Samarbeid om de historiske lagtingene fra middelalderen.

Møtedeltakerne samlet foran steinkorset fra middelalderen i Krossteigen i sentrum av Gulen.

Siste uka i august ble det arrangert et historisk møte i Gulen mellom de fire historiske lagtingene fra
middelalderen. For aller første gang møttes representanter fra Frostatinget, Gulatinget, Borgartinget
og Eidsivatinget for å utveksle informasjon, bli bedre kjent med hverandre, se framover og
undersøke muligheten for å opprette et nasjonalt nettverk for tingstedene fra middelalderen.
Frosta og Frostatinget var representert med ordfører Johan Petter Skogseth, prosjektleder for
Frostatingsprosjektet Torgunn Østbø og Lars Forseth fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Et av hovedmålene med samlinga var å drøfte interessen for å etablere et nasjonalt tingstednettverk
for de fire historiske tingstedene. Det finnes allerede et slikt nettverk i Nord-Europa.
De fire regionale tingene er viktige milepæler i utvikling av demokratiet og den norske rettsstaten
som bygger på folkestyremodellen med valgte representanter. Slik fungerte også Frostatinget med
485 nefnarmenn eller valgte representanter fra de 12 fylkene i lovområdet for Frostatingsloven.
Kunnskapen om det enkelte tinget er ulik, både om hvor tingsamlingene ble holdt, hvordan de
fungerte. og utforming av de respektive landskapslovene. De opprinnelige lovtekstene er også bevart
i ulik grad. Et fragment av Frostatingsloven ble tatt inn som en del av Norsk Dokumentarv i 2014.
Landskapslovene fra de fire historiske lagtingene var viktige for Magnus Lagabøtes landslov i 1274.
Alle de fire historiske tingstedene var positive til et tettere samarbeid framover og ser behovet for å
ha videre kontakt, blant anna for å stå sterkere overfor sentrale myndigheter når det gjelder midler
både til forskning på området og midler til å utvikle denne viktige delen av Norges historie videre.
Det var en felles erkjennelse i møtet av at denne delen av middelalderhistorien er lite belyst, og at
tingstedene har mye å hente på et nærmere samarbeid for å få mer kunnskap om denne delen av
historien om lovdanning og utvikling av det tidlige demokratiet i landet vårt.

Representanter fra alle lagtingene fra middelalderen – rådgiver Trond Svandal – representant fra Sarpsborg kommune og
Borgartinget, varaordfører Terje Tesko – Eidsvoll kommune og Eidsivatinget, ordfører Johan Petter Skogseth – Frosta
kommune og Frostatinget og Hallvard Oppedal – ordfører Gulen kommune og representant for Gulatinget.

Frostatinget og Gulatinget har allerede etablert samarbeid, og det er ønskelig at også Borgartinget og
Eidsivatinget blir med på dette i framtida sammen med fylkeskommunene i Akershus og Østfold. Det
var positiv innstilling til dette, og dette spørsmålet skal drøftes videre i de respektive kommunene.
Det arbeides derfor videre med å arrangere årlige faglige nettverkssamlinger på de ulike tingstedene,
og vi håper å kunne invitere til samling på Frosta i 2016 eller 2017.

Formidler og lærer på Eivindvik skule Ingrid Haveland på tinghella i Gulatingsparken – tusenårsstedet for Sogn og Fjordane.

Kunnskap om og formidling av felles historie, blant annet overfor barn og unge, er en av de
oppgavene møtet konkluderte med at det er ønskelig å samarbeide mer om. I den sammenhengen
ble Frosta sitt arbeid innenfor Den kulturelle skolesekken presentert, og fikk positive
tilbakemeldinger, og det ble konkludert med at dette er noe som kan videreutvikles til å bli et felles
opplegg for skolene i alle de fire lagtingsområdene!
Alt i alt et positivt møte med de andre tingstedene, og vi har mange felles interesser å videreutvikle !
Frosta, august 2015 – Torgunn Østbø, prosjektleder Frostatingsprosjektet

