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BOSSE

Under klockan
1. 1. Var finns puben Oak Barrel, Café 
Alvar A och sportbaren O’Learys?

2. Utanför Olympiastadion finns 
två statyer av kända finländska  
löpare, vilka?

3. Vilken film med Richard Gere och 
Bruce Willis är delvis filmad i Hel-
singfors? a) Die Hard b) The Jackal c) 
Hart’s War d) Ocean’s Twelve

▶ Svaren till vänster om Bosse. 
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För ett år sedan satt vi hos en brit-
tisk hyresförmedlare och funderade 
på hur stort ett ”four bedroom de-

tached house” egentligen är. Nu sitter jag här i vårt 
hyreshus och vet att det är stort.

Då tittade vi försiktigt på varandra och undrade 
vilka andra rum det finns. Vi visste hur man knäcker 
koder som 3 r + k, men inte om det är självklart med 
vardagsrum och matsal om man har fyra sovrum.

När man letar lägenhet i Finland är antalet kva-
dratmetrar avgörande. Här i England spelar kva-
dratmetrarna ingen roll. Här räknar man sovrum, 
inte kvadratmetrar som gömts undan i oanvändba-
ra skrymslen i tamburen. Vi började med att fråga 
hyresförmedlaren om en bottenplan, men det fanns 
inte. Antal kvadratmeter då, försökte vi. Han skaka-
de på huvudet, letade länge i arkivet på sin dator och 
hittade till slut ett energiintyg för ett av husen han 
tänkte visa oss. ”Det här är det minsta av husen jag 
tänkte visa er och det är 178 kvadratmeter.” Vi drog 
en suck av lättnad och insåg att vi snackar ytor här. 
Större ytor än vår egen rymliga trea på 81,5 kvadrat.

Vi flyttade in i vårt enorma möblerade residens 
i augusti och njöt av allt utrymme. Tills vi skulle 
tömma flyttlådorna. Och våra saker inte rymdes in. 
Hur är det möjligt att tre personer som bott med alla 

sina tillhörigheter på 81,5 kvadrat inte ryms in i ett 
mer än dubbelt så stort hus? När vi dessutom bara 
har hälften av sakerna med oss, resten lämnade vi i 
ett hyrlager i Finland.

Här har vi en walk-in closet, vilket lär vara var-
je kvinnas dröm. Nackdelen är att våra vanliga gar-
derober i hemma i Finland rymde mera kläder. Och 
fortfarande funderar vi på hur det är tänkt att fyra 
krokar i tamburen ska räcka till för hela familjens 
ytterkläder. En höghuslägenhet i Esbo från början av 
70-talet har överlägsen förvaring jämfört med ett 
dubbelt så stort hus på den brittiska landsbygden.

Som tur är har vi ett garage. Här används garagen 
inte till att förvara bilar, utan till allt annat. Moder-
na bilar ryms inte ens in i garaget. Alla våra grannar 
har garage, men bara ett fåtal har bilen där. I stället 
kan man som vi fylla garaget med tvättmaskin, tork-
tumlare, barnvagnar och kläder som inte ryms in i 
den lyxiga klädkammaren.

Nu har vi två månader kvar i vårt stora residens, 
och sedan ska vi igen tränga in oss i vår finländska 
höghustrea. Tanken på att fylla en hälften mindre 
lägenhet med dubbelt så mycket saker lockar föga. 
Antingen får vi sälla oss till alla dem som för sina 
skatter direkt från hyrlagret till avstjälpningen. Eller 
så får vi leta ny lägenhet – med (brittiskt) garage.  

Fyra sovrum och  
en usel garderob
SISTA 
ORDET

Heidi Furu  är tjänstledig redaktionschef på 
Forum. Hon bloggar om sin vardag på den 
brittiska landsbygden på: http://armywifen.
wordpress.com/


