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I Inledning 
 

I 1700-talets Sverige kom ett statligt byggprojekt att skilja sig från både tidigare och senare 

i fråga om konkret och finansiell storlek, nämligen Sveaborg. Denna sjöfästningen utanför 

Helsingfors var emellertid bara en del av ett större befästningsprojekt kring staden och i den 

östra rikshalvan i stort. Projektet leddes av Augustin Ehrensvärd (1710–1772) med 

undantag av ett par avbrott. När befästningsarbetet tog fart på skären utanför Helsingfors 

och i den lilla gränsorten Degerby, sedermera Lovisa, fick de enskilda fästningsverken 

relativt snabbt egna namn. Till de tidigaste namnen på Sveaborg hör bl.a. fästningsverket 

Gustavssvärd (Gustafs Svärd) på Vargskär, kronprinsen till ära, och tenaljen Casimir 

Wrede, efter Ehrensvärds vän och medarbetare Fabian Casimir Wrede (1724–1795). På 

Sveaborg och i Helsingfors fick omkring femtio fästningsverk namn efter personer under 

Ehrensvärds tid, medan totalt tolv bastioner och sex raveliner namngavs i Lovisa och på 

Svartholm. I namnen speglas både Ehrensvärds sociala nätverk och en byråkratisk och 

militär elit som kan kopplas till Sveaborg eller Lovisa. Även om befästningsarbetet fortsatte 

efter Ehrensvärds avsked 1771 är de nya namnen från den här tiden inte många till antalet. 

Namnen kan därför antas berätta en hel del om Augustin Ehrensvärds samtid och omvärld.  

Ämnesavgränsning och frågeställning 
 

I en artikel om bastionnamnen i Köpenhamn och i Fredericia beskriver namnforskaren 

Bjørn Westerbeek Dahl hur bastionnamnen å ena sidan systematiserades under 1600-talet 

och å andra sidan avspeglade det politiska klimatet i Danmark under samma århundrade.1 

Han nämner också att en liknande utveckling kan skönjas i andra europeiska länder på basis 

av stickprov. Ett av Westerbeek Dahls danska exempel är fästningen Fredericia, vars 

bastioner omdöptes efter uppkomstens av det danska enväldet på 1660-talet: de tidigare 

namnen som omfattade både kung och adel fick ge vika för namn som enbart hänvisade till 

kungafamiljen och kungadömets landskap. Under 1700-talet försvann däremot denna 

namngivningstradition och ersattes under följande århundrade t.ex. av numrerade 

                                                 
1 Westerbeek Dahl 1997. 
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bastioner.2 Utifrån Westerbeek Dahls resonemang kan man fråga sig om också 

namngivningen av bastionerna och de andra fästningsverken i Finland under Ehrensvärds 

tid speglade de svenska maktstrukturerna. Kan man se dem som ”politiska indikatorer” och 

på vilket sätt reflekterar de då frihetstidens politiska, byråkratiska och militära elit? Denna 

fråga förutsätter en analys av namngivningsprocessen och namnbeståndets sammansättning. 

 

Inom namnteorin har bl.a. namnforskaren Kurt Zilliacus betonat att namngivning alltid 

förutsätter två parter: en initiativtagande som föreslår namnet och en accepterande, varav 

den senare är minst lika viktig som den förra.3 Vad gäller det finska fästningsbygget befann 

sig Ehrensvärd visserligen geografiskt långt från de politiska kretsarna i Stockholm, men 

den som skulle acceptera hans namngivning var ändå den politiska eliten som hade makt att 

godkänna eller förkasta fästningsbygget. Viktiga namn som Sveaborg eller Gustavssvärd 

föreslog Ehrensvärd i brev till de två myndigheter som stod ovan honom: generalissimus, 

tronföljaren Adolf Fredrik, och generalguvernör över Finland, Gustaf Friederich von 

Rosen.4 Först i och med att namnen accepterades av dessa kan de anses ha blivit officiella. 

På motsvarande sätt fick Lovisa sitt officiella namn i samband med kungens besök i staden 

1752. 

 

Fastän Ehrensvärds personliga motiv kan antas ha spelat en stor roll för de slutgiltiga 

namnen, är avsikten med detta arbete bara delvis att utreda dem. Fokus ligger istället på 

själva namnbeståndet. Genom att studera namnbeståndet i sin helhet är det möjligt att 

teckna en bild av Ehrensvärds namngivningspraxis, som sedan kan placeras i sitt historiska 

sammanhang. Först mot bakgrund av denna praxis kan antaganden göras om motiveringar 

till enskilda namn eller Westerbeek Dahls teori om bastionnamn som politiska indikatorer 

testas. Vilka mönster och namngrupper kan skönjas? Hur skiljer sig den Ehrensvärdska 

namngivningen från namnbestånden på tidigare och samtida svenska fästningar? Och vad 

berättar namnen därmed om det samhälle som Ehrensvärd och personerna bakom namnen 

tillhörde? 

                                                 
2 Westerbeek Dahl 1997, 64–67, 72–73. 
3 Zilliacus 2002, 142. 
4 Nikula 1960, 118; Gardberg & Palsila 1998, 26. 
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Tidigare forskning 
 

Onomastisk forskning 

I artikeln ”Om namnskicket på Sveaborg” har Auli Aho analyserat Sveaborgs officiella och 

inofficiella namn idag.5 Hon behandlar namnen från den svenska tiden kortfattat och 

nämner svenska bastionnamn som ett exempel på utländskt inflytande i dagens namnskick. 

Betoningen ligger på de namn som har fortlevt i vanligt (finskt) språkbruk och är bekanta 

för nutida Sveaborgsbor, trots att Aho har använt sig av gamla svenska kartor. Till skillnad 

från Ahos språkvetenskapliga infallsvinkel, sätter Rainer Knapas delvis in bastionnamnen i 

ett historiskt sammanhang i en artikel om inskriptionerna på Sveaborg och 1700-talets 

idévärld, men namnen fungerar främst som en introduktion till stentavlorna, en av 

Ehrensvärds metoder för att hedra någons minne eller tacka en person eller ett kompani. 

Knapas nämner redan i sin inledning att symbolinslagen på Sveaborg till stor del har 

förbigåtts av tidigare forskare och att de endast sällan har ställts mot sin samtidsbakgrund.6 

Det samma kunde sägas om Lovisa och Svartholm, vars namnskick inte verkar ha varit 

föremål för särskilda studier. Westerbeek Dahls analys utgör däremot ett direkt 

referensmaterial vad gäller bastionnamn i andra länder.7 

 

Ehrensvärd och fästningarna i Finland 

Det mest centrala verket om Augustin Ehrensvärd är fortfarande Oscar Nikulas biografi 

utgiven 1960. Nikulas verk fungerar också som ett viktigt referensverk för Sveaborg från 

planeringsskedet till genomförandet under Ehrensvärd samt för den finska 

fästningsbyggnaden som politisk fråga under frihetstiden. Nikula nämner vissa kopplingar 

mellan bastionnamnen på Sveaborg och Ehrensvärds vänkrets. Angående Gustavsvärd och 

Sveaborg påpekar han att Ehrensvärd föreslog namnen för von Rosen och att de därefter 

godkändes av kungen. Någon genomgående analys av Ehrensvärds namngivningspraxis 

                                                 
5 Aho 1998. 
6 Knapas 1998, 38. 
7 Dessutom har Anita Schybergsons forskning (Schybergson 2009) fungerat som en förebild i egenskap av 
onomastisk studie med ett brett historiskt perspektiv. 
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eller namnpolitik presenterar Nikula ändå inte.8 Det samma gäller byggnads- och 

militärhistorisk forskning, där namnen nämns, men inte analyseras som en helhet.9 Vad 

gäller befästningsarbetena kring Helsingfors utgör Outi Cordes artikel en användbar 

presentation, där alla byggfaser utretts.10  

 

För Lovisa och Svartholm finns Gabriel Nikanders äldre och Olle Siréns betydligt nyare 

stadshistorik att tillgå. I båda verken beskrivs fästningsbygget kort och namnen på 

fästningsverken nämns, utan att ämnet diskuteras på ett djupare plan.11 Problemet med 

tidigare forskning om de fästningsarbeten som leddes av Ehrensvärd är att de inte studerats 

som helhet. Militär- och arkitekturhistoriker har uppfattat Sveaborg som ett tillräckligt 

studieobjekt, medan lokalhistoriker som Nikander och Sirén har fokuserat på enbart 

Lovisas historia.12 Ernst Ericssons gedigna verk om Kungliga Fortifikationens historia tar 

däremot upp hela fästningsbyggnaden i Finland, både Sveaborg och Lovisa. Ericsson 

återger detaljerat byggarbetets fortskridande och presenterar dessutom användbara 

biografiska uppgifter om betydande, inblandade personer. Med hjälp av Ericssons 

omfattande arbete, kan fästningsbygget i Finland dessutom jämföras med de parallella 

befästningsarbetena i Skåne.13 Ericsson beaktar många av bastionnamnen i sin presentation, 

men liksom i alla studier i de finska fästningarna saknas en heltäckande analys. 

  

Ståndssamhälle och partipolitik under frihetstiden 

Om den epok som i svensk historieskrivning fått namnet frihetstiden saknas inte forskning 

som är relevant för frågeställningen i detta arbete. Gunnar Artéus har studerat krigsmaktens 

ställning i det frihetstida Sverige och uttalat sig om officerarnas politiska inflytande och 

                                                 
8 Nikula konstaterar i samband med arbetena på Vargön och Öster Svartö sommaren 1749 kort att ”Bastioner 
och andra försvarsverk uppkallades efter riksråd, militära befälhavare i Finland och medhjälpare till 
Ehrensvärd”, utan att gå närmare in på namnvalen. Nikula 1960, 118. 
9 I Shr 1997 ges en byggnadshistorisk presentation av Sveaborgs alla byggnader, men namnen på dessa 
behandlas överhuvudtaget inte. 
10 Cordes 2006. 
11 Nikander 1930, Sirén 1995. 
12 Indelningen i ARS Suomen taide 2 är ett typiskt exempel: Sveaborg utgör ett kapitel för sig, skrivet av 
Sveaborgsexperten Olof af Hällström, medan all övrig fortifikationsverksamhet under 1700-talet presenteras i 
ett annat kapitel. af Hällström 1988; Knapas 1988.  
13 Ericsson 1939 och 1945. 
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sociala prestige.14 Sedan 1960-talet har statistik över löne- och rangskalor och deras 

tillämpning vid olika ämbeten existerat tack vare Sten Carlssons och Ingvar Elmroths 

socialhistoriska studier om det svenska ståndssamhället under 1700- och delvis 1800-

talet.15 Om frihetstidens partisystem har bland andra Gabriel Olsson och Ingemar Carlsson 

skrivit.16 Patrik Wintons doktorsavhandling från 2006 sätter in frihetstidens politiska 

praktik i ett större perspektiv, där partisystemet bara utgör en faktor i mängden.17 Trots att 

hans analys baserar sig på en granskning enbart av prästeståndets politiska agerande, ger 

hans slutsatser en användbar bild av tidens politiska kultur i allmänhet och några av hans 

begreppsdefinitioner kommer att användas som teoretisk grund för denna studie. Slutligen 

bör Sven Delblancs litteraturhistoriska studie kring begreppen ära och minne i 1700-talets 

svenska tankevärld nämnas, eftersom den har fungerat som ett viktigt referensmaterial för 

denna avhandlings idéhistoriska slutkapitel.18 

Teorier och begrepp 
 

För att kunna avgöra huruvida namnen på fästningsverken speglar ett visst politiskt klimat 

eller särskilda maktstrukturer är några begreppsförklaringar nödvändiga. I sin avhandling 

definierar Winton frihetstidens politiska elit som de aktörer vilka kunde utöva en större 

påverkan än andra genom att dominera viktiga institutioner vid riksdagen och 

statsapparaten. Centralt för Wintons definition är vem som vid riksdagarna påverkade 

diskussioner, förhandlingar och beslut kring hur samhällets resurser och makt skulle 

fördelas.19 Befästningsarbetena under 1700-talets andra hälft var en viktig försvarspolitisk 

fråga, som behandlades vid varje riksdag. Därmed var dessa projekt beroende av vem som 

enligt Wintons begreppsdefinition tillhörde den politiska eliten och kunde avgöra till vilken 

mån kronan skulle satsa på dem. 

 

Begreppet politisk elit hänvisar emellertid till en relativt stor grupp, trots Wintons försök 

till en snäv definition. Risken finns att begreppet används om de flesta personer med mer 
                                                 
14 Artéus 1994. 
15 Carlsson 1949 och 1962; Elmroth 1962. 
16 Olsson 1963; Carlsson 1981. 
17 Winton 2006. 
18 Delblanc 1965. 
19 Winton 2006, 12–13. 
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makt än andra.20 Avsikten med föreliggande avhandling är inte att presentera teoretiska 

insikter om 1700-talets politiska eliter, vilka kunde tillämpas i andra sammanhang. 

Begreppet politisk elit kommer att användas av praktiska skäl, eftersom många av de 

personer som presenteras i hög grad utövade ett personligt inflytande över utgången av 

vissa riksdagsbeslut. Politisk används sålunda för att beskriva en koppling till periodens 

riksdagar. Vid sidan om en politisk elit kan dessutom många av de personer som ingår i 

denna studie betecknas som medlemmar av frihetstidens militära och byråkratiska eliter.21 

Eftersom både ämbetsmän och militärer under 1700-talet ingick i en officiell rangskala, är 

beteckningen elit för de som innehade de högsta tjänsterna motiverad. Att särskilja mellan 

eliten och resten av ämbetsmanna- eller officerskåren är relevant, eftersom namnen, som vi 

kommer att få se, hänvisar till personer både innanför och utanför de grupper som kunde 

räknas till eliten. 

 

I och med att analysen av namnbeståndet kommer att kretsa kring namnförebildernas inre 

hierarki och samband med varandra utgör tanken om betydelsen av sociala nätverk med 

inre mekanismer en teoretisk grund. Ett socialt nätverk kan karakteriseras som ramen för ett 

”socialt utbyte och umgänge mellan både jämlikar och över- och underordnade 

individer”.22 Medan Ylva Hasselberg, Leos Müller och Niklas Stenlås i sin definition av en 

nätverksrelation betonar den horisontella, jämbördiga aspekten, anser t.ex. Lars Hermanson 

att nätverkets inre hierarki bevisar existensen av andra än enbart horisontella relationer.23 

Skillnaden ligger främst i val av fokus: Hasselberg, Müller och Stenlås erkänner 

förekomsten av olika positioner i ett nätverk, men poängterar att själva relationen inom 

nätverket ändå alltid bör ses som jämbördig i egenskap av frivillig. Därmed skiljer sig en 

nätverksrelation från det förhållande som existerar inom formella hierarkier, t.ex. 

statsorganisationer, där förhållandet mellan två personer inte är självvalt. Dessutom ser 

Hasselberg, Müller och Stenlås relationens långvarighet som en förutsättning för att den 

skall kunna ses inom ramen för ett socialt nätverk. En långvarig nätverksrelation byggd på 

                                                 
20 Jfr Parry 1970, 7–8, som påpekar svårigheterna med att definiera begreppet elit, också politiska sådana, och 
konstaterar att affärsintressen, militärväsendet och förvaltningen alla måste betraktas som politiska eliter. 
21 För exempel på hur eliter kan delas in i elittyper, se Parry 1970, 80-90, och för korta presentationer av syner 
på de två elittyperna i fråga se Parry 1970, 90-92, 96-100. 
22 Winton 2006, 33. 
23 Hasselberg et al. 2002, 18; Hermanson 2003, 53. 
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ömsesidig tillit skiljer sig därmed också från en kortvarig relation mellan handelspartner. 

Det viktiga är att inte alla relationer mellan två personer klassas som nätverksrelationer.24 

 

En del av personerna bakom de bastionnamn som kommer att undersökas kan ses som en 

del av ett socialt nätverk, nämligen Ehrensvärds personliga nätverk. För att avgöra vikten 

av Ehrensvärds nätverk för namngivningen bör den ovan nämnda gränsen mellan 

nätverksrelationer och andra relationer hållas i åtanke. Förekomsten av en inre hierarki i 

form av vertikala och horisontala relationer fungerar här som struktur i samband med att de 

olika nätverksrelationerna granskas. Ett exempel på vertikala, sociala förhållanden är 

förhållanden mellan patroner och klienter, där t.ex. favörer och beskydd kan utväxlas mot 

lojalitet och politiskt stöd.25 Liknande mekanismer är också betecknande för alla delar av 

nätverket, både de horisontella och vertikala relationerna, vilket tar sig uttryck i materiella 

eller immateriella gåvor. Namngivningen av bastioner och övriga fästningsverk efter 

specifika personer kan med fördel ses som en favör, ett socialt utbyte, inom Ehrensvärds 

nätverk. 

 

Vad gäller namnanalys ur den traditionella onomastikens synvinkel, låg namnforskningens 

fokus länge på namnens ursprung, namngivningsgrunderna och bildningssättet. Dessa 

forskningsobjekt har gett disciplinen många etymologiska och lingvistiska drag. Senare 

infördes syntaktisk-semantiska klassificeringsmodeller, där antalet led i ett namn låg i 

centrum, och idag har tvärvetenskaplig onomastisk forskning blivit allt vanligare.26 Ett 

exempel på tvärvetenskaplig onomastisk forskning är Anita Schybergsons avhandling om 

namn på finska handelsskepp under hundra år (1838–1938), där en viktig del av analysen 

bygger på utstakandet av kognitiva system i namnbeståndet. Schybergson använder sig 

också av socioonomastiska teorier, i jämförelsen mellan namnen på handelskepp i 

kuststäder och namnen på lantmannaskepp, och av historievetenskaplig forskning för att 

skapa en kulturell och politisk kontext kring namnen. En av orsakerna till Schybergsons 

tvärvetenskapliga grepp är hennes uttryckliga syfte att se fartygsnamnen som en del av den 

                                                 
24 Hasselberg m.fl. 2002, 14–16. 
25 Winton 2006, 29. 
26 Schybergson 2009, 27. 
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samtida kulturen och studera hur de avspeglar samhället de används i, inklusive samhällets 

politiska och kulturella strömningar.27 

 

Medan Schybergson använder sig av historievetenskapliga discipliner som hjälpredskap, 

kommer förhållandet här att vara det omvända. Analysen av namnen på fästningarna 

kommer främst att kretsa kring en klassificering av personerna bakom namnen, 

namnförebilderna, med fokus på det personhistoriska nätverk som bildas och de hierarkiska 

system som kan skönjas. Därmed är onomastikens etymologiska och lingvistiska teorier av 

sekundär betydelse. Två av namnforskningens med varandra besläktade idéer kan ändå med 

fördel tillämpas också i denna studie: tanken om onomastisk analogi och tanken om 

namnmönster. En onomastisk analogi innebär att det existerar en överensstämmelse mellan 

ett onomastiskt uttryck, ett namn, och ett annat eller flera andra onomastiska uttryck. 

Analogin är dessutom inte en slump, utan snarare, som Bengt Pamp uttrycker det, en viktig, 

pådrivande kraft.28 Namngivningen styrs således på samma sätt som språket i stort av 

medvetna eller omedvetna konventioner och regler: att namn bildas och ges med redan 

existerande namn som förebild förutsätter förekomsten av ett mentalt namnförråd och leder 

till att namnmönster är skönjbara t.ex. inom samma geografiska område vad gäller ort- och 

naturnamn eller inom samma sociala kretsar vad gäller förnamn.29 Namnen på 

fästningsverk kan inte antas utgöra något undantag.  

Källor och metod – en riskbedömning 
  

Eftersom avsikten med detta arbete är att analysera fästningsnamnen som en helhet och 

granska deras giltighet som politiska indikatorer, ligger fokusen på namnens förhållande till 

de personer och begreppssfärer de åsyftar, dvs. deras förebilder och inbyggda associationer. 

Namnens språkliga utformning är således av mindre betydelse. Som huvudkälla fungerar de 

relationsritningar och översiktskartor som Ehrensvärd sände till Stockholm under arbetets 

gång. De ursprungliga kartorna finns i Krigsarkivet i Stockholm, men kopior återfinns i 

                                                 
27 Schybergson 2009, 13. 
28 Pamp 1989, 158. 
29 För en presentation av namnmönster inom namnforskningen se Nyström 1996. 
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Finlands Riksarkiv.30 På dem syns namnens ursprungliga form och utvecklingshistoria. 

Fastän många namns äldsta belägg är kända och nämns av bl.a. Nikula och Aho, är kartorna 

utgångspunkten för att studera namnen i förhållande till fästningsbyggets och samtidens 

historia. Här bör emellertid skillnaden mellan relationsritningar å ena sidan och ritningar 

med beteckningen dessein eller project å andra sidan lyftas fram. Medan de förra innehöll 

information om utförda arbeten och gav en någorlunda realistisk bild av verkligheten31, 

utgjorde de senare planer och utkast för framtida byggarbeten.32 Om utkasten beaktas kan 

namngivningen knytas inte bara till byggnadsskedet, utan också till planeringsskedet. 

 

Med hjälp av ritingarna har en officiell kronologi kunnat fastställas, vilket naturligtvis inte 

utesluter att namnen kan ha föreslagits och tagits i bruk muntligen redan tidigare. 

Namngivningsprocessen har alltså delvis kunnat klarläggas. I vilket skede av byggarbetet 

dyker namnen upp på kartorna? Hur lång är processen, dvs. över vilken period av 

fästningsbygget sträcker sig namngivandet och följer det byggnadsarbetets rytm? I de fall 

fästningsverket namngetts efter en person som arbetat med fästningsbygget, hur korrelerar 

namnet med arbetstiden: ges namnet som ett tack i efterhand, under arbetets gång eller 

direkt då personen i fråga tillträder tjänsten? Kronologin är med andra ord en förutsättning 

för att göra antaganden om motiven bakom enskilda namn. 

 

Eftersom det är känt att Ehrensvärd föreslog namnen Sveaborg och Gustavsvärd i brev till 

von Rosen och tronföljaren Adolf Fredrik, utgör även dessa en viktig källa.33 Ehrensvärds 

korrespondens med sina överordnade är emellertid omfattande och att gå igenom alla brev 

under hela perioden, i hopp om att finna explicita namnförslag, har inte varit möjligt. 

Däremot har brev under vissa kritiska år eller tidpunkter kunnat granskas med hjälp av den 

kronologi som framträder utifrån ritningarna. Vad gäller Sveaborg utgör de tre första åren 

                                                 
30 Mirkofilmerna är så gott som kompletta med undantag för några ritningar, som var utlånade då samlingen 
filmades. Dessa är emellertid så få att de inte kan antas ändra på slutresultatet, särskilt inte eftersom ofta flera 
ritningar med samma datum existerar. 
31 I relationsritningarna skisserades ofta också kommande arbeten, men i annan färg eller med annan teknik än 
de utförda projekten. 
32 Knapas (1988, 170) betonar utkastens stora omfattning både i svenska och ryska fästningsrelaterade arkiv. 
33 Samlingen ”Bref till R.R. Rosen om festningsbyggnader” ingår i de Ehrensvärdska pappren i SRA, medan 
Ehrensvärds brev till Adolf Fredrik ingår i Sveaborgs fästningsarkiv i KA under beteckningen ”Ehrensvärd 
till H K H”. Båda samlingarna finns som mikrofilm i RA i Helsingfors (FR 518 och FR 393). Adolf Fredriks 
svar till Ehrensvärd (KM:s bref om festningsbyggnaden, Militaria 573a) finns i original i RA. 
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en tid då många bastioner och andra fästningsverk namnges. Bastionerna vid Lovisa får 

sina namn lite senare, men liksom Sveaborg under en överskådlig period. Breven till von 

Rosen är så många att enbart utvalda perioder har studerats, medan korrespondensen mellan 

Adolf Fredrik och Ehrensvärd under dessa år har beaktats i sin helhet.34 I motsats till de 

brev Ehrensvärd skrev kontinuerligt, var hans relationer till Kungl. Maj:t sammanfattningar 

av årets arbete.35 I och med att namngivningen skedde i snabb takt, utgör dessa relationer 

emellertid ett för glest källmaterial för att belysa processen och motiven. 

 

Efter att namngivningsprocessen analyserats i mån av möjlighet, kan själva namnen, eller 

egentligen deras förebilder, klassificeras och analyseras. Av vad utgörs namnbeståndet? 

Hur många namn har en koppling till kungafamiljen eller det svenska riket, i enlighet med 

bastionnamnen på många andra svenska fästningar, och hur många är enskilda personer 

utanför kungafamiljen? Vad hade de senare för bakgrund? Hur många hade verkat på 

Sveaborg eller i Lovisa och hur många hade deltagit i de politiska besluten angående 

fästningsbygget? Hur många var riksråd eller andra högt uppsatta ämbetsmän och hur 

många var militärer? Finns det namn utanför dessa kategorier? Vilken var personernas 

sociala status, titel och militära grad och var befinner de sig på samtidens rangskala för 

ämbetsmän? Hur många kan placeras på den politiska skalan hattar-mössor och vad är 

fördelningen mellan dem? Angående civila titlar och militära grader kan nämnas att så 

kallade karaktärsbefordringar, dvs. en titel utan motsvarande tjänstinnehav, var vanliga 

under frihetstiden och kunde ha praktiska följder, som en lön enligt personens faktiska 

tjänst, inte enligt den högre hederstiteln.36 Eftersom karaktärsbefordringen ändå medförde 

högre status, är den praktiska skillnaden av mindre betydelse i analysen av namnbeståndets 

inre hierarki. Som grund för klassificeringen av namnen har existerande biografiska 

uppslagsverk använts. 

 

Analysen av det sociala nätverket bakom namngivningen (kapitel IV) baserar sig främst på 

de personliga relationer som Nikula beskriver i sin biografi och som delvis framgår ur 
                                                 
34 Med hjälp av ritningarna har datum för namnens första belägg kunnat fastställas, vilket möjliggjort ett 
motiverat urval vad gäller breven till von Rosen. 
35 ”Relationer till KM”, Accessionen 1938, Ehrensvärdska papper; original på SRA, mikrofilm FR 518 på 
RA. 
36 Asker 2007, 169. 
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Ericssons fortifikationshistoria. De facto citerar eller refererar både Nikula och Ericsson 

ofta korrespondensen mellan Ehrensvärds och hans goda vän Fabian Casimir Wrede.37 De 

många brev som ingår i de Ehrensvärdska samlingarna på Svenska riksarkivet och 

Krigsarkivet i Stockholm har därmed inte granskats, eftersom avsikten inte har varit att 

skapa en ny biografisk studie över Augustin Ehrensvärd. De primärkällor som ändå 

används begränsar sig till Ehrensvärds ovan nämnda korrespondens med sina överordnade, 

ur vilken Ehrensvärds förhållande till de tjänstgörande officerarna framgår, och hans brev 

till officerskollegan och vännen Anders de Bruce.38 

 

Slutligen är målet med en detaljerad analys och klassificering av namnbeståndet att ställa 

bastionnamnen och de övriga fästningsnamnen mot sin samtidsbakgrund. Ett försök till 

kontextualisering sker i kapitel V. För att kunna avgöra om Ehrensvärds namnpraxis är unik 

i förhållande till namnbruket på övriga svenska fästningar, har detta namnbruk studerats i 

ritningar på Krigsarkivet i Stockholm, i brist på tidigare forskning. Referensmaterialet utgår 

från de namn på fästningsverk som syns på ritningarna i samlingen ”Sverige. Stads- och 

fästningsplaner”. Vad gäller jämförelsen med andra fästningar är särskilt Göteborg och 

Karlsvärd av stor betydelse, eftersom namnen Sveaborg och Gustavsvärd direkt anknyter 

till dem, samt Landskrona och Kristianstad, eftersom de representerar ett samtida 

byggprojekt. Efter jämförelsen med andra fästningar, granskas namnens giltighet som 

politiska indikatorer ur två perspektiv: för det först frågar vi oss hur namnen anknyter till 

frihetstidens samhälleliga elit, både den lokala militära och byråkratiska eliten i östra 

rikshalvan och den politiska eliten vid riksdagarna. För det andra frågar vi oss hur 

motiveringarna bakom namnen anknyter till samtida diskussioner av en mer filosofisk 

karaktär, med andra ord hur namnen speglar tidsandan. 

 

                                                 
37 Se t.ex. Ericsson 1939, 426–433. 
38 “Utgångs originalbrev”, Sparre – Ehrensvärdska papper/A. Augustin Ehrensvärds papper, Ehrensvärdska 
papper, original på SRA, mikrofilm FR 515 på RA. Breven till de Bruce får fungera som utförligt exempel 
(kapitel IV), eftersom de täcker en relevant och tillräckligt lång period samt är tillräckligt många till antalet.  
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II Projekten Sveaborg och Lovisa skapas 
 

Bastionfästningen – ett internationellt system 
 

 
Bild 1. Bastioner ur fågelperspektiv: Jönköpings slott omkring 1605. 

 

När de omfattande svenska fästningsprojekten planerades vid mitten av 1700-talet kunde 

man falla tillbaka på en lång europeisk fortifikationstradition med vinkelbastioner som 

grund. De första bastionerna planerades och byggdes i Italien i början av 1500-talet. Vid 

den här tiden hade de gamla medeltida försvarsanläggningarna, tjocka murar och runda 

torn, slutgiltigt tjänat ut sitt syfte som en följd av allt kraftigare artilleriformer. Ur en 

försvarsstrategisk synvinkel var de så kallade vinkelbastionerna en revolutionär uppfinning: 

i stället för de gamla försvarsanläggningarnas massa och storlek byggde det nya systemet 

på eldlinjer och kvantitet. Bastionssystemet ersatte med andra ord det defensiva försvaret 

med ett försvar byggt på aggressiva motattacker. Den enskilda bastionen utgjordes av ett 

fästningsverk i vinkel mot huvudvallens linje och hade ofta formen av en reguljär eller 
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irreguljär femhörning.39 På Bild 1 syns två bastioner i hörnen på en vall kring Jönköpings 

slott. 

 

Vinkelbastionens hemlighet låg i flankelden och i systemets komplexitet. Medan äldre 

tiders försvarstorn ensamma hade försvarat ett visst område, anlades bastioner i en lång 

kedja runt försvarsanläggningen. Därmed skyddade flankelden från en bastion den närmast 

liggande bastionens flank och vice versa. Eftersom eldlinjerna från två grannbastioner 

också korsade varandra uppstod inget eldfritt område, dvs. ingen död vinkel. Bastionens 

yttre bestod oftast av hårda material som tegel eller sten, medan dess inre bestod av en 

mjuk jordvall. För att hindra den anfallande fienden från att närma sig bastionens flanker 

allt för mycket skyddades hela anläggningen av en vallgrav. Med tiden utvecklades 

bastionfästningen till ett allt komplexare system, där olika utanverk kompletterade 

bastionerna.40 På Sveaborg byggdes till exempel flera kaponjärer och tenaljer, båda två 

olika former av mindre fästningsverk i jämförelse med de större bastionerna. Kaponjärerna 

kunde vara helt fristående verk utanför bastionlinjerna, avsedda för närförsvar, medan 

tenaljerna karakteriserades av att de hade formen av två murar i vinkel med varandra.41 

Exempel på utanverk syns på ritningarna över Sveaborg i Bilaga 1. 

 
Bild 2. Eldlinjerna från en bastion korsar eldlinjerna från en annan bastion samt skyddar dess flank. 

 

De italienska fortifikationsingenjörerna och -arkitekterna spred det nya systemet till 

Europas kungadömen, furstendömen och städer. Under hela 1500-talet experimenterade 

man aktivt och ett stort antal avhandlingar om de nya fästningsmodellerna utkom på flera 
                                                 
39 Se uppslagsordet bastion i Sturtzenbecher 1805. 
40 Om bastionfästningens utveckling under renässansen se Arnold 2002, 49-60, om fortifikationssystem under 
1500- och 1600-talet se Covini 1995. 
41 Gardberg & Palsila 1998, 166; se också uppslagsorden caponniere och tenaille i Sturtzenbecher 1805. 
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olika språk. På så sätt uppstod ett internationellt system som redan mot slutet av nämnda 

århundrade hade spridit sig över så gott som hela den europeiska kontinenten och till de 

större europeiska makternas kolonier i Latinamerika, Afrika och Asien. Ända från början, 

och kanske särskilt då bastionfästningen fortfarande höll på att utvecklas till det klart 

dominerande försvarssystemet, representerade de nya fästningarna lika mycket symbolisk 

makt som konkret försvarsstyrka. Bastionfästningarna var effektiva men dyra, däri låg 

deras prestige.42 

 

Under 1700-talet stod bastionerna i sig inte längre för modernitet och innovation, men 

kostnadsaspekten hade inte försvunnit, snarare tilltagit. Sveaborg, Lovisa och Svartholm 

byggdes med hjälp av omfattande subventioner från Frankrike och ändå var pengabristen 

konstant under alla byggår. Projektens storskalighet är inte anmärkningsvärd med tanke på 

de förebilder som då fanns att tillgå. Inom fortifikationskonsten hade 1600-talet varit de 

stora mästarnas tidsepok med Vauban och Coehoorn i spetsen. Sebastien Le Prestre, 

markisen av Vauban, gallrade och rationaliserade Frankrikes dyra och föråldrade 

försvarssystem i Ludvig XIV:s tjänst. Han var känd för storleken på sina verk och för en 

snillrik planering. Ett av Vaubans modernaste verk var stadsfästningen Neuf-Brisach, som 

byggdes mellan 1698 och 1706 och bestod av ovanligt många utanverk i förhållande till 

antalet bastioner. Coehoorn och Vauban bidrog till att stärka den militära arkitekturens 

teoretiska grund och vetenskapliga utföring. Följande århundrades fortifikationsingenjörer 

ägnade sig i hög grad åt att upprepa gamla former, men fortfarande hade det fasta försvaret 

en stark ställning inom krigsföringen. Genom ett fästningssystem, där vissa huvudpunkter 

fungerade som förråd och mobiliseringsorter för trupper, värjde man sig mot anfall och 

belägringar.43 

 

I Sverige ansvarade Kungliga Fortifikationen för fästningsbyggena i hela riket från och med 

1641. Fram till 1806 leddes Fortifikationen av en generalkvartermästare som samtidigt var 

direktör över Fortifikationen.44 Till ämbetets kändaste innehavare hör utan tvivel Erik 

Dahlberg (1625–1703), som verkade på posten från 1674 till sin död. Under honom 

                                                 
42 Arnold 2002, 60; Covini 1995, 62. 
43 Covini 1995, 68; Knapas 1988, 170. 
44 Ericsson 1935, 105-106. 
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frigjordes Fortifikationen från Krigskollegium och gjordes till ett fristående ämbetsverk, 

Fortifikationskontoret, samtidigt som hela organisationen centraliserades och utbildningen 

av fortifikationsofficerare utvecklades. Dahlberg representerar också en omfattande 

byggperiod i Fortifikationens historia. Under honom ombyggdes eller tillbyggdes bl.a. 

Göteborg, Bohus, Marstrand, Malmö och Kalmar samt flera försvarsanläggningar i de 

svenska Östersjöprovinserna. Längs med Sveriges landsgräns och i de tyska och baltiska 

provinserna fanns vid 1600-talets slut mer än hundra befästningar, fästningar, slott och 

skansar i försvarbart skick. Dahlberg tillämpade de bastionssystem som utvecklats av 

Vauban och Coehoorn, men utvecklade också egna försvarsmodeller i form av ett 

försvarsartilleri som skyddades i bombfria torn- och donjonbyggnader.45 

 

De dahlbergska försvarstornen anammades senare både av svenska och utländska 

efterföljare. I Sverige avstannade emellertid det aktiva fästningsbygget så småningom efter 

Dahlbergs död. Förlusterna i Stora nordiska kriget innebar att en ny gräns skulle befästas 

samtidigt som riket inte längre förmådde hålla sina gamla fästningar i skick. I och med 

regeringsformerna 1719 och 1720 underställdes Fortifikationen åter Krigskollegium och 

den starka centraliseringen upphävdes.46 På 1720-talet byggdes Fredrikshamn som ett nytt 

gränsfäste i öst enligt samma principer om en idealiserad, rund stadsfästning som italienska 

Palmanova. I väst arbetade man i Landskrona. Anslagen var dock otillräckliga och stora 

projekt i stil med den dahlbergska verksamheten fick vänta på sig till efter hattarnas 

misslyckade ryska krig. 

Politiska eliter i det frihetstida ståndssamhället 
 

För att förstå omständigheterna kring besluten om de nya fästningarna under riksdagen 

1746–1747 är en kort presentation av det frihetstida ståndssamhället nödvändig. Vilka var 

de personer som kunde fatta beslut om byggnadsprojekt i en storleksklass som Sveaborg 

och inom vilka politiska ramar var de verksamma? Vilken roll hade försvarsmakten och 

försvaret i den politiska debatten? Den epok som inom svensk historieskrivning fått namnet 

frihetstiden inleddes med författningsändringarna efter Karl XII:s död och slutade med 

                                                 
45 Ericsson 1935, 96–98. 
46 Ericsson 1935, 105. 
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Gustav III:s statskupp. Författningen som rådde under epoken i fråga gav i praktiken de 

svenska ständerna både lagstiftande och verkställande makt. Ständerriksdagen skulle enligt 

författningen sammankallas vart tredje år och riksrådet, som förr fungerat som kungens 

rådgivare, utgjorde den verkställande makten enbart då riksdagen inte var sammankallad. 

Trots att det politiska representationssystemet i form av ståndsriksdagen uteslöt många 

samhällsgrupper, var det ett system som i europeiska förhållanden vilade på ett synnerligen 

brett urval av befolkningen. 

 

Ändå var representationen långt ifrån jämlik. Ridderskapet och adeln var trots sin ringa 

andel av befolkningen det största ståndet med upp till över tusen medlemmar. Det här 

berodde på att varje adelsätt representerades av sin huvudman eller dennes ombud på 

riddarhuset.47 En annan ojämn aspekt i representationssystemet var utskottsarbetet: medan 

prästeståndet p.g.a. sin fåtalighet hade svårigheter med att delta i varje utskotts arbete, fick 

bondeståndet överhuvudtaget inte delta i sekreta utskottets arbete och uteslöts därmed från 

många avgörande debatter. Sekreta utskottet var ett av de mest centrala utskotten där både 

utrikespolitiska frågor och statsfinanser behandlades, i hemlighet. Roberts beskriver i sin 

analys av frihetstidens statsförvaltning hur riksdagen tvingades arbeta i blindo med de få 

uppgifter om statsfinanserna som sekreta utskottet behagade tillkännagiva.48 Bland 

ständernas medlemmar representerade medlemmarna i sekreta utskottet därmed en elit 

inom den politiska eliten. 

 

Ett annat utmärkande drag i det frihetstida politiska systemet var ämbetsmännen starka 

ställning. Roberts konstaterar att riksdagen till stor del bestod av ämbetsmän som en följd 

av att den vid sidan om kungens absoluta makt ärvde en betydande ”byråkratisk kast” efter 

enväldet.49 Inom adeln var ämbetsmännen särskilt väl representerade som en följd av att 

många sökt sig till statliga tjänster, både civila och militära, i hopp om att öka sin prestige, 

                                                 
47 Roberts 2003, 106, 103; prästeståndet var minst med 51 medlemmar, borgarståndet varierade i storlek, men 
brukade ha kring 100 medlemmar och bondeståndet kunde ha upp till 180 medlemmar; Roberts 104–105 
(inklusive not 56). 
48 Roberts 2003, 133–136. 
49 Roberts 2003, 108. 
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trots att det ofta innebar finansiella uppoffringar.50 Dessutom hörde de högsta ämbetena till 

adelns privilegier.51 Inom prästeståndet såg sig också prästerna som tjänstemän i statens 

tjänst och borgarna representerades vanligtvis av sina borgmästare, även de innehavare av 

ett civilt ämbete. Ämbetsmännen utgjorde följaktligen ett starkt inslag på varje frihetstida 

riksdag, men de agerade knappast som en politisk gruppering.52 

 

När frågor behandlades vid riksdagen var ståndstillhörigheten eller partilojaliteten den 

avgörande faktorn. Från och med 1730-talet kännetecknades den svenska politiken 

nämligen av förekomsten av minst två partier53, som enligt samtida beteckningar 

traditionellt har kallats för hattar och mössor. Partiernas förhållande till ämbetsmannakåren 

påverkades av det faktum att en ämbetsman kunde avsättas enbart om han blivit dömd eller 

var kroppsligen oförmögen till tjänst. Denna princip gällde alla tjänster, från riksråd till 

låga ämbeten, vilket omöjliggjorde ett politiskt spel med tjänster i stil med det samtida 

systemet i England.54 Att rådets sammansättning ändå påverkades av den partipolitiska 

sammansättningen i riksdagen, berodde på att man på olika sätt lyckades kringgå denna 

princip55 och därmed skapade något som har kunnat kallas för regering. 

 

Vilka var då de två stora partierna i den svenska politiken? En del av motsättningarna som 

karakteriserade dem härstammade ur de djupa spår som förlusterna under Stora nordiska 

kriget hade satt. En central tudelning i det politiska samhället gällde följaktligen 

utrikespolitiken, där hattarna var klart aggressivare och mössorna mer defensivt inriktade. 

Kriget mot Ryssland 1741–1743 var ett resultat av hattarnas krigspolitik: de hade 
                                                 
50 Tjänster och hederstitlar, karaktärer, kunde nämligen köpas och i avsaknad av lediga tjänster, kunde en 
extraordinarie obetald anställning sökas, vilken ofta gav inkomster först många år efter tillträdandet; Roberts 
2003, 109. 
51 Carlsson 1962, 39–40; också för nyadlade ämbetsmän var de högsta posterna ofta onåbara, vilket bevisas av 
att enbart 60 av de 267 ämbetsmän som under frihetstiden befordrades till de högsta tjänsterna (riksråd, 
presidenter osv.) var söner till ofrälse män och därmed vilade rekryteringen till 78 % på 0,5 % av hela folket; 
Carlsson 1962, 42. Ingvar Elmroth har kritiserat Sten Carlssons forskningsresultat på flera punkter, men även 
han talar om en adlig överrepresentation bland de högre ämbetena trots en allmän ståndsutjämning under 
1700-talet; Elmroth 1962, 216–219. 
52 Roberts 2003, 110. 
53 För en detaljera genomgång av partiernas namn och antal 1751–1762 se Olsson 1963, 81-119. Olssons 
slutsats är att mindre grupperingar existerade vid vissa riksdagar under perioden, men att källorna 
huvudsakligen vittnar om två partier. 
54 Roberts 2003, 108-109. 
55 Vanligen genom det som kallades licentiering och innebar en juridisk process mot en rådsmedlem med 
hänvisning till underlåtenhet eller tjänstefel; Roberts, 2003, 126.  
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konsekvent talat för att utnyttja något som uppfattades som konjunkturer i den 

internationella politiken, för att vid första bästa tillfälle kunna återvinna de förlorade 

Östersjöprovinserna. Den ekonomiska basen för sin aggressiva försvarspolitik tryggade 

hattarna genom att utarbeta en allianspolitik med Frankrike och Preussen, vilken omfattade 

stora subsidier och var bakgrunden till bilden av dem som ett franskt parti. Mössorna stod 

däremot för diplomatiska förhandlingar med Ryssland och en allians med den gamla 

fienden istället för aggressioner. De vände sig också till England, vilket gjorde dem till det 

engelska partiet, fastän deras finansiella understöd främst utgjordes av ryska pengar. 

 

Hattarna dominerade politiken i ett kvartssekel mellan riksdagarna 1738–1739 och 1765–

1766. Därefter satt mössorna vid makten i tre år, för att sedan avlösas av hattarna under 

frihetstidens sista år. Betonas bör att ingetdera partiet motsvarade nutida partier med en 

organisation på gräsrotsnivå, men eftersom de av samtiden uppfattades som två rörelser i 

opposition mot varandra kan de inte förbigås.56 De utgör emellertid bara en ram för den 

politiska verksamheten bland andra. Patrik Winton drar till exempel i samband med en 

skildring av prästeståndets agerande inför anklagelser mot fyra riksråd under riksdagen 

1746–1747 slutsatsen att aktörer inom den politiska eliten kunde byta uppfattningar i 

centrala frågor. Orsaken var enligt honom att sociala nätverk med sina normer och 

personliga lojaliteter i enskilda fall spelade en större roll än ideologisk övertygelse.57 

 

Vid sidan om ämbetsmannakåren och partierna utgjorde också försvarsmakten en social 

och politisk faktor vid de frihetstida ståndsriksdagarna. Representanterna för den indelta 

armén, krigsbefälet, sammanträdde samtidigt som riksdagen för att tillgodose krigsmaktens 

intressen och behandla ärenden som ständerna remitterade till dem.58 Således fanns en 

påverkningskanal för ofrälse officerare, som annars var uteslutna från riksdagen, men deras 

inflytande var inte särskilt stort. Av större betydelse var officerskåren inom adelsståndet. 

De adelsmän som tjänstgjorde eller hade tjänstgjort i krigsmakten var ständigt fler än de 

som innehade ett civilt ämbete. Vid 1746–1747 års riksdag utgjorde militärerna 59 % av 
                                                 
56 För en problematisering av partibegreppet se Carlsson 1981, 42-69; Carlssons partidefinition fokuserar på 
förekomsten av ledarfigurer, långsiktig taktik och organiserad samverkan, en kärna av fasta anhängare samt 
kontinuitet från riksdag till riksdag; Carlsson 1981, 43. 
57 Winton 2006, 150. 
58 Roberts 2003, 106. 
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riddarhusets ledamöter och deras andel ökade under hela frihetstiden: från 58 % vid 1726–

1727 års riksdag till 70 % vid riksdagen 1771–1772. Om före detta militärer med civil 

befattning inbegrips i uträkningen höjs andelen ytterligare.59 En viktig förklaring är att 

krigsmakten erbjöd karriärmöjligheter och försörjning för adelsmän från små förhållanden. 

 

Militären utgjorde därmed en mycket stark riksdagsgrupp, som till och med har uppfattats 

som ett femte stånd, men huruvida de militära representanterna agerade som grupp är 

oklart.60 Artéus ovan nämnda statistik och övriga forskning visar hur som helst att 

officerskåren var en politisk faktor som inte kunde negligeras av de makthavande.61 I och 

med att ständerna under frihetstiden övertog ansvaret för krigsplanläggningen av Kungl. 

Maj:t62 kunde utskottsmedlemmar med militär erfarenhet säkert också ha ett visst 

inflytande på de försvarspolitiska beslut som fattades, t.ex. vad gäller besluten om nya 

fästningar under riksdagen 1746–1747. 

 

Augustin Ehrensvärd, född 1710, är själv ett typexempel på de karriärmöjligheter armén 

erbjöd unga män av varierande härkomst och det politiska inflytande militär sakkunnighet 

innebar i vissa situationer. Hans far, Jacob Johan Scheffer, adlades när Ehrensvärd var sju 

år gammal för sina förtjänster inom det svenska artilleriet. Alla familjens söner som levde 

till vuxen ålder blev artillerister liksom fadern och av dem gjorde Augustin en 

anmärkningsvärd karriär. Som 16-åring blev han volontär vid artilleriet och åtta år senare 

löjtnant. Däremellan hade han studerat matematik vid Uppsala universitet och mekanik för 

Christopher Polhem i Stralsund. Ett par år efter att han blivit löjtnant erhöll han 

statsunderstöd för att i två års tid studera artilleri och befästningskonst i flera olika 

europeiska länder, däribland Frankrike och Nederländerna. Efter hemkomsten blev 

Ehrensvärd kapten matematikus och mekanikus, dvs. chef och lärare, vid artilleriets nya 

informationsverk, där han skulle utbilda artilleriofficerare. Han invaldes också i 

Vetenskapsakademien. 
                                                 
59 Artéus 1982, 52. Artéus räknar med en höjning på 3 % för exofficerare. 
60 Roberts 2003, 106-107, 110-111; Roberts nämner att militärerna främst var intresserade av befordran och 
”förfång”. 
61 Artéus ser militärernas starka representation på riddarhuset som en bidragande orsak bl.a. till att omkring 
hälften av läns- och provinscheferna var militärer under frihetstiden, trots att landshövdingens främsta 
uppgifter var av civiladministrativ karaktär; Artéus 1982, 62. 
62 Asker 2007, 170. 
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På 1740-talet deltog Ehrensvärd i kriget i Finland som artilleriofficer, vilket gjorde att han 

under påföljande riksdag kunde uttala sig om försvaret i öst. 1740-talet innebar också 

ytterligare befordringar: 1746 blev Ehrensvärd major, 1747 överstelöjtnant och 1749 

överste och chef för artilleriet. Vid det skedet ansvarade han redan för det finska 

fästningsbygget och senare blev han den första chefen för galärflottan, kallad arméns flotta, 

som grundats på hans initiativ. Mellan 1757 och 1762 deltog han i pommerska kriget och 

avancerade till överbefälhavare för de svenska trupperna. Efter krigsslutet ansökte 

Ehrensvärd om transport till Livdragonregementet i Finland, vilket han fick, trots att det 

innebar en förflyttning till kavalleriet. På detta regementes översteboställe Saaris i Mietois 

avled Ehrensvärd 1772. Ett år före sin död hade han upphöjts till greve och tre veckor innan 

hade han befordrats till fältmarskalk. Ehrensvärd utgör därmed inte bara ett exempel på en 

lyckad militär karriär, utan också på en uppåtgående ståndscirkulation som följd på denna 

karriär.63 

Diskussionerna kring det finska försvaret under riksdagen 1746–1747 
 

När de svenska stånden samlades till riksdag 1746–1747 skedde detta under ett spänt 

utrikespolitiskt läge. Freden i Åbo 1743 innebar ingen säkerhetspolitisk trygghet, utan 

snarare ett växande ryskt hot, särskilt i och med att Sverige i oktober 1743 tvingades ta 

emot en rysk hjälpsändning för att avvärja ett eventuellt danskt anfall. Två år senare slöt 

Sverige ett fördrag med Ryssland, som medförde förpliktelser utan fördelar, eftersom man 

fortfarande inte vågade motsätta sig Ryssland. Vad gäller konflikten med Danmark hade 

den sitt ursprung i valet av Adolf Fredrik till svensk tronföljare och motsättningar kring 

hertigdömet Holstein-Gottorp. År 1747 ryktades det fortfarande om danska rustningar, trots 

att en uppgörelse nåtts några år tidigare.64 

 

Riksdagen 1746–1747 stod därmed inför viktiga utrikespolitiska och militärstrategiska 

avgöranden. För att skydda sig mot hotet från grannländerna i syd och öst, behövde Sverige 

                                                 
63 Förutom Oscar Nikulas utförliga biografi (Nikula 1920), Hans Eklunds kortare biografiska verk (Eklund 
1997) och Einar Juvas presentation i SBL 12 (Juva 1949), finns korta presentationer bl.a. i Gardberg & Palsila 
1998, 17-69, och Ericsson 1939, 85-86. 
64 Nikula 1960, 74–75, 104. 
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stöd från en europeisk stormakt. Under riksdagen kom Ryssland och Österrike att erbjuda 

en anslutning till sin östmaktsallians, medan alternativet Preussen-Frankrike framstod som 

mera lockande för många. Det senare förbundet tilltalade särskilt hattarnas anhängare som 

av hävd var franskvänligt sinnade. Eftersom båda allianserna var angelägna om att få 

Sverige på sin sida för att utöka sitt inflytande på eller inte förlora sin ställning i 

maktbalansen kring Östersjön, förvandlades den svenska riksdagen till en kamp mellan 

europeiska stormakter, vars sändebud inte avskräckte sig från att försöka påverka 

diskussionernas förlopp. I december 1746 skedde ett avgörande i och med att hattarna fick 

majoritet i rådet och under våren undertecknades därefter en defensionstraktat med 

Preussen och subsidietraktaten med Frankrike av år 1738 förnyades.65 Denna 

utrikespolitiska nyorientering var en förutsättning för de militärstrategiska beslut som 

fattades under riksdagen. 

 

Debatten under riksdagen dominerades de facto av försvarsfrågor, varav en stor del 

kretsade kring försvaret i öst. Försvaret av Finland hade länge varit aktuell, men krävde nu 

en slutgiltig lösning, eftersom stora områden förlorats i samband med Stora nordiska kriget 

och hattarnas krig mot Ryssland. I de förlorade områdena ingick gränsfästningarna Viborg 

och Fredrikshamn. I praktiken utgjorde således Stockholm tillsammans med flottan det 

enda försvaret mot ett eventuellt angrepp österifrån.66 Frågan aktualiserades dessutom 

genom oroliga brev från landshövdingarna i de östra gränslänen och genom att Ryssland, 

samtidigt som riksdagen inleddes på hösten 1746, meddelade att kejsardömets galärer 

ämnade ta i land vid den finska kusten på väg från Kronstadt till Reval. Senare under 

riksdagen inlöpte rapporter om att ryska trupper mobiliserats på andra sidan gränsen, vilket 

ytterligare stärkte rädslan för ett förestående ryskt anfall. Den vikt frågan gavs och den oro 

detaljerna kring den ansågs kunna skapa hos folket gjorde att riksrådet remitterade 

behandlingen till sekreta utskottet och defensionsdeputationen, det vill säga organ vars 

diskussioner i princip var sekretessbelagda.67 De kom att diskutera frågan under största 

delen av riksdagen och ett definitivt beslut fattades först sent på hösten 1747.68 Debatten 

                                                 
65 Nikula 1960, 74–75, 80. 
66 Roberts 2003, 42. 
67 Juvelius 1921, 51–53, 55–56. 
68 Nikula 1960, 92. 
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löpte mellan nämnda utskott, riksrådet, kungen och tronföljaren Adolf Fredrik. Samtidigt 

fattades också beslut om försvaret i söder som ett svar på det danska hotet. 

 

På grund av den stora oron för ett ryskt anfall, fick sekreta utskottet genast från början till 

uppgift att både vidta omedelbara åtgärder för att förbättra försvaret och att utse en 

överbefälhavare för den östra rikshalvan, samtidigt som en mera omfattande, slutgiltig 

försvarsplan skulle utarbetas. Tanken om en överbefälhavare för den östra rikshalvan låg 

nära tanken om en generalguvernör, vilket finska socknar vädjat om redan vid tidigare 

tillfällen.69 Under riksdagen 1746–1747 diskuterades frågan om tillsättandet av en 

överbefälhavare och av en generalguvernör, med både den civila och den militära 

förvaltningen som sitt ansvarsområde. Problemet var att regeringsformen, som en 

fortsättning på 1600-talets centraliseringsprocess, inte tillät generalguvernement inom 

rikets gränser. Detta var antagligen en viktig orsak till att riksdagen i februari 1747 tillsatte 

en tillfällig generalguvernör som i huvudsak skulle ansvara för att sätta det finska försvaret 

i stånd. Efter att ständerna beslutit sig för att be kungen utnämna ett av riksråden till den 

nya tjänsten, valdes friherre Gustaf Fredrik von Rosen till generalguvernör på basis av sin 

militära erfarenhet.70 

 

I väntan på ett beslut hade landshövdingen i Kymmenegårds län, Carl Johan Stiernstedt, 

fungerat som tillfällig generalguvernör och eftersom von Rosens avfärd till Finland dröjde 

fungerade han också som dennes ställföreträdare under hela våren 1747. Stiernstedt var en 

av de landshövdingar som 1746 i brev till ständerna uttryckt sin oro i samband med hotet 

om ryska galärer vid den finska kusten. Han vidtog många åtgärder i egenskap av von 

Rosens ställföreträdare, bl.a. lät han rote- och rusthållen förbereda två månaders proviant 

för säkerhets skull och lät transportera trä till Borgå för tillfälliga befästningar.71 

Stiernstedts åtgärder är ett bevis på den fruktan för ett ryskt anfall, som senare också skulle 

påverka stämningen på Sveaborg.  

                                                 
69 Juvelius 1921, 82. 
70 Juvelius 1921, 81, 93–95. von Rosen (1688–1769) var överste till graden och hade deltagit i Stora nordiska 
kriget, bl.a. i slaget vid Poltava och som överkommendant i Karlskrona och Karlshamn. År 1743 hade han 
utnämnts till befälhavare över trupperna i södra Sverige som ett svar på det danska hotet. Riksråd var han 
sedan 1739. Nilzén 2000, 387–388. 
71 Juvelius 1921, 107–108, 112. 
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Fram till kriget 1741–1743 hade den svenska, frihetstida försvarspolitiken handlat om att 

försvara huvudstaden, men med de senaste nederlagen i färskt minne byttes 

centralförsvarsprincipen under riksdagen 1746–1747 ut mot idén om ett gränsförsvar. 

Diskussionerna ledde snabbt till tanken om att bygga en gränsfästning och en större 

förrådsfästning, place d’armes, nära den östra gränsen, i enlighet med fokuseringen på det 

fasta försvaret. Till stöd för beslutsfattandet fanns ett antal planer från tidigare. Redan 1723 

och sedan 1738 hade fortifikationsgeneralen Axel Löwen utformat planer för försvaret av 

den östra rikshalvan. Planerna betonade det marina försvaret, eftersom ett svenskt 

herravälde till sjöss utpekades som förutsättningen för ett lyckat försvarskrig. Löwens 

kustförsvarsprincip med en gränsfästning, en förrådsfästning och en galärflotta i centrum 

var en viktig förebild för den plan som utarbetades 1747. Tanken att befästa Helsingfors var 

däremot äldre än Löwens planer och redan under riksdagen 1739 fattades ett beslut om 

befästandet av staden, eftersom man önskade en bas för flottan vid den finska kusten. För 

att utarbeta en detaljerad plan tillsattes en kommission, vars förslag huvudsakligen 

skapades av chefen för fortifikationsbrigaden i Finland, överste Johan Adam Bläsing.72 

 

Både Löwen och Bläsing byggde sina planer på den fortifikationsprincip med torn- och 

donjonbyggnader som Eric Dahlberg hade utformat. Mellan freden i Åbo och riksdagen 

1746–1747 hade dessutom Johan Bernhard Virgin, en känd fortifikationsofficer, på 

uppmaning av chefen för Fortifikationen, generalmajor Gabriel Cronstedt, framställt ett 

memorial om Helsingfors försvar, vars huvudsakliga syfte var att skapa en fortifierad 

hamn.73 Degerby hade å sin sida föreslagits som ort för en gränsfästning 1744 av den 

dåvarande chefen för fortifikationsbrigaden i Finland, major Anders Johan Nordenberg, 

efter att han lett en kommission i området med den uttryckliga uppgiften att hitta en lämplig 

plats för en gränsfästning. Detta förslag ledde till att rådet redan 1745 fattade beslutet om 

att grunda en stapelstad i Degerby74 och att löjtnanten O. R. Glansenstierna på order av 

Cronstedt utarbetade en defensionsplan. 

                                                 
72 Nikula 1960, 94, 96, 104. 
73 Nikula 1960, 97–98. 
74 För att ersätta de förlorade handelscentra Viborg och Fredrikshamn och fungera som handelsort för Savolax 
och Karelen, Sirén 1995, 16. 
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Under riksdagen 1746–1747 beslutade man åter att en expedition till de berörda områdena 

var nödvändig, om de bästa platserna för de två kommande fästningarna skulle kunna 

avgöras. På tronföljaren Adolf Fredriks förslag utsåg defensionsdeputationen i april 1747 

tre officerare till uppdraget: Ehrensvärd, von Liewen och fortifikationslöjtnanten Alex M. 

Strussenfelt. De besökte den finska sydkusten i ca två månader under sommaren och i 

början av hösten avgav de sin rapport, som enligt Nikula är skriven av Ehrensvärd.75 Denna 

rapport förespråkade Degerby och Helsingfors, staden och skärgården, som orter för 

gränsfästningen respektive huvudfästningen. Gränsfästningen skulle kontinuerligt 

bemannas med 2000 man ur infanteriet och 300 man ur artilleriet, medan huvudfästningens 

garnison skulle omfatta 3000 man infanteri och 500 man artilleri i krigstid respektive 1500 

fotsoldater och 300 artillerister i fredstid. 

 

Efter granskning och fortsatta diskussioner omfattade både rådet och sekreta utskottet 

förslaget och man önskade att fästningarna skulle vara färdiga inom fyra år, utan att de 

ekonomiska ramarna definierades noggrannare. På tronföljarens förslag valdes Ehrensvärd 

till arbetsledare med hänvisning till att han också uppgjort planerna. Nikula sammanfattar 

debatten 1746–1747 med att konstatera att Ehrensvärd och von Liewen var de drivande 

krafterna i sekreta utskottet och defensionsdeputationen. Enligt honom understödde de 

varandra i och med att von Liewen presenterade de stora sammanhangen och Ehrensvärds 

sakkunskap avgjorde i fortifikatoriska frågor. Att ge någondera ett större ansvar för de 

försvarspolitiska idéer som framfördes är däremot svårt, eftersom mycket antagligen hade 

diskuterats före riksdagen och faktorer som att von Liewen i egenskap av greve hade större 

inflytande spelade in.76 

 

Vid samma riksdag beaktades som sagt också gränsen mot söder och en liknande lösning 

utarbetades för Skåne, även den ett verk av Ehrensvärd. I Skåne skulle den redan 

existerande fästningen i Kristianstad utvidgas till en place d'armes, medan det gamla 

citadellet i Landskrona skulle byggas ut till en gränsfästning genom att ett grund mittemot 

                                                 
75 Nikula 1960, 86. 
76 Nikula 1960, 84–91, 107. 
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hamnen befästes.77 Betecknande för både fästningsbygget i Finland och i Skåne är att 

Ehrensvärd och von Liewen, till de ordinarie fortifikationsingenjörernas stora förtret, inte 

underställdes Fortifikationen. De fästningsarbeten de ledde skulle istället lyda direkt under 

tronföljaren Adolf Fredrik i egenskap av generalissimus.78 Vad gäller Ehrensvärd utgjorde 

generalguvernören i Finland, von Rosen, en myndighet mellan honom och tronföljaren. För 

arbetet vid Lovisa tillsatte Ehrensvärd en lokal fortifikationsbefälhavare. Förbigåendet av 

Fortifikationen och dess tjänstemän var vid sidan av den ekonomiska aspekten två viktiga 

orsaker till att dessa två projekt återkom som diskussionsämnen under varje riksdag ända 

fram till frihetstidens slut. Därmed kom byggprocessen tidvis att påverkas kraftigt av den 

rådande partipolitiken, eftersom hattarna, som regerat under riksdagen 1746–1747, stod 

bakom Sveaborg och Lovisa, medan mössorna motsatte sig fästningsbyggets omfattande 

kostnader. 

                                                 
77 Nikula 1960, 104–105. 
78 Adolf Fredrik fick i början av 1747 emotta titeln generalissimus över Sveriges krigsmakt till lands och 
sjöss. Utnämningen innebar i praktiken inte ett större militärt ansvar, eftersom Kungl. Maj:t fortfarande 
avgjorde militära frågor av vikt, men generalissimus skulle underrättas om allt och fick göra framställningar 
hos Kungl. Maj:t. Därmed gav titeln ett visst inflytande över t.ex. officersutnämningar; Malmström 1897, 
316. 
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III Bastionnamnen 
 

Formaliteterna kring förslagen 
 
Ehrensvärds befogenheter som ledare för fästningsbygget var som ovan beskrivits inte 

obegränsade. Han förväntades rapportera om verksamheten till sin överordnade, 

generalguvernören över Finland, baron von Rosen. Via von Rosen gick all viktig 

information vidare till generalissimus, tronföljaren Adolf Fredrik, som i sista hand hade 

överseende över de nya fästningsprojekten. Ehrensvärd brevväxlade dessutom direkt med 

Adolf Fredrik och skickade in årliga arbetsrelationer till Kungl. Maj:t. Det är ändå främst i 

breven och memorialen till von Rosen som byggnadsarbetena i Helsingfors och Degerby 

återges detaljerat under arbetets gång. Efter att Ehrensvärd den 3 januari 1748 hade anlänt 

till Åbo, varifrån han fortsatte till Helsingfors och Degerby, började skrivelserna strömma 

in: för februari finns tio brevkoncept bevarade, i mars är de tjugo. Ofta finns flera brev- 

eller memorialkoncept med samma datum bevarade och därpå följer en paus på några 

dagar.79 De utförliga rapporterna till von Rosen varvas med övrig korrespondens kring 

fästningsbygget: brev till landshövdingar, generaler och intendent Carl Hårleman i 

Stockholm. Breven till Adolf Fredrik är mera överskådliga och kan räknas per månad 

snarare än per vecka. 

 

Den första anläggningen som namngavs var den kommande anläggningen på Kasaberget i 

Helsingfors. I ett brev till tronföljaren daterat den 16 juli 1748 meddelar Ehrensvärd att 

generalguvernören lagt den första stenen på Kasaberget som därmed fått namnet 

Ulrikasborg.80 Ehrensvärds brev är formulerat som en rapport och inte som ett förslag. 

Huruvida namnet var överenskommet från förut eller så naturligt att inget godkännande 

behövdes går alltså inte att avgöra på basis av brevet. Däremot kan vi konstatera att 

namngivningen i viss mån hade ceremoniella drag. Namnet Lovisa kom att ges under långt 

                                                 
79 Här hänvisas till de brevkoncept och andra skrivelser som katalogiserats under rubriken ”Bref till R.R. von 
Rosen om festningsbyggnader” bland de Ehrensvärdska pappren på KA (Accessionen 1938). De omfattar 
namnet till trots också brev till andra personer än von Rosen. Ehrensvärd använder omväxlande beteckningen 
brev och memorial utan att skillnader i form eller innehåll kan skönjas; FR 518, RA. 
80 Ehrensvärd till H.K.H. 16.7.1748, FR 393, RA; Nikula 1960, 110. 
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större festligheter än namnet Ulrikasborg, men i båda fallen skedde ceremonierna 

drottningen till ära. I övrigt saknas uppgifter om namngivningsakterna. 

 

Exemplen Gustavssvärd och Sveaborg bevisar å sin sida att Ehrensvärd också föreslog 

namn av större vikt. Men det första konkreta namnförslaget dyker inte upp förrän ett år 

efter namngivningen av Ulrikasborg, den här gången i korrespondensen mellan Ehrensvärd 

och von Rosen. Den 17 juli 1749 skriver Ehrensvärd följande till generalguvernören: 

Som arbetet på Wargskärs […]marne awancerat så långt att En d[…] wärk 

behöfwa namn till att uti […] rapporter och Relationer undwika blandning 

och irring så har jag den ähran underställa om icke det yttersta Wargskärs 

wärket må få bära namn efter vår nya arffurste Prins Gustaw och kallas 

Gustaws Swärd. 

af dylikt namn finns i Riket en enda festning, Carlssvärd; om nu denne f[…] 

bära namn af Gustavs Svärd så har man i framtiden bättre tillfälle att finna 

namn för det wärk som får bära namn efter H.K.H. Prins Carl.81 

Ehrensvärds brev förtydligar orsaken till att de första fästningsverken på Sveaborg 

namngavs och att det skedde sommaren 1749. Behovet var praktiskt. Ehrensvärd anhöll om 

att få ge namn åt de bastioner som nu var många till antalet, om ändå inte fulländade, och 

inte längre effektivt kunde anges med bokstäver eller nummer. Brevet som citeras ovan 

nämns ofta som det brev där namnet Gustavssvärd föreslås,82 men förslaget gällde troligen 

mycket mer. 

 

Några dagar senare sänder Ehrensvärd ett brev med en karta över Vargskär bifogad. Det är 

på denna karta, daterad den 20 juli 1749, som de första bastionnamnen finns antecknade.83 

Ehrensvärds följebrev lyder: 

                                                 
81 Ehrensvärd till von Rosen 17.7.1749, Bref till R.R. Rosen om festningsbyggnader, FR 518, RA. Här liksom 
i många andra fall är mikrofilmen svårläslig, eftersom brevboken inte har kunnat öppnas tillräckligt för 
fotograferingen. Med andra ord försvinner ofta ord eller stavelser i uppslagets mitt. Dessa luckor har 
markerats i alla citat, även då innebörden hade varit uppenbar. 
82 Ericsson 1939, 164; Nikula 1960, 118; Gardberg & Palsila 1998, 26. 
83 ”Relations Ritning öfver festnings arbetet på Wargskiär ifrån arbetets början till d.20 juli 1749”, signerad 
av Ehrensvärd och Hoppe 20.7.1749, U 003:7, RA. 
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Här har jag den ähran öfwerlämna en plan öfwer Wargskärs holmarne som 

utvisar huru lå[...] arbetet lidit till i afton, med ödm[...] anhållan det täcktes 

Eders Excellence öfversända denne plan till H.K.H.84 

Att kartan nu för första gången var försedd med namn på diverse fästningsverk hade som 

sagt redan annonserats tre dagar tidigare och nämns inte längre i följebrevet. Samma dag 

skriver Ehrensvärd också ett brev till Adolf Fredrik, där behovet av namn för 

fästningsverken nämns liksom i det tidigare brevet till von Rosen. I brevet till tronföljaren 

talar Ehrensvärd däremot enbart om de övriga namnen och inte alls om Gustavssvärd: 

Les ouvrage [inflikat: de Gustavs Swärd] sont asséz avancés pour les 

donner leurs noms. En consequence de la permission que V.A.R. m’a donné 

jai donné des noms des ces Messieurs qui ont travaillé au reussite des 

traveaux, à nos nouveaux bastions. Les ouvrages des dehors portent les 

noms de ces officiers qui y ont travailles avec toute la deligeance possible je 

supplie V.A.R. de vouloir bien me permetre d’en user de meme à l’avenir. 

Cette maniere dimortaliser leurs diligeance est le vrai moyen den profiter.85 

 

I skrivelsen till Adolf Fredrik ingick också en relationsritning över Vargskär, på vilken 

tronföljaren antagligen kunde läsa de enskilda namnen eller namnförslagen om man så 

vill.86 Ehrensvärds formulering låter antyda att Adolf Fredrik redan tidigare hade gett sitt 

godkännande till att de personer som ”bidragit till arbetets framgång” skulle äras med namn 

på bastioner. När ämnet diskuterats är tyvärr oklart och sker åtminstone inte i 

brevväxlingen mellan Ehrensvärd och tronföljaren efter att fästningsarbetet inletts. Däremot 

är det klart att Ehrensvärd i samma brev ber om tillstånd till det som skulle bli en viktig del 

                                                 
84 Ehrensvärd till von Rosen 20.7.1749, Bref till R.R. Rosen om festningsbyggnader, FR 518, RA. 
85 Ehrensvärd till H.K.H. 20.7.1749, FR 393, RA; Ericsson (1939, 165) citerar också den sista meningen i det 
stycke som återges här, men med ett litet fel i översättningen (”detta sätt att odödliggöra deras namn är det 
bästa för att dra nytta av dem”). En korrekt översättning kunde lyda ”deras flit utnyttjas på bästa sätt genom 
att odödliggöras så här”. Namnet Gustavssvärd som inflikats i brevkonceptet användes knappast av 
Ehrensvärd i det egentliga brevet, eftersom det ännu inte föreslagits för eller godkänts av tronföljaren. 
86 I de fall Ehrensvärd hänvisar till bifogade ritningar är det oftast omöjligt att avgöra med säkerhet vilken 
ritning som bifogats till brevet, eftersom alla ritningar över Sveaborg har avskiljts till en egen samling i KA. I 
samlingen finns dessutom bara en ritning bevarad med dateringen 20.7.1749 (U 003:7, RA; se not 83), trots 
att Ehrensvärd på basis av ovan nämnda brev skickade en ritning både till von Rosen och till Adolf Fredrik. 
Eftersom det här är den äldsta ritningen med namn på Gustavssvärds fästningsverk, kommer ändå ingen 
annan ritning i fråga. Eventuellt har ritningen existerat i flera exemplar än det enda som bevarats i KA:s 
samling. 
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av hans namngivningspraxis: att namnge mindre fästningsverk och senare också bastioner 

efter officerare som tjänstgjort vid fästningsbygget för att belöna deras flit. 

 

Adolf Fredrik meddelade att han godkände ritningarna över Vargskär bara en vecka efter 

att de hade skickats till honom. Namnfrågan återkom han till senare på hösten, i ett brev 

daterat den 27 oktober 1749.87 I och med dessa godkännanden av namnförslaget 

Gustavssvärd och ritningarna över försvarsverket kan de stora formaliteterna kring 

namngivningen ha ansetts vara avklarade.88 Förutom Gustavssvärd nämns inga andra namn 

i tronföljarens brev till Ehrensvärd. Att namn på mindre fästningsverk skulle godkännas 

vart och ett för sig verkar alltså inte ha varit fallet.89 Därmed fungerar varken Ehrensvärds 

korrespondens med von Rosen eller med Adolf Fredrik som ett källmaterial som kunde 

belysa namngivningsprocessen. Vi måste anta att namngivningen som en naturlig del av ett 

fästningsbygge hörde till chefens, alltså Ehrensvärds, självklara befogenheter och att de 

första namnen på Gustavssvärd definierade spelreglerna. Ett undantag utgörs av Sveaborg 

som Ehrensvärd veterligen föreslog explicit. Motiveringen var enligt Nikula att ”denna 

fästning af Rikets östra gräns finge svara emot Göteborgs fästning mot Wästerhavet” och 

namnet fastställdes av Kungl. Maj:t den 17 juli 1750, exakt ett år efter att Ehrensvärd 

föreslagit namnet Gustavssvärd.90 Sveaborg var liksom Gustavssvärd ett namn som syftade 

på kungahuset och det svenska riket. Dessutom var Sveaborg liksom Gustavssvärd namnet 

på en större fästningsanläggning. Därmed var ett kungligt godkännande åter nödvändigt i 

motsats till de enskilda fästningsverk som kontinuerligt namngavs utan några formaliteter. 

 

Att Ehrensvärd lade större vikt vid att formulera förslagen till de två ovan nämnda namnen 

kan också förklaras med den innebörd och den effekt de hade. När Adolf Fredrik godkänner 

                                                 
87 Adolf Fredrik till von Rosen 28.7.1749, Adolf Fredrik till Ehrensvärd 27.10.1749, Militaria 573a, RA. 
88 Ericsson (1939, 164) påpekar att Ehrensvärd använde namnet Gustavssvärd i brev redan från början av 
augusti 1749, trots att det officiella godkännandet nådde honom först i oktober. En förklaring kan ha varit att 
Adolf Fredrik redan hade godkänt relationsritningen med de första namnen i slutet av juli och att Ehrensvärd 
såg detta som ett godkännande inte bara av ritningen, utan också av namnen. 
89 Adolf Fredrik nämner t.ex. inte de namn som första gången syns på ritningar våren 1750 i sina brev. 
90  Nikulas (1960, 134) källhänvisning rörande namnförslaget Sveaborg är inte entydig. Att namnet stadsfästs 
av Kungl. Maj:t nämns i ett brev från Adolf Fredrik till Ehrensvärd 10.8.1750 (Militaria 573a, RA). Inga av 
Ehrensvärds brevkoncept till Adolf Fredrik mellan december 1749 och juli 1750 innehåller det citat Nikula 
hänvisar till. Ericsson (1939, 184) hänvisar enbart till Adolf Fredriks meddelande och nämner inget förslag.  
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namnförslaget Gustavssvärd i sitt brev sker det i en bisats, medan fokusen ligger på 

motiveringen: 

Och som Wargskiärs Fästning, hwilcken hädanefter kommer att bära namn 

af Printz Gustaf och kallas Gustafs Swärd, icke allenast hindrar en Fiendes 

Gallere Escadre och Armée, til lands, at tränga längre fram i landet, utan 

och är det fördelacktigaste Ställe till en Place d’Armées för en egen Armée 

både till Siös och Lands, så bör och största upmärcksamheten på detta 

stället användas och alla giörliga utwägar tagas till Gustaf Swärds 

iståndsättande, som äro följande [...].91 

Därefter fortsätter brevskrivaren genom att i flera punkter räkna upp de åtgärder som bör 

vidtas för att påskynda fästningsbygget. Intressant är att både de uppräknade punkterna och 

den ovan citerade skildringen av Gustavssvärd lika bra kunde gälla hela Sveaborg. I 

praktiken var situationen nästan den, eftersom fästningsbygget bara påbörjats och den 

längst hunna delen av det som skulle bli Sveaborg var just Gustavssvärd. Orsaken till att 

man valde att börja med Gustavssvärd var att anläggningen skyddade det viktigaste 

inloppet till Helsingfors.  

 

Att beskriva Gustavssvärd som ett skydd mot en fiendearmé på land eller en place d’armes 

hade emellertid varken med verkligheten eller med planerna att göra. Enligt Ehrensvärds 

försvarsplan var det kombinationen av befästa skär och fästningsverk kring Helsingfors 

som skulle utgöra ett effektivt skydd mot fiender på land och till sjöss. Den här tanken 

kunde knappast reduceras till anläggningen Gustavssvärd, som också var för liten för en 

tänkt förrådsfästning. Sannolikt är att tronföljaren med sin motivering till godkännandet av 

Ehrensvärds namnförslag syftade på Sveaborg i stort. Om han gjorde det bokstavligen, kan 

Gustavssvärd ursprungligen ha varit tänkt som namn på mer än anläggningen på Vargskär. 

När allt kommer omkring hade Ehrensvärd i sitt förslag hänvisat till parallellen Karlssvärd, 

en självständig fästning och inte en anläggning inom en större fästning. Lika sannolikt är 

ändå att Adolf Fredrik i sitt brev överförde den nya fästningens samtliga egenskaper på den 

enskilda anläggningen Gustavssvärd. Betydelsen av ett respektingivande namn framstår 

emellertid inte som mindre, även om tronföljaren med Gustavssvärd avsåg anläggningen på 

                                                 
91 Adolf Fredrik till Ehrensvärd 27.10.1749, Militaria 573a, RA. 
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Vargskär och inte hela sjöfästningen. Det nya namnet, för tillfället det enda namnet på 

något större än en bastion på Sveaborg, fick således representera Ehrensvärds storslagna 

befästningsplan för Helsingfors skärgård i dess helhet. 

 

I jämförelse med de namn som Ehrensvärd föreslog eller självständigt tog i bruk utgör 

Lovisa ett tredje alternativ. Den nya staden fick sitt namn, då Adolf Fredrik som kung 

besökte och inspekterade orten under tre dagar i slutet av juni och början av juli 1752.92 På 

en relationsritning signerad den 1 juli 1752 bär staden redan sitt nya namn.93 Ehrensvärd 

hade rest från Helsingfors till Degerby för att ta emot kungen och i gränsstaden hade 

borgerskapet förberett festligheterna i god tid.94 Bakgrunden till det nya stadsnamnet 

framgår varken ur korrespondensen mellan Ehrensvärd och von Rosen eller mellan den 

förstnämnde och kungen.95 Inte heller Sirén nämner vem som varit initiativtagare till 

namnet: borgerskapet självt, Ehrensvärd eller Kungl. Maj:t. Däremot kan nämnas att 

Ehrensvärds brevkoncept från 1749 med förslaget om Gustavssvärd också innehåller ett 

förslag angående Degerby. I marginalen står nämligen följande mening infogad: 

E. E. har jag den ähran underställa om icke Degerby fästning och stad i 

framtiden må få bära namn efter H. K. H. wår allernådigste arf Furste 

[...]96 

 

Den citerade meningen ser ut att ha varit avsedd som inledande fras. Således skulle det 

första förslaget i brevet ha gällt namngivningen av Degerby efter arvfursten Adolf Fredrik 

och förslaget Gustavssvärd skulle ha följt på detta. Eftersom texten är ett koncept är det 

omöjligt att veta hur den slutgiltiga formuleringen löd. Säkert är bara att staden tre år senare 

döptes drottningen till ära i stället för den nu regerande kung Adolf Fredrik till ära. En 

orsak kan helt enkelt ha varit att staden Lovisa hade ersatt det förlorade Fredrikshamn och 

att den därför behövde ett namn som skiljde de två städerna åt, vilket ett namn Adolf 

Fredrik till ära inte nödvändigtvis hade gjort. En annan möjlighet är att namngivningen 
                                                 
92 Nikula 1960, 151; Ericsson 1939, 415. 
93 ”Ritning öfwer Situationen på wästra Sidan om Staden Lowisa”, U001:473, RA. 
94 Sirén (1995, 91–93) beskriver förberedelserna och de fortsatta festlighetern i samband med Lovisadagen i 
augusti samma år. 
95 Brevkoncept till von Rosen finns inte bevarade för tiden omedelbart efter kungens besök och 
korrespondensen mellan Ehrensvärd och Adolf Fredrik belyser på förekommen anledning inte händelserna. 
96 Ehrensvärd till von Rosen 17.7.1749, Bref till R.R. Rosen om festningsbyggnader, FR 518, RA. 
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kompenserade för det nedlagda arbetet vid Ulrikasborg (se nedan). Utan att veta om Lovisa 

föreslogs av Ehrensvärd, kan vi alltså på basis av hans tidigare brevkoncept konstatera att 

han hade planerat en liknande namngivning. Liksom den blivande anläggningen 

Ulrikasborg i Helsingfors, Gustavssvärd på Vargskär och hela fästningen Sveaborg gavs 

gränsfästningen och staden ett kungligt namn. Denna gång dessutom i närvaro av rikets 

konung och med borgerskapets festliga samtycke. 

Namngivningen i förhållande till befästningsarbetet 
 
Sveaborg och Helsingfors 

Ehrensvärd ledde befästningsarbetet på Sveaborg och i Helsingfors i tre etapper. Den första 

sträckte sig från 1748 till riksdagen 1756–1757 och Sveriges deltagande i pommerska 

kriget. Ehrensvärd deltog både i riksdagen och i det påföljande kriget. Hans första 

arbetsperiod vid de finska fästningsbyggena kom att bli den längsta och aktivaste. Under de 

här åren färdigställdes Gustavssvärd, den enda delen av Sveaborg som blev helt färdig 

under Ehrensvärds livstid. Huvudfästningen på Vargö sattes i funktionsdugligt skick, 

medan arbetena på den andra stora ön, Stora Öster Svartö, var obetydliga. På de mindre 

öarna, Lilla Öster Svartö, Väster Svartö och Långörn fortskred arbetet relativt långt.97 

Befästandet av fastlandet kring Helsingfors gick däremot ett annat öde till mötes. Här 

inleddes arbetet redan i februari 1748 och som ovan beskrivits kunde grundstenen läggas på 

Ulrikasborg i juli samma år. Ett år senare övergavs emellertid arbetet på Broberget och två 

år senare avbröts de på Ulrikasborg, eftersom resurserna på Ehrensvärds förslag 

koncentrerades till att befästa öarna utanför staden.98 Därefter fortsatte befästningsarbetet 

på fastlandet enbart sporadiskt, trots att Ehrensvärd aldrig gav upp tanken om 

försvarsanläggningar runt hela staden. 

 

Om Ehrensvärds första period som ledare över de finska fästningsbyggena var den period 

då många fästningsverk både påbörjades och slutfördes, präglades namngivningen naturligt 

nog av samma aktivitet. De facto fortskred namngivningen snabbare än själva byggarbetet. 

                                                 
97 Gardberg & Palsila 1998, 45. 
98 Cordes 2006, 42–43. 
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När Ehrensvärd i juli 1749 skickade in de relationsritningar över Vargskär99 där de första 

fästningsverken hade namn var anläggningen långt ifrån färdig. Först ett år senare hade 

man avancerat så långt att flaggan kunde hissas på bastion Zander och först 1756 kunde 

Gustavssvärd anses vara färdigt.100 De olika fästningsverken försågs således med namn 

nästan ända från början: relationsritningen från juli 1749 uppvisar redan åtta namn och ett 

år senare hade de flesta av de fästningsverk på Gustavssvärd vilka kom att namnges efter 

personer fått sina namn. Det samma gäller fästningsverken på huvudfästningen på Vargö. 

Drygt hälften av namnen på fästningsverken där syns på relationsritningar daterade 1750101, 

fastän byggarbetet på de flesta av dem låg i startgroparna. En jämförelse med de årtal som i 

Museiverkets byggnadshistoriska översikt anges som första byggår för många av Vargös 

fästningsverk och det första belägget på motsvarande namn ter sig i vissa fall rentav 

anakronistiskt. Bastionerna Polhem och Taube anses t.ex. ha påbörjats 1752 respektive 

1753, medan båda namnen hör till dem som syns på ritningar redan 1750.102 

 

Vi kan alltså på god grund dra slutsatsen att fästningsverken på Sveaborg fick sina namn i 

ett relativt tidigt skede, i många fall redan i det förberedande skedet, innan det egentliga 

murarbetet hade inletts. Detta understryker hur viktigt, men också naturligt, det var att 

namnge de olika delarna av en fästning. Som Ehrensvärd själv hade beskrivit situationen i 

sina brev till Adolf Fredrik och von Rosen kunde namngivningen av praktiska skäl inte 

längre undvikas, när fästningsverken uppnått ett större antal. Och i arbetsorder och på 

relationsritningar existerade ett fästningsverk redan då det bara utstakats i terrängen, inte 

först då den första stenen lagts, vilket ledde till en snabb namngivning. 

 

Den snabba namngivningsprocessen bekräftas av en jämförelse mellan Ehrensvärds tre 

arbetsperioder på Sveaborg. Efter pommerska kriget återvände Ehrensvärd till Sveaborg för 

                                                 
99 ”Relations Ritning öfver festnings arbetet på Wargskiär ifrån arbetets början till d.20 juli 1749”, U 003:007, 
RA. Dubbelexemplar eller varianter av denna ritning har antagligen funnits (se not 86). 
100 Gardberg & Palsila 1998, 39–40. 
101 Nya namn på Vargös fästningsverk syns på följande ritningar daterade 1750: “Relations ritning öfver det 
arbete som är giort på Vargön till d. 31 Maj 1750” (U004:15, KA), ”Relations Ritning” (fasadritning av 
bastionerna Palmstierna och Wrede) daterad 20.7 (U004:16, KA), ”Relations Ritning öfwer Östra flygeln af 
hornvärket på Wargön” daterad 2.8 (U004:24, KA), ”Sveaborgs relations ritning för åhr 1750” daterad 20.9 
(U003:11) och ”Sweaborgs Relations Ritning för Åhr 1750” daterad 20.9. (U003:13). 
102 Shr 1997, 48, 98.  
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en treårig period mellan 1762 och 1765. Under de här åren fullbordades till exempel de 

bastioner som tidigare påbörjats på Vargön och en del nya projekt inleddes. Många av de 

nya projekten var knutna till den separata flottenheten under armén och dess 

Sveaborgseskader, vilka kort före Sveriges intåg i pommerska kriget grundats på 

Ehrensvärds förslag. Denna andra byggperiod under Ehrensvärd upphörde i och med 

riksdagen 1765–1766, då mössorna för första gången sedan partistridernas uppkomst 

övertog makten. Därmed kunde den kritik som tidigare resultatlöst riktats mot Ehrensvärd 

återupptas med praktiska följder. Sveaborg var som nämnts ett projekt med stark koppling 

till hattarnas utrikespolitiska orientering och som genomfördes med hjälp av franska 

subsidier. Mössornas makttagande 1765 ledde till att nästan alla anslag till fästningen drogs 

in, varpå arbetena steg för steg lades ner. I december avskedades Ehrensvärd och ansvaret 

för Sveaborg övergick till Fortifikationen, det ämbetsverk som kringgåtts från första början. 

Följande år slöts dessutom en vänskapstraktat med England, vilket gjorde slut på de franska 

subsidierna till Sverige och därmed förutsättningarna för alla större arbeten på Sveaborg. 

Fram till följande riksdag utfördes enbart nödvändiga arbeten under J. B. Virgins ledning. 

Att Ehrensvärd en tredje gång övertog ledningen på Sveaborg var en följd av hattarnas 

seger under riksdagen 1769, men denna sista period blev kortvarig. Ehrensvärd anlände till 

Sveaborg på våren 1770. Drygt ett år senare tvingade hans dåliga hälsa honom att avgå. 103 

 

Hur många fästningsverk hann namnges under Ehrensvärds två senare arbetsperioder på 

Sveaborg? Av knappt femtio namn på fästningsverk totalt är det fråga om högst två eller 

fyra vars första belägg inte infaller under den första och längsta perioden. En 

relationsritning daterad den 3 juni 1771 uppvisar två nya namn: kronverket Hiärne och 

bastion Bielcke.104 Knappt två månader senare skulle Ehrensvärd beviljas avsked från 

fästningsarbetet. Vad gäller kaponjärerna Boije och von Spången är de första beläggen på 

namnen svåra att datera.105 Troligt är att namnen uppkommit mot slutet av Ehrensvärds 

första period på Sveaborg, eftersom det förstnämnda verket byggdes 1755–1756 och det 
                                                 
103 Gardberg & Palsila 1998, 55–56, 62–66. 
104 ”Sveaborgs Relations Ritning över Souterrainer och Cazematter samt Grund Murar ifrån Början af Arbetet 
till närvarande Tid”, U003:35, RA. 
105 Namnen på kaponjärerna Boije och von Spången på Gustavssvärd syns första gången på ritningen 
”Sveaborgs Relations Ritning för Åhr 1756” (U 003:22, RA). Enligt en kommentar signerad 11.7.1766 hade 
ritningen ”utskurits” ur 1761 års riksdagsrelation. Således kan ritningen ha uppgjorts antingen 1756 eller 1761 
och namnen ha skrivits in genast eller först 1766. 
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andra påbörjades 1756.106 Alternativt kan de ha uppkommit under Ehrensvärds andra 

period. Namngivningen speglar också med hänsyn till dessa undantag det faktum att de 

flesta fästningsverk hade påbörjats under de första åren. Samtidigt bekräftas bilden av en 

tidig namngivning i förhållande till byggprocessen. Under de två senare perioderna stod 

inte byggarbetet stilla, men utan nya fästningsverk uppstod inga nya namn. Som sista 

exempel kan nämnas att tre av Stora Öster Svartös fästningsverk namngavs 1754, trots att 

mycket litet gjordes på ön under Ehrensvärds första arbetsperiod. I förhållande till den 

snabba namngivningen på Sveaborg var situationen vid de östra gränsfästningarna en 

annan. 

 

Lovisa och Svartholm 

Namngivningen av fästningsverken kring Degerby/Lovisa och på Svartholm skedde inte 

med samma fart som på Sveaborg trots att fortifikationsarbetena började tidigare än vid 

Helsingfors. Redan efter att den blivande gränsstaden tilldelats stapelstadsrättigheter i juni 

1745 inleddes förberedande befästningsarbeten med små arbetsstyrkor i början av nästa år. 

Samma sommar igångsatte Nordenberg också mindre förberedelser på Svartholmen. Innan 

Ehrensvärd tog över ledningen av de finska fästningsarbetena hann Degerby dessutom 

göras till residensstad för landshövdingen i det nya gränslänet Kymmenegårds och Savolax 

län.107 Ändå dröjde det till 1752 innan staden fick sitt nya namn och de första 

fästningsverken namngavs. Det här berodde antagligen på att arbetet från början framskred 

långsamt. Under det första året avstannade all tegelslagning i augusti på grund av 

vattenbrist, medan inkvarteringssvårigheter ledde till att manskapet övernattade långt från 

arbetsplatserna.108 Senare konstaterades grunden vara mycket sämre än man först trott, 

vilket ytterligare försvårade arbetet. Ändå kunde Ehrensvärd i juli 1752 rapportera att den 

bastion som samma månad fick namnet Ungern nästan var uppmurad och att flankerna i en 

annan polygon hunnit till embrassyrerna.109 

 

                                                 
106 Shr 1997, 20, 27. 
107 Nikander 1930, 12, 14, 38, 45. 
108 Ericsson 1939, 408-409, 412. 
109 Ericsson 1939, 414. 
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Det här var kort efter att kung Adolf Fredrik hade besökt gränsfästningen och Degerby hade 

blivit Lovisa. På några ritningar daterade i juli och augusti 1752 syns de tre första namnen 

på fästningsverk: bastionerna Ungern och Rosen vid den östra polygonen samt bastionerna 

Drottning Lovisa Ulrica och Prins Gustav vid huvudvallen.110 Närheten i tid till konungens 

besök var knappast ett sammanträffande, utan det framstår som sannolikt, att besöket 

föranledde namngivningen av fästningsverken kring staden. I och med att hela fästningen 

och staden fick sitt namn var det naturligt att också de första mindre delarna av 

anläggningen skulle namnges. I jämförelse med Sveaborg skedde det här i ett sent skede av 

byggprocessen. Hade man följt samma praxis som på den större förrådsfästningen, skulle 

de första bastionerna trots dröjsmål i utförandet ha kunnat namnges när arbetet inleddes ett 

par år tidigare, inte när murarbetet närmade sig sitt slut. Varför så inte skedde är svårt att 

avgöra. Att byggarbetet gick långsamt berodde på att Sveaborg prioriterades vad gäller 

resurser och manskap och samma fokus tycks avspegla sig i namngivningen. 

 

Efter denna långsamma start, fortskred namngivningsprocessen under de tre följande åren i 

några få omgångar för att sedan upphöra som en följd av att befästandet av Lovisa och 

Svartholm avstannade. På en ritning daterad i oktober 1753 syns namnen på resten av 

huvudvallens bastioner: Prins Carl, Prins Fredrik Adolf, Prinsessan Sofia Albertina och 

Konung Adolf Fredrik.111 Två månader senare fick Svartholms fyra bastioner sina namn 

efter de fortifikationsofficerare som lett arbetena på fästningen: Quickfeldt, Nordenschöldt, 

Schantz och Röök.112 En relationsritning daterad i september 1755 uppvisar de sista 

fästningsverken som namngavs i Lovisa.113 Det var ravelinerna utanför huvudvallen vilka 

namngavs efter lantmarskalker och talmän vid årets och tidigare års riksdagar: Gyllenborg, 

Benzelius, Plomgren, Fersen, Olof Håkansson och Kierman. Den här namnkedjan kan 

anses ha inletts redan med bastion Ungern, namngiven efter lantmarskalken vid 1746 års 

riksdag Mattias Alexander von Ungern-Sternberg (1689–1763), men ravelinerna kom aldrig 

                                                 
110 Relationsritningarna U001:474 (25.7.1752), U001:476 (28.7.1752) och U001:478 (8.8.1752), RA. 
111 ”Relations Ritning och Plan öfver förrättad Byggnad i Lovisa Fästning ifrån och med den 4. October 1752, 
til och med den 13. October 1753”, U001:498, RA. 
112 ”Profiler til Svartholmens Relations Ritning för Åhr 1753”, U001:512, RA. 
113 ”Relations-Ritning och Plan öfwer Byggnaden i Lovisa Fästning ifrån och med den 13. Octobris 1754 til 
och med den 6. Septembris 1755”, U001:512, RA. 
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att uppföras och är därmed enligt Nikander dåligt kända.114 Samma år arbetade för första 

gången lika mycket manskap vid Lovisa som på Sveaborg, men därefter fick arbetena vid 

gränsfästningen allt mer ge vika för arbetena vid den större fästningen vid Helsingfors, en 

utveckling som antytts redan under de första åren.115 

 

Under Ehrensvärds första period som ledare för de finska fästningsbyggena innehade 

Fabian Casimir Wrede, Ehrensvärds goda vän, tjänsten som lokal fortifikationsbefälhavare i 

Lovisa mellan 1751 och 1756. De facto kom största delen av de fästningsverk och kronohus 

som uppfördes i Lovisa till stånd under Wredes ledning. Pommerska kriget reducerade 

anslagen till obetydliga summor och efter kriget var det främst på Svartholm som arbetet 

fortskred. År 1775, tre år efter Ehrensvärds död besökte Gustav III Lovisa och beslöt att 

lägga ner alla fortifikationsarbeten där, medan arbetet på Svartholm tidvis fick fortsätta 

också under den gustavianska tiden.116 Att namngivningen i praktiken slutfördes 1755 säger 

sig självt. Efter det året fanns inga nya verk att namnge. 

Namnens sammansättning 
 
Identifieringen 

De knappt sextio personnamnen som förekommer bland den här studiens sjuttiofem 

fästningsverk och större försvarsanläggningar utgörs med få undantag av släktnamn utan 

förnamn. Till undantagen hör de namn som syftar till medlemmar av kungafamiljen – 

Gustavssvärd, Ulrikasborg med sina bastioner och staden Lovisa med de ovan nämnda 

huvudverken – tenaljen Fabian Casimir Wrede på Sveaborg och ravelinen Olof Håkansson 

vid Lovisa. Trots avsaknaden av förnamn i samband med övriga namn, och kanske just 

eftersom de i vissa fall existerar, måste vi anta att enskilda personer, i alla fall i de flesta 

fall, avsågs. Det här antagandet, som gjorts förut117, stöds av Ehrensvärds redan citerade 

anhållan om att få namnge fästningsverken efter de personer som bidragit till arbetets 

                                                 
114 Nikander (1930, 26) konstaterar att ravelinerna namngavs efter lantmarskalken och talmännen vid 1751–
1752 års riksdag, men namnen Fersen (efter Fredrik Axel von Fersen, lantmarskalk 1755–1756) och Kierman 
(efter Gustaf Kierman, borgarståndets talman 1755–1756) vittnar om att också följande riksdag beaktades. 
115 Ericsson 1939, 419. 
116 Ericsson 1939, 423–424, 433. 
117 T.ex. de redan nämnda kopplingar som gjorts av Nikula (1960, 118) och Nikander (1930, 26). 
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framskridande samt efter officerare som arbetat vid fästningsbygget.118 Det problematiska 

är att med säkerhet koppla varje släktnamn till en enda samtida person. 

 

Poängteras kan och bör att de flesta kopplingar är självklara. Bland bastionerna på 

Sveaborg måste bastionen och paviljongen med namnet Polhem ha syftat på uppfinnaren 

Christopher Polhem (1661–1751), medan bastionen Seth kan antas ha syftat till riksrådet 

Gabriel von Seth (1690–1774).119 De mindre fästningsverken på samma fästning är ännu 

lättare att koppla till enskilda personer, eftersom de enligt Ehrensvärds egen utsaga 

namngavs efter officerare som tjänstgjort på ort och ställe. Därmed kan vi till exempel med 

största säkerhet konstatera att kontregarden Hoppe och kaponjären Coyet på Gustavssvärd 

namngavs efter löjtnanten Fredrik Vilhelm Hoppe respektive officeren vid 

artilleriregementet Hindrich Gideon Coyet (1725–1774).120 

 

Om vi bortser från dessa självklarheter, kvarstår en del namn som inte utan viss tvekan kan 

kopplas till en enda person. På Sveaborg finns två bastioner med namnet Gyllenborg, en på 

Gustavssvärd och en på Väster Svartö, till vilka kan läggas en tredje med samma namn vid 

Lovisa. Den sist nämnda bastionen bär antagligen namn efter Henning Adolf Gyllenborg 

(1713–1775), lantmarskalk under riksdagen 1751–1752, i anknytning till de övriga 

fästningsverken som i Lovisa namngavs efter denna riksdags talmän. Bastionerna på 

Sveaborg kan antagligen kopplas till bröderna och grevarna Johan och Gustaf Samuel 

Gyllenborg, riksråd respektive landshövding.121 Enbart en djupare analys av 

namngivningspraxisen som helhet låter oss göra en gissning om vilken bastion som bör 

kopplas till vilken av de två. Bastionerna Gyllenborg är ett udda fall, eftersom de utgör den 

enda dubbla förekomsten av samma namn på flera fästningsverk vilka ändå kan antas åsyfta 

olika personer. Ett motsatt fall utgörs av de några namn som förekommer mer än en gång, 

                                                 
118 Ehrensvärd till H.K.H. 20.7.1749, FR 393, RA. Se s. 31–32. 
119 För Polhem och von Seth se Lindgren 1997, respektive Nilzén 2006. 
120 För Hoppe och Coyet se Ericsson 1939, 196–197, respektive (”Coyet, släkt”). 
121 För släkten Gyllenborg se Gillingstam 1969.  
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men alltid kan antas ha åsyftat samma person: namnen på kungafamiljens medlemmar samt 

namnen Hamilton och Rosen.122 

 

I övriga fall gäller svårigheterna att överhuvudtaget koppla rätt person till ett enda namn. 

Om vi antar att personerna, vars namn återfinns på fästningsverken, bör ha en koppling till 

fästningsbygget eller åtminstone till Ehrensvärd personligen, ger det här i vissa falla flera 

alternativ, medan kopplingen i andra fall är svår att etablera. Ehrensvärds korrespondens 

från tiden då de flesta namn uppstår är inte välbevarad, medan brev från senare år ger 

belägg för en korrespondens till många av de personer vilka högst antagligen åsyftas med 

bastionnamnen. Att dra slutsatser om kontakten mellan Ehrensvärd och dessa personer 

under en period utan bevarad korrespondens är ändå vanskligt och lämnar många luckor. 

Varför de personer som här antas stå som förebilder för namnen på fästningsverken ansetts 

som mest sannolika kommer förhoppningsvis att framgå ur följande kapitel. De nedan 

presenterade namngruppernas fördelning syns i Figur 1 och Figur 2. I den sistnämnda 

tabellen har de personer som tillägnats namn på flera fästningsverk bara räknats en gång. 

 

                                                 
122 Medlemmarna i kungafamiljen har stått som förebild för flera sorters fästningsverk (se nedan). En bastion 
vid namn Rosen förekommer både på Ulrikasborg och vid Lovisa. Bastionerna på Lilla Öster Svartö bytte i ett 
tidigt skede namn. Ett av de övergivna namnen var bastion Hamilton, som senare återanvändes på Vargö. 
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Figur 1. Samtliga namn på fästningsverk indelade i namngrupper. Antalet namn står inom parentes, medan 

andelen av de totalt 77 namnen anges i procent.  
 

 
 

Figur 2. Personnamnen indelade i grupper (antal inom parentes, andel av totalt 60 namn i procentenheter). 
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Kungligheter 

Både vid Helsingfors place d’armes och vid gränsfästningen Lovisa namngavs många 

fästningsverk och större helheter efter medlemmar av kungafamiljen. Det första namnet 

som överhuvudtaget gavs var som sagt Ulrikasborg som namn på Kasabergets 

försvarsanläggning. Bastionerna på Ulrikasborg namngavs senare efter Adolf Fredrik och 

Lovisa Ulrika samt deras tre söner Gustav, Karl och Fredrik Adolf. Om detta skedde före 

eller efter att Adolf Fredrik bestigit den svenska tronen är oklart.123 Eftersom arbetena vid 

Helsingfors dessutom ganska snabbt kom att läggas ner, är bastionnamnen på Ulrikasborg 

inte alls lika återkommande i brev och på ritningar som bastionnamnen på Sveaborg. I 

Lovisa togs nästan samma namn med säkerhet i bruk först under Adolf Fredriks 

regeringstid. Drottningen Lovisa Ulrika ärades därmed både med ett namn på en 

försvarsanläggning vid Helsingfors och med namnet på hela staden och fästningen Lovisa 

samt med bastionnamn på båda orterna. 

 

Ifall bastionerna vid Helsingfors hade namngivits redan 1748, kan den senare 

namngivningen av Lovisas bastionfront de facto ha varit en kompensation för de tidigare 

namnen. Då bastionerna vid Lovisa namngavs 1752–1753 hade arbetet på Ulrikasborg 

redan till stor del övergivits och därmed också fästningsbyggets enda bastioner med 

kungliga namn. Eventuellt kan till och med samma motiv ligga bakom namnet Lovisa, 

eftersom det var oklart om Ulrikasborg någonsin skulle stå färdigt. I Figur 1 syns det totala 

antalet (14) kungliga namn. Om man bortser från överlappningarna mellan bastionerna i 

Helsingfors och Lovisa och mellan bastionnamnen och namnen på större anläggningar, 

reduceras antalet till sex. Andelen fästningsverk med kungliga namn utgör därmed knappt 

en femtedel (18,2 %) av alla fästningsverk, medan andelen kungligheter av de personer som 

tillägnats namn på fästningsverk är ungefär hälften mindre (10 %). Slutligen kan vi 

konstatera att de monarkiska namnen nästan helt lyser med sin frånvaro på Sveaborg. De 

enda undantagen är Gustavssvärd och i viss mån Sveaborg, som syftade till en del av det 

rike den svenska kungen regerade över. Sveaborg räknas ändå här till de övriga namnen. 
                                                 
123 Cordes 2006, 41 samt not 28; Cordes påpekar att år 1748–1750 års arbetsrelation där namnen först syns 
också omfattar senare utförda arbeten, vilket försvårar dateringen. Enligt henne är det inte osannolikt att 
namnen gavs först i och med Adolf Fredriks besök i Finland. Denna teori stöds av parallellerna till Lovisa 
vilka framförts ovan. 
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Ämbetsmän 

I jämförelse med det begränsade antalet kungligheter bland namnen är ämbetsmännen långt 

fler (32,5 % av namnen på fästningsverken och 38,4 % av motsvarande personnamn). 

Enbart antalet riksråd är tretton, vilket vittnar om att det var det allra översta skiktet av 

ämbetsmannaskaran som främst ansågs värt att äras med ett bastionnamn. Vid sidan om 

riksråden påträffas minst fyra landshövdingar. Wilhelm Carpelan (1700-1788), som fick en 

bastion namngiven efter sig på Gustavssvärd redan 1749, var vid tidpunkten för 

namngivningen tf. landshövding i Nylands och Tavastehus län. Samtidigt var han överste 

vid Österbottens regemente och i denna egenskap kommenderad till fästningsbygget vid 

Helsingfors mellan 1748 och 1751. Bland riksråden hade t.ex. både von Rosen och 

Stiernstedt en militär karriär bakom sig. De här exemplen illustrerar svårigheten att dela in 

personerna bakom namnen i civila ämbetsmän och militärer.124 Eftersom en så stor andel av 

adelsmännen överlag satsade på en militär karriär, också bland dem som sedermera valde 

ämbetsmannabanan, uppstår en indelning först då vi enbart beaktar personens ställning vid 

tidpunkten för det första belägget på namnet. 

 

Inte ens då är indelningen emellertid absolut, vilket redan exemplen Carpelan och von 

Rosen, samtidigt generalguvernör med ansvar för det finska försvaret och riksråd, visat. 

Dessutom är en uppdelning efter förhållanden vid tidpunkten för namngivningen inte alltid 

ändamålsenlig. När kaponjären Löwen på Väster Svartö 1752 för första gången betecknades 

med sitt namn på en ritning, var den före detta fortifikationsdirektören Axel Löwen 

generalguvernör i Pommern och kansler för Greifswalds universitet. Före det hade han 

hunnit vara riksråd i nästan tio år. Trots att han alltså vid namngivningstidpunkten kan 

räknas som civil ämbetsman, ärades han med namnet på kaponjären som en följd av sina 

militära förtjänster. Vad som i enskilda fall motiverat en namngivning kommer att tas upp i 

följande kapitel, medan tabellen över fästningsverk och namn (Bilaga 1) huvudsakligen 

beaktar personens ställning vid tidpunkten för namnets första belägg. 
                                                 
124 För en problematisering av indelningen civila-militära ämbestmän med beaktande av exofficerare se Artéus 
1982, 16–19. Artéus argumenterar för att exofficerare bör räknas som militärer, eftersom de av samtiden 
verkar ha uppfattats som militärer även efter övergång till ett civilt ämbete. I föreliggande arbete är 
indelningen inte lika avgörande som i Artéus kvantitativa forskning, eftersom det är de enskilda 
motiveringarna och inte namngrupperna som är av främsta intresse. 
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Vid sidan om riksråden och landshövdingarna märks två personer med civila befattningar 

av mycket olika karaktär. Carl Hårleman (1700-1753) var överintendent över Kungl. 

Maj:t:s slott och trädgårdar, och bidrog både direkt och indirekt till fästningsarkitekturen på 

de nya finska fästningarna.125 Christopher Polhem var som sagt uppfinnare på mekanikens 

område och hade i den egenskapen fungerat som direktör över bergsmekaniken och som 

både assessor och kommerseråd över staten i Kommerskollegiet. Båda ärades med namn på 

var sin bastion på Vargö. Polhem adlades under sin livstid, vilket också gäller för friherren 

och sedermera greven, riksrådet Herman Tersmeden (1684-1754) adlad Cedercreutz, som 

antagligen stod som förebild för namnet Cedercreutz på en tredje av Vargös bastioner.126 

Alla de statliga ämbetsmännen som ärades med bastionnamn på de finska fästningarna 

hörde därmed till adeln. Överhuvudtaget är de ofrälse personerna inte många och de räknas 

därför här till gruppen övriga namn. Totalt utgör de adliga, ovan nämnda ämbetsmännen en 

tredjedel av de personer som tillägnades namn på fästningsverk. Hälften av dem är 

emellertid personer med militär bakgrund och om de istället räknas till följande grupp, 

namn med koppling till armén, minskar ämbetsmännens andel avsevärt till förmån för 

militärerna. 

 

Militärer 

I enlighet med Ehrensvärds vilja att namnge fästningsverken efter personer som bidragit till 

fästningsbygget, bland dem de officerare som arbetat på orten, utgör militärerna den klart 

största namngrupperingen. Det rör sig om minst 24 personer (40 % av personnamnen) om 

vi bortser från de personer som vid tidpunkten för namnets uppkomst innehade en civil 

befattning. Räknar man med alla ämbetsmän med civil befattning men med minst kaptens 

grad från tidigare militär tjänstgöring,127 är antalet ännu högre och av alla personnamn 

utgör militärerna då 56,7 %. Eftersom gruppen är stor omfattar den också personer från hela 

officersskalan. Fortifikationsdirektören Axel Löwen var general men hade som sagt redan 

1739 valts till riksråd och knappt tio senare till generalguvernör i Pommern. M. A. von 

Ungern-Sternberg var likaså general trots att det var i egenskap av lantmarskalk han 

                                                 
125 af Hällström 1988, 208; Knapas 1988, 177. 
126 För Cedercreutz se Naumann 1927. 
127 Här används samma gränsdragning som hos Artéus 1982, 19. 
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tillägnades ett bastionnamn. Daniel Johan Zander (1685–1762) medverkade i egenskap av 

generallöjtnant i de finska fortifikationsarbetena.128 Tillsammans med fem generalmajorer 

representerade de de högsta officersgraderna inom den svenska armén. De här graderna var 

inte knutna till befälet över något förband och deras innehavare räknades till det som kallats 

för generalitetet.129 

 

 
Figur 3. Olika militärgraders representation bland de personer som tillägnats namn på fästningsverk 

 

Lite lägre ner på den militära hierarkin finner vi översten och överstelöjtnanten. De här 

graderna betecknade, så länge det inte rörde sig om en karaktärsbefordring, chefen för ett 

regemente och hans ställföreträdare.130 De överstar och överstelöjtnanter som fått bastioner 

eller andra fästningsverk namngivna efter sig är minst fjorton till antalet, vilket är en 

ansenlig del av de representerade militärgraderna. Kaptenerna och löjtnanterna, dvs. 

kompanicheferna och deras ställföreträdare, är tillsammans sju stycken, men antalet är 

egentligen något högre, eftersom de oklara fallen antagligen gäller någon av dessa grader. 

Lägre grader än löjtnant märks inte, med undantag för Christian Robert von Schantz (1722-
                                                 
128 För von Ungern-Sternberg och Zander se Elgenstierna VIII, 574, respektive IX, 144. 
129 Asker 2007, 165-167. 
130 Asker 2007, 167. 
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1780) och eventuellt Peter Maximilian Adlerfelt (1735–1808), ifall kaponjären Adlerfelt på 

Vargö kan kopplas till honom.131 Schantz hörde till arbetsledarna på Svartholm och 

befordrades till löjtnant först året efter att bastionerna på ön fått sina namn efter de 

fortifikationsofficerare som verkat där.132  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att personerna i gruppen militärer inte först och 

främst representerade den absoluta toppen av det militära gradsystemet. Här syns en klar 

skillnad till de civila ämbetsmännen, eftersom riksråden i förhållande till sin representation 

inom ämbetsmannaskaran kan anses vara klart överrepresenterade bland bastionnamnen. 

De identifierbara militärerna omfattar ändå, liksom de ämbetsmän som hedrats med namn, 

nästan uteslutande adelsmän. Anders Johan Nordenberg hade adlats Nordenskiöld ett par år 

innan bastionerna på Svartholm namngavs. Ehrensvärds namnval speglar därmed både 

bilden av adeln som ett krigarstånd och det faktum att unga adelsmän lättare kunde göra 

karriär inom det militära än de som saknade samma sociala status. Trots att de ovan 

beskrivna militärerna inte representerade det alla högsta militära skiktet, rör det sig inte om 

underofficerare eller manskap. Som exempel på den fördel en hög härkomst kunde föra 

med sig tjänar Fredrik Wilhelm Hessenstein (1735-1808), som antagligen fått ge namn åt 

bastionen Hessenstein på Lilla Öster Svartö.133 Han var son till kung Fredrik och dennes 

älskarinna Hedvig Ulrika Taube. När bastionnamnet syns på en ritning 1751, för att senare 

överges, hade Fredrik Wilhelm Hessenstein trots sin unga ålder redan varit inskriven som 

överste för Östgöta infanteriregemente i fyra år.134 

 

Övriga 

Vid sidan av de tre stora grupperna kungligheter, högre ämbetsmän och militärer finns 

några namn som skiljer sig från mängden. Några av fästningsverken vid Lovisa är 

namngivna efter personer som står utanför nämnda grupperingar. Ärkebiskop Henric 

                                                 
131 Peter Maximilian Adlerfelt tjänstgjorde åtminstone 1757 på Sveaborg. Vid tidpunkten för namnets första 
belägg (1752) var han enbart kadett och det är oklart om han redan befann sig på Sveaborg. Eftersom det rör 
sig om en kaponjär och inte en bastion framstår han ändå som en trovärdigare namnförebild än Carl Adlerfelt 
(1719–1769), överste i armén och generaladjutant. Den sistnämnde hade antagligen tillägnats en bastion. För 
P. M. Adlerfelt se Elgenstierna I, 42, för C. Adlerfelt se Elgenstierna I, 43, och Naumann 1918a. 
132 För Schantz se Ericsson 1939, 417. 
133 Ericsson 1939, 200. 
134 För Hessenstein se Gillingstam 1971. 
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Benzelius (1689–1758), som var prästeståndets talman vid riksdagen 1751–1752 och som 

gett namn åt ravelinen Benzelius, kan visserligen räknas som en kyrklig ämbetsman, men 

skiljer sig ändå från mängden i och med sitt sakrala ämbete.135 Det samma gäller ravelinen 

Plomgren, som namngavs efter Thomas Plomgren (1702-1754), handelsborgmästare i 

Stockholm och ravelinen Kierman namngiven efter rådmannen i Stockholm Gustaf 

Kierman (1702–1766). Både Plomgren och Kierman hade fungerat som borgerskapets 

talman. Trots deras ämbeten inom Stockholms stadsstyrelse kan de inte jämföras med de 

övriga statliga, och adliga, ämbetsmännen bland namnen.136 Den sista av talmännen som 

fått ett fästningsverk namngivet efter sig, Olof Håkansson, skiljer sig som medlem av 

bondeståndet på de flesta plan från de övriga personerna.137 

 

På Sveaborg är de namn som här räknas som övriga namn inte personnamn. På 

Gustavssvärd fick ett stort strandverk heta Strandverket rätt och slätt. Det här är ett namn 

som inte öppnar för djupare analys, men som vittnar om att inte alla fästningsverk fick 

regelrätta egennamn. På samma ö byggdes mellan 1753 och 1754 en paradport, som fick 

namnet Kungsporten. Namnet anses ofta syfta till att Adolf Fredrik landsteg på den platsen 

under sitt besök på Sveaborg ett par år tidigare, men det ter sig också utan denna konkreta 

koppling naturligt för den ståtliga entrén, ritad av överintendent Carl Hårleman.138 Till 

skillnad från Strandverket betecknar namnet Kungsporten inte ett fästningsverk och kunde 

därmed uteslutas ur denna analys. Portens namn bör emellertid nämnas som ett 

komplement till de övriga namnen med anknytning till kungahuset och det svenska riket 

både i Helsingfors, på Sveaborg, i Lovisa och, som vi kommer att se, på övriga svenska 

fästningar. De intressantaste övriga namnen på Sveaborg är ändå trion Ära, Dygd och Godt 

Samvete, de två första bastioner och den tredje en ravelin på Vargö. Hur innebörden av 

dessa tre namn kan tolkas och vilken kopplingen till resten av de namn som tillämpats på 

Sveaborg kan anses vara kommer att beskrivas i slutet av kapitel V. 

 

                                                 
135 För Benzelius se Walli 1922. 
136 För Plomgren se Grage 1997, för Kierman se Jägerskiöld 1977. Plomgrens söner adlades, men han själv 
avböjde erbjudandet, för att få hålla kvar posten som handelsborgmästare. 
137 För Olof Håkansson se Ström 1973. 
138 Se t.ex. Gardberg & Palsila 1998, 42, där det påpekas att Ehrensvärd hade reserverat platsen för en 
paradplats redan före konungens besök. Namnet syns första gången på en ritning (U003:21) i oktober 1754.  
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Hierarkier och strukturer i namnbeståndet 
 
Innan vi går närmare in på personerna bakom och motiven kring enskilda namn, bör några 

strukturella aspekter klarläggas. I namngivningen kan två hierarkier lyftas fram för att 

förklara namnpolitiken: en kronologisk hierarki och en rumslig. Som vi har sett förklarade 

Ehrensvärd själv för Adolf Fredrik att bastionerna på Gustavssvärd bar namn efter de 

personer som bidragit till arbetets framgång, i det fallet högre militärer och lokala 

ämbetsmän, medan utanverken namngivits med de tjänstgörande fortifikationsofficerarna i 

åtanke. Dessutom nämnde han att det här var den princip han ämnade följa vid den fortsatta 

namngivningen. Vi kan alltså förvänta oss att se samma hierarkiska indelning av rummet 

upprepa sig på de andra öarna. 

 

De mindre fästningsverken på Vargö är inte många till antalet: två tenaljer, en ravelin och 

en kaponjär. Bland namnen på dem återfinner vi generalkvartermästarlöjtnanten Fabian 

Casimir Wrede och löjtnanten Anders de Bruce, båda tjänstgörande vid fästningsbygget. 

Gustav David Hamilton, generalmajor för infanteriet, fick däremot en bastion namngiven 

efter sig på samma ö, vilket illustrerar hierarkin i namngivningen. För övrigt är över hälften 

av bastionerna på Vargö namngivna efter riksråd, med andra ord personer vars sociala 

ställning stod långt över löjtnantens eller generalkvartermästarlöjtnantens. På Långörn fick 

öns enda bastion heta Liewen efter den andra upphovsmannen till 1747 års fästningsplaner 

vid sidan av Ehrensvärd. I anslutning till bastion Liewen syns två kaponjärer, Törne och 

Gerdes, på en relationsritning 1752.139 Namnen, som verkar ha övergetts senare, syftade på 

ytterligare två av Ehrensvärds nära medarbetare på Sveaborg, en regementsöverste och en 

kapten. von Liewen var fortfarande överste i armén då hans namn för första gången 

betecknade bastionen på Långörn 1750. Han befordrades emellertid till generalmajor av 

kavalleriet samma år. Därmed existerade också ett hierarkiskt förhållande mellan honom 

och de övriga namnförebilderna, när de två kaponjärerna namngavs två år senare. 

 

De många bastionerna på Vargö utgör samtidigt ett exempel på en annan sorts skönjbar 

hierarki i rummet. Fästningsanläggningen på ön var Sveaborgs huvudfästning med två 

                                                 
139 ”Sveaborgs Relations Ritning för Åhr 1752”, U003:16, RA. 
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slutna bastionkedjor: en yttre bestående av tio bastioner med kurtiner och en inre bestående 

av två försvarslinjer med sex innergårdar mellan sig. Den för Sveaborg typiska 

ringstrukturen med yttre och inre zoner fördes därmed till sin spets på Vargö.140 Därmed är 

det inte bara givande att dela in namnen enligt olika sorters fästningsverk. Man bör 

dessutom fråga sig var i anläggningen ett enskilt fästningsverk befann sig. Att bastionerna 

kring den viktigaste borggården i hjärtat på Vargö bar namn efter riksråd är ett faktum som 

redan påpekats i äldre beskrivningar av Sveaborg.141 Bastion Palmstierna, också den 

namngiven efter ett riksråd, ligger i anslutning till en mindre borggård på Vargö och kring 

artillerigården på Lilla Svartö finns ytterligare ett par bastioner med namn efter riksråd. Om 

zonbegreppet utvidgas till att omfatta hela fästningen Sveaborg, kan man dessutom fråga 

sig om inte försvarsverken på huvudfästningen på Vargö och på den andra stora, slutna 

anläggningen Gustavssvärd har en högre ställning än försvarsverken på de mindre skären 

och på Stora Öster Svartös öppna anläggning. 

 

I centrum av denna struktur, dvs. på Vargö finner vi en stor del av riksråden och 

förhållandevis få militärer. Gustavssvärd uppvisar en blandning av högre och lägre militärer 

samt civila ämbetsmän som landshövdingar. Namnen på Lilla Öster Svartös och på Stora 

Öster Svartös fästningsverk omfattar både riksråd och militärer, medan namnen på Långörn 

och Stora Öster Svartö syftar på militärer. Namnen på Väster Svartös fästningsverk 

omfattar uteslutande civila om man lyfter fram Axel Löwen som generalguvernör, eller 

både civila och militärer, ifall hans insatser inom fortifikationen betonas. I båda fallen 

representerar namnen högt uppsatta personer. Någon större skillnad mellan de inre och de 

yttre fästningsverken ur ett geografiskt perspektiv är därmed svårt att fastställa. Eventuellt 

kan de högt uppsatta civila ämbetsmännen bland Vargös namn ställas mot militärerna bland 

namnen på Långörns och Stora Öster Svartös fästningsverk. Det rör sig emellertid inte om 

en lika tydlig hierarki som skillnaden mellan namn på bastioner och namn på mindre 

fästningsverk. Enligt samma princip kan man också fråga sig om en hierarki står att 

fastställa mellan namnen på den större fästningen Sveaborg och på den mindre fästningen 

Lovisa. Denna fråga kommer att behandlas i ett senare skede. 

                                                 
140 För en kort beskrivning av Vargö och av de olika zonerna på Sveaborg se af Hällström 1988, 199-201. 
141 För en beskrivning av borggården se t.ex. af Hällström 1988, 201–202. Bl.a. Gardberg & Palsila (1998, 36) 
nämner riksråden kring borggården. 
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Vid sidan om de konkreta hierarkierna i rummet, kan namngivningen granskas ur ett 

kronologiskt perspektiv. De tidiga namnen kan nämligen uppfattas som viktigare än de 

senare, eftersom de prioriterades under arbetsprocessen. Vi kan anta att alternativen alltid 

var många. När ett fästningsverk hade påbörjats till den grad att ett namn blev aktuellt 

måste ett namn således prioriteras framom övriga möjligheter. Ju längre fästningsbygget 

framskred desto tydligare framstod dessutom det faktum att de ursprungliga planerna inte 

skulle kunna förverkligas. Därmed kan man anta att urvalsprocessen skärptes. Ehrensvärd 

kunde inte längre vara säker på att kunna uttrycka sin tacksamhet gentemot alla de 

officerare som tjänstgjort vid bygget med hjälp av ett namn på ett fästningsverk. 

 

Samtidigt kan namngivningen av ett verk inte alltid knytas till tidpunkten då det första 

gången syns i ritningar och förslag eller ens till perioden kring denna tidpunkt. När 

bastionerna Drottning Lovisa Ulrica och Prins Gustav i Lovisa fick sina kungliga namn i 

augusti 1752 var fortsättningen uppenbar. Att bastionerna Prins Carl, Prins Fredrik 

Adolph, Prinsessan Sophia Albertina och Konung Adolph Fredrik namngavs över ett år 

senare kan naturligtvis inte beskrivas som en hierarkisk struktur. Även de riksråd efter vilka 

bastioner namngavs på flera av Sveaborgs holmar kan möjligtvis ha utgjort delar av ett 

mönster som redan utstakats i och med de första namnen, nämligen flera av de bastioner på 

Vargö som namngavs i september 1750. Den hierarkiska aspekten av namngivningen i tid, 

liksom i rum bör beaktas då motiven bakom namngivningsprocessen och namnvalen 

granskas. 
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IV Den sociala kontexten – namnen inom ramen för 
Ehrensvärds nätverk 
 
Vid en första genomgång av namnen på Sveaborgs fästningsverk ter sig den direkta 

kopplingen till fästningsbygget långsökt. I stället får vi ty oss till banden mellan dessa 

personer och Ehrensvärd på ett privat plan. Då framstår namnvalen som en hedersbetygelse 

till gynnare, ämbetsbröder och medarbetare. Många av personerna bakom bastionnamnen 

på Sveaborg hade upprepade gånger hjälpt Ehrensvärd framåt på hans karriärsbana eller 

stöttat honom i kristider. De här gynnarna var Ehrensvärds vänner, men kan anses stå i ett 

asymmetriskt förhållande till honom. Relationen mellan dem och Ehrensvärd var vertikal i 

fråga om ålder, yrkesposition eller social ställning. I jämförelse var förhållandet ofta det 

motsatta vad gäller Ehrensvärd och hans närmaste medarbetare vid fästningsbygget. Många 

av hans underordnade var samtidigt nära vänner, men underlägsna honom i nämnda 

egenskaper. Slutligen kan vissa av de personer som ärades med namn på fästningsverk 

klassas som ämbetsbröder till Ehrensvärd i den mån de verkade som likar inom samma 

offentliga sfär, t.ex. den nygrundade Vetenskapsakademien. 

En gest av tacksamhet – gynnarna 
 

Bland de personer som kan betecknas som Ehrensvärds gynnare fanns både sådana som 

stöttat honom sedan ungdomen och personer som avsevärt främjade hans karriär i ett senare 

skede av livet. Gynnare var de uttryckligen eftersom Ehrensvärd kunde dra nytta av deras 

inflytande eller maktställning som då det gällde var större än hans, antingen som en följd av 

åldersskillnad eller som en följd av olika befattningar. Sett ur ett nätverksperspektiv 

skapades genom dessa tjänster ett tacksamhetsförhållande mellan Ehrensvärd och hans 

gynnare vilket förutsatte en gengåva i någon form. Namnet på ett fästningsverk kunde 

fungera som en sådan gåva genom att minnet av personen i fråga förevigades. Här syns 

nätverkets förmåga att överskrida gränsen mellan privat och offentligt, eftersom 
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namngivningen av fästningsverken var offentlig, medan det stöd Ehrensvärd åtnjöt hos sina 

gynnare inte alltid var det.142  

 

Ett exempel på hur Ehrensvärd uppmärksammade personer som hade hjälpt honom redan i 

ungdomen är bastion Seth på Vargö. Gabriel von Seth (1690–1774) beskrivs av Nikula som 

”den unge Ehrensvärds gynnare” utan att konkreta exempel på von Seths stöd tas upp.143 

Han var tjugo år äldre än Ehrensvärd och hade vid tidpunkten för dennes inskrivning vid 

artilleriet 1726 redan uppnått positionen som krigskommissarie vid Krigskollegiet. Han 

deltog i samtliga riksdagar mellan 1719 och 1747, då han valdes till riksråd.144 Relationen 

till von Seth kan därmed både ha hjälpt Ehrensvärds militära och politiska karriär. Trots att 

von Seths partitillhörighet är något oklar145, hörde han till dem som förespråkade krig både 

1739 och 1757, vilket stod i enlighet med hattarnas offensiva försvarspolitik.146 Riksdagen 

1738–1739, då formaliteterna kring anfallskriget mot Ryssland utarbetades, var 

Ehrensvärds första riksdag och han anslöt sig genast till hattarna och deras aggressiva 

utrikespolitik. 

 

En annan tidig gynnare var uppfinnaren Christopher Polhem (1661–1751), som fungerade 

som Ehrensvärds lärare i mekanik i Stralsund under 1720-talets sista och 1730-talets första 

år. Ehrensvärd hade en förkärlek för matematik och hade hoppats kunna bli professor i 

ämnet. Hans akademiska karriär avbröts emellertid på grund av ekonomiskt trångmål. 

Studierna för Polhem var en fortsättning på de avbrutna universitetsstudierna.147 Den 

knappt femtio år äldre mentorn måste därmed ha framstått som en viktig förebild. Under 

åren efter vistelsen i Stralsund korresponderade Ehrensvärd med Polhem148 och båda två 

                                                 
142 Hasselberg m.fl. (2002, 27) knyter nätverksbegreppet till den franske sociologen Pierre Bourdieus teori om 
socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital som kan konverteras sinsemellan. Enligt dem utgör det sociala 
nätverket ramarna för utbytet av olika kapitalformer tack vare nätverkets bro mellan privat och offentligt. Det 
stöd som Ehrensvärd åtnjöt hos sina gynnare, dvs. hans sociala kapital, kan enligt detta synsätt anses ha bytts 
ut mot symboliskt kapital genom de bastionnamn han tillägnade samma personer. 
143 Nikula 1960, 20. 
144 Nilzén 2006, 92-93. 
145 Carlsson (1981, 282) räknar honom som mössa i sin biografiska översikt av partimedlemmar, medan 
Nilzén (2006, 93) påpekar att von Seth av olika forskare uppfattats både som hatt och mössa.  Enligt Nikula 
(1960, 20) förlorade han sin riksrådsplats i egenskap av hatt 1765, då mössorna övertog makten. 
146 Nilzén 2006, 93. 
147 Juva 1949, 421. 
148 Nikula 1960, 19. 
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invaldes i den nygrundade Vetenskapsakademien 1739. Samtidigt som namngivningen av 

en bastion efter Polhem säkert uttryckte den personliga tacksamhetsskuld Ehrensvärd kände 

inför honom, var namnet också motiverat på ett allmänt plan. Många av de maskiner, borrar 

osv. som Polhem uppfunnit användes vid fästningsbygget.149 Utan att direkt ha deltagit i 

befästningsarbetet kunde Polhem således räknas till de som bidragit till arbetets framgång, 

för att använda Ehrensvärds ursprungliga uttryck. 

 

De bastioner som fick bära namn efter von Seth och Polhem låg båda på Vargö, med andra 

ord i hjärtat av Sveaborg. Polhem tillägnades dessutom en dubbel hedersbetygelse i och 

med att en paviljong i anslutning till bastionen med hans namn också fick heta Polhem. I 

von Seths fall hade namngivningen förutom personliga också politiska grunder, som 

kommer att behandlas nedan. Vänskapen till von Seth var ändå av så stor vikt för 

Ehrensvärd att den inte bara speglades i namngivningen av bastionen på Vargö, utan senare 

också i ett utkast till egen gravskrift där Ehrensvärd nämnde von Seth först i en lista på sina 

främsta vänner. Nikula nämner dessutom att Carl August Ehrensvärd fortfarande talade om 

det stöd von Seth gett hans far och att denne ägde ett porträtt på von Seth han ärvt av sin 

far.150 Bastionnamnet var alltså bara ett bevis bland andra över vänskapen mellan 

Ehrensvärd och von Seth, men det var en hedersbetygelse som var förhållandevis offentlig. 

  

Vid sidan om Polhem och Seth ärades också Carl Hårleman (1700–1753) med en bastion 

vid huvudanläggningen på Vargö. Ålderskillnaden mellan Ehrensvärd och Hårleman var 

inte närapå så stor som mellan honom och Polhem.151 I motsats till den till åren komna 

Polhem spelade Hårleman en aktiv roll under fästningsbyggets tillkomst och första arbetsår. 

Han var bl.a. ledamot av sekreta utskottet under riksdagen 1746–1747, vilket innebar att 

han deltog i diskussionerna kring de omfattande fästningsprojekten. Under dessa 

diskussioner var det på Hårlemans förslag som sekreta utskottet beslöt att Ehrensvärds 

familj skulle garanteras en pension motsvarande dennes lön vid artilleriet ifall Ehrensvärd 

dog.152 Bastionen Hårleman, som första gången syns på en ritning i augusti 1750, 

                                                 
149 Bland annat användes tegelmaskiner av Polhems konstruktion; Ericsson 1939, 141. 
150 Nikula 1960, 20. 
151 För Hårleman se Lundberg 1973, 596–602. 
152 Nikula 1960, 91. 
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fungerade antagligen både som en gest av tacksamhet för det stöd Hårleman visat för 

Ehrensvärd och som en sorts garanti för ett fortsatt stöd. 

 

Under följande riksdag, 1751–1752, fick Ehrensvärd redan utstå de första angreppen mot 

sitt arbete vid fästningarna. Bland annat kritiserades han för att han lagt ner 

befästningsarbetet på fastlandet vid Helsingfors. I samband med denna fråga diskuterade 

man också om hela staden borde flyttas. Ehrensvärd hade själv gjort upp ett förslag till en 

ny stadsplan och Nikula nämner att Hårleman ansvarade för att granska planen.153 Fastän en 

flytt aldrig aktualiserades och Nikula inte nämner Hårlemans ståndpunkt i frågan, visar 

exemplet att Ehrensvärd hade all anledning att genom bastionnamn och dylika 

hedersbetygelser visa sin uppskattning gentemot de som en gång stöttat honom och vars 

stöd kunde behövas i framtiden. Liksom namnet Polhem förekommer Hårleman både på en 

bastion och på en paviljong i anslutning till försvarsverket. I båda fallen syns 

bastionnamnet på ritningar daterade 1750, medan paviljongnamnets första belägg är från 

1752.154 Utan en närmare kännedom av Hårlemans agerande under riksdagen 1751–1752 

kan vi därmed konstatera att Ehrensvärd fortfarande efter denna riksdag ville hedra 

Hårleman med ett namn på en byggnad. Namngivningen utgjorde med andra ord en del av 

ett utbyte, som tjänade till att upprätthålla relationen mellan de två.  

 

Ytterligare ett exempel på någon som personligen hade gynnat Ehrensvärds karriär var 

kanslipresidenten Carl Gustaf Tessin (1695–1770).155 Om man bortser från riksråden, som 

stod ovanför den officiella rangordningen, innehade kanslipresidenten rikets högsta ämbete 

och satt med i rådet, där högre befordringsärenden avgjordes. När befälhavarposten över 

artilleriregementet, dvs. rikets hela artilleristyrka på omkring 3000 man, blev ledig 1749, 

anmälde Ehrensvärd inte bara sitt intresse till kungen, utan kontaktade också Tessin för att 

be om hjälp.156 Att ha någon som förde hans talan var av vikt för Ehrensvärd, som 

visserligen kunde räkna med många meriter, men var yngre än de övriga kandidaterna. 

Därmed kunde han räkna med att förlora, ifall rådet och kungen beslöt sig för att belöna 
                                                 
153 Nikula 1960, 118. 
154 Ritningarna U003:11 (20.9.1750; RA) och U004:24 (2.8.1750; KA) för bastion Polhems respektive 
Hårlemans första belägg och ritning U003:16 (24.10.1752; RA) för paviljongnamnens första belägg.  
155 För Tessin se Knapas 2007. 
156 Nikula 1960, 35. 
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anciennitet framom meriter.157 Under diskussionerna inför omröstningen i rådet 

argumenterade Tessin för Ehrensvärd genom att betona att denne var den enda kandidaten 

som var känd för nya påfund, vilket enligt honom var en förutsättning för ett bibehållet 

välfungerande artilleriregemente. Med förbigående av de äldre konkurrenterna utnämndes 

Ehrensvärd därefter till posten. Drygt tio år senare sökte Ehrensvärd chefsposten vid 

Livdragonerna och bad också då Tessin om stöd, även denna gång med lyckat slutresultat. 

Att då ha en gynnare i Stockholm var åter viktigt i och med att Ehrensvärd själv befann sig 

i Pommern i egenskap av överbefälhavare för armén där och i och med att den önskade 

utnämningen innebar valet av en artillerist till kavallerichef.158 

 

Med Tessin är också en annan sorts utnämningar förknippade, nämligen de kungliga ordnar 

Ehrensvärd upptogs i. Tessin innehade en väsentlig roll vid uppkomsten av de svenska 

riddarordnarna 1748, då både Serafimer-, Svärds- och Nordstjärneriddarorden grundades. 

Bland annat fungerade han som ordnarnas första kansler 1748–1761.159 Vid sidan av 

honom verkade Hårleman som ceremonimästare vid samtliga kungliga ordnar från och med 

april 1748. Med detta i åtanke är Ehrensvärds utnämning till riddare av Svärdsorden 

sistnämnda år, dvs. ordens uppkomstår, inte överraskande. Samma år gjordes von Seth till 

serafimerriddare, vilket Ehrensvärd också blev tio år senare. Av de personer inom 

Ehrensvärds umgängeskrets vars namn återfinns bland fästningsverken tillhörde en märkbar 

andel någon av de kungliga ordnarna. En av dem var de Bruce som vi får anledning att 

återkomma till.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att den personliga relationen mellan Ehrensvärd och de 

ovan nämnda personerna kan anses ha varit en bidragande faktor till att bastioner på 

Sveaborg namngavs efter dem. I de flesta fall var emellertid orsakerna till namngivningen 

                                                 
157 Utnämningar och befordringar var återkommande ärenden under frihetstidens riksdagar, enligt Roberts å 
ena sidan eftersom de påverkade enskilda ledamöters inkomster i hög grad och å andra sidan för att de var 
centrala inom maktkampen mellan kungen och rådet. Konflikterna ledde till att ett Tjänstebetänkande 
utfärdades 1756, enligt vilket befordran alltid skulle vila på anställningstid; Roberts 2003, 111–112. Att 
ancienniteten, dvs. antalet tjänsteår, trots sin skimär av neutralitet främjade adelsmän både inom det civila och 
inom det militära berodde på att dessa oftast inledde sin karriär tidigare än sina ofrälse kolleger (se t.ex. 
Carlsson 1962, 36, 44). 
158 Nikula 1960, 35–36, 474–475.  
159 Knapas 2007, 729. 
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flera än en och dess betydelse för Ehrensvärds förhållande till sina gynnare var antagligen 

större än vice versa. Ett exempel på att Ehrensvärd inte uppmärksammade alla sina 

gynnare, eller snarare inte uppmärksammade personer som enbart stod i en personlig 

relation till honom, är avsaknaden av namnet Cronstedt. Generallöjtnanten Carl Crontedt, 

Ehrensvärds släkting på mödernet, hade ordnat Ehrensvärds studier för Polhem 1729 och 

efter studierna i Stralsund anlitade greve Jacob Cronstedt, Carl Cronstedts bror, Ehrensvärd 

som sekreterare. Det var Carl Cronstedt som 1736 rekommenderade rådet att tilldela 

Ehrensvärd ett resestipendium. Dessutom hade Ehrensvärd studerat för honom tillsammans 

med sonen, Jonas Cronstedt. Vistelsen i det Cronstedtska hemmet gav Ehrensvärd många 

inflytelserika bekantskaper.160 Jacob Cronstedt blev sedermera riksråd och skulle således ha 

passat in i Ehrensvärds namngivning på många sätt. Men Cronstedtarna stod mössorna nära 

och tillhörde dessutom i egenskap av Krigskollegiets president och fortifikationskontorets 

chef de ämbetsmän som hade förbigåtts i ansvarsfrågan för fästningsarbetet.161 Därmed 

skiljde de sig från de personliga gynnare som också politiskt passade in i Ehrensvärds 

namngivning. 

Formella hedersbetygelser – ämbetsbröderna 
 

Det som här avses med beteckningen ämbetsbröder är de personer som inom ett offentligt, 

icke-politiskt sammanhang verkade sida vid sida eller tillsammans med Ehrensvärd. Med 

andra ord kommer exemplen nedan att gälla personer som i socialt anseende stod både ovan 

och jämsides Ehrensvärd, men som i situationerna i fråga inte agerade som hans personliga 

gynnare eller vänner. Det här utesluter inte att Ehrensvärd och nämnda personer också hade 

ett förhållande på ett privat plan. Som ämbetsbröder kan således de andra fortifikatörerna 

bakom planerna för försvaret i öst inbegripas och i ett bredare sammanhang Ehrensvärds 

kolleger, både militära och civila, inom den nygrundade Vetenskapsakademien. De 

militärer och ämbetsmän som lokalt var involverade i fästningsbygget kunde också anses ha 

haft ett offentligt och formellt förhållande till Ehrensvärd, men de tas upp i ett senare 

sammanhang (kapitel V). 

 

                                                 
160 Nikula 1960, 19–21. 
161 Nikula 1960, 92–93. 
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Fortifikatörerna 

Hans Henrik von Liewen (1703/04–1781) får här representera Ehrensvärds ämbetsbröder 

inom fortifikationskonsten. Att Långörns enda bastion namngavs efter honom 1750 innebar 

att den andra upphovsmannen till 1747 års försvarsplan uppmärksammades.162 von Liewen 

och Ehrensvärd var goda vänner och hade samarbetat aktivt under hela 1746–1747 års 

riksdag för att få sina planer godkända. Som sagt framlade duon också planer för ett 

omarbetat försvar av Skåne, för vars utförande von Liewen kom att ansvara. De personliga 

banden till von Liewen kan ses som en förklaring till att Ehrensvärd uppmärksammade 

honom före den betydligt äldre generalen Axel Löwen, före detta direktör över 

Fortifikationen. Kaponjär Löwen i anslutning till Väster Svartös två bastioner syns första 

gången på en relationsritning daterad i oktober 1752.163 Anders Johan Nordenberg adlad 

Nordenskiöld (1696–1763) ärades likaså med namnet på en bastion först några år efter von 

Liewen, nämligen 1753 i samband med att Svartholms bastioner namngavs. Han hade lett 

en kommission till Finland 1744 för att undersöka lämpliga fästningsorter och två år senare 

gjort upp en plan för den planerade gränsstaden Degerby. 

 

Trots att alla tre fortifikatörer kunde uppfattas som lika förtjänta av att äras med ett namn 

på ett fästningsverk, framstår Löwen och Nordenskiöld i viss mån förfördelade i 

förhållande till von Liewen. Anläggningen på Långörn var inte stor och omfattade förutom 

bastion Liewen endast två kaponjärer. De återgavs 1752 tillfälligt med namn, men verkar 

senare ha varit namnlösa. I och med att de övriga namnen på Långörns fästningsverk 

övergavs framstod namnet Liewen som viktigare än förut i egenskap av enda namn på halva 

öns anläggning. I jämförelse med denna hedersbetygelse var namnet på en kaponjär vid 

sidan om två bastioner på Väster Svartö raka motsatsen. Löwen hade när allt kommer 

omkring avancerat till generalguvernör i Pommern vid tidpunkten för namngivningen. 

Denna post innebar bl.a. att han satt med i rådet, vilket han redan hade gjort i egenskap av 

riksråd före utnämningen till generalguvernör. Ett namn på en bastion liksom von Liewen 

eller de många riksråd som uppmärksammades på detta vis hade således varit mindre 

överraskande än Ehrensvärds val. 

                                                 
162 ”Sveaborgs relations ritning för åhr 1750”, U003:11, RA. 
163 ”Sveaborgs Relations Ritning för Åhr 1752 Åhrs Arbete”, U003:16, RA. För Löwens insatser för försvaret 
i öst se kapitel II. 
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Det samma gäller för Nordenskiöld. I hans fall gällde namngivningen visserligen en bastion 

och inte ett mindre fästningsverk. Bastionen var emellertid en av Svartholms fyra bastioner 

och särskiljde sig inte från de övriga verken på ön. Som ovan beskrivits namngavs 

bastionerna på Svartholm efter de fortifikationsofficerare som lett arbetet där. Med andra 

ord jämställdes Nordenskiöld med militärer av långt lägre grad: en kapten, en löjtnant och 

en volontär. Själv var han generalkvartermästarlöjtnant till graden och landshövding i 

Savolax och Kymmenegårds län. I egenskap av generalkvartermästarlöjtnant, dvs. chef, vid 

fortifikationsbrigaden i Finland hade han haft huvudansvaret för befästningsarbetet i öst 

fram till Ehrensvärds ankomst. Den plats han gavs i namngivningen tyder på att Ehrensvärd 

medvetet betonade von Liewens och sina egna insatser inom försvaret framom 

Nordenskiölds och Löwens. I viss mån kan saken tänkas ha varit en auktoritetsfråga. 

 

När vissa poster inom den högre administrationen verkade bli lediga 1748 hade Ehrensvärd 

på eget initiativ föreslagit en rad förflyttningar för Adolf Fredrik, bl.a. att Nordenberg, 

sedermera Nordenskiöld, skulle befordras till landshövding i Nylands och Tavastehus län. 

Avsikten bakom förslagen var enligt Ericsson att få bort den femton år äldre Nordenberg 

från chefsposten vid fortifikationsbrigaden i Finland, eftersom detta i längden skulle utgöra 

en ohållbar situation.164 På samma sätt verkar Ehrensvärd inte ha velat ge sina föregångare 

inom planeringen av försvaret i öst en alltför viktig position bland namnen på 

fästningsverken. Genom de namnval han gjorde framhävdes Nordenskiöld som en 

fortifikationsofficer bland andra vid fästningsbygget, medan Löwen gavs erkännande i 

mindre skala för sitt fortifikationsarbete. Ingen tvekan skulle råda om vilken försvarsplan 

som nu förverkligades. 

 

Detta ställningstagande underströks av frånvaron av ett namn, nämligen Johan Bernhard 

Virgins (1705–1783). Vid sidan om Löwen och Nordenskiöld hade också Virgin utarbetat 

ett förslag till försvar av den östra gränsen.165 Förslaget utarbetades under riksdagen 1743 

på anmodan av direktören över Fortifikationen. Under följande riksdag kom Virgin och 

                                                 
164 Ericsson 1939, 137–138. 
165 Ericsson 1939, 66–67, för Virgin se 130–131. 
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Ehrensvärd att stå i opposition mot varandra, både i sakfrågor och partipolitiskt. Båda två 

kritiserade varandra häftigt då och senare.166 Ändå hade också Virgin talat för ett 

befästande av Helsingfors och kunde således ha gjort sig förtjänt av en liknande 

hedersbetygelse i mindre skala som Löwen. Om de personliga konflikterna eller Virgins 

partitillhörighet var avgörande är omöjligt att säga, men inget fästningsverk bär hans namn. 

Även i detta fall tonade Ehrensvärd därmed ned betydelsen av tidigare försvarsplaner för 

den östra rikshalvan. 

 

Vetenskapsakademien 

Om fler discipliner än fortifikationskonsten beaktas, kan begreppet ämbetsbröder förstås ur 

ett bredare perspektiv. En inte oansenlig del av de personer som Ehrensvärd 

uppmärksammade i sin namngivning var liksom han medlemmar av Kungliga 

Vetenskapsakademien. Detta lärda sällskap med fokus på naturvetenskaper hade grundats 

1739 av sex vetenskapsmän och politiker, bland dem Carl Linnaeus (sedermera von Linné) 

och Anders Johan von Höpken. Tore Frängsmyr betonar det praktiska och ekonomiska 

perspektiv som förenade akademiens grundare. Enligt honom var grundtanken att samla 

och sprida kunskap, vilket tog sig uttryck i akademiens verksamhet: tidskriften 

Vetenskapsakademiens Handlingar gavs ut på svenska, inte på latin, teoretiska uppsatser 

fick ge vika för praktiska erfarenheter, politiker med inflytande valdes in vid sidan om 

representanter för olika discipliner osv. Framemot 1750 hade redan hundra personer invalts 

och det politiska stödet, främst från hattarna, var starkt från början.167 

 

Ehrensvärd invaldes den 6 juni 1939 på förslag av Linné och blev akademiens nionde 

ledamot. Han kom att bli en aktiv medlem och deltog redan i akademiens första samling av 

uppsatser med en liten avhandling om svenskt och utländskt krut. Under de första åren 

bidrog han därefter med tre uppsatser och gav dessutom ut boken Anledning til skiuta och 

kasta bomber, i almenhet, och i synnerhet vid en belägring. Boken, som delvis baserade sig 

på ett standardverk av Vauban med egna tillägg, blev en framgång och användes länge 

                                                 
166 Se t.ex. Ericsson 1939, 129; Nikula 99–100, 105. 
167 Frängsmyr 2000, 225–226. 
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inom den svenska artilleriundervisningen.168 Ehrensvärd invaldes inte som etablerad 

forskare i den nygrundade Vetenskapsakademien, snarare befordrades enligt Nikula hans 

intresse för tekniska militärfrågor genom utnämningen.169 Han utförde bland annat 

experiment med kanoner, vars eldrör varierade i längd och vikt samt utvecklade egna typer 

av mörsare, kanoner och haubitser. Vid sidan om sin egen vetenskapliga verksamhet 

försökte han främja artillerikonsten i allmänhet. År 1752 föreslog han till exempel i sekreta 

utskottet att en framstående professor i experimentell fysik vid Uppsala universitet skulle 

befrias från sin undervisningsskyldighet och erhålla bibehållen lön samt extra anslag för att 

kunna koncentrera sig enbart på forskning.170 

 

Inom Vetenskapsakademien fungerade Ehrensvärd 1740 som sekreterare, vilket var 

organisationens viktigaste ämbete, och 1743 som preses under ett kvartal. När han avgick 

från den senare posten höll han ett tal, där han betonade vikten av en vetenskaplig, särskilt 

matematisk, grund för soldatutbildningen.171 Det är i detta sammanhang som många av 

personerna bakom namnen på de finska fästningsverken kan räknas som ämbetsbröder till 

Ehrensvärd. Visserligen var antalet ledamöter stort som en följd av akademiens framgång 

och stöd, men att bli vald till ledamot var ingen självklarhet och förutsatte ett aktivt 

deltagande i akademiens verksamhet. Frängsmyr påpekar att passiva ledamöter till och med 

kunde uteslutas.172 Att många av de som Ehrensvärd ärade med ett namn på ett 

fästningsverk var akademiemedlemmar kan därmed knappast ses som ett sammanträffande. 

 

Efter att ha varit med om att grunda akademien fungerade Anders Johan von Höpken som 

dess sekreterare under de tre första åren och dessutom som preses ett antal gånger. Av 

tidigare nämnda personer hade Christopher Polhem invalts som femte medlem 1739. Han 

                                                 
168 Nikula 1960, 25–26. 
169 Ehrensvärd hade utnämnts till chef för den nygrundade artillerikadettskolan bara en dag innan han intogs i 
Vetenskapsakademien. Utnämningen till kapten matematikus och mekanikus som chefsposten kallades för var 
antagligen en följd av de två rapporter han inlämnat till Krigskollegium efter hemkomsten från sin utländska 
resa året innan. För övrigt hade Ehrensvärd snarare hunnit med studier för framstående artillerister än med 
egen forskning; Nikula 1960, 20, 24. 
170 Nikula 1960, 32, 46-47. 
171 Nikula 1960, 28. Rubriken för Ehrensvärds tal löd ”Om ungdomens uppfostran till krigsmän”. 
172 Med andra ord invaldes alla framstående naturforskare, men de förväntades därmed bidra med muntliga 
inlägg och skriftliga uppsatser; Frängsmyr 2000, 226. 
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fungerade som preses året efter Ehrensvärd, mellan juli och september 1744.173 Valet av 

den ålderstigne Polhem var ett uttryck av uppskattning för hans livsverk och föga 

överraskande. Intressantare är att Anders Johan Nordenskiöld också invaldes i ett mycket 

tidigt skede, nämligen redan några dagar efter akademiens tillkomst. Han deltog ivrigt i 

dess sammanträden under de första åren och publicerade liksom Ehrensvärd bidrag i 

akademiens tidsskrift.174 I mitten av 1740-talet invaldes Axel Löwen och 1750 Hans Henrik 

von Liewen.175 Därmed var dessa tre personer som alla utarbetat en försvarsplan för den 

östra rikshalvan före respektive tillsammans med Ehrensvärd också verksamma sida vid 

sida med honom inom Kungliga Vetenskapsakademien. Ehrensvärd tillbringade vanligtvis 

vintrarna i Stockholm och somrarna på Sveaborg.176 Han var således inte förhindrad från att 

personligen delta i akademiens sammanträden trots sin ansvarsfulla post i den östra 

rikshalvan. 

 

Ehrensvärd och de övriga fortifikatörerna invaldes säkerligen tack vare sina insatser för att 

förbättra militärväsendet på samma sätt som Polhem ärades för sitt civila livsverk. Bland 

akademiens medlemmar fanns däremot också sådana som främst getts en plats tack vare det 

inflytande de förfogade över utanför akademiens kretsar. Grundaren Höpken betonade de 

facto vikten av denna sorts medlemmar och ansåg att de kunde vara nyttiga och i alla fall 

inte var till skada.177 När ämbetsmannen och hattpolitikern Carl Fredrik Scheffer (1715–

1786) valdes in 1753 var han redan riksråd sedan två år tillbaka. Clas Ekeblad d.y. (1708–

1771) hade inte ännu hunnit uppnå samma position då han invaldes i akademien 1740, men 

skulle ett år senare bli kansliråd och sex år senare riksråd.178 Nils Palmstierna (1696–1766) 

invaldes samma år som Ekeblad och var då minister i Köpenhamn. Även han valdes till 

riksråd 1746.179 Nämnas kan att Ekeblads fru också invaldes i akademien som enda kvinna. 

Hon deltog ändå inte i sammanträdena, vilket vittnar om att utnämningen endast var en 

                                                 
173 Jägerskiöld 1973, 720; Lindgren 1997, 391. 
174 Gillingstam 1991, 245. 
175 Holm 1984, 580; Jägerskiöld 1979b, 757. 
176 Ericsson (1939, 209) har räknat ut att Ehrensvärd sammanlagd tillbringade ca 18 månader i Stockholm 
under perioden 1749–1752, dels i egenskap av chef för artilleriregementet, dels för att delta i riksdagen 1751–
1752. 
177 Frängsmyr 2000, 226. 
178 För Scheffer och Ekeblad se Nilzén 2002 respektive Jägerskiöld 1949. 
179 Artéus 1994, 688–689. 
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hedersbetygelse.180 Ytterligare personer som samtidigt var ledamöter i Vetenskaps-

akademien och antagligen stod som förebild för namn på fästningsverk var Carl Hårleman, 

Carl Gustaf Löwenhielm (1701–1768) och Henning Adolf Gyllenborg. De representerade 

både praktisk kunskap och politiskt inflytande.181 

 

Trots att många av de personer vilka Ehrensvärd ärade med ett bastionnamn eller ett namn 

på ett mindre verk kan kopplas till honom genom Vetenskapsakademiens verksamhet, 

verkar denna gemenskap inte utgöra ett mönster i namngivningen. Med andra ord var de 

gemensamma erfarenheterna inom akademien kanske en bidragande orsak till att 

Ehrensvärd valde att namnge fästningsverk efter vissa personer framför andra. Hur detta 

skedde påverkades däremot av andra faktorer. De personer som i akademien antagligen 

innehade rollen av en inflytelserik person återfinns också bland de viktigare 

fästningsverken: riksråden Ekeblad och Palmstierna invid borggården på Vargö. På samma 

ö finns bastionerna Hårleman och Polhem. Att fortifikatörerna von Liewen, Nordenskiöld 

och Löwen ärades med namn på två bastioner och en kaponjär efter ett mönster som lika 

bra kunde ha sett annorlunda ut har redan beskrivits. Bastion Gyllenborg återfinns bland de 

bastioner i Lovisa vilka namngivits efter talmän och lantmarskalker, eftersom han hade 

innehaft denna post. Namnet Scheffer dyker upp på en av Lilla Öster Svartös bastioner 

redan året innan Carl Fredrik Scheffer invaldes i Vetenskapsakademien, vilket slutgiltigt 

vittnar om att akademietillhörigheten inte var den avgörande faktorn. Dessa exempel visar 

att Ehrensvärds nätverk speglade sig i namngivningen utan att styra den. Och kollegerna 

inom akademien är bara ett nätverk bland flera. 

Ehrensvärds stallbröder – underhuggarna 
 

Ett mera informellt nätverk som framträder inom namngivningen är Ehrensvärds närmaste 

medarbetare vid fästningsbygget. Att Ehrensvärd hedrade vissa av sina underhuggare med 

namn på mindre fästningsverk var inte en formell och lika självklar hedersbetygelse som de 

bastionnamn många högre militärer tillägnades. I jämförelse med de övriga 

                                                 
180 Frängsmyr 2000, 226. 
181 Hårleman uppmärksammades t.ex. säkert för sina arkitektoniska insatser, men hade också ett betydande 
inflytande som överintendent. Löwenhielm var vid tidpunkten för sitt inval 1746 riksbanksfullmäktige och 
Gyllenborg hovkansler, då han invaldes 1752; För Löwenhielm se Jägerskiöld 1984. 
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persongrupperna rör det sig här i långt högre grad om utvalda personer, om en hyllning av 

personliga vänner. En bekräftelse för att Ehrensvärd värderade sina officerskamrater högt 

fås i inskriptionen på kurtinen Gyllenborg-Carpelan: ”Denne sten reses mine stallbröder 

till wärdigt minne hwilkas wett, flit och enighet hulpit mig skynda denne bygnad”.182 Ändå 

kunde han i de flesta fall inte ge dem mer än namn på mindre fästningsverk – tenaljer, 

kaponjärer och utanverk i ställer för bastioner – i enlighet med den hierarki i rummet han 

själv skapat, men betydelsen av denna namngivning ter sig därför inte mindre. De 

officerare som ledde arbetet på Svartholm utgör ett undantag, eftersom de tillägnades var 

sin bastion. 

 

Av de officerskamrater vi återfinner bland namnen hade vissa varit med ända från början 

och upplevt arbetets kärva start. Ehrensvärd klagade det första året mycket på materialbrist 

och andra försvårande omständigheter.183 Samtidigt berömde han också sina underordnade 

för det de lyckades få till stånd trots alla svårigheter.184 Samarbetet under de första åren 

svetsade säkert samman Ehrensvärd och hans trotjänare. Fredrik Vilhelm Hoppe var en av 

dem som tjänstgjorde vid fästningsbyggnaden ända från 1748 tills han flyttades över till 

informationsverket i Stockholm 1754.185 De relationsritningar över Sveaborg vilka insändes 

av Ehrensvärd mellan 1749 och 1751 är nästan uteslutande signerade Hoppe och 

kontrasignerade av Ehrensvärd eller Wrede. Uppgörandet av relationsritningarna var en 

ansvarsfull post, eftersom det var dessa ritningar som skulle övertyga myndigheterna i 

Stockholm om arbetets framgång. I och med att planeringen dessutom hade skett i snabb 

takt saknades i viss mån utförliga desseiner186, vilket ytterligare stärkte betydelsen av de 

relationsritningar och planer som gjordes under arbetets gång. En kontregard på 

Gustavssvärd med namnet Hoppe syns första gången på en relationsritning daterad i augusti 

1750.187 

                                                 
182 Knapas 1998, 58. 
183 Se t.ex. Ericsson 1939, 137; Nikula 1960, 109. 
184 T.ex. berömde han officeren von Delwig flera gånger i sina brev till von Rosen: ”Delwigs försorg för 
manskapet kan inte nog berömmas, och wore detta manskapet rätt illa utom honom.” (23.2.1748) eller ”Det 
är en lycka att de [manskapet på fästningsbygget] äro finnar och att de äga Delwig[…].” (2.3.1748), Bref till 
R.R. Rosen om festningsbyggnader, FR 518, RA. 
185 Ericsson 1939, 196–197. 
186 Ericsson (1939, 144) nämner att Ehrensvärd själv i augusti 1748 var fullt upptagen av att skissera förslag 
till de fästningsverk som skulle påbörjas till nästa. 
187 “Relations ritning öfver Gustafs Svärds utan värk till d. 16 Aug 1750”, U003:119, RA. 



66 
 

 

Liksom Hoppe anlände J. G. Kyhlenbeck och Jacob Gerdes (1714–1784) till 

fästningsbygget 1748. Att Kyhlenbeck varit på Sveaborg från början av arbetet bekräftade 

Ehrensvärd i en inskription på utanverket som bar dennes namn.188 Kyhlenbeck ledde under 

en tid arbetet på Vargskär, medan Gerdes efter sin ankomst placerades i Degerby. Typiskt 

för de officerare som Ehrensvärd hedrade med namn på mindre fästningsverk verkar ha 

varit viktiga arbetsposter som förutsatte förtroende från hans sida. Hoppes och Kyhlenbecks 

uppgifter är goda exempel. Anders de Bruce som presenteras närmare nedan ansvarade 

1748 för befästningsarbetet på Broberget i Helsingfors och Fabian Casimir Wrede 

fungerade tidvis som Ehrensvärds ställföreträdare. När möjligheterna att befästa Hangö udd 

undersöktes 1754 återkommer många av namnen på Sveaborgs fästningsverk bland 

deltagarna i expeditionen västerut.189 Bengt Gabriel von Spången (1728–1802), som 

tillägnades en kaponjär på Gustavssvärd, hörde å sin sida till de medarbetare som 

Ehrensvärd återkallade i tjänst och tog med sig på sin sista resa till det fästningsbygget i 

Finland 1770.190 Mot slutet av Ehrensvärds första period som ledare för fästningarna hade 

von Spången både tjänstgjort som chef för ritkontoret vid fästningsbygget och som 

Ehrensvärds stabsadjutant.191  

 

Förhållandet mellan Ehrensvärd och hans underordnade var ändå inte i alla fall enbart ett 

hierarkiskt förhållande mellan militärer av olika grad och i olika befattningar. Samtidigt 

som von Spången tjänstgjorde vid fästningarna drev han åtminstone 1752 tegelbruk i Botby 

och Kallvik tillsammans med de Bruce. Driften vid Träskby kalkbrott i Sibbo övertogs på 

entreprenad av samma officerare samt Mikael von Törne (1726–1796).192 Situationen var 

en följd av att Ehrensvärd uppmuntrat olika personer att grunda tegelbruk för att inte vara 

för beroende av Sörnäs bruk som arrenderats för en dyr summa. Under en kontroll på 

Sveaborg 1766 rapporterade C. Fr. Röök att von Spångens tegelbruk på Hertonäs 

                                                 
188 De facto hade Kyhlenbeck utsetts till Nordenbergs biträde redan 1744; Ericsson 1939, 124. Stentavlan 
citeras nedan, s. 96. 
189 Nikula 1960, 172–173. Med på resan följde åtminstone Gerdes och von Spången samt en officer vid namn 
Ribbing, eventuellt den major som ärats med ett bastionnamn på Stora Öster Svartö.  
190 Nikula 1960, 490. 
191 Nikula 1960, 189. 
192 Kaponjären Törne på Långörn kan eventuellt vara tillägnad denne von Törne, men sannolikare är att den 
namngavs efter Peter von Törne som var medlem av upphandlingsdeputationen i Helsingfors (se nedan). 



67 
 

levererade 300 000 tegel om året och därmed var det främsta av de fjorton tegelbruk som 

levererat tegel till fästningen.193 Med andra ord hade Ehrensvärds försök att idka 

affärsverksamhet med utvalda vänner gett resultat. I detta sammanhang kan vi konstatera 

att de officerare som vid fästningsbygget var underordnade Ehrensvärd genom 

tegelaffärerna också fungerade som hans handelskompanjorer. Denna dubbla ställning var 

knappast orsaken till att nämnda personer ärades med namn på fästningsverk, utan speglar 

snarare det nära förhållande mellan dem och Ehrensvärd som låg bakom namngivningen. 

De var Ehrensvärds utvalda officerare och han fungerade i viss mån som deras beskyddare. 

Namngivningen sätts på så sätt in i ett större sammanhang av utbyte och ömsesidigt 

förtroende. 

 

Beskyddaren Ehrensvärd 

I en sammanfattning av Sveaborgs betydelse för det svenska militärväsendet konstaterar 

Nikula att flera av Sveriges bästa fortifikatörer utbildades vid fästningsbygget.194 Trots att 

vardagen på öarna utanför Helsingfors eller i den nygrundade gränsstaden Lovisa inte gav 

utrymme för samma levnadsstandard som en kommendering på någon av de äldre 

fästningarna i riket, innebar tjänstgöringen vid de östra fästningarna utökade 

karriärmöjligheter för många. Ericsson och Rabe nämner i sin presentation av utbildningen 

vid Fortifikationens informationsverk att 1700-talets nya fästningar användes som en 

lösning på det ständiga överutbudet på volontärer i förhållande till officerstjänster. 

Eftersom fästningsbyggena i sitt inledningsskede alltid led av officersbrist kunde dessa 

volontärer ges en tillfällig inkomst, eller med Ericssons ord ”någon uppmuntran”, vid 

dem.195 

 

Ur breven till von Rosen och till Adolf Fredrik framgår att Ehrensvärd åtminstone delvis 

valde sina underordnade själv. För båda två föreslog han officerare och underofficerare som 

enligt honom behövdes vid befästningsarbetet. I mars 1748 finner vi t.ex. Eric Henric 

Qveckfelt (1720–1757) och von Spången bland dessa namn och i juli samma år hade 

Ehrensvärd ”den ähran begiära” Fabian Casimir Wrede, von Törne, Christian Robert von 

                                                 
193 Ericsson 1939, 150; Nikula 1960, 148, 205. 
194 Nikula 1960, 247. 
195 Ericsson & Rabe 1930, 536. 
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Schantz (1722–1780) och Gerdes.196 Det här är redan knappt hälften av de medarbetare som 

Ehrensvärd skulle komma att namnge mindre fästningsverk efter. I nämnda fall uppfylldes 

Ehrensvärds önskemål, men då tronföljaren inte ansåg sig kunna lösgöra de föreslagna 

officerarna från gamla kommenderingar fick Ehrensvärd nöja sig med motförslag eller med 

att själv föreslå nya namn. I oktober 1748 meddelade Adolf Fredrik att han förutom de 

officerare och underofficerare som Ehrensvärd begärt också skulle sända kaptenen i fransk 

tjänst Carl Fredrik Röök (1725–1793) för att tjänstgöra som fortifikationslöjtnant för 

Ehrensvärd.197 Huruvida någon av de officerare som Ehrensvärd själv föreslog hade bett 

honom göra det framgår inte av breven till von Rosen eller till tronföljaren. Oberoende av 

de bakomliggande orsakerna utgjorde Ehrensvärds förslag mot bakgrund av de 

karriärmöjligheter som öppnade sig via kommenderingen en tjänst, som skulle följas av 

ytterligare tjänster. 

 

När Ehrensvärd föreslog en officer eller underofficer till fästningsarbetet var det sällan 

denna person nämndes sista gången i breven till generalguvernören och tronföljaren. I 

förhållande till sina yngre medarbetare kan Ehrensvärd ses som en beskyddare främst tack 

vare de många befordringar och avancemang han fick till stånd. Befordringsärenden var 

nämligen ett återkommande ämne i korrespondensen mellan Ehrensvärd och hans 

överordnade. För Hindrich Gideon Coyet (1725–1774), som var anställd vid Sveaborg 

mellan 1748 och 1756 i egenskap av artilleriofficer, bad Ehrensvärd om en befordran både 

1748 och 1750, den sistnämnda gången för att denne haft ”det speciele upseende” över 

Gustavssvärd.198 Trots att von Röök inte handplockats av Ehrensvärd är det uppenbart att 

han lyckades vinna dennes förtroende. I juni 1749 bad Ehrensvärd om befordringar för von 

Röök och en annan officer.199 Många fler exempel kunde nämnas.200 Vid sidan om 

befordringar för både officerare och underofficerare engagerade sig Ehrensvärd också på 

andra sätt i de underordnades situation. Ett exempel i detta sammanhang är då han 1750 

                                                 
196 Ehrensvärd till von Rosen 2.3.1748 och 25.7.1948, Bref till R.R. Rosen om festningsbyggnader, FR 518, 
RA. 
197 Ericsson 1939, 142–143. 
198 Ehrensvärd till H.K.H. 16.7.1748 och 28.6.1750, FR 393, RA. 
199 Ehrensvärd till H.K.H. 16.6.1749, FR 393, RA. 
200 Se t.ex. Ericsson 1939, 160, 165 och 184, där Ehrensvärd föreslår flera befordringar, varav von Röök 
förekommer varje gång. 
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föreslog och fick till stånd att ingenjörsofficerarna vid fästningsbygget inte längre betalades 

sämre än de tillfälligt ditkommenderade officerarna.201 

 

Ehrensvärds engagemang för sina medarbetare begränsade sig inte till det fåtal som 

förevigats bland namnen på de fästningsverken. I och med att han ärade vissa av sina 

underordnade med namn på fästningsverk uppstår därmed en gräns mellan dessa officerare 

och de underordnade som lämnades utanför namngivningen. Båda grupperna gynnades i 

vissa situationer av Ehrensvärd, men de som återfinns bland fästningsnamnen var föremål 

för en särskild hedersbetygelse. Att dessa utvalda inte nödvändigtvis var de officerare som 

Ehrensvärd egenhändigt begärt till fästningsbygget har redan nämnts. Ändå står de som 

kommenderats till fästningarsarbetet på Ehrensvärds förslag i skarp kontrast till vissa av de 

som sänts på andra personers initiativ. I ett brev till Adolf Fredrik nämner Ehrensvärd att 

generalguvernören velat anförtro honom sin son och att han därför gett denne ansvaret för 

Kasaberget. Arbetsposten var enligt Ehrensvärd tillräcklig för att fullt sysselsätta den unga 

von Rosen.202 Samarbetet mellan von Rosen och Ehrensvärd förlöpte inte alltid utan 

problem och att Ehrensvärd såg sig tvungen att sysselsätta den förres son samtidigt som han 

saknade kunnig personal skapade knappast ett bättre förhållande. von Rosens son 

förekommer inte i övrigt i korrespondensen och fastän han hade huvudansvaret för en 

arbetspost vid Helsingfors fick han inget namn på något av fästningsverken. 

 

Förutom att namngivningen drog en gräns mellan Ehrensvärds närmaste medarbetare och 

hans övriga underordnade kan vi också föreställa oss en gräns mellan de utvalda, som var 

officerare av olika grad och nästan uteslutande adelsmän, och manskapet i stort. De indelta 

soldaterna tackade Ehrensvärd på andra sätt än med namn på fästningsverk. Hans 

underordnade officerare var länken mellan manskapet och honom, vilket också 

framkommer ur hans brev. I några av dem uppmanade han till exempel Anders de Bruce att 

i hans ställe skälla ut dalkarlarna för att de var sämre än sina kamrater och att tala om för 

bönderna att de kunde räkna med ett större antal inkvarterade soldater än förr, om de 

                                                 
201 Ericsson 1939, 177–178. 
202 Ehrensvärd till H.K.H. 5.6.1748, FR 393, RA. 
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försökte bedra honom på virke då de hade sluppit inkvarteringen en vinter.203 Officerare 

som de Bruce var en del av Ehrensvärds personliga nätverk, vilket de meniga soldaterna 

inte var. Att Ehrensvärd ändå inte glömde bort de sistnämnda framgår nedan. 

 

Exemplen Wrede och de Bruce 

För att ytterligare exemplifiera förhållandet mellan Ehrensvärd och hans medarbetare vid 

fästningsbygget kan vänskapen mellan honom och Fabian Casimir Wrede (1724–1795) 

respektive Anders de Bruce med fördel beskrivas. Wrede och Ehrensvärd hade lärt känna 

varandra under kriget 1741–1743, under vilket Ehrensvärd fungerade som adjutant för de 

svenska truppernas överbefälhavare. Wrede, som var fjorton år yngre än sin blivande vän, 

var fortfarande volontär vid Fortifikationen vid krigets utbrott. Hans deltagande i hattarnas 

krig blev inte långvarigt, eftersom han trädde han i fransk tjänst som kapten 1742.204 Ändå 

får vi anta att han gjort någon form av intryck på Ehrensvärd, eftersom denne som sagt 

själv ansökte om att få honom som medarbetare i februari 1749. Ehrensvärds anhållan till 

tronföljaren var bestämd, eftersom han sade sig räkna med Wredes hjälp för att kunna få 

gjort årets planerade arbete.205 

 

Samma månad som Ehrensvärd bad om att Wrede skulle skickas till fästningsbygget 

befordrades denne till generalkvartermästarelöjtnant vid den fortifikationsbrigaden i 

Finland, en post som blivit ledig efter Nordenberg.206 Därmed blev Wrede formellt en av 

Ehrensvärds närmaste medarbetare inom fästningsbygget. I praktiken kom han ofta att 

fungera som en länk mellan Ehrensvärd och von Rosen, särskilt i och med att han 

upprepade gånger övertog Ehrensvärds ansvar vid dennes frånvaro vid fästningsbygget. 

Wredes brev till Ehrensvärd har bevarats i ett större antal och utgör en egen helhet i den 

Ehrensvärdska samlingen.207 I motsats till Ehrensvärds sakliga rapportering till sina 

överordnade är Wredes rapporter författade som brev till en vän, öppna och personliga. 

                                                 
203 Ehrensvärd till de Bruce 2.7.1756 och 24.9.1762, Utgångs originalbrev, FR 515, RA. 
204 Ericsson 1939, 139–140. 
205 Ericsson 1939, 158. 
206 Ericsson 1939, 140 
207 Brev vol. 1., Augustin Ehrensvärds papper, Ehrensvärdska arkivet, KA. 
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Hans kommentarer om von Rosens ibland överdrivet noggranna kontrollbehov har blivit 

klassiker inom Sveaborgs historia.208 

 

I sin egenskap av generalkvartermästarlöjtnant, Ehrensvärds ställföreträdare och lokal 

fortifikationsbefälhavare i Lovisa (1751–1756) särskiljer sig Wrede från många av de 

övriga officerarna vilka tillägnades namn på mindre fästningsverk. De innehade vid 

tidpunkten för namngivningen lägre militära grader och mindre ansvar vid fästningsbygget 

i förhållande till honom. Inom ramen för en analys av namnbeståndet kunde Wrede lika bra 

räknas till de högre militärer och ämbetsmän vilka involverats i fästningsarbetet som till 

Ehrensvärds underordnade. Det är den nära personliga vänskapen till Ehrensvärd och det 

faktum, att han tillägnades ett utanverk i stället för en bastion i huvudvallen på Vargö, som 

förankrar honom bland Ehrensvärds ”stallbröder”. Under det första året på Sveaborg bodde 

han och Ehrensvärd i två mindre trähus bredvid varandra. Att först och främst definiera 

honom som vän ligger närmare till hands än att sätta honom i samma kategori som 

generalguvernören, dennes adjutant eller landshövdingarna i de närliggande länen. 

 

Slutligen särskiljer sig Wrede från alla övriga namnförebilder genom den tenalj som 

tillägnades honom. Medan de övriga tenaljerna på Sveaborg bär ett enda namn,209 

förekommer tenaljen med Wredes namn i formerna Fabian Wrede, Fabian Casimir Wrede 

och Casimir Wrede. Det sammansatta namnet kan naturligtvis ses som ett försök att tydligt 

markera skillnaden mellan tenaljen i fråga och bastion Wrede, som namngivits efter 

antingen Henrik Jakob eller Fabian Wrede. Tenaljen och bastionen var emellertid inte de 

enda fästningsverken med samma namn och hade en dylik åtskiljning varit motivet, skulle 

följaktligen åtminstone två av de tre bastionerna Gyllenborg ha kunnat bära både för- och 

släktnamn. I stället bör tenaljen på Vargö ses som en hedersbetygelse i särklass. Genom att 

utnyttja tenaljens form av ett fästningsverk med tre uddar kunde Ehrensvärd ge Fabian 

Casimir Wredes tredelade namn åt verket. Eftersom namnet är det enda namnet på 
                                                 
208 Nikula (1960, 133) citerar ett brev daterat i oktober 1750, där Wrede frågar sig ”Vad sin tusende djävlar 
skall jag göra med den mannen, omöjligen hinner jag rapportera allt vad jag gör om dagen.”, medan Ericsson 
(1939, 189) bland annat citerar Wredes uppgivenhet i samband med von Rosens personliga inspektioner på 
Sveaborg: ”Excellensens brutala reprocher i allt folks åsyn förargar mig mest, så att jag giver mig dj-n på, att 
jag går min väg från allt ihop, om han än en gång hutlar mig.” 
209 Tenalj Heming/Fleming (?) på Gustavssvärd och tenalj Bruce på Vargö. Utanverket Kyhlenbeck på 
Gustavssvärd betecknas ibland som tenalj. 
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Sveaborg och i Lovisa som syftar på en adlig person och utgör något mer än ett släktnamn 

är det knappast en överdrift att lyfta fram dess särställning. Med andra ord kan det 

fästningsverk Wrede tillägnades ses som en större hedersbetygelse både i förhållande till de 

bastioner som namngavs efter militärer av högre grad och till de övriga utanverken. 

 

Anders de Bruce (1723–1787) tillägnades också en tenalj på Vargö, men den hette i 

enlighet med de övriga fästningsverken enbart tenalj Bruce.210 I motsats till Wrede verkar 

de Bruce ha varit en medhjälpare som först i och med tjänstgöringen i Helsingfors och vid 

Sveaborg blev en allt närmare vän till Ehrensvärd. Bland de bevarade breven från 

Ehrensvärd till de Bruce är det första ett formellt och hövligt fattat meddelande om att de 

Bruce kommer att ta emot överseendet över arbetet på Broberget.211 Senare lyser ett starkt 

förtroende igenom breven som tidsmässigt sprider ut sig över 1750- och 1760-talet. Efter 

det inledande ansvaret för Broberget tjänstgjorde de Bruce på Sveaborg till 1763. I sin 

presentation av de Bruce betonar F. Wernstedt att den tretton år yngre medarbetaren och 

vännen influerades av Ehrensvärd under deras långa samarbete. 

 

Liksom vad gäller många av de övriga medarbetarna befrämjade Ehrensvärd de Bruces 

karriär genom att vid flera tillfällen tala för hans befordran inför tronföljaren. Redan i 

januari 1748 skrev Ehrensvärd till Adolf Fredrik och bad om avancemang för de Bruce. 

Denne hade enligt Ehrensvärd förtjänstfullt arbetat i Finland i tre år utan en endaste 

befordran, samtidigt som tre eller fyra yngre volontärer fått avancera.212 När de Bruce 

samma år på sommaren hade hittat en löjtnant vid Österbottens regemente som ville ge 

honom sin plats, var det åter Ehrensvärd som förde ärendet till tronföljaren.213 På samma 

sätt som Ehrensvärd i sina befordringsärenden vände sig till personer i högre positioner och 

med större inflytande t.ex. i rådet, kunde de Bruce lita på att Ehrensvärds direkta kontakt 

till generallisimus Adolf Fredrik främjade hans befordringsärenden. I sina brev till de Bruce 

intygar Ehrensvärd att han talat för sin väns sak: i december 1751 heter det att ”det är ens 

                                                 
210 För de Bruce se Wernstedt 1931. 
211 Ehrensvärd till de Bruce 5.5.1748, Utgångs originalbrev, FR 515, RA. 
212 Ehrensvärd till H.K.H. 19.1.1748, FR 393, RA. 
213 Ehrensvärd till H.K.H. 16.7.1748, FR 393, RA; Ericsson 1939, 143. 
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skyldighet att biuda till all ting för de flitige” och i april 1752 ”Min Gode fader Bruce jag 

ska biuda till att giöra alt hwad jag kan till Er befordran.”214 

 

Ifall relationen mellan de Bruce och Ehrensvärd skall kunna beskrivas som jämbördig i 

motsats till ett ensidigt beroende, förutsätter det ett socialt utbyte av tjänster och gentjänster 

samt förekomsten av tillit från båda sidorna. Vi kan följaktligen fråga oss vad Ehrensvärd 

förväntade sig av de Bruce som tack för stödet i befordringsärenden, förutom redan visad 

flit vid befästningsarbetet. Ur breven framgår att de Bruce under Ehrensvärds frånvaro på 

1750- och 1760-talet fick sköta sin äldre väns praktiska ärenden och sociala förpliktelser. 

Från Stockholm skrev Ehrensvärd t.ex. 1756 flera gånger under pågående riksdag för att be 

de Bruce förbereda hans rum inför hans ankomst.215 Senare fick de Bruce ta hand om 

ärenden av större proportion, t.ex. då Ehrensvärd i mitten av 1760-talet ville byta ut sitt 

rusthåll i Björneborg mot något rusthåll närmare Helsingfors. de Bruce skötte av allt att 

döma förhandlingarna på ort och ställe och gavs fullmakt att enligt sitt omdöme uppgöra 

villkoren för bytet.216 de Bruce deltog inte i Pommerska kriget på grund av tjänstgöringen 

vid fästningsarbetet och därmed kunde Ehrensvärd förmedla hälsningar till sina 

bekantskaper i Helsingfors via honom. Uppmaningarna att hälsa ”alla vänner” är så vanliga 

att uppdraget framstår som en social förpliktelse som Ehrensvärd lade i de Bruces 

händer.217 Det är inom detta ömsesidiga förtroende vi bör se Ehrensvärds insatser för de 

Bruces karriär. 

 

Ett sista bevis på den förtroendefulla relationen mellan Ehrensvärd och de Bruce är att 

tjänsterna inte bara omfattade personliga ärenden. När de Bruces svåger anlände till 

Pommern i oktober 1758 meddelade Ehrensvärd de Bruce att han låtit tillsätta denne som 

sergeant vid artilleriet, eftersom ingen annan vakans hade funnits. Detta var inte sista 

                                                 
214 Ehrensvärd till de Bruce 4.12.1751 och 10.4.1752, Utgångs originalbrev,  FR 515, RA; de Bruce 
befordrades varken 1751 eller 1752, utan först 1756 till kapten i armén. Däremot naturaliserades han och hans 
bröder som svenska adelsmän 1752, vilket eventuellt kan ha varit den ”ansökning” breven gällde; Wernstedt 
1931, 396. 
215 Ehrensvärd till de Bruce bl.a. 26.5.1756 och 2.7.1756, Utgångs originalbrev, FR 515, RA. 
216 Ehrensvärd till de Bruce 24.9.1764 och 18.1.1765, Utgångs originalbrev, FR 515, RA. 
217 Från Stralsund skrev Ehrensvärd t.ex. och bad honom hälsa alla vänner: ”[…] börja med Landshövdingens 
hus, Baarmans och slut wid wår Kiäcka murmästare.” Ehrensvärd till de Bruce 4.10.1759, Utgångs 
originalbrev, FR 515, RA. 
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gången ärendet behandlades, eftersom de följande breven visar att de Bruce tydligen hade 

yrkat på en bättre ställning för sin svåger, antagligen på anmodan av sin svärfar. Ehrensvärd 

försökte i flera brev förklara sin sits bland annat genom att förklara hur förödande 

befordringar på endast social grund kunde vara för moralen bland officerarna. Till slut såg 

han sig ändå tvungen att ordna med en adjutantsplats för de Bruces svåger.218 Denna episod 

visar vidden av Ehrensvärds och de Bruces förhållande, som för båda två verkar ha varit en 

viktig del i ett nätverk där förmåner förutsatte vissa förpliktelser. Ett formellt erkännande 

fick detta förhållande slutligen 1768 när de Bruce dubbades till riddare av Svärdsorden i 

Åbo. Den kungen hade befallt att dubba de Bruce var ingen mindre än Ehrensvärd.219 

 

                                                 
218 Ehrensvärd till de Bruce 8.10.1758, 22.8.1759, 30.5.1760, 8.8.1760, Utgångs originalbrev, FR 515, RA. 
219 Ehrensvärd informerade de Bruce om valet av plats och tidpunkt i ett brev daterat 1.3.1768; Utgångs 
originalbrev, FR 515; RA; kallelsen till riddare hade skett året innan enligt Wernstedt 1931, 396. 
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V Den politiska kontexten – namnen och samhället 
 

Analogi eller innovation – en jämförelse med samtida och äldre namn 
på fästningsverk 
 

Förebilderna Göteborg och Karlsvärd 

Göteborg var en typisk befäst stad, där försvarsaspekten beaktats från första början. Staden 

fick sina första privilegier under början av 1600-talet. Från och med 1670-talet iståndsattes 

den redan förfallna försvarsanläggningen till en modern bastionfästning. Namnet Göteborg 

andades därmed under följande sekel historia och modernitet på samma gång. Det var 

säkert denna prestige Ehrensvärd ville överföra på den nya anläggningen vid Helsingfors 

när han föreslog namnet Sveaborg 1750. Men här slutar likheterna vad gäller 

namnbeståndet. I öst var det i stället Ulrikasborg och Lovisa som fick överta den 

namngivningstradition vi kan se i Göteborgs bastioner. De hade nämligen huvudsakligen 

kungliga namn, vilket var mycket vanligt i Sverige både under 1600- och 1700-talet (se 

nedan). På några relationsritningar över Göteborg från slutet av 1600-talet och 1700-talets 

första år står följande bastionnamn att läsa: Sankte Erik, Gustavus Primus, Johannes Rex, 

Prins Fredrik, Carolus Rex, Prins Gustav, Gustavus Magnus, Prins Karl, Johannes Dux, 

Prins Ulrik, Carolus Dux, Prinsessan Hedvig, Christina Regina, Regeringen, Hållgården, 

Badstugubastionen, Sandgårdsbastionen.220 

 

Trots att bastionerna vid Ulrikasborg namngavs enligt samma principer, verkar det här inte 

ha varit en tradition Ehrensvärd ville följa i försvarsanläggningarna vid Helsingfors. De sex 

bastionerna vid Ulrikasborg var bara några stycken i jämförelse med Sveaborgs myriad av 

fästningsverk och sjöfästningen saknade helt kungliga namn, om vi bortser från 

Gustavssvärd. I Lovisa namngavs de första bastionerna efter kungligheter samma år som 

staden och fästningen fick sitt nya namn. Kopplingen mellan namnet Lovisa och 

Ehrensvärd är som sagt oklar, trots att vi vet att han avsåg ett kungligt namn för den nya 

                                                 
220 Ritningarna är daterade 1682 (mikrokort F 071/154), 1690 (F 071/157) och 1701 (F 071/179); Svenska 
stads- och fästningsplaner, KA. 
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gränsstaden.221 De kungliga bastionnamnen var ändå kanske, liksom stadens namn, enbart 

en följd av konungens besök i staden, en ceremoniell nödvändighet. Intressant är att 

namnen Ungern och Rosen dyker upp aningen tidigare än namnen på Lovisas 

huvudbastioner med kungliga namn. Inte heller i Lovisa kan praxisen med bastioner 

namngivna efter kungligheter därmed anses ha prioriterats. I varje fall begränsades 

Ehrensvärds tillämpning av traditionen till Ulrikasborg och Lovisa, medan Svartholm och 

Sveaborg representerade en helt annan princip. 

 

Fästningen Karlssvärd som enligt Ehrensvärds egen utsago var förebilden för Gustavssvärd 

fungerade lika lite som Göteborg som inspirationskälla vad gäller enskilda bastioner. 

Anläggningen utanför hamnen Slite på Gotland hade påbörjats i början av 1710-talet och 

omfattade endast fem bastioner. Här rör det sig alltså om en betydligt yngre och mycket 

mindre fästning än Göteborg, ett förhållande som speglas i namngivningen av Gustavssvärd 

som en mindre del av den stora sjöfästningen Sveaborg. Men som sagt utgörs den enda 

onomastiska analogin mellan anläggningen utanför Gotland och på Vargskär utanför 

Helsingfors av de två namnen Karlssvärd och Gustavssvärd. De fem bastionerna på den 

gotländska fästningen representerade de facto en rätt udda namngivning, som knappast 

hade kunnat tillämpas i ett större sammanhang. Bastionerna var döpta efter delarna på ett 

svärd i anspelning på hela fästningens namn: Klingan, Fästet, Knappen, Doppskon, 

Baljan.222 Westerbeek Dahl nämner bastionerna på Karlssvärd som ett exempel på en 

spetsfyndig namngivning utan anknytning namnbestånd vid andra fästningar.223 

 

Här lönar det sig inte att se en namngivningstradition, vilket också förhindrar analogier med 

andra försvarsanläggningar, bland dem Sveaborg och Gustavssvärd. Till och med om 

Ehrensvärd hade gått in för samma linje, skulle en lika fyndig lösning knappast ha fungerat 

på Gustavssvärd, för att inte tala om Sveaborg, där bastionernas antal var långt fler. 

Karlssvärd kan därmed sägas ha saknat en namngivningstradition att bygga vidare på, 

medan Göteborg representerade en tradition från en svunnen tid, 1600-talets stormaktstid, 

                                                 
221 Se ovan s. 34–35. 
222 Namnen syns bl.a. på en ritning från 1741 (mikrokort F 137/209, Sverige. Stads- och fästningsplaner, KA) 
och på en relationsritning över arbetena 1760–1764, Fig.16. i Ericsson 1945. 
223 Westerbeek Dahl 1997, 73. 
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som Ehrensvärd med sin namngivning tog avstånd från. Intressantare är alltså att granska 

huruvida de parallella projekten i Skåne uppvisar analogier med namngivningen på de nya 

fästningarna i öst. 

 

Parallellerna i Skåne 

De utvidgningar som skedde i försvarsanläggningarna vid de skånska fästningarna 

Kristianstad och Landskrona är särskilt intressanta som jämförelseobjekt, eftersom arbetet 

på dem, liksom på de finska fästningarna, var en följd av Ehrensvärds och von Liewens 

försvarsplaner under riksdagen 1746–1747. Försvarsstrategiskt handlade det som ovan 

beskrivits till och med om samma lösning: en place d’armes i Kristianstad och en 

gränsfästning i Landskrona. Ehrensvärd hade personligen stått för den ursprungliga planen, 

som i förminskat format förverkligades under von Liewens ledning. På en punkt skilde sig 

de skånska och de finska fästningsbyggena ändå markant från varandra. Både Kristianstad 

och Landskrona hade varit befästa sedan länge, den förra sedan 1500-talet och den senare 

sedan 1600-talet. Försvarssystemet kring och grundplanen för Kristianstad hade dessutom 

utarbetats och påbörjats innan området övergick i svensk besittning, vilket syntes i stadens 

namn.224 I motsats till Degerby och Helsingfors, där arbetet startade från noll, handlade det 

i Skåne alltså om att utvidga eller flytta existerande försvarsanläggningar. Det här måste 

beaktas, då vi studerar namngivningen av nya fästningsverk, eftersom även de var en 

utvidgning av ett redan existerande namnbestånd. 

 

von Liewen anlände till Kristianstad i mars 1748. En av hans första åtgärder var att fortsätta 

de restaureringsåtgärder som avbrutits på 1730-talet i brist på resurser. Samtidigt 

planerades en förstoring av vissa fästningsverk för att uppfylla de nya kraven som place 

d’armes.225 På 1749 års relationsritning står följande namn att läsa: Götarike, 

Södermanland, Småland, Uppland, Drottningen, Gustav Arvprins, Konungen, Finland, 

Västergötland, Östergötland och Svearike.226 Av dessa verk hade bastionen Gustav 

Arvprins eller Prins Gustav påbörjats samma år, vilket tyder på en snabb namngivning. 

Kristianstads bastionnamn anknyter delvis till samma tradition som Göteborg med namn 

                                                 
224 Ericsson 1945, 135–136. 
225 Ericsson 1934, 248–249; Ericsson 1945, 138. 
226 Mikrokort F 125/456, Sverige. Stads- och fästningsplaner, KA. 
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efter samtida och historiska kungligheter. De flesta namnen representerar däremot en annan 

utbredd namngivningspraxis, nämligen geografiska namn med anknytning till olika delar av 

det svenska riket. Denna praxis syns också i en del av Westerbeek Dahls danska exempel 

och han ser en möjlig förebild i Nederländerna. Där namngavs många bastioner efter de 

nederländska provinserna under 1500-talets frihetskrig, vilket Westerbeek Dahl tolkar som 

ett medvetet uttryck för sammanhållning. I Kristianstad hade bastionnamnen en liknande 

funktion i form av ett medvetet uttryck för den före detta danska fästningens svenska 

tillhörighet.227 

 

I Landskrona utgjordes fästningsbygget inte bara av förstärkningar och reparationsarbeten. 

Enligt den ursprungliga mycket omfattande planen skulle hela staden flyttas och nya 

fästningsverk anläggas kring den nya staden. Det redan existerande citadellet skulle utgöra 

ett utanverk i de nya anläggningarna och på grundet Gråen skulle ett nytt citadell uppföras.  

Trots att Ehrensvärds ambitiösa plan snabbt förminskades på anmodan av von Liewen 

genomfördes aldrig mer än en tredjedel av de planerade försvarsverken kring staden. Därtill 

uppfördes det nya citadellet på Gråen.228 De verk som byggdes anslöt sig till traditionen 

med kungliga namn och det nya citadellet fick namnet Adolfs Fäste. Bastionerna och de 

övriga fästningsverken på citadellet fick namnen Lovisa Ulrica, Adolf Fredrik, Sofia 

Magdalena, Fredrik Adolf, Carl och Gustav. I det gamla citadellet syntes det kungliga 

motivet enbart i bastion Carolus. De övriga bastionerna hette Wrangel, Landskrona, Banér 

och helt enkelt Norra Bastion, Västra Bastion osv. I jämförelse med det äldre citadellet 

uppvisade Adolfs Fäste konsekvens och en starkare koppling till samtiden. De nya 

bastionerna representerade den aktuella kungafamiljen inklusive en ingift medlem (Sofia 

Magdalena), medan det gamla fästet bara hade uppmärksammat kungen. Namngivningen i 

Landskrona var därmed aktuell, utan att von Liewen för den skull vågade frångå gamla 

traditioner på samma sätt som Ehrensvärd. En snabb genomgång av övriga svenska 

fästningar förstärker bilden av Ehrensvärd som innovatör och von Liewen som 

traditionsbunden namngivare. 

 

                                                 
227 Westerbeek Dahl (1997, 72–73) nämner Malmö, där bastionerna är namngivna efter bl.a. svenska städer, 
som ett exempel på hur de skånska fästningarna fick explicit svenska namn efter freden i Roskilde 1658. 
228 Nilsson 1963, 39–40. 
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Namnmönster vid övriga svenska fästningar 

En genomgång av ritningarna över svenska fästningar, skansar och andra försvarsverk i 

Krigsarkivets plansamling visar att Göteborg, Kristianstad och Landskrona är talande 

exempel för den svenska namngivningen av fästningsverk. Hälften av alla de 

försvarsanläggningar som redovisas i Bilaga 4 uppvisar fästningsverk med kungliga namn. 

Det här gäller allt från viktiga och stora anläggningar som Karlskrona och Riga till mindre 

anläggningar som Dalarö skans i Stockholms skärgård. I namngruppen ingår både namn på 

regenter, på övriga medlemmar i kungafamiljen och allmännamn med syftning till 

kungahuset, t.ex. Drottningbastion (Visby), Kungvallen (Narva) och Prinsessan (Riga).  

 

Vid sidan om de kungliga namnen är geografiska namn med syftningar på olika delar av det 

svenska riket också rikt representerade. Båda traditionerna har en officiell karaktär med 

anknytning till statsmakten. Båda två kan också anses ha en representativ och demonstrativ 

funktion anpassad till fästningsverkens defensiva funktion. Rikets utposter vid gränsen till 

fientliga områden, som fästningarna i Skåne eller i Östersjöprovinserna, knöts på så vis 

symboliskt till det svenska riket. Utan att gå närmare in på kronologin, kan man konstatera 

att åtminstone de flesta av exemplen på dessa två namntraditioner representerar 

stormaktstiden med dess starka kungamakt. Det här är så klart en följd av att omfattande 

fästningsarbeten utfördes under Erik Dahlbergs tid som fortifikationsdirektör, men berättar 

också något om epokens val av symboler. Enbart bland Östersjöprovinsens fästningar 

uppvisar Dorpat, Narva och Riga svenska kungliga namn, medan Revals bastioner 

namngavs efter svenska landskap och provinser. När Fredrikshamn senare byggdes för att 

ersätta det förlorade Viborg, fick bastionerna namn efter städer innanför de nya gränserna i 

öst: Tavastehus, Villmanstrand, Helsingfors, Åbo, Fredrikshamn och Nyslott. De 

geografiska namnen hade således inte förlorat sitt symbolvärde i frihetstidens Sverige och 

som exemplet Landskrona visat, fortsatte också det kungliga motivet att tillämpas på 1700-

talet. 
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Trots att de ovan beskrivna namnmönstren syns på majoriteten av de fästningar som 

behandlas här är namnbeståndet rikare och mera omväxlande än vad de hittills nämnda 

exemplen låter antyda. En föga överraskande grupp utgörs av namn som syftar till 

bastionens läge i försvarsanläggningen. I Halmstad heter till exempel bastionerna på en 

ritning från 1695 Slottsbastion, Möllebastion, Västra Bastion, Klosterbastion och Norra 

Bastion.229 Vid både Stegeborg och Varberg finns en ”smedjebastion” och vid Bohus 

vittnar namnet Kyrkohörnet om försvarsverkets närhet till en kyrka. De här namnen bör ses 

mot namngivningens praktiska motivering: att särskilja mellan flera mindre fästningsverk 

på en och samma fästning var långt viktigare för manskapet på ort och ställe än att välja 

namn med starkt symbolvärde. Vid sidan om namn som hänvisade till fästningsverkets läge 

finner vi följaktligen också namn som hänvisar till dess utseende, t.ex. Grosse och Kleine 

Ravelin i Viborg. 

 

Detta konkreta behov av att skilja åt verk var ändå inget hinder för kreativ skaparglädje, 

vilket bevisas av den stora mängd namn som varken representerar en fysisk 

lägesbeskrivning eller en officiell syftning till kungahuset och riket. Bland de motiv som 

förekommer på flera försvarsanläggningar och därmed kan klassas som namnmönster 

finner vi t.ex. namn på djur, himlakroppar, stjärnbilder och mytologiska figurer. Karlskrona 

är ett typexempel med namn som Neptunus, Eolus, Aurora, Castor, Söderstjärna, Pollux, 

Havsfrun, Hector och Achilles. I Pernau återfinner vi namnet Morgonstjärna vid sidan om 

Aftonstjärna samt Sol, Jupiter, Mercurius, Luna, Venus, Saturnus och Mars. De 

mytologiska namnen och stjärnbilderna utgjordes naturligtvis delvis av samma namn och 

hade ett gränsöverskridande symbolvärde i jämförelse med de nationella kunganamnen. 

Djurnamnen är svårare att analysera som en helhet. Huruvida mer eller mindre exotiska 

djur, till exempel Marsvin, Havsörn, Valfisken och Delfin i Neumünde230 och Elefanten vid 

Ålabodarna norr om Landskrona, eller mäktiga fåglar som Örnen, Höken, Tranan och Svan 

i Arensburg innebar prestigefyllda eller humoristiska namn för samtiden är svårt att avgöra. 

 

                                                 
229 Mikrokort K 008/156, KA. Förutom ovan nämnda bastioner syns en vid namn Våghals. 
230 Marsvin kan här antas ha använts med den gamla innebörden ”tumlare”, som passar in i det havsrelaterade 
temat. 
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Intressant är att inga av de ovan nämnda namntraditionerna återfinns på Sveaborg eller på 

Svartholm. Vi måste ty oss till mindre vanliga namnförekomster för att finna möjliga 

förebilder för den Ehrensvärdska namngivningen. På vissa försvarsanläggningar syftar 

namnen på fästningsverken till karaktärsdrag eller dygder. Namnen på Åsagärdets redutter  

nära Landskrona har en uppfordrande klang och beskriver förväntningarna på manskapet: 

Stå bi, Håll an, Ge på, Titt ut, Lyss på, Mördaren, Hurtig, Grenadjären, Flink och 

Våghalsen.231 Narvas huvudverk bär namn efter latinska begrepp och upplyser betraktaren 

om det som står på spel under ett slag eller en belägring: Victoria, Honor, Gloria, Fama, 

Triumph, Fortuna, Spes, Justitia och Pax. Här närmar vi oss trion Ära, Dygd och Godt 

samvete på Sveaborg, men associationerna och kontexten är inte identiska. Den latinska 

namnkedjan i Narva för tankarna till antika dygder och fokusen ligger på det som stora 

krigare kan förvänta sig av en seger: ära, berömmelse och triumf. De begreppsliga namnen 

på Sveaborg är av en mer allmän karaktär. Ära, dygd och gott samvete kopplas inte här 

ihop med seger eller fred, utan står för sig själva. I motsats till berömmelse och triumf talar 

de om vad individen bör kräva av sig själv, inte av omgivningen. Vi kan anta att det enda 

överlappande begreppet, ära, också har en annan innebörd som bastionnamn på Sveaborg i 

jämförelse med systerbegreppet honor vid Narva (se nedan). 

 

Slutligen bör en liten men för denna analys viktig namngrupp lyftas fram: personnamnen. 

Vid sidan om de många kungar, drottningar, prinsar och prinsessor som fått fungera som 

namnförebilder finns några exempel på andra samtida eller historiska personer bland 

bastionnamnen. De fem bastionerna vid Järpe skans heter Ulrica, Päder, Strombergh, 

Palmquist och Leijonsparre. Paul Ludvig Leijonsparre (1657–1733) var 

fortifikationsofficer och hade utarbetat förslag till många fästningar, bl.a. Stettin och 

Kungsholmen vid Karlskrona. Magnus Palmquist var direktör över fortifikationen mellan 

1705 och 1719. Vid Landskrona finner vi som sagt bastionen Wrangel vid det gamla 

citadellet och i Karlskrona sticker namnet Wachtmeister ut mitt bland svenska prinsessor, 

mytologiska figurer och himlakroppar. En möjlig förebild för det förra namnet är riksrådet 
                                                 
231 Här kan en parallell ses till namngivningen av artilleripjäser, en tradition som antagligen existerade redan 
före bastionfästningens uppkomst. På Hôtel des Invalides innergård i Paris kan klassiska franska kanoner 
skådas och många av de dekorativt ingjutna namnen uttrycker samma tanke om styrka och uthållighet som 
Åsagärdets redutter: Le Combattant (Kämpen), L’invincible (Den Oövervinnelige), Le Solide (Den Tålige) 
osv. 
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och fältmarskalken Carl Gustaf Wrangel af Salmis (1613–1676), som ledde de svenska 

trupperna under 30-åriga kriget 1646–1648. Andra alternativ är också möjliga, eftersom vi 

har att göra med en gammal tyskbaltisk adelssläkt som bidragit till Sveriges historia med 

både riksråd och generalguvernörer. 

 

Villmanstrand kunde ha utgjort en i tid och rum närmare, möjlig förebild för den 

Ehrensvärdska namngivningen. Staden befästes med små medel under 1720- och 1730-talet 

och de fästningsverk som namngavs, två redutter, fick namnen Friesenheim och Faber efter 

landshövdingen i Savolax och Kymmenegårds län Johan Henrik Friesenheim och 

överstelöjtnanten Jacob Johan Faber. Den sistnämnde hade lett befästningsarbetet på orten. 

Parallellerna till Ehrensvärds namnpraxis begränsar sig ändå i alla ovan nämnda fall till det 

övre skiktet av personnamnen vid de finska fästningarna. Att namnge ett fästningsverk efter 

Fortifikationens direktör eller en landshövding kan knappast jämställas med att förära en 

vanlig fortifikationskapten med en bastion namngiven efter honom. Dessutom hade de ovan 

nämnda personerna militära meriter som kunde motivera namngivningen av ett 

fästningsverk. Så var inte fallet på Sveaborg, vilket gör att vi måste analysera namnen där 

ur andra än enbart militära perspektiv. 

Sin tids spegel – bastionnamnen som politiska indikatorer? 
 

« Ces Messieurs qui ont travaillé au reussite des traveaux » 

Oberoende av vilka förebilderna för den Ehrensvärdska namngivningen var, om det fanns 

en förebild bland andra fästningar, måste bastionnamnen ha haft en innebörd för sin samtid. 

Vi kan se frihetstidens parlamentariska system och försvagade kungamakt som en 

förutsättning för uppkomsten av en namngivning centrerad kring personnamn i motsats till 

äldre tiders kungalängder, men just det parlamentariska systemet borde ha satt gränser för 

Ehrensvärds namnval. Varje riksdag granskades fästningsarbetet, vilket gav namnen en 

både stor och kritisk publik. Det är därför som Ehrensvärds sociala nätverk inte räcker till 

som förklaringsmodell, annat än vad gäller de mindre fästningsverken. Av större vikt är att 

förstå vilka de offentliga motiveringarna till enskilda namn kan ha varit, vilket inte utesluter 

nätverket som en kompletterande förklaring. Två föremål för en offentlig hedersbetygelse 
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kan lyftas fram: den lokala eliten som involverades i fästningsbygget och politiker med 

anknytning till hattarna eller till beslut till fördel för fästningsbygget. 

Den lokala eliten 

 
När Ehrensvärd i sitt brev till tronföljaren 1749 talade om de personer som bidragit till 

arbetets framgång, avsåg han antagligen de lokala ämbetsmän och högre militärer som 

involverats i fästningsarbetet. Samlingen ”Bref och memorial till von Rosen” vittnar om att 

Ehrensvärd under det första året korresponderade flitigt med general D. J. Zander vid sidan 

om den nyutnämnde generalguvernören. Från samma tidsperiod finns också en del 

brevkoncept bevarade till landshövdingen i Kymmenegårds och Savolax län Henrik Jakob 

Wrede (1696–1758) samt landshövdingen i Nylands och Tavastehus län Samuel Gustaf 

Gyllenborg (1695–1756). Det är naturligt att Ehrensvärd samarbetade med 

landshövdingarna i de län där de nya fästningarna placerades och att bastioner på Sveaborg 

namngavs efter dessa personer ter sig lika naturligt.232 

 

Samuel Gustaf Gyllenborg var inte bara landshövding, utan ingick också i den så kallade 

fästningsdeputationen för Helsingfors vilken handhade alla större uppköp till Sveaborg. 

Deputationen hade tillsatts av Kungl. Maj:t redan den 8 september 1747 och förutom 

landshövdingen var överstelöjtnant Peter von Törne, prosten J. Fortelius och borgmästaren 

H. J. Forstén medlemmar.233 Ifall det övergivna namnet Törne på den ena av Långörns 

kaponjärer syftade till Peter von Törne (1690–1765) skulle hälften av 

fästningsdeputationens medlemmar ha ärats med ett namn på ett fästningsverk, närmare 

bestämt de två adelsmännen i deputationen.234 På posten som landshövding i Nylands och 

Tavastehus län efterträddes Gyllenborg av Hans Henrik Boije af Gennäs (1716–1781) i 

                                                 
232 Henrik Jakob Wrede skulle vara en mycket sannolik förebild för namnet Wrede, om inte bastionen i fråga 
låg på Vargö i närheten av bastionerna som bär namn efter riksråd. Därmed ter sig förebilden Fabian Wrede 
(1694–1768), bror till Henrik Jakob och riksråd mer sannolik.  
233 Nikula 1960, 111. 
234 För det andra alternativet, Mikael von Törne, se s. 66. Befälet på Sveaborg och borgarna i Helsingfors 
tvistade under de första åren om priset för och kvaliteten på de livsmedel som levererades till arbetsfolket 
(Nikula 1960, 121–122, 133). Ehrensvärds konflikt med upphandlingsdeputationen tyder på att Gyllenborg 
och von Törne egentligen hedrades i egenskap av landshövding och överstelöjtnant istället för 
deputationsmedlemmar. 
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augusti 1761. En relationsritning eventuellt daterad samma år uppvisar för första gången 

namnet Boije på en kaponjär på Gustavssvärd.235 

 

Boije kan samtidigt anses representera militärerna som på ort och ställe engagerades i 

fästningsbygget, antingen genom en kommendering till de nya fästningarna eller som en 

följd av poster de innehade från förut. På våren 1748 utsågs han till major vid Björneborgs 

infanteriregemente, som åtminstone följande år arbetade på Vargskär.236 Antalet 

regementen som under åren kommenderades till de finska fästningarna var stort. Som 

exempel kan nämnas att arbetsstyrkan i Helsingfors utgjorde ungefär halva finska armén 

1750.237 Alla officerare kom inte att äras med ett namn och därmed kvarstår frågan om vad 

som i enskilda fall avgjorde namngivningen av fästningsverken. Vad gäller Boije tycks 

utnämningen till landshövding ha varit den avgörande faktorn, eftersom hans tjänstgöring 

på Sveaborg hade möjliggjort en namngivning långt tidigare. Omvänt kan namngivningen 

av kaponjären efter honom också ses som en hyllning av hans insatser inom militären vid 

övergången till en civil post. I båda fallen spelade dock båda tjänsterna in. Det samma kan 

sägas om Carpelan och Nordenskjöld. 

 

Två andra militärer med dubbelbefattning kan nämnas. Generalmajoren för infanteriet, 

Gustav David Hamilton (1699–1788), kommenderades med hela sitt regemente till Finland 

1751 och två år senare förlades regementet till Sveaborg. Ericsson nämner emellertid att 

Hamilton mottog kommendantskapet på Sveaborg redan 1751.238 Ehrensvärd och Hamilton 

var bekanta från förut, eftersom Hamilton hade lett den grupp av svenska officerare som 

1745 deltog i Fredrik II:s böhmiska kampanj, däribland den unga Ehrensvärd.239 

Kommendantsposten inrättades 1751 i januari för att en gång för alla fastställa 

ansvarsfrågan för det militära ledarskapet på Sveaborg. Under Ehrensvärds vistelser i 

Stockholm hade ansvarsfrågan tidigare varit oklar och lett till en del konflikter bl.a. mellan 

t.f. kommendören på Sveaborg, Fabian Casimir Wrede, och generalguvernören. Den första 

ordinarie kommendanten och Hamiltons företrädare blev generalmajoren Henrik Johan 
                                                 
235 Angående ritningen se ovan s. 37–38. 
236 Jacobson 1925, 239; Ericsson 1939, 162. 
237 Ericsson 1939, 179. 
238 För Hamilton se Åberg 1971; Ericsson 1939, 203. 
239 Nikula 1960, 66. 
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Aminoff (1680–1758).240 Han hade fram till 1750 verkat som överste för Nylands 

infanteriregemente. Hamilton och Aminoff tillägnades således en bastion både i egenskap 

av regementschefer och för deras insatser som kommendanter. 

 

Vid sidan om ovan nämnda exempel på militärer som under en viss tid var stationerade på 

Sveaborg som kommendanter eller regementschefer, återfinner vi ett ännu högre skikt av 

den lokala militära ledningen bland namnbeståndet både på Sveaborg och i Lovisa. 

Generalguvernören von Rosen skulle knappast ha kunnat utelämnas och hedrades som ovan 

nämnts först med ett namn på Ulrikasborg och sedan med ett namn på en bastion vid 

Lovisa. På krigsbefälets förslag hade generalmajoren Jacob Albrecht von Lantingshausen 

(1699–1769) kommenderats till att biträda von Rosen vid planeringen av det finska 

försvaret. Kommenderingen skedde i september 1747 och redan knappt ett och ett halvt år 

senare sändes han till den hotade gränsen i Bohuslän.241 Då en bastion på Gustavssvärd 

namngavs efter honom som en av de första i juli 1749 hade han därmed redan lämnat 

fästningsbygget. Förutom von Rosen och Lantingshausen var general Zander också aktivt 

involverad i befästningsarbetet. År 1748 korresponderade Ehrensvärd aktivt med honom, 

men han verkar samtidigt ha varit stationerad på Sveaborg.242 Ericsson nämner Zanders 

generallöjtnantskap som den andra honnörsposten inom det finska fästningsbygget vid 

sidan om generalguvernörskapet.243 

 

Hur placerar sig de namn som syftar till ovan nämnda ämbetsmän och militärer i rum och 

tid? De hierarkiska skillnaderna är både märkbara och överraskande. Bland de allra första 

namnen, som gavs i juli 1749, finner vi redan flera av de här personerna: Gyllenborg, 

Carpelan, Lantingshausen och Zander. Alla var namn på bastioner i hjärtat av den slutna, 

för tillfället längst hunna, anläggningen Gustavssvärd. Namnet Gyllenborg skulle komma 

att ges åt två bastioner till under arbetets gång och vem som avsågs med vilket namn är 

därmed omöjligt att veta med säkerhet. Däremot ter sig Samuel Gustaf Gyllenborg som en 
                                                 
240 Ericsson 1939, 187–188; för exempel på konflikterna mellan Wrede och von Rosen se Ericsson 1939, 188–
192. 
241 För Lantingshausen se Jägerskiöld 1979a. 
242 Se breven i samlingen ” Bref till R.R. Rosen om festningsbyggnader”, FR 518, RA; Carl Tersmeden åt kort 
efter sin ankomst till Sveaborg i april 1748 middag hos Zander tillsammans med Ehrensvärd (Nikula 1960, 
462). 
243 Ericsson 1939, 166. 
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mycket sannolik förebild för den första bastionen med detta namn. Resten av Gustavssvärds 

fästningsverk namngavs nämligen så gott som alla efter lägre militärer vilka tjänstgjort på 

Sveaborg.244 Kopplingen mellan personerna som ärades med namn och det finska 

fästningsbygget var därmed konkretare än vad gäller många senare namn och 

landshövdingen i Nylands och Tavastehus län passar bättre in i detta mönster än riksrådet 

Johan Gyllenborg eller lantmarskalken Henning Adolf Gyllenborg. 

 

Ett namn som lyser med sin frånvaro på Gustavssvärd är däremot (von) Rosen. Orsaken är 

att generalguvernören redan tillägnats en av bastionerna vid Ulrikasborg på fastlandet. Hans 

namn återfanns där sida vid sida med kungahusets medlemmar, vilket speglade hans 

position inom fästningsbygget. Mellan Ehrensvärd och tronföljaren stod enbart von Rosen. 

I och med att arbetet vid Ulrikasborg lades ned, miste emellertid bastionnamnet Rosen sitt 

värde. Liksom Helsingfors kungliga bastionnamn överfördes namnet Rosen till Lovisa, men 

den här gången placerades generalguvernörens namn inte längre bredvid kungafamiljens, 

utan bredvid generalen och lantmarskalken von Ungern-Sternberg. Man kan fråga sig 

varför von Rosen inte gavs en lika fin position som tidigare och varför han inte tillägnades 

någon av bastionerna på Sveaborg. När allt kommer omkring var namngivningen på 

sjöfästningen ännu i gång och där hade en bastion med hans namn passat in bland riksråd 

och landshövdingar. 

 

Konflikter av olika slag och olika grader mellan den detaljfixerade von Rosen och 

Ehrensvärd respektive dennes ställföreträdare är som ovan beskrivits väl dokumenterade. 

När bastionen vid Lovisa fick sitt namn på sommaren 1752 hade von Rosen redan avgått 

som generalguvernör i samband med att hans ämbete drogs in. De facto hade riksdagen 

varit väl medveten om von Rosens oförmåga att sköta sina uppgifter på ett tillfredsställande 

sätt, men avstått från att tillsätta en ny guvernör för att inte såra honom.245 Det officiella 

erkännande för sitt missnöje som Ehrensvärd således hade fått bidrog säkert till att han inte 

reproducerade namngivningen av Ulrikasborgs bastioner i Lovisa, utan flyttade ut 

bastionen med von Rosens namn ur huvudvallen. Bastion Rosen i Lovisa var dessutom 

                                                 
244 De övriga verken var alla mindre verk än ovan nämnda bastioner. Några av dem namngavs också redan i 
juli 1749, andra följande år eller senare. Om personerna bakom dessa namn se kapitel IV. 
245 Ericsson 1939, 207. 
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ingen egentlig bastion, trots att den på ritningar går under den beteckningen. Snarare var det 

fråga om ett utanverk ytter om huvudfästningen. Sammanfattningsvis lämnades von Rosen 

helt utanför namngivningen på Sveaborg och gavs vid Lovisa en isolerad position. 

Politikerna  

 
von Rosen och de övriga riksråden är exempel på att citatet ”de som bidragit till arbetets 

framgång” också kunde tolkas ur ett politiskt perspektiv genom att omskrivas till frågan 

vem som under 1746–1747 års riksdag och senare riksdagar bidrog till att fästningsarbetet 

tog fart och fortskred utan hinder. Vem påverkade utgången av för fästningsbygget 

relevanta frågor på ett gynnsamt sätt? Det stora antalet riksråd bland namnen på Sveaborgs 

bastioner vittnar om att den politiska kopplingen mellan person och namn var minst lika 

viktig som banden av mer konkret karaktär till lokala ämbetsmän respektive militärer som 

tjänstgjorde vid bygget. Vid sidan om riksråden kan de fästningsverk som vid Lovisa 

namngavs efter talmän vid riksdagarna inte anses vara exempel på något annat än en 

politisk namngivning i den mening att motiveringen bakom namnet står att finna i personen 

i frågas politiska karriär. Riksråden utgör emellertid en större grupp än talmännen och 

förtjänar därmed större uppmärksamhet. 

 

Under riksdagen 1746–1747 valdes förhållandevis många nya riksråd, eftersom de lediga 

platserna i rådet var sex till antalet. Valet var inte bara exceptionellt till sitt omfång, utan 

också i sin utföring. I början av riksdagen hade hattarna förlorat lantmarskalksvalet, men 

däremot segrat i valet av ledmöter till de olika deputationerna både inom adeln och inom 

borgerskapet.246 Malmström talar om hur partiets bästa krafter fick plats i sekreta 

utskottet,247 där många viktiga frågor, bland annat vad gäller försvaret, skulle avgöras (se 

kapitel II). Diskussionerna och valen inom präste- och bondeståndet präglades däremot av 

aktiva mössor. Enligt en sju år gammal förordning borde riksrådsvalen ha förrättats genast 

efter lantmarskalks- och talmansvalen, men på adelns initiativ sköts de upp tills vidare 

under hösten 1746. Tidpunkten för valen blev med Malmströms ord ”en öfverraskning, för 

                                                 
246 Malmström 1897, 285–286. 
247 De han nämnder vid namn är von Höpken, Ekeblad, Palmstierna, Carl Otto Hamilton, Carl Gustaf Boije, 
Hårleman, Henning Adolf Gyllenborg, Löwenhielm, Coyet och Cronhiort; Malmström 1897, 286. 
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att icke säga något värre”.248 Hattarna inom adeln lyckades nämligen få till en lösning i 

frågan strax före jul, då en stor del av bonde- och prästeståndet redan avrest i tron att sista 

plenum hade hållits inför helgen. Eftersom bondeståndet inte var berättigat att delta i 

riksrådsval, kunde val förrättas så fort prästeståndet hade gett efter för adelns och 

borgerskapets krav på att elektorsval skulle hållas.249 

 

Under dessa omständigheter var utgången given och av de sex nya riksråden var fem kända 

hattar: Nils Palmstierna, Fabian Wrede, Clas Ekeblad, Carl Stiernstedt och Anders Johan 

von Höpken. Dessutom hade två hattar, om än inte fullt partibundna, varit på förslag: Carl 

Gustaf Löwenhielm och Gabriel von Seth. Den sjätte nya medlemmen i rådet, Wilhelm 

Ludvig Taube, kopplades visserligen till mössorna genom sin bror, ett licentierat riksråd, 

men var ingen utpräglad partiman och åtnjöt aktning av båda sidorna. Valet av de nya 

riksråden kritiserades inte bara för hur det organiserades, utan också för att 

partitillhörigheten gavs större vikt än kandidaternas övriga egenskaper. Särskilt valet av 

von Höpken fick mycket uppmärksamhet på grund av att han varken i ålder eller i 

ämbetsmannagrad motsvarade en traditionell riksrådskandidat.250 Efter sin seger i 

riksrådsvalen lyckades hattarna ändra på ett tidigare beslut, enligt vilket ledamöter i sekreta 

utskottet som valdes till riksråd skulle utträda ur utskottet. Därmed kunde de nya riksråden 

som hade en plats i utskottet påverka utrikespolitiska och försvarsstrategiska beslut både 

där och i rådet.251 

 

Riksrådsvalet i december 1747 skulle inte vara av så stort intresse för denna uppsats, om 

inte alla ovan nämnda namn återfanns bland namnen på Sveaborgs bastioner. Dessutom 

ligger dessa bastioner i anslutning till varandra inom huvudfästet på Vargö. Att riksråd fått 

fungera som modell för namnen på huvudvallens bastioner har uppmärksammats inom 

äldre Sveaborgslitteratur252, men den direkta kopplingen till 1746–1747 års riksdag saknas i 

dessa beskrivningen. Ändå är sambandet knappast ett sammanträffande. Senare under 

                                                 
248 Malmström 1897, 290, 305. 
249 För en beskrivning av valet se Malmström 1897, 305-312. 
250 För att kompensera för hans unga ålder gavs von Höpken en hovmarskalksfullmakt med förfalskat datum 
strax före valet; Malmström 1897, 311. 
251 Malmström 1897, 312. 
252 Nikula 1960, 118; Gardberg & Palsila 1998, 36. 
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samma riksdag valdes von Seth till riksråd, efter att Samuel Åkerhielm begärt avsked som 

en följd av en politisk rättegång mot honom. Även namnet Seth återfinns bland bastionerna 

på Vargö. Däremot ärades två av de riksråd som utnämnts under tidigare riksdagar och 

räknades till hattarna – von Rosen och Johan Gyllenborg – samt tjänsteförrättande 

kanslipresidenten Tessin med namn på bastioner utanför Sveaborgs huvudfäste: Tessin och 

Gyllenborg med var sin bastion på Väster Svartö och von Rosen med en bastion vid Lovisa. 

Herman Cedercreutz kan anses utgöra ett undantag eftersom han valts till riksråd redan 

1742, men ändå tillägnades en bastion på Vargö. Carl Fredrik Scheffer och Carl Gustaf 

Löwenhielm förstärker å sin sida bilden av ett samband mellan namnen på Vargö och 

riksdagen 1746–1747. De valdes till riksråd 1751 och bastionerna som bär deras namn 

finns på Lilla Öster Svartö, inte på Vargö. Likaså bekräftas mönstret av kronverket Hiärne 

och bastionen Bielcke på Stora Öster Svartå, namngivna efter två senare riksråd, Gustaf 

Adolf Hiärne (1715–1805) och Nils Adam Bielke (1724–1792).253 

 

Sambandet mellan namngivningen och hattarnas politiska seger i december 1746 framstår 

ännu tydligare med tanke på att alla samtida riksråd inte tillägnades namn på fästningsverk. 

Namnet Åkerhielm på en av Stora Öster Svartös bastioner hänvisade knappast till det ovan 

nämnda riksrådet, som vid tidpunkten för namnets första belägg (1754) avgått från sin post 

sju år tidigare och under sin ämbetstid varit en av mössornas starkaste män. Eventuellt 

syftade namnet till hans bror Lars Åkerhielm (1695–1767), som 1746–1747 satt i sekreta 

utskottet och talade för kraftigare tag mot Ryssland. Lars Åkerhielm hade vid tidpunkten 

för namngivningen en lång militär karriär bakom sig och hade bland annat tjänstgjort vid 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente.254 Vid sidan om Samuel Åkerhielm uteslöts 

också riksråden greve Arvid Posse (1689–1754) och friherre Anton Johan Wrangel (1679–

1763) från namngivningen. Båda två stod tillsammans med den förstnämnda åtalad på 

mycket lösa grunder för stämplingar mot tronföljden 1747, men i motsats till Åkerhielm 

fick de behålla sina ämbeten. Att föremålen för hattarnas politiska förföljelser inte ärades 

med namn på bastioner vid de finska fästningarna ter sig föga överraskande. 

Sammanfattningsvis framstår ett tydligt mönster i Ehrensvärds namngivning. Att tillägna 

                                                 
253 För Hiärne se Grauers 1973, för Bielke se Carlquist 1924. Bielke tillhörde hovpartiet som bildats kring 
Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Hiärne var Ehrensvärds svåger och hade värvats till hattarna av denne. 
254 Elgenstierna 1998 IX, 170. 
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sittande riksråd ett namn på en bastion vid de nya fästningarna var av största vikt, men 

namngivningen hade partipolitiska gränser och en inre hierarki. De riksråd som kunde 

räknas till mössorna uteslöts och bland de riksråd som tillägnades namn gavs de som 

tillträtt under 1746–1747 års riksdag en viktigare position än de övriga. 

 

Ehrensvärds förklaring om att bastioner namngivits efter personer som bidragit till arbetets 

framgång gällde som ovan beskrivits namnen på Gustavssvärds fästningsverk, där alla 

personer namnen syftade på var militärer eller ämbetsmän med en lokal koppling till 

fästningsbygget. Namnet Palmstierna syns emellertid första gången på en ritning redan 

knappt en och en halv månad efter att Gustavssvärds fästningsverk namngivits.255 På basis 

av Ehrensvärds anhållan om att få fortsätta med samma namngivningspraxis som på 

Gustavssvärd kan vi anta att också namngivningen på politiska grunder avsåg att hedra 

personer som verkat för fästningsarbetets fortskridande.256 Vid sidan om de riksråd som 

redan nämnts kunde också alla aktiva hattar inbegripas i gruppen av personer som inom 

rikspolitiken verkat för de finska fästningarna. När allt kommer omkring var det hattarnas 

arbete för en förnyad subsidietraktat med Frankrike som möjliggjorde de stora satsningarna 

inom det fasta försvaret och likaså var fästningsbygget därefter beroende av ett politiskt 

stöd, vilket inte minst bevisas av de stora nedskärningar som följde på mössornas seger 

1765. Både som en konsekvens av Ehrensvärds uttalade namngivningspraxis och hans 

politiska nätverk kan vi alltså förvänta oss att finna många hattar bland de personer som 

ärades med namn på fästningsverk. 

 

Utan en grundlig utredning av varje persons politiska ställningstagande vid olika riksdagar 

kan minst 27 personer lätt kopplas till hattarna. Av alla de personer som tillägnades ett 

namn på en bastion eller ett mindre fästningsverk, exklusive kungligheterna, är det nästan 

hälften.257 Om man beaktar att alla som ärades med namn antagligen inte deltog i 

riksdagarna, eftersom de inte utgjorde sin släkts huvudman, stiger hattarnas andel 

ytterligare. Endast von Unger-Sternberg, Taube och Åkerhielm utgör namn som direkt kan 

kopplas till mössorna. I de två första fallen avgjorde ställningen som riksmarskalk och 

                                                 
255 Ritningen U004:14 (KA) daterad 2.9.1749. 
256 Här hänvisas åter till Ehrensvärds brev till Adolf Fredrik som citeras ovan s. 31. 
257 Personernas partitillhörighet syns i Bilaga 3. 
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riksråd namngivningen. Dessutom ansågs von Ungern-Sternberg vara en rätt opartisk 

riksmarskalk, medan Taubes partitillhörighet kunde ifrågasättas.258 Många av de hattar som 

fick se bastioner namngivna efter sig hade däremot aktivt verkat för en politik i enlighet 

med partiets ambitioner. Beredningen av alliansfrågan inleddes under hösten 1746 på von 

Höpkens initiativ. I december samma år var det Henrik Wrede som i riddarhuset yrkade på 

att det var hög tid för riksrådsval.259 Stiernstedts och von Liewens insatser under samma 

riksdag till förmån för försvaret mot Ryssland har redan omnämnts (se kapitel II). Slutligen 

kan nämnas att de talmän som hedrades med namn på Lovisas raveliner alla utom von 

Ungern-Sternberg hörde till hattarnas ledande män inom sina stånd. Olof Håkansson hade 

de facto övergått till hattarna under riksdagen 1751–1752, några år innan ravelinerna fick 

sina namn. Utan sina partipolitiska insatser inom bondeståndet hade han knappast 

kvalificerat sig för ett namn på ett fästningsverk i den östra rikshalvan. 

 

Ändå kan partipolitiken knappast anses ha varit orsaken till att enskilda namn gavs. von 

Liewen ärades med en bastion som en följd av hans medverkan i planeringen av Sveaborg, 

von Höpken ärades med en bastion i egenskap av riksråd osv. Till skillnad från de 

avgörande enskilda motiveringarna till varje namn, kan hattarnas starka representation 

endast anses spegla vissa omständigheter: att de nya fästningarna var en följd av partiets 

seger 1746, att Ehrensvärds umgänge omfattade personer med liknande politisk inriktning 

osv. I jämförelse med namngivningen av äldre fästningsverk utgör emellertid denna 

spegling av samtiden en viktig skillnad. Ingen övrig fästning inom det svenska rikets 

gränser påvisade ett namnbestånd med en liknande direkt koppling till samtida händelser. 

Det närmaste vi kommer Ehrensvärds namngivning är bastionerna vid Adolfs Fäste som 

hänvisade till hela den dåtida kungafamiljen i stället för den svenska regentlängden eller de 

enskilda fall där personer utanför kungafamiljen uppmärksammats. Namn med direkt 

koppling till den samtida politiska arenan lyser däremot med sin frånvaro. 

 

Det faktum att en dylik namngivning infördes av Ehrensvärd och under övergången till 

1700-talets andra hälft bör inte ses enbart mot bakgrund av riksdagspolitik och partistrider. 

                                                 
258 Malmström 1897, 285 och ovan s. 88; Lars Åkerhielm räknades som mössa främst genom kopplingen till 
brodern, det licentierade riksrådet Åkerhielm. 
259 Malmström 1897, 299–306. 
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Riksråden representerade när allt kommer omkring det allra översta skiktet av personerna 

bakom bastionnamnen. För att förstå Ehrensvärds namngivningspraxis i dess helhet måste 

alla namn beaktas, vilket leder till frågan vad syftet med namn av en ringare karaktär var. 

Vad förväntade sig Ehrensvärd av att namnge en bastion efter en volontär eller en kaponjär 

efter en kapten? Ett svar som enbart beaktar namnen inom Ehrensvärds sociala nätverk är 

lika ofullständig som en politisk förklaringsmodell. Det hade säkerligen i många fall varit 

lättare att utverka andra, konkretare förmåner, som en befordran, i stället för att riskera att 

högre militärer eller ämbetsmän med politiskt inflytande förargade sig över en allt för 

personlig namngivning. Att namngivningen ändå fick den sociala bredd vi sett berodde på 

att också de namn som framför allt verkar representera Ehrensvärds personliga relationer 

hade en allmängiltig funktion. Namnen var offentliga i motsats till relationen i sig och 

namngivningen hade en samhällelig betydelse som speglade mycket mer än enbart 

samtidens politiska svängningar. 

 
Ära som samhällelig dygd 

Till stöd för en sista analys av Ehrensvärds namngivning av de finska fästningsverken 

återvänder vi till de tre begreppen ära, dygd och gott samvete, vilka återfinns bland 

Sveaborgs fästningsverk. I 1700-talets idévärld var de inte bara vackra men tomma ord, 

utan hade en rent praktiskt samhällelig betydelse. Den här samhälleliga aspekten syns 

mycket tydligt i Ehrensvärds namngivningspraxis och i hans övriga verksamhet som ledare 

för fästningsbyggena. Hur viktigt begreppet ära var under andra hälften av 1700-talet har 

påpekats av Sven Delblanc i en avhandling om begreppet som motiv i epokens litteratur.260 

 

I Delblancs framställning är det särskilt strävan efter postum ära som görs till dygd av de 

yngre upplysningsfilosoferna. Delblanc kallar denna uppfattning för eftervärldsdoktrinen 

och han betonar dess betydelse för samtiden.261 Medan de radikalaste filosoferna upphöjde 

eftervärldsdoktrinen till religionssubstitut, där den dömande eftervärlden gav missförstådda 

stormän upprättelse, prisade även mindre radikala tänkare strävan efter postum ära som 

nyttig för individen och samhället. Det senare tankesättet hade sina rötter i diskussioner om 

ära och äregirighet under 1700-talets första hälft, då de antika republikernas materiellt 
                                                 
260 Delblanc 1965, passim. 
261 Delblanc 1965, 60–73. 
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värdelösa hedersbetygelser lyftes fram som det ultimata sättet att utnyttja äregirighet. I 

egenskap av samhällspessimister ansåg de äldre upplysningsfilosoferna emellertid att 

dylika system enbart fungerade i små republiker, där strävan efter ära utan ekonomisk 

vinning fick blomstra. I despotier och monarkier var den ekonomiska belöningen och 

välfärden däremot det viktigaste. 

 

Fastän filosofer som Montesquieu alltså inte ansåg att en samhälleligt nyttig äregirighet 

kunde frodas i 1700-talets monarkier, bidrog de enligt Delblanc till att äran, och då den 

stora äran (gloire) i motsats till enbart socialt anseende (honneur), blev ett nyckelbegrepp 

under återstoden av seklet. Hos Delblanc kulminerar eftervärldsdoktrinen och 

uppfattningen om äregirigheten som samhälleligt nyttig i uppkomsten av den franska 

elogen kring 1759 och dess spridning till Sverige under följande årtionden.262 Hans syfte är 

att bevisa betydelsen av denna samhälleliga, och i viss mån politiska, aspekt i det s.k. 

äreminnet och sambandet med Svenska akademiens uppkomst. Enligt Delblanc växer 

Gustav III upp under det svenska äreminnets genombrott och när han grundar Akademien 

sker det uttryckligen för att utnyttja kulten av stora män för monarkins bästa.263 

 

Om vi utgår från Delblancs kronologi tillträdde Ehrensvärd som ledare för de finska 

fästningsprojekten innan diskussionerna om ära och äregirighet hade slagit igenom i 

Sverige. Trots det är Ehrensvärds tankegångar slående lika de tendenser Delblanc lyfter 

fram hos något senare poeter, författare och akademiker. Redan i Ehrensvärds motivering 

till namngivningen av fästningsverken på Sveaborg kristalliseras uppfattningen om att 

individens äregirighet kan utnyttjas för samhällets väl. Formuleringen lyder som nämnts 

”cette maniere [att namnge fästningsverk efter personer] dimortaliser leurs diligeance est le 

vrai moyen den profiter”. Hade denna fras varit den enda, skulle dess vikt lätt kunna 

överdrivas, men det är inte bara namngivningen som Ehrensvärd motiverar med dessa 

tankar. 

 
                                                 
262 Delblanc påpekar att det akademiska äreminnets franska mästare, A.-L. Thomas, såg sin egen genre som 
ett samhälleligt medel att utnyttja medborgarnas äregirighet. Thomas kallade till och med äran för staternas 
belöningsmedel, la monnoie des états, och ansåg att man inom politiken skulle sträva efter största möjliga 
effekt med minsta möjliga medel; Delblanc 1965, 63. 
263 Delblanc 1965, 254–255. 
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I breven till Adolf Fredrik under de första åren upprepar han gång på gång samma 

motivering i ny klädnad. Främst handlar det om argument för befordringar. Några direkta 

citat kan nämnas. I juni 1748 tackar Ehrensvärd för Johan Gustaf Kyhlenbecks befordran 

genom att betona de positiva följder den haft för fästningsarbetet: 

 l’avancement de M Kylenbeck, que V.A.R. a eu la bonté de lui procuré, a 

fait un effect miraculeux sur les esprit de jeunes geans qui travaillent ici, 

voyant que ce ne que le merit qui peut gagner la faveur de V.A.R. ils se sont 

fortement proposé d’amploier tous leurs talens pour […] la meme grace 264 

Med samma förklaring om en välförtjänt belönings verkan på omvärlden ber Ehrensvärd i 

juli samma år om en befordran för Coyet: ”[…] cette recompence encouragerait les autres 

au dela que peuvent faire les bons sujets qui ont asséz de bonne volonté et d’occassion à 

servir son maitre.”265 

 

Förutom att Ehrensvärd upprepade gånger argumenterade för den positiva effekten av rätt 

riktade hedersbetygelser, varnade han också generalissimus för de negativa följder 

avsaknaden av belöningar kunde få: 

Permetéz Mr que je loue la diligeance et l’assiduité des officiers qui ont 

haté les travaux jusqu’a ce point de pouvoir commencer la maçonnerie à la 

saison ou nous sommes à present. Si jamais officiers ont merité brevet, ce 

sont surement ceux que jai eu l’honneur de proposer à quelques 

avancements etant encore à Stockholm. jose memme assurer que 

l’avancement de ces officiers avanceront les traveaux de cet année plus que 

l’ouvrage d’un moi, comme le refus ne pourrait que ralantir et affeblir 

l’ardeur ardant qui les pousse à surpasser leurs forces natureles.266 

Ifall Adolf Fredrik lät bli att befordra de officerare Ehrensvärd föreslog, fanns risken att 

den hängivna iver som hittills fått dem att överträffa sig själva skulle försvinna. Däremot 

                                                 
264 Ehrensvärd till H.K.H. 5.6.1748, FR 393, RA; Kyhlenbeck befordrades till löjtnant 1748, Ericsson 1939, 
238. 
265 Ehrensvärd till H.K.H. 16.7.1748, FR 393, RA. För liknande formuleringar se också t.ex. breven 
16.6.1749, 27.6.1749 och 4.4.1750 i samma samling. I det förstnämnda talar Ehrensvärd om hur bra 
befordringarna av två officerare skulle vara för hela fästningsbygget, ”då de andre äfven få hoppas nådig 
hågkommelse för deras flit och oförtrutenhet wid arbetet.” 
266 Ehrensvärd till H.K.H. 29.3.1750, FR 393, RA. 
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skulle nämnda befordringar enligt Ehrensvärds uppskattning påskynda arbetet med mer än 

en månad. 

 

Visserligen kan de föreslagna befordringarna inte jämföras med romarnas lagerkransar, 

medaljer och andra materiellt värdelösa belöningar, vilka i den samtida diskussionen om 

ära pekades ut som de lönsammaste medlen för att utnyttja individers äregirighet i statens 

tjänst. Officersbefattningar innebar en lön, som den svenska kronan måste stå för. 

Ehrensvärd betoning av den effekt en enskild befordran hade på hela omgivningen ligger 

ändå mycket nära resonemangen kring förtjänsttecknens och äreminnenas funktion som 

förebild med social påverkan. Ur den ovan citerade varningen står att läsa att Ehrensvärd 

ansåg att det i längden blev dyrare för armén och samhället att inte belöna de individer som 

förtjänade det än att belöna dem.  

 

Vid sidan om Ehrensvärds övertygelse om de goda exemplens slagkraft syns också tecken 

på en åtskillnad mellan äregirighet i dess större, dygdigare form och strävan efter ren 

ekonomisk vinning och socialt anseende i hans brev. När han i juli 1748 anhöll om fler 

uppsyningsmän skedde det med följande motivering: 

Den som icke rät begriper hwad flit kan uträtta och huru osynligt lättian kan 

störa tiden, tror att hwar murgesäll och hwar Corporal för sig, ska 

tilräckelig[…] skynda hwar och en sit arbete men alt sådant folk äger icke 

annat interesse än niuta Cronans penninger och skona sine krafter. Det är 

icke annat än den sanskyldige hedern, drifwen af annat hopp än 

dagspenning som kan skynda ett arbete.267 

I samma brev bad Ehrensvärd om att bl.a. Wrede, von Törne, von Schantz, Gerdes och 

Bethun skulle kommenderas till de finska fästningsbyggena. Med frasen om ”den 

sanskyldige hedern” avsågs de och de övriga officerarna som Ehrensvärd ständigt prisade 

och som han likaledes ofta själv hade handplockat. Ur Ehrensvärds beskrivning av de laster 

som uppsyningsmannen skulle motarbeta hos sina underordnade kan vi dessutom läsa ett 

avståndstagande inte bara gentemot de lata hantverkarna, utan också gentemot korpralerna. 

Det ständigt återkommande ställningstagandet för befälet präglades säkerligen också av en 

                                                 
267 Ehrensvärd till von Rosen 25.7.1948, Bref till R.R. Rosen om festningsbyggnader, FR 518, RA. 
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viss ståndssamhörighet, eftersom de officerare Ehrensvärd prisade oftast var unga 

adelsmän. 

 

Argumenteringen för befordringarnas gynnsamma effekt på arbetet vittnade om en vilja att 

utnyttja äregirighetens verkan i nuet. Den eftervärldsdoktrin som Delblanc betonar i sin 

analys av 1700-talets litteratur är emellertid också närvarande i Ehrensvärds verksamhet. 

Knapas talar i sin analys av inskrifterna på Sveaborg om hur Ehrensvärd prisade sina 

officerskollegers ”heder, minne och ära”. Genom att prisa officerarnas och manskapets 

insatser i stentavlor förevigade Ehrensvärd därmed minnet av deras förtjänster.268 Johan 

Gustaf Kyhlenbeck ärades till exempel inte enbart med namnet ett av Gustavssvärds 

utanverk, utan tillägnades också en stentavla på samma verk. Inskriptionen på stentavlan 

författades efter Kyhlenbecks död kort innan denne skulle ha lämnat sin befattning på 

Sveaborg och i den lilla texten talar Ehrensvärd om att resa ett tacksamt minne.269 

Tillsammans med namnet på hela fästningsverket förfogar vi därmed över en dubbel 

hedersbetygelse: en implicit och en explicit uttydd i text. Förutom hänvisningarna till 

enskilda personer och grupper konstaterar Knapas att stentavlorna också omfattar 

reflexioner av allmännare politisk-moralisk karaktär. Som exempel på återkommande 

begrepp med koppling till samtidens uppfattning om dygd nämner Knapas arbete, flit och 

styrka. Stentavlorna var kanske ännu mer än bastionnamnen ämnade för eftervärlden, som 

genom dem övertygades om officerarnas och soldaternas bragder.270 

 

De ovan nämnda orden arbete, flit och styrka förekommer särskilt i de stentavlor som 

ägnats hela regementen kommenderade till Sveaborg. I sin analys av dygdemönster i 

inskriptionerna nämner Knapas också stentavlan på kurtinen Gyllenborg-Carpelan, där 

Björneborgs och Tavastehus regementen sägs ha upprest fästningsverket med styrka, flit 

och enighet.271 I de andra inskriptionerna tackar Ehrensvärd bl.a. Kalmar bataljon och Dala 

och Östgöta infanteriregementen. Stentavlorna kan därmed också ses som ett exempel på 

                                                 
268 Knapas 1998, 42. 
269 I sin helhet lyder inskriptionen: Kyhlenbeks utanwärk / Kyhlenbek till heder, som med / en oförtruten 
hand, i de wärsta ti- / der, hielpte mig resa första sten / på Sweaborg, han dör under ar- / bete och försynen 
unnar mig re- / sa honom ett tacksamt minne. / Sweaborg d: 25 october 1753. / A:E: Knapas 1998, 58. 
270 Knapas 1998, 49. 
271 Knapas 1998, 48, hela inskriptionen 58. 
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det som Delblanc kallar för ”ärans demokratisering”. Från en äldre kult av stora män 

övergår man under 1700-talets andra hälft till att ägna en allt större grupp människor 

äreminnen och andra hedersbetygelser. Det är nu som en svensk biografisk litteratur i 

modern mening uppstår och i samband med diskussioner om nya statyer i Stockholm 

skapar borgerskapet sina stora män, medan adelskapet mångfaldigar sina. Ett av 

statyförslagen gällde 1756 en byst över samma Thomas Plomgren som året innan hade 

tillägnats en ravelin vid Lovisa. I äkta fysiokratisk anda föreslogs också agrara 

hedersbetygelser för allmogen som ett sätt att motverka landsbygdens skenbara 

avbefolkning.272 

 

I Ehrensvärds namngivning ser vi samma fenomen och här ligger den kanske största 

betydelsen av hans namngivningspolitik i förhållande till äldre namngivningstraditioner. 

Som vi har sett hade också enskilda personer utanför de svenska kungalängderna och 

övriga kungligheter tidigare ärats med namn på fästningsverk. De här namnen är emellertid 

procentuellt sett få och kan oftast tillskrivas en äldre kult av stora män: fältmarskalker, 

överbefälhavare osv. Bara i enskilda fall återfinns fortifikationsofficerare bland de som 

ärats med ett namn på ett fästningsverk. Ehrensvärd demokratiserar därmed på sitt sätt 

namngivningen av fästningsverk. I hans namngivning får både fortifikationsdirektörer och 

enskilda löjtnanter plats. Må hända att en viss hierarki präglar namngivningen i och med att 

de lägsta militärerna ärades med namn på raveliner, tenaljer och andra mindre verk, medan 

bastionerna reserverades för generaler och majorer. Skillnaden till tidigare namn på 

fästningsverk är ändå slående. 

 

Det är denna aspekt av den Ehrensvärdska namngivningen som är mest revolutionär och 

som kan anses spegla samtiden mest. Dessutom sker Ehrensvärds ”demokratisering” av 

namnen på fästningsverk intressant nog mycket tidigt i förhållande till den utveckling 

Delblanc beskriver. Antagandet ligger nära att uppfattningarna om ärans och äregirighetens 

samhälleliga nytta var vanliga redan innan de första gången uttrycktes i akademiska texter 

och innan det svenska äreminnet föddes som genre. Ser vi på samspelet kring befordringar 

och andra belöningar mellan Adolf Fredrik och Ehrensvärd kan vi dessutom konstatera att 

                                                 
272 Delblanc 1965, 111–114. 
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de symboliska belöningarna utnyttjades långt innan Gustav III grundade Svenska 

akademien, enligt Delblanc i samma syfte. Om Ehrensvärds motiveringar till enskilda 

befordringar är unika i sitt slag eller speglar en allmän militär praxis går inte att avgöra utan 

vidare forskning, men klart är att Delblancs eftervärldsdoktrin syns redan i namnen på 

fästningsverk och stentavlorna på Sveaborg och att den utvecklingskronologi han beskriver 

nyanseras genom dem. 
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VI Avslutning 
 

Att granska bastionnamnen på de finska fästningar som byggdes under Augustin 

Ehrensvärds ledning för att testa deras giltighet som politiska indikatorer har varit ett 

ambitiöst mål. Alla aspekter kring namngivningen av fästningsverken på Sveaborg och 

Svartholm samt i Helsingfors och Lovisa har inte kunnat klarläggas, men de förhållanden 

som klarlagts belyser ämnet ur många nya synvinklar. 

 

Vad gäller namngivningsprocessen visar relationsritningarna att fästningsverken på 

Sveaborg fick sina namn i snabb takt. Då Ehrensvärd 1756 första gången lämnade 

fästningsbygget för många år hade så gott som alla verk namngivits, trots att få av dem stod 

färdiga. I Lovisa och Svartholm var situationen en annan. Där namngavs de första 

bastionerna först fyra år efter att Ehrensvärd tillträtt på sin post. Kronologin i Helsingfors, 

där enbart Ulrikasborg med bastioner namngavs, är något oklar. Det enda explicita 

namnförslaget som kunnat påträffas gäller Gustavssvärd. Detta namn föreslog Ehrensvärd 

för tronföljaren i juli 1749. Samtidigt beskrev han det som blev hans namngivningspraxis: 

att namnge bastioner efter de ”som bidragit till arbetets framgång” och att namnge mindre 

fästningsverk efter officerare vid fästningsbygget. Formaliteterna kring namngivningen 

verkar ha varit avklarade i och med att de första namnen godkändes senare samma år. 

 

Innebörden av Ehrensvärds ord framgår ur namnbeståndet. Antalet kungligheter som ärades 

med ett bastionnamn är förhållandevis få, medan de största grupperna består av ämbetsmän 

och militärer. Med de som bidragit till arbetets framgång avsågs sålunda den lokala eliten: 

landshövdingarna som involverats i fästningsbygget samt de högre och lägre militärerna 

som tjänstgjorde vid någon av fästningarna. Redan från början syns en klar hierarki i 

namngivningen. Medan landshövdingarna och de högre militärerna tillägnades bastioner, 

fick de lägre officerarna se mindre fästningsverk (tenaljer, kaponjärer osv.) namngivna efter 

sig, helt i enlighet med Ehrensvärds egen beskrivning. 

 

Fästningsverken namngivna efter personer som inte konkret hade engagerats i 

fästningsbygget kan förklaras å ena sidan inom ramen för Ehrensvärds sociala nätverk och 



100 
 

å andra sidan mot bakgrund av riksdagspolitiken. Av dessa två förklaringsmodeller bör 

Ehrensvärds personliga vänskaper ses som en bidragande orsak, medan de politiska 

motiven snarare utgjorde en avgörande orsak. Som en del av Ehrensvärds nätverk kan t.ex. 

de gynnare ses som hade stöttat Ehrensvärd under hans karriär och eventuellt kunde 

fortsätta att göra det. De sociala motiven betydde ändå mest vad gäller officerskamraterna 

som arbetade för Ehrensvärd. I dessa fall spelade en samhällelig press att hedra viktiga 

personer som deltagit i fästningsbygget (höga militärer och ämbetsmän) inte in. Istället har 

vi att göra med Ehrensvärds personliga val. 

 

I jämförelse med övriga svenska fästningar framstår den Ehrensvärdska namngivningen 

som innovativ. Att namnge fästningsverk efter regenter eller medlemmar av kungafamiljen 

verkar ha varit en norm, som inte ens Ehrensvärd kunde kringgå. Däremot valde han bort 

andra vanliga namnmönster (geografiska namn, stjärnbilder) och anknöt med sina 

personnamn till en tradition som kan anses ovanlig. Genom personnamnen hade den 

Ehrensvärdska namngivningen en stark anknytning till samtiden och kunde till skillnad från 

äldre namn som sagt förklaras med politiska motiv. I jämförelse med landshövdingarna var 

riksråden som tillägnades en bastion långt fler. De senare representerade frihetstidens 

regering och i namngivningshierarkin gavs de den högsta ställningen i form av namn i 

hjärtat av Sveaborg. Namngivningens politiska karaktär bevisas av att inte alla riksråd 

tillägnades bastioner och att inte alla tillägnades en bastion vid borggården på Vargö. 

 

Slutligen speglade namngivningen inte bara samtiden genom sin koppling till dess 

politiska, byråkratiska och militära eliter, utan också genom sin koppling till dess 

diskussioner kring ära och äregirighetens samhälleliga nytta. Med Sven Delblancs ord kan 

vi säga att Ehrensvärd ”demokratiserar” äran i och med att han i sin namngivning beaktar 

personer med både hög och låg status. Det är ingen slump att tenaljer eller till och med 

bastioner namngavs efter löjtnanter på Sveaborg och på Svartholm, medan de enda 

personnamnen på äldre fästningsverk utanför regentlängderna hänvisade till höga militärer. 

Många aspekter av det frihetstida samhället kan ses som bakomliggande orsaker. 
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Med tanke på det revolutionära i Ehrensvärds namngivning är det förvånande att tidigare 

forskning inte tagit fasta vid namnen på fästningsverken i större utsträckning. Detta beror 

antagligen på att Sveaborg och Lovisa sällan studerats som en helhet och på att en 

jämförelse med övriga svenska fästningar aldrig gjorts. Analysen av bastionnamn på övriga 

svenska fästningar kunde utan problem fördjupas. Det samma gäller en internationell 

jämförelse i större utsträckning än Bjørn Westerbeek Dahls stickprov. Slutligen ter sig en 

utvidgad studie i ärans betydelse för 1700-talets militära retoriken mycket intressant mot 

bakgrund av Ehrensvärds retorik i korrespondensen med tronföljaren. De slutsatser som 

nåtts här är bara en början. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Ritningar 
 

Sveaborg 

 
 

Bild 3 Sveaborg 1771: Långörn uppe till vänster, nedanför Väster Svartö och Lilla Öster Svartö, i mitten 
Vargö (till vänster) och Stora Öster Svartö (till höger) och nedanför dem Gustavssvärd.
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Bild 4 Gustavssvärd med namn på bastioner, men inte på de mindre fästningsverken kaponjärerna Coyet, 
Delwig, Boije och von Spången, utanverket Kyhlenbeck och kontregarden Hoppe. 
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Bild 5 Bastioner och övriga fästningsverk på Vargö. I mitten syns borggården, till vänster tenaljen (Fabian) 
Casimir (Wrede) och nere ravelin Godt Samvete utanför bastionerna Ära och Dygd.
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Bild 6 Långörn med bastion Liewen. “Hörnen” mellan bastionen och strandverket hette ursprungligen 
kaponjär Törne och kaponjär Gerdes.  

 
Bild 7 Väster Svartö med bastionerna Gyllenborg och Tessin samt kaponjären Löwen. 
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Bild 8 Lilla Öster Svartö. 

Bild 9 Stora Öster Svartö. 
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Helsingfors 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bild 10 Ulrikasborg vid Helsingfors med bastionerna Adolf, Ulrica, Gustaf, Carl, Rosen och Fredrich. 
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Fästningsverk Namn Namngivet Källa Anmärkningsv. Person Levnadsår 
              

HELSINGFORS           
Fästningsverk Ulrikasborg 1748-07-16 Brev   Kronprinsessan Ulrika Lovisa 1720-1782 
Bastion Adolph 1748/1750 

Cordes 
2006, 41 

  Tronföljaren Adolf Fredrik 1710-1771 
Bastion Ulrica 1748/1750   Kronprinsessan Ulrika Lovisa   
Bastion Gustaf 1748/1750   Kronprins Gustav 1746-1792 
Bastion Carl 1748/1750   Prins Carl 1748-1818 
Bastion Rosen 1748/1750   Gustaf Friedrich von Rosen 1688-1769 
Bastion Fredrich 1748/1750   Prins Fredrik Adolf 1750-1803 

              

SVEABORG 
      Gustavssvärd             

Fästningsverk Gustavssvärd 1749-07-17 Brev   Kronsprins Gustav   
Bastion Gyllenborg 1749-07-20 U003:7   Gustaf Samuel Gyllenborg 1695-1756 
Bastion Carpelan 1749-07-20 U003:7   Wilhelm Carpelan 1700-1788 
Bastion Lantingshausen 1749-07-20 U003:7   Jacob Albrecht von Lantingshausen 1699-1769 
Kaponjär (Tenalj) Coyet 1749-07-20 U003:7   Hindrich Gideon Coyet 1725-1774 
Tenalj Heming/Fleming (?) 1749-07-20 U003:7   oidentifierad 

 Utanverk (Tenalj) Kyhlenbeck 1749-07-20 U003:7   Johan Gustaf Kyhlenbeck d. 1753 
Bastion Zander 1749-07-20 U003:7   Daniel Johan Zander 1685-1762 
Kontregarde Hoppe 1750-08-16 U003:119   Fredrik Vilhelm Hoppe   
Kanponjär Delwig 1750-08-16 U003:119   Fredrik von Dellwig 1721-1766 
Strandverk Strandverket 1751-11-23 U003:138       
Port Kungsporten 1754-10-13 U003:21       
Kaponjär Boije 1766-07-11 U003:22   Hans Henrik Boije af Gennäs 1716-1781 
Kaponjär (Utanverk) von Spången 1766-07-11 U003:22   Bengt Gabriel von Spången   
 
 
 
 
             

B
ilaga 2. Tabell över fästningsverk 
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Vargö             
Bastion Palmstierna 1749-09-02 U004:14   Nils Palmstierna 1696-1766 
Bastion Seth 1750-05-31 U004:15   Gabriel von Seth  1690-1774 
Bastion Ekeblad 1750-05-31 U004:15   Clas Ekeblad 1708-1771 
Bastion von Höpken 1750-05-31 U004:15   Anders Johan Von Höpken 1712-1789 
Bastion Wrede 1750-07-20 U004:16   Fabian Wrede 1694-1768 
          Henrik Jakob Wrede 1696-1758 
Bastion Hårleman 1750-08-02 U004:24   Carl Hårleman 1700-1753 
Bastion Cedercreutz 1750-09-20 U003:11   Herman Tersmeden adl. Cedercreutz 1684-1754 
Bastion Taube 1750-09-20 U003:11   Vilhelm Ludvig Taube 1690-1750 
Bastion Stiernstedt 1750-09-20 U003:11   Carl Johan Stiernstedt 1686-1753 
Bastion Polhem 1750-09-20 U003:11   Christopher Polhem 1661-1751 
Tenalj (Kaponjär) Fabian Casimir Wrede 1750-09-20 U003:11   Fabian Casimir Wrede 1724-1795 
Bastion Ära 1752-10-24 U003:16       
Bastion Dygd 1752-10-24 U003:16       
Kaponjär Adlerfelt 1752-10-24 U003:16   Peter Maximilian Adlerfelt 1735-1808 

     
Carl Adlerfelt 1719-1769 

Paviljong Ekeblad 1752-10-24 U003:16       
Paviljong Hårleman 1752-10-24 U003:16       
Paviljong Polhem 1752-10-24 U003:16       
Tenalj Bruce 1753-07-22 U003:19   Anders de Bruce 1723-1787 
Bastion Hamilton 1754-10-13 U003:21   Gustav David Hamilton 1699-1788 
Ravelin Godt samvete 1754-10-13 U003:21       
Bastion Bielcke 1771-06-03 U003:35   Nils Adam Bielke 1724-1792 
Kronverket Hiärne 1771-06-03 U003:35   Gustaf Adolf Hiärne 17151805 
              

Väster Svartö             
Bastion Gyllenborg 1750-09-20 U003:11   Johan Gyllenborg 1682-1752 
Bastion Tessin 1750-09-20 U003:11   Carl Gustaf Tessin 1695-1770 
Kaponjär Löwen 1752-10-24 U003:16   Axel Löwen 1686-1772 
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Lilla Öster Svartö           
Bastion Stackelberg 1751-07-18 U003:470 namn övergivet Bernt Otto Stackelberg 1703-1787 
Bastion Hessensten 1751-07-18 U003:470 namn övergivet Fredrik Wilhelm von Hessenstein 1735-1808 
Bastion Hamilton 1751-07-18 U003:470 namn övergivet Gustav David Hamilton 1699-1788 
Bastion Scheffer 1752-10-24 U003:16   Carl Fredrik Scheffer 1715-1786 
Bastion Löwenhielm 1752-10-24 U003:16   Carl Gustaf Löwenhielm 1701-1768 
Bastion Strömberg 1752-10-24 U003:16   oidentifierad   
Kaponjär Stiernroos 1754-10-13 U003:21   oidentifierad   
              

Långörn             

Bastion Liewen 1750-09-20 U003:11   Hans Henrik von Liewen 1703/04-
1781 

Kaponjär Törne 1752-10-24 U003:16 namn övergivet Peter von Törne 1690-1765 
          Mikael von Törne 1726-1796 
Kaponjär Gerdes 1752-10-24 U003:16 namn övergivet Jacob Gerdes 1714-1784 
              

Stora Öster Svartö           
Bastion Aminoff 1754-10-13 U003:21   Hindrich Johan Aminoff 1680-1758 
Bastion Åkerhielm 1754-10-13 U003:21   Lars Åkerhielm 1695-1767 
Bastion Ribbing 1754-10-13 U003:21   Carl Ribbing 1718-1773 
Bastion Bielcke 1771-06-03 U003:35   Nils Adam Bielke 1724-1792 
Kronverket Hjärne 1771-06-03 U003:35   Gustaf Adolf Hiärne 17151805 
              

LOVISA             
Stad/Fästning Lovisa 1752-07-01 U001:473   Drottning Lovisa Ulrika   
Bastion Ungern 1752-07-25 U001:474   Mattias Alexander von Ungern-Sternberg 1689-1763 
Bastion Rosen 1752-07-28 U001:476   Gustaf Friedrich von Rosen 1688-1769 
Bastion Drottning Lovisa Ulrica 1752-08-08 U001:478   Drottning Lovisa Ulrika   
Bastion Prins Gustav 1752-08-08 U001:478   Kronprins Gustav   
Bastion Prins Carl 1753-10-13 U001:498   Prins Carl   
Bastion Prins Fredrik Adolf 1753-10-13 U001:498   Prins Fredrik Adolf   
Bastion Prinsessan Sofia 1753-10-13 U001:498   Prinsessan Sofia Albertina 1753-1829 
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Albertina 

Bastion Konung Adolf Fredrik 1753-10-13 U001:498   Kung Adolf Fredrik   
Ravelin Gyllenborg 1755-09-06 U001:512   Henning Adolf Gyllenborg 1713-1775 
Ravelin Benzelius 1755-09-06 U001:512   Henric Benzelius 1689-1758 
Ravelin Plomgren 1755-09-06 U001:512   Thomas Plomgren 1702-1754 
Ravelin Fersen 1755-09-06 U001:512   Fredrik Axel von Fersen 1719–1794 
Ravelin Olof Håkansson 1755-09-06 U001:512   Olof Håkansson 1695-1769 
Ravelin Kierman 1755-09-06 U001:512   Gustaf Kierman 1702-1766 
              

SVARTHOLM             
Bastion Quickfeldt 1753-12-10 U002:115   Eric Henric Qveckfelt 1720-1757 
Bastion Nordenschöldt 1753-12-10 U002:115   Anders J. Nordenberg adl. Nordenskiöld 1696-1763 
Bastion Schants 1753-12-10 U002:116   Christian Robert von Schantz 1722-1780 
Bastion Röök 1753-12-10 U002:116   Carl Fredrik von Röök 1725-1793 

 
 
  
Källor: mikrofilms- eller mikrokortnummer  angivna för samlingen Stads- och fästningsplaner, Finland (RA/KA). Den ritning där namnen på Ulrikasborgs bastioner 
syns hör till de mycket få som saknas på RA:s mikrofilmer, men ritningen finns tryckt i Cordes 2006, 45.
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Bilaga 3. Personlista 
 
 

Person Levnadsår Grad Ämbete, tjänstgöring el. annan 
namngivningsgrund  Parti Namng

rupp 

C. Adlerfelt 1719-1769 överste vid 
armén 

 Generaladjutant 1748 hatt (m) 

P. M. Adlerfelt 1735-1808 kadett Kommenderad på fästnarbete vid 
Sveaborg, åtminstone 1757 

 m 

H. J. Aminoff 1680-1758 generalmaj i 
armén 

Chef för Nylands infanterireg; 
kommendant på Sveaborg 1751; tf. 
generalbefälhav i Finl under von 
Rosens frånvaro 1752 och 1754 

  m 

H. Benzelius 1689-1758   Ärkebiskop; prästestådents talman 
1751-52 

hatt öp 

N. A. Bielke 1724-1792   Riksråd och överste marskalk vid 
hovet 1769 

hov-
partiet 

cä 

H. H. Boije af 
Gennäs 

1716-1781 överstelöjtn Major vid Björneborgs infanteri 
1748; landshövding i Nylands och 
Tavastehus län 1761 

hatt mä 

A. de Bruce 1723-1787 löjtnant Överinseende över Brobergets 
fästnbygge 1748 och därefter vid 
Sveaborg till 1763 

  m 

W. Carpelan 1700-1788 överste Kommenderad med Österbottens 
reg till fästnbygget vid Helsingfors 
1748-51; tf. landshövding i Nylands 
och Tavastehus län 20.5.1748-juli 
1749 samt 5.7.-okt 1751; 
ordförande för upphandlingsdep för 
fästnbygget i Helsingfors 

  mä 

H. Tersmeden 
adl. Cedercreutz 

1684-1754   Riksråd 1742   cä 

H. G. Coyet 1725-1774 kapten/ major 
(?) 

Som officer vid artillerireg vid 
Sveaborgs fästnbygge 1748-56 

hatt m 

F. von Dellwig  1721-1766  kapten Vid fästnbygget redan 1748   m 

C. Ekeblad 1708-1771   Riksråd 22.12.1746 och 
rikskansliråd 1747 

hatt cä 

Fr. A. von Fersen 1719–1794 generalmaj 
av infant 

Lantmarskalk 1755-56 hatt m 

J. Gerdes 1714-1784 kapten Vid artilleriegementet; till Degerby 
fästnbygge 1748 

  m 

G. S. Gyllenborg 1695–1756   Landshövding i Nylands och 
Tavastehus län 1746 

hatt cä 

H. A. Gyllenborg  1713-1775   Hovkansler; lantmarskalk 1751-52 hatt cä 
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J. Gyllenborg 1682-1752 överstelöjtn Riksråd 1741 hatt mä 

G. D. Hamilton 1699-1788 generalmaj 
för infanteriet 

Kommenderad med hela sitt reg till 
Finland 1751, samma år 
kommedant på Sveaborg; hela reg 
till Sveaborg 1753 

hatt m 

Fr. W. von 
Hessenstein 

 1735-1808 överste Överste för Östgöta infanterireg 
1747 

  m 

G. A. Hiärne 17151805 överste Riksråd 1761 hatt mä 

F. V. Hoppe   löjtant Till fästnbygget i Finland 1748   m 

O. Håkansson  1695-1769   Bondeståndets talman 1738-62  hatt 
fr.o.m. 
1752 

öp 

C. Hårleman 1700-1753   Överintendent över K M:ts slott och 
trädgårdar 

hatt cä 

A. J. von Höpken 1712-1789   Riksråd 22.12.1746 hatt cä 

G. Kierman  1702-1766   Rådman i Stockholm; 
borgarståndets talman 1755-1756 

hatt öp 

J. G. Kyhlenbeck d. 1753 löjtant På Sveaborg från början; ledde 
arbetet på Vargskär 

  m 

J. A. von 
Lantingshausen 

1699-1769 generalmaj 
av infanteriet 

Kommenderad att biträda 
generalguvernören v Rosen vid 
planeringen av Finlands försvar 
1747; till Göteborg i febr 1749 

hatt m 

H. H. von Liewen 1703/04-
1781 

överste i 
armén och 
generaladj 

Planerade det finska försvaret 
tillsammans med Ehrensvärd; 
ledde fästningsarbetena I Skåne 

hatt m 

A. Löwen 1686-1772 general Generalguvernör i Pommern och 
kansler för Greifswalds universitet 
1748 

hatt mä 

C. G. 
Löwenhielm 

1701-1768   Riksråd 1751 hatt cä 

A. J. Nordenberg 
adl. Nordenskiöld 

1696-1763 generalkvar-
termästar-
löjtnant 

Vid fortifikationsbrigaden i Finland; 
landshövding i Savolax och 
Kymmenegårds län 1753 (tf. 1752) 

  mä 

N. Palmstierna 1696-1766 löjtnant Riksråd 22.12.1746 hatt cä 

T. Plomgren 1702-1754   Handelsborgmästare i Stockholm; 
borgarståndets talman 1751-52 

hatt  öp 

Ch. Polhem 1661-1751    Uppfinnare inom mekaniken   cä 

E. H. Qveckfelt 1720-1757 löjtnant Tjänstgjorde vid fästnbygget i 
Degerby; ledde arbetet på 
Svartholm 

  m 

C. Ribbing 1718-1773 major 
5.4.1754 

På Sveaborg från början   m 

G.F. von Rosen 1688-1769 överste Riksråd 1739; generalguvernör i 
Finland 1747-1752 

hatt mä 

C. F. Röök 1725-1793  kapten (?) Ledde en tid arbetet på Svartholm   m 
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Ch. R. von 
Schantz 

1722-1780 volontär vid 
Fortifikatio-
nen 1743; 
löjtn 1754 

Ledde en tid arbetet på Svartholm   m 

C. Fr. Scheffer 1715-1786   Riksråd hatt cä 

G. von Seth  1690-1774   Riksråd 1747   cä 

B. G. von 
Spången 

1728-1802 löjtnant 1756 Chef för ritkontoret vid fästnbygget   m 

B. O. Stackelberg 1703-1787 överste Vid Åbo läns infanteriregemente; 
reg vid fästnbygget åtminstone 
1748 

  m 

C.J. Stiernstedt 1686-1753 överstelöjtn Landshövding i Savolax och 
Kymmenegårds län 1741-46; 
riksråd 22.12.1746 

hatt mä 

V. L. Taube 1690-1750 överste Riksråd 22.12.1746   mä 

C. G. Tessin 1695-1770  Kanslipresident hatt cä 

M. von Törne 1726-1796 livdrabant Drev ett kalkbrott i Sibbo med de 
Bruce och von Spången 

  (m) 

P. von Törne 1690-1765 överste Vid Tavastehus läns infanterireg, 
som tjänstgjorde vid fästnbygget 
åtminstone 1748; medlem av 
fästningsdeputationen av 
Helsingfors 

  m 

M. A. von 
Ungern-
Sternberg 

1689-1763 general av 
kavalleriet 

Lantmarskalk 1746 mössa m 

F. Wrede 1694-1768 överste Riksråd 22.12.1746 hatt mä 

F. C. Wrede 1724-1795 generalkvar-
termästar-
löjtnant 

Vid finska fortifikationsbrigaden; 
fortifikationsbefälhavare för Lovisa 
och Svartholm 1751-1757 

  m 

H. J. Wrede 1696-1758 kaptenlöjtn Landshövding i Kymmenegårds, 
Savolax och Karelens län 

hatt (mä) 

D.J. Zander 1685-1762 generallöjtn Involverad i fästnbygget i egenskap 
av generallöjtnant 

  m 

L. Åkerhielm 1695-1767 generalmaj 
av kavalleriet 

Överste för Nylands och 
Tavastehus läns dragonreg 1746; 
generalmajor 1747 

mössa m 

 
Namngrupper: kungligheter (k), civila ämbetsmän (cä), ämbetsmän med militär bakgrund (mä), övriga 
personer (öp). Namn vars klassificering står inom parentes ingår inte i statistiken.
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Fästning Bastioner Övriga 
fästningsverk 
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Källor 

Arensburg Örnen, Höken, Tranan, Svan Näktergalen,  Duvan, 
Svalan         x         

1689 406h:002:021 

Bohus Skarpe Nord, Lilla Våghals, Stora 
Våghals, Kyrkohörnet, Zwingelen, 
Överplatt, Nederplatt 

  
          x     x 

1731-33, 
1736 

K007/126, 
131 

Dalarö Hedvig, Carolus, Ulrica, Prins Carl, 
Svalstjärten 

  
x       x         

1683 K007/428, 
434 

Dorpat Ulrica Eleonora, Christina, Hedvig 
Eleonora, Carolus Nonus, Carolus 
Gustav, Gustav, Adolphus, Carolus 
Undecim, Gustavus Primus 

  

x                 

1696 406h:008:009 

Fredrikshamn Tavastehus, Villmanstrand, Helsingfors, 
Åbo, Fredrikshamn, Nyslott 

  
  x               

  U001:054 

Göteborg Sankte Erick, Gustavus Primus, 
Johannes Rex, Prins Fredrik, Carolus 
Rex, Prins Gustav, Gustavus Magnus, 
Prins Carl, Johannes Dux, Prins Ulrik, 
Carolus Dux, Prinsessan Hedvig, 
Christina Regina, Regeringen, 
Hållgården, Badstugubastionen, 
Sandgårdsbastionen 

  

x         x       

1682,1690,
1701 

F 071/154, 
157,179 

Halmstad Slottsbastion, Möllebastion, 
Våghalsbastion, Västra Bastion, 
Klosterbastion, Norra Bastion 

Norra och Västra 
Kavaljer, Norra Port 
och Utanverk, Västra 
Port och Ravelin etc. 

          x     x 

1695 K 008/156 

Hälsingborg Hälsingborg, Carl Gustav, Carolus, Banér   x x             x 1669,1672 K 008/282, 
283, 289 

Järpe skans Ulrica, Päder, Strombergh, Palmquist, 
Leijonsparre 

  
x             x   

1712-13 K 009/41 

B
ilaga 4. N

am
nm

önster vid övriga svenska fästningar 
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Kalmar Gustavus Magnus, Gustavus Primus, 
Carolus IX, Carl Gustav, Carl Philip, 
Regering, Ericus Rex, Johannes Rex, 
Christina Regina 

  

x                 

1683 K 012/318 

Karlskrona Maria, Christina, Ulrica, Hedvig; 
Neptunus, Eolus, Aurora, Wachtmeister, 
Castor, Söderstierna, Pollux, Havsfrun, 
Drottninghall, Göta Lejon, Kungshall 

Hector, Achilles 

x x x x       x   

1696,1697,
1698,1717,
1743 

F 095/310, 
312, 314, 
317, 339, 374 

Karlssvärd Klingan, Fästet, Knappen, Doppskon, 
Baljan 

  
                x 

1741 F 137/209 

Kexholm Lecht Bastion, Piper Bastion, Serge 
Bastion, Fanen Bastion 

  
              x   

  U001:386 

Kristianstad Götarike, Södermanland, Småland, 
Uppland, Drottningen, Gustav Arvprins, 
Konungen, Finland, Västergötland, 
Östergötland, Svearike 

  

x x               

1749 F 125/456 

Landskrona Wrangel, Carolus, Landskrona, Banér, 
Norra Bastion, Västra Bastion etc.; Adolfs 
Fäste: Lovisa Ulrica, Adolf Fredrik, 
Sophia Magdalena, Carl 

Fredrik Adolf, Gustav 

x x           x x 

1752-
55,1756 

F 135/269, 
279 

Malmö Vänersborg, Stockholm, Kalmar, 
Göteborg, Malmö, Jönköping, Älvsborg, 
Nyköping, Norrköping; Carl Gustav, 
Stenbocken, Banérn, Carolus, Vattenlösa 

  

x x     x       x 

1693,1697,
1710 

K 014/004, 
009,031 

Marstrand Apollo, Minerva, Pallas       x             1696 F 038/201 

Narva Victoria, Honor, Gloria, Fama, Triumph, 
Fortuna, Spes, Justitia, Wrangels 
Bastion, Pax 

Christervallen, Gamla 
Vallen, Kungsvallen, 
Kungsporten, 
Sandvallen 

x         x x x x 

1681,1699 406h:031:011 

Neumünde Sjustjärnan, Sonner Pohln, Karlavagn, 
Havsstjärnan, Nordpolen, 
Morgonstjärnan 

Marsvin, Havsörn, 
Valfisken, Septentrion, 
Delfin 

      x x         
1682 406h:034:001 

Oxelö skans Åsen, Åra, Örat, Tornet, Kronan             x     x 1690-tal (?) K 009/472 
Pernau Sol, Jupiter, Mercurius, Luna, Venus, 

Saturnus, Mars 
Morgonstjärna, 
Aftonstjärna     x x           

1699 406h:039:005 
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Reval Estland, Livland, Karelen, Brehmen, 
Pommern, Ingermanland, Sverige, 
Götarike, Wenden, Finland, Skåne 

Beyern, Gylich, Clewe, 
Bergh, Wismar, 
Swante Polck 

  x           x   
1690,1706 406h:040:012 

Riga Carolus Gustavus, Carolus Undecimus, 
Gustavus Primus, Carolus Nonus, 
Gustavus Adolphus, Christina 

Prins Carl, Prins 
Gustav, Prinsessan, 
Prinsessan Ulrica 

x                 
1680,1723 406h:041:024 

Stegeborg Smedjebastion, Kornbobastion, Stakes 
Bastion 

  
          x       

1659-60 K 010/118 

Varberg Grå Munken, Röda Munken, Dam 
Bastion, Smedjebastion, Vita Munken 

  
          x     x 

1748 F 011/009 

Viborg Bastion Äyräpää, Bastion Pantsarlahti, 
Wall Porten Bastion, Strandt Bastion, 
Wasser Porten Bastion, Eleonora 
Bastion, Erste Bastion, Zweite Bastion 
etc. 

Grosses Ravelin, 
Kleine Ravelin 

x x       x     x 

  U002:483 

Villmanstrand   Friesenheim, Faber               x     Vuorinen et 
al. s.a., 45. 

Visby Drottningbastion, Bastion Fridricus Havsfrun, Sparbössan, 
Smörasken x               x 

ca 1720 F 0137/ 108 

Ålabordarna Svarta Örn, Vita Örn Björn, Elefanten         x         1717 K 011/301 

Åsagärdet   Stå bi, Håll an, Änter, 
Ge på, Titt ut, Lyss på, 
Mördaren, Hurtig, 
Grenadjären, Flink, 
Våghalsen; Flundran, 
Draken, Valfisken 

        x       x 

1717 K 011/305 

Älvsborg Nordstjärna, Delfin, Havsfrun, Valfisken, 
Hummern 

Prins Carl 
x     x x       x 

1728 F 041/324 

 
 
Bastioner: namnens ortografi har normaliserats, förutom oklara fall i kursiv. 
 
Källor: mikrokortnummer eller signum för ritningar i samlingarna Sverige. Stads- och fästningsplaner (424), Utländska stads- och fästingsplaner. 
Östersjöprovinserna (406) och Utländska stads- och fästingsplaner. Finland (406b, c och d) i KA. 
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Bilaga 5. Franska citat i översättning 
 

Ehrensvärd till Adolf Fredrik 5.6.1748 (FR 393. RA) 

 

Kyhlenbecks avancemang, som H. K. H. behagat sörja för, har haft en mirakulös effekt på 

de unga männens sinnen, vilka arbetar här. När de såg att enbart meriter kan vinna H. K. 

H:s gunst, erbjöd de sig ivrigt att begagna alla sina talanger för samma nåd. 

 

Ehrensvärd till Adolf Fredrik 16.7.1749 (FR 393. RA) 

 

[...] denna belöning skulle uppmuntra de andra mer än de goda undersåtarna förmår, som 

har nog med god vilja och möjlighet att tjäna sin herre. 

 

Ehrensvärd till Adolf Fredrik 20.7.1749 (FR 393. RA) 

 

Gustavssvärds verk har avancerat tillräckligt för att namnges. Till följd av den tillåtelse H. 

H. K. har gett mig, har jag namngivit våra nya bastioner efter de Herrar som har bidragit till 

arbetets framgång. Utanverken bär namn efter de officerare som med största möjliga flit 

arbetat med dem. Jag ber H. K. H.att tillåta mig fortsätta i samma anda. Deras flit utnyttjas 

på bästa sätt genom att odödliggöras så här. 

 

Ehrensvärd till Adolf Fredrik 29.3.1750 (FR 393. RA) 

 

Tillåt mig att prisa de officerares flit och plikttrogenhet, vilka skyndat arbetet till den grad 

att murarbetet kan påbörjas denna säsong. Om några officerare förtjänar ert stöd, så är det 

sannerligen de jag hade äran att föreslå för avancemang då jag var i Stockholm. Jag vågar 

till och med påstå att dessa officerares befordran skulle påskynda årets arbetet med en 

månad, eftersom ett avslag enbart skulle dämpa och försvaga den hängivna iver som får 

dem att överträffa sina naturliga krafter. 




