LEHDISTÖTIEDOTE
9. helmikuuta 2021
Sviby, Åland

1700-luvun merikartassa tärkeä
Ahvenanmaan satamasaari
Maaliskuun 25. päivä Åland Post julkaisee postimerkin eurooppalaisten pienten postilaitosten Sepac-sarjassa, jonka
teemana on historialliset kartat. Ahvenanmaan postimerkissä
on vuodelta 1747 peräisin oleva merikartta Rödhamnista,
joka on Maarianhaminan ulkopuolella oleva saariryhmä. Se
on tarjonnut turvallisen sataman merenkulkijoille useiden vuosisatojen ajan Ahvenanmaan suurella purjehdusreitillä.
Rödhamn sijaitsee noin 10 meripeninkulmaa Maarianhaminasta. Se on tuttu
kaikille merenkulkijoille, jotka ovet liikennöineet Suomen ja Ruotsin välisellä kulkureitillä. Koska se oli säiltä suojassa, on satama ollut vuosisatojen saatoissa turvallinen pysähdyspaikka kaljaaseille, sumppuveneille, ruotsalaisille sotalaivoille ja
venäläisille kaleereille ennen kuin ne suuntasivat kulkunsa avomerelle. Nykyään
vierasvenesataman täyttävät veneilijät.
Rödhamn on oikeastaan itse sataman nimi, mutta sillä tarkoitetaan nykyään
koko saariryhmää, joka koostuu Långön, Ljungskärin, Gloskärin ja Rödön saarista. Rödössä on keskiaikaisen merenkulkukappelin rauniot. Gloskärissä oli merikrouvi 1700-luvulta 1900-luvun alkuun asti, kun taas Långössä oli yksi Suomen
ensimmäisistä radiomajakoista, joka oli toiminnassa vuosina 1937–1970. Långön korkeimmalla kohdalla sijaitsee lisäksi luotsitupa, joka todistaa luotsien olleen
saarella aina vuoteen 1928 asti. Rödhamnista oli helppo valvoa meriliikennettä.
Postimerkin merikartta on peräisin vuodelta 1747 ja sen on piirtänyt ruotsalainen luotsiupseeri Jonas Hahn (1703–1759), joka teki merimittauksia Ahvenanmaalla ja Etelä-Suomessa. Merimittauksia tehtiin ennen saaristossa pääasiassa
laivaston tarpeita varten, merenkulkuväylien laatimiseen ja hyvien satamien
löytämiseksi sota-aluksille.
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Kuvat: Ensipäivänkuori, postimerkki ja
ensipäivänleima ”Sepac – historiallisia
karttoja”.

Tiedot julkaisusta
Julkaisun nimi Sepac – historiallisia karttoja
Julkaisupäivä 25.3.2021
Alkuperäiskartta Sveriges krigsarkiv (Ruotsin sota-arkisto), Sjökarteverket,
Ålands skärgård 26, Jonas Hahn
Muotoilu Julia Perander / Strax
Painosmäärä 90 000
Maksuarvo 4,00 €
FDC:n hinta 5,00 €
Postimerkin koko 35 x 35 mm
Arkin koko 2 x 15 postimerkkiä
Paperi 110 g/m2
Hammaste 13 per 2 cm
Painomenetelmä 4-värioffset
Paino Cartor Security Printing
Tilaa postimerkki ja ensipäivänkuori verkkokaupasta: webshop.alandpost.com,
postitse: Åland Post Frimärken, PB 1100, AX-22111 Mariehamn, Åland, s-postilla: stamps@alandpost.com tai puhelimitse: 018 636 640.
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Gunilla Häggblom, Postimerkkiosaston tiedottaja
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puh: +358 (018) 636 638
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