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Installationer  av gnisttelegrafimateriel startade 
redan 1903 på Gotland!

Vad hände fram till Tingstäde radios etablering
1912?
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1902 bildades 
Kustartillerirege -
menten i Vaxholm 
och Karlskrona med 
detachement i Fårö-
sund underställt 
Vaxholm.
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Kapten Nils Wilhelm Bille
Amiral Louis Palander inspekterar 2.batteriet och Fårösunds 
gnisttelegrafistation  1904. 5



Charles Leon de Champs, född 1873.
Studier vid KTH i Stockholm med in-
riktning mot maskinbyggnad och me-
kanisk teknologi.

1901 placerades han vid KMF torped-
avdelning för att leda utbyggnaden
av gnisttelegrafin både ombord på 
flottans fartyg och i stationer i land.
1908 lämnade han KMF för en marin-
attachebefattning i Tokyo och efter
en snabb karriär i flottan blev han 
1928 chef för Karlskrona örlogssta-
tion och Sveriges första CM 1938.
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Fårösunds gnisttelegrafistation ute vid Norra gattet i början av 1900-talet.
Trämast 45 m hög för trådantenn, stege upp till plattform på 21 m höjd.
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Stationsplatsen sedd från land-
sidan. En eventuell stationsbygg-
nad bör ha stått här, notera stag-
fundament till höger.
Foto C H Walde Foto: C H Walde 8



En av stagpunkterna till 
masten 9



Kvarvarande byggnad från II batteriet.
Här bör generatorn till gniststationen
ha varit placerad.
Foto C H Walde 10



Förslag till skylt vid Norra Gattet
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Ragnar Rendahl, född 1878 i
Karlstad. Efter studier vid KTH i 
Stockholm men även i Berlin an-
ställdes han vid AEG iTyskland
och blev 1903 chef för labora-
toriet för trådlös telegrafering
vid AEG.
Sverige och KMF satsade redan 
från början på materiel från 
AEG innebärande att Rendahl
och de Champs lärde känna var-
andra väl.
Det bör ha varit skälet till att 
Rendahl 1908 anställdes vid KMF 
i Stockholm och kom att stanna 
där till 1926.

Rendahls betydelse för införan-
det av gnisttelegrafin inom sven-
ska marinen men även som rådgi-
vare till Televerket är odiskuta-
bel.
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10 december 1912

Den nya radiostationen vid 
Tingstäde fästning invigs!

Andra stora händelser 1912:
Titanic går under
Raoul Wallenberg föddes
August Strindberg avlider
Gustaf Dalén får Nobelpriset i fysik
Olympiad i Stockholm 
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Skrivelse från Telestyrelsen med kopia till KMF, där bostadsfrågan analyseras då
osäkerhet fortfarande råder vem som skall bli slutlig ägare av stationen. 25



Den s k ”radiovillan” vid Tingstäde.                                        Foto: Okänd
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Tingstäde radio, odaterad bild troligen 1920-talet.
Notera Rendahlsmast till vänster.
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Del av mobliseringsorder berörande Gotlands gniststation och dess kommande bemanning..
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Personalkommendering inför krigsutbrottet 1914. 32
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Stationens räckvidd har även väsentligt vidgats. För övrigt är,
som chefen för marinförvaltningens torpedavdelning kom-
mendörkapten J.G.Ekelund framhållit i ett samtal med en
tidningsman, ”räckvidden ett så tänjbart begrepp om natten
t.ex. kommer man upp till omkring 50% större räckvidd än
om dagen och likaså kommer man längre mulna dagar än
klara beroende på att solstrålarna ha ett stort inflytande på
de elektriska vågorna.”

Uttalande från  Kungl. marinförvaltningen  avseende 
Tingstäde status på 1920-talet.

34



Vid solförmörkelsen 1914, total i Mellansverige, var Tingstäde och Karlskro-
na radiostationer engagerade i förbindelseprov beställda av Telestyrelsen. 
Man ville få reda på huruvida fenomen av typen solförmörkelser påverkade 
radiotrafiken och då framförallt trafik via jonosfären.
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Tingstäde gniststation 
öppnar för kommersiell 
trafik, får Sveriges 5.e 
civila signal SAE.

Anm. Å Radiobyrån
Skr Gotlandsbolaget
Skr Int.byrån i Bern
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Stationschef 
1921-1930
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Nobile med luftskeppet Italia passerade över Sverige 
i april 1928. Radiokontakt etablerades mellan Ting-
städe radio och luftskeppet.
Chef Tingstäde radio var då styrmannen av 2.graden 
Fritjof Carlsson.

Marconiutrustning ombord



1929  Tingstäde radio blir militärmeterologisk B-station

Instruktionen stadgade bl a följande:
Avfattning av internationella väderprognoser  för flottan och vädertelegram för 
flygtrafik.

Sommaren 1933 startade ABA passagerartrafik mellan Stockholm och Tingstäde 
träsk med sjöflygplan, bolaget fick utnyttja Tingstäde radio för väderuppgifter 
och pejling.

SMHA påpekade att Gotlandsstationen var den viktigaste för flottan och då 
särskilt sjöflyget.



400W KV-sändare m/34 SRA AKL 400

KV-mottagare MK1-A, troligen 30-tal AEG
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Namnbyten på radiostationen

1935 Tingstäde radio (SAE)

1922 Gotlands radiostation (SAE)

--------------------------------------------------------------

1909 Gotlands gniststation (GSG)

1902     Gotlands gnisttelegrafstation
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Radiobunker vid Tingstäde
Foto: Hans G Svanström44



45



Foto: Hans G Svanström46



Tingstäde radios  expedition 1958. I förgrunden Gunnar 
Nilsson, bakom från vänster: Göte Karlsson, Kjell Sjö -
quist, stationschef Gerhard Sundell, Nils Nordström och 
Dan Broddvall.

Mottagare National NC 100

Standard mottagre m/39
AGA

Mottagare m/50    BRT



Kapten Ture Holmåker,  stationschef  1962-1978. 48



Exempel på äldre expeditionsplats 
med det s k”standardbordet” för en 
telegrafist, före 70-talet.

Mottagare av typen BRT till vänster
och LV-mottagare typ Racal till höger.

Till höger infällt i bordet omkopplings-
enhet för att välja sändare, abonnent
m m. 

Inget ”glassigt” tjänsterum men OK 
för att lösa uppgiften. I närheten bör 
ha funnits utrymmen för fax, fjärr-
skrift, sjöräddning o dy.

Fotograf okänd 49



Tingstäde radios expeditionsplats på 
tidigt 1970-tal. Tjänstgörande 
”gnist”: Kjell Sjöqvist

Plathpejl
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Tingstäde radioexp sent 1970-tal.
Från vänster: Nils Nordström och
Kjell Sjöquist. 51



Anders Säbom, stationschef 1978-2000.
Den person som suttit längst som chef 
vid stationen.
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Runt om i världen har s k ”DX-lyssnare” observerat och följt Tingstäde radios trafik och skickat lyss-
narrapporter till stationen som uppskattat detta och skickat s k QSL-kort till lyssnarna. Många lyssna-
re har säkert noterat att den populära radiostationen har försvunnet från etern. 55



Tingstäde radioexp under 1990-talet.     
Från vänster:Kjell Sjöquist och Benny
Bergman.  56



Tingstäde radios tjänstgörande personal 1990-talet.
Övre raden: Benny Bergman, Roy Johansson, Gunnar Nilsson, Rikard Wärff
Nedre rad: Leif Thunberg, Kjell Sjöquist, Hugo Lindqvist, Anders Säbom 57
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Bengt Hammarhjelm, militärhistoriker och 
före detta chef för Gotlands Regemente, fick 
Gotlands kommuns kulturpris 2005. 
Kultur-och fritidsnämndens motivering lyd:
”Kultur-och fritidsnämnden i Gotlands kommun 
har beslutat att 2005 års kulturpris ska gå till 
Bengt Hammarhjelm, som med idogt arbete 
bevarat ett viktigt stycke gotländsk historia 
åt eftervärlden.
Ett gediget historieintresse med sin tyngd-
punkt i den gotländska militärhistorien har lett 
till att Bengt Hammarhjelm genom åren skaf-
fat sig en unik kunskap om Gotlands försvar 
och då även Tingstäde radio. 
Bengt Hammarhjelm är också en eftertraktad 
och uppskattad föreläsare och beskrivs av 
många av sina åhörare som ett levande upp-
slagsverk.”
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Ingenjör Jan-Erik Edmark, tillhörande  
Gotlands  Kustartilleriförsvar, ansva-
rig för underhåll och installationer vid 
Tingstäde radio under en lång period 
före nedläggningen.
Edmark rönte stor uppskattning för 
sitt stora kunnande och lugna framto-
ning hos stationens personal.

62



3 kW LV-sändare m/42 SRT, en trotjänare i marinen, blev kvar ända in på 1990-
talet! Till höger antennavstämningsenhet  modifierad av Karlskronavarvet. 63



KV-sändare 763/CT 1000 SRT från 1970-talet.
Antennväxel till vänster. 64



Manöverutrustnigar för sändare CT 1000, placerade i
mottagarexpeditionen för att styra sändare i annex.
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KV-sändare 771, 10 kW. Tillverkare Philips, drivsteget till höger från SRT.
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Tingstäde radio expeditionsplats på 1970-talet.                               
Moderna KV-mottagare av typen 722 från SRT
Till höger LV-mottagare typ Ra 117(Racal) 67



Sommaren 1980 genomfördes en expedition till Arktis kallad YMER-80.
Den sammanföll också med firandet av Vegaexpeditionens 100-årsjubileum.
Tingstäde radio fanns med som distributör av iskartor på kortvåg och det
fungerade enligt uppgift bra. 68



10 november 1993 kl 0334 uppfattade telegrafisten Kjell Sjöquist vid
Tingstäde radio ett nödanrop från lettiska fiskefartyget ”Lunochod”.
Sjöquist kopplade upp stationens nya pejl och lyckades bestämma fartygets 
position till cirka 15 mil nordost om Skottland vid Shetlandsön Bressay.
Samtliga 60 personer ombord räddades.

Sjöräddningsaktioner där Tingstäde radio 
varit inblandade
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GMDSS
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Regeringen beslutade 2002 om att en försöksverksamhet skulle inledas med följande 
myndigheter på ön representerade: Länsstyrelsen, Kommunen, Polisen, Försvarsmakten, 
Kustbevakningen och Sjöfartsverket. Försöksverksamheten skulle pågå under fem år, fram 
till 2007, senare har tiden förlängts till 2008.

Samverkan Gotland, GotSam
Allmänt
Nedläggningen av Tingstäde radio innebar, förutom rollen som lokalt placerad kustradio-
station, att den samordnande roll stationen haft vid framförallt sjöräddningsuppdrag mot 
andra myndigheter försvann. Detta ”vakuum” initierade tankarna på en ny organisation på 
Gotland som skulle kunna hantera både allvarliga olyckor och samhällskriser på ön och 
omgivande farvatten.

Författarens kommentar 
20121115(AA)
Det ursprungliga konceptet där 
bl a Tingstäde radio skulle med-
verkat förverkligades aldrig fullt 
ut, kvar blev ett visst samarbete 
mellan Kustbevakningen, För-
svarsmakten/Militärdistriktet 
och polisen.
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Uokorpral 62 Gustaf 
Eriksson
Stationschef 1914-1917

Gerhard Sundell, stationschef 1957-
1962

Flaggradiostyrman  Harry 
Weman
Stationschef 1941-1946

Flaggradiomästare Tor 
Hagman
Stationschef 1949-1951

Kapten Ture Holmåker
Stationschef 1962-1978

Kapten Anders Säbom
Stationschef 1978-2000
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Gnistträff Follingbo år 2002, fr vänster: Benny  Bergman, Leif Thunberg, Hugo Lindquist, Nils Nord-
ström, Gunnar Nilsson, Thommy Andersson, Tore Gardelin, Birger Kärvell och Anders Säbom.
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Tingstäde radio har genom åren haft många huvudmän, ofta flera sam-
tidigt för olika tjänster. Från 1984 var all stationspersonal underställda 
MKG, CM svarade för drift och underhåll och GK/KA3 för förvaltning 
och moblisering.

Marinens vapen Marinkommando Gotlands  militärdistrikt
fr o m år 2000 f d MKG 
1966-1994

Gotlandsgruppen
1994 - 2000

Gotlands kustar-
tilleriförsvar

Sydkustens 
marinbas

Ostkustens
marinbas 

ÖB/FM

Fårösunds 
marinbrigad
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Förslag skylt vid Tingstäde 80



På 90-talet startade marinen en utveckling av 
ett helt nytt kortvågssystem kallat KV90, som
senare övergick till HF 2000, som redan är im-
plementerat i systemet Marin radio/MRA.81



Från en av Marin radios expeditionsplatser 2010.
En del äldre radiomateriel finns fortfarande kvar. 82
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