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Minnesteckning

Där stugan stod
där står ett träd, med gammal knotig
stam.
Ur sprucken bark, med trädets blod
syns minnen välla fram.
Med vårens kraft den pryddes nyss med
hängen utav gull.
Men hösten skördar gulnat löv som
återgår till mull.

Harry Vikström har gått bort efter en lång
tids sjukdom. Harry föddes vid Svarvaris
den 8.1.1936.
Harry var mycket fäst vid sin morfar
Herman som blev hans idol under
ungdomstiden. Herman var den trygga
sävliga typen som även präglade Harry
under hans uppväxt. Herman och Harry
sov alltid i samma rum så länge Herman
levde och på söndagarna knallade de iväg
till Hagakalas där alla de gamla historier
som då berättade stansade sig in i Harry
minne för livet som gjorde honom till ett
levande
lexikon
om
forna
tiders
levnadsförhållanden. På vägen hem kunde
gossen bli trött och ofta kunde man se
Harry och morfar sittande på en sten vid
vägkanten.

Harry har fått sin sista viloplats bredvid
sin syster Gunvor, född 1946, som dog
1951.
Lars-Ola Berg
Talko vid Granösund 19.8
Vid Granösunds fiskeläge hålls gårds- och
halltalko tisdag 19.8 med start klockan
12. Vi städar på området och i hallen och
anlägger
eventuellt
grusgångar.
Kaffepannan hålls varm över elden.
Välkommen med!
Replot skärgårds hembygdsförening

Hästar blev Harrys stora passion och
Harry tog redan som ung hand om stallet
och körslorna. Han hade ett gott handalag
med hästarna och körde även in
unghästar. Harr med sin häst blev under
ett antal år ett populärt inslag i luciatåget
genom byn.

Öppethållningstiderna
ändras
till
veckoslutsöppet efter 31.8. I september
är hantverkarbutiken öppen fredagar och
söndagar 11-19 samt lördagar 10-18.

Harry blev ofta anlitad av sin granne som
hjälpsågare vid sin stocksåg och med den
erfarenheten kunde hanskaffa sig en egen
såga och blev en mycket erkänd sågare.
Harry hade som sagt ett mycket gott
minne och därmed ett stort förråd av
forna generationers liv och leverne som
jag har haft förmånen att ta del av.
Dessutom var han begåvad med humor en
hel del självironi som gjorde honom
omtyckt bland sina vänner. Harry förblev
ogift.

Kanonen vid lokalin
Skarpsynta flanörer har kanske observerat
att den omskrivna kanonen har kommit
tillbaka på sin plats ovanpå berget vid
lokalin. Visserligen ännu något skymd
bakom det gamla betongfundamentet,
men det lär finnas frivilliga krafter som
ska demolera det så småningom och låta
kanonen framträda i all sin nymålade
prakt.

Harrys gamla födelsehem revs på 1950talet och familjen flyttade in i ett nybyggt
hem.
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Renoveringen drog ut på tiden, men nu är
loppet rensat från allt från ölburkar och
stenar
till
avbrutna
bordsben
och
glassplitter – och en hel del rost förstås.
Den avbrutna tappen som försvann nån
gång på 80- eller 90-talet har ersatts med
en ny och hela pjäsen fick några lager
skyddande färg. Kanonen vilar nu också i
en nytillverkad fartygslavett av 1700-tals
modell.

nytt. Hon tyckte att Södra Vallgrund är ett
riktigt paradis! Hon hade rätt! Här har vi
rent vatten och ina stränder. Det är bara
välja vilken strand ska man besöka;
Bullerås, Fortet eller Sundet och kanske
det finns andra stränder också? Hoppas
att stränderna hålls rena och vi får
fortsätta njuta av denna härliga sommar!
Varma hälsningar, Heidi Jahkola
Sommarens simskolor vid
Sommarösund

Museifolk i England har varit behjälpliga i
efterforskningarna
om
kanonens
ursprung, och följande har framkommit:
Både modellen och det faktum att vikten
anges på engelskt vis – 4 hundred weight,
3 quarters och 11 pund – är starka
indikationer på att kanonen (av kaliber 3
pund) tillverkats i England, troligen vid ett
av de mindre järnverken som levererade
till handelsflottan och som fanns runt
större
hamnstäder
och
i
den
industrialiserade delen av landet.

Genast
efter
midsommaren
drog
Folkhälsans simskola vid Sommarösund
igång. Barnen var ivriga och stämningen
varm trots bitande vindar och kallt vatten.
Med mycket spring och lek på stranden
höll lekledarna Carolina Sund och Cecilia
Weckström värmen uppe bland barnen så
att de kunde dyka i vattnet för korta
simturer med simlärarna Andre Norrén
och Edvin Fogelberg.

Dateringen är svårare. Vissa detaljer tyder
på ett tillverkningsdatum efter 1730, och
då denna typ av kanon blev omodern vid
slutet av 1700-talet kan man anta
nånstans mellan 1730 och 1790, troligen
1760-80. Kanonen var ursprungligen
avsedd för ett handelsfartyg eller en
valfångare.
Rolf Snygg

I nybörjarsimskolan deltog 13 barn som
tog 11 märken; två vattenvanemärken,
ett nybörjarmärke, fyra intressemärken,
ett talangmärke och två 25 m, ett 50 m
och ett 100m.
I fortsättningssimskolan deltog 21 barn
som tog 12 märken: ett nybörjarmärke,
två talangmärken, två simkandidater och
två simmagistrar samt ett 500 m, ett 1
km och tre 5 km.

Sommaren i paradiset
Ja, vi bor nog i ett paradis! Under senaste
veckorna har vi haft bra möjlighet att
njuta av sommaren, speciellt om man har
haft ledigt och om man tycker om
strandhäng. Vi har så fina stränder i byn!

Sim och lek på stranden hör sommaren
till! Tack till alla ledare, föräldrar och barn
för en fin simskola. Blev en god start på
badsäsongen som vi sen kunde se
blomma ut för fullt när värmen kom i juli.
Ulrika Vestergård-Denward
simombud Folkhälsan i Replot

Det är många som har märkt det. Många
gånger, när man är i Sommarösund eller
på simstranden vid Fortet, finns det mera
turister än bybor. En dag i juli var det
över 25 människor i Sommarösund och
alla var turister! På stranden har vi hört
även ryska, tyska och engelska och
förståss de skandinaviska språken.

Aktiastiftelsens bidrag 2014
Aktiastiftelsen
i
Vallgrund
hade
delegationsmöte den 9.5.2014 och då
beslöts att av fjolårets vinst ges 17.000,- i
bidrag
till
följande
föreningar
i
skärgården:
Understödsföreningen för S.Vallgrund
skola 1400,Uf Havsbandet 1400,Norra Vallgrund uf 1400,-

En dag träffade jag i Sommarösund en
dam från Kuopio. Hon berättade att hon
hade varit här 3 år sedan och tyckte att
det var så fint här, att nu kom hon på
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Folkhälsan i Replot 800,Replot skärgårds hembygdsförening
1000,Föreningen Skräddar-Antas stuga 1000,Södra Vallgrund Marthaförening 800,Norra Vallgrund hem och skola 1400,WAU Oy, motionsklubb i
Vallgrundskolorna 500,Södra Vallgrund Byaråd 800,Skärgårdens Musikskolas garantiförening
1000,FRK Replot avdelning för ungdomsläger
250,Föräldraföreningen Replot skola 200,Föräldraföreningen vid Replot-Björkö skola
500,Skärgårdsskolorna 900,Södra Vallgrund Båtklubb 1000,IF Kvarken 1000,Skäriteatern 800,Föräldra-barngrupp i Replot 250,Cykelhjälmar till alla skolelever i
skärgården i åk 1 hösten 2014 ca 600,Gemensam Aktiastiftelsesatsning: SÖU
143,-

ledning av Arvid Lindkvist. Andra kvällen
kom Johan Nydahl och Jarl Nystrand och
visade hur man gör gäddrag och ådring i
trä. Den tredje kvällen växtfärgade vi ull
med Jeanette Rönnqvist-Aro. Sedan
visade Ann-Chatrin Snickars-Hoxell hur
man kan sy olika saker av fiskskinn. De
två sista kvällarna leddes hantverket av
Anita Storm.
Varje kväll var det också möjligt att få
guidning på museet med Anders Myntti
som även denna sommar varit guide på
Granösund.
På den sista torsdagskvällen förevisades
hela tre olika hantverk. Vid stranden
kunde besökarna tillverka smycken av
fiskben som dekorerades med glaspärlor
och annat. Många besökare gjorde till
exempel örhängen eller armband. Där ser
man, släng inte bort fiskbenen efter nästa
måltid. Gör smycken av dem istället!
I fiskarbastun satt Kaj-Erik Nykvist och
monterade fiskenät. Det är en vanlig syn
vid Granösunds fiskeläge att se Nykvist
sitta med sin nätnål och sitt nät. Om man
har tur kan man även få höra honom
berätta
om
något
fiskeäventyr
i
skärgården.

En katt försvunnen?
Det visade sig att katten som meddelades
bortsprungen i förra tidningen inte alls var
vilse eller hungrig, den var här på
semester
och
är
glad
i
mat.
Sommarbesökaren är säkert släkt med vår
Putte som också trivs nära kylskåpet.

Johanna Ahlskog och Patrik Strandberg
hade med sig en ässja och ett smidesstäd.
Släggans slag mot städet ljöd över
Granösund denna kväll när besökare fick
prova på att smida egna järnföremål.

Torsdagskvällarna på Granösunds
fiskeläge
För tredje året i rad har Replot skärgårds
hembygdsförening arrangerat hantverkskvällar på torsdagarna under sommaren
vid Granösunds fiskeläge.

Replot
skärgårds
hembygdsförening
tackar för samarbetet med Anita Storm
som satt ihop programmet för kvällarna
och alla hantverkare som varit villiga att
komma till Granösunds fiskeläge för att
dela med sig av sina kunskaper.

Kvällarna har varit välbesökta med folk
både från skären och längre ifrån. Vi har
haft tur med vädret varje kväll, någonting
som säkert bidragit till att folk kommit ut.
Även i år var programmet varierande.
Syftet med hantverkskvällarna är inte
endast att besökarna ska få se på hur
saker och ting blir gjorda, de ska även få
möjlighet delta i hantverket om de vill.

Även ett stort tack till alla kaffekokare
som hållit pannan varm i spisen i Svennas
stuga så att besökarna kunnat köpa kaffe
och bullor.
Hantverkskvällarna ordnades i samarbete
med SFV Bildning.
Daniel Beijar
Sekreterare för RSHF

Den första kvällen fick besökarna lära sig
hur man binder kvastar av kråkris under
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Hållplats Björkhagen
Byns snickare Börje Sand brukar årligen i midsommartid göra en sightseeingtur runt byn
med sin veterantraktor. Så ock detta år.

Den här gången stannade han i Sommarösund vid Björkhagen och passagerarantalet
utökades med fyra personer, som med i sällskapet beskådade vårt vackra Sommarösund.

Kärran är sommarpyntad som en midsommarstång. Resenärerna är nu Per-Erik Häggvik,
Margareta Söderlund, Harry Granholm och Kennet Granholm, Nina Kullberg, Elsie Sand,
David Sand och Anne Sand.
Hoppas Börje fortsätter med dessa midsommarturer. Alla aktiviteter är till gagn för vår by.
Margareta och Hans
SÖDERBYBLADET
Södra Vallgrund Byaråd r.f.
Monika Nissander
Tfn 040 58 679 58
e-post: soderbybladet(a)outlook.com
www.korsholmsskargard.fi > föreningar och
samfälligheter > Södra Vallgrund Byaråd r.f.
Material till nästa tidning kan inlämnas även till
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Sommaröhallen senast vecka 37.

