ldrdagen den ll/9 (1943) var Asa
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utsatt fdr bombardemang. Redan pA fredagsafteonen var lufwarnet i Helsingfors i livlig
verkamhet och vi besAgo skidespelet: ljuskastare, spArljus, krevader och lysbomber - ute pl
terassetr. Pl natten blev det allvar. Kl. l vdcktes vi av tvA smiillar, den ena svagarer men den
andra sA stark att hela byyggnaden gungade. vi tiinkte dock bli liggande men hembitradet
Anna knackade pa dcirren och meddelade att det brann i skogen. Di kliidde vi pi oss och
gingo ut f<ir att se var det brann. Det befanns vara i sluttningen mot Busippan. Med ficklampa
i handen banade jag (den niistan 75-&rige Alexander Mauritz T qs5snitr5) mig ned genom den
tiita granskogen och fann diir en ca. 1 m bred och nAgra dm djup grop, pl vars botten brann
en klar lAga. DA-det var alldeles lugnt var det ej fara f<jr att elden skulle sprida sig och fiir
tiwigt var det svArt att i mdrkret grira nAgot frir sliickning. Jag vaktade elden i en timmes tid
och sm8ningom slocknade den av sig sjiilv.

Ftiljande morgon d.v.s. 11/9 erforo vi att den kaftigare smiillen frirorsakades av en
spriingbomb, som fallit uppe pi Asen strax dster om landsviigen alldes invid rin mot Rassb<jle.
(OmrAdet S om fua tillhcirde di Rastb<ile gArd.) En miingd triid voro kullwdkta delvis med
rdttern4 anrda voro avbrutna pi ett eller flere stAllen och splitterm?irken funnos i ett otal trAd.
Spegeln ovanfdr kommoden i virt sovn:m hade under natten fallit ned och krossat
tanborstfatet, den ena lampetten i vardagsrummet leg mott pi golvet, i sydristra sowurnmet i
ciwe viningen hade ett splitter giort ett runt hAl i en fcjnsterruta och en annan ruta var h.o.h.
s<jnder. Glasbitarna hittade jag senare ett gott styck in pi grlismattan. PA verandan var en ruta
genomborrad och en aman spriickt. Pi srindagen grtivde Torolf fram spetsen fran bombgropen
och tog den med sig till Hfors. Han antog att det varit en 100 kg bomb.

Vi flytade till nedre vAningen och sovo de friljande netterna delvis p{kliidda.

En brandbomb hade f?illts i landfiillet till Blisippans brygga och lstadkommit en grop
som en jiittegryta. Den hade tr?ingt si djupt att den kommit i vatten och d?irigenom genast
sliickts.

Vid Sasekas uppkdrsbro hade en spriingbomb slagit ned och splittrat alla f<inster pl
fabrikens 6stra sida, men ej {stadkommit annan skada.

Vid unders<ikning senare har jag konstaterat att p&.Asa minst 19 triid kullw?ikts eller
avbrutits och ca 90 st. mer eller mindre skadats av bombskiirvor. diirav ndrmare 80 st. dsterom
landsviige4 samt att motsvarande tal pl Rassbrile sidan voro ca. 20 och 15. Skiirvorna frln
bomben slungades stledes huvudsakligen i riktning mot villan pn isa. (AML)

Torolfs bodde denna sommar i Skogshyddan hos Sjobloms. Speciellt simstranden pA .Asa
frekventerades givevis ofta. Torolf utfrirde sin s.k. delsemesterriverlAtelse genom vedhuggning
pA Asa. Fiillde och hogg till br5nnved tillsammans 16 m3. (och fick frir dJena "guldyxii, eti
rockmArke, TL)
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1944

Vid bes<ik pi fua i april konstaterades ftiljande om vildrets och ryssarnas hiidningar
under vintern:

En wlrt storm i december fiillde ca 30 stdrre triin pi Asa. Diirav 3 grova tallar ovanom
granhecken efter uppk<irwiigen, den stora vackra tallen framfrir salsftinstret" flere mindre och
medelstora tren ovanom brunne4 nigra i Ull-Kallvik och slutligen mAnga stora tallar S om
viigen till bryggan.

Speciellt Aludden ?ir illa h?irjad.

Bomberna i februari, som fdll rikligt iiven i Kallvik, ramlade lyckligwis mest p{ isen.
Sjiilva isa-omrldet blev nu f<irskonat. Ruian i balkongdorren belv dock iniryckt av bomber i
Lill-Kallvik. I maj hittades en gidda pa ca 7 kg i skogen ovanom "Trutens" vintertdger i LilI-
Kallvik! Annu en pA 6 kg och nigra mindre giiddor hade kastats i land av bomberna.

Bomber hade fallit vid Kahelins, vid Skogshyddan (Sjiibloms), vid Falins, Schmderus,
pl Llngstrands skogsv5g o.s.v. (TL)

r945

Slisongen bdrjade frir vlr del med att jag pi Kristihimmelsfiirdsdagen reste ut pe en
liten titt och hiilsade pi Birgit, som var hiir med Benni och Polon. (VL:s stavning)

Sdndagen den77.5. for jag med Torolf, Ulla och Bdckelmanska pojkarna ut till lsa och
flyttade om i rurlmen, sl vi gamla (Alexander Mauritz 80 och valborg 70 fu) skulle bo i nedre
gaistrummet, Torolf i siingkammaren och f<irra "Birgia^ rum" samt B<ickelmans i rjvre
giistrummet och "pojkarnas rum". Jag stannade kvar pi fua och frck mlndag morgon hit
fruama Askolin och Jiirvinen att stada. De voro fiirdiga att resa in till staden onsd. middag,
men jag stannade iinnu till 1.6. str<ik gardiner och borddukar, ordnade och bar ner frln vinden
ett och annat. Vi hade tidigare fitt bud om att ett par tjuvar varit hiir, men liimnat efter sig
ett par siickar, som polisen fort till Malm, och Birgit och srurle fingo ut diirifrAn. Men Birgit
och jag konstaterade sedan, att etskilligr saknades, som de tydligen iindA fltt med sig.

2.6. flyttade Bdckelmans ut och togo mina flyttningssaker med. Jag reste ut med busser4
planterade och sidde, samt for in fdljande dag igen.

Fader Mauritz hade den 15.5. lagt sig in pi Eira frir operation av prostrata-korteln. Diir
lAg han iinda till derl 11.6, di operationen f<iretogs, frjr div. undersdkningar. Blodpropp tillsttitte
och en svArare hjiirtattack. Under denna tid var jag pA Asa ett par dagar mitt i veckan och
sedan vid veckoslutet, sidde i kdkstriidgArden och rensade. Tillfrisknandet fdr Mauritz gick
llngsamt till fdljd av underniiring och svaghet, sl att vi frjrst den 20.7 voro klara att med bil
frin Enso-Gutzeit med Emerick vid ratten. flyna tilt Asa. Di hade vi ett par veckors tid haft
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den starkaste hettan pe Aratal, ?inda till 28" i skuggan och vattnet 28" och en sver torka hela
denna tid. Forsommaren var kall och regnig, men viixtligheten h2ir var siillsynt frodig, iinda tills
hettan torkade och briinde allt hiir uppe pi fuen. Di Maurtz kom var det slut p{ hettan och
blornsterprakte4 tmp. sjdnk och vi fingo nAgra viilkomna Askregq som blevo viilgrirande frir
kriksviixtodlingarna.

Skrivet tisd. 24.7. av Mor Valborg. (W)

8.7. Voro Helga och Ingeglird ute och njdto en hiirlig sdndag med simning och segling.
Harry och Lisa kommo ockA med Kristina och Ralf, och fingo en segeltur likasi. (VL)

1950

Den 23 maj for jag ut med Birgits och vlr tjiinsteande Anni och pebdrjade stAdningen.
Vi fingo en fru Happonen frln Saseka till hjalp, och det gick bra undan, sa att vi voro klara
den 26 att fara in till staden fcir att packa.

Den 27 foro Torolfs til .Asa och togo vAra flyttningssaker med sig. Vi stannade over
pingsten i stader4 di det var kallt och ruskigt viider.

Den 3dje juni flyttade vi ut till .Asa, efter att ha fett 2 st. finska flickor frin BorsAtrakten
till hemhjalp.

Till midsommarhiilgen var hela v{r stora familj samlad. T.o.m. Bdrje med familj var hiir.
Men iindi voro vi ej alla! Torolf hade efter en resa till Sverige och Norge fltt blodpropp i ena
kniiet (det var vaden, TL 1994) och miste liigga sig in pl Stenglrds sjukhus vid hemkomsten
n{gra dagar ftirut. Och Torbjdrn, som just blivit student, reste till England fdr att arbeta i ett
internationellt ldger.

Roligt var det att igen samlas en gtng allesammans. (Vl sista anteckningen av Valborg)

r951

(Sista sommaren Mauritz och Valborg levde; inga dagboksanteckningar, nAgra namn-
teckningar med bl.a. tack frir giistfrihet, gott kamrarskap, sol, blist och segling, god mat och
kriiftor).
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a9

Farfar - morfar var instilld pa att sommaren l95l var den sista han upplevde pa sitt
kara Asa. Men att detta skulle bli f;uet ocksl med farmor - monnor, kunde ingen ana. Annu
hiisten 1951 var farmor ute och stuvade undan alla sakerna pA vinden!

Det var alltsa ,14 somrar f<iriildrarna fick uppleva pl lsa och dartill komner aren pa
hkovillan.

Sommaren 1952 dominerades rett mycket av olympiska Spelen. Fdr dwigt var viidret
stdrsta delen av sommaren s?imre iin pl liinge.

Isa beboddes niirmast av Ragnars och Torolt men giistades ocksi av Ingialds, Birgits
och Gunnars. Konferenser angaende Asas tide hdlls och beslut om f6rsiiljning 

-av

huwdomrAdet och delning av resten gjordes.

-. Fdr tiwigt intr?iffade den frj-riind-ringen i isa-bilden att alla barnen nu kript eller
disponera egna bilar - tyviirr fdrst i lr, dl fririidrarna si viil behovt dem de sista arent...6I-y

1953

Denna sommar hyrde Ragrrars och Torolfs .4sa av de
Rumsf<irdelningen densamma som frirut, utom att Ragnan
Hushlllen var uppdelade, men b{da kokade i nedre kdket.

andra syskonen (och sig sjAlva!).
disponerade nedre giistrummet.

Torbjdrn och Holger hade tjiinst i Hfors och Rolf var en del av sommaren i England.

Elisabet reste redan i maj till England frjr att dvervara drottning Elisabeths kr<ining och
kom hem f<irst 21 augusti.

Folke var slutet av juli och bdrjan av augusti hos en familj Ratia pa Bergvik tt salo-
hAIlet.

var ett slag p{ sommarriarna och trampade frir 6vrigt en kratta genom foten
hos Hammar6ns!

_ {fr" trillade i sj<in fran stor-Kallvik bryggan vid I r/2 fus ilder. Fiskades snabbt opp
av Torolf.

simskola h<ills av fru schulman frin HSS p{ lsa brygga ftir traktens barn.

Juni var varmast sedan 1936.

Juli igen vAtast sedan 1892.
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Augusti hade en vacker vecka men var eljes ostadig.

23.8. hdll syskonen mrite pA Asa. Viktigare saker delades och olika f<irsiiljnings-
m<ijligheter diskuterades.

Om icke hela omrAdet kunde siiljas skulle f<irsiiljningen liimnas till bankirfirman
Gyllenberg och olika alternativ liimnas.

DA fiirsi[ning av hela omridet icke lyckades och kiipare fttr Lill-Katlvik inte heller
kunde linnas, besliits 17.10.53 att Torolf tar fua med mellersta delen av ull-Kallvi\ Birgit
hiller ndjligen delen mot sjiibloms ("Pyrola") och Ragnars ntijligen delen mot Blisippan
('Sippan").

l1 november 1953 ktipte vicehiiradshdvding Olli Rikkonen och hans maka Hilkka
Rikkonen av Sterbhuset ca. 4500 mr av Stor-Kallvik niirmast Kiillvik fdr en kripesumma av 1.8
milj, mk.

Resten av Stor-Kallvik tillfdll vid skifte Ingiald och Ragnar gemensamt medan Gunnar
erhrill "sippan', Birgit "furola" och rorolf Asa med mellersta Lill-Kallvik. De niirmare
detaljerna liimnades iinnu dppna. (TL)

1954

Den 27 januari kdpte fru Liljequist en kil pi 360 m2 niirmast ',L,ickovillan".

Den 25 maj kopte fru Ingrid Liljequist resren av Stor-Kallvik eller ca 8.000 m2
f<ir 2,8 milj. mk.

Hiirefter dverenskoms syskonen emellan att Torolf fir disponera villan och
mellanomrAdet av Ull-Kallvik redan denna sommar.

Pe p&kdagen ute pA .Asa br<it Torolfs gulsot ut och i slutet pA maj fick Ulla den och
lAg 28 dagar pi sjukhus, varfdr Elisabet fick g<ira huvudarbetet vid utflyttningen. Ett par olika
hemsystrar hjiilpte till med hushAllet.

Andra hzilften av mai var strilande vacker och varm (21o pa kviillen 27.5!). Mlnaden
varmast sedan 1921. Tyviirr blev v{rarbetena - och annat planerat - betydligt inskriinkt pA
grund av sjukdomarna.

Bcirjan av juni var Mats (och kusin Polo jlimte Lizzie, som sedermera blev dennes
maka) pi Liirkkutla och konfirmerades den 13. Elisabet var bdrjan av juli pi l,ekholmen och
konfirmerades den 17 juli.

Juni var riitt vacker, men blev kylig efter midsommarn.
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Kokkon briindes vid SW vind med gott resultat pa stenbryggan. ulla hade just komrnit
hem fr8.n sjukhuset och kunde inte delta.

30 juni var det 90 Vo solfrirm<irkelse.

Juli var ostadig men siirskilt i b<irjan mycket varm.

B<irjan av augusti ostadig, men slutet vacker och tlmligen varm.

Simhuset flyttades dver och slogs upp i Lill-Kallvik strax invid "diket',.

Nedre giistrummet tapetserades, diverse murar mAlades och verandafdnstren skrapades
och mAlades. Nedre griismattan viindes och siddes med vitkkiver.

Vi ha nu riktigt installerat oss i Lill-Kallvik och awndas ej mera Stor-Kallviksborna.
(Rikkonen byggde en basru diir, men av nflgon orsak blev den oanviind.)

I augusti fick vi en niira granne di Birgit slog upp en liten stuga nere vid stranden p&
"$rola".

Vi trivs alta pA vlrt Asa och hoppas farmor och farfar i sin hirnmet ir glada iiver att
vi nu tredje och {iiirde generationerna bo kvar pl denna skirgArdens p6rla. (TL)

!959

sommaren 1959 var alldeles otroligt underbar. Redan bcirjan av juni var varm, juli och
augusti vanna och t.o.m. heta enda till 25.8, dA hcisten kom alldeles pl<itsligt. Det var wlr
torka och viixtligheten blev svirt br?ind. Ulla och Torolf utomlands till 14 juni. Utflyttning
frirst 17.6. och inflyuning 28.8. Mats blev myndig och fdrlovad sig med Gitta (7.7.195i ML).
Elisabet fick en pojke (Thomas) 15.7). Nisse liirde sig simma. Susanna reste till Amerika
6.8.

Niseta seglade som aldrig frirr, 80 ggr!, mest av Folke.

lsa fick nytt diskbord och kdkknuten blev uppsnyggad. Tuppen och brunnen mllades
med Falu r<ldfiirg. Den frirra dessutom inviirtes med granngul Spred-Satin. Aladdin lampan
ryckte in i salen. (en effektiv petroleumlampa; Asa elektrifierades inte fciniin vid vinterboning
1967)

Skogsarbetena fick vila pA grund av den alltf<ir vackra sommaren. (TL)
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1961 var vi ute frln 2 juni till 29 augusti. Sommaren kom redan i maj. Vattnet varmt redan
vid utflyttningen. Slutet av juni kall. Juli kall och ostadi& augusti dessutom regnig. Ovanligt
h<igt vatten hela sommaren.

- Fick ny hii[. Kdket och div. ddrrar milades. Tamburen tapetserades. Miitningen av
omrAdet blev iintligen utfdrd. (TL)

1962: ute 1.6 - 30.6. sommaren var den simsta i mannaminne, kall, regning och framf<irallt
utan sol. ulla var helt utan hjiilp, Mas o. Gitta ibland ute, Folke i militiiren, Susanna
jobbade i stan, John pfl Saseka. Elisabet och Thomas hiilsade ofta p6.

Salsfrinstren blev mllade, likasi nedre giistrummet. En livlig byggnadsverksamhet
tryckte sin prigel pl sommaren. Bide Biickelmans och Opisto byggde pA gammal Asa.mark
(TL)

Ombyggnaden av ^Asa

Vid irsskiftet 1966/67 inkorporerades Nordsj<i med Helsingfors. Detta friranledde redan
oss att skrinliigga vAra planer att flytta ut Aret om till Asa. Detta siirskilt dl rykten gick att
staden planerade att reservera hela Kallviksudden till grrinomride och skulle btirja inl<isa alla
tomter.

Men nu ingrep byggmiistare Tapio Suursalmi som med sin unga entusiasm bdrjade tala
omkull oss igen. snart spred sig ivern ocksA till oss, olika experter radfragades, skatte-
synpunkter inverkade. I januari 1967 var diskussionerna i full glng, vi talade med arkitekt Metu
laurola och med Ola Dyhr.

Den 17 april gjordes entrepenadavtalet med Suursalmi, finansieringen ordnades och
frirsiiljningen av Ulfsbyviigslokalen igengsattes.

Efter "frirsiiljningsparad" 23-24 apt''^l saldes lokalen sedan den 6 maj. Fdljande dag var
redan taket pA Asa bortrivet. Isoleringen av viggarna skedde frln insidan med bergull. Likasi
golven uppifrln. Viiggarna bekliiddes med gipsonit. Vattenledning och viirme infdrdes.
Elektriska installationerna blev omfattande. Brunnen beredde en del bekymmer och frirst tvl
dagar inaan vi flyttade in fick vi vattnet pakopplat.

Taklags<ilet hcills f<irst den 22. december. Alla frirefoll mycket ndjda. Arbesfolket hade
varit mycket duktigt, trevligt och ordentligt.
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1967 var visst den fcirsta sommaren efter 1908, som ingen bott pt /sa. Sommaren var
ovanligt varm och vacker, mycket f<irdelaktigt for byggandet och s?ikert mycket angeniimt frir
byggfolket.

Den 27 september 1967 flyttade Torolf och lJlla med sin familj ut til fua. (TL)

Julen 1967

Vi bdrjar smAningom bli fiirdigt installerade och har haft glAdjen att kunna ha barn och
bambarn omkring oss. K<ilden var hird (-24") och nedre vlningen pi kyligare sidan, men f6r
dwigt varmt och skrint. Julgubben kom med lykta i handen irrande dver isen. (TL)

tn5

19.M.1975 sarnling efter sliiktsamvaron p& Botby gnrd.

1969

TOROLFs 60 6rs dag 12.5.1969

Ullas friserade 60-trsdag 6.12.69

rn3

Vonnes och Johns brdllop
73.4.t973

VERONICA SOFIAS DOP

13.10.1975
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