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Tingspla tserna i Sver ige unde r förhistorisk tid 

och medelt id. 

En kulturhistorisk undersökning. 

Av 

F R I D O L F WILDTE. 

Jen starka känsla för rätten, som städse varit ett fram
trädande drag i vårt folks liv, bottnar väl djupast 
sett i det primitiva värnandet av den gemensamma 
friden. Denna känsla är lika gammal som folket självt, 

och redan under en tid, som ligger utom vär historieforsknings 
yttersta råmärken, hade former utbildats för rättens skipande å 
tinget såsom det samlade uttrycket för folket. Ursprungligen ut
rustat jämväl med andra uppgifter än de judiciella blir tinget 
under medeltiden endast en rättsskipande församling. Tinget 
genom tiderna återspeglar likväl folkets eget liv, och man blir 
ständigt påmind om dess oerhörda betydelse för kulturhistorien. 
I betraktande härav synes den förelagda uppgiften — ett försök 
till närmare utredning om de gamla svenska tingsplatserna — 
kunna påräkna intresse, helst som ämnet, såvitt mig är bekant, 
icke förut blivit behandlat annat än i samband med andra frågor. 

Det svenska riket har uppkommit genom sammansmältning 
av skilda land eller folkland, vilka ursprungligen utgjort terri
toriella enheter för olika folk. Folklanden — som icke alldeles 
motsvara de nuvarande svenska landskapen — ha i sin tur fram
vuxit ur en grupp lägre enheter, härad i Götaland och hundare 
i Svealand. Denna lägre indelning har väl från början huvud-
is— Fornvännen 1926. , 
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sakligen varit av personlig karaktär, ehuru även andra omstän
digheter, framförallt militära, varit medverkande. Hela den ut
vecklingsprocess, varur dessa för vårt land så viktiga indelningar 
framgått, infaller under förhistorisk tid.1 

Landets församling, landstinget, erhöll tidigt en såväl judi-
ciell som politisk betydelse under ledning av lagmannen. Lika
ledes ägde häradshövdingen å häradstinget och domaren å hun
darestinget vittgående befogenheter, som icke endast samman
hängde med den dömande myndigheten. Härutinnan inträdde 
först under medeltiden en förskjutning i sådan riktning, att 
tingen huvudsakligen blevo rättsförhandlingar. 

Vår kännedom om de förhistoriska tingsplatserna måste med 
nödvändighet bliva högst ofullständig, då vi icke äga några ur
kunder, som giva upplysningar därom. Några runstenar berätta 
visserligen om tingsplatser, men dessa källor äro att hänföra till 
så sen tid, som omkring 1000 eller den s. k. historiska tidens 
äldsta skede, varför jag behandlar den i sammanhang med me
deltidens tingsplatser. De isländska sagornas berättelser giva icke 
heller något av värde för vår undersökning. Med hjälp av arkeo
logien och ortnamnsforskningen kunna vi likväl sluta oss till ett 
eller annat om forntidens tingsplatser. 

Tingen höllos under bar himmel, väl oftast å sådana platser, 
som genom sitt läge voro lämpade till allmänna samlingsplatser. 
Att kultplatserna tillika voro tingsplatser synes otvivelaktigt. Så 
var förhållandet med svearnes heliga plats vid Gamla Uppsala, 
dit folket samlades till blöt tre gånger om året. Det synes na
turligt, att ting allmänt höllos vid dessa tillfällen. Flera upp
ländska kyrkor och byar, varest ting bevisligen hållits under 
medeltiden, hava namn, som tyda på, att där varit gamla kult-

1 Rent militära synpunkter lågo till grund för skeppslagsindelningen, som 
i tämligen sen förhistorisk tid framträdde i vissa delar av Östersjökusten, — 
Beträffande hithörande frågor hänvisas till: R. TENGBERG, Om den äldsta terri
toriella indelningen och förvaltningen i Sverige (1875), K. G. WESTMAN, De 
svenska rättskällornas historia (1912) samt A. KOCK, Om ordet härad och 
grunden för häradsindelningen. Arkiv f. Nordisk filologi 1905. 
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platser, såsom Frötuna, Ulleråker och Odinslunda. Andra ort
namn — såsom Tingvalla (nuv. Karlstad) och det ofta förekom
mande Tingstad — kunna direkt härledas ur forna tingsplatser.1 

Att tingsställena tillika ofta varit marknadsplatser är ovedersägligt. 
Därvid kan man väl lika gärna tänka sig, att marknaderna för
lades till gamla kult- och tingsplatser, som att tingen höllos å 
viktigare handelsplatser.2 Många orter, som under senare tid 

Fig. 161. Domarering vid Nästegärd, Tanums sn, Bohuslän. 

blivit av betydenhet, ha troligen sin rot i dylika urgamla, för 
olika ändamål brukade samlingsplatser. 

Sedan gammalt har den folkliga uppfattningen varit, att 
ting hållits vid de stenkretsar — domarer ingar och skepps
sät tningar — som talrikt finnas bevarade från förhistorisk tid 
(fig. 161—2). Även den arkeologiska vetenskapen har i allmänhet 
hyllat den åsikten, att dessa stenkretsar — som anses härstamma 
från järnåldern — tjänat som tings- och samlingsplatser. Till denna 

1 Av intresse i detta sammanhang är det namn, som ännu betecknar den 
fastighet, vara det gamla tingsstället för Qöstrings härad vid Hogstad i Öster
götland var beläget. Fastigheten kallas Gis ingsval l . Detta namn äger tydligt 
samband med häradets namn, som fordom skrevs Gilstring eller Gising. 

2 Se närmare en intressant uppsats av SUNE LINDQVIST, Åker och Tuna. 
Fornvännen 1918. 
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åsikt ansluta sig exempelvis LINDQVIST och ALMGREN. LINDQVIST1 

förmodar, att domareringarna gjort tjänst som en för domare och 
nämnd avskild del av tingsplatsen, en "tingvallens scen". Det i 
Dala- och Västmannalagarna förekommande uttrycket om tjuv, som 
skall föras a ping oc a ring, anser LINDQVIST syfta härpå.- ALM

GREN hyser den uppfattningen, att stenkretsarna varit ett slags 
bytingsplatser, vilka även använts för gudstjänst och offer.8 — 
Gentemot dessa forskare har SAHLSTRÖM emellertid velat hävda 
en helt annan åsikt om stenkretsarnas ursprungliga ändamål.4 

SAHLSTRÖM har företagit en noggrann undersökning av domare
ringarna i de tre västgötahäradena Vadsbo, Kinne och Kinne-
fjärding samt därvid iakttagit icke mindre än 111 stycken så
dana, därav över hälften i Vadsbo härad. På grund av flere om
ständigheter, framförallt domareringarnas ojämna förekomst och 
fördelning, anser SAHLSTRÖM, att, även om de använts för judi
ciella ändamål, detta icke varit det primära. För sin del anser 
han dem äga samband med gravskick. 

Utan att kunna yttra mig om sakens arkeologiska sida, vill 
jag här endast framhålla de rent naturliga skäl, som tala för 
SAHLSTRÖMS uppfattning. Det är orimligt att tänka sig, atl exem
pelvis Vadsbo härad skulle ägt sextio olika tingsplatser under 
järnåldern, den tidsperiod, till vilken domareringarna allmänt 
dateras. Icke heller torde man kunna under denna relativt sena 
tid tänka sig en så gles befolkning i Västergötlands centralare 
delar, att man allmänt ägt särskilda bytingsplatser. Att ting be
visligen hållits vid domareringar är icke något stöd för alt dessa 
anlagts med judiciellt syfte. Tvärtom torde det varit mycket vanligt, 
att gamla kult- och begravningsplatser även tjänstgjort som tings
platser, och domareringarna sålunda sekundärt fått en judiciell 
betydelse. Härvidlag får man väl dock akta sig för att gene-

1 SUNE LINDQVIST, Ynglingaättens gravskick. Fornvännen 1921. 
2 Vm L. I. pj 5 pr. och Vm L. II. M. 26: 5. 
3 OSCAR ALMGREN, Sveriges fasta fornlämningar frän hednatiden (1923). 
4 K. E. SAHLSTRÖM, Nägra iakttagelser angående domareringar i norra 

Västergötland. Fornvännen 1924. 
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ralisera. — ALMGREN omnämner som exempel tvenne domare-
ringar, varest ting skola ha hållits: Mellösa i Närke och Kjula 
ås i Södermanland.1 Därjämte mä anföras Ekornavallen i Horn-
borga socken, Västergötland, där enligt västgötalagens lagmans-
längd Kring-Alle säges ha täljt lag. Förmodligen har också 
den ståtliga domareringen vid Askeberga i Vads socken, Väster
götland, varit tingsplats 
(socknen Vad förmodas ultt&rJ 
hava givit namn åt hela " f l 
häradet Vadsbo).2 tf*^^ "'g* 

Vad beträffar LIND- J 
QVISTS tolkning av ut
trycket "a ping oc a 
ring", är denna givetvis 
möjlig. Mig synes likväl 
SCHLYTERS förklaring "den 
krets, som bildades av 
den på tinget samlade 
folkhopen" komma san
ningen närmare.8 Dä do
maren och nämnden, där 
så kunde ske, naturligen 
tog Säte på en upphöjd Fig. 162. Domareringar vid Karlsberg, Larvs sn, 

eller framträdande plats Västergötland. 
(Efter r i tning i Ant . top . a rk , ) . 

i terrängen, torde det 
emellertid icke varit ovanligt, att just en domarering blev "ting
vallens scen". 

Långt större möjlighet till lämplig och effektfull anordning 
erbjödo emellertid de s. k. t ingshögarna, vilka synas hava 
varit mycket omtyckta som tingsplatser. Antingen voro de na
turliga höjdplatåer eller också konstgjorda högar, i senare fallet 
väl ofta gamla gravhögar. Tack vare, alt flera sådana tingshögar 

1 ALMGREN anf. a. a. s. 95 ff. 
2 Se exempelvis LINDQVIST i Svenska Turistfören. årsskrift 1924, s. 50. 
3 C. J. SCHLYTER, Sveriges gamla lagar. V. s. 310. 



216 Fridolf Wildte. 

ännu under medeltiden bevisligen voro tingsplatser, känna vi 
deras belägenhet och utseende. Den s. k. Tingshögen vid Gamla 
Uppsala utgör, säger ALMGREN, "en genom avschaktning av
gränsad, platåformig del av den naturliga grusåsen". Av lika
ledes naturligt ursprung är tingsplatsen Lundboaberg i Tortuna 
socken, Västmanland. Nedtill omgives höjdplatån emellertid av 
en vid, låg jordvall. Andra tingsplatser äro Anundshögen i Bade
lunda socken, Västmanland, tingshögen vid Aspa löt i Ludgo 

socken, Södermanland, 
Inglingehögen vid Ingel
stad i Östra Torsås soc
ken, Småland, samt den 
s. k. Bäsingen vid Larvs 
kyrka i Västergötland 
(fig. 163). "Bäsingen" är 
utan tvivel en av våra 
mest karaktäristiska tings
högar med sin skarpt 
markerade kägla. Jag har 
icke lyckats finna något 
stöd för att Larv verk
ligen varit tingsplats un-

Fig. 163. "Bäsingen-, Larvs sn, Västergötland, der mede l t iden , men att 

så varit förhållandet sy
nes knappast vara underkastat tvivel.1 Förutom BECKMANS tolkning 
av ordet "bäsing" och dess sammanhang med rättskipning, tala 
flere omständigheter därför, att Larv varit ortens centralpunkt.2 

1 Egendomligt nog synas inga handlingar från Laske härads ting under 
medeltiden bevarats. Jfr Svenskt Diplomatarium och C. G. STYFFE, Skandi
navien under unionstiden (3 uppl.). 

2 NAT. BECKMAN, Nägra ortnamn från Laske härad. Namn och bygd 
1919. Beckman häller före, att Larv varit tingsplats under medeltiden, oaktat 
han icke funnit nägra dokumentariska belägg härför. B. anför emellertid bl. a. 
som ett stöd för sin åsikt, att Onsjö i våra dagar ännu är häradets tingsplats. 
I själva verket har Onsjö under senare tid endast varit konstant tingsställe 
från mitten av 1700-talet till 1888. — I sammanhang med medeltidens tings
platser kommer "Bäsingen" att närmare behandlas. 
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En lämpligare tingsplats än "Bäsingen" kan man icke heller 
tänka sig, belägen i omedelbart grannskap till kyrkan på en över 
hela slätten synlig höjd. Talrika fornminnen finnas här och vid 
det närbelägna Onsjö, vars namn BECKMAN förmodar vara grundat 
å kultförhällanden. — Rörande den märkliga Inglingehögen hän
visar jag till LINDQVISTS framställning.1 — Mindre framträdande 
i terrängen än de nämnda tingshögarna är den lilla naturliga 
kulle vid Götala nära Skara, där enligt traditionen "alla götars 
ting" skall hava hållits.2 Å kullens krön finner man egendomligt 
nog tvenne domareringar, åtskilda genom ett lågt röse. 

Man behöver icke ha mycken fantasi för att kunna före
ställa sig, hur verkligt imponerande ett forntidens ting vid en 
gammal hög måste ha varit med tingets främste på högen och 
det församlade folket i vapen runt omkring. Framförallt tänker 
man väl då på Gamla Uppsala, som ännu den dag, som är 
skänker en sällspord stämning av karg, storvulen forntid. Och 
Gamla Uppsala är nära förbundet med bilden av Tiundalands 
mäktige hövding, Torgny lagman, som här inför det andäktigt 
lyssnande folket talade mandomsord lill sveakonungen. 

Varje försök att uppdraga en bestämd gräns mellan för
historisk och historisk tid, mellan forntid och medeltid i vårt 
land måste i viss mån bliva en konstruktion. Och även om den 
politiska historien vid 1000-talets mitt synes inträda i ett nytt 
skede efter den gamla konungaättens utslocknande och kristen
domens allmänna genomförande, finnes likväl intet, som tyder 
på en större förändring av formerna för rättsskipningen. Liksom 
rätten själv ägde formerna för dess skipande rötter långt i den 
grå forntiden. Landskapslagarna bevisa tillfullo, hur segt de ur
gamla rättsbuden höllo sig kvar, även sedan kristendom och 
kanonisk rätt vunnit insteg i landet. Ehuru således inga faktiska 
skäl förefinnas att behandla den äldre medeltidens tingsplatser 

1 SUNE LINDQVIST, Inglingehögen och Tynwald Hill. Rig. 1925. 
2 Se exempelvis J. P. CARLMARK, Om tingshög m. m. vid Götala. Väsfg. 

Fornm. Tidskrift Bd. I h. 1. 
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särskilda från forntidens, tala likväl andra och avgörande skäl 
härför: framförallt giva de bevarade källorna och urkunderna ett 
säkrare underlag för en allsidig utredning. 

De äldsta urkunder, som omtala tingsplatser, äro några 
runstenar, härstammande från 1000-talet. Tvenne uppländska ste

nar— Vallentunastenen och 
ena Bällstastenen — angivas 
vara resta å tingsställen. Den 
märkliga Vallentunastenen 
(fig. 164), som VON FRIESEN 

förmodar ha stått på Vallen
tuna hundares forna tings
plats i Täby socken, har föl
jande inskrift: "Jarlabanke 
lät, medan han ännu levde, 
resa denna sten till sitt eget 
minne och iordningställe 
detta tingsställe(pinkstap)".1 

Vid Rönö hundares gamla 
tingsplats Aspa löt, Ludgo 
socken, Södermanland, fin
nes likaledes en runsten, 
rest "a pikstapi". Jag har 
redan förut varit i tillfälle 
omnämna delta urgamla 
tingsställe på grund av den 

tingshög, som där finnes, och vilken förmodligen varit platsen 
för tingen icke endast under forntiden utan jämväl under hela 
medeltiden.2 — Några andra runinskrifter tala visserligen icke 
om tingsplatser men äga ett tydligt samband med sådana. Sär-

Fig. 164. Vallentunastcnen, Uppland. 

1 OTTO VON FRIESEN, Upplands runstenar (1913) s. 51. Jarlabanke, utan 
tvivel en av tidens märkligaste personer, är framförallt känd genom den s. k. 
Jarlabankes bro i Täby. 

2 År 1302 utfärdades ett dombrev vid Aspulöt "commune placitum pro-
vinciae Röntunum" (Dipl. Suec. 359). Ännu 1455 var här tingsställe. 
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skilt intressant är därvid den s. k. Brödrastenen, som varit rest 
å Västbo härads tingsställe vid Brödrakulla i Småland, helt nära 
den nuvarande tingsplatsen Reftele. En egendomlig sägen, redan 
omnämnd av Olaus Magnus, är förknippad med denna runsten.1 

— Slutligen må nämnas en runinskrift, som är inhuggen i ett 
flyttblock vid den s. k. tingstukällan i Bälinge, Uppland. Här 
har fordom Bälinge hundares tingsställe varit.2 

Runstenarna äro de enda källor, som förmäla om tingsplatser 
under vår på urkunder fattiga tidigare medeltid. Man får gå 
tvenne århundraden fram i tiden för att påträffa något ytterligare 
material till en undersökning. Det material, som då möter oss 
i våra landskapslagar i form av den äldsta bevarade rätten, giver 
oss en möjlighet till mera allsidig utredning. Med utgångspunkt 
från rättskällornas uppfattning av tinget och tingsplatserna kunna 
vi också lättare bedöma övriga urkundeis upplysningar om de 
platser, där tingen plägade hållas. 

Våra landskapslagar hava bevarats till oss i handskrifter från 
1200-talets senare del och 1300-talets förra hälft, men den rätt, 
som här nedskrivits, är långt äldre. Särskilt representerar den 
äldre Västgötalagen ett ålderdomligt rättsskick.8 

Landskapslagarna förutsätta i stort sett tvenne slags ting: 
härads- eller hundaresting samt landsting (lagmansting). Därjämte 
omtalas även andra former av ting, såsom fjärdings- och tredings-
ting samt ting med speciella kungliga domstolar. Någon instans-
ordning förekom icke mellan de olika tingen i äldre tid. "Det 
heter alla götars ting om lagmannen är tillslädes", säger t. ex. 
Västgötalagarna. 

Det synes hava varit en urgammal princip, att tingen höllos 
på bestämda tider och bestämda platser, även om denna princip 
icke alltid finnes uttryckt i lagarna. Varken Västgötalagarna eller 
Östgötalagen innehålla uttryckliga bestämmelser i denna riktning. 

1 OTTO VON FRIESEN, Brödrahalla. En småländsk runsten och en folk
sägen. Svenska landsmål 1911. 

2 Se Uppsala Nya Tidnings julnummer 1918. 
3 Se WESTMAN anf. a. s. 16 ff. 

K, VITTERHETS HISTORIE 
OCH ANTIKVITETSAEA'; 

BIBUOTEX 
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I de tillägg till Vg. L. II från tiden omkring 1300, som kallas 
Lydekini excerpter, finnes dock ett stadgande härom: "i hwarpiu 
hasrape scal en bing staber waerae a uti i hwarium fjarpiung oc 
en per haeraz ping scal waerae."1 Alla svealagarna innehålla emel
lertid bestämmelser om ting och tingsställen i Tingmålabalkarne. 
Upplandslagen säger: "En skal pinxstaper waerae i hundaeri hwariu. 
Hwarn siundae dagh ma laensman bing hawae a rasttum binxstab" 
(Tingm. B. I). I Manhelgisbalken förekommer uttrycket "a raettum 
pinxstap ok gamblum" (XII: 3). Såväl Västmanna- som Söder-
mannalagen har stadgandet om en tingstad i varje hundare. 
Dalalagen säger, att tingsterminerna skola vara tre "i rastum oc 
gablum bings stabum". Mera ensamstående är Hälsingelagen, 
vilken tydligen påverkats av de egenartade natur- och bebyg
gelseförhållandena i de nordliga landsdelarna.2 "Soknaemaen skulu 
sik fnngstaf) witae hwar pe gitae utaen a kyrkiu bole", lyder stad
gandet i Tingmålabalken (III: pr). 

Lagarna innehålla ofta bestämmelser om huru många, som 
skulle vara tillstädes för att tinget skulle bliva domfört. Upp
landslagen fordrade sålunda sexton män, utom domare och 
länsman. 

Magnus Erikssons Landslag upptog i Tingm. B. kap. XII, 
väl närmast från Uppl. L., bestämmelsen: "En skal bings staber 
i huario haeraebe wara." I samma balk förekommer det gamla 
uttrycket "raettum bings stab". Kristoffers Landslag har motsva
rande stadgande i kap. VI: "oc j hwario herade scal en tings 
stader wara oc ey flere". 

Enligt landslagarna funnos häradsting, lagmansting och de 
särskilda räfst- och rättareting, som höllos av konungen eller 
hans ställföreträdare. För räfst- eller landstingen stadgades be-

1 Lyd. exc. 128 (SCHLYTER vol. I). Stadgandet utgår tydligen från att fjär-
dingsting allmänt förekommo i Västergötland under denna tid. Flere västgötska 
härad hava ocksä ända in i sen tid varit indelade i fjärdingar, exempelvis Var
tofta, Kind och Redväg. 

2 Man bör ihågkomma, att HL gällde för hela det svenska Norrland samt 
troligen även för större delen av Finland. 
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bestämda tingsplatser inom de olika lagsagorna: Uppsala, Skara, 
Tingvalla o. s. v. Lagmansting skulle hållas av lagmannen "i 
hwario heradhe" åtminstone en tid varje år. 

Även landslagarna hava bestämmelser om huru många, som 
fordrades för att tinget skulle vara domfört: sex män av varje 
fjärding. På grund av bl. a. processen med edgärdsmän — ett 
antal personer, som skulle beediga ett visst påstående — torde 
tingen i allmänhet varit mycket stora folkförsamlingar jämväl 
efter den tid, då tingsmenigheten upphört att i egentlig mening 
själv utöva den dömande makten. I äldsta tid skipades rätten, 
som bekant, av folket självt, och domaren var endast ledare av 
förhandlingarna. 

Våra äldsta rättskällor giva icke mycken ledning till utrö
nande av var tingen plägade hållas. I Västgötalagens bekanta 
stadgande om lekarerätten talas om, att en tam kviga skulle 
föras upp på en bäsing. BECKMAN har tolkat detta uttryck såsom 
avseende en upphöjd plats, där tingets främste voro samlade, 
en kulle å tingsplatsen.1 Ordet förekommer ännu som namn å 
tingshögen vid Larv i Västergötland, som jag ovan varit i till
fälle beröra. Östgötalagen äger analoga bestämmelser om lekare
rätt, men här talas icke om bäsing utan om hög.2 Ytterligare 
må anföras ett uttryck, som förekommer i Södermannalagen. 
Här talas på ett ställe därom, att ett visst processuellt förfarande 
skulle ske hema a jiingfjoellum, d. v. s. på tingshögen i hem
orten.3 Att en estrad förekommit å lingsvallen är väl mycket 
troligt, och som sådan har då högen gjort tjänst. Ett sådant för
hållande antydes i västnordiska källor med ])ingbrekka. Urkun
derna giva även stöd för att högar brukats som tingsplatser: de 
ovan nämnda tingshögarna vid Anundshög, Lundboaberg och 
Aspa löt tjänstgjorde ännu vid medeltidens slut som tingsställen.4 

1 Se NAT. BECKMAN, Åtdre Västgötalagen (1924) s. 103 samt samme 
förf:s förut citerade uppsats i Namn och Bygd 1919. 

2 ÖGL. Drp. B. XVIII: 1. 
3 Söd. L. Kirkiu B. XV: 4. 
4 STYFFE anf a. 
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Var tingen i övrigt höllos torde ganska tydligt framgå av 
sådana namn ä gamla tings- och samlingsplatser som Mora äng, 
Stegetompta malm, Yiklöt, Fagrahed, Tumbods, Skärlunda, Stavs-
åkra. Att tingen ofta höllos å eller invid kyrkvallarna framgår 
av talrika exempel. År 1399 stod sålunda sommartinget "i Tunom 
widh kirkiogaardhin" (Sv. R. perg. br. 2992). År 1405 hölls ting 
"in ecclesia Törnewalla" (Sv. Dipl. 582) och 1414 "oppo Hana
kinds thingxstadh widher Slaka kyrkio" (Sv. Dipl. 1947).1 Kyrkor 
som tingsplatser synas hava varit särskilt vanliga i Mälarland
skapen samt i landets avlägsnare delar, där kyrkbyn var ortens 
givna bebyggelsecentrum. Simbohundares ting höllos vid Sim
tuna kyrka, Habohundares vid Håtuna kyrka, Snävringe hun
dares vid Munktorps kyrka o. s. v. Från det mera avlägsna Dala 
hundare kunna antecknas ting vid flertalet av de stora kyrk
byarna, Mora, Tuna o. s. v. Helt naturligt förlades tingen helst 
till domkretsens huvudort eller till något bebyggelsecentrum inom 
densamma, ett förhållande som man icke blott kan konstalera i 
Dalarna och andra mera avlägsna landsdelar. Tingsstället för 
Östra härad av Njudung var under medeltiden — liksom i våra 
dagar — Vetlanda, häradets gamla huvudort. Likaledes var mark
nadsplatsen, sedermera staden Vimmerby tingsställe för Sevede 
härad, och östgötahäradet Lysings ting höllos under tidigare 
medeltid vid Hästholmen, som var en viktig överfartsort och höll 
på att bliva köpstad. I Lunda socken i Uppland låg Attunda-
lands gamla tingsplats Folklandstingstad, som skulle hava blivit 
en verklig köpstad, om icke dess utveckling motarbetats från 
högre ort. 

Ett bevis för den betydelse tingsplatserna spelade är det 
ganska vanliga förhållande, att tingen benämndes efter tings-

1 Däremot torde med "in loco placifacionis circa ecclesiam Waxaldh" 
(Sv. Dipl. 528) avsetts en plats i närheten av kyrkan. Invid Vaxala kyrka finnes 
också det s. k. Tingberget, omtalat som "domställe" i 'Rannsakningar om an-
tiqviteterna 1667—84". — Den äldsta urkund, som talar om en förrättning av 
här avsedd art invid en kyrka, är det i Dipl. Suec. 240 återgivna brevet frän 
1225, vilket likväl torde avse en syneförrättning. 
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stället. Sålunda kallades Åkerbo hundares ting i Västmanland 
efter tingsplatsen Eklöt vanligen Öklitta ting, Memmings härads 
ting i Östergötland Skatnating efter Skatna o. s. v. 

Emellertid finnes det även exempel å medeltida tingsplatser, 
vilka icke varit förlagda till något bebyggelsecentrum eller någon 
huvudort inom domkretsen, utan torde hava ägt sin upprinnelse 
i gamla kultförhällanden e. dyl. Ett sådant fall exemplifierar 
Bjärke härad i Västergötland, vars medeltida tingsställe Läppesås 
legat utom den egentliga bebyggelsen och till namnet försvunnit 
redan för århundraden sedan.1 

Lagarna förutsatte, som ovan framhållits, att inom varje 
domkrets fanns en bestämd tingsplats. Att så också i allmänhet 
varit förhällandet visa urkunderna. De talrika fäste- och dombrev, 
som finnas bevarade från 13- och 1400-talen, äro ofta daterade 
"a raettum thingxstadh", även där icke någon ort angives. Och 
när tingsställets namn utsattes, är det icke sällan förenat med 
ett uttryck, som omtalar dess karaktär av rätt tingstad.2 Alt för
hållandena i landets avlägsnare delar emellertid föranledde till 
avvikelser från principen om bestämda tingsställen var icke mer 
än naturligt. 1 Dalarna och Norrland fanns ingen hundaresin-
delning att bygga på, och tingslagsindelningen torde varit ganska 
godtycklig. Värmland var visserligen indelat i härad, men härads-
indelningen var av ungt datum och av mindre betydelse än i 
andra landsdelar.8 Bland de äldre landen företer Västergötland 
ensamt en viss obestämdhet ifråga om tingsställenas förläggning 
i ett flertal härad. Emellertid äro de från detta landskap bevarade 

1 S. LAMPA, Bjärke härad, Svenska landsmål 1908. 
2 Jfr exempelvis sädana uttryck som "in placito Oppttnde" (Sv. R. perg. 

br. 782), "a raettum thinxstad i Huxstadhum" (Sv, R. perg. br. 1082). "a La
ganda thinge um rattan thingxdagh oc a raettum thingxstat" (Sv. R. perg. br. 
1320), "a rasttom thingxstadh i Hardheme hasradhe" (Sv. R. perg. br. 2122), 
"oppa Aspo lööt, som Röna hundares thingxstadher aet" (Sv. Dipl. 1205). 

3 Under unionstiden fanns blott en häradshövding i Värmland. Ehuru 
ting under medeltiden hållits i de olika häradena, fick landskapet först på 
1600-talet häradshövdingar i de skilda häradena. Jfr STYFFE anf. a. s. 187. 
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och publicerade fäste- och dombreven relativt fåtaliga och lämna 
icke tillräckligt material till en utredning.1 

När började tingen hållas inomhus? Vilka voro de första 
tingslokalerna, sedan tingen upphört att hållas under bar himmel? 
Vid besvarandet av dessa intressanta frågor måste man beakta 
den stora skillnad, som ifråga om tingsställen förefanns mellan 
å ena sidan härads- och lagmansting och å andra sidan de 
kungliga räfstetingen.2 För räfstetingen stadgade landslagarna, 
som ovan nämts, givna tingsplatser. Det torde fallit av sig självt, 
att förhandlingarna å dessa orter — nästan utan undantag städer 
— förlades till någon lämplig lokal, exempelvis rådhuset, gille
stugan, nägot kloster. Några räfstetingsbrev från slutet av medel
tiden visa, att så varit förhållandet i Skara. Åren 1486 och 1490 
finner man Sten Sture d. ä. hållande räfsteting i gillestugan i 
Skara och 1492 i "Spetalen" därstädes. År 1499 befinner sig 
konung Hans för samma ändamål i S:t Olofs kloster i Skara. 
Svante Sture höll 1505 räfsteting i gråbrödraklostret, Ture Jönsson 
(Tre Rosor) 1506 i domkyrkans sakristia och 1515 i rådstugan i 
Skara.8 Troligen hade räfstetingen långt tidigare förlagts under 
tak till sådana lämpliga lokaler som de här nämnda. 

Beträffande tingen ute i orterna, enkannerligen häradstingen, 
bliva förhållandena givetvis annorlunda. Här kan man icke våga 
sig på att generalisera, ty förhållandena i landets skilda delar 
gestaltade sig med nödvändighet olika. Urkundernas knappa 
formulering giva i allmänhet icke heller några möjligheter till 
slutsatser, huruvida tingen höllos under bar himmel eller inom
hus. De fall, där lokalen å tingsstället angives, äro ytterst säll
synta. 

1 STYFFE känner icke någon tingsplats för tolv härad i Västergötland och 
giver blott enstaka belägg för de övriga. 

2 Den stundom förekommande beteckningen landsting ä räfsteting är 
olämplig, enär förväxling kan ske med lagmansting, som tidigare benämndes 
landsting. Urtima räfsteling kallades rättareting. 

3 Samtliga dessa räfstetingsbrev återfinnas i Västergötlands Fornm. Tidskr. 
Bd I. F. ÖDBERG nämner — i samma band h. 10 s. 24 noten. — att ting även 
hölls i skolstugan. 



Tingsplatserna i Sverige under förhistorisk tid och medeltid. 225 

Det år, som uppgivits som det första, då häradsting bevis
ligen förlades inomhus, är 1424, då ting hölls med Bobergs 
härad i Klockrike klockarestuga i Östergötland.1 Redan under 
1300-talet torde ting emellertid hållils inomhus, ehuru troligen 
rätt sporadiskt. Jag har mig endast bekant ett fall från detta år
hundrade: år 1346 hölls ting i Fors kyrkstuga i Jämtland (Dipl. 
Suec. 4031). Från början av 1400-talet omtalas åtminstone tre 
olika gånger ting, som höllos under tak. Den 2 april 1408 ut
färdade underhäradshövdingen i Dalarna Jöns Gerekesson ett 
fastebrev "tha lagha thing waro i Hennemora klokarestug/tti" 
(Sv. Dipl. 954). År 1418 omnämnes ting i en sockenstuga i Fin
land och 1424 det omförmälda tinget i Klockrike. Vid denna tid 
torde socken- eller kyrkstugor blivit mer allmänna och det före
föll helt naturligt, att tingen då flyttades från kyrkvallarna till 
dessa lokaler.2 — Vid mitten av 1400-talet synas urkundernas 
uppgifter giva skäl till antagande, att tingen rätt allmänt höllos 
inomhus. STYFFE känner sålunda ting i klockaregärdarna och kloc
karestugorna i Mora 1457, Husaby 1472, Tortuna 1494, Romfar
tuna 1488 och 1518 o. s. v. När lagmannen Gregers Mattson år 
1490 höll lagmansting i Uppland omtalas åtminstone tvenne 
platser — Veckholm och Valö — där klockarestugorna gjorde 
tjänst som tingslokaler.8 Lagmansting med Örebro härad hölls 
1482 i "skolastufven" i Örebro.4 Förutom klockaregärdar och 
sockenstugor torde man väl få antaga, att prästgårdarna å lands
bygden anlitats för tingen.5 Lagarna sakna alldeles bestämmelser 

1 Se STYFFE anf. a. s. 249 not 3 samt Om tingshusbyggnadsskyldigheten. 
Bil. t. Nya Lagberedningens betänkande ang. rättegångsväsendets ombildning 
(1884). 

2 Om de äldsta sockenstugorna se SIGURD ERIXON, Skultuna bruks historia 
I (1921) s. 265. 

3 Upplands lagmansdombok 1490—94, utg. av K. H. KARLSSON (1907) 
s. 22 och 40. 

4 STYFFE anf. a. s. 303 not. 6. 
5 Under nyare tid förekommo icke sällan klagomål frän prästerskapet över 

tingsgästningen. Se t. ex. Resolution pä prästerskapets besvär 1643 (STIERNMAN 
II s. 1050). 
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om tingsbyggnad; några särskilda tingshus uppfördes icke heller 
förrän på 1600-talet. 

Ting under bar himmel förekommo emellertid alltjämt, ehuru 
man givetvis icke kan bedöma i vilken utsträckning. Urkunder 
berätta, att Olof Björnsson, lagman i Värmland, den 6 oktober 
1468 "satt uppa Lagberget" i Tingvalla med tolv män, då han 
tilldömde Riseberga kloster en fastighet, samt vidare, att densamme 
den 29 juni 1473 höll "rået landsting på Laghberget i Tingvalla".1 

Fig. 165. Rättsskipning under bar himmel. Efter Olaus Magnus. 

OLAUS MAGNUS utgår i sin historia tydligen därifrån, att tingen 
höllos utomhus (fig. 165). Han berättar, att domaresäten upprät
tades i skogarna å fria, högt belägna platser, "vilka än i dag 
granneligen bibehållas".2 Ännu från 1600-talet träffas enstaka 
uppgifter om ting under bar himmel.8 

DJURKLOU har i sitt värdefulla arbete om livet i Kinds härad 
givit uttryck åt den uppfattningen, att lingen ofta skulle hållits 

1 STYFFE anf. a. s. 190 not. 2. Jfr. Sv. Dipl. 1445. 
2 OLAUS MAGNUS; Historia om de nordiska folken. Bok 16 kap. 17. 
3 Vårtinget i Svärdsjö 1637 hölls enl. den bevarade domboken ä Svärd

sjö kyrkogård. Se även GABRIEL DJURKLOU, Livet i Kinds härad i Västergöt
land i början av sjuttonde årh. (1885) s. 19 noten. 
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å den fyrkantiga plan, som bildades av de olika byggnaderna i 
ett gårdskomplex.1 Då den talrika tingsmenigheten näppeligen 
kunde rymmas i tidens oansenliga bostadshus, torde man också 
kunna tänka sig, att själva tingsförhandlingen förlades inomhus, 
och menigheten var samlad utanför eller i kringliggande bygg
nader för att, alltefter som dess närvaro påkallades, träda inför 
rätten. Att så tillgått åtminstone vinterlid är väl icke omöjligt. 

Den huvudsakliga avsikten här är att söka återgiva de drag, 
som i allmänhet karaktäriserade tingsplatserna. Det skulle för
visso vara en lockande uppgift att för varje härads, hundares 
eller tingslags vidkommande undersöka, vilka tingsställena varit 
genom tiderna, att m. a. o. söka åstadkomma en tingsplatsernas 
historiska topografi. En sådan undersökning — av värde för 
såväl kulturhistorikern i allmänhet som för lokalhistorikern och 
hembygdsforskaren — skulle här likväl bliva alltför vidlyftig. 
För den senare medeltidens del vore den tillika skäligen över
flödig, enär man äger en utmärkt hjälp av STYFFES värdefulla, i 
det föregående ofta citerade arbete Skandinavien under uni
onstiden. I avseende ä tidigare medeltid saknas däremot en 
sammanfattande översikt, och man är hänvisad till spridda upp
gifter i skilda urkunder och bearbetningar. I viss mån kan den 
föregående framställningen härvidlag vara till någon hjälp, exem
pelvis beträffande runstenarnas betydelse som urkunder om tings
platser. 

Under 1500-talet övergåvos i talrika fall de av ålder bru
kade tingsplatserna, och man konstaterar ofta, såväl under delta 
århundrade som under 1600-talets förra del, hurusom lingen 
höllos än här, än där inom domkretsarna.2 Det förfall, vari det 

1 DJURKLOU anf. a. s. 19. 
2 Domboken för Bjärke härad i Västergötland 1653 omtalar, att "hercnnii 

i häradett ingen Tingsstuffwa ähr bygdh ey heller någon wiss Tingstadh, uthan 
tingen hällas uthi byarne rundt omkringh hela häradett". Under medeltiden 
synes här dock funnits en mera stadigvarande tingsplats (se ovan). 

16 — F o r n v ä n n e n 1926. 
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lägre rättegångsväsendet råkade vid denna tid, särskilt däri
genom, att häradshövdingarna i stor utsträckning överlämnade 
utövandet av domareämbetena åt s. k. lagläsare, bidrog givetvis 
att skapa oregelbundna former och uppmjuka känslan för tradi
tionen. Vidare torde den omständighet, att tingen numera all
mänt förlades under tak, åstadkommit större möjligheter till om

byten av tingslokaler, åt
minstone i de delar av 
landet, där man ägde sär
skilda sockenstugor. En 
undersökning av dom
böckerna visar sålunda, 
att man vid 1600-talets 
början i Uppland, Väst
manland, Dalarna och Sö
dermanland allmänt för
lade tingsförhandlingarna 
till sockenstugorna. Un
der 1600-talet sökte man 
från högre ort bringa ord
ning i förhållandena och 
påbjuda uppförandet av 
särskilda tingshus, fram
förallt givetvis i de lands

delar, där sockenstugor eller andra lämpliga tingslokaler sak
nades. Göta Hovrätt utfärdade sålunda år 1638 ett "Missif till 
alle Landshöfdingar i Götariket, angående visse Tingsplats och 
stufvor, som oprettas skall", vari landshövdingarna förständigades, 
att uti varje härad "een wiss och oomskiftelig Tingsplats för
ordna, där sammastädes beqwämlige och gode tingsstufwor byg-
gia, opretta och förfärdiga låtha, der som lagha ting tijmar och 
rättegångar stadigt och oryggeligen Constitueras och hållas 
kunne". 

Under 1600-talets senare del erhöllo så gott som alla dom
kretsar stadigvarande tingsplatser, framförallt genom Karl XI:s 

Fig. 166. Tingshus frän 1600-talet 
Dalarne. 

Svärdsjö, 
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ingripande. Särskilda tingshus voro nu uppförda vid de flesta 
tingsställen (fig. 166), något som också STIERNHÖÖK konstaterar i 
sitt samtida arbete om den svenska rätten.1 Vid denna tid träffar 
man i förarbetena till 1734 års lag de första försöken till laglig 
reglering av tingshusbyggnadsskyldigheten. Det stadgande om 
byggande av tingshus, som inflöt i Byggningabalkens kap. 26, 
är, liksom bestämmelsen i Rättegångsbalken 2 : 1 att "i vart härad 
skall häradshövdingen ting hålla å rattan tingstad", alltjämt gäl
lande. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

F. Wildte: Die Th ings t ä t t en in Schweden in v o r g e s c h i c h t l i c h e r Zeit 
und im Mi t te la l t e r . 

Unsere Kenntnis von den vorgeschichtlichen Thingstätten muss notge-
drungen höchst unvollständig sein. Die Thinge wurden unter freiem Himmel 
wohl meistens auf solchen Plätzen abgehalten, die sich durch ihre Lage zu 
öffentlichen Versammlungsplätzen eigneten. Dass die Kullstätten zugleich Thing
stätten waren, scheint unzweifelhaft. Allgemein herrscht unter den Archäologen 
die Ansicht, dass die Steinkreise [Richterringe ("domareringar"), Schiffsset-
zungen], die in grosser Zahl aus der Eisenzeit erhalten gebliebcn sind, Thing
stätten bezeichnet haben. Starke Grunde sprechen indessen dafiir, dass die ju-
diziale Aufgabe nicht die primäre gewesen ist, sondern dass die Steinkreise 
ursprlingllch einen anderen Zweck gehabt haben. Die Forschung hat inbezug 
auf sie noch nicht ihr letztes Wort gesprochen. — Beliebte Thingstätten während 
des "Altertums" wie auch im Mittelalter waren naturliche plateattartige Anhöhen 
odcr kiinstliche Hiigel, Grabhiigel, die die Möglichkeit zu einer zweckmässigen 
Gruppierung der Thingleute und der Thingvorsteher, die letzteren auf dem 
Htigel und die Thingleute unten um sie herum, gewährten. Mehrere derartige 
Thinghiigel, wo Thinge noch während des Mittelalters abgehalten wurden, sind 
bekannt. 

Die aus dem Mittelalter erhaltenen Quellen liefern eine sichrere Unter-
lage ftir das Studium der Thingstätten, wenn auch die knappe Fassung der 
Quellen es nicht erlaubt, weitgehende Schliisse zu ziehen. Die ältesten schwe
dischen Urkunden, die von Thingstätten berichten, sind einige Runensteine aus 
dem 11. Jahrhundert. Aus den alten Landschaftsgesetzen, wie sie am Ende des 
13. und Anfang des 14. Jahrhunderts aufgezeichnet worden sind, känn man 

1 J. STIERNHÖÖK, De jure sveonum et gotorum vetusto (1672), s. 31. 
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schliessen, dass die Thinge seit alters auf bestimmten Plätzen und zu beslimm-
ten Zeiten abgehalten worden sind. Eine bestimmtc Anzahl Männer musste an-
wesend sein, damit das Thing beschlussfähig sein sollte. Uber die Lage und 
das Aussehen der alten Thingstätten liefern die Quellen indessen äusserst knappc 
Auskiinfte. Wie in vorgeschichllicher Zeit wurden die Thinge oft auf Anhöhen 
öder Hiigeln abgehalten. Es ist nur nattirlich, dass die Thinge vorzugsweise an 
dem Hauptort des Gerichtssprengels öder in einem Siedlungszentrum desselben 
stattfanden. So wird oft von Thingen neben der Kirche, auf Marktplätzen und 
in grösseren Ortschaffen gesprochen. Viele Örte, die in spätercr Zeit Bedeutung 
erlangt haben, durften auf derartige uralte, zu verschiedenen Zwecken benulzte 
Versammlungsplätze zuriickgehen. 

Die Thinge, die in Städten abgehalten wurden, durften wohl schon friih-
zeitig in bedeckte Räume verlegt worden sein. Anders verhielt es sich auf dem 
Lande, wo der Mangel an geeigneten Thinglokalen fiihlbar war. Fiir die Mitte 
des 15. Jahrhunderts lassen jedoch die Angaben der Urkunden die Annahme 
befugt crscheinen, dass die Thinge ziemlich allgemein in geschlossenen Räumen 
abgehalten wurden. Als Thinglokale werden Kiisterhäuser und Gemeindehätiser 
erwähnt. Mit ziemlich grosser Qewissheit diirfte anzunehmen sein, dass auch 
die Pfarrhöfe fiir die Thinge benutzt worden sind. Besondere Thinghäuser wur
den erst länge nach Ausgang des Mittelalters, genauer bestimmt während des 
17. Jahrhunderts, errichtet. Thinge unter freiem Himmel kamen zwar andauernd 
vor, in welcher Ausdehnung lässt sich aber nicht entscheiden. 

Während des 16. Jahrhunderts wurden in zahlreichen Fallen die seit alters 
benutzten Thingstätten aufgegcben. Erst seitdem während des 17. Jahrhunderts 
höheren Orts bestimmte Thingplätze vorgeschrieben wurden, auf denen beson
dere Thinghäuser aufgefiihrt werden sollten, kam Ordnung in die Verhällnisse. 


