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Isoviha Ahvenanmaalla esillä postimerkissä
Toukokuun 7. päivä Åland Post huomioi Isonvihan päättymisen 300-vuotismuistoa. Isoviha oli yksi pahimmista Ahvenanmaata kohdanneista katastrofeista. Suurin osa ahvenanmaalaisista pakeni, ja kahdeksan vuoden ajan Ahvenanmaa oli
autiona. Postimerkki visualisoi joukkopakoa aina paluuseen
asti rauhansopimuksen jälkeen 1721. Ahvenanmaalainen
muotoilija Carl-Johan Listherby on suunnitellut julkaisun:
”Haasteena oli saada aikaan kertomus useassa vaiheessa,
mutta koottuna vain yhteen kuvaan”.
Kesällä 1714 Venäjä oli jo valloittanut Suomen ja hyökkäsi elokuussa MannerAhvenanmaalle. Hyökkäys ei tullut yllätyksenä. Vuodesta 1700 asti Ruotsi oli
sotinut Tanska-Norjaa, Puola-Saksia ja Venäjää vastaan, ja siten myös Ahvenanmaa oli sotajalalla. Hyökkäyksen alkaessa suurin osa ahvenanmaalaista
oli kuitenkin kotona sadonkorjuussa, mutta pakenivat päätä pahkaa meren yli.
Suomesta Ahvenanmaan kautta Ruotsiin paenneiden kertomukset olivat lietsoneet kauhua vihollista kohtaan. Suurin osa pakolaisista päätyi saaristolaisialueille
Tukholman ja Mälarenin seutuville. Ne, jotka asettuivat rannikon läheisyyteen,
pystyivät elättämään itsensä kalastuksella ja hylkeenpyynnillä, mutta monet
kuitenkin kärsivät pahoin ollessaan Ruotsissa.
Lopulta rauha solmittiin vuonna 1721, ja seuraavana keväänä suurin osa alkoi
palata takaisin. Heillä oli edessä raskas työ; pellot ja niityt olivat kasvaneet
umpeen, karja oli varastettu tai villiintynyt, talot poltettu, purettu tai raunioina.
Vasta 1700-luvun lopussa Ahvenanmaan väkiluku oli sama kuin ennen Isovihaa.
Taitelija Carl-Johan Listherby kertoo postimerkin muotoilusta ja paperisiluettien
käyttämisestä: ”Yritin eri tavoin heijastaa ja kiertää, kunnes keksin antaa kertomuksen liikkua kuvassa syvyyssuunnassa. Kun olin keksinyt sen, tajusin, että
paperi ja eri paperiarkkien luonnollinen paksuus, oli sopiva tekniikka juuri tälle
idealle.”
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Kuvat: Ensipäivänkuori, postimerkki ja
ensipäivänleima.

Tiedot julkaisusta
Julkaisun nimi Isoviha 300 vuotta
Julkaisupäivä 7.5.2021
Taiteilija Carl-Johan Listherby
Muotoilu Sofia Valtersson/ Strax
Painosmäärä 90 000
Maksuarvo Inrikes (1,80 €)
FDC:n hinta 2,80 €
Postimerkin koko 40 × 26 mm
Arkin koko 2 × 16 postimerkkiä
Paperi 110 g/m2
Hammaste13 per 2 cm
Painomenetelmä 4-värioffset
Paino Cartor Security Printing
Tilaa postimerkit ja ensipäivänkuoret verkkokaupasta webshop.alandpost.com,
postitse Åland Post Frimärken, PB 1100, AX-22111 Mariehamn, Åland, sähköpostilla: stamps@alandpost.com tai puhelimitse: 018 636 640.

Lisätiedot:
Gunilla Häggblom, Postimerkkiosaston tiedottaja
s-posti gunilla.haggblom@alandpost.com
puhelin +358 (018) 636 638
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