
Färna 2021 
Färna herrgård ja heidän jouluruoka houkutteli meidät taas viettämään kolme päivää 
hemmottelua. 
Mukaan otimme Raili ja Tauno Alari, että saa juhlia ja rupatella samoin ajattelevien seurassa.
Saavuimme paikalle 20211131 klo 15.00. Pois lähdimme 20211202 klo 11.00. Siis olimme 
joulujuhlissa marraskuulta joulukuulle. 

Färna herraskartano sijaitsee Skinnskattebergin kunnassa Västmanlandin läänissä Svealandissa. 
Kuvassa kartano oikealla, spa saunat, uimaaltaat ja hierojat vasemmalla, keskellä osa asunnoista. 
Ravintolat kartanossa. 

Meillä oli suuret yhteiset tilat. Alareilla oli oma hotellihuone, jonne pääsi meiltä parin välioven 
kautta. 
Ennen huoneisiin asettumista nautimme ”Afternoon tea” kuten herraskartanossa kuuluukin. 

Meidän talo

Spa

Massage

Ravintolat



Sviitti oli tehty entisestä ratsumestarin huoneistosta jossa paljon alkuperäistä. Vanhoja kalusteita 
kunnostettiin vieläkin entisen tallin päädyssä. 

Makuuhuoneissa oli uudet sängyt, mutta muut kalusteet kertoivat kartanon historiaa. 



Kuvan hienoudet jäivät käyttämättä ainakin minulta, koska aina tilaisuuden tullen karkasin spa 
talolle. Siellä uin istuin saunassa uin istuin toisessa saunassa ja uin taas. Pandemin takia sai vain 
uida kolme tuntia päivässä. Minä sain uida vaikka koko ajan, koska kaverit vieroksuivat altaita ja 
käytin heidänkin ajat. 

Raili ihailee taideteoksia
Kartanolla on oma suuri myymälä. Se näyttää loppikselta, kunnes katselee hintoja. 

Tämäkin on pitkässä vanhassa tallissa. Remonttiverstas on takaseinän takana. 

Pore
allas



Sofia tulee tyytyväisenä sovitushuoneesta, kun pienet housut olivat sopivat. 

Sofia, Raili ja Tauno kippaavat
Rentoutumista se on meidän oleskelu, mutta silti rauhotutaan vielä ennen illallista. 
Oleskelutilan sohvatkin olivat antiikkia ja eriparia. 



Tästä se alkaa 
”Kreivi von Hermanssons jouluillallinen”. 

Raili ja Sofia alkavat päästä vauhtiin. Enää viisi lautasellista jäljellä. 

Kaikki raakaaineet on hankittu lähiympäristöstä ja kaikki on valmistettu paikan päällä. Peurat, 
kauriit ja villisiat ovat paikkakuntalaisten saaliita. Kalat ja mädit ovat kalastajan onkimia. 
Vihannekset, juurekset ja muut höystöt on joko kasvatettu omassa puutarhassa tai naapurissa. 



Tässä on toisen illan Menu. Kumpanakin iltana suunnilleen samanlainen. Kokeneet tarjoilijat 
kertoivat joka murun tarinan, ainakin nimen, mutta harjoittelijalla oli lunttilappu josta vilkuili apua. 



Katsotaanhan mitä naiset ovat saaneet aikaan. Viini loppu, vettä jäljellä ja jälkiruoka odottaa 
paikkaa täyttyvässä vatsalaukussa. 



Tauno Alari
Tauno vielä nostelee lasia ja tarjoilija haluaisi jo 
tuoda taas uuden annoksen. Alussa oli helppoa 
tyhjentää lautaset, mutta loppuillasta vauhti hidastui. 
Hyvänolon tunne alkoi muuttua yltäkylläisyyteen. 

Kuvassa naiset ovat jo välipäivän lounaalla, mikä 
sekin oli kuin tavallinen ravintola illallinen pöytään 
tarjoiltuna. 
Jouluun totuttelu vaatii voimia, mutta kyllä se vatsa 
sitten jaksaakin vastaanottaa laatikot ja kinkut. 

Sofia ja Raili



Raili, Sofia ja Tauno ähkivät
Illan seitsemäs tarjoilu oli kahvi ja karkit. Karkit olivat tehneet henkilökunnan voimin ja nekin 
paikkakunnan raakaaineista. 

Toivo oli valokuvaajana ja halusi päästä mukaan, joten peilit tulivat sopivasti käyttöön. 
Nämä peilit roikkuivat meidän kämpän seinillä, hallissa, olohuoneessa ja makuuhuoneessa. 

Jouluterveiset joulumatkalta 
Raili ja Tauno Alari , Sofia ja Toivo Hoffrén


