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Prenummerera på den i särklass 
bästa och mest vetenskapliga 
gotländska historiska tidskrif-
ten. HAIMDAGAR.
info@haimdagar.se

I skuggan av Triumfen. 
Den i särklass bästa  ro-
man om gotländsk med-
eltid som har skrivits. 
Även den mest auten-
tiska medeltidsromanen 
som skrivits i landet.

Dick Wase i Haimdagar 
1998-2019. Viktig forsk-
ning kring medeltidens 
Gotland.

De medeltida Visbykyrkorna. 
Den bästa ciceronen till Visbys 
medeltida kyrkor.

Tillbaka till hemsidan

Landet Gotlands medeltid, got-
ländska landsbygden på denna 
webbsida i bokform.

SETTINGEN
Settingen var, till skillnad mot tinget, tredingen och Gutnaltinget, ingen juridisk instans. Det 
är inte långsökt att tänka sig att den tillkom då gutarna gjorde sin skatteöverenskommelse med 
sveakungen, omkring 700 – genom en klyvning av tredingen – och tog denne som formell 
herre och kung. I denna överenskommelse stadgades nämligen att ön skulle betala 60 marker 
silver årligen, vilket skatteuttag tycks ha administrerats av settingen. Det stadgades också, 
att ön skulle ställa upp i ledung då kungen drog i krigståg. Settingen hade alltså ansvar för 
skatteuppbörden, men också för det fortifikatoriska, vilket troligen kom att innebära att även 
öns försvar organiserades efter settingens gränser. Det kan vi sannolikt se exempel på 1313, då 
Dusser (Duss i Bro) och Angelboen (Angelbos i Lärbro) ledde norder tredings försvar mot kung 
Birger.

För settingen utsågs en kompletterande settingsdomare – utöver tredingsdomaren, vilken gällde 
för den egna settingen, men förmodligen även överordnat för den kompletterande settingsdo-
maren – vilken inte alltid utsågs inom den egna tredingen, eller ens tinget. Så tycks t ex Peder 
Harding, från Vall i Stenkumla ting, 1288 ha varit settingsdomare i Bro. Likaledes 
tycks Jon Västerväte, från Väte socken i Hejde ting, 1485-1487 ha varit 
domare i Banda ting. Men, i de fall detta skett låg alltid de 
”utsocknes” domarnas hemvist nära gränsen 
mellan tingen/settingarna.

http://www.medeltidsgotland.se/index.htm
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/ting.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/treding.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/gutnaltinget.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/ledung.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/gotlandshistoria.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/gotlandshistoria.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/vate.pdf

