
1

Människornas Visby, den över-
lägset bästa guiden till Visbys 
medeltidshistoria.

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

Visby medeltida ringmur ‒ tu-
ren runt muren. Den bästa och 
mest perfekta skriften för din 
tur runt Visby ringmur.

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.

Texter kring Gotlands 
medeltid. Viktig forsk-
ning kring medeltidens 
Gotland.

Tillbaka till hemsidan

TREDINGEN
Gotland var rättsligt indelat i tre tredingar: Norder treding, Medeltredingen och Suder treding. 
I Medeltredingen ingick sex ting, i de övriga två sju. Att organisationen är förkristen framgår 
av att tredingen också var knuten till det religiösa livet, då varje sådan hade ett högre blot/of-
fer. Detta var med största sannolikhet kopplat till de platser där tredingstingen avhölls. D v s i 
Norder treding vid Tingstäde, i Medeltredingen vid Atlingbo och i Suder treding vid Fardhem. 
Dessa platser var också särskilt helgade med ”hofshelgi”, en status som fortsatte även sedan 
kristendomen antagits i det att kyrkorna som byggdes där blev asylkyrkor. I varje treding tycks 
också en ”centralhamn” ha funnits. I Norder treding Bogeviken, i Medeltredingen Paviken och 
i Suder treding Bandelundeviken.

Sannolikt sedan gutarna omkring år 700 formellt antagit sveakungen som ”länsherre”, och ac-
cepterat en skatt om 60 mark silver, årligen, delades tredingarna på två hälfter, vilka bildade 
settingen.

I Norder treding ingick i Rute setting tingen Rute, Forssa och Bäl, i Bro setting 
Lummelunda, Bro, Endre och Dede ting.

I Medeltredingen ingick i Hejde setting ting-
en Stenkumla, Banda och Hejde. I 
Kräklinge setting ingick Lina, Halla 
och Kräklinge ting.

I Suder treding ingick i Burs setting 
tingen Garde, Burs och Hemse, i 
Hoburgs setting Eksta, Hablinge, 
Eke och Hoburgs ting.

http://www.medeltidsgotland.se/index.htm
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/tingstade.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/atlingbo.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/fardhem.pdf
http://medeltidsgotland.se/pdf/hofshelgi.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/asylkyrka.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/boge.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/vastergarn.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/burs.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/setting.pdf

