KANTVIK Maalaiskylä – Sotilaskaupunki – Teollisuustaajama
Korjauksia toiseen painokseen

s. 51

Naapurinsa murhanneesta nimismies Johan Lodmanista kerrotaan kirkonkirjoissa vuotta
myöhemmin, eli vuoden 1797 kohdalla.

s. 52

Karl Henrik Adlercreutzista puhuttaessa hänen tittelinsä häradsdomare on selkeämpi
kääntää termillä kihlakunnantuomari. Suomen kielen herastuomari on nykyisin käytetty
lautamiehen arvonimi.

s. 74

Kantvikissa rakennettu Priki Hanna osui vastarantaan suunnilleen Kantvikin eteläisen laiturin
Kirkkonummen-puoleisessa päässä.

s. 102

Storpippurvikenin parselli kuului lähinnä Edisin ja Munkinmäen ulkotilaan ja vain hieman
Knoppsin puolelle. Strömsbyläiset olivat ostaneet sen tilansa yhteyteen jo aikaisemmin.

s. 163

Kuvassa Märta ja Margareta Sandelin puhdistavat sieniä Sjövikin keittiön oven luona, eivät
Båtvikin.

s. 164

Kuvassa vasemmalla ovat Einar Pontán ja hänen vaimonsa Märta (o.s.Sandelin, ks. edellä).
Keihästä heittävä tytär on iästä päätellen nuorimmainen Else.

s. 174

Tarkennus: Leif Gullichsen eteni maihin jäätyään Fazerin karamellitehtaan tekniseksi
johtajaksi.

s. 187

Tarkennus: Nuoret kokoavat palapeliä Båtvikin kartanon pihassa juhannuksena 1941.

s. 189

Särkilahden pojat kuvassa ovat Allan ja Arvi. Risto ei ollut tuolloin vielä syntynyt.

s. 193

Sjövikin työvelvolliset kuvassa ovat serkukset ”Pompe” Carl Fredrik ja ”Peik” Lars Johan
Sandelin.

s.265

Uusi tarina: Rakennustyön hallinnon kannalta Porkkalan tukikohta oli aluksi Moskovan Sotaja merirakennustoimintaministeriön kohde ”Merisotarakennustyö – 101”. Sen johtajaksi tuli
joulukuussa 1944 NKVD-eversti Leonid Tarkhanov, joka oli ollut sodan aikana pahamaineisen
Vorkutan vankileirin johtajana. Tämä on mahdollisesti erityisenä syynä siihen, että Porkkalan
rakennukset muistuttivat paljon vankileirien rakennuksia. (Lähde: Venäjänkielinen Wikipedia)

s. 322

Båtvikin uudet rakennukset sijaitsevat puutarhan ja koulutuskeskuksen lähistöllä.

s.341

Jälkikäteen kuultu hauska tarina: Ristikalliontien omakotitalojen kattotuolit asennettiin
kiireellä. Siksi ei huomattu, että niissä oli keveitä ja tukevia, ja kuhunkin taloon olisi pitänyt
tulla molempia. Asennuksen jälkeen ei tiedetty mihin taloon kumpiakin tuli. Ensimmäisinä
talvina kaikki kolasivat kattonsa huolellisesti, että lumikuorma ei haittaisi mahdollisesti
heikkoa kattoa.

s.358

Kuvassa vasemmalla olevan opettajan nimi on Jukka Eerikkilä.
Näiden asiakorjausten ja -lisäysten ohella toiseen painokseen on tehty lukemista selkeyttäviä
kielikorjauksia.

