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Sofia Gustafsson 

 

Fästningsbygget som förändrade sin omvärld  
Byggandet av sjöfästningen Sveaborg utanför Helsingfors på 1750-talet  
 

 

Beslut och planer 

Efter det stora nordiska kriget blev försvaret av den östra riksdelen en brännande fråga i Sverige. 

Redan under 1720-talet framkastades olika förslag till en ny försvarsplan. När hattarnas krig 

resulterade i ytterligare en gränsförskjutning västerut 1743 blev frågan om Finlands försvar akut. 

Vid riksdagen 1746/47 beslöt ständerna att föreslå för rådet att man i Finland skulle anlägga en 

gränsfästning och en förrådsfästning samt stationera en galäreskader där. Tre officerare, Augustin 

Ehrensvärd, Axel von Liewen och Alexander M. Strussenfelt, skickades till Finland för att 

rekognosera och föreslå på vilka orter fästningarna borde uppföras. Officerarna stannade för att 

föreslå en förrådsfästning vid Helsingfors samt en gränsfästning vid Degerby (nuv. Lovisa).  

Hösten 1747 beslöt riksdagen att man skulle anlägga en centralfästning invid Helsingfors. 

Fästningen fick senare namnet Sveaborg. Vid Degerby skulle en mindre gränsfästning anläggas. 

Tanken var att de båda fästningarna tillsammans skulle klara av att försvara Finland tills hjälp 

kunde erhållas från Sverige. Under denna riksdag var det utrikespolitiska läget en veritabel krutdurk 

och de utländska diplomaterna gjorde sitt bästa för att påverka både beslutsfattarna och den 

allmänna opinionen i Stockholm.  I Sverige fruktade makthavarna och armén ett överhängande 

ryskt anfall och inledde rentav i viss mån militär mobilisering. Skyndsamhet var alltså av största 

vikt vid fästningsbygget.  

Den ursprungliga fästningsplanen för Sveaborg var storslagen och man kan fråga sig hur 

beslutsfattarna hade tänkt att den skulle kunna förverkligas med de ekonomiska och mänskliga 

resurser som stod till buds. Planen var att man inom fem år inte bara skulle befästa öarna utanför 

Helsingfors, utan också utföra omfattande befästningsarbeten på fastlandet så att även själva staden 

skulle ha inneslutits av fästningsverken. Men redan i början av 1750-talet insåg chefen för 

fästningsbyggnaden i Finland, Augustin Ehrensvärd, att verken på fastlandet måste uppskjutas, och 

i stället fokuserade han på byggnadsverksamheten ute på Vargskären samt efter 1756 också på den 

nygrundade Arméns flotta (skärgårdsflottan).  



Det var inte så konstigt att ständernas och rådets val föll på just Helsingfors och ögruppen 

Vargskären. Platsen var belägen nästan mitt på Finska vikens kust. Därifrån kunde den svenska 

flottan snabbt ta sig ut på öppet hav för att försöka hindra den ryska flottan från att ta sig ut på 

Östersjön. På den tiden kunde segelfartyg inte segla i motvind och att ta sig genom trånga sund och 

stora skärgårdsområden kunde därför bli ett besvärligt projekt. Öarna utanför Helsingfors erbjöd 

visserligen skydd, men utanför dem fanns genast öppet vatten där flottan kunde sätta segel.  

Vargskären hade fyllt en militärstrategisk funktion för svenska kronan redan på 1500-talet. Under 

kriget mot Ryssland 1570–1595 var det en utskärshamn för kronans sjötransporter västerifrån till 

Viborg, Reval eller Narva. Det är rentav möjligt att där uppfördes mindre befästningsverk under 

1500- och 1600-talet. Till Vargskären räknades fem öar: Vargön, Vargskär (nuv. Gustavssvärd), 

Öster Svartö, Väster Svartö och Svartö Kalv (nuv. Lilla Öster Svartö). Vid mitten av 1700-talet 

nyttjade stadsborna främst öarna för fiske och mulbete. Det är möjligt att man även den mer 

avlägsna ön Långören inbegreps i Vargskären. Däremot räknades inte Båkholmen eller 

Träskholmen (nuv. Skanslandet) dit, utan tillhörde byn Sandhamn i Helsinge socken. Äganderätten 

till Vargskären var inte helt klar. De lokala myndigheterna i Helsingfors hävdade att öarna tillhörde 

staden, medan centralmakten ansåg att de tillhörde kronan. Frågan om stadens krav på ekonomisk 

kompensation för förlorade landområden kom att stötas och blötas i flera decennier.  

Fästningsbygget Sveaborg var ett av de största byggnadsprojekt som svenska kronan företog under 

tidigmodern tid. Åren 1751–56 uppgick de direkta byggkostnaderna till 3–6% av kronans årliga 

budget. I verkligheten var kostnaderna ännu högre då utgifterna för arbetsstyrkan främst ålåg andra 

myndigheter och därför inte upptogs i Sveaborgs bokslut. Utan det generösa ekonomiska bistånd 

som Sverige fick från sin allierade Frankrike för att utveckla sitt försvar hade man knappast kunnat 

bygga Sveaborg. Frankrike började utbetala subsidier till Sverige redan på 1600-talet och åren 

1747–89 utbetalades nästan oavbrutet franska subsidier. Trots det franska biståndet var befästandet 

av Finland ett dyrt projekt. De franska subsidierna räckte inte till för att täcka alla kostnader för 

Lovisa och Helsingfors.  

Resurser och genomförande 

Den man som fick i uppdrag att genomföra fästningsbygget var överste Augustin Ehrensvärd 

(1710–72). Han fick vida befogenheter och redovisade sin verksamhet direkt inför kungen, rådet 

och riksdagen. Han hade fria händer att planera och leda fästningsbygget, men var på egen begäran 

frikallad från allt ekonomiskt ansvar. Det faktum att fästningsbyggets operativa ledning inte var 

underställd Fortifikationen och Krigskollegium var i sig inte något unikt, så skedde samtidigt även 

vid fästningsbyggena i Skåne och på Gotland. Men det intressanta är att trots att fästningsbyggets 



operativa sida var skild från Fortifikationen, så var det ändå fortifikationskassan i Helsingfors som 

skötte om fästningsbyggets penningtrafik och redovisning.  

Ehrensvärds uppgift var i det närmaste omöjlig; inom fem år skulle en stor fästning uppföras i ett 

land som härjats av krig och rysk ockupation två gånger inom loppet av ett halvt sekel. Han skrev 

själv att det var som att arbeta i en ödemark, då det saknades alla former av förnödenheter och 

byggnadsmaterial för att utföra uppgiften. Helsingfors hade 1747 endast drygt tusen invånare och 

näringslivet i staden var inte särskilt lysande. Det hämmades bland annat av kapitalbrist som gjorde 

det svårt att investera i fartyg eller produktionsanläggningar. År 1748 hade helsingforsborna ett 

enda större skepp för fjärrtrafik och mycket av stadens handel gick fortfarande via Stockholm, trots 

att staden hade fulla stapelrättigheter och kunde ha idkat egen utrikeshandel. Stadens borgerskap 

hade följaktligen begränsade möjligheter att försörja fästningsbygget med allt som behövdes. 

Sveaborg hade ett otroligt behov av både arbetskraft och byggnadsmaterial, men det var ont om 

pengar och brådskan var stor. Ett akut problem var bristen på industriella anläggningar i 

närområdet. Det fanns visserligen sågar men den för fästningsbygget så viktiga tegel- och 

kalkproduktion saknades nästan helt. Lokala och regionala intressen kom att kollidera med arméns 

och statens intressen. I det gamla ståndssamhället begränsades rätten att utöva handel och hantverk 

främst till städernas borgerskap. Varje stad hade monopol på handeln i sitt eget omland, vilket i 

Sveaborgs fall betydde att kronan borde gjort sina uppköp till fästningsbygget av Helsingfors 

borgerskap.  

Sveaborgs resursbehov var emellertid så stort att Helsingfors borgare inte på långt när kunde 

tillfredsställa det. Det låg heller aldrig i de andra ståndens intresse att helt koncentrera handeln till 

städernas borgerskap och det fanns flera lagliga kryphål. Trots städernas protester förbjöds aldrig 

böndernas allmogeseglation med egen avel helt. Finländska bönder fortsatte således segla till 

Stockholm med sina jordbruksprodukter och de började även sälja livsmedel och trävaror till 

Sveaborg. Även adeln hade enligt sina privilegier av år 1723 rätt att handla med produktionen från 

sina egna gårdar, något som vissa nyländska godsägare flitigt utnyttjade. Dessutom kunde till 

exempel en adelsman, ämbetsman eller brukspatron emot en erlagd kontingentavgift till en stad 

erhålla rätt att bedriva handel i parti i staden. Men i regel var det onödigt för de lokala gårdsägarna 

att skaffa sig sådana rättigheter, för åtminstone med kronan gick det utmärkt att handla utan 

kontingentavgifter.   

I likhet med andra svenska fästningsbyggnadsprojekt tillsatte ständerna en upphandlingsdeputation 

för Helsingfors som skulle ombesörja anskaffningar av byggnadsmaterial och verktyg. 



Deputationen befattade sig inte med upphandlingen av livsmedel, utan de införskaffades via arméns 

sedvanliga försörjningskanaler. Upphandlingsdeputationen hade fyra ledamöter som representerade 

adeln, prästerskapet och borgerskapet. De ursprungliga ledamöterna var landshövdingen i Nylands 

och Tavastehus län, Gustaf Samuel Gyllenborg, kyrkoherden i Helsingfors Johan Fortelius, 

överstelöjtnanten vid Nylands infanteriregemente Peter von Törne och borgmästaren i Helsingfors 

Henrik Johan Forsstén.  

Upphandlingsdeputationen hade en stark lokal förankring och det fanns även från statens sida en 

vilja att gynna lokala leverantörer. Vid mitten av 1700-talet oroade man sig för Finlands 

ekonomiska efterblivenhet, bland annat tillsattes olika riksdagskommittéer för att utreda orsakerna 

till landets fattigdom och föreslå åtgärder för att utveckla det finska näringslivet. Men i praktiken 

måste upphandlingsdeputationen köpa varor där dessa stod att få, helst så billigt och snabbt som 

möjligt. Trots att Helsingfors borgerskap borde ha haft ensamrätt på handeln med Sveaborg så kom 

därför många andra grupper att också att  försörja fästningsbygget  med byggnadsmaterial. Bland 

leverantörerna fanns till exempel nyländska bönder och borgare från andra finska städer, men även 

kalkproducenter på Gotland och leverantörer från Stockholm. En annan viktig grupp leverantörer 

var officerare som arbetade vid fästningsbygget. En del av dem ägde gårdar i närområdet runt 

Helsingfors och kunde sälja sina egna varor till kronan.  

 

Soldater och hantverkare 

Fästningsbygget behövde också enorma mängder arbetskraft. Kronan och armén hade dock en 

praktisk och billig lösning på detta problem: att inkalla soldater. Den stora massan av arbetare 

utgjordes på 1750-talet av rotesoldater från Finland och Sverige som kommenderades till 

fästningsbygget. Varje sommar jobbade tusentals soldater på Sveaborg under den korta, men 

intensiva byggsäsongen. Klimatet inskränkte den aktivaste byggsäsongen till perioden mellan maj 

och september. Under vintern var snö och kyla viktiga skäl till att nästan alla arbetena avstannade, 

men det allra värsta var bristen på dagsljus som gjorde sig gällande redan långt före den första snön. 

Det var bara vid kronans skogshyggen som vintern var högsäsong eftersom snön underlättade 

transporterna. Antalet skogshyggen som fästningsbyggnaden bedrev var dock rätt begränsat och 

behovet av arbetskraft var inte så stort, därför  hemförlovades största delen av den finska 

arbetsstyrkan vintertid. De rikssvenska soldater som jobbade vid fästningsbygget under åren 1751–

54 kunde inte hemförlovas över vintern. De inkvarterades i stället hos allmogen på den nyländska 

landsbygden.  



Men fästningsbygget klarade sig inte enbart med soldater, utan det behövdes också skolad 

arbetskraft för att utföra mer specialiserade arbetsuppgifter. Soldaterna utbildades visserligen på 

Sveaborg för att klara olika byggnadsarbeten och materialtillverkning, men många yrken krävde 

betydligt mer utbildning och erfarenhet. Ibland hade soldaterna redan ett yrke när de tog värvning 

eller färdigheter som de utvecklat till en bisyssla. Bland soldaterna från Österbottens regemente 

fanns det till exempel gott om duktiga timmermän. Men armén var ändå tvungen att anställa civila 

hantverkare och Augustin Ehrensvärd beklagade sig bittert över bristen på yrkesskickliga och 

dugliga hantverkare. Inte ens för en god lön gick det alltid att hitta hantverkare från närområdet och 

han blev tvungen att skicka efter yrkesmän från Sverige. En del av de hantverkare som kom till 

Helsingfors hade sina rötter ännu längre bort. Ett flertal var tyskar som anlände via de svenska 

besittningarna i Pommern. Bland de hantverkare som behövdes fanns smeder, murmästare, 

timmermän, stenhuggare och kalkbrännare. Särskilt bristen på smeder var ett stort problem, 

eftersom de behövdes för att tillverka och reparera verktyg för att byggarbetet skulle kunna fortlöpa 

effektivt.  

Fästningsbygget behövde också allt från ingenjörer och byggmästare till skrivare, kassörer och 

förmän. Bland de civila experter som anlände till Sveaborg fanns till exempel byggmästaren Daniel 

Thunberg och på 1760-talet även skeppsbyggaren Fredrik Chapman. Inom armén fanns dock många 

kompetenta och välutbildade ingenjörer och andra experter. Krigsmakten utgjorde på 1700-talet den 

största samlade tekniska kompetensen inom landet och det var just inom specialvapenslagen, 

framför allt inom fortifikationen, men även inom artilleriet och flottan, som arméns högst utbildade 

tekniska personal fanns. Augustin Ehrensvärd omgav sig med skickliga medarbetare och han hade 

krävt att han skulle få befogenheter att själv fritt få välja dem ur olika vapenslag.  

Men Sveaborg behövde inte bara byggmanskap, utan också en garnison som skulle bemanna 

fästningen. I början av 1750-talet anlände värvade infanteriregementen till Helsingfors från Sverige 

för att göra garnisonstjänst i Finland. Två värvade regementen stannade kvar i Helsingfors för 

decennier framåt, nämligen Lantingshausens regemente och Jägerhorns regemente. Det var ont om 

baracker. Till en början fick soldater därför inkvarteras hemma hos stadens borgare, men så 

småningom lyckas man inkvartera dem i garnisoner både inne i staden och ute på öarna. Redan 

innan fästningsbygget inleddes hade Helsingfors efter förlusten av Fredrikshamn 1743 blivit 

stationeringsort för finska artilleriet, och även dessa soldater måste borgarna inkvartera så gott det 

gick på 1750-talet.  



Byggets konsekvenser 

Stadsborna var snara att klaga över sin inkvarteringsbörda och över att andra leverantörer fick en 

alltför stor andel av kronans upphandling. Sina vinster höll de dock visligen tyst om, även om det är 

uppenbart att många stadsbor gjorde sig nätta förtjänster på fästningsbygget. De verkligt stora 

vinsterna på fästningsbygget låg inte nödvändigtvis inom upphandlingen av byggnadsmaterial och 

förnödenheter till armén, något som helsingforsborna verkar ha varit väl medvetna om. I stället fäste 

de stor vikt vid att försvara sina positioner i fråga om den privata konsumtionen av matvaror och 

alkoholhaltiga drycker. I staden grundades nya krogar i rasande takt, hur många lönnkrogar det 

därtill förekom är omöjligt att säga. Vatten kunde vara farligt att dricka på grund av smittorisken, 

det var i stället svagdricka och öl som soldaterna släckte törsten med. 

Fästningsbygget hämtade inte bara pengar och tillfälliga besökare till staden, det förde också många 

nya invånare till Helsingfors. Garnisonssoldaterna och deras familjer blev ett permanent inslag i 

staden ända till den svenska tidens slut. Även många officerare slog sig ner för längre eller kortare 

perioder och när bostadsförhållandena förbättrats på fästningen började de så småningom ta sina 

familjer med sig. Den växande civila och militära administrationen gjorde också att både högre och 

lägre ämbetsmän sökte sig till staden. När det fanns allt fler välbeställda hushåll behövdes också allt 

mer tjänstefolk, därför anlände folk från den omkringliggande landsbygden till staden i ökande 

mängder. Även en del hantverkare stannade kvar i staden. Antingen kvarstod de permanent i arméns 

och flottans tjänst eller så satte de upp egna verkstäder i Helsingfors och blev borgare.  

Med hantverkarna och de utbildade soldaterna spred sig ny kunskap och nya färdigheter till det 

civila samhället. De nya kunskaperna nådde inte bara till Helsingfors utan spred sig till alla 

områden varifrån rotesoldater kommenderats till fästningsbygget. Ehrensvärd hade gjort sitt bästa 

för att utveckla tegeltillverkningen och skeppsbyggnationen vid fästningsbygget. Dessa färdigheter 

kunde lätt överföras i det civila samhällets tjänst när fästningsbygget inte längre behövde 

arbetskraft. Utan tvekan bidrog fästningsbygget härigenom till utvecklingen av en rad olika aspekter 

av samhället i södra Finland. 

Fästningsbyggets konsekvenser inskränkte sig emellertid inte bara till byggbranschen. Människorna 

som kom till staden i samband med fästningsbygget förde också med sig mycket annat. Många 

officerare hade tjänstgjort i utlandet och var bekanta med europeiska vanor och trender. På stadens 

auktioner dök det upp upplysningslitteratur och romaner, men även olika sorters facklitteratur på 

varierande språk. Inom armén frodades också musiklivet varför också försäljningen av 

musikinstrument och noter ökade. I de lokala handelsbodarna efterfrågade kunder allt oftare 

lyxvaror som kaffe, te, socker, exotiska frukter och utländska alkoholdrycker. Den stigande 



levnadsstandarden syntes i en ny materiell kultur; i bouppteckningar efter helsingforsbor förekom 

det allt oftare kaffekannor, teserviser, och sockertänger. Olika nymodigheter gjorde sitt intåg även 

bland civilbefolkningen; helsingforsborna och de lokala godsägarna ville ju inte vara sämre än 

nykomlingarna. 

 

Epilog 

Trots de ambitiösa planerna för Sveaborg som funnits på 1740-talet ledde penningbrist och 

inrikespolitiska förvecklingar till att fästningsbygget drog ut på tiden och aldrig kom att 

förverkligas i den skala som planerats. Men redan på 1750-talet lyckades man få fästningen  

försvarsduglig, om än i kraftigt krympt skala och endast ute på öarna. 

Pommerska kriget (1757–62) ledde till att byggnadsarbetena låg på is under flera år eftersom 

soldaterna kommenderats ut i fält. Därefter skar den inrikespolitiska turbulensen på 1760-talet 

kraftigt ned på anslagen för fästningsbygget. Sveaborg hade alltid var en av stridsfrågorna mellan 

de två svenska partierna: hattar och mössor. Hattarna hade franskvänliga sympatier och ville satsa 

på försvaret, medan mössorna förordade en fredlig politik mot Ryssland och ansåg att 

fästningsbygget var ett både onyttigt och dyrt projekt. Efter mössornas makttillträde 1765 upphörde 

således fästningsbygget och det återupptogs på allvar först under gustaviansk tid.  

Sveaborgs militära betydelse kan diskuteras, med tanke på att fästningen kapitulerade utan strid för 

ryssarna våren 1808. Däremot spelade Sveaborg en viktig roll som flottbas under Gustav III:s ryska 

krig 1788–1790. Säkert är också att fästningsbygget hade en mycket stor betydelse för den 

ekonomiska, demografiska och sociala utvecklingen i Helsingforsområdet under senare delen av 

1700-talet. I vissa avseenden fick fästningsbygget ännu mer långgående konsekvenser. Pengar 

strömmade även till mer avlägsna trakter. På olika vägar kom också ny kunskap och nya vanor att 

sprida sig betydligt längre bort, främst med hemvändande rotesoldater till Finland och Sverige.  
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