
Ton Steen bak kers

Bo mar sund

Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de
wat schrijf sels lig gen die be trek king heb -
ben op een en het zelf de on der werp: Bo -
mar sund. Een on der werp wat me
in te res seert, om dat ge schie de nis me in te -
res seert. Het be gon met de
uit ga ve van een fraai boek je
in 2004. Onder werp was de
ru ïne van deze for ti fi ca tie,
die 150 jaar eer der werd ver -
woest in 1854.
De uit ga ve van dit boek je
werd in 2005 ge volgd door de 
uit ga ve van een ze gel die de
aan dacht ves tigt op het ini ti a -
tief om een be zoe kers cen -
trum te ves ti gen bij
Bo mar sund. Op grap pi ge wij -
ze wordt de mo ge lijk heid
voor toe ris ti sche uit stapjes
dui de lijk ge maakt.

En in 2006 werd een post ze -
gel uit ge ge ven die een deel 
van de ru ïne toon de en de
aan dacht ves tig de op de de mi li ta ri se ring
van Åland, ook weer 150 jaar ge le den. 

Aan deze uit ga ven moest ik
denk en toen ik de nieuw ste
post waar de stuk ken van
Åland, uit ge ge ven op 8 maart
2009, on der ogen kreeg. Op
een van de kaar ten is slechts
een tekst te le zen in vijf ta len: 
Åland, ei lan den van de vre de.
In een in ter view met de ont -
werp ster Chi qui Matt son, zegt 
ze, dat haar zoon vindt dat er
meer aan dacht be steed moet
wor den aan het feit dat Åland
een ge de mi li ta ri seer de zone
is.
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     Post ze gel boek je, uit ge gevn op 9 juni 2004. Het post ze gel boek je be vat acht post ze gels in twee vel le tjes.

De post ze gel toont de len van de ru -
ïne van de Bo mar sund for ti fi ca tie.
Op de ach ter grond zien we een deel
van de tekst van het vre des verdrag,
dat werd ge schre ven in ver band met 
de de mi li ta ri se ring. Uit ge ge ven op
29 maart 2006.



Åland be zit niet veel his to ri sche be ziens -
waar dig he den. Een van de groot ste be -
ziens waar dig he den van Åland wordt
ge vormd door de rui nes van de for ti fi ca -
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Twee van de drie
uit ge ge ven kaar ten. 

Een blad zij de uit het boek je.



tie van Bo mar sund. Het is een her in ne ring
aan de Rus si sche pe ri o de. Na de oor log in
1808-1809 tus sen Zwe den en Rus land, was
de po si tie van Åland ing rij pend ve ran derd.
Bij de vre des on der han de ling en in Fre driks -
hamn, werd Zwe den ge dwong en, af stand te 
doen van Fin land en Åland ten gun ste van
Rus land. Fin land werd een deel van het
groot her tog dom en kreeg een nieu we
vorst, de Rus si sche Tsaar.
Nu werd de ge og ra fi sche po si tie van Åland
erg in te res sant. Tij dens de Zweed se tijd

was Åland ge si tu eerd in een
Zweed se bin nen zee, een vei -
li ge plaats. Maar na de oor -
log in 1809 werd Åland de
meest wes te lijk ge le gen bui -
ten post van het groot her tog -
dom. Rus si sche troe pen
wer den ge sta ti o neerd in
Åland en door een for ti fi ca -
tie-des kun di ge werd aange-
ra den om een fort te bou wen 
in de na bij heid van Bo mar -
sund om daar een verd edi -
gings macht te huis ves ten als 
ant woord op mo ge lij ke be -
drei ging en van uit het
westen. Dit werd gebouwd
op het meest oostelijke deel
van het eiland en het diende
als bruggenhoofd naar het
vasteland. 
Met de bouw werd be gon -
nen in 1832. De for ti fi ca tie
zou een cen tra le ka zer ne
heb ben met een door snee
van 290 me ter. De for ti fi ca tie 
zou ui tein de lijk plaats moe -
ten bie den aan 5000 per so -
nen en 500 ka non nen. Er
werd ook een nieu we ha ven
aang elegd, waar gro te slag -
sche pen voor ank er kon den

gaan. Ook ver re zen er ver schei de ne to rens
die met el kaar wa ren ver bon den. Ie de re to -
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Ook het jaar boek 2004-2005 be steedt ruim aan dacht aan de ge schie de nis.



ren had ong eveer vijf tig bat te rij en, ie der
be staan de uit vier ka non nen. 
Het twee verd ie ping en hoge hoofd fort was

in 1842 klaar en
het luk te de Rus -
sen drie van de
twaalf ge plan de
verd edi gings to -
rens te bouwen. 

Volk uit heel Rus -
land kwam naar
Åland om deel te

ne men aan de aan leg. Ze spra ken ver schil -
len de ta len en had den ver schil len de re li -
gies. Ge du ren de 25 jaar woon den ze sa men
op een klein op per vlak.
Er ont stond een klei ne ge meen schap, Skar -
pans, met wink els en een school. Op een
na bij ge le gen ei land wer den
een zie ken huis en zo wel een
Ortho doxe als een Lut her se
kerk ge bouwd. Hier be von den
zich ook kerk ho ven van ver -
schil len de re li gies. Som mi ge
graf ste nen zijn nog te vin den.
Het meest in dru kwek kend is
het nieuw-Ortho dox kerk hof.
Op een ze ker mo ment woon -
den er 3000 - 3500 men sen in

en bij Bomarsund. Een groot aantal mensen 
voor die tijd.
Maar tij dens de bouw ont stond een nieu we
oor log, bekend als de Kri moor log. De aan -
lei ding was het vol gen de. 
Rus land had een ge schil met de Turk se sul -
tan over het be scherm heer schap van een
aan tal Hei li ge Plaat sen in Pa les ti na en viel

Mol da vië en Wa lachije bin -
nen. In 1853 leid de dat tot
oor log tus sen de sultan en de
tsaar.
Frank rijk had hier te vens aan -
deel in, doord at tsaar Ni co laas 
I van Rusland de Fran se kei zer 
Na po le on III be le dig de en zijn
kei zer schap be twij fel de. Het
was dus niet al leen een oor log 
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                                              De laat ste blad zij den van het boek je.

Toe ris ti sche uit stapjes naar Bo mar -
sund.



van mi li tai re be lang en, maar ook een van
prestige.
In no vem ber 1853 ver nie tig de een Rus si -
sche vloot on der ad mi raal Pavel de Turk se
vloot bij Sinop. Daar op kreeg het Otto maan -
se Rijk op 28 maart 1854 steun van de Brit -
ten en de Fran sen die be ducht wa ren voor
Rus si sche in vloed in de Mid del land se Zee .
Bij het uit bre ken van de oor log in 1854 was 
het fort ech ter nog niet vol tooid. 
Als een sym bool van de Rus si sche ex pan sie -
drift vorm de het fort het be lang rijk doel
van de ge al lieer de vloot. Op 21 juni 1854
vond het eer ste bom bar de ment plaats, ge -
leid door het schip de HMS He cla. Op dit
schip dien de Char les Da vis Lu cas. Toen er
een gra naat op het dek van de boot te recht
kwam, ging hij, te gen de voor schrif ten in,
niet plat op de grond lig gen, maar greep de
gra naat en wierp deze over boord, zo zijn
ka me ra den red dend. Voor deze dap pe re
daad werd hij als eer ste met het Vic to ri a -
cross on der schei den. De Brit se en Fran se
sche pen wa ren op weg naar Sint Pe ters -

burg, cen trum van de macht in Rus land.
Over het ef fect van dit bom bar de ment gaan 
diverse verhalen, die elkaar tegenspreken.
Op 8 au gus tus vond een lan ding plaats van
Engel se en Fran se troe pen. Onder an de re de 
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Not vik stor net, de to ren in het noor de lij ke
deel, werd aang eval len en ver overd. De
Rus sen ga ven zich over op 16 au gus tus
1854. Het fort werd aang ebo den aan de
Zwe den, maar die sloe gen het aan bod af
om te voor ko men dat ze pro ble men met de
Rus sen zou den krij gen. Op de och tend van
2 sep tem ber 1854 werd het fort op ge bla zen 

Tij dens de vre des con fe ren tie in Pa rijs
in 1856 werd Åland tot ge de mi li ta ri -
seer de zone ver klaard door het aan -
vaar den van de Åland Tre a ty. Eerst en
voor al ver biedt deze in ter na ti o na le
over eenk omst de for ti fi ca tie van Åland. 
Tij dens de on der han de ling en in 1921
be ves tig de de voor lo per van de Ver -
enig de Na ties de Åland Tre a ty, ter wijl
de de mi li ta ri se ring van Åland werd ge -
ga ran deerd. Een be lang rij ke toe voe -
ging was, dat Åland tot neu tral ge bied
werd ver klaard. Ge volg ge vend aan
bei de con ven ties, ver klaar de Fin land

Åland niet mi li tair te zul len ver ster ken. Er
mogen geen militaire troepen noch
oorlogsuitrusting aanwezig blijven op
Åland.

Li te ra tuur:
- Ålands Frimärken berättar 2004-2005
- Ålands Frimärken berättar 2006-2007
- Ålands pos ten frimärken
- en.wi ki pe dia.org
- ukin fin land.fco.gov.uk
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De eer ste blad zij de van het boek je.

De der de kaart


