Soluppgång
över Ålands hav

Välkommen

OMBORD

Svante Lövgren
Det är rubriken på dikten av Zacharias Topelius, som vi inleder boken med. Det ligger något symboliskt i den. Kanske
Corona-viruset släpper taget om oss 2022 och att vi kan
genomföra Postrodden och andra evenemang.
Vi har två jubileer att fira i år. Den 6 juni 1522 föddes den
svenska örlogsflottan. Ett hundra år senare, den 29 mars 1622
fick Norrtälje sina stadsrättigheter. Det här kommer att firas
på många olika sätt, berättar Lars Nylén om.
Vi håller oss kvar i Norrtälje. Göran Hedberg skriver om
Rospiggar i orkanens öga på Atlanten. Eva-Lisa Åhman
berättar om sitt första möte med is och hur det nya containerfartyget Venta Maersk gick genom Nordostpassagen.
Släkten Norberg från Tjockö är en intressant släkthistoria,
som Lars Nylén berättar om och Håkan Nihlman skriver om
skeppsredare och skutor i Lingslätö by på 1800-talet.
Sven Hammars artikel Vad de västallierade bombflygarna
inte visste… är en spännande historia från Andra världskriget
och Björn Lindström har forskat vidare om ångskonerten
Öregrund. Lars Nylén har skrivit en intressant artikel om
barkskeppet Gustaf Adolf.
Som befälhavare på roslagsskepp och i kyrkskeppet är en
berättelse om C. E. Ohlsson nedtecknad 1937 av Manfred
Ohlson. Rolf Schillén berättar om hur Johan August Jansson
på briggen Mathilda räddade ett antal finska besättningsmän
utanför Gotland.
Håkan Nihlman berättar om jaktuppsyningsmannen
Thorkildsen och Sören Hjalmarsson skriver om den bort8

Barkskeppet Gustaf Adolf. Skeppsorträtt av Gustaf Fredriksson,
Roslagens Sjöfartsminnesförening.

fisk i mer än 30 år.
Sten Gattberg berättar om Rydbergsgastarna. En förening för seglande sjömän. Postrodden blev annorlunda. I
stället blev det Pandemirodd, som Lars Nylén berättar om.
Ett par båtar från Sverige och Finland möttes på havet och
överlämnade postsäckar.
Till sist berättar vi vad som har hänt i föreningen under året.
Vi hoppas att alla får trevlig och intressant läsning! Nu
seglar vi vidare för att få nästa bok i hamn.

Överstyrman Eva-Lisa Åhman och lotsen förtöjer Venta Maersk i
Gdansk, juli 2021.

glömda färjan och Birgitta Nyström berättar om fiskhandlare
Bertil Lövgren, som försåg Väddö-och Häveröborna med

Kom med i en aktiv, inspirerande och trivsam förening som har värnat om sjöfartsminnen i mer än 80
år. För 295 kronor blir du medlem i Roslagens Sjöfartsminnesförening och får då årsboken Rospiggen
och medlemskort, som bl a ger fritt inträde på museet,
hem i brevlådan. Det finns även ett familjemedlemskap för 50 kronor. Här ingår endast medlemskort.
Hjälp oss gärna att värva fler medlemmar och vi är
mycket tacksamma för alla bidrag vi kan få. Lägg gärna på en extra slant när du betalar medlemsavgiften på
Bankgiro 315-7377.

Ta med dig kortet!

Pandemirodden 2021.

Du får fritt inträde på vårt museum i Älmsta och andra fina
förmåner som byggs på under året. Håll utkik på vår hemsida
www.sjofartsmuseet.se.
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