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Alandsdetachementets post och
postanstalten Stockholm 30

krigsare t 1918

Bidrag ti ll svensk-alandsk posthistoria

av Harry Salomon

Ett av m anga militarpostsamlare sarski lt
omhuldat omrade arposten ti ll och fran
svenska Alandsdetachemen tet 19 18. D er
ar ett klassiskt omrade med moiligheter till
filatelistisk fordjup ning och en dramatisk
h istoria. D er histor iska handelseforloppet
har berattat s manga ginger, och jag skall
inte berora detta mer ingaende anmed en
kortare sam manfatm ing av de vikt igaste
handelserna. I staller vill jag mera utforligt
i gna mig at de posrh istoriska och filarelisri-
ska sidorna hos denna post . Lasaren kom-
mer att finna att den kannetecknas av bade
nyheter och mangfald. Nyheterna bestar i
anvandn ingen av sarskilda militarbrev med
tjanstefrankotecken , anvandningen av spe-
ciella kuponger for utfaend e av militarb rev
(hemmavarandes svarsbrev) och tillamp-
ningen av en censur forfarande pa brev av-
sanda av svensk trupp. En an nan nyhet ar
den speciella brevstampel som anvandes pa
kanonbate n Svensksund for m akulering av
post fran detachementet , vilken hade be-
teckn ingen "Stockholm 30". Denna be-
teckning gallde ocksa som adress rill de-
tachement et och var hemlig. En avsandare
i M ari eh am n tillhoran de detachemen tet
fick salun da i nee skriva Mariehamn i avsan-
daradressen, utan dee skulle endast sta
Stockholm 30. En principiell nyhet arat t

privatpersoner (hemmavarande) for forsta
gangen fick nyttja portofri a tjanstefranko-
tecken.

Vad mangfalden betraffar kan namnas

HA RR Y SA L OM ON i:ir / odd 1922. Tidigare
y rkesverksam som forste taxeringsintendent. M ed-
arbetar i militi:irp ostafa i:imnen i ofika Ji latefis-
tiska p ubfikationer. Gj ort sig tiff tolk f or sokande
av nya vi:igar inom mifiti:irjifatefin, t ex utny ttjan-
de av moj ligheterna tiff tematisk bearbetning.

de olika ryperna av militarforsandelser sa-
som gula och grona militarbrev, bruna
milirarbrevkort samt forsandelser franke -
rade pa Aland med vanliga svenska frimar-
ken . Anvandningen av svenska frimarken
pa forsandelser fran detachemente t ti ll
Sverige ar en inr ressant nyhet. Vi har har en
foregangare till det forfarande som tillam-
pades vid Svenska Saar-bataljonens post-
konror och som numera ti llampas vid falt-
postkontoren vid de svenska FN -forban-
den. T ill mangfalden bidrar ocksa fore-
komsren av olika makuleringsstamplar
samt censureringen . H uvuddelen av for-
sandelserna fran detachementet stim pla-
des forst vid ankomsten till Stockholm 1.
D er var sadana forsandelser som skickades
i forslutna pasar. D arfor ar stampeln Stock-
holm 30 relat ive sallsynr .

M an skall se dessa postala anordningar
mot bakgrunden av det da fortfarande pa-
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gaende varldskri get, det pagaende finska
fri hecskrigec och svenska regeri ngens avsikc
an med umynjande av dee policiska lager
och den alandska folkopinionen vinna
Aland at Sverige. N u blev dee inte sa. Vad
regeringen inte raknat med var den hafti ga
finska reaktionen mot sadana planer och
landscigningen pa Aland av ryska crupper
pa finsk begaran . Den svenska regeringen
fick bita i dee sura applet och aterkalla
crupperna. Vikciga formedlande och hu-
manitara resul tat hade dock astadkom-
m I CS.

De viktigaste handelserna
29 januari 19 18. Med anledning av den
situation som uppkommic i Finland vidcog
svenska regeri ngen forberedande acgarder
for att om sa pakallades genast kunna over-
sanda fartyg for att transportera hem dar-
varande svenska undersatar.

2 februari. En svensk expedicion ledd av
kommendorkapten L Akerhielm avgar til l
Finland for an ham ca hem rikssvenskarna.
Den bescod av kanonbaten Svensksund
samt stockholmsangarna H eimdal och Vi-
neca (den senare sonderskruvades av isen
och sjonk) samt isbrycare. Flotti ljen mot-
cogs forsta gangen med granater och flera
incermezzon incraffade. 1 474 personer
overfordes till Sverige. Expedicionen lam-
nade Mantylouta den 6 februari.

13 februari. Svenska regeringen beslot
att sand a en mi litar hjalpexpedition till
Aland bestaende av en isbrycare och en av
Sveabolagecs fartyg understodda av pansar-
baten T hor. Upp draget var att ga till Sign-
hildskar-Ecker6 redd fr att avhamta flyk-
tingar samt svenska und ersatar och alan-
ningar som onskade bli overforda till
Sverige. Den 14 februari avgar enligt upp-
dragec SIS Runeberg och Isbrycaren I un-
der befal av kommendorkapten Akermark
eskorcerade av H MS T hor under befal av
kommendorkapten Starck.
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18 februari. Beordrades 2. pansarbatsdi-
visionen (H MS Sverige och Oscar II) un-
der befal av viceamiral Ehrensvard avg
fran Karlskrona till Eckero dit den anlain-
der den 20 februari.

19 februari . Sandes ett decachement ur
Vaxholms kuscarrilleriregemence (KA 1)
om 125 sa manstallda fran V axholm rill
Ecker6 som skyddsvakt at svenska kon-
sulacec i Mariehamn . Dessa anlande den 20
februari. Overfarten skedde med SIS
H eimdal assisterad av Isbrytaren II. Befal-
havare for cruppen var kapten Larsen.

2 1 februari. Avslots i Mariehamn under
svensk medling ett fredsfordrag mellan
ryska garnisonen pa Aland och finska vita
gardet enligt vilkec Aland skulle ucrymmas
av saval ryska som finska trupper. Rodgar-
disterna overfordes med "Murcaja" m fl
farryg rill Abo och omkring 250 polacker,
ukrainare, ester och letter med svenska
farryg i ll Vastervik f r incernering pa Fri-
scad hed. Ovriga ryska crupper fordes med
cyska farryg rill Libau same vita gardet via
H arg til l Finland per jr n vag.

23 februari. Kl 21.00 avgick fran Stock-
holm Alandsdetachemencet besraende av
scab , en bacaljon ur Gora livgarde, en falt-
telegrafavdelning fran Faltel egrafikaren
(Ing 3) och en magasinskader ur Forsta
incendencurkompanier (Inc 1). T ranspor-
ren skedde med farrygen SIS Lulea, Sodra
Sverige och Vasrernorrland. T ill chef for
derachemencer hade utsetts overstelojtnan r
Gustaf E Ros.

3 mars. Freden i Bresr-Licovsk.
7 mars. Sedan finli ndska regeringen

anhallir hos den ryska om hjalp mot de roda
sandes en rysk eskader rill Aland vilken
skulle tjana de tyska truppe rna som hjalp-
bas. En landsrigningsdetachemenc land-
sarces varefter ryssarnas hemcransporr hu-
vudsakligen overtogs av tyskarna.

1 1 mars. Forsta atertransporten av sven-
ska crupper, en kompani ur Gora livgarde.



19 mars. Atert rans port av ytterligare err
kompani ur G ora livgarde.

24 april. Atertra nsport av kulsprureplu-

tonen ur G ora livgarde.

25 april. D erachemenrer far meddelan-
de arr successivt lamna Aland.

3 maj . Avreser ytterligare delar av de-

tachem entet.
4 maj. M eddelas at t aterstoden av de-

rachemenrer skall kvarsranna.

14 maj . Beordras rillbakadragande rill

Sver ige av atersta ende trupper.

15 maj . Lam nar sam tl iga kvarvarande
formarioner M arieham n.

Postanstalten Stockholm 30
O verstelj tnant G ustaf Ros, som var chef
f r Alandsdetachementet, telegraferade
den 16 mars 19 18 till armekommandot i

Stockholm och anholl att ett svenskt falt-

postkontor skul le in rattas pa Aland . M ed
an ledni ng harav beslot G eneral poststy rel-
sen den 19 m ars (skrivelse samma dag rill
poscd irekri:iren i Stockholm) att k on trol lor
A E W Str omb ck skulle medfolja ka non-
bate n Svensksund pa dess tu rer till och fran
Aland for ace ombesorj a utv axling av pose
t ill de svenska crupperna pa Aland sam r till

floccans farryg i de alandska farvattnen .
D enna poscanscalc pa Svensksund fick be-

ceckn ingen Stockholm 30 . Pose med denna
ad ress samlades pa posckon torec Stock-
holm 1 och overfo rdes ti ll Svensks und da

farcygec, vanligcvis over en nacc, lag i Stock-
holm . V id Eckerd scannade dee som regel
flera dygn . D en pose som Str omb ack hade

med sig till Aland fordelade han pa Aoceans
o lika farryg sam r pa en m ind re cruppavdel-
n ing vid Jo rmala och en sci:irre vid M arie-
hamn, dar Ros hade sitt hogkvart er.

Strom backs uppdrag
Fran G eneralpoststyrelsen sandes en skri-

velse till poscd irekci:iren i Stockh olm den

19 m ars 19 18 . Innehallet avsag post tra fi-

ken rill och fran de svenska crupperna pa
Aland .

Postdirekt6ren i Stockholm
angaende visst uppdrag f r

t f kontrol/6r A E W Stromback.
1 syft e att underLdtta p ostutvdxLingen med de
trupp er, som overjorts eLLer kommer att over-
foras till A land for att bestrida bevaknings-
tjdnst ddrstddes, har K CPS upp dragit at t f
kontrollor  A  E W Stri mback att fr o m
denna dag tills vidare atfolja kanonbaten
"Svensksund"a dess turer till och fr:an A land
med aLiggande att ombesorj a utvdxLing deLs
av tiff forendmnda trupp er dvensom befdL och
manskap a jlottans i ndrheten av A land be-
fi ntligafartyg adresserade eller av dem avsdn-
da vanLiga och rekommenderade brev, kort-
brev, brevkort med eLLer utan p ostforskott,
vanLiga korsband av hogst 25 0 grams vikt,
icke skrymmande vanLiga paket om hogst fem
kilos vik t med eller utan postforskott och
p ostanvisningar, dels ock till svenska myndig-
heter a A land adresserade eller av dem avsdn-
da eLLer av sadana i Sverige avsdnda brev och
paket med angivet vdrde.

Post till eller fran andra i n har ovan
upp rk nade trupp er, fa rtygsbefoL- och man-
skap behandlas icke av Strombdck i annan
man an att han formedlar overturi ng av p ost
i sLuten transit meLLan p ostkontoret Stock-
holm I och fi nsk utvaxlingsp ostanstalt pa
A land.

Utvdxlingen av p ostanvisningar och p ost-
forskot sforsandelser till eller fran ifragava-
rande korresp ondenter formedlas av p ostkon-
toret Stockholm 1, vilket p ostkontor dven har
att till Stro mback utlam na erforderligt f r-
skott av frankotecken till av Eder bestdmt
belopp .

Stri mback skall under uppdraget i ga at-
nj uta forutom de honom i egenskap av t f
kontrollor tillkommande avloningsformd-
ner, resekost ads- och traktamentsersdttning
enLigt gdlLande reseregLemente; och har N i att
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foranstalta om bestridande av de at Strom-
back anfortrodda goromalen under fortvaron
av nu ifri gavarand e uppdrag.

} uh/in/Broberg

Poststampeln "Stockholm 30"
O en post som behand lades pa Svensk-
sund och kom fran Alandsdetachementet

stam plades med en datumsta mpel av me-
rail med bereckn ingen "Stockh olm 30"
(normalstamp el typ 58). H uvuddelen av
posten fran detachem ent et, t roligtvi s sa-

dan som sandes i slut na pasar, sta mplades
forsr vid ankomsren rill Stockh olm 1. All
post fran Sto ckh olm I rill derachemenrer
stam plades likaledes endasr vid Stockh olm
1. Stampeln "Sto ckh ol m 30" ar foliaktl i-
gen m ind re vanlig. D enna stampel anvan-
des endasr 19 18 pa Svensksund men dare-

mot icke vid Alandska demoleringsderach-

emen tet 19 19.
I derra sam man hang bor nam nas att der

forekommer avrryck av en sta mpel "Stock-
holm 30" pa losa svarsmarken av 1929 4rs
emission, M l , som i huvudsak liknar

ovan namn da stam pel, men som avviker
fran densamm a i vissa detalj er. Salund a har

saval S i Stockh olm som alla darumsiffro r-
na och siraren annan form . D er ri:ir sig om

en typisk efrerstampl ing med datum
29.9.1929. N agon postansal t Stockh olm
30 exisrerade inre 1929. D enna stam pel,
som endasr forekom mer pa namn da svars-

marke, ar ett mysterium . Stampeln kan
vara en forfalskn ing eller m ind re rroligr

rillverkad for Alandska demoleringsde-
rachemenrer 19 19 m en in re kom m ir rill
anvan d ning och blivir liggande.

D er kan slutl igen nam nas att Ros'

frams talln ing om err falrposrkon tor pa
Aland besvarades av Kung! M aj:t sa sent
som den 10 maj med arr " . . . forevarande

framsralln ing icke fo ran lett nagon D ess
vidare atgard".

Kanon baten Svensks und
Diverse data:
Stat ion = Kar lskrona
Fartygsklass = 2
Sjosat t = 189 1
Bygg nadsplat s = Kar lskro na
Langd = 38,3 m
Bredd = 7,9 m
Dj upgaen de = 3,6 m
Deplacem ent = 400 t on
Bestyckning = 2 st 57 m m kanoner

Av postdokument framgr att Svensksund
inre ensam sko tte all posrurvaxlingen rill

derachem enr er utan att aven and ra batar
rillfalligr anlirades for posrbeford ran .

1916 ars militara helsaker
Sedan gam malr har svensk m ilitar personal
haft vissa rarrigherer vad galler avgifrsfri
korrespondens med hem mavarande. M era

u tr y ckl ig sadan gallde fran ar 1808 fran
krigsmakrens personal rill hemmavarande
och fran 1918 aven  till  kr igsmakrens per-
sonal fran hem mavarande. (Se vidare arr i-
kel av N ils-O lov W elander i Posrryrraren

1979, sid 97- 100.)
I forord n ing den 2 1 augusri 1908 riller-

kandes anstalld vid krigsmakt en ratt ighet
arr for korrespondens m ed hem mavarande
anvanda tjans tefrankote cke n . D en 19 de-

cem ber 19 14 u rgavs err M ili tar- Korrb rev i
ri:irr rryck och et t Mi litar-Brevko rt i gront
t ryck, bada tryckta hos AB Jacob Bagges
Sedelrryckeri i Stockholm .

I kungorelse den 8 okt ober 19 15 med-
delades arr "Envar vid mobilisering ell er for

sarski lda and amal o rgan iserade tru ppfo r-
band , ere. . . skall varje lone termin erhalla;

dels rre frankotecken , darav tva frankoku-
verr och err b revkorr, dels rre kuponger
avsedda arr i b rev oversand as till hem mava-

rande, vilka mot avlam nandet av en dylik
kupong a postan stal t erhalla ett frankoku-
vert beratti gande till meddelande rill per-

son vid krigsmakren".
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Typ av forsandelse
Per
l6netermin Anvandning

Milit arbr e v MU 1 (gult)

Kupong (vit)

Milit arbr e v MU 2 (gront)

Militarbr e vkort (brunt )

Vanligt brev (svarsbrev)

2 st

3 st

1 st

Fran krigsmakten till hemorten.

Oversandes till den hemmavarande i brev
for inlosen av milit arbrev MU 2.

Fran hemorten till krigsmakten.

Fran krigsmakten till hemorten.

Fran hemorten till krigsmakten med ett
asatt 10 ores tjanstefrim arke, vilket
erhallit s mot avlamnan de av kupong.

Postverke t besta mde den 5 april 19 16
arr dessa frankokuverr och b revkorr skulle
benamnas M ILIT ARBREV och M ILI-

T ARBREVK O RT . Mili a rbreven tryckt es
hos AB Bagges Sedelcryckeri i Stockh olm
och levererades den I april 19 16. Mi litar-
b revkorren och kupongerna cryckces pa

Poscverkecs cryckeri i Malmo.
19 16 arsmilitara helsaker kom fo rsta

gangen t ill anv andning vid Alandsdeta -
chemencec 19 18, sedan i Kung! brev den

26 februari 19 18 meddelars att bestam mel-
serna i kungorelsen den 8 okrober 19 15 (se
ovan) skulle tillampas bet raffande de trup-

per som overfo rts till Aland 19 18. (Se aven
arrikel av Art ur N ystrom i Kacalogen rill

"Sto ckh olmia 74", sid 95- 98.)

Kupongerna
Syfcec med kupongerna "Kvirro a tjanste-
frankocecken", var arr hem mavarande

skulle kunna korrespondera med crupper-

na porro fritt . Ku ng! M aj:t hade den 8 maj
19 15 bes tam e arr "mobiliserade ell er for

sarskilda andamal org an iserade tru pp for-
band " varj e lone termin skullefa dels tva
frankokuver t (m ilitarbrev) och err b rev-
kort (m ilitarbrevko r) , dels "ere kuponger

avsedda arr i brev oversandas ti ll hem mava-
rande, vilka mot avlamnandet av en dylik
kupong a postansta lt erh alla ett frankoku-

vert beratti gande ti ll meddelande t ill per-

son vid krigsmakcen". M ojlighecen arr losa
in kupong mot m ilitarb rev to rde ha varic
begra nsad t ill stockh olmsom radet , ino m
vilkec crupperna hade ham tats. D arfor till-
skapades err alcernaciv som innebar arr ku-
pongen fick in losas mot ett IO ores tjans-

tefrim arke , som gena st skul le asatta s det
medhavda svarsb revec pa hogsr 20 g och
med ad ress Stockh olm 30. D en a alternat iv

cillkom genom besluc av G PS den 28 febru-
ari 19 18 och skulle t illam pas pa poscanscal-
cer som ince hade fart cilldeln ing av m ili-
tarsb rev. D et markli ga aratt inget sadant
brev med tjanstefri marke an nu har patra f-
facs. En tolkn ing ar att eventu ella sadana
brev im e har bevaracs, en an nan att inlosen

ej ske t t mot tjanstefrimarke utan m ot ett
vanligt fr imarke. H uruvida derra i sa fall

erhalli ts mot kupong kan nu ej scyrkas.
Brev m ed vanliga fri marken ar kind a ti ll
Ali ndska demoleringsdetachementet 1919
men - savi tt jag vet - ince rill Alandsde-

cachem encer 19 18. Kupongerna blev gilci-
ga forst nar de erh allit detachementets
stampel, t ex "Alandsdetachemente r" eller

"G ora livgarde".

Aktuella portosatser
under tiden februari - maj 1918
Poscanscalcen "Stockhol m 30" var i f6rh al-
lande rill Stockh olm en lokal poscanstalr

och i fo rhallande till ovriga Sverige en
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inr ikes posransralr. For forsandelser mellan
Stockh o lm och "Stockh olm 30" gallde lo-
kalport o och m ellan landsorten och
"Stockh olm 30" rikspo rto. Fra nkovard et

pa m ilitarbreven var I O ore och pa m ilitar-

b revkon er fem or e. D er hogre finlandspor-
ror (= forsandelser till u tlander) var inre
aktuellt fo r fo rsandelser till derachemen rer.
T illaggsfrankerade m ilitarbre v och m ilitar-
brevkon forekom mer inre 19 18. D et finns
emellert id militara helsaker fran deta che-

menr er som ti llaggsfrankerats med ryska
frim ark en. D essa frankeringar har int e be-
hovts och har ib land av posransralren in-

ringars med krira som markering pa arr de
saknade gilrigher pa dessa fo rsandelser.
N agon gang har de makulera ts med svensk
poststam pel. Aland ska poststam plar fo re-
kom mer icke pa forsandelserna.

Sammanfattning avid tiden
gallande inrikes portosatser
lnrikes brev 10 ore
(utlandsporto till Finland 20 ore)

lnrikes brevkort 5 ore
(utlandsporto till Finland 10 ore)

Lokalbrev 5 ore

Lokalt brevkort 5 ore

Censureringen
U rd rag u r bestammelserna for Post- och

T elegraftrafiken for Alandsderachemenrer.

I I Posttrafiken
1. D en granskning, som fran bevaknings-
styrkans avgdende p ostforsandelser bora un-
derkastas, torde lamp ligen kunna ske enligt

Milita r-Kortbrev stamplat "Sto ckholm 1 Avg Lbr 4.3. 18" a vsant av en matros pa H M Sverige, som
vid denna tid lag vid Eckero j amte H M Oscar II och H M Thor med en sammanlagd besattning
av 1 200 man som skydd at Alandsdetachementet. Avsandningen av detta militarkortbrev, som
tillhor 19 14 ars emission av mil itarhelsaker, bevisar att de i farvattnen kring Aland befintliga
svenska krigsfartygen inte omfattades av beslutet den 26 februari 19 18 rorande postbehandlin g
vid krig och kungorelsen den 8 oktober 19 15, vilka endast gallde trupperna som 6verf6rts till Aland.
(I annat fall skulle aven fartygsbesattningarna ha tilldelats mili ta rbrev, milita rbrevkort och kupong-
er, men belagg harfor i form av sadana f r sandelser fran fartygen saknas.)
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CM M avdelning D givna foreskrifter. Samt-
liga forsandelser bora vid ankomsten till p ost-
samlingsstationen hava undergatt vederbor-
lig granskning och till bevis h rpd vara for-
sedda med granskningsstdmpel enligt bestdm-
melserna i samtidigt harmed oversdnt sdrskilt
PM .

Samtliga hithorande forsan delser skola
tillsvidare eft er skedd kontroll av granskaren
tillslutas och stdmp las med ovan ndmnd
granskningsstdmpel, vareft er desamma p a
betryggande sdtt vidarebefordras till p ostsam-
lingsstationen, for icke Jrankerade forsdndel-
ser skall p ostavgiften i sdrskilt konvolut bifo-
gas.

2. Bevakningsstyrkans tillhorande p erso-
nal torde, for att kontrollen skall kunna bliva
effektiv, bora f rbj udas att avlamna p ostfor-
sdndelser a annan p lats och tid dn som blivit
i vederborlig ordn ing bestdmd.

PM

1. Granskningsstdmp el dr avsedd att angiva
att p ostforsdndelser dro avfa ttade pa klart
svenskt sp rak samt att de icke innehalla sada-
na underrdttelser, som ej bora komma till
allmanhetens kannedom.

2. Granskningstecknet ska// ti!lsvidare
anbringas a Ldmp Lig p lats a forsdndeLsens
Jramsida, med triangeLsp ets, som dr forsedd
med en p unkt, rik tad uppat . . . .  I intet fa ll
ma granskningsstdmp eL enLigt ovan overli m-
nas till p ersonal av li gre tjanstesti lli ng i n

officers.

6. Denna foreskrift fi r endast overlam-
nas p ersonLigen till innehavaren av gransk-
ningsstdmp eL och ska!! strdngt hemLighalLas.

TillAlandsbefiolkning.
Sve nska tra pper ha vna uude r mitt be l l

a nulAnt till Aland med sppgiftbl. a. tt k ydda
be folkn iugen torv ergrepp av ve m de t vara
ma, vilket A rmed var dor muedde lat.

Marlehamnu de n 4 mar 19 18 .

•  GUSTAF ROS.
Che! tdr Alandsdetachementet.

Tidningen "Aland" inneho/1 den 4 mars 19 18 ovanstaende kungorelse till befolkningen pa Aland
angaende truppernas ankomst och uppgift.
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Der kan rillaggas arr dee anbringade
granskningsmarker, err sriliserat A, ar
stam plat med rod stampelfarg och vanligr-
vus s1gnerat.

Under sin korra rid - knappt tre mana-

der - har Alandsderachemenrer bade skri-
vi t posrhisroria och efterlamnat et t unikr
sarnlarmarerial. I dee foljande visas och
kornmenreras err anral samlarobjekt som
ger en bild av bredden av derra material.

» "
S ve n sN.1 vtikten pa:Al a nd

tn gota g a rii s t 1 fdlt u t rust n ing

Framsidan av Vecko Journalen nr 10/ 19 18 forestallande "S venska vakten pa Aland. En
g t agardist i falt-utrustning". Tidningen inneholl aterkommande, rikt illustrerade reporta-
ge  om  alandshandelserna.
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Hoyrylaivalla
Med ilngblt en

postl
po st 1111

li hetettlin
i r als! ndl

So.

fri n sta.

IAb. - A-.d.

M i s t M i Mi n ,s ¥ .. .... a.l id. i i li t ti.

r i T Ii l I -- bbrigt ki te.

I <' j i
I,,,.,,.,.,:...

..,,,. I
I

·-

I
--

i
/J.1./1 , ,  _er

,  V -
- - - - l ' -,,.,  . ,JJ.J./L,,'(.
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F o rp as s ning n r
I I \. • 1: JI,.,,  ., ,,.,,.If'I  - . v

»
E xp av Vi//ne:

2 A
frdn

/
g angspostanstalt Adresspostanstalt
r: annan an forpass (om annan i n torptss-

n • ,.;1.: :) , nlngt ns)

A  n t a I
V t rd t ·

Palill'l• Kr-  - . -
.... :.  lokut loktu . '!:; -::. •:

.. c-kar.  • • •

Sl rskllda antecknln1,1.1r
si som beskattenhet, in

7 E
delser, som upptagas a

tor g . elle r dyhi t

I

I

I
I

Antal ,·anliga hre, ·post!Orskott

Antal varl iga pak e t

Ra nkt tt n r
Sept e r I

Postlista fran Stock-
holm 1 den 14.3. 18
angaende forpassning
till H M Svensksund for
befordran till H M
Oscar II och Alandsde-
tachementet av post-
pasar eller -sackar
med notering om
ankomst den 15.3. 18.
Dokumentet visar att
H M Svensksund om-
besorj de postutvaxling-
en med s v al Alands-
detachementet som de
krigsfartyg som skyd-
dade expeditionen.

A. V t . Nummet I tnlc:omst·

E n v a.rd efo rsa nd else jour al

f rwedd med il s mrang n r /

I

ocb a.nu·

Bia»k tt . r 1
H ae sari po ,

A vi om vardeforsandel-
se till militar vid A lands-
detachementet, stamp-
/ad ombord pa H M
Svensksund "Stockholm
30" den 3.4.18. Ett
mycket tydligt stampel-
avtryck som kan
studeras i sina detaljer.
Pa baksidan av avin
finns foljande notering:
"Ok and a A D Rek
eftersant till afs."
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Gulf milita.rbrev med
censurtecken men

utan signatur. Stamp-
/at "Stockholm 1 Avg

Lbr 16.3. 18" och
"Stockholm 1 Ank A vd

17.3. 18" (baksidan) .
Det ryska frima.rkets

funktion ar oklar, dvs
om det fyller mer an
en dekorativ uppgift.

Gult militarbrev fran
chefen for Alandsde-

tachementet, 6verste-
/6j tnant Gustaf Ros,
stamplat "S tockholm

30" den 13.4.1918.
Censurtecknet ar

signerat av Ros sj alv,
da nagon underlydan-

de knappast kunde
komma i fraga harfor.

a @.
v. .

·.'. /

..

MILITARBREV.
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Gutt militarbrev med
signerat censurmarke
stampla t "S tockholm 1
A vg Lbr 13.4. 18"
och pa baksidan
"Stockholm 1 Ank
A vd 14.4. 18".

MI LITARBREV. -
· .

I.

Censurmarkt och kontrol/signerat gult mili tarbrev med den f6r detache-
mentsf6rsandelser ovanliga stampeln "Stockholm 14". Pa baksidan
stampla t "S tockholm 14 Tur DJ 11. 5. 18". Brevet, som ar stampla t den
11 maj, ar av mycket sent datum. Den 25 april beordrades detache-
mentet att successivt lamna Aland, och den 15 maj lamnade de sista
kvarvarande trupperna Mariehamn. Brevet skulle normalt ha stamplats
pa H M Svensksund eller vid Stockholm 1 men har stamplats pa
postanstalten vid Riddargatan (Stockholm 14, adresspostanstalten).
Orsaken kan vara andrade rutiner till folj d av detachementets avveck-
ling.
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Grant militarbrev
(svarsbrev) till Stock-

holm 30, stamp/at
"Stockholm 1 Avg

Lbr 24.4. 18" och pa
baksidan "Stockholm 1

Ank C 24.4.18".

Grant militarbrev
(svarsbrev) till Stock-

holm 30, stamp/at
"Stockholm 1 Avg Lbr

29.4.18" och pa baksi-
dan "Stockholm 1

Ank C 29.4. 18".

Rogomon•• J R., _., . , ] " · IM a r B t, ro m p, a Jo n / S i.va d l'Ol'I
Di ,s ir B a rteri

! :"!" :st••fl c tt a nu t• t » n h , ty9 o> v)
sl o es +s t  , ,  ) / / , , ·', ,-. / {._ ,,.  I t  {  , ?

{  th e l"tu e l! t ad re 'l.'l.or l  )

Ragomonh }

"'

a» 7?
(  eve ,. fue llt actru _.;;:,  )
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Koitto d tj ans tefr ankotecken.

/nnehavaren htirav bertittigas att f rdn postan-
stalt utbekomma ett konv olut till milittirbrev f or brev-
vtixling med mobiliserad person v id krigsmakten.

For att gatla skatt detta kvitto vara f or sett
med vederbOriigt kompanis, skvadrpns, batt,ris
eller mots varande avdeinings stampe/. '\ ... e t

l<oi l lo a fj linsfefr ank ot eck en.

Innehavaren hdrav berattigas alt f rdn postan-
st alt uthekomma ett konvolut till militarbrev f or brev -
·od r:/i11K med mobiliserr;d person v id krigsmakten.

.· . .. ,:;-::..

Fo r att ga tl a skall det ta kvitto vara forset t

m d  ved erbort g t kompanis, sk vadrons, batteris

elder m otsvarande a vdetnings stampel. . /
/

Kuponger "Kvitto a
tjanstefrankotecken"
stamplade "Alandsde-
tachementet" respektive
"Kung/ Gata Livgarde".

Militarbrevkort med rott censurmarke och signatur. Poststamplat "Fran
Finland" samt "Stockholm Ank D 2 1. 3. 18". Kortet, som ar frankerat med
ett ryskt 20 kopek frimarke, synes inte ha gatt den vanliga vagen utan
postbehandlats som en fran Finland inkommen icke dar postbehandlad
f r sandelse. Foljaktligen har kortet stamplats "Fran Finland" och trimar-
ket makulerats med svensk poststampel.
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Militarbrevkort med
signerat censur-

tecken och stampel
"Stockholm 1 22.4. 18".

Militarbrevkort med
signerat censur-

tecken och stampel
"Stockholm 30

17.4. 18".

Vykort med censur-
tecken och stampel

"Stockholm 1 8.3. 18".
Frankerat med svenskt

frim arke 5 ore sasom
for inrikes porto. Att

avsandningsorten var
hemlig och inte tick

rojas framgar av den
kraftiga overstryknin-

gen av ordet Marie-
hamn i den skrivna

tex ten. Som avsan d-
aradress skulle endast

sta "S tockholm 30".

Ge.. #--e-.-
7a--y-- S

.%..

•l;t,.. I:
t>

Mililiirhreokor t.

UNION POSTALE UNIVER E.
POSTIKORTTI - CARTE POST _ - CREFKORT :

SUO.\\l - FIN . 'D

...,

t

· .. te a
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r

Vykort med censur-
tecken och stampel
"Stockholm 1 A vg A vd
16.3. 18 ". Frankerat
med svenskt frim arke
10 ore sasom for
utlandsporto.

Vykort med signerat
censurtecken och
stampel "Stockholm 30
16.4. 18 ". Frankerat
med svenskt frim arke
5 ore sasom for in rikes
porto.

Vykort med signerat
censurtecken och
stamp el "Sto ckholm 30
26.3. 18 ". Frankerat
med svenskt frimarke
5 ore sasom for inrikes
porto.
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Assurerat militart tjanstebrev till "Stockholm 30" den 4.3. 18 fran Gota livgarde i Stock-
holm. A vsandarsigi/1 med texten "Kong/ Gata Lifgardes Farvaltning". Gata livgarde
organiserade infanteridelen (en faltbatalj on) av den styrka som utgj orde Atandsdetach-
ementet. Tjansteforsandelser, andra an militarbrev och militarbrevkort, till eller fran
detachementet ar mycket ovanliga.
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