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Stora ofreden på Åland uppmärksammas på frimärke
Den 7 maj uppmärksammar Åland Post 300-årsminnet av
Stora ofreden som är en av de värsta katastrofer som drabbat
Åland. Merparten av den åländska befolkningen flydde och
under åtta år låg Åland öde. Frimärket visualiserar massflykten till återkomsten efter fredsslutet 1721. Åländske formgivaren Carl-Johan Listherby har designat utgåvan: ”Utmaningen
låg i att få fram en berättelse i flera steg, men samlat i en
enda bild”.
Sommaren 1714 hade Ryssland redan erövrat Finland och i augusti anfölls fasta
Åland. Angreppet kom inte oväntat. Sedan 1700 krigade Sverige mot DanmarkNorge, Polen-Sachsen och Ryssland och därmed var också Åland satt på krigsfot. Ändå var de flesta ålänningar ännu kvar för att bärga skörden, men flydde
nu hals över huvudet över havet. Berättelser från flyktingar från Finland som
passerat på vägen till Sverige gjorde att skräcken för fienden var stor. De flesta
flyktingar hamnade i skärgårdstrakterna runt Stockholm och Mälaren. De som
slog sig ner vid kusten kunde försörja sig på fiske och säljakt, men många led
svårt under tiden i Sverige.
1721 slöts slutligen fred och följande vår började de flesta återvända till Åland.
Ett tungt arbete låg framför dem; åkrar och ängar var igenvuxna, boskapen
stulen eller förvildad, husen nedbrunna, rivna eller i ruiner. Först mot slutet av
1700-talet hade Åland åter samma invånartal som före Stora ofreden.
Om utformningen av frimärket och användningen av papperssilhuetter berättar
konstnären Carl-Johan Listherby: ”Jag gjorde många olika försök med speglingar
och vridningar innan jag kom på att låta berättelsen röra sig i djupled i bilden.
När jag väl kommit på det insåg jag att papper, och den naturliga tjockleken i
olika pappersark, var en passlig teknik för just denna idé.”
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Bilder: Förstadagskuvert (FDC),
frimärke och förstadagsstämpel
för utgåvan Stora ofreden 300 år.

Fakta om utgåvan
Utgåvans namn Stora ofreden 300 år
Utgivningsdatum 7.5.2021
Konstnär Carl-Johan Listherby
Formgivare Sofia Valtersson/ Strax
Upplaga 90 000
Valör Inrikes (1,80 €)
Pris FDC 2,80 €
Frimärksstorlek 40 × 26 mm
Arkstorlek 2 × 16 frimärken
Papper 110 g/m2
Perforering 13 per 2 cm
Tryckmetod 4-färgsoffset
Tryckeri Cartor Security Printing
Beställ frimärke och förstadagsbrev på webshop.alandpost.com, per post till
Åland Post Frimärken, PB 1100, AX-22111 Mariehamn, Åland, Finland, per epost: stamps@alandpost.com eller per telefon: +358 (0)18 636 641.

För mer information kontakta:
Gunilla Häggblom, inflormatör Frimärken
E-post gunilla.haggblom@alandpost.com
Telefon +358 (018) 636 638
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