
Färna 2022-11-29 – 2022-12-01 
Färnas berömda julmiddagar ville vi inte
missa i år heller. Raija och Pentti Harju-
Seppänen gjorde oss sällskap. Det är ju 
alltid trevligare att resa tillsammans 
likasinnade. 
Vi bodde i den stora Ramsellvåningen 
med flera stora rum. Även sovrummen 
var lyxiga på samma våning. 
Herrgårdens ägare Wenche Engström är 
VD och har lyckats hålla lyx standard. 
Köket har fått flera gånger White 
bemärkelsen för sitt höga kunnandet. 
För mig och Sofia var detta tredje 
gången och vi längtar dit igen. 

Vår salong under vistelsen i Ramsellvåningen

Ven hade disken denna afton? 

Första dagen, tisdag, började vi med 
herrgårds fika. 
Sedan fick vi underbar massage under
50 minuter innan sauna och simtur. 
Därefter gick vi välklädda till Greve 
von Hermanssons julmiddag, som 
innehöll sju serveringar (12 rätter). 
Vatten, vitt vin och rött vin fyllde 
våra glas. Det tog nästan tre timmar 
att skölja ner det mesta av maten 
innan vi kunde klättra till biblioteket 
för kaffe och avec. 
Samma procedur även på onsdag, 
men då visste vi att äta sakta och 
länge. Efter fyra timmar var vi 
tillbaka i egen salong.

Pentti hade massor av flaskor på serveringsbord Toivo var fotograf



Sofia Hoffrén, Raija ja Pentti Harju-Seppänen studerar Grevens mausoleum 

Hjord från Färna skogar Lingon från Västmanland
Fast det var så många rätter, var det svårt att lämna något kvar på tallriken. Greven hade annorlunda
julmat. När jag äter kålrotslåda, morotslåda, leverlåda, karjalanpiirakka, karjalanpaisti, risgröt, sill, 
lax, ål, korv, köttbullar och revben, blir det också 12 rätter. Smaken är gott portionerna är stora och 
magen blir full. Båda julmat har sin egen smakupplevelse. 



Sofia Raija

Toivo Pentti

Det går mycket kläder åt. På onsdagen bytte jag fem gånger för att vara rätt klädd till olika tillfällen 
Ibland har man bara simmbyxor och det dyger dåligt till middagen. 



Att simma och sitta i sauna är lika viktigt som goda maten och massage. 
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