
Sveaborg är en historisk sjöfästning med 8 öar.  
Fästningen är på UNESCO:s världsarvslista. Sveaborg 
är också en liten stadsdel, där bor cirka 800 invånare.

sveaborg

...och Johan
Sederholm

foto Aura Alarto



S v e a b o r g s  t o r r d o c k a

Sveaborgs torrdocka började byggas år 1751. Det är Finlands äldsta torrdocka.
Torrdockan byggdes för att skydda Finland. På 1700-talet byggde man krigsbå-

tar till Sverige där.
 
Efter andra världskriget började man bygga fartyg inom ramen för krigsskades-
tåndet som förutsattes av fredsavtalet. Man har också byggt flygplan där; det 
fanns en flygplansfabrik på torrdockan före andra världskriget.
 
Numera  underhåller man gamla båtar på torrdockan. Det finns många olika kur-
ser, utbildingar och  action för  grupper och elever.

i n f o

Fästningen byggdes på 1700-talet som 
en hörnsten för det svenska riket, 

då Sverige ville styrka Finlands försvar-
ning. Fästningen blev dock inte färdig, 
och Ryssland fortsatte byggandt när 
det vann över Sverige och fick Finland 
i år 1809. Efter det var Sveaborg över 
hundra år en rysk fästning och garnison.  
Under det ryska väldet byggde man en 
kyrka och ett sjukhus till Sveaborg. När 
Finland blev självständigt, var Sveaborg 
ett fångläger och till år 1973 fanns där 
en finskt garnison. 

Sveaborg är en av av Finlands mest populära sevärdheter med nästan 700 000 besö-
kare årligen. På sommaren är Sveaborg  speciellt  populärt. Då åker både turister och 
de som bor i Helsingors till Sveaborg. På Sveaborg  ordnar man många konserter och 
det finns flera sevärdheter där, till exempel  Sveaborgs kyrka och  Kungsporten. Man 
kan också bara tillbringa en vacker sommardag och koppla av med en piknikkorg eller  
sola sig. Den 15 minuter långa färden med färja från Salutorget är en del av resan 
också, då man kan se och fota Helsingfors från havssidan.

En kanon i Sveaborg

        foto Nanna Kariniemi



Augustin Ehrensvärd
Augustin Ehrensvärd (1710-1772) var en svensk greve och krigsmarskalk. Han konstruerade Svea-

borg och ledde borgens byggande. Ehrensvärd blev soldat på grund av sin far när han var bara 
16 år gammal. Han betjänade i artilleri i kriget mellan Sverige och Ryssland år 1741. Sverige led 
av förlust och Finland var bemannad av Ryssland under två år därefter. Efter ockupationen började 
man diskutera Finlands försvar mer, och 1747 föreslog en speciell borgkomission att man skulle 
bygga en borg i Helsingfors. Planen blev accepterad, och Augustin Ehrensvärd blev utnämnd till 
byggarbetets ledare.

 Byggandet började 1748 och eftersom beloppet var avgränsat, bestämdes det att man skul-
le koncentrera bara på öarna. Det fanns ingen genomträngande plan till jobbet, utan man gjorde 
teckningar vid byggandet. Ehrensvärd var en begåvad tecknare och konstnär, och han konstruerade 
bl.a. Kungsporten till landstigningsplatsen, Stora Borggården, sjöfästningen och marinbaser till 
Sveaborg.
 
Eftersom Ehrensvärd ofta var sjuk, deltog i krig och var tillfälligt avskedad, byggdes Sveaborg 
långsamt och byggandet aldrig blev färdigt i den utsträckning som Ehrensvärd tänkt sig. När Fin-
land blev en del av Ryssland, fortsatte ryssarna bygga borgen enligt sina egna planer. Emellertid är 
Augustin Ehrensvärd den mest betydande personen i Sveaborgs historia. Han är begravd i Sveaborgs 
Stora Borggård i en stor bronsgrav. 

Hur är det att bo i Sveaborg?
Sveaborg är också en popular plats att bo på. Sofia, 16, berättar hur är det är att bo på Sveaborg.

“Jag har alltid bott på Sveaborg, och därför känns det inte konstigt. Det finns daghem, skola 
och bibliotek här, som i alla andra stadsdelar i Helsing-

fors.  Visserligen nu planerar man att stänga brandstationen 
här på vintern. Det betyder att om nånting händer, kom-
mer hjälpen från Helsingfors. Det tar en lång tid och där-
för skrämmer det mig litet. Vad händer om någon börjar 
föda eller får hjärtinfarkt? Ibland känns det att man tror 
att Sveaborg är bara en sevärdhet, inte ett ställe där man 
bor. På sommaren kommer turister till vår trädgård och tar 
foton. På vintern kan färjan åka fast darför att det finns så 
mycket is på havet.

Jag tycker om att samfälligheten på Sveaborg är kompakt. 
Ibland känns det som om jag levde i en by: folk vet mycket 
om varandra, och man känner till lustiga historier i synner-
het om gamla personer, liksom ’han är den gubben som föll 
från bryggan i sjön år 1965’. När man behöver hjälp, hjäl-
per grannarna alltid. Folk bryr sig om varandra, och sådant 
tycks inte hända i Helsingfors centrum. Då och då är det 
förstås irriterande, när alla vet allt om vår familj och alltid 
frågar: ’Hur mår du idag?’.

Ju äldre jag blir, desto mer irriterar Sveaborgs dåliga trafikförbindelser. När jag är i stan med mina 
kompisar på kvällen, är det svårt att komma tillbaka hem, eftersom färjorna går så sällan. Jag är 
nu i högstadiet och måste åka till fastlandet till skolan. Det är ansträngande ibland. Sveaborgs 
natur, fred och historia är dock så unika, att jag inte skulle vilja flytta bort, åtminstone inte ännu. 
Det är härligt, att det inte finns några bilar här. Jag älskar sjön, dessa klippor och borgar”

Kallio gymnasiet gör ett utflykt till Sveaborg 
varje vår. Där spelar och röjar man tillsammans

foto Vilma Vantola



Johan Sederholm
Johan Sederholm (1722-1805) var en imponerande handelsman, skeppsredare och fabrikant. 

Han verkade även som stadens delegerade riksdagsledamot.

Johan Sederholm föddes i Helsingfors till en enkel men kärleksfull familj i oktober 1722. Seder-
holm gick aktivt i skolan och använde sin fritid till metning. Efter att han slutat sin skolgång 
vid 16 års åldern, började han jobba som handelsbiträde. När han fyllde 22, grundade han ett 
företag med sin vän. Företaget gick med vinst och väckte uppmärksamhet även utomlands. 
 
Efter fyra år upphävde de företaget, delade på vinsten och Sederholm grundade en egen affär. 
Vid 55 års åldern fick han lov att äga herrgården i Hertonäs och Gumtäkts områden av Kungen 
Gustav den tredje. I fabrikerna vid närheten av herrgården producerades tegel, porslin och 
brännvin. Han ägde även flera skeppsvarv och det självgrundade segeltygföretaget. Sederholm 
blev den rikaste mannen i Helsingfors och en betydelsefull finansiär, som fick åt sig landområ-
den då låntagare hade problem med att betala skulden tillbaka. Han fixade områderna och 
sålde dem vidare till ett högre pris.
 
Sederholm var gift två gånger, först med Hedvig Solitander och efter hennes död med Maria 
Magdaleena Wendelia. Båda fruarna dog före honom. Sederholm fick tolv barn, sex pojkar och 
en dotter från det första förhållandet och tre söner och två döttrar från det senare. Hans hus 
befinner sig på Alexandersgatan, precis vid Senattorget och det är det äldsta huset som nu 
finns i Helsingfors. Sederholm själv dog vid 83 års åldern. Hans grav befinner dig i Gamla Kyrk-
parken och gatan som är namngiven efter honom befinner sig i Hertonäs.
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                    Sederholmska huset i hörnet av Senatstorg

foto Aura Alarto


