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ÅRETS FRANKERINGSETIKETTER MED VILDA BLOMMOR VAR
EN SPÄNNANDE UTMANING
Den 3 februari utkommer en ny serie frankeringsetiketter från Åland Post med en färggrann
bukett vilda blommor som ersätter serien med hackspettar. Den vackra blomsviten är målad
av bildkonstnären Carolina Sundelin som sätter stor vikt vid färg och form i sitt måleri.
Frankeringsetiketterna pryds av de vilda blommorna getrams (Polygonatum odoratum), styvmorsviol (Viola
tricolor), rödklint (Centaurea jacea) och kabbleka (Caltha palustris), vilka alla förekommer runtom hela
Åland.
Försommarblomster är getramsen som har vitgröna, vaniljdoftande och klocklika blommor och hittas på
växtplatser som stenrösen, skogssluttningar och lundkärr. Kännspak i maj-juni är också kabblekan som
har glänsande mörkgröna blad och klargula blommor och trivs på våta och fuktiga platser. Styvmorsviolen
däremot blommar under nästan hela växtsäsongen fram till september. Blommorna är vanligen flerfärgade
men det förekommer också enfärgade blommor från vitt till violett. Den växer bland annat vid torra
vägkanter som på sensommaren från juli till september också pryds av rödklinten. Den har blomkorgar
med purpurröda blommor och kan bli upp till 8 decimeter hög. Rödklint är också en favorit bland fjärilar.
Carolina Sundelin verkar som konstnär och bildkonstlärare på Åland och debuterade 2019 för Åland Post
med fyra helsakskort på tema kräftskiva. Frankeringsetiketterna var en spännande utmaning berättar hon:
- Utformningen var ganska krävande för den begränsade mig i både motiv och form och även i
tekniskt hänseende. Jag började med otaliga skisser och valde ut de bästa som jag utarbetade
med akrylfärg och konturpenna. Jag målar för det mesta med oljefärg på stora dukar med
avstamp från naturen och sedan låter jag min kreativitet sköta resten.
Åland Post Frimärken säljer en serie frankeringsetiketter med de fyra olika motiven. Valören är densamma
på alla etiketter. Etiketterna är självhäftande.

Utgivningsdatum

3.2.2019

Konstnär

Carolina Sundelin

Seriens valör

4 x 1,70 €

Pris FDC

7,60 €

Storlek

56 x 25 mm

Papper

40 gms termopapper

Tryckmetod

4-färgsoffset

Tryckeri

Walsall Security Printing

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

