
 

  

Demilitariserings-mess i 30 delar 

För att uppmärksamma att det den 30 mars 2006 har förflutit 150 år sedan Åland 
demilitariserades erbjuder Ålands fredsinstitut i samarbete med projektet Bomarsunds minnesår 
berättelsen om Ålands demilitarisering i trettio delar ñ i form av sms ñ under hela mars 2006. 

Varje dag under mars månad skickas ett sms med en kort text om demilitariseringen. Det hela 
börjar år 1808 och slutar den 30 mars 2006. Texterna är i berättarform, de är kortfattade och 
avsedda att fungera som intresseväckare. De är skrivna av lagtingsnotarie Susanne Eriksson. 
Texterna berättar alltså inte allt utan ger endast en inblick i de historiska händelserna som lett 
fram till dagens situation. 

Messen länkas dagligen på denna sida. På demilitariseringsdagen kommer hela historien att 
finnas här med hänvisningar till relevant litteratur och websidor. 

 

1 mars 2006 
Det är år 1808. Åland hör till Sverige men från öster hör vi rykten om att ryssarna har invaderat 
Finland och närmar sig Åland. Något måste göras! 

2 mars 2006 
Maj 1808. Vi har smitt planer för att stoppa ryssarna som har tagit sig till Åland. Vi hindrar dem 
ta Åland trots att vi inte är många. 

3 mars 2006 
Vi vinner slaget i Kumlinge 1808 men förlorar 3 man. Dessutom förstår vi att ryssarna kan 
komma tillbaka på nytt. 

4 mars 2006  
Mars 1809. 17.000 soldater har kommit och vi kan inte längre hindra dem att ta Åland. Nu är 
både Finland och Åland del av Ryssland. 

5 mars 2006  
Enorma Ryssland sträcker sig från Kina i öster till Åland i väster. Plötsligt är Åland Rysslands 
utpost närmast Sverige. 



 

6 mars 2006 
Här måste det byggas en fästning tänker tsaren och startar bygget av Bomarsunds fästning. 
Arbetare tas från hela Ryssland. 

7 mars 2006 
Nu händer det saker i Bomarsund! Först kalhuggs området och förråd byggs. Ryska soldater bor 
i våra trånga gårdar.  

8 mars 2006 
Fästningen växer fram och runt den staden Skarpans. Där finns allt, skola, sjukhus, guldsmed, 
skräddare, bagareÖ I fästningen byggs en kyrka.  

 

 

Mer info  
Läs mer om den spännande utvecklingen i t.ex. boken "Bomarsund - det ryska imperiets utpost i 
väster" (Graham Robins, Håkan Skogsjö, Jerker Örjans) eller besök Bomarsund-sidor och sidor 
om Ålands historia eller läs om de internationella avtalen om Ålands ställning. 

  

 

http://www.bomarsund.aland.fi/bomarsund/
http://home.aland.net/historia/
http://home.aland.net/historia/
http://www.kultur.aland.fi/kulturstiftelsen/traktater/

