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Den legendariska finländska bilfärjan Finnjet får egna frimärken den 17 mars

Itella Posten Ab publicerar på måndag den 17 mars ett miniatyrark, vars två frimärken
föreställer den legendariska bilfärjan Finnjet som trafikerade sträckan mellan Helsingfors
och Travemünde åren 1977–2008.

Finnjet-miniatyrarket som designats av grafiker Klaus Welp avslutar den samnordiska
publikationsserien Norden: Skepp på havet. De tidigare frimärkena i serien har föreställt
bland annat sjöräddningsfartyg, maritimcentret Vellamo och museiisbrytaren Tarmo.

Finnjet var i fråga om teknik sin tids mest progressiva bilfärja. Det var den största
passagerarbilfärjan i världen med många olika mått mätt – bland annat i fråga om vikt,
längd, kapacitet, hastighet och prestanda.

Även passagerarkomforten på Finnjet var i sin egen klass. I stället för däcksplatser fanns
det egna hytter för alla passagerare. I kryssningen ingick dignande buffébord och
mångsidigt underhållningsprogram. Finnjet hann transportera över fem miljoner
passagerare under sin trafikeringstid.

Resan med ”Östersjöns kejsare” var ett äventyr

Även grafiker Klaus Welp har självupplevda erfarenheter av resor med Finnjet. Han har
zoomat in på frimärksarket ett foto från sin barndom, där han njuter av sjöresan till
Tyskland på fartygsdäcket med sin pappa, mamma och bror. Klaus Welp själv är tre år på
bilden.

”Min pappa kommer från Tyskland och vi reste åtminstone vartannat år över Östersjön för
att träffa släktingar. Flera av resorna gjordes med ”Östersjöns kejsare”, Finnjet. Under ett
dygn fick jag tillsammans med min storebror utforska fartygets flytande minivärld på dess
orange heltäckningsmattor och de blåsiga utedäcken”, beskriver Welp.

Skicka in ditt Finnjet-minne och vinn en kryssnings- och stadsresa till Lübeck

Itella Posten Ab samlar i samarbete med ET-tidningen och Finnlines människors minnen
om deras egna Finnjet-resor. Alla som vill kan skicka sina nedskrivna minnen eller foton till
webbadressen www.nettiet.fi/finnjet.

Bland alla som skickat in sina minnen utlottas en kryssning för två personer från
Helsingfors till Travemünde. I resan ingår två nätter i ett centralt beläget hotell i Lübeck.

http://www.nettiet.fi/finnjet
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Mer information

Itella Posten Ab
· produktchef Petri Pohjolainen, tfn +358 20 451 5572, petri.pohjolainen@posti.fi
· utvecklingsdirektör Markku Penttinen, tfn +358 20 451 5519,

markku.penttinen@posti.fi

Itella Kommunikation
· kommunikationschef Liisa Hertz, tfn +358 50 376 6613, liisa.hertz@itella.com

Bildmaterial för medierna:
http://digilibrary.itella.com/?cart=1585-helmegifha&l=FI

I Postens nätbutik kan du läsa mer om alla frimärken som finns till salu:
www.posti.fi/goshopping

Tekniska data om frimärket Norden: Skepp på havet 2014

Valör: 2 x 1:a klass
Upplaga: 200 000 miniatyrark
Designer: Klaus Welp
Arkformat: 105 x 70 mm
Frimärkenas storlek: 56 x 27 mm
Papper: självhäftande frimärkspapper
Tandning: säkerhetstandning
Tryckeri: Joh. Enschedé Stamps, Holland
Tryckmetod: web offset 4/1
Förstadagskuvert och -stämpel: Klaus Welp
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