


Tingstäde fästnings tillkomst 
Av ÅKE BERNSTRÖM 

Befästningsfrågan på Gotland fram 
till 1885. - En bakgrund 

Napoleonkrigen hade för Gotlands del in
neburit en kortvarig rysk ockupation april
-maj 1808. Det ryska företaget mot Got
land hade avslöjat öns försvarslöshet. Som 
en följd av händelserna 1808 inrättades den 
5 februari 1811 Gotlands Nationalbeväring. 
Nationalbeväringen grundade sig på en 
»konvention», som utarbetats genom 
landshövdingen och militärbefälhavaren 
viceamiralen Rudolf Cederström. Den an
togs av Gotlands allmoge vid möten med 
sockenombud på de gamla tingsställena 
Skogs och Allekvia. Opposition mot den 
nya värnplikten restes så gott som enbart 
från borgerskapet i Visby. Cederström ge
nomdrev dock, att konventionen också an
togs av Visby borgare. Detta skedde på den 
allmänna rådstuga, som ägde rum den 29 
december 1810. 1 

Nationalbeväringen gav Gotland en egen 
värnpliktsarme med såväl väsentligt längre 
tjänstetid som övningstid än på fastlandet. 
Konventionens innehåll var betydelsefullt, 
men lika viktigt var sättet, på vilket den 
kommit till . Den var en frivillig överens
kommelse, som antagits på möten med ut
sedda ombud respektive vid allmän råd
stuga. Försvaret blev därmed i högre grad 
än eljest en gemensam angelägenhet för be
folkningen. Försvarsföreningarnas folkliga 
förankring och aktiva roll som pådrivare i 
försvars- och befästningsfrågorna under 

slutet av 1800-talet kan måhända bl a härle
das från detta förhållande. 

Under 1800-talet hade det fasta försvaret 
i form av befästningar alltmer kommit i 
blickpunkten. Diskussionerna gällde riket i 
stort, men de berörde också Gotland. 

Chefen för ingenjörkåren (fortifika
tionen) Johan Peter Lefren avgav 1837 ett 
»Betänkande om Gotlands fasta försvar ». 
Han föreslår i detta, att öns fasta försvar 
koncentreras till Slitö (Slite). Enholmen 
och Grundet skulle befästas liksom själva 
Slite. 2 Förslaget realiserades inte. Samma 
öde drabbade ett liknande förslag, som två 
år senare lades fram av 1839 års kommitte 
för det fasta kustförsvaret. Kommitten fö
reslog, liksom Lefren, att Slite skulle befäs
tas. 3 

Under 1853 skärptes motsättningarna 
mellan England och Ryssland. Gotlands 
läns tidning återgav den 5 augusti 1853 ett 
rykte, först publicerat i Aftonbladet, att 
Ryssland begärt en fast punkt på Gotland 
som krigsbas i Östersjön. Regeringen fat
tade beslut om att utnyttja »lilla kreditivet» 
för utomordentliga åtgärder för landets för
svar. Medel avsattes för befästningar på En
holmen, vid inloppet till Slite. Under åren 
1853-58 uppfördes på Enholmen två kasse
matterade batterier. 4 Slite förklarades un
der Krimkriget som krigshamn. Den allie
rade engelsk-franska flottan utnyttjade 
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1854-55 Fårösund för bunkring, provian
tering mm. Fårösund var en öppen hamn. 
Den kunde därför utnyttjas av de allierade, 
utan att Sveriges neutralitet behövde kom
ma i kläm. 

1861 års kommitte för utredning av vissa 
till landförsvaret hörande frågor under ge
neralmajoren Gillis Bildt tar i sitt betänkan
de den 12 maj 1865 upp frågan »i vad mån 
landets försvar bör genom befästningar för
stärkas ». Beträffande Gotland anförde 
kommitten, att en befästning vore önskvärd 
till säkerhet för militära förråd, till stöd för 
de försvarande trupperna samt »till upp
muntran för den befolkning, av vilken vid 
krig stora uppoffringar fordras och vilken 
bör se att riket under fred gör vad möjligt 
är att bereda denna landsorts försvar och 
icke alldeles vill överlämna den åt krigets 
skiften». Befästningen borde vara en »repli
och kärnpunkt för öns försvar». Den borde 
enligt kommitten vara belägen så långt från 
kusten att förråden var skyddade för be
skjutning från sjösidan. Befästningen borde 
bestå av en »kärna», kompletterad med fält
befästningar. Någon plats angavs inte. Slite 
ansågs mindre lämpligt. Fårösund var 
lämpligast, men kostnaderna för att befästa 
Fårösund skulle bli för höga. 5 

Spänningen mellan England och Ryss
land var åter stor 1885. Från rysk och tysk 
sida kunde man denna gång inte acceptera 
en svensk neutralitet av samma bristfälliga 
slag som 1853-55. Regeringen uppmanades 
från tyskt håll att befästa Fårösund. Genom 
nådiga brev den 24 april och 12 juni 1885 
beordrades chefen för fortifikationen att ut
föra befästningar vid inloppen till Fårö
sunds hamn . Regeringen anvisade för ända
målet 50 000 kr. Försvaret av Fårösund 
kom att bestå av tre batterier, två vid det 
södra och ett vid det norra inloppet. Batte
rierna kompletterades av en minstation. Be
fästningarna hade provisorisk karaktär. 6 

Stabschefen vid militärbefälet W Unge 

höll samma vår ( den 1 april) ett föredrag 
om Gotlands försvar i stadshotellets stora 
sal. Han ansåg det nödvändigt att möta 
fienden vid stranden. Trupperna måste vara 
rörliga och rörligheten skulle man nå ge
nom att utnyttja järnvägarna. Dessas 
sträckning skulle gynna försvaret. De vikti
gaste hamnarna låg på norra Gotland -
Fårösund och Slite. Det var väsentligt att 
dessa hamnar befästes, men det var också 
viktigt att järnvägsnätet gav möjlighet till 
snabb förstärkning av försvaret. Den be
fintliga järnvägen borde därför byggas ut 
norrut från Barlingbo till Tingstäde och 
därifrån med en gren till Slite och en till 
Fårösund. Trupperna borde förläggas till 
Tingstäde. De kunde därifrån transporteras 
till hamnarna eller vid behov söderut. Vid 
Tingstäde skulle finnas förläggningsutrym
men och förråd. 7 Många av de tankar, som 
Unge framförde, kom att återkomma i dis
kussionerna om Gotlands försvar under de 
följande åren. 

1885 års händelser hade aktualiserat neu
tralitetsproblemen och därmed frågan om 
Gotlands försvar. En fästning av den typ, 
som 1861 års befästningskommitte föresla
git, blev ett angeläget problem. 

1888 års generalstabsfältövning 
på Gotland 

1888 genomfördes en generalstabsfältöv
ning på ön. Det finns två arbeten bevarade 
från denna fältövning. Löjtnanten vid Al, 
aspiranten vid generalstaben, Bergenzaun 
har utarbetat en militärgeografisk beskriv
ning över Gotland8 och prins Carl, även 
han generalstabsaspirant, har haft till upp
gift att utarbeta förslag till befästningar vid 
Tingstäde. 9 Granskarna har utförligt kom
menterat arbetena. Vilka dessa ha varit 
framgår inte. Arbetena har även under
ställts chefen för fortifikationen H Elliot. 



Bergenzaun utgår från att Ryssland är hu
vudfienden. Den sannolikaste »huvudan
greppsfronten » är därför östkusten, särskilt 
dess norra del. »Längs denna kust ligger 
nämligen öns flesta och bästa landstignings
punkter, vartill kommer att vid ett ryskt 
anfall densamma vetter mot de livländska 
och kurländska hamnarna, från vilka en 
rysk expedition mot Gotland utan tvivel 
utgår». 

Bergenzaun diskuterar därefter var man 
skall anordna det »stöd », varifrån försvara
ren kan utgå med sina operationer. Han 
redovisar därvid bl a Tingstäde-området. 
Han uppger att »man föreslagit - uteslutan
de av taktiska skäl - terrängen vid Ting
städe kyrka såsom den lämpligaste opera
tiva stödjepunkten ». Bergenzaun för sin del 
dömer ut Tingstäde ställningen. Den har 
enligt hans uppfattning ett »mycket ogynn
samt strategiskt läge ». Fienden kan snabbt 
(»på en dag») cernera (innesluta) de strids
krafter som samlats till Tingstäde. Bergen
zaun förordar därför en ställning i trakten 

av Follingbo. 

Bergenzaun möter kritik från den, som 
granskat hans arbete ( chefen för generalsta
ben?). Denne framhåller att Tingstäde är 
»gentemot en fiendes sannolikaste landstig
ningar vid Slite och Fårösund » . .. »den 
mest hotande positionen i avseende på ett 
fortsatt invasionsförsök i sydlig riktning». 
Granskaren skisserar hur försvaret skulle 
kunna ordnas. Skissen överensstämmer 
med de principer, som ligger till grund för 
prins Carls förslag till en försvarsställning 
vid Tingstäde och kan därför förbigås här. 
Granskaren framhåller till sist, att han inte 
delar Bergenzauns uppfattning, att det för 
en fiende är lätt att cernera Tingstäde. 
Tvärtom »det är svårigheterna för fienden 
att stänga Tingstäde, som är en av dess 
förnämsta fördelar». 

Prins Carl utgår i sitt arbete från att för

svarsställningen skulle förläggas till Ting-
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städe-området. (Förutsättning för arbe

tet?). De viktigaste elementen i ställningen 
skulle enligt prins Carls förslag utgöras av: 

1. Ett slutet bombsäkert positionsbatteri 
för 8 st 12 cm kanoner på åsen vid Ting
städe kyrka - Skans I. 

2. En positionsskans för två infanterikom
panier vid vägen mot Stenkyrka (2 km 
väster skansen p 1) - Skans Il. 

3. En positionsskans för ett infanterikom
pani i trakten av Träskvälder (2,2 km 
sydsydväst skansen p 1) - Skans V. 

4. En positionsskans för ett infanterikom
pani i trakten av Myrvälder (3 km syd
väst skansen p 1) - Skans 111 samt 

5. Öppna batterier för positions- eller fält
artilleri mellan Myrvälder och Träskväl
der respektive 2 km sydväst skans 1.-

Positionsbatteriet liksom skansarna skul
le göras stormningsfria. Skansarnas skydd 
mot artillerield föreslogs bli begränsat, då 
risken för beskjutning med artilleri be
dömes vara liten. 

Prins Carls slutomdöme är, att av Ting
städeställningen »bör på en rimlig tid och 
med beräkning av rimliga arbetskrafter 
kunna beredas en värdefull replipunkt för 
Gotlands försvar». 

Chefen för fortifikationen är mera kall
sinnig till fästningstankarna. »De vanskliga 
omständigheter, som äro förknippade med 
upprättandet av fast bas inom Gotland, 
skola med all säkerhet nödga oss att avstå 
från ett ordnande redan i fredstid av denna 
bas, utan måhända vad beträffar vissa arbe
ten av mindre kostsam och mera tillfällig 
natur. Vad angår själva befästningarna, får 
vi säkerligen åtnöja oss med de åtgärder, 
som vid krigsförberedelsen kunna åstad
kommas ». 

Elliot ställde sig också tveksam till valet 
av plats. Han förordade Fårösund, orh Sve
rige under ett krig hade en stormakt som 
allierad. 
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Försvarsdiskussioner på Gotland 
under 1890-92 samt 1892 års 
statsverksproposition 

1888 hade den sk »neutralitetskommitten» 
tillsatts av regeringen. Kommitten avgav 
sitt betänkande den 12 maj 1890. 10 Den 
fäster »uppmärksamheten på behovet av en 
permanent stödjepunkt på Gotland, utan 
vilken försvaret av ön ej kunde bliva syn
nerligen långvarigt». Kommitten förordade 
Tingstäde och föreslog att befästningar 
skulle byggas där. 

1885 års riksdag hade antagit en ny värn
pliktslag. De gotländska särbestämmelserna 
kvarstod i de tilläggsbestämmelser, som an
togs året därpå. N eutralitetskrisen 1885 och 
kanske i än högre grad diskussionerna på 
Gotland om den nya värnpliktslagen akti
verade försvarsdiskussionerna på ön. 

I januari 1891 skickade en anonym för
svarsvän ut en broschyr betitlad »Vår mest 
hotade provins ». 11 I denna pläderas för en 
tidsenlig befästning såsom »sammanhåll
ningspunkt och förrådsplats ». Med tillgång 
till en fästning skulle man kunna förhindra, 
att en fiende skulle kunna nå sitt mål, att 
erövra hela Gotland. »Där skulle svenska 
flaggan hållas uppe, en omständighet som 
vid ett fredsslut skulle kunna rädda ön från 
att bliva främmande egendom». 

Våren 1891 bildades trots lokalt mot
stånd i Visby, men med gillande från lands
hövding, biskop och militärbefälhavare, 
som samtliga aktivt deltog i arbetet, ett got
ländskt försvarsförbund. 12 Förbundet kom 
att spela en viktig roll för försvarsinforma
tion och försvarspropaganda på ön. Ordfö
rande var i många år landshövding Poig
nant. 

Intresset för Tingstäde och öns försvar 
underströks genom kung Oscars besök på 
ön i juli 1891. Kungen åtföljdes av general
stabschefen Axel Rappe och chefen för for
tifikationen H Elliot. Enligt Gotlands Alle-

handa den 3 juli 1891 höll kungen ett sam
manträde vid Myrvälder (vid Tingstäde). I 
detta deltog, förutom de ovan angivna, 
även krigsministern H Palmstierna. »Där
vid föredrogs den utav prins Karl vid hans 
besök i Tingstäde sommaren 1888 utarbeta
de plan över Tingstädeställningen, vilken 
plan lär ·hava mycket lovordats». 13 

Ett försvarsmöte i Etelhem, som sam
manföll till tiden med kungens besök, utta
lade sig för att en befäst plats ordnades på 
ön som operationsbas för öns trupper. 
Landshövdingen hävdade vid mötet, att re
geringen sedan länge varit medveten om 
behovet av detta. 14 

Chefen för generalstaben hade den 31 
mars 1882 fått nådigt uppdrag att utarbeta 
en plan för Sveriges fasta försvar. Det är 
troligt, att det arbete, som under 80- och 
början av 90-talen utfördes på Gotland, får 
ses som ett led i arbetet med denna plan. 
Generalstabschefen Axel Rappe avgav sitt 
betänkande den 21 juni 1892. Det behand
lade bl a de gotländska förhållandena. I be
tänkandet prioriterades det fasta kustför
svaret (Stockholm, Karlskrona, Göteborg), 
närmast därefter kom Gotlands försvar. 
För öns del förordades en fast stödjepunkt 
vid Tingstäde (»för öns svaga stridskraf
ter» ). I betänkandet framhölls också önsk
värdheten av att de båda viktigaste hamnar
na, och då särskilt Fårösund, tryggades 
med befästningar. 15 

Första gången Tingstäde på allvar togs 
upp i riksdagen var 1892. I statsverkspro
positionen till denna riksdag framhålls Got
lands utsatta läge. Risken för överrumpling 
understryks. Det framhålls, att en fientlig 
landstigning inte kan hindras av flottan. Då 
Gotland »icke kan tillmätas någon synner
lig stor vikt» för försvaret av landet i dess 
helhet, kan ön heller inte påräkna förstärk
ningar från fastlandet. Gotland måste dock, 
som »i främsta rummet hotat av en angripa
re», få allt det skydd, som är möjligt att 



åstadkomma. Enligt proposltlonen sker 
detta bäst genom »att å ön anlägges en 
lämplig befästning, avsedd att under krig på 
en gång utgöra en skyddad förrådsort samt 
en utgångs- och replipunkt för de got
ländska försvarskrafterna vid deras rörel
ser». Det ansvariga statsrådet, krigsminis
tern H Palmstierna uttalar, att »endast un
der skydd därav skall det för öns, på grund 
av sakens natur svaga häravdelningar, bliva 
möjligt att med hopp om framgång upptaga 
striden med en inbrytande fiende, och även 
om den nödgas i dess våld lämna de övriga 
delarna av ön, skall den alltid någon tid 
kunna hålla sig i den befästade ställningen 
och sålunda åt moderlandet bevara denna, 
till dess antingen undsättning anländer, el
ler striderna på fastlandet, som i sista hand 
måste bliva bestämmande jämväl för Got
lands del, kämpats till slut». Även från neu
tralitetssynpunkt är, enligt propositionen, 
en befäst ställning av »yttersta vikt». Pro
positionen pekade på Tingstäde som den 
lämpligaste platsen. 16 

Chefens för fortifikationen yttrande, 
som inarbetats i propositionen lämnar föl
jande beskrivning av ställningen. 

»Ställningen behärskar den enda viktiga vägknu
ten inom hela norra Gotland. Den begränsas på 
två sidor av ganska vidsträckta terränghinder, 
Tingstäde träsk, Martebo myr, av vilka den se
nare snart lärer komma att torrläggas. Till följd 
av dessa hinder och terrängförhållandena i övrigt 
vore ett kringgående av ställningen förenat med 
ganska mycken tidsutdräkt. Bristen på järnvägs
förbindelse med öns huvudort Visby skulle, en
ligt vad chefen för fortifikationen anmäler, av
hjälpas, därest en tilltänkt järnvägsanläggning 
från denna stad över Tingstäde framdeles kom
mer till stånd. 

Från en punkt nordost om kyrkan skulle ställ
ningen sträcka sig mot väster och söder i en båge 
av 4,5 km längd över Häktåker och Träskvälder, 
anslutande sig vid sistnämnda ort ånyo till Ting
städe träsk och skulle den bestå av sammanlagt 5 
slutna verk, huvudsakligen avsedda blott för in
fanteri med undantag av hörnfortet vid kyrkan, 
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som skulle erhålla tvenne i kupoler uppsatta 
grova kanoner, vartill kommer åtskilliga batteri
er i det inre av ställningen». »Vad åter beträffar 
graden av styrka, som borde givas åt varje sär
skild stödjepunkt i befästningslinjen, berodde 
detta på frågan mot vilken punkt anfallet kunde 
antagas bliva riktat». 

Enligt chefen för fortifikationen borde 
den nordöstra hörnpunkten (på åsen norr 
Tingstäde kyrka) göras jämförelsevis stark 
och »särskilt med avseende på det ringa 
utrymmet på åsen, byggas på ett dyrbarare 
sätt eller nästan uteslutande av betong och 
järn». Av de övriga borde det nordvästra 
och det sydöstra hörnfästet ges relativt stor 
styrka. De två västliga däremot kunde ges 
en mera enkel konstruktion. Det skulle där
med vara möjligt att skjuta upp fullbordan
det av dessa senare och övriga nödvändiga 
arbeten till en rustningsperiod i samband 
med mobilisering. Totalkostnaden uppskat
tades till 2,5 milj kronor. Därtill kom kost
nader för förrådsbyggnader och förlägg
ningsbaracker samt för artillerimateriel. 
Den sammanlagda kostnaden närmade sig 
därmed 3 milj kronor. 

Statsrådet godtog inte chefens för fortifi
kationen beräkningar. Han ansåg, att denne 
underskattat ställningens av naturen skyd
dade läge. Det borde därför, enligt statsrå
det, räcka med ett permanent verk för att ge 
ställningen en sådan styrka »att de övriga 
verken kunna beräknas bliva av mindre 
dyrbar beskaffenhet och sålunda komma 
till utförande dels efter hand under de årliga 
vapenövningarna, och dels vid krigsförbe
redelser». Kostnaderna kunde, enligt pro
positionen, begränsas till 800 000 kr för fort 
n :o 1 på åsen vid kyrkan. Kostnad för 
markinlösen och bestyckning tillkom. 

Propositionen stöddes av Gotlands för
svarsförbund. Under hösten 1891 hade mö
ten anordnats inom öns samtliga socknar, 
och vid dessa uttalade man sig för att en 
befäst försvarsställning anordnades. Ett 
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protokoll av denna lydelse översändes till 
regeringen den 4 januari 1892. 

Inför riksdagens behandling av proposi
tionen återkom Gotlands försvarsförbund 
den 24 april 189217 till frågan i en skrivelse 
till Kungl Maj :t. Skrivelsen lästes upp av 
den gotländske riksdagsmannen kronofog
den Bokström i andra kammaren, när kam
maren debatterade Tingstäde. 

»Gotlands försvarsförbund, som vid allmänt 
möte denna dag - årsdagen av främmande trup
pers intåg i staden år 1808 - överlagt rörande det 
av Kungl Maj :t i framställning till riksdagen 
upptagna förslag om en befäst plats i det inre av 
ön mellan Tingstäde sjö och Martebo myr, har 
kommit till full insikt därom att förslaget vilar 
på goda grunder, anpassade efter gotländska för
hållanden, helst som utrett är att Martebo myr 
även efter dess nu förestående torrläggning skall 
till dubbelt större vidd än Tingstäde sjö kunna 
sättas under vatten, genom en kanal från den 
högre liggande sjön och det utan nämnvärd 
minskning i utsträckning av dennas vattenyta. 

Förbundet uttalar också den fasta och ödmju
ka förhoppningen, att riksdagen såsom repre
senterande Sveriges folk, skall i likhet med vad 
Sveriges regering redan gjort, ådagalägga högsint 
nitälskan för värnandet i nödens stund av den 
avlägsna öns trygghet samt dess svenska själv
ständighet och frihet ». 

Trots försvarsförbundets resolution och 
ett starkt stöd från framförallt ledamöter i 
första kammaren föll propositionen vid ge
mensam votering med röstsiffrorna 152 
mot 208. 

På Gotland fortsatte diskussionerna även 
sedan riksdagen avvisat propositionen. Vid 
ett möte med försvarsförbundet den 22 
april 1892 lämnade landshövdingen en re
dogörelse för befästningsförslaget. Han 
följde därvid chefens för fortifikationen 
förslag . Vid mötet belystes möjligheterna 
att försumpa den del av Martebo myr, som 
låg närmast Tingstäde. Totalt 1100 hektar 
kunde göras oframkomliga, om man sänkte 
Tingstäde träsk drygt 0,5 m. Landshöv
dingen p~pekade vid mötet, att Tingstäde · 

fästning var en fråga om centralförsvar »så
som tex vid Karlsborg, då Gotland kunde 
sägas ligga utom periferien för Sverige». 18 

Mobiliseringsfrågan i förgrunden 

Frågan synes därefter temporärt ha fallit. 
Centralt skedde ingenting och på regional 
och lokal nivå hade andra frågor trätt i 
förgrunden. För Gotlands del aktualisera
des frågan åter vid bytet av militärbefälha
vare 1895. Den nye militärbefälhavaren 
Gustaf Björlin var riksdagsman. Hans när
maste strävan som militärbefälhavare var att 
trygga truppernas mobilisering. Detta skul
le ske genom att mobiliseringsförråden, 
som i stort sett var koncentrerade till Vis
by, flyttades till en mera skyddad plats, 
lämpligen Tingstäde. I en motion till 1896 
års riksdag begärde han 45 000 kr till mark
köp i Tingstäde. 19 

Statsverkspropositionen samma år tog 
åter upp det fasta försvaret på Gotland. I 
denna underströks nödvändigheten av att 
kunna spärra Fårösunds hamn mot fientliga 
örlogsfartyg men också behovet av en be
fäst punkt inne i landet. Denna skulle utgö
ra ett stöd för öns levande försvar, vara en 
skyddad upplagsplats för nödvändiga för
råd, och om den övriga ön föll, skulle den 
fortsatt försvaras. Därigenom skulle det 
finnas en punkt på ön, »som vi kunde kalla 
vår, vilket vid ett blivande fredsslut kunde 
vara av stor betydelse». Den enda tänkbara 
platsen var enligt propositionen Tingstäde. 
M h t torrläggningen av Martebo myr för
utsågs en förnyad prövning av Tingstäde
ställningen. Äskandena begränsades därför 
till medel för markköp. 20 Riksdagen avslog 
såväl Björlins motion om markköp som 
propositionen. Utskottet anförde dock 
»ehuru det vill synas som de militära förrå
den böra förflyttas till någon annan plats, 
mindre blottställd för överraskande 
fara ». 21 
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Björlin tackade under debatten i första 
kammaren utskottet för yttrandet. Han 
framhåller att ställningen på Gotland är 
ohållbar. »Det fordras nämligen endast att 
en fientlig kanonbåt ankrar på Visby redd 
och sänder i land en officer med förbud för 
vederbörande att mobilisera, för att Got
land i ett enda slag skall vara förlamad, då 
alla förråd ligga inom kanonhåll från stran
den. Det första, som bör göras i fråga om 
Gotlands fasta försvar, är förrådens undan
flyttande till en befäst replipunkt inne på 
ön tex vid Tingstäde, där öns stridskrafter 
kunna mobiliseras och där de sedermera 
hava ett säkert stöd under försvaret ». Han 
fortsätter: »Vad kunna vi vinna om vi skyd
da våra militära förråd genom tidsenliga 
befästningar. Jo i sådant fall - och endast i 
sådant fall - kunna vi hoppas, om krig 
utbryter, få behålla ön vid fredsslutet. Det 
är nämligen föga antagligt, att fienden vågar 
sig på en längre belägring av en fästning 
inne på ön, då han i allt fall kan begagna sig 
av hamnarna». 22 

Björlins ställning till frågan om Tingstäde 
fästning förefaller något tveksam. Han ser 
Tingstäde främst som en lämplig mobilise
ringsplats för Gotlands trupper. I Björ
linska arkivet finns en odaterad brevsida 
skriven av Björlin. 23 Den kan ha varit skri
ven efter riksdagens behandling av frågan 
1896 eller möjligen 1898. Björlin säger där: 
»Jag har emellertid aldrig varit så synnerli
gen förtjust i Tingstäde positionen - så be
hövde jag inte vara förtjust alls och kan 
odelat rikta mina ansträngningar på Bo
den». Denna inställning är kanske förkla
ringen till, att det snarare är landshöv
dingen och biskopen, som agerar, än mili
tärbefälhavaren. 

Riksdagsdebatten och inte minst utskot
tets uttalande medförde att regeringen re
dan samma år infordrade militärbefälhava
rens yttrande över mobiliseringsförrådens 
flyttning till Tingstäde. 
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Den 14 maj 1897 tillsattes en befästnings
kommitte. Den hade till uppgift att se över 
Sveriges fasta försvar och komma med för
slag till åtgärder. Kommitten besökte i juni 
1897 Gotland. Kommitten avgav sitt betän
kande 1898. 

I 1898 års statsverksproposition24 åter
ges det från militärbefälhavaren 1896 inford
rade yttrandet angående mobiliseringsför
rådens flyttning från Visby. Militärbefälha
varen förordar en flyttning till Tingstäde. 
Flyttningen borde komma till stånd »oav
sett om befästningsanordningarna samtidigt 
kunde där åstadkommas eller ej ». Viktigare 
är dock militärbefälhavarens förslag i sam
ma yttrande, att man på samma gång som 
förråden flyttades skulle skaffa tillräckligt 
med mark för anläggning av befästningar. 

Propositionen föreslår dels att 100 000 kr 
anvisas för flyttning av förråd och uppfö
rande av nya förrådsbyggnader vid Ting
städe. Därutöver föreslogs att 123 000 kr 
anvisades på extra stat för köp av erforder
lig mark för befästningsarbeten och förråd. 
Riksdagen beviljade medel för flyttning av 
förråden, men avslog förslaget till anskaff
ning av mark för befästningar. Motivet var 
att befästningskommittens utlåtande borde 
avvaktas. 

1897 års befästningskommittes 
betänkande 

1897 års befästningskommitte avgav sitt 
»Betänkande angående Sveriges fasta för
svar» den 25 juli 1898. Betänkandet refere
rar den utredning, som kommitten inford
rat från militärbefälhavaren på Gotland. 25 I 
denna sägs bl a, att Gotland är viktigast från 
neutralitetssynpunkt. Militärbefälhavaren 
anser inte att ön kan försvaras mot ett pla
nerat erövringsförsök, »anlitade vi än alla 
krigsbyggnadskonstens hjälpmedel». Målet 
måste därför vara att hindra, att ön genom 
överrumpling faller i fiendens händer. Det-
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ta innebär, att öns försvar måste vara så 
organiserat, »att det levande försvaret kan 
hastigt och säkert mobiliseras ». 

Militärbefälhavaren bedömer försvaret av 
hamnarna vara mindre betydelsefullt. Detta 
gäller »så länge Sveriges flotta ej är så stark, 
att den efter utbrottet av ett krig kan hålla 
sjön». 

Den snabbhet med vilken trupperna kan 
mobiliseras, är enligt militärbefälhavaren en 
ren organisationsfråga. Han förbigår därför 
detta problem och övergår till mobilise
ringssäkerheten. I stort framför militärbe
fälhavaren därvid samma synpunkter, som 
han anförde vid debatten i riksdagen vid 
behandlingen av Tingstäde-problemet 
1896. Förråden måste flyttas från Visby. 
Den centrala utrustningsorten borde sam
manfalla med den fasta punkt, som öns 
levande försvarskrafter behöver som stöd 
för sina operationer. Militärbefälhavaren 
ställer sig tveksam till möjligheterna att ska
pa en stark fästning. Han refererar i detta 
sammanhang ett brev från generallöjtnan
ten, friherre B A Leijonhuvud till dåvaran
de statsrådet friherre H Palmstierna den 28 
november 1889. Leijonhuvud säger där, att 
den då tilltänkta provisoriska befästnings
anläggningen vid Tingstäde »i händelse av 
krigsoroligheter, som hota Sverig_es neutra
litet och även i händelse av en landstigning 
av en mindre fientlig här, kunde antagas 
göra god tjänst» men det kunde »å andra 
sidan icke fördöljas, att densamma mot ett 
verkligt erövringsförsök endast kunde giva 
försvaret ett övergående och svagt stöd som 
reträttort för öns försvarstrupper ». Björlin 
delar denna uppfattning, men understryker 
»de stora fördelar ägandet av en även provi
soriskt skyddad central utrustningsort för 
ön skulle medföra». Han framhåller dock 
att fästningsbyggnadskonsten inte torde 
kunna »åstadkomma en nog stark perma
nent eller halvpermanent befästning, att 
den kan uthärda långvarigt motstånd mot 

en betydligare övermakt» för en så liten 
styrka, som det här gäller. Slutsatsen blir 
enligt Björlin, att man bör begränsa sig till 
en »mera provisoriskt» skyddad central 
utrustningsort. Militärbefälhavaren föreslår 
att denna förläggs till Tingstäde. Han före
slår också att platsen förses med »vid krigs
utbrott fullbordade fältförskansningar». 
Björlin äskar därför inga medel för befäst
ningar utan endast för bestyckning, ledning 
och framförallt för förrådshus och mark
köp. Militärbefälhavaren förutsätter att na
tionalbeväringens övningar flyttas från Vis
borgs slätt till Tingstäde. 

Kommitten anser i likhet med militärbe
fälhavaren, att det är nödvändigt att flytta 
mobiliseringsförråden från Visby till en 
skyddad plats inne på ön. Denna bör vara 
befäst. Kommitten kan inte biträda militär
befälhavarens förslag att, som kommitten 
uttrycker det, »de fortifikatoriska anord
ningarnas utförande helt och hållet lämnas 
åt en oviss framtid och göres beroende av 
inflytandet av arrendemedlen för ett par 
friköpta gårdar och på arbetskraften från en 
trupp, vars korta fredsövningstid ändå är så 
hårt anlitad för andra utbildningsgrenar». 
Kommitten understryker Gotlands bety
delse från neutralitetssynpunkt och vikten 
av en central befästning för neutralitetens 
upprätthållande. 

Kommitten tar dock inte steget fullt ut. 
Av kostnadsskäl »och med avseende fäst på 
de gotländska artilleritruppernas ringa styr
ka» föreslår kommitten att de permanenta 
anordningarna begränsas till ett mindre fort 
till skydd för gevärs- och ammunitionsför
råd »samt till stöd för de provisoriska eller 
passagera befästningar», som också ingick i 
planen. Dessa befästningar skulle endast 
förberedas. 26 

Kommitten sätter stor tilltro till betydel
sen av det permanenta fortet. »Kommer en 
dylik befästning till stånd, nödgas en fien
de, som vill bemäktiga sig Tingstäde, att för 



densammas betvingande landsätta och 
framföra belägringsartilleri, vadan fortets 
ändamål att förebygga en överrumpling 
skulle vara vunnet». Kommitten ansåg vi
dare att tillkomsten av fortet skulle ge fält
trupperna ökad frihet i sina operationer. 
Genom att fortet »endast kräver en ringa 
besättning kan så mycket större styrka av 
de gotländska trupperna användas för ope
rationer å andra delar av ön ». Kommittens 
förslag underställdes cheferna för fortifika
tionen, artilleriet och generalstaben (i be
tänkandet kallade »myndigheterna»). I ett 
gemensamt yttrande27 vänder de sig mot 
militärbefälhavarens uttalade tvivel mot att 
en befästning på Gotland kunde göras så 
stark, att den kunde uthärda en längre be
lägring. »Men skulle en permanent befäst
ning ej kunna göras tillräckligt stark för 
Gotlands fåtaliga stridskrafter, så lärer det 
väl vara än omöjligare att för denna ringa 
styrka kunna åstadkomma en motstånds
kraftigare befästning av endast passager eller 
provisorisk natur». Myndigheterna vänder 
sig mot de inskränkningar i chefernas för 
fortifikationen och artilleriet tidigare för
slag, som vidtagits av kommitten och utta
lar som sin åsikt, att den föreslagna befäst
ningen »endast i högst ringa grad kan bidra
ga till styrkandet av öns försvar gentemot 
ett fientligt försök att bemäktiga sig den». 
Enligt myndigheterna torde den föreslagna 
befästningens uppgift bli inskränkt till att 
vara överrumplingsskydd särskilt under 
mobilisering. 

Beslut och utförande 

I statsverkspropositionen till 1899 års riks
dag28 biträdde det ansvariga statsrådet 
myndigheternas erinringar mot befästnings
kommittens förslag såväl i vad avser det 
permanenta fortet som de passagera befäst
ningarna. Statsrådet säger uttryckligen i 
propositionen att man »avstår från att skapa 

I 
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en i egentlig mening fast punkt, som försva
rad av en fåtalig besättning skulle kunna 
jämförelsevis länge hålla sig mot den fient
liga styrka, som man rimligen kan tänka sig 
landsatt på ön ». Han delar också åsikten att 
med de ringa medel, som avsattes för de 
passagera befästningarna, det är stor risk 
för att de inte hinner utföras. Trots detta 
godtar statsrådet kommittens förslag. Detta 
motiveras i propositionen dels med att mili
tärbefälhavaren förordat en ännu svagare 
befästning än den kommitten föreslagit, 
dels att varken öns stridskrafter enligt den 
nya organisationen eller för Gotlands för
svar disponibla tillgångar medger ett utfö
rande enligt den i 1896 års statsverkspropo
sition angivna planen. 

Riksdagen beslutade i enlighet med pro
positionen. 

En följd av 1898 års riksdagsbeslut om 
mobiliseringsförrådens flyttning från Vis
by, 29 blev en utbyggnad av järnvägslinjen 
Visby-Tingstäde. Den 22 mars 1900 kom 
Kungl Maj :ts formella beslut att de militära 
huvudförråden skulle flyttas till Ting
städe. 30 I Gotlands Allehanda nr 63 / 1901 
kan man läsa en livfull beskrivning över de 
»präktiga» byggnaderna. De hade påbörjats 
i oktober 1900 och var färdiga vid halvårs
skiftet 1902. 

Medel för befästningsarbetena i Ting
städe beviljades första gången av 1902 års 
riksdag. 31 Liksom vid de flesta andra be
fästnings byggen överskreds också i detta 
fall kostnadsberäkningarna. Vid 1905 års 
riksdag anmälde statsrådet, att de i 1899 års 
proposition angivna kostnaderna kom att 
överskridas med 69,5 %. 32 Orsakerna an
gavs vara dyrare markköp och prisökning
ar. Beslutade byggnadsåtgärder var i hu
vudsak avslutade år 1911. De fyra pansar
tornen anlände till Visby med S/S Hansa 
den 11 mars 1911 och monterades under 
året. 33 

1911 motionerade öns riksdagsmän i lika-
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På denna karta från januari 1913 är fästningsbygget inlagt. Skans I, Fästet, 
var så gott som färdig, medan de övriga, infanteriskansarna Il-V, var 
under utgrävning. Av dessa var Skans V längst kommen. Flaggan mar
kerar platsen för kommendantens expedition. »Gnisten » var beteckning
en på signalstationen. 

Efter Bengt Hammarhjelm, Tingstäde fästning och Fårösunds kustposi
tion . Gotlands Allehanda 1980-01-08. 

lydande motioner i första och andra kam
maren att arbetena vid de endast förberedda 
verken i Tingstäde skulle fullföljas. 34 I mo
tionen sägs bl a att en krigsförklaring kan 
komma överraskande och ett anfallsföretag 
mot Gotland kan inledas utan förvarning. 
Det gällde därför att upprätthålla en hög 
försvarsberedskap. Tingstädes stora bety
delse inte endast för Gotlands försvar utan 
också för bevarande av rikets neutralitet 
hade enligt motionärerna vitsordats av ko
mmeer och myndigheter. Frågan om 
» Tingstäde-befästningarnas förstärkande är 
en försvarsfråga av största vikt». Motionä-

rerna pekade också på att »vissa på senaste 
tid planlagda militära åtgärder hos vår östra 
granne» gör det angeläget att förstärkning
en av befästningsanläggningarna snarast 
kommer till stånd. Motionen bifölls av 
första men föll i andra kammaren. 

Tingstäde fäste stod färdigt 1912. Be
styckningeA bestod av fyra 8 cm kanoner i 
pansartorn, för fortets infanteribesätt_ning 
fanns betongklädda skyttebankar och ställ
ningar för hotchkisskulsprutor m/ 1900. 
Fortet skyddades av en stormningssäker 
grav med taggtrådshinder. Förläggningsut
rymmena var avsedda för 300 man och var 



förlagda till väl skyddade kassematter i for
tets inre. 

Den sista byggnadsperioden i Tingstäde 
startades med första världskrigets utbrott. 
1914 års urtima riksdag anvisade 774000 kr 
till Tingstäde. 35 Läget var då att de fyra 
planerade infanteriskansarna knappt var på
började. Betongstommen till en av skan
sarna var gjuten, för de övriga hade schakt
ningar skett. Trupperna mobiliserades de 
första dagarna i augusti 1914. Det blev en 
viktig uppgift för dem att medverka till att 
fästningen blev färdigställd. Permanenta 
verk och fältbefästningar byggdes parallellt. 
Infanteriskansarna gavs permanent utföran
de och därutöver byggdes en beredskaps
kassematt med betongrum för besättning
en. Hinderlinje drogs runt hela befästnings
området och mellanverk i form av fältbe
fästningar anlades mellan infanteriskan
sarna. Tingstäde fästning färdigställdes un
der kriget. 36 

Sammanfattning 

Planerna på att lägga en fästning som repli
och kärnpunkt för Gotlands försvar hade 
diskuterats sedan början av 1700-talet. Det 
hade varit en gotländsk fråga, men också en 
fråga OJD att bevara Gotland som svenskt. 
Erfare6heterna från det stora nordiska kri
get och från den ryska ockupationen 1808 
hade pekat på Gotlands från försvarssyn
punkt isolerade läge och understrukit vik
ten av att ön hade ett eget försvar. Krimkri
get och de allierade fransk-engelska flottor
nas basering i Fårösund förde in en ny 
faktor i bedömningen, neutralitetsfrågan. 
Riskerna för en stormaktskonflikt 1885 be
tonade ytterligare denna aspekt. 

Den försvarspolitiska diskussionen i Sve
rige präglades under huvuddelen av 1800-
talet av centralförsvarstanken. Gotland 
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hade ingen direkt plats i detta system. Det 
var dock angeläget, att ön icke utnyttjades 
som bas vid operationer mot fastlandet. 

Lefrens förslag från 183 7 till befästningar 
i Slite liksom 1839 års kommittes för det 
fasta kustförsvaret förslag i samma riktning 
syftade närmast till att skapa en replipunkt 
på Gotland, men man begränsade därmed 
också möjligheterna för en angripare att 
utnyttja ön som marinbas vid fortsatta ope
rationer mot det svenska fastlandet. 

1861 års landförsvarskommittes betän
kande innebär i viss mån ett nytänkande. 
Man för nu fram tanken på en befästning 
inne i landet, en tanke som diskuterats 
mera internt av militärbefälhavarna på Got
land ända sedan 1723. 37 Men skälen till 
placeringen inne på ön är inte någon ny 
variation av centralförsvarstanken. Det är 
kostnadssynpunkterna, som är avgörande. 
Kommitten ansåg av rent militära skäl 
Fårösund lämpligare, men en kustfästning 
skulle bli för dyr. Den skulle kräva tunga 
befästningar för att kunna motstå örlogsfar
tygens eld. 

1880- och 90-talen innebar ett starkare 
betonande av behovet av en repli- och kärn
punkt för Gotlands försvar innanför kus
ten, samtidigt som man inte helt släppte 
tanken på ett försvar av de viktigaste eller i 
varje fall den viktigaste hamnen. Under slu
tet av denna period tillkom ytterligare ett 
nytt moment i diskussionen: Kraven på en 
tryggad mobiliseringsort. Detta krav fördes 
framförallt fram av översten Gustaf Björlin, 
som tillträdde som militärbefälhavare 1895. 

1897 års befästningskommitte tar upp 
Gotland ur samtliga ovan redovisade 
aspekter. Vår neutralitet krävde, att de vik
tigaste hamnarna kunde försvaras . Befäst
ningarna vid hamnarna måste kompletteras 
med ett rörligt försvar. M h t . risken för 
överrumpling måste det rörliga försvaret 
disponera en befäst utrustnings- och repli
punkt inne i landet. Denna fasta punkt 
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skulle också ge öns stridskrafter möjlighet 
att under lång tid behålla ett svenskt fot
fäste på ön. Detta betraktades nästan som 
ett villkor, för att Sverige efter en konflikt 
skulle kunna behålla ön. 

Kunde de planerade befästningarna fylla 
dessa uppgifter? Det är föga troligt. Av en 
fästning, kostnadsberäknad till 2,5 (1892), 
4,4 (1896) och 3,0 milj kr (1897) återstod 
ett fort för knappt 0,6 milj kr 1899. Vad 
hade hänt? Militärbefälhavarens bristande 
intresse ger knappast en tillräcklig förkla
ring, ännu mindre kan skälet vara den otill
räckliga tillgången på artilleritrupp. 38 Den 
enda övertygande förklaringen torde vara 
den, att en fästning på Gotland inte kost
nadsmässigt kunde rymmas i budgeten vid 
sidan om Bodens fästning. I detta val offra
des den gotländska »repli- och kärnpunk
ten». Kvar blev ett överfallsskydd, som 
från neutralitetssynpunkt hade föga värde. 

Krigsministern Hjalmar Palmstiernas utta
lande vid 1892 års riksdagsdebatt att »Got
land ur denna synpunkt (för försvaret av 
landet i dess helhet) »icke kan tillmätas nå
gon synnerlig stor vikt», 39 besannades i 
1899 års fästningsbeslut. 

Tingstäde kom under första världskriget 
att byggas ut i stort sett enligt planerna från 
1888 och 1892. När fästningen stod färdig i 
slutet av kriget, hade den dock praktiskt 
taget spelat ut sin roll. Den militärtekniska 
utvecklingen hade gått förbi den. Risken 
för flygattacker framtvingade snart en 
spridning av både mobiliserings- och cen
tralförråd och de ökade invasionsmöjlighe
terna resulterade i ett kustförsvar stött av 
.starka rörliga reserver. Gotlands försvar 
hade också under 1900-talet på ett annat 
sätt integrerats i rikets. Detta gav Gotlands 
försvar ökad personell och materiell styrka. 
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90 Ake Bernström 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Entstehung der Festung Tingstäde 

Die geringe Bevölkerungszahl Gotlands und <lie 
ungiinstigen Verbindungen mit dem Festland 
erschwerten eine effektive Verteidigung <ler In
se!. Dieses zeigten <lie Erfahrungen im grossen 
nordischen Krieg und besonders <lie <ler russi
schen Okkupation im J ahre 1808. Der Krim
krieg und <lie Stationierung einer alliierten fran
zösisch - englischen Flotte in Fårösund warfen 
als weiterer Faktor dieser Beurteilung <lie Frage 
<ler Neutralität auf. Dieser Aspekt wurde noch 
unterstrichen durch das Risiko eines neuen 
Grossmachtkonfliktes im J ahre 1885. 

Die wehrpolitischen Diskussionen in Schwe
den waren während <les Grossteils <les 19. Jhs . 
von dem Gedanken einer zentralen Verteidigung 
geprägt. In diesem System hatte Gotland keinen 
direkten Platz . Wichtig war jedoch, dass <lie 
Inse! nicht als Operationsbasis gegen das Fest
land ausgenutzt werden konnte. Gotland 
brauchte ein eigenes Verteidigungssystem. Im 
J ahre 1811 erhielt <lie Inse! mit <ler »Nationalbe
väring» ihre eigenen beweglichen Streitkräfte. 
Es galt nun, diese Abwehrkraft durch Festungen 
zu verstärken. Diese Frage r,rurde im 19. Jh. in 
verschiedenen Komitees behandelt. Bis in <lie 
60er Jahre <les 19. Jhs. wurde <lie Verteidigung 
<ler Häfen als primäre Aufgabe angesehen. Aus 
diesem Gedanken heraus entstand <lie Festung 
Enholmen bei Slite, <lie unter Druck <les Krim
krieges angelegt wurde . In den 60er J ahren <les 
19. Jhs. wurde ein Festung im Binnenland aktu
ell. Eine Festung an <ler Kiiste wäre dem Feuer 
<ler Kriegsschiffe ausgesetzt und bedurfte eines 
besseren Schutzes als eine Festung im Binnen-

land. Sie wiirde sich daher verteuern . Eine Fes
tung im Binnenland wäre ausserdem bei einer 
militärischen Operation auf Gotland schwerer 
zu erobern. Eine Leitgedanke war, durch eine 
Festung einen Stiitzpunkt auf <ler Inse! zu si
chern, auch wenn Gotland selbst erobert wer
den wiirde. Das wäre auch bei einem Frie
densschluss vorteilhaft. 

In <ler zweiten Hälfte <ler 90er J ahre wurden 
<lie Mobilisierungsgesichtspunkte in den Vor
dergrund gestellt. Eine Festung im Binnenland 
sollte <lie Mobilisierung <ler ,,Nationalbeväring" 
sichern und ausserdem als ·v orratsraum und 
Stiitzpunkt fiir <lie beweglichen Streitkräfte 
dienen. 

Gewählt wurde <ler Ort Tingstäde wegen <ler 
giinstigen Lage in <ler Nähe <ler wichtigsten Hä
fen und seines natiirlichen Schutzes durch den 
Tingstäder See und das Moor von Martebo. Die 
Festung in Tingstäde sollte in erster Hand <lie 
Mobilisierung sichern. 

Eine Skizze <ler Festung wurde erstmals im 
J ahre 1888 bei einer Generalstabsfeldiibung an
gefertigt. 

lm 1. Weltkrieg wurde Tingstäde nach Plänen 
von 1888 und 1892 gebaut. Die Festung hatte 
jedoch nach Fertigstellung gegen Kriegsende 
ihre eigentliche Rolle schon ausgespielt. Das Ri
siko von Luftangriffen erzwang eine Verbrei
tung <ler Mobilisierungsdepots, und erhöhte In
vasionsmöglichkeiten hatten eine Kiistenabwehr 
zur Folge, <lie sich auf starke bewegliche Reser
ven stiitzte. 
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