Utdragur Asagistbok

Detta iir ett utd.ragur valda delar w ,4sagdstboklrdn tiden 1935- 1976 Hiitr ingdr stdne delen
sv tddelan4 ddr dessahar pd ndgotsiilt 'historisla"intressantaelemen!.Utdragendr dock endast
uplock Giistemas natnntecloingar i boken har uteliimnats, likasd de flesta rena taclcsiigehelrasema Gtistbokensanviindning ar ojdm4 sbivglddjen varierand.eoch intrycketdr dffir \pridda
glimtar". Ndrhistorian ter sigkanske mindre intressantiin den iidre histoian Men med dren blir
niirhistoian iildre och det blir mera spitnnandeatt notera exempelvisat 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 Ragnargjorda vaclaa liiderplastikarbeten;pd framsi.danen
skissw villan lrdn dessparadvinkel jibnte konwer at' tallar, gAnmatta och anlagda gdngar;pd
bal<sidaninitialkombinationen'VML".
Fdr idin svarur Torolf Lassenius;16r unal klsk ilter, htniveringar, fetstil paranteseroch 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
testamentetillf<ill hansegandePorslaxrusthall i Nordsjri by och He\inge sockenhanssystrar
Carolina gift med rusthallarenAlexanderI assenius,fr{n Nordsjri l, och Maria l-ovisa gift
med rusthAllarenFerdinand Vaselius,frAn Fastb<ileby, till hailftenva'rderamot utl<isentill den
tredje systerHevig Sofi4 gift med fiirgerifabrikantenAlbert Handolin, frin Gammelstaden.
Genom kdpebrevav den L6januari 1852tillhandladesig Alexanderoch Carolina l-asseniusav
Ferdinand och Maria Lovisa Vaselius den sistniimndashiilft av rusthallet. Vid Carolina
l:ssenius d6d bekom Alexander l-asseniusi giftoratt 2/3 x l/2 eller 7/3 och dottern Karolina
Krispina T asseniusl/2 + I/3 x l/2 eller 2/3 av rusth{llet. SedanAlexander Lassenius,som
1858ingi$ ektenskapmed Emilia Maria Svanstrtim,frln Skata hemman i Nordsjii by, den
12 april 1868avlidit, verkstilldes den 14 mqi 1872arvsskifteefter honom.D?irvidtillskiftades
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 egde2/3 + 1/2't eller L5/21 = 5/1 av
rusthillet sllde sina andelar till Agarenav Nordsjri glrd senatskanslistenAlexanderJansson.
Av AIma Enilias, Hilma Augustas,AlexanderMauritz' och Karl Augustsandelar sammanlagt
2/7 bildades genomklyvningsskifteMarielund beniirnndaandel av Porslax rusthAll.
Genom k<ipebrevav den 11 oktober 1893forsilde Hilma A.ugusta,AlexanderMauritz,
och Karl August Lasseniussina andelarav Marielund till sin systerAlma Emilia och hennes
man Karl Fridolf Lindberg fdr en k<ipeskillingav 15.000mark och tillhandade sig genom
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ktipebrevav sammadag frir ett pris av 3.000 mark av makarna Lindberg den Marielund
tillhiiriga delenav den s.lc KallviksAsen.
SedanAlexanderMauritz Lassenius
genomktipebrevav den14och2t n4j 1905inkiipt
Hilma Augustaoch Karl AugustLasseniusandelarav Kallviksisen,utbrdtsifrlgavarande
omrlde den9januari1907till Asabeniimndaparcell,var4AlexanderMauritzTassenius
erhdll
uppbudden 30 januari 1907.Av dennaparcellfdrsllde AlexanderMauritz och hanshustru
ValborgElisabetlasseniusmedelskripebrevavden6 september1908till fr<iknarna
Gerdaoch
Maria Aberg ca. l/2 hektar,som de hadepl arrende.Aterstodenutgdr Asa RN:o f och
omfattar2,735hektar. (senaremdtt till ca 3,0 ha; TL)

Ar 1901hyrde vi AlexanderMauritz och Valborg Elisabetlasseniusen av de s.k.
Kervinenska
villornai Kallvik pa Rassb<ile
rusthellsmark.Enkelvar stugan,sompa dengrund
att taketliikre,kallades"Liikovillan",menklippanden stodpi var sk<inoch luften hiirlig for
bamen.Vi trivdesbra och boddediir i sju soffar. (1901-07TL)
De vi blivit ensarnma
iigareav lsa parcell,beskitovi att diirpi uppf<iraen egenvilla.
Arkitekten Alexis Stjerncreutzfick i uppdrag att g6ra ritningarnaoch pA hdsten 1907
pib<irjades
byggnadsarbetena
underAugustAmnellsledning.Till midsommaren
1908flyttade
vi in i dennyavillaq ehurumycketinredningsarbete
iinnulterstod. Byggnadskostnaderna
ftir
villan, som iir uppfdrdav briider pi resvirkeutan fyllningvare sig i viiggareller golv, samt
isk?illare,
vedlideroch tupp, stegotill nagotdver 15.000mark. Nlgot senareuppfrirdesett
bAtskjulavbriidersamten ca.70 meterllng ingbitsbryggalivensomlr 1933en liten badstuga
somtots sin litenhetvarit till stor gl?idje.
Sedanvi fu 1924flyuade till Enso, ha vi, far och mor, bon h?irblott nAgrakorta
sommarveckor
medanbarnenmed sina familjer fltt dvertagaskotselnav villan j?imteden
hastigtuppviixande
skogenoch de smAtedsgerdstappor,
somvi anlagt.
A,r tSfS, dAvilla Asa uat 25 Ar,skflnkteRagnardennagiistbok,somdockkom i bruk
f<irstAr 1935.
Alla vi, somtecknav6ranamni dennabok, ha en liingreeller kortaretid niutit av den
hiirligaluft, denskrinasandstrand
ochde stiirkandehavsbad,iomfua alltid bjudit;e" varesig
det varit sol eller regq blAstoch kallt, eller det ljuvligastesommarvdder
eller hiirlig vAreller
hdst.(AML)

KvartettenGunnal. Hjrirdis,Sturle och Birgit f<ir att avhama Ulta (bAten)frir segtastill
Abo, bj<idospi fin avskedsup6
av Greta och Ingiald. Glada och lyckligaatt eter en gAng
varapi Asa om ocks8endastf<irnAgratimmar,awesavi 28.VII.-35.

ry36
Mor reste med bussut 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)

Familjen B<jckelmanfirade 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 gossarnaanliint den 19:de. Birgits och barnens vistelse
utstrAcktestill i dag den 14 juli, men arbetet hindrade Sturle att tillbringa annat en sdnoch helgdagarnaunder denna tid hiir ute. Hjartligt tack f<ir hiiriig sommarvistelsei sol och
bland svalkandeblA b<iljor i det mest idealiskaviider hela tiden. (BB)

Far och Mor har firat sin sommarsemesterpA.Asa frAn 16.6 och njutit av det allra biista
sommarviider.F<ir torrt har det visserligenvarit, sA griismattor och blommor velat torka
bort, men i st?illetbade^soloch havsbad,som giort mors kniin gott. Ny spisel,jiirnstege och
ny bAt, "Lommen",har .Asabestttts i sommar.Farviil igerL du ljirvliga iommarbot
Mor, den 19juli 1936.(VL)

[R7
21.6.1937
40 drs br<illopsdagen
(1)
Klira Mor och Far!
i.r artonlundranittisju
i juni mAnaddagentjugoett
av vAr Moder ochvir Faderkiir
i Tyskakyrkanvart det ett.

(2)
Lyckansom ihemmetgenasttraddeirL
aldrigflugit viigensin
fastiinFar, den gamlanors,
flyttat bort frAn Helsingfors
och uti ett husvid Vuoksensstrand
invid ett niipetjordgubbsland
ir nittonhundratjugot/ra
omplanteratmoderndvra.
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(3)
Under &rtio irens lopp
i lyckohemmetvuxit opp
av pojkarfem och flickan Biggie
lita glad och vild sombokensShiggi-Shiggialla utom Torbj<irqbrodernvir,
somfick leva blott sju korta lr,
men dock liimnat i vArt sinne
ett ljust och vackertsolskensminne.

(4)
Fcjrfemtonlr sensilverbrdllopuppi Isa
firadevi alla i vlr finstabl{sa.
Di var barnenendastfem
se'ndesshar alla bildat egra hem
medsin uwaldahjiirtanskiir.
Barnbarnfinns det redanelva;
pojkarnio, Maj-Briu och en liten iilva.(Eli)

(5)
(6)
Nu stAvi barnenalla tio h?ir
Ett litet synligttackvi dnskagiva
lingonflickorwl" blAblirspojkar
en hel h?ir
mltte denljuser framdelsgiva
ftir att tackaMor och Far sl kiir
i nyahemmeti Helsingfors
(Fredrikgatan77)
frir allt gott Ni ossstZidse
givit
At Far, niir han kiserwarsoch kors,
ftir kiirlelqomtankeoch lycka
och Mor, nZirhon lutad <iverarbetetsitter,
frir att Ni alltjiimntv{rt stdd f<jrblivit.
Med sol och ljus ville vi Er brrillopsdagsmycka.

Sedan voro vi dnnu nAgra glnger under hrjstenslopp och slgo till villan. Under
senhdstenskaffadeBergmanhiistg<idsel;
mull kdpte vi iiven och Bergmanviinde och gddslade
triidglrdslanden.(VL)

1938
Den 4 novembervar Mor medIngialdsochIda ute ochtittadetill ,Asa.Isamaligo och
sncidrivorna
voro djupa.Kallt blev det ocki inne trots eldning.
1 maj foro vi ut till ,Asa,dlir vi stiidadeochkrattade.Foro sedantill Fallbackapi Axels
60-lrs dag.
Den 14maj foro vi ut frirstaglngenmedKallvik (lngbiten). May (Holrning)medUlla
voro med likas{ Hjalmar och d?ir planteradessyrener, som Ingialds hiimtade fran
griismattornakrattades,g<idslades
Gammelstaden,
med nitrofoskaoch nyslddes.
Kristihimmelsfiirdsdagen
den26majvorovi tter pi Asa.Togoner siingkliideratt luftas;
Mz milade en av bltarna med hjiilp av barnen.Badstupumpen
ochstanklisengiordeIngiald
i ordning.
Den 29vorovi hiir igien,Ida ochOlof (Lindberg)hadefarit tidigarepi morgonenmed
cykel,vi medKallvik.Mz mllade Lommenmedpojkarnashjiilp.Greta,Maj-Britt,Ida ochjag
planteradeblommor,somjag bestiilltfrin 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".Ingialdsfick pumpen i ordning
ocksi. Sedanfor mor till stadenoch gick pi antroposofiskarbetskurs5 - 19 (sannolikt 17.00:
19.00),kom ut ibland p& morgonenoch for in till stadenigen till kvtillen.
Den 12 kommo Ragnarspi kviillen fcir att stannawA korta veckor och njuta av lsaluften. Hcigt voro f<irviintningarnaspdnda.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 docknjutit
med fotbollenpojkarnai milet skjutit,
med ruskoroch torra trAdvi triilat,
pA kviillarnavi tregetpinnakelspelat,
fdr allt vi kennatacksamhetstor.
somriktar sig till Farfar och kiira Mor. (RagnarLassenius)
23.6.-38
Midsommarafton.
Ankomsttill Isa,
Regnuti lufterLkyla och vind
'I kvell fe vi sitta inne och d{sa
och avnjutakokkonbak kakelugnsgrind"
sa'viirdinnan- men se,niir klockanvart atta
var himlentill h?ilftenren klar somstal
och manfolketgrepsutav flit utan metta
och byggdei Lill-Kallvik Baldersbil.
Det blev stetligtoch hdgt och fcirnyades
maktigt
med tiotalsbcirdormed enrisuti under aftonenslopp - si vi hadedet prektigt
med kaffe ochgottaoch fyrverkeri,
Ty viirdenhan bjdd p{ minga slagsbloss,
det sprakadesolaroch stjiirnorkring oss!
SAtackavi honomoch hela hanshus
och viirdinnan,somsistbjiid pi smrirgAs
vid ljus.
En finfin Johannei allt somallt
med mycketsomv2irmde,trots vadretvar kallt. (GerdaSvanstrdm)

Ulla Torolf, Elisabetoch "lilla boo" (ML fodd 7.7.1938)firade sommarledighet
4 - 23.8.38.
Bdrjanvar hiirlig med sol och viirme och torka, men slutetblev sndpligtmed sjukdomoch
skrabbighet"
sl vi avdunstade
tidigareen avsettvar. Torolf var i stanoch kongressade
varpi
fdljdewi dagari tjanstpi Kaukopiiii.Hemkommenfannjag Ulla i feber.DA honkom oppfor
astmani rnig,di det blev blAst,regnoch kallt. Tidigarehadeocks6Elisabetvarit litet skral.
"Lilla boo"var den endasomhrjllsfrisk. Men trots slutetvar det for ossen htirlig tid. Skdnt
att varablandsliikt och viinneroch att hdra bara svenska!.....(Torolf medfamili flrie sedan
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medett flygplanf<ir16 passagerare
via Viborghem till Kaukopiiii;TL 1994)

En svir storm med hogvattenfdrstdr fullstiindigtden frin friregAende
vinter redan
(W)
skamfiladebron.

ty39
Den 8 januariochsammadagi februaridr Far utresttill Asafrtr att treffaSjriblomoch
medhonomdverenskomma
om vilka trad somfi fallasfor brobygget.
22.L7iiro Ingialdsute ochannandagpfuk iir Mor med,menhalkarpi kriktrappanoch
,
slir sin ryggilla. Hasarsigtill bussenochkrypertill siingsfor en tid. Faltin (husliikaren)sdger
att hon "gattupp i limningen"menblir bra till sommaren.
(W)

7.5iir far ute med Ingialdsoch Kristihimmelsfirdsdagen
Ingialdigen.
21.5Reste Mor med Ida och Maj-Britt till Asa. Brirje kom per velocip(ed= cykel).Vi
drogoner siingkldderfrln vindenoch ordnadefdr stiidning.Ida och Ruokoskanvoro sedan
hiir och stAdade22 - 24, men lda fick feber och var dilig, sl stAdningenblev inte
genomfdrdordentligt.
27.5flyttadevi definitivtut. Di hadejag fdr BirgitsriikningfAtt en jungfru:Ann4 somkom
medut.
29.5kom Birgitsmed en billastsakerfrln AUo,Oade flytta till GrankulladiirifrAn.
Olof slutadeskolanoch kom ut, iivensAIngialds.
14.6for Olof till Siirkilahtii 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 imAstekomma hit till vintern. lird. 2.9 kommo
Ingialds,Olof och Hjalmar till sdnd.Sedvanligtarbetemed att iordningstiillavillan ftir vintern.
Ruokoskanut att wetta med Ida, som varit hysterisksistatiden.
Den 8.9. l?inrnadeockA vi definitiw y'sa fcir Ar 1939.LEgetblir alltmera hotandeoch
Mget rned Rysslandutbryter. Vi evakueratill Vinbergs i Kyrkby (Helsinge;numera Vanda).
Pi vAr strand och hos grannama finns flygmaskineroch inkvarteras fiygare. (W)

1940
Den 10 maj foro vi med Ingialds fcirstaglngen ut till Asa i 6r. Ingiald var hemma p6
nAgradagarspermission.P6 fua varmt och skrint.
Den 26 maj foro vi med Torolfs ut och drogo ner siingkliidernaatt luftas och viirmas.
Den 29.5 restejag ut med Rakel fcjr att steda.Den 30 kom Torolfs Siiri ftir att hj?ilpa
till och den 31stafor Rakel in och den 1.6vi andra.
Den 4.6 flyttade vi och Torolfs jiimte Siri och Rakel ut.
Den 10.6kommo Gunnarsocksnhit ut.
Den 15.6 kom Greta med Torbjrirn och Holger, som dock f<irdestill Lojo pl nigra
veckor.
Den 20.6kom Birgits familj. Till midsommarvoro alla dessafamiljer samladehiir men
sedanha blde Gunnar, Ragnar och Greta tidtals varit borta igen. (VL)
Sommaren 1940hade vi alla barn med familjer iimnat oss till H:fors och Asa f<ir att
tillbringa semesterni Olympiadenstecken.Men Hdgre Makter hade beslutat annorlundaoch
sarnlingenblev ej si hel som viintat. Med tackamhet emottoqo vi Farfars och Farmors
inbjudan och tillbringa en del av sommarenpi ,&sa.
Juni var riitt kylig, men varma dagar frlrekommo iiven. Tiden fdrdrevs med tradgerdsoch skogsarbetensamt vila. Hlkan fick snart siillskap av kusinerna och Ingmar vande sig
smAningomvid de mlnga tantema, farbr<idernaoch 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 dagarmed simning,och
sport, fotboll, tennis, cykling,skogsarbetenoch vila ster ljust frir oss.Regndagarnaha varit fi
och lAtt <iverstindna.
Viidret har varit symbolisktfor upplevelsernahiir. 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 varmastef<ir den hiirliga tid vi fAtt utgrira en
femtedel av det tjog, som i sommarmylliat pi .Asa.(Gunnar hsseniris) 10/6 - 25/l.ig40.
Den 20 juni anliinde familjen Bdckelmanmed massorav pick och pack...(BB)
Den 15juni kom familjen Ragnarsfrirpost,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 dAvi flyttat till huwdstaderlhar vi fdrstagAngenkunnattillbringaen hel sommar
"
pl Asa - att det varit hlirligt,specielltfdr barnen,behdverviil knappastsiigas.
Vi flyttade alltsi ut 4 juni. Tiden till midsommarengick under trAget arbete.
Triidgirden,somdettafu iir viktigareiin vanligt,viindesopp och i srdrstadelensattespotatis,
tyviirrviil sent - men biittre sentiin aldrig fi vi hoppas......
Skrintvar det att kommaut till
kviillarna(medengbettill ochfrAnkontoret)ochom sdndagarna
hunnovi-medlite seglingoch
simning.... Misen (en roddblt) var riit livligt anvdnddennadessfrirstaAsasommar.
En nyhetftir isa-livet betecknarde ganskateta besdkenpA "Blisippans',tennisplan.
20 augustivar allt insruvatfcirvinterskick, och vi flyttadein med farfars,som skola
flytta i stan.
Ulla (bAten)var denenda,somblevpi.Asa tillsvidare....
(TL)
Ingialdmedfamilj vistadeshelasommaren
i Virojoki ochvoro pi Asablott nAgondag
dAoch dA.
15.9.ordnadevi medTorolfsdet sistafdr vinterr! togo upp potatisenoch for in med
sistatureq somKallvik (flngb{ten)giorde.(W)

1%r
Under vintem ovanligtmycketsn<ipi Isa och eljestdiir i trakten.
Ingialdsvoro skidandeen vackers<ind.dit ut och roadesig bra.
Kristihimmelsfiirdsdagen
till ftiljandesdnd.Voro Mor sjiilv,Birgit medsinagossaroch
Eva ute. Krattade,stadadeoch Birgit mAladeb6ten.Hade det sk<int.
Veckanf<irepingstvoro Evaoch Ruokoskanochstiidade.Pingstldrd.Foro vi medvAr
Evaut. Pingstdagen
fingovi Ingegiird,Torolf ochMaj-Britt Pertersontill hj:ilp i triidgflrdoch
inne sl villan var presentabel
att ta emotgiisterfdljandedag.(VL)
PAAsahara(?) vi hadesAroligt
hosValborgs,det var hemtrevligtoch soligt,
diir samlades
Brages-sydamer
nu.
Pl pingstdagens
morgonden andr4
sigs damernagladai skogenvandra,
. senalla druckitkaffep6 husetsveranda.
Pl middagvi bj<ids, och denvar sAhiirlig,
stor ungsgiidda
avlts,och det si begiirligt
ty sjdluftensuger,det vetavi ju.
Vi var ej fulltaliga,ledsamtnog,
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men humdret var gladt sl att det forslog
och den resaningrade siikert, de andra.
Hos Valborg vi voro helastedan,
pi kv?illen,med bAtenvi foro till sta'n.
Hurra, frir vAr rara viirdinna. 3/6-41 (tre sydamerfrin Brage)
I wenne veckor skdna
vi fltt leka i det grdna.
nu hem vi mlste fara.
frjr att ossundan ryssenklara....6.VL-20.VL-1941(BL med s6ner)
Tack fdr en harlig weekend med alarmfria n:itter (en lisa for krigssp?indanerver),
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, hadevi inte ordnat med evakuering.VAr avsikthadevarit att flytta ut i rnedletpA v-ckan,
men nu blev det brlttom. Jag skulle vara i Karis redan den 16.dekl. 12.I all hast ordnades
utflyttningen.Elisabet och Mats frirdestil bussenkl. 23.20.Ylntan pAj?irnviigstorgetblev l{ng
och barnen fr<iso.Niirmare 24 kom bussen.Maj-Brin tog Mats och Elisabet satt med anden
Eva. som varit i stan.
Resanhade gltt br4 farfar mdtte i Kallvik och barnenorkade sjiilvagl tiil .Asai 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
morgonbAtenden 16.de.Torolf for sen med morgontegettill 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 dverliigsetlugn 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, grrinsakeroch
svampar.En sommar iir slut, en underlig sommar,di naturen varit ljuvligare in andra ir. vi
tacka sA hjiirtligt och hoppasfi komma igen. (Ulla Lassenius)
Den 6 juli ... kom jag cyklandetill .Asa.Var pi en kommenderingi Helsingfors.Reste
igen mlndag norgon.
Mellan 19 och 23juli var jag en s<indagoch nigra niitter hiir. Var di kommenderadtill
Cellulosaforeningen.
Sedanden 29 juli har jag {kt ut alla kviillar och varit hiir hela srindagarna.
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Sk<inhar dennadel av sollmarenvarit. Litet bullersami b<iq'aamen sedanlugnoch
fridtull. Flyttar in med familjenden 12.9.41.
(TL)
Den 17de sept.hadevi allt igeni vinterskickochflyttadetill stadenmedsistaturb8ten.
Sdndagen
den 21staforo vi ut till /sa frir att plockasvamp.
Den 15denov.var jag med Eva ute p6 Asa efter lump, b<ickertill sAradefrontmiirl
kryddoretc.IsenlAgredanpt bida sidoroch sndnlig 15cm djup.I rummen- 5 o.Mellanjul
och nytr var Birgit med sinagossaroch derasnAgrakamraterute p4 Asa.(W)
1942
Srind.den 17demaj voro vi medEevaochTorolf fdrstagengenute pAy'sa.A,ngb6ten
gjordesin f<irstaresafrir siisongen.
I Lill-Kallvik lig det dnnuis och sndochdet k?indes
vltt
o.
ochkallt.I rummen+ 10
MauritzochTorolf sliipadegddseltill kdkstriidgirdenochValborgjusteradebort gamla
blad och stjiilkaruppefrAn triidgArden.(VL)

Den 22 juni kommo Vasa-I-assarnatillsammansmed den riwiga familjen" efter att ha
firat 4S-irsbrdllopsdagenpA Grankulla, ut till Asa och tillbragte 5 1/2 ieckor pi det kdrvordna
sommarstiillet.Ragnarresteefter midsommarhelgenupp till Vasa till bankenoch Aterkomden
8 juli. Rolf tillbragte I t/2 vecka av tiden i Lojo och hela familjen avhamtadehonom diir.
Trots regn och rusk var sommarensktin i den rena tallbarrsluftenoch siltan. Simningen
blev litet pA slarv till f<ilj av det kalla vattnet.
Tros provianteringssvtrigheteroch br<id och smdrlagerper familj, har det hela gitt
utmerkt i lAs och familjen far ndjd och bellten hem till Vasa. (Ragnar)

Pn grundav kylanoch fukten flyttadevi ut fdrst 22 jun. Flyttningsdagen
har sedanvisatsig
varasommarens
vannastemed sina21 ' pA kviillen!
Midsommaren
var hiirlig.Biten Ulla seglades
ut 29juni. Sedanfciljdeenkall ochruskig
juli, di ingenenshadelust att simma.Svamphar funnitshelasommaren!
Iseni brunnensmalt
fiirst 8 juli. Fiskethar varit uselt i dessatrakter........Nu di vi ska flytta in den 28 augusti
skinersolenva. Det dr 29 " i solenfrire kl. 12 (sommartid).
Pi luftfronten har det varit ganskalugnt utom natten mot 25,E,som var ytterst
bullersam.... Triidgirden,somvi hjiilpteatr sdttaiging, men somsedanskdttsav farfar,har
lyckatsbra i lr. Skogens<iderom villan blev gallraddennasorrtmar......
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Hiirlig och lugn har dock denna krigssommar varit hiir pt Asa. OcksAmatfrAganhar
ordnat sig iiverraskandebra. ..... (TL)
Aven vi komma fdr nigra korta dagar till det kiira .Asaf<ir att traffa fciriildrar, syskon
och kusinema och njuta av den hiirliga, grdnskandenaturen. ... (GL)

Flyttade in till stadenfdrst den 18.9efter en mera regnig och ruskig sommar,som dock
gav oss rikligt med biir och grrinsaker.
28.9.Yar jag med Anna ute och plockadebiir samt skcirdaden{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
brysselkAlenbar 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 ,Asaefter julgranar it oss,Hjalmars och Torolfs.
Kile4 som jag skulle ta, hade rittor eller mrissiitit upp.

1943
I-rird. 24^april for Birgit med sina gossaroch nigra andra ungdomarut fdr att fira
pAskhiilgen
pt Asa.
25.5voro Grankullasmilottor och soldatgossar
? igenute pi Asa,diir de stannadetill
friljandedag.De skullesovai tAlt,menfingo hiillregnpa natter och miste srikasig inomhus.
26.5.foro Anna ochjag ut frir att stellavillan i ordningf<irsommarkampanjen.
27.5kom fru Askolin f<irart hjiilpa till med stiidningen.
28.5kom Hjalmarut frir (att) hjelpatill. Det var kallt ute linnu, + 6 o bar4 sAvi miste
eldalitet i sovnrmmen.
30.5.kom Torolf ut ochhjiilpteatt fe tredgerdeni ordning.Dessuromfrirdehan en del
porslinoch stinglinnetill Sjriblomsvilla, somde hyrt fcir sommaren.
31.5.hadajagvillan i sommarskick
och triidglrden nAgotsAniir
fiirdig,varfdrvi foro in
till stadenigenf<iratt gdrai ordningtill flyttningen.Mz hadeunderdessadagarvarit i Karis.
3.6.Kristihimmelsfiirdsdagen
voro vi ute ochjobbadei triidgirden igenett tag.

5.6.Flyttadevisiuttill
.Asaf<irsommar*,*"*r. 11medbuss,ja
gl/25m.Ullaoch
barnenmed Kallvik ochTorolf ochMz pi e.m.direktemedtaxibilmedderasochvlra saker.
13.6.Pingstdag.
Ragnarkommerfdr att stannaen stor del av sommaren.
2L.6.Yb brollopsdag.
Ulla medbarnenpi kaffe.Bennimedtjiinarinn4Gurli.
23. Midsorunarkviillen.SvenKommonenjiimte Torolf hir pi kviillen.
24.6.Kommo Gunnarsfamilj efter att fdregaendekviill varit pA Curts och Ingers
brdllop.De stannadeen vecka"reste1.Juli.
Birgit, Sturleoch Sven-Erik,(sornblev kvar)voro hiir blott midsommardagen.
(VL)

Sommarn nittonhundralrrtitre
Greta, Ragnar, Vasapojkarmed
njutit sommarfrdjdermed besked
samlat nritter, huggit ved
simmat, sportat,plockat blibiir med
tagit solbad till dessryggensved
och fdrg?ivesvflntat uppA fred.
Hjanlgt tacka vi nu alla fem

foi solfutvarmadagari ert ,Asahem.
Pojkarna ibland stiillt till spektakel
Medan vi andra sysslatmed 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 Aterviindavi 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<jvernatten dA vi riiknade ut att det skulle bli alarm och vi ej hinna hem utan bli
tvungnaatt stannai stadentill sista tiget. Det vantadealarmet kom, men sA sent att vi hade
hunnit hem. Nu blev det en nAgot bullersam natt, bomber ftill, men lyckligtvis i havet. Pl
dagensutto vi pA Metholmen och beskAdadeluftvlirnskrevadernavid ett alarm, sAgoen rysk
maskin och sedan tvi jagare, som jagade den. - Reste hem mAndagenden 23 efter en
hiindelserik natt. - Tack fdr oss! (BB)

Efter en tvfl veckorsvistelsepA E. Wickstrrims
pensionat
i Kulla by av Dragsfiiirds
sockenoch kortare uppehAlli Karis, varvid Mamma foll ned frin trappanoch 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 fredagsafteonenvar lufwarnet i Helsingfors i livlig
verkamhet och vi besAgoskidespelet: ljuskastare,spArljus,krevader och lysbomber- ute pl
terassetr.Pl natten blev det allvar. Kl. l vdcktesvi av tvA smiillar, den ena svagarermen den
andra sA stark att hela byyggnadengungade.vi tiinkte dock bli liggande men hembitradet
Anna knackadepa dcirren och meddeladeatt 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 handenbanadejag (den niistan 75-&rigeAlexander Mauritz Tqs5snitr5)mig ned genom den
tiita granskogenoch fann diir en ca. 1 m bred och nAgradm 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 svArtatt i mdrkret grira nAgotfrir sliickning.Jag vaktade elden i en timmes tid
och sm8ningomslocknadeden av sig sjiilv.
Ftiljande morgon d.v.s. 11/9 erforo vi att den kaftigare smiillen frirorsakadesav en
spriingbomb,som fallit uppe pi Asen straxdster om landsviigenalldesinvid rin mot Rassb<jle.
(OmrAdet S om fua tillhcirde di Rastb<ilegArd.) En miingd triid voro kullwdkta delvis med
rdttern4 anrdavoro avbrutnapi ett eller flere stAllenoch splitterm?irkenfunnosi ett otal trAd.
Spegeln ovanfdr kommoden i virt sovn:m hade under natten fallit ned och krossat
tanborstfatet,den ena lampetten i vardagsrummetleg mott pi golvet, i sydristrasowurnmeti
ciwe viningen hade ett splitter giort ett runt hAl i en fcjnsterrutaoch en annan ruta var h.o.h.
s<jnder.Glasbitarnahittade jag senareett gott styck in pi grlismattan.PAverandanvar en ruta
genomborradoch en aman spriickt.Pi srindagengrtivdeTorolf fram spetsenfran bombgropen
och tog den med sig till Hfors. Han antog att det varit en 100 kg bomb.
Vi flytade till nedre vAningenoch sovo de friljande netterna delvis p{kliidda.
En brandbomb hade f?illtsi landfiillet till Blisippans bryggaoch lstadkommit en grop
som en jiittegryta. Den hade tr?ingtsi djupt att den kommit i vatten och d?irigenomgenast
sliickts.
Vid Sasekasuppkdrsbro hade en spriingbombslagit ned och splittrat alla f<insterpl
fabrikens 6stra sida, men ej {stadkommit annan skada.
Vid unders<ikningsenarehar jag konstateratatt p&.Asa minst 19 triid kullw?iktseller
avbrutitsoch ca 90 st. mer eller mindre skadatsav bombskiirvor.diirav ndrmare80 st. dsterom
landsviige4 samt att motsvarandetal pl Rassbrilesidan voro ca. 20 och 15. Skiirvornafrln
bomben slungadesstledes huvudsakligeni riktning mot villan pn isa. (AML)

Torolfsboddedennasommari Skogshyddan
hosSjobloms.
pA.Asa
Specielltsimstranden
frekventerades
givevisofta.Torolfutfrirdesins.k.delsemesterriverlAtelse
genomvedhuggning
pAAsa. Fiillde och hoggtill br5nnvedtillsammans16 m3.(och fick frir dJena"guldyxii, eti
rockmArke,
TL)
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1944
Vid bes<ikpi fua i april konstaterades
ftiljandeom vildretsoch ryssarnas
hiidningar
undervintern:
En wlrt stormi decemberfiillde ca30 stdrretriin pi Asa.Diirav 3 grovatallar ovanom
granheckenefter uppk<irwiigen,den storavackratallen framfrir salsftinstret"flere mindre och
medelstoratren ovanombrunne4 nigra i Ull-Kallvik och slutligenmAngastoratallar S om
viigentill bryggan.
SpecielltAludden?irilla h?irjad.
Bombernai februari,somfdll rikligt iiveni Kallvik,ramladelyckligwismestp{ isen.
Sjiilvaisa-omrldet blevnu f<irskonat.
Ruian i balkongdorren
belv dockinirycktav bomberi
Lill-Kallvik.I maj hittadesen gidda pa ca 7 kg i skogenovanom"Trutens"vintertdgeri LilIKallvik! Annu en pA 6 kg och nigra mindregiiddorhadekastatsi land av bomberna.
Bomberhadefallit vid Kahelins,vid Skogshyddan
(Sjiibloms),vid Falins,Schmderus,
pl Llngstrandsskogsv5g
o.s.v.(TL)

r945
Slisongen
bdrjadefrir vlr del med att jag pi Kristihimmelsfiirdsdagen
resteut pe en
liten titt och hiilsadepi Birgit, somvar hiir med Bennioch Polon.(VL:s stavning)
Sdndagen
den77.5.for jag medTorolf,Ulla ochBdckelmanska
pojkarnaut till lsa och
flyttadeom i rurlmen,sl vi gamla(AlexanderMauritz80ochvalborg70 fu) skullebo i nedre
gaistrummet,
Torolf i siingkammarenoch f<irra "Birgia^rum" samt B<ickelmans
i rjvre
giistrummetoch "pojkarnasrum". Jag stannadekvar pi fua och frck mlndag morgonhit
fruamaAskolinoch Jiirvinenatt stada.De voro fiirdigaatt resain till stadenonsd.middag,
menjag stannade
iinnutill 1.6.str<ikgardinerochborddukar,ordnadeochbar ner frln vinden
ett och annat.Vi hadetidigarefitt bud om att ett par tjuvarvarit hiir, men liimnat efter sig
ett par siickar,sompolisenfort till Malm,ochBirgit ochsrurle fingout diirifrAn.Men Birgit
ochjag konstaterade
sedan,att etskilligrsaknades,
somde tydligeniindAfltt medsig.
2.6.flyttadeBdckelmans
ut ochtogominaflyttningssaker
med.Jagresteut medbusser4
planteradeochsidde,samtfor in fdljandedagigen.
FaderMauritzhadeden 15.5.lagtsigin pi Eira frir operationavprostrata-korteln.
Diir
lAghaniindatill derl11.6,di operationen
f<iretogs,
frjr div.undersdkningar.
Blodpropptillsttitte
och en svArarehjiirtattack.Under dennatid var jag pA Asa ett par dagarmitt i veckanoch
sedanvid veckoslutet,
sidde i kdkstriidgArden
och rensade.Tillfrisknandetfdr Mauritz gick
llngsamttill fdljd av underniiringoch svaghet,sl att vi frjrst den 20.7voro klara att medbil
frin Enso-Gutzeit
medEmerickvid ratten.flyna tilt Asa.Di hadevi ett par veckorstid haft
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denstarkastehettanpe Aratal,?indatill 28" i skugganochvattnet28" och en svertorka hela
dennatid. Forsommaren
var kall ochregnig,menviixtlighetenh2irvar siillsyntfrodig,iindatills
hettantorkadeochbriindeallt hiir uppepi fuen. Di Maurtzkom var det slut p{ hettanoch
blornsterprakte4tmp. sjdnkochvi fingonAgraviilkomnaAskregqsomblevoviilgrirandefrir
kriksviixtodlingarna.
Skrivettisd.24.7.av Mor Valborg.(W)
8.7.Voro HelgaochIngeglirdute ochnjdto en hiirlig sdndagmedsimningochsegling.
Harry och Lisa kommoockA medKristinaoch Ralf, och fingo en segelturlikasi. (VL)

1950
Den 23 maj for jag ut med Birgits och vlr tjiinsteandeAnni och pebdrjadestAdningen.
Vi fingo en fru Happonen frln Sasekatill hjalp, och det gick bra undan, sa att vi voro klara
den 26 att fara in till stadenfcir att packa.
Den 27 foro Torolfs til .Asaoch togo vAra flyttningssakermed sig. Vi stannadeover
pingsteni stader4di det var kallt och ruskigt viider.
Den 3djejuni flyttade vi ut till .Asa,efter att ha fett 2 st. finska flickor frin BorsAtrakten
till hemhjalp.
Till midsommarhiilgenvar hela v{r storafamilj samlad.T.o.m. Bdrje med familj var hiir.
Men iindi voro vi ej alla! Torolf hadeefter en resatill Sverigeoch Norge fltt blodpropp i ena
kniiet (det var vaden,TL 1994)och miste liigga sig in pl Stenglrds sjukhusvid hemkomsten
n{gra dagarftirut. Och Torbjdrn, som just blivit student,reste till England fdr att arbeta i ett
internationellt ldger.
Roligt var det att igen samlasen gtng allesammans.(Vl sistaanteckningenav Valborg)

r951
(Sista sommarenMauritz och Valborg levde; inga dagboksanteckningar,
nAgra namnteckningarmed 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 sommarenl95l var den sista han upplevdepa sitt
kara Asa. Men att detta skulle bli f;uet ocksl med farmor - monnor, kunde ingen ana. Annu
hiisten 1951var farmor ute och stuvadeundan alla sakerna pA vinden!
Det var alltsa ,14somrar f<iriildrarna fick uppleva pl lsa och dartill komner aren pa
hkovillan.
Sommaren1952domineradesrett mycket av olympiska Spelen.Fdr dwigt var viidret
stdrstadelen av sommarens?imreiin pl liinge.
Isa beboddesniirmast av Ragnarsoch Torolt men giistadesocksi 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
-.
disponeraegnabilar - tyviirr fdrst i lr, dl fririidrarna si viil behovt dem de sista arent...6I-y

1953
Denna sommarhyrde Ragrrarsoch Torolfs .4saav de andra syskonen(och sig sjAlva!).
Rumsf<irdelningendensammasom frirut, utom att Ragnan disponeradenedre giistrummet.
Hushlllen var uppdelade,men b{da kokade i nedre kdket.

Torbjdrnoch Holgerhadetjiinsti Hfors och Rolf var en del av sommareni England.
Elisabetresteredani majtill Englandfrjr att dvervaradrottningElisabethskr<iningoch
kom hem f<irst21 augusti.
Folkevar slutetav juli och bdrjanav augustihosen familj Ratia pa Bergviktt salohAIlet.
var ett slagp{ sommarriarna
och trampadefrir 6vrigt en kratta genomfoten
hosHammar6ns!
_ {fr"
av Torolf.

trilladei sj<infran stor-Kallvik brygganvid I r/2 fus ilder. Fiskadessnabbtopp

simskolah<illsav fru schulmanfrin HSSp{ lsa bryggaftir traktensbarn.
Juni var varmastsedan1936.
Juli igenvAtastsedan1892.

77
Augusti hade en vacker vecka men var eljes ostadig.
23.8. hdll syskonen mrite pA Asa. Viktigare saker delades och olika f<irsiiljningsm<ijligheterdiskuterades.
Om icke hela omrAdet kunde siiljas skulle f<irsiiljningenliimnas till bankirfirman
Gyllenberg och olika alternativ liimnas.
DA fiirsi[ning av hela omridet icke lyckadesoch kiipare fttr Lill-Katlvik inte heller
kunde linnas, besliits 17.10.53att 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 Sterbhusetca. 4500mr av Stor-Kallvik niirmastKiillvik fdr en kripesummaav 1.8
milj, mk.
Restenav Stor-Kallvik tillfdll vid skifte Ingiald och Ragnar gemensamtmedan Gunnar
erhrill "sippan', Birgit "furola" och rorolf Asa med mellersta Lill-Kallvik. De niirmare
detaljerna liimnades iinnu dppna. (TL)

1954
Den 27 januari kdptefru Liljequisten kil pi 360m2 niirmast',L,ickovillan".
Den 25 maj kopte fru Ingrid Liljequistresrenav Stor-Kallvikeller ca 8.000m2
f<ir2,8milj. mk.
Hiirefter dverenskomssyskonenemellan att Torolf fir disponera villan och
mellanomrAdet
av Ull-Kallvik redandennasommar.
Pe p&kdagenute pA .Asabr<itTorolfsgulsotut och i slutetpA maj fick Ulla den och
lAg28 dagarpi sjukhus,varfdrElisabetfick g<irahuvudarbetet
vid utflyttningen.Ett par olika
hemsystrar
hjiilpte till med hushAllet.
Andra hzilftenav mai var strilandevackerochvarm (21opa kviillen27.5!).Mlnaden
varmastsedan1921.Tyviirr blev v{rarbetena- och annatplanerat- betydligtinskriinktpA
grund av sjukdomarna.
Bcirjanav juni var Mats (och kusin Polo jlimte Lizzie,som sedermerablev dennes
maka)pi Liirkkutlaoch konfirmerades
den 13.Elisabetvar bdrjanavjuli pi l,ekholmenoch
juli.
konfirmerades
den 17
Juni var riitt vacker,menblev kylig efter midsommarn.
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Kokkon briindes vid SW vind med gott resultatpa stenbryggan.ulla hadejust komrnit
hem fr8.nsjukhusetoch kunde inte delta.
30 juni var det 90 Vosolfrirm<irkelse.
Juli var ostadig men siirskilt i b<irjanmycketvarm.
B<irjanav augusti ostadig,men slutet vacker och tlmligen varm.
Simhusetflyttades dver och slogsupp i Lill-Kallvik strax invid "diket',.
Nedre giistrummettapetserades,
diversemurar mAladesoch verandafdnstrenskrapades
och mAlades.Nedre griismattanviindes och siddes med vitkkiver.
Vi ha nu riktigt installerat oss i Lill-Kallvik och awndas ej mera Stor-Kallviksborna.
(Rikkonen byggdeen basru diir, men av nflgon orsak blev den oanviind.)
I augustifick vi en niira granne di Birgit slog upp en liten stuganere vid strandenp&
"$rola".
Vi trivs alta pA vlrt Asa och hoppas farmor och farfar i sin hirnmet ir glada iiver att
vi nu tredje och {iiirde generationernabo kvar pl denna skirgArdens p6rla. (TL)

!959
sommaren1959var alldelesotroligt underbar.Redan bcirjanav juni var varm, juli och
augustivanna och t.o.m. heta endatill 25.8,dA hcistenkom alldelespl<itsligt.Det var wlr
torka och viixtlighetenblev svirt br?ind.Ulla och Torolf utomlandstill 14juni. Utflyttning
frirst 17.6.och inflyuning28.8.Matsblev myndigoch fdrlovadsig med Gitta (7.7.195iML).
Elisabetfick en pojke (Thomas)15.7).Nisseliirde sig simma.Susannarestetill Amerika
6.8.
Nisetasegladesomaldrigfrirr, 80 ggr!,mestav Folke.
lsa fick nytt diskbordochkdkknutenblevuppsnyggad.
Tuppenochbrunnenmllades
med Falu r<ldfiirg.Den frirra dessutominviirtesmed granngulSpred-Satin.
Aladdin lampan
(en
in
i
salen.
effektiv
petroleumlampa;
Asa
elektrifierades
inte
fciniin
vid vinterboning
ryckte
1967)
Skogsarbetena
fick vila pA grundav den alltf<irvackrasommaren.
(TL)
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1961 var vi ute frln 2 juni till 29 augusti.Sommarenkom redani maj.Vattnetvarmt redan
vid utflyttningen.Slutetav juni kall. Juli kall och ostadi&augustidessutomregnig.Ovanligt
h<igt vattenhela sommaren.
Miitningenav
- Fick ny hii[. Kdket och div. ddrrar milades.Tamburentapetserades.
omrAdetblev iintligenutfdrd. (TL)

1962: ute 1.6- 30.6.sommarenvar den simsta i mannaminne,
kall, regningoch framf<irallt
utan sol. ulla var helt utan hjiilp, Mas o. Gitta ibland ute, Folke i militiiren, Susanna
jobbadei stan,Johnpfl Saseka.Elisabetoch Thomashiilsadeofta p6.
Salsfrinstren
blev mllade, likasi nedre giistrummet.En livlig byggnadsverksamhet
trycktesin prigel pl sommaren.Bide BiickelmansochOpistobyggdepAgammalAsa.mark
(TL)

196'I
Ombyggnaden av ^Asa
Vid irsskiftet1966/67inkorporerades
Nordsj<i
medHelsingfors.
Dettafriranledde
redan
ossatt skrinliiggavAraplaner att flytta ut Aret om till Asa. Detta siirskiltdl ryktengick att
stadenplaneradeatt reserverahelaKallviksudden
till grrinomrideochskullebtirja inl<isaalla
tomter.
Men nu ingrepbyggmiistare
TapioSuursalmisommedsin ungaentusiasm
bdrjadetala
omkull oss igen. snart spred sig ivern ocksAtill oss,olika experterradfragades,
skattesynpunkter
inverkade.I januari 1967var diskussionerna
i full glng,vi talademedarkitektMetu
laurola och med Ola Dyhr.
Den 17 april gjordesentrepenadavtalet
med Suursalmi,finansieringen
ordnadesoch
frirsiiljningenav Ulfsbyviigslokalen
igengsattes.
Efter "frirsiiljningsparad"
23-24apt''^l
saldeslokalensedanden 6 maj.Fdljandedagvar
redantaketpAAsabortrivet.Isoleringenav viggarnaskeddefrln insidanmedbergull.Likasi
golven uppifrln. Viiggarna bekliiddesmed gipsonit.Vattenledningoch viirme infdrdes.
Elektriskainstallationerna
blev omfattande.Brunnenbereddeen del bekymmeroch frirsttvl
dagarinaanvi flyttadein fick vi vattnetpakopplat.
Taklags<ilet
hcillsf<irstden22.december.
Alla frirefollmycketndjda.Arbesfolkethade
varit mycketduktigt,trevligt och ordentligt.

20
1967var visst den fcirstasommarenefter 1908,som ingen bott pt /sa. Sommarenvar
ovanligt varm och vacker,mycket f<irdelaktigtfor byggandetoch s?ikertmycket angeniimtfrir
byggfolket.
Den 27 september1967flyttade Torolf och lJlla med sin familj ut til fua. (TL)
Julen1967
Vi bdrjar smAningombli fiirdigt installeradeoch har haft glAdjenatt kunna ha barn och
bambarn omkring oss.K<ildenvar hird (-24") och nedre vlningen pi kyligare sidan,men f6r
dwigt varmt och skrint. Julgubbenkom med lykta i handenirrande dver isen. (TL)
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TOROLFs60 6rsdag 12.5.1969
Ullasfriserade
60-trsdag
6.12.69

rn3
Vonnesoch Johnsbrdllop
73.4.t973

tn5
19.M.1975
sarnlingefter sliiktsamvaron
p&Botbygnrd.
VERONICA SOFIASDOP
13.10.1975

