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FRIMÄRKE GES UT TILL MINNE AV HISTORISK POSTRUTT
MELLAN ÅLAND OCH SVERIGE
Den 8 maj uppmärksammar Åland Post den historiskt viktiga postrutten över Ålands hav med
ett frimärke från tävlingen Postrodden. Den genomförs varje år i juni till minne av de
strapatsrika postfärderna och postböndernas vedermödor att forsla posten mellan Sverige
och Åland under knappt 400 år. Frimärket ingår i PostEurops frimärksserie Europa som i år
fokuserar på gamla postvägar.
Sjövägen över Ålands hav mellan Roslagen i Sverige och Eckerö på Åland har fungerat som en viktig
färdled sedan åtminstone medeltiden. Sveriges utveckling till stormakt på 1600-talet ledde till
nödvändigheten av en regelbunden postgång mellan rikets västra och östra delar och 1636 publicerades
drottning Kristinas första postförordning som grundade sig på att de landägande fast bosatta bönderna
med hjälp av postdrängar förde posten. Postvägen över Åland till Finland öppnade 1638 och rutten mellan
Grisslehamn och Eckerö skulle komma att kallas en av de farligaste i världen, speciellt riskfyllt var det på
vintern och under menförestid. Över 200 postbönder miste livet.
Sedan 1974 genomförs tävlingen Postrodden för att minnas de svenska Väddö- och de åländska
Eckeröböndernas skyldighet att föra post och passagerare över Ålands hav i ur och skur. Vartannat år går
starten från Storby, Eckerö, och varje postrotebåt som deltar för med sig en postsäck. Båten måste vara
tidstrogen och de fyramanna-besättningarna bära tidsenliga kläder. Målet är ta sig så fort som möjligt över
Ålands hav och beroende på väder och vind tar överfarten 3½ - 6 timmar. Den postrotebåt som samlar
mest poäng sammanlagt för klädsel, båt och hastighet vinner.
Betydelsen av postvägen över Ålands hav minskade mot slutet av 1800-talet med införandet av
regelbunden ångbåtstrafik och böndernas rotesystem för posttransport avvecklades helt tidigt 1900-tal.
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90 000

Valör

Världen (2,00 €)

Pris FDC

2,80 €

Frimärkets storlek

50 x 20 mm

Arkets storlek

2 x 15 frimärken

Papper

103 g/m2

Perforering

13 per 2 cm

Tryckmetod

4-färgsoffset

Tryckeri

Southern Colour Print

Frimärke och förstadagsbrev kan beställas på webshop.alandpost.com, per post till Åland Post Frimärken,
PB 1100, AX-22111 Mariehamn, Åland, Finland, eller per telefon: +358 (0)18 636 641.

För mera information, kontakta: Heidemarie Eriksson, enhetschef Frimärken
e-post: heidemarie.eriksson@alandpost.com; tel.: +358 (018) 636 632

