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OXEN PÅ TUR I ÅLAND POSTS FRIMÄRKSSERIE MED
KINESISKA ZODIAKEN
Inför oxens år utkommer den 23 oktober årets miniatyrark i frimärksserien med kinesiska
horoskopdjur som har en åländsk twist. Den omtyckte konstnären Martin Mörck har designat
ett miniatyrark fyllt med charm och nostalgi.
Oxar var de första dragdjuren i jordbruket och nyttjades också av åländska bönder en gång i tiden. Det var
de större gårdarna som höll sig med oxar parallellt med hästar då de bland annat lättare kunde forcera
blöta marker. Oxar dominerade framför allt under 1800-talet, men ännu på 1930-talet förekom de i det
åländska lantbruket. Som förlaga till årets miniatyrark har konstnären Martin Mörck använt bilder från
1920-talet med bonden Lennart Karlssons dragoxar. Han drev sitt jordbruk på Jonesas i Önningeby,
Jomala, på gammaldags vis. Under andra världskriget kom oxar ännu till böndernas undsättning när hästar
var en bristvara, men tidigt 1950-tal verkar de sista oxarna på Åland gått till slakt.
I kinesisk kultur är oxen ett värdefullt djur och symboliserar bland annat hårt arbete, beslutsamhet och
ärlighet. Konstnären Martin Mörck har integrerat några kinesiska inslag i miniatyrarket som är hans femte i
frimärksserien. Blomsterkransarna som oxarna bär visar hur värdefulla och älskade de är och på
potatissäckarna finns det kinesiska tecknet för potatis. Två maximikort med två oxar i närbild kompletterar
frimärksutgåvan. Specialstämpeln på korten visar ett 3600 år gammalt kinesiskt tecken för oxe.

Utgivningsdatum

23.10.2020

Konstnär

Martin Mörck

Upplaga

45 000 miniatyrark

Valör

2 x 1,00 €

Pris FDC

2,80 €

Frimärksstorlek

52 x 40 mm

Arkstorlek

170 x 95 mm

Papper

110 g/m2

Perforering

13 per 2 cm

Tryckmetod

4-färgsoffset

Tryckeri

Cartor Security Printing

Miniatyrark, förstadagsbrev och maximikort 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

