
Eletään parhaillaan 70-luvun puoli väliä, ja veljekset Mats ja Stefan Gräsen työskentelevät 
Kapellskärissä Viking Linen terminaalin kahvilassa.  Terminaali on hyvin pieni parakki 
mallinen hökkeli, jota moni matkustaja kutsuukin räkäläksi. Gräsenin veljekset ovat saanneet 
vapaat kädet sisustaa tämän terminaali kahvilan. 
Veljekset kutsuvat toisiaan nimellä Toinen, ja sen tähden heidän työkaverit kutsuvat heitä 
Toiseksi ja Toiseksi. 
He ovat suomalaisia, vaikka heillä onkin ruotsalaiset nimet. 
1979 veljeksistä se toinen eli Stefan muutti Helsinkiin, ja siellä hän sai töitä eräästä pienestä 
lihakaupasta nimeltä Kaken Liha. Mats jatkoi terminaalin kahvilassa. Mats tilasi lihaa Kakelta, 
josta hän sai alennusta, koska Stefan oli saanut Kaken Lihan hyvin kannattavaksi. Veljeksillä 
on liikemiehen verta. 
Puolen vuoden kuluttua Stefan kyllästyi lihakaupan hommiin, vaikka olikin hyvin pidetty 
henkilö. Hän muutti Tukholman etelä puolelle, tarkemmin sanoen vähän Huddingesta 
etelään. Sieltä Stefan ja Mats ostivat maalaistalon ja alkoivat kasvattaa karjaa. Heillä on 
myös kanoja. Munat he möivät Tukholmassa Hötorgetilla.  
Samoihin aikoihin Mats löysi elämänsä naisen. Nainen on Anna Hansen, ja tulee Tanskasta. 
Mats ja Anna tapasivat tansseissa. Silloin Mats iski silmää tälle tuntemattomalle tytölle. Anna 
sanoi, että hän lopettaisi tuollaiset tavat tai muuten hän potkaisee persuuksiin. Mats meni 
baari tiskille ja tilasi oluen. Jonkin ajan kuluttua Annakin ilmestyi tiskille ja pyysi anteeksi. 
Siitä lähtien he ovat olleet yhdessä. He muuttivat maalaistaloon, jonka Stefan ja Mats ostivat 
yhdessä. 
Heidän tilansa sijaitsee erään kosken rannalla. Toisella puolella on maantie. Tien ja 
maalaistalon välissä on pienoinen metsikkö. Heillä on pieni vehnäpelto.  
Vuonna 1980 Mats lopetti terminaalin kahvilassa, koska Viking Line suunnittelee rakentaa 
suuremman terminaalin, johon he suunnittelevat vähän isompaa kahvilaa, ja haluavat itse 
päättää sen sisustuksesta ynnä muusta asioista. 
Veljeksillä on suunnitteilla tavaratalon perustaminen Tukholman keskustaan. Vuosien 
saatossa heille on tullut suuri yhteysverkosto eri yritysten kanssa, siispä tavaran 
hankkiminen ei ole ongelma. Rahaakin heillä on. Siispä syksyllä 1980 he ostivat konkurssiin 
menneen Öhmanin tavaratalon tilat Tukholman keskustasta. Tavaratalon nimeksi tuli 
Varuhuset City. He ostivat tavaraa eri konkurssi pesistä. Ruoka puolella he möivät omalla 
maatilallaan kasvatettuja vihanneksia sekä kananmunia.  
He yrittivät ostaa vihanneksia eräältä vanhalta mieheltä, joka asuu aika lähellä heidän 
maatilaansa. Hän asuu toisella puolen maantietä. Hänellä on vähän pienempi maalaistalo. 
Hän on omituinen, ja on kylvänyt kummallisia siemeniä keskelle metsää. Siellä kasvaa jopa 
huume kasveja. Mies ei kuitenkaan käytä huumeita, eikä niitä kauppaa. Hän vain kasvattaa 
niitä. Hän tekee myös kummallisia ympäristö kokeita oman pään mukaan. Hän on muun 
muassa kaadellut öljyä kuoppiin ja sitten sytyttänyt palamaan ja peittänyt kuopan. Kerran hän 
yritti eläin seksiä lehmän kanssa omassa navetassa. Juuri silloin Mats sattui tulemaan ja näki 
miehen puuhat ja yhteistyö päättyi heti siihen paikkaan. Mats ilmoitti asiasta poliisille, mutta 
mies oli ehtinyt hävittää todistusaineistot; eli teurastanut lehmän ja haudannut sen keskelle 
metsää. Tästä lähtien Gräsenin veljekset kutsuivat miestä pölli-ukoksi, koska silloin lehmää 
pannessaan hänen kalu näytti tosi pölliltä, ja toiseksi miehen navetan takana on suuri tukki 
pino. Miehen vaimokin on yhtä omituinen. He yhdessä keksivät vaikka mitä hullua tekemistä. 
Tällä Pölli-ukolla on harmaa tuuhea tukka ja hänen vaimolla on melkein aina punainen huivi 
päässä. Veljekset kutsuvat Pölli-ukkoa sekä tämän vaimoaan pelkäksi ukoksi ja akaksi.  

Loppu.


