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1. Inledning 

1.1. Introduktion. 
Kyrkans uppförande i Gotlands medeltida socknar har länge varit ett problematiskt 
samtalsämne inom den arkeologiska världen. Vem var det egentligen som uppförde kyrkan? 
Det finns flera teorier kring detta problem, där de vanligaste svaren är ett kollektiv eller en 
potentiell storman på en storgård (Lindquist 1981:52ff; Andrén 2010:1ff; Siltberg 
2011:127ff). Det här arbetet kommer att utgå ifrån Anders Andréns (Andrén 2010) tankar 
gällande en potentiell storgårds inflytande i socknen (Andrén 2010:1ff). Men vad är 
egentligen en storgård? Det enklaste sättet att beskriva en storgård är som en gård med en 
högre status än de andra gårdarna. Storgården ska enligt Andrén varit den som uppförde 
sockenkyrkan med dess prästgård. Men har storgårdar verkligen existerat på Gotland? Och 
om i så fall vilka belägg finns det för deras existens? Andrén hänvisar i sin artikel till flera 
möjliga sätt att identifiera en potentiell storgård i de gotländska socknarna. De här punkterna 
kommer undersökas under uppsatsens gång för att senare komma till att diskutera 
storgårdarnas sannolikhet på Gotland. De särdrag Andrén beskriver i sitt arbete är b.la. 
likheten mellan den eventuella storgårdens namn och sockennamn, samt storgårdens troliga 
ägoområden och hur dessa går att koppla till närliggande kyrka med prästgård och kastal. 
Andrén särskiljer även kyrkornas placering i landskapet där han tyder på att kyrkans 
förhållande till storgården ska gå att bevisa genom avståndet mellan de två. Arbetet kommer 
att analysera sex socknar, där de ovanstående punkterna kommer att vara de huvudsakliga 
utgångspunkterna för analyserna. Socknarna som kommer att analyseras är Bunge, Anga, 
Alskog, Buttle, Näs och Gothem. Socknarna är utvalda efter Andréns parallell över eventuella 
storgårdar som har en liknelse till sockennamnet. 

1.2. Uppsatsens disposition 
Uppsatsens första del redovisar tidigare studier inom ämnet med författares egna tankar och 
hypoteser ställda kritiskt mot varandra. 

Nästkommande del är en genomgång av utvalda socknar. Tidigare forskning kommer 
användas för att analysera sannolikheten bakom storgårdens förekomst i socknen, och om 
isåfall Andréns utvalda gård är den mest sannolika. 

Efterföljande del består av en diskussion om storgårdarnas förekomst i socknen. 
Diskussionen kommer innefatta en problematisering av tidigare studier som kommer sättas 
emot det resultat som framkommit genom studerandet av de utvalda socknarna.  
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1.3. Syfte och problemställning 
Syftet med denna undersökning är att kritiskt granska Anders Andréns idéer om så kallade 
storgårdar. Har de funnits på Gotland? Hur kan de i så fall identifieras? Genom att analysera 
ett antal utvalda socknar så hoppas jag kunna bidra med en ökad kunskap om sannolikheten 
huruvida storgårdarna har förekommit i de gotländska socknarna. Mina frågeställningar är: 
 

• Kan storgårdar ha funnits på Gotland, om så är fallet vilka spår kan vi se av dem i 
olika typer av källor? 

 
• Om så är fallet, går det att koppla Andréns parallell om gårdsnamnens likhet med 

sockennamnet till en eventuell storgård, och sist, kan denna eventuella storgård vara 
namngivare åt socknen, såsom Andrén tänker sig? 

1.4. Metod 
Storgårdarna kommer att studeras med utgångspunkt från Anders Andréns artikel och 
ståndpunkt om storgårdarna på Gotland. För att besvara arbetets frågeställning kommer en 
djupare undersökning göras av de aspekter som kan indikera en storgård. För att 
undersökningen ska bli korrekt så måste den eventuella ägoblandningen i socknen analyseras i 
en kritisk jämförelse med Andréns arbete. Ägoblandningen kan bidra med information om 
eventuella storgårdars existens och placering i socknen. För att denna analys ska tydas på rätt 
sätt så krävs en undersökning av socknens gårdsnamn med deras betydelse för att se över 
sannolikheten bakom Andréns parallell av gårdarnas namngivande åt socknen. Efter en 
undersökning av gårdsnamnen så måste gårdens jordägor kontrolleras, vilket kommer att 
göras genom en analys av sockenkartor från det sena 1600-talet och tidiga 1700-talet, då hela 
Gotland karterades, de så kallade skattläggningskartorna, som finns tillgängliga i 
lantmäteriverkets olika arkiv. Jag kommer dock att använda mig av de renritningar, som finns 
publicerade i Svedjemos avhandling från 2014. Om gården har ett betydande namn och 
ägoblandning med kyrkan så måste en kontroll ske över eventuellt förekommande 
hemmansklyvningar eller gårdsplittringar. Detta kommer att kontrolleras genom en analys av 
närliggande ödegårdar tillsammans med gårdsägornas blandning med varandra. 
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2. Tidigare forskning 

2.1. Spår av tidiga storgårdar 
Då inga större utgrävningar har gjorts på platser med eventuella storgårdar, så krävs en 
grundläggande analys av möjliga spår som ska kunna tyda på bl.a. storgårdarnas rumsliga 
arrondering och förekomst (Andrén 2010:11), vilket även ställer upp för frågan om storgårdar 
någonsin har förekommit på Gotland. Andrén argumenterar för detta i sin artikel genom att ta 
upp exempel på vad som kan vara möjliga spår av en storgård. Ett av exemplen han anger är 
gården Domerarve i Öja socken, där en äldre romansk kyrka från 1100-tal har varit uppförd 
på samma plats som den nuvarande kyrkan. Strax norr om kyrkan ligger prästgården och ett 
hundratal meter åt nordöst ligger resterna från en stor kastal. Precis norr om kastalen ligger 
den stora gården Domerarve. Skattläggningskartor från 1700-tal tyder på att Domerarve och 
prästgården låg i en ägoblandning med varandra. Andrén vill se att de båda gårdarnas ägor en 
gång bildat en större domän, i vars centrum kastalen har varit uppförd (Andrén 2010:21ff). 
Andréns exempel på en möjlig storgårds beskaffenhet är oklar och svår att få grepp om, då 
han i sin artikel aldrig definierar tydligt hur en storgård skall vara beskaffad, utan istället 
fokuserar mer på storgårdens möjliga placering i socknen genom jämförelser med kyrkor och 
prästgårdar.  

En författare som inte stödjer Andréns idé är Tryggve Siltberg (Siltberg 2011:127ff). Han 
argumenterar att det inte har funnits storgårdar på Gotland och att Andrén saknar belägg för 
sina idéer. Storgårdarnas förekomst skulle isåfall kräva en stark feodal överklass, något som 
det inte finns stöd för i källorna, enligt Siltberg. Siltberg antyder att ett kollektivt uppförande 
av kyrkorna är mer troligt och hänvisar till Sven-Olof Lindquists analys av sockenkyrkornas 
placering i landskapet. Lindquist har genom sin analys visat att Gotlandskyrkorna med enbart 
ett fåtal undantag är placerade i socknens mitt, där ingen gård är avståndsmässigt gynnad, 
vilket därför ska tyda på att sockenbönderna var inblandade i uppförandet av kyrkan 
(Lindquist 1981:52ff). Lindquists analys ger stöd till de forskare som anser att stormän inte 
har påverkat placeringen av kyrkor i landskapet, och att Andréns antagande om storgårdar på 
Gotland är osannolikt.  

Det är därför viktigt att detta arbete lyfter fram alla Andréns argument så att läsaren kan 
skapa en egen uppfattning. Andrén menar med sin artikel att ägoblandningen i socknen är det 
tydligaste spåret efter en storgård, då ägoblandning mellan gårdar belägna vid sockenkyrkan 
var ett förekommande fenomen under medeltid. Som förklarades ytligt ovanför ska denna 
ägoblandning i kombination med gårdsnamn användas för att spåra äldre namngivande gårdar 
intill kyrkorna. Exempel på det här är gården Kräklings i Kräklingbo socken som ligger i en 
tydlig ägoblandning med prästgården, vilket då ska utgöra den ursprungliga storgården 
Kräklinge med kastal och kyrka (Andrén 2010:8). Andrén vill med ovanstående belysa 
ägoblandningens stora betydelse i att identifiera tidigare storgårdar. Han redogör dock inte i 
detalj för sina tankar hur detta samband ser ut, och hur prästgårdar och kastaler kan kopplas 
till en sådan ägoblandning. Detta gör studien svårtydd för läsaren och ger upphov till 
diskussioner.  

I samband med att lokalisera storgårdarna, argumenterar Andrén även för att storgårdarna 
lät uppföra de första kyrkorna i en socken, vilket skapar ytterligare oklarheter. Om 
storgårdarna uppförde kyrkorna så bör de ligga i en nära anslutning till kyrkans mark. Detta 
motargumenteras av b.la. Sven-Olof Lindquist och Gustaf Svedjemo (Lindquist 1981; 
Svedjemo 2014).  
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Lindquist har gjort en noggrann analys av kyrkornas jämna spridning över Gotland. Han 
argumenterar att det troligtvis inte var en gård eller storman som uppförde kyrkorna, utan mer 
sannolikt ett kollektiv av människor. Lindquist anser att det var Alltinget som beslutade om 
införandet av kristendomen och sedan lämnade uppförandet av kyrkorna till huvudmännen på 
de enskilda gårdarna i socknen. Huvudmännen skall sedan ha tagit ett gemensamt beslut om 
kyrkans placering. Lindquists argument som nämns ovan grundar sig på en geometrisk 
beräkning av kyrkans placering i respektive socken (Lindquist 1981:3ff). 

Gustaf Svedjemo (Svedjemo 2014) har i sin avhandling analyserat det gotländska 
bebyggelsemönstret, och till viss del använt samma metoder som Andrén. I socknar där 
gårdarnas gemensamma ägor utgör ett definierat ägoområde menar Svedjemo att det inte är en 
storgård utan mer sannolikt en by. Svedjemo identifierar ca 188 byar i 51 socknar. Som ett 
motargument till Andréns tankar, analyserar Svedjemo avståndet mellan dessa byar och 
sockenkyrkan. I resultatet framkommer det att endast 41 av totalt 188 byar ligger inom 1 km 
avstånd från kyrkan, och 108 inom 2 km avstånd. Vilket motsvarar ett genomsnittligt avstånd 
på 1,9 km (Svedjemo 2014:194f), vilket med tanke på Gotlands små socknar, blir ganska stora 
avstånd. Tillsammans skapar Lindquist och Svedjemo starka argument mot Andréns hypotes 
om kyrkornas tillkomst genom storgårdar. Men man måste ha i åtanke att även om dessa 
analyser pekar ut någon general förklaring om storgårdarnas uppförande av kyrkorna, så 
uppförandet kan ha varierat från socken till socken. Svedjemos analys tyder på att 41 av 
byarna ligger inom 1 km avstånd från kyrkan, vilket gör att Andréns hypotes om att de första 
kyrkorna uppfördes på storgårdarnas ägor kan vara en möjlig förklaring i en del fall.  

2.2. Bybildning 
Ulf Sporrongs definition av termen by: ”Två eller flera gårdar … med avgränsat ägoområde 
(byterritorium eller ägovälde), vari alla har sina ägor enskilt, samfällt eller i ägoblandning. 
Inom ramen för byterritoriet skall någon form av gemensamma beslut fattas om bl.a. 
markutnyttjande, hägnadsskyldighet och förvaltning av gemensam egendom.” (Sporrong 
1990:468). 
 
Bybildningen är en väldigt väsentlig punkt att ta med i detta arbete då många forskare kopplar 
samman storgårdarnas försvinnande med bybildning. En förekommande teori inom den 
akademiska världen talar för att storgårdar såväl som huvudgårdar skall ha splittrats upp i ett 
antal landbogårdar under loppet av medeltid. Fallgren argumenterar för att ett sådant 
utvecklingsförlopp kan vara sannolikt i samband med egaliserade byars tillkomst, men att 
denna process inte är sannolik inom Skandinavien. Anledningen till detta ska vara att 
bysamhällena generellt är äldre än b.la. gods med huvudgårdsdrift. Fallgren anser även att 
huvudgårdarna i många fall har bildats genom en avhysning av redan befintliga byar eller 
genom en ombildning till gods med stordrift (Fallgren 2006:100).  

Sigurd Rahmqvist tar i sin artikel med ett annat exempel på en sannolik upplösning av 
storgods och huvudgårdar. I exemplet beskriver Rahmqvist sannolika upplösningar av 
storgods och huvudgårdar efter 1300-tal i norra Uppland. De tidiga storgårdarna ska med stor 
sannolikhet ha delats upp i flera självständiga gårdar med landbodrift där de olika gårdarna får 
enskilda tegar i gärdena (Rahmqvist 1996:347). Clas Tollin lyfter även han upp storgårdarnas 
roll i bybildningen efter 1300-tal, där han belyser förekomsten av både byar byggda på 
familjejordbruk och skapade av f.d. storgårdar, men att de äldre hushållsbaserade jordbruken 
inte dominerade. Det finns enligt Tollin, en dominans för byar med brukningsenheter som kan 
beläggas först från 1300-tal, och de bör därför vara en följd av en omfattande bybildning 
under medeltidens begynnelse av äldre storgårdar (Tollin 1999:20ff). 

Det finns ett flertal teorier om byarnas uppkomst. Gustaf Svedjemo tolkar b.la. 
ägoblandningen på Gotland som spår av byar och äldre rumsliga organisationsformer. 
Svedjemo har även tolkat ägosplittringen i många av de stora ängsområdena som möjliga spår 
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av äldre organisationsformer. (Svedjemo 2014:119).  
Svedjemo tar även upp intressanta tankar gällande vår tids tolkning av byar och 

ensamgårdar. Under medeltiden användes ordet by troligtvis till att beskriva en självständig 
bosättning. Denna term kom till att debatteras mellan arkeologer och geografer under 60-70-
tal. Anledningen bakom var för en bild som hade skapats av ett bylöst samhälle under 
järnåldern. Ensamgårdar ansågs vara den enda form av bosättning under järnåldern i Sverige. 
Under senare tid så har dock denna bild ändrats, och byar ses numera som naturlig del i 
bosättningsmönstret under förhistorien (Svedjemo 2014:18f). 

2.3. Storgård, huvudgård och stormannagård 
Ett vanligt problem när forskare diskuterar om storgårdar är de oklara definitioner av 
begreppen huvudgård, gods och stormannagård. Arbetet kommer i ett försök skilja dem åt och 
tydliggöra meningen bakom dem och deras ursprung. 

Den vanligaste definitionen av en huvudgård är som ett centrum för den lokala 
maktutövningen på landsbygden, samt en mottagare av yttre impulser. Den drevs antingen 
med trälar, slavar, eller daglönare. De svenska huvudgårdarna var oftast små och användes 
främst som ett säte för en lågfrälse person som endast ett par få gårdar eller torp lydde under 
(Hansson 2001:38).  

Storgård är en någorlunda ny term inom den akademiska världen, då det endast är under 
de 20 senaste åren som den svenska forskningen på allvar har uppmärksammat denna typ av 
gård (Fallgren 2006:110). Storgårdarna och huvudgårdarna har det gemensamt att de båda var 
centrum för den lokala och regionala maktutövningen. Skillnaden mellan de två var emellertid 
att huvudgårdar främst var centrum i ett godskomplex, som bestod av flera underlydande 
landbogårdar, där landbor skötte driften självständigt och betalade avrad till godsägaren, 
medan storgården drevs som en enhet med arbetskraft, under stordrift. Skillnad går även att se 
genom gårdarnas arkitektur, planläggning och proportion, då huvudgårdarna representerade 
något nytt i jämförelse med storgårdarna. Huvudgårdarna använde sig av en ny 
rumsuppfattning och en syn på landskapet, sammanlänkad med kristendomen (Fallgren 
2006:211).  

Slutligen så kommer termen stormannagård som ofta förväxlas med en storgård. Men 
först måste frågan ställas om där verkligen finns en skillnad på de två? Mats G Larsson 
diskuterar b.la. om stormannagårdar i samband med deras uppkomst och placering i 
landskapet (Larsson 1997:175ff). Han gör detta genom att analysera stormannagårdarnas 
samband med runstenar, stenhögar och skeppssättningar, där begrepp som ”primärenhet” och 
”ursprungsenhet” är centrala. Men Larsson ger aldrig en tydlig bild av vad som karakteriserar 
en stormannagård eller hur de skulle tett sig rent fysiskt. Som även Fallgren (2006:106f) 
konstaterar ger Larsson en otydlig bild över hur de s.k. ”stormannagårdarna” har utvecklats 
från storgårdar till bondbyar då han aldrig presenterar sin uppfattning om 
bebyggelseutvecklingen i en strukturell fysisk mening. I vissa fall tycks det även att Larsson 
sammanblandar de båda termerna i sina resonemang. Det är inte bara Larsson som använder 
termen ”stormannagård” oklart, då ingen tydlig förklaring eller definition har gått att finna. 
Min egen tolkning är att de båda termerna är mer eller mindre synonyma, vilket är det sätt de 
kommer att användas i detta arbete.   
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3. Storgårdar, namn, kyrkor och patronatsrätt 

En del författare (Olsson 1994; Enekvist 2009) har valt att se de gotländska gårdsnamnen som 
ett sätt att peka ut en eventuell storgård. De anser att genom namnens betydelse går det att se 
om gården haft en högre betydelse till sitt namn. Ett vanligt argument är om en eventuell 
storgård har existerat i socknen bör dess namn skilja från resterande gårdar, främst i form av 
ett namn som tyder på en högre status. I detta arbete kommer därför gårdarnas namn 
undersökas för att ge svar på om namnens betydelse kan bidra till finnandet av en eventuell 
storgård. 

3.1. Sambandet mellan storgårdar och kyrkor 
Gotland är känt för sin stora mängd välbevarade medeltidskyrkor. Som Andrén (2010:1) 
skriver sin artikel om uppförandet av de gotländska kyrkorna; 

(”Av Gotlands medeltida kyrkor så är 91 stycken fortfarande i bruk, medan de 
övriga står som övergivna ruiner sedan 1500 talet. I förhållande till övriga Sverige 
är de flesta av de 91 kyrkorna så välbevarade att man ännu kan få en för deras 
medeltida skepnad och rumsliga utbyggnad.”)  

 
De äldsta medeltida kyrkorna byggdes inte i sten utan i trä, vilket har framkommit genom 

arkeologiska undersökningar av ett flertal kyrkor. Ett fåtal kyrkor är kända, genom att delar av 
träkyrkan har återanvänts i den efterföljande stenkyrkan. Många av träkyrkorna går dock 
enbart att beläggas indirekt, detta genom s.k. kyrkogårdsfynd, vilket är rester av de första 
begravningarna på kyrkogårdarna från sent 1000-tal och början av 1100-talet (Andrén 
2010:9). Andrén hävdar som tidigare har nämnts, att många av de första träkyrkorna 
uppfördes på initiativ av enskilda storgårdar, men utesluter ändå inte att en del kyrkor kan ha 
uppkommit genom kollektiva insatser (Andrén 2011:1). Även om initiativet bakom kyrkornas 
uppförande är oklart så förkommer uppenbarligen olika sociala praktiker. Ett är att de döda 
fortsatte begravas på de äldre gravfälten trots att det fanns kyrkogårdar. Andrén refererar här 
till ett kors som har påträffats i en grav i Barshalder. Detta kors tyder med stor sannolikhet på 
att personen var kristen, men ändå har blivit begravd på samma plats som sina förfäder. 
Andrén menar att den parallella användningen av bygdegravfält och kyrkogårdar tyder på att 
det knappast skulle vara ett kollektiv som låg bakom träkyrkorna. Istället ska detta styrka 
tolkningen att träkyrkorna har uppförts som gårdskyrkor på en enskild gårds initiativ (Andrén 
2010:9).  

Ett liknande synsätt har beskrivits av Gunnar Svahnström och Erland Lagerlöf; ”De första 
kyrkorna var säkerligen gårdskyrkor uppförda av förmögna privatmän, men sedan 
kristendomen officiellt antagits, byggdes en offentlig kyrka i varje treding” (Lagerlöf & 
Svahnström 1991:14). Svahnströms synsätt tycks ha stora likheter med Andréns idé, om 
kyrkans uppförande genom en storgårds försorg, men att det även kan syfta på flera gårdar 
ägda av rika män, d.v.s. ett kollektiv. Svahnström tar dock upp en punkt som lutar mer åt den 
enskilda gårdens favör. Han har valt att tolka gotlandslagens ord om ”välmakskyrkor”, som 
att om en välbärgad man finner kyrkvägen för lång, så kunde han ensam få bygga en ny kyrka 
på närmare håll (Lagerlöf & Svahnström 1984:16). 
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3.2. Patronatsrätt 
Som går att se ovan, tar både Andrén och Svahnström upp en enskild gårds samband med 

en närliggande kyrka, av vilket gör att det är av intresse att belysa termen patronatsrätt. Göran 
Inger belyser historien bakom storgodsägarnas uppförande av egna kyrkor på sina 
jordegendomar, och problemen det innebar för Kyrkan. För att komma till rätta med dem så 
tog kyrkan fram den s.k. patronatsrätten ca 1140 e.kr som ett sätt att kontrollera de enskilda 
kyrkorna. Patronatsrätten stadgade att gårdsägaren, patronus, som på egen bekostnad byggt en 
kyrka måste förse den med en prästgård, mark och alla tillbehör som den behövde för sin 
verksamhet (Inger 1988:91ff). Det här bör ses i sammanhanget med storgårdarnas 
ägoblandning med prästgårdarna och även kompletterar bilden av vissa prästgårdars 
tillkomsthistoria. Prästgårdarna och deras samband med storgårdarna kommer att utvecklas 
mer senare i föreliggande arbete.  

Man kan beskriva patronatsrätten som en kyrkans gärd av tacksamhet mot den som 
grundat kyrkan, då patronatsrätten innebar stora fördelar inom både kyrkan som institution 
och den enskilde stormannen. Den med patronatsrätt blev överöst med hedersbevisningar, fick 
gå längst fram bland lekmännen i processionerna, och hans namn kom till att nämnas i 
allmänna böner. Han fick en utvald plats på kyrkogården där han skulle välsignas med 
vigvatten. Och blev slutligen belönad med kyrkounderhåll i det fall att han någonsin skulle bli 
fattig eller behövande. För att förtjäna dessa förmåner så krävdes det dock att han skyddade 
kyrkan och dess egendomar när nöden så krävde (Inger 1988:92f).  

Hugo Yrwing (Yrwing 1940:86) lyfter i sin artikel fram patronatsväsendets väsentlighet 
på Gotland då han anser att patronatsrätten var av en större betydelse på Gotland än på 
fastlandet. Gotland tillhörde Linköpings stift men intog en oberoende ställning inom stiftet 
genom påvar och biskopar som bekräftade speciella kyrkliga friheter och rättigheter på 
Gotland. Tydliga likheter går att se mellan Inger och Yrwings argument då båda hävdar att 
kyrkan har uppkommit genom en högt stående person i socknen. Yrwing är dock skild på 
frågan då han även argumenterar för ett kollektivt uppförande. En intressant punkt i texten är 
den om prästämbetet i socknen. Yrwing talar för att det var socknen som själva utsåg prästen, 
men om socknen var oense skulle de fara till biskopen och bedja om en präst (Yrwing 
1940:88ff). Detta skulle isåfall tyda på att biskopen hade ett stort inflytande i socknen, vilket 
skulle kunna gå att se i en parallell med b.la. prästgårdarnas uppkomst.  

3.2. Kastaler 
Ytterligare en aspekt som har blivit debatterad i 
samband med kyrkornas uppkomst är kastalernas 
relation till den närliggande kyrkan. Anledningen är 
den betydande mängd kastaler som finns på ön. Av 15 
kastaler som blivit bekräftade ligger tio i en direkt 
anslutning till kyrkan (Lagerlöf & Stolt 1975:553ff). 
Andrén vill i sin tolkning att kastalerna ska markera de 
närliggande gårdarna, till vilka kyrkorna har varit 
knutna, samt att de även ska ses i förhållande till 
kyrkan på plats (Andrén 2010:9). Hypotesen att 
kastalerna ska ha haft något med den närliggande 
kyrkan att göra har blivit diskuterad under senare tid. 
Geijer (1993:24) tror istället att kastalernas uppförande 
kan vara starkare kopplat till handelssamhällets 
utveckling snarare än till kyrkans behov. Prahl 
(1996:18) pekar på att distansen mellan kyrkan och 
kastalen är för stor, vilket han tolkar som att det inte 
finns något samband. Carl Säves tidiga tankar kring 

Figur 2. Kastal i Gammelgarn socken. 
Foto: Karl Brodowsky (2010). 
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”stormannabonden” ligger nära min egen ståndpunkt, dock med ett par olikheter. Säves 
(1852:170) åsikt bygger på att en stormannabonde har försett socknen med en kastal i syfte att 
skydda både by och kyrka. Jag instämmer i så motto att en enskild person kan ha uppfört 
kastalen, men att det inte var av eget initiativ. Jag menar att den enskilde personen var skyldig 
att uppföra ett försvarsverk för att skydda kyrkan enligt patronatsrätten. Patronatsrätten 
krävde att kyrkan och dess egendomar kunde försvaras när nöden krävde, vilket var patronus 
åliggande (Inger 1988:92ff). Patronatsrätten skulle enligt detta synsätt kunna förklara 
kastalens geografiska närhet till en närliggande kyrka, samt även dess funktion och syfte, och 
att kastalen och kyrkan då kan ha uppförts av en enskild person. 

3.3. Prästgårdar 
När det kommer till att tidfästa prästgårdarna och deras tillkomst så har inga större 
undersökningar gjorts inom ämnet. De flesta forskare som har studerat prästgårdar har oftast 
kommit in på ämnet som en mindre analys av deras huvudsakliga arbete, men en större studie 
har på senare år genomförts av Gräslund Berg (Gräslund Berg:32ff). 

Anders Andrén tar upp en kortare förklaring av prästgårdar i sin text, där han vill koppla 
ihop en namngiven gård som namngivare åt socknen. Han ser det i sitt arbete som en 
möjlighet att prästgårdarna tillkom genom en omvandling från en ursprunglig gård. Detta 
skulle skett i samband med att en son från gården blev sockenpräst, varpå Andrén hänvisar till 
liknande händelser i Norge och Island (Andrén 2010:10). Ytterligare en hypotes om 
prästgårdarnas uppkomst är, som nämns ovan, som en följd av patronsrätten. 

Andréns teori är inte osannolik och stöds av bl.a. Elisabeth Gräslund Berg. Hon tar b.la. 
upp att i godsdominerande miljöer så verkar prästgårdarna uppförts på platsen för en äldre 
huvudgård. Gräslund nämner också att prästgårdarna kan ha skapats genom att hela befintliga 
gårdar avsattes eller genom omdisponeringar av mindre jordstycken som avsatts tidigare till 
kyrkans behov. Avsättningen av jord till kyrkan, torde vara främst genom donationer och 
själagåvor (Gräslund Berg:173ff). Gräslunds teorier visar en tydlig likhet med Andréns, då 
båda anser att prästgårdarna har tillkommit via enskilda personer eller ett kollektivs initiativ, 
och inte kan vara en centralt kyrklig eller centralt värdslig företeelse. 
 

 

 

 



 

13  

4. Analys av de utvalda socknarna 

I detta kapitel redogör jag för de socknar som kommer att analyseras i mitt arbete, och vara en 
grund för mitt resultat, Tidigare forskning kommer användas för att analysera sannolikheten 
bakom storgårdens förekomst i socknen, och om isåfall Andréns utvalda gård är den mest 
sannolika. De analyserade socknarnas gårdsägor är färgkodade på det vis att var gård 
betecknas med sin egen färg. Bokstäverna som finns på varje jordstycke identifierar gårdens 
landägor.  

4.1. Bunge  

 
Figur 3. Karta över Bunge socken. (Svedjemo 2014:161). 

Bunge socken har inte enbart valts pga. Andréns refererande till socknen och dess bevarade 
gårdsnamn. Socknen bidrar nämligen med ett exempel på en eventuellt splittrad storgård som 
kan problematisera Andréns idé gällande storgårdens förekomst i socknen. 

Ser man till gårdsnamnen i socknen består många av –Ung namn, vilket betyder 
”härkomst eller samhörighet med”, enligt Ingemar Olsson (1994:33). Olsson argumenterar för 
att grundordet ska ha varit ett personnamn som betecknar gården med dess ägor. Argumentet 
kan även tillämpas på de –Ung gårdar som finns i socknen (Hultungs, Audungs, Broungs, 
Utbunge) (Olsson 1994:33; Enekvist 2009:171). Gårdarna med namnet –Ung är även de enda 
i socknen med en möjlig storgårdsfunktion av denna anledning, då namnen har en betydelse 
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som kan länkas till storgårdar.  
 
Andrén kopplar i sin artikel samman gårdsnamn med sockennamn p.g.a. av deras likhet. I 
Bunge socken så menar han att gården Utbunge är en trolig storgård samt namngivare till 
socknen. Utbunges placering i socknen talar dock emot denna idé, då avståndet mellan gården 
och kyrkan är för stort. Detta kommer att diskuteras mer längre ner, i samband med den 
rumsliga splittringen och blandningen av gårdarnas markinnehav, hädanefter kallad 
ägosplittring eller ägoblandning. Ägosplittringen som föreligger på Gotland innan laga 
skiftena på 1800 och 1900-tal, är på de flesta håll kraftig. 

4.1.1. Kyrka och prästgård 
Bunge kyrka ligger ca 2 km väst om Andréns förmodade storgård Utbunge. Kyrkan tros vara 
byggd i början på 1300-tal, och anses vara en av Gotlands största. Enligt arkeologiska fynd så 
har kyrkan uppförts på platsen för en tidigare träkyrka (Lagerlöf & Svahnström 1991:103ff). 
Intressant fakta om kyrkan är det intilliggande fästningsartade torn som tyder på att kyrkan 
har varit en försvarskyrka. Tornet som anses vara äldre än kyrkan tordes vara uppfört i början 
på 1200-tal intill den då tidiga träkyrkan. Tornet tolkas som ett försvarsverk pga. av de 
förkommande skottgluggarna och krön av tinnar under huven. Strax nordost om kyrkan finner 
man resterna efter en prästgård som uppfördes under mitten av 1300-tal. Prästgården 
förmodas ha varit en stor och ståtlig byggnad med en mängd konstnärliga detaljer (Söderberg 
1978:26).   

Då socknen saknar spår efter en kastal så kan ett förmodande vara att kyrkan med 
försvarstorn hade ett liknande syfte och funktion som en kastal. D.v.s. att kyrkan användes 
som skydd åt socknens befolkning vid en förmodad attack. Försvarstornet styrker Andréns 
hypotes om storgårdar samt mina egna tankar gällande patronatsrätten. 

4.1.2. Ägosplittring 
Vad gällande ägosplittringen går det att se stor variation över hela socknen. Den stora 
variationen beror med största sannolikhet på marktransaktioner eller ödegårdar, men kan även 
vara ett tecken på förekommande gårdssplittringar. Som går att se på kartans västra del så är 
gårdarnas ägor någorlunda framträdande med få avvikelser, vilket gör tydandet av en möjlig 
storgård svår. 

Som nämndes ovan gör avståndet mellan gården Utbunge och sockenkyrkan Andréns 
hypotes om en storgård osannolik, men det behöver inte nödvändigtvis vara så i detta fall. I 
den östra delen på kartan är ägoblandningen stor och väldigt koncentrerad. Anledningen till 
detta kan bero på en stor mängd ödegårdar inom området (Svedjemo 2014:160ff). Gårdarna 
har troligtvis lämnats och ägorna har senare blivit delade eller övertagna av närliggande 
gårdar i socknen. En ytterligare anledning kan vara en storgård som har splittrats under flera 
omgångar. Som Gustaf Svedjemo antyder i sin bok (Svedjemo 2014:161) så ligger gården 
Utbunge på utkanten av sina ägor, vilket kan anses som ett udda förekommande. Det kan 
finnas flera orsaker till varför gården ligger så långt ifrån sina ägor. Den tidigare gården kan 
ha övergetts, brunnit ned eller flyttats.  
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4.2.  Anga 

 
Figur 4. Karta över Anga socken (Svedjemo 2014:157). 

Ser man till namnen i Anga socken framkommer det en stor variation i typ. Där finns –By 
namn, -gårde namn, personnamn, -Bot namn, -Ung namn samt stugnamn. Gårdar med namnet 
–Bot anses vara bland de äldsta och betyder ”böter, mansbot och är ett förkristet lagbegrepp. 
Namnets historia har blivit omdebatterad i samband med att bot även är ett kristet begrepp, 
vilket kan tyda på att namnet inte är så gammalt som tidigare antagits (Olsson, 1994:70f).  

Inga kända namn i socknen är starka kandidater till eventuella storgårdar. De namn som 
finns går att tolka på flera vis som kommer att diskuteras senare. Eriks, Österby, Botes och 
Suderbys är de möjliga kandidater som finns. Eriks är ett personnamn, vilket tyder på att 
gården är uppkallad efter en ägare (Olsson 1994:48). När gården senare lämnades över till 
sonen blev gården uppkallad efter sin nya ägare. För att bönderna skulle skilja på gårdar med 
samma förnamn så skiljdes dem åt via ett attribut. Detta kunde t.ex. vara genom ett yrkes 
namn för exempel Eriks smed. Då gården Erik inte har ett sådant attribut så finns möjligheten 
att gården är någorlunda ung och kan därför inte tolkas som en eventuell storgårdskandidat 
(Olsson 1994:48ff).  

4.2.1. Kyrkan 
Anga sockenkyrka är placerad i socknens centrum och har blivit daterad till 1200-talets första 
hälft. Kyrkan har en enhetlig romansk karaktär med ett numerärt antal avvikande drag. 
Kyrkan omtalas främst för sina oproportionerliga dimensioner vars mest påfallande drag är att 
långhuset är väldigt kort i relation till sin höjd (Lagerlöf & Svahnström 1991:89ff; Söderberg 
1978:12f). Viktigt att nämna i detta stycke är Angalistan, som är en skrift på kyrkväggens 
norra sida. Listan räknar upp de bönder och antal dragdjur som de har bidragit med i samband 
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med kyrkans uppförande (Blomkvist 2010:88ff). Listan tyder på att kyrkan mest sannolikt har 
blivit uppförd av samtliga gårdar i socknen. Angalistan tillsammans med avsaknaden av ett 
försvarsverk talar starkt emot både patronatsrätten och en eventuell storgård i socknen. 

4.2.2.     Ägoblandning 
Gårdarnas ägor i socknen går att dela in i tre områden. Det största området ligger i den 
sydvästra delen av socknen och består av Suderbys, Stenstugu, Hemmungs, Liffride, 
Änggårde, Österby och Båticke. Som är synligt på kartan ligger gårdarnas mark i en stor 
ägoblandningen med varandra, förutom Sunderbys som har sina ägor samlade i den södra 
delen. Som tidigare nämnts kan denna typ av ägoblandning bero på olika saker. Även om 
många av gårdarna kan ha hög ålder, genom de stenhusgrunder från järnåldern som har 
påträffats på deras ägor, så lämnar så finns inga direkta, övriga indikationer på förekomsten 
av någon storgård. 

Den andra gruppen består av gårdarna Bendes, Angebjärs, Eriks och ligger i centrum av 
socknen, ca 1,5km nordväst om kyrkan. Området runt gårdarna tyder på att det brukats länge, 
då lämningar av tre kämpgravar indikerar en gårdssamling redan under järnåldern. Som 
tidigare nämnts är Eriks för ung för att kandidera som en möjlig storgård, och tecken tyder på 
att Bendes och Eriks delar ett gemensamt ursprung (Svedjemo 2014:157). Gården Eriks har 
troligen tillkommit genom en förmodad hemmansklyvning, dock inget som går att bekräfta. 
Gården Bendes kan ha ett äldre ursprung då namnet indikerar på ett kristet namn från tidig 
medeltid (Olsson 1994:72). Gården Bendes är den starkaste kandidaten för en möjlig storgård 
om det inte var för dess kristna namn och saknaden av ett försvarsverk. Det går dock inte att 
utesluta enbart på dess namn, då det kan ha blivit ett namnbyte i samband med kristnandet av 
Gotland. Bendes har därför med största sannolikhet haft ett annat namn tidigare. 

Den sista gruppen består enligt 1700-talets geometriska jordeböcker av ensamgården 
Fjäle som ligger i socknens norra del. Två järnåldersgårdar är belägna inom Fjäles gränser 
vilket tyder på att marken har varit i ett kontinuerligt bruk sedan järnåldern, och kan ha hyst 
fler gårdar under förhistorien. Kartor från 1700-tal tyder på att närliggande mark har använts 
av gården Munkebos från grannsocknen Norrlanda (Svedjemo 2014:158). 
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4.3. Alskog 

 
Figur 5. Karta över Alskog socken (Svedjemo 2014:143). 

Som kartan visar förekommer det en stor blandning av gårdsägorna i socknen, detta tros bl. a. 
bero på de många troliga ödegårdarna. Av gårdarnas namn framkommer en viss uppdelning 
mellan personnamn och –arve namn. Den västra delen av kartan bildar en tydlig klunga av  
gårdar med -arve och personnamn (Snausarve, Sigsarve, Rangsarve), jämfört med den 
nordöstra delen som främst består av gårdar med personnamn. –Arve namnen definieras ofta 
med dubbelt ursprung ;”Arvinge, under det att ägonamnen innehåller order arv neutr. ’arv, 
kvarlåtenskap”, dock är detta påstående otillförlitligt då namnen anses vara ofullständigt 
undersökta (Olsson 1996:48f; Enekvist 2009:170). 

Gårdar med personnamn har äldre kopplingar och namnen har olika betydelser. Enekvist 
beskriver att i de äldre skrifterna så upptas inte gårdarna utan personer som på sedvanligt sätt 
endast betecknas med förnamn. Gårdens namn växlades därför ut var gång en ny ägare 
tillkom. Detta gör personnamnen svåra att tolka som eventuella storgårdsnamn. Ett av de 
namn i socknen som dock bidrar med betydelse är Tjängvide, (Thiaegn; kan även kopplas till 
Tegn) som betyder fri man, krigare, kämpe, storman (Olsson 1996:71). Den stora blandningen 
av personnamn och –Arve namn ger därför svaga tecken på en eventuellt förekommande 
storgård i socknen. Gårdar med namnet -arve är dock inte tillräckligt undersökta för att kunna 
uteslutas som eventuella storgårdskandidater. 

Andrén argumenterar för att Utalskog är den troliga storgården och namngivare åt 
socknen. Detta påstående kommer att undersökas senare i texten i samband med markägandet 
och eventuella storgårdar.  
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4.3.1.     Prästgård/kyrka 
Alskogs prästgård ligger belägen strax söder om kyrkan. Kyrkans datering är debatterad, men 
är sannolikt uppförd under 1300-tal. Den äldsta delen nu tillhörande kyrkan är långhuset som 
är uppfört under 1200-talets första del (Lagerlöf & Svahnström 1991:85ff). Viktigt att nämna 
är avsaknaden av försvarsverk då inga lämningar efter en eventuell kastal har blivit 
påträffade. Avsaknaden av försvarsverket enligt patronatsrätten, som diskuterats tidigare, 
tyder på att en storgård inte har varit byggherre till socknens kyrka. Ytterligare en besynnerlig 
punkt är prästgårdens stora jordägande och utbredning. Detta kan bero på flera orsaker, 
möjligen kan prästen haft en högre status i socknen eller att gårdsägarna skänkt flera 
själsgåvor. Ytterligare en anledning kan bidrag i form av mark från tidigare ödegårdar.  

4.3.2.     Ägoblandning 
Tre stycken tydliga grupperingar framträder i socknen, med mindre jordstycken som 
undantag. I den västra delen av kartan bildar Snausarve, Snausvalds, Sigsarve, Stenstugu, 
Mallgårds och Bote en grupp. Gårdarna har tämligen sammanhållna ägor vilket gör att 
gårdarnas ägoområden framträder tydligt. Tre stycken troliga ödegårdar har även blivit 
identifierade i mitten av gårdarnas ägor. I gruppen framträder en gemensam nämnare mellan 
gården Snausvalds och Snausarve, vars förled av personnamnet -Snau binder dem samman, 
vilket även diskuteras av Per-Göran Ersson och Gustaf Svedjemo och (Ersson 1991:19; 
Ersson 1997:274; Svedjemo 2014:143f). Enligt mitt förmenande kan namnet -arve tyda på att 
gården med tillhörande mark ärvts av en nära släktingar. En teori är att ägaren (Snausvalds) 
har gett delar av marken till sonen, styvsonen eller en nära manlig släkting, vars mark senare 
har bildat Sigsarve. Detta kan som tidigare har diskuterats av Svedjemo och Ersson, innebära 
att Sigsarve och Snausarve har varit del av en större gård eller by.  

Den andra grupperingen består av Guffride, Utalskog och Hallgårds vilka befinner sig 
sydöst om kyrkan. Andrén har tidigare talat för Utalskog som namngivare åt socknen och 
eventuell storgård. Utalskogs ägor ligger i en tydlig anslutning med kyrkan och prästgården, 
och ligger ca 1,5 km från kyrkan. Om man ser till ägorna runt Utalskog så ligger gården i en 
ägoblandning med Hallgårds och Guffrides ägor. Namnen Hallgårds och Guffrides ger heller 
inga belägg för någon form av att arv eller donation av mark ägt rum, men en full uteslutning 
går inte att göra. Slutligen saknas även spår av ett försvarsverk vilket inte ger belägg för 
patronatsrätt.  

Den slutliga gruppen består av 9 gårdar med en tät ägoblandning. Smiss, Lassor, 
Tjängivde, Liffride, Rommunds, Rudvier, Magnuse, Olajvs och Bofride. Tre stycken möjliga 
ödegårdar kan spåras i gruppens ägor. En möjlig lösning skulle vara upprättandet av en gård 
eller by intill en av ödegårdarna, som under ett senare förlopp antingen har blivit övergiven 
eller såld, vilket har skapat den stora marksplittring sedd på kartan. 
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4.4. Buttle 

 
Figur 6. Karta över Buttle socken (Svedjemo 2014:142). 

Gårdsnamnen i Buttle socken består av ett stort antal namn utan någon, i detta sammanhang, 
relevant betydelse. Främst förekommande i socknen är namn som -Gårde eller -Gårds, för 
exempel Buttlegårde och Nygårds. Namnens ursprungliga betydelse syftar på ett ”inhägnat 
område” men kom senare till att beteckna samtliga byggnader som fanns inom gårdens ägor. 
Jerker Enekvist antyder att ett stort antal av gårdarna med slutleden –gårde/gårds vara senare 
bildningar som har tillkommit genom hemmansklyvningar under slutet av 1200-tal (Enekvist 
2009, s 190). Detta kan tyda på att namnen är gamla och att de förändrats genom åren. Det 
finns alltså inga belägg för att –Gårde/Gårds inte kan vara ett namn av högre status  

Ett intressant gårdsnamn i socknen är Österby. Namnet –By är ett vanligt gårdsnamn i 
olika delar av norden och betecknar i de flesta fallen en ”enstaka gård” eller en boplats. Det 
äldsta härrör från vikingatid och men har även skapats senare. Enekvist vill se namnet som en 
indikator på en dominerande gård inom en gårdskrets, och som en möjlig samlingsplats för 
husbönder vid rådslagning och beslut (Enekvist 2009:189). Den här tolkningen ifrågasätter 
jag då namnet är alldeles för vanligt, och i många fall så innehaver socknar fler än två 
gårdsnamn rymmandes namnet –By. 

4.4.1.     Kyrka 
Buttle sockenkyrka ligger placerad ungefär i centrum av socknen. Kyrkan är svårdaterad, men 
tros vara byggd under 1200-talets tidigare del. Kyrkan visar tydliga spår av romansk 
arkitektur i form av ett relativt välbevarat romanskt torn. Den äldsta byggnadsdelen är korets 
västra hälft, samt långhuset som uppfördes under 1100-talets senare hälft, och kom senare att 
tillhöra kyrkan (Lagerlöf & Svahnström 1991:108ff). Socknen saknar spår av försvarsverk, 
och enligt mitt tidigare resonemang om patronatsrätten, också för en storgård enligt det 
kriteriet.  
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4.4.2.     Ägoblandning 
Ägoblandningen i socknen är ganska obetydlig då de flesta gårdar med deras ägor bildar 
tydliga territoriella områden. Det framkommer däremot tre tydliga gårdsgrupper i socknen. I 
den västra delen ligger Buttlegårde, Änge samt Nygårds som bilder en grupp. Andrén antyder 
att Buttlegårde kan ha varit den dominanta gården i socknen, samt dess namngivare (Andrén 
2010:5). Gården är belägen ca 2 km från kyrkan och ligger i socknens utkant. Som tidigare 
har nämnts ger gårdsnamnet inga tydliga indikationer på en eventuell storgård. Gårdsägornas 
gränser är tämligen markanta och ger inga tecken på en möjlig gårdssplittring eller 
hemmansklyvning. Således ger den sammanlagda bilden inga tydliga indicier på att gården 
ska ha varit en storgård eller namngivare åt socknen. 
Den andra gruppen består av Altajme och Buttle Annex, som enligt kartan ligger i en tydlig 
ägoblandning. Runt sockenkyrkan framkommer där även en ägoblandning av flera gårdar, 
Hägsarve, Österby, Altajme och kyrkans ägor.  
Den tredje gruppen består av Hägsarve, Österby, Velinge (Stora), Velinge (Lilla). Även i 
denna grupp är ägornas områden tämligen markanta med få undantag. Namnen stora och lilla 
Velinge kan tyda på en eventuell hemmansklyvning av den ursprungliga gården. Värt att 
notera är de två stora silverskatter som har påträffats i Stora Velinge med en vikt på över 8 kg 
beståendes av 2 673 silvermynt (Svedjemo 2014:142).  
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4.5. Näs 

 
Figur 7. Karta över Näs socken (Svedjemo 2014:167). 

Ser man till namnen i Näs socken innehåller en stor del av gårdsnamnen ordet –Arve. Ordet –
Arve har tidigare diskuterats under kapitlet om Alskog, där slutsatsen drogs att gårdar med 
namnet –arve inte går att utesluta som eventuella storgårdsnamn. Gårdar i socknen som 
innehåller ordet –Arve är; Drakarve, Martarve, Sigsarve, Tomsarve, Rangsarve och 
Lingsarve. 

Socknen består även av en stor del gårdsnamn som innehåller ordet –Sig (Lilla Siglajvs, 
Stora Siglajvs, Sigsarve, Sigvards). Anledningen bakom den stora samlingen av – sig namn 
kan ursprungligen tyda på ett större hushåll vars gårdar har döpts efter denne. Ordet –Sig 
menar på ett gammalt gotländskt namn som betyder ”Seger”. För exempel betyder gårdarna 
Siglajvs ”Seger, rikedom, arv” (Enekvist 2009:156f; Olsson 1994:71). Namnet kan indikera 
på en betydande gård, därför kan tidigare gårdar med ordet –Sig haft en högre rang i socknen. 
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4.5.1.     Kyrka/prästgård 
Näs sockenkyrka ligger belägen ungefär i centrum av socknen och uppfördes under 1200-
talets mitt. Kyrkan består av ett kor, långhus samt ett lågt torn. Kyrkans torn skall enligt 
sägnen ha varit mycket högre och kan indikera på ett tidigare försvarstorn. Tornets övre del 
skall, enligt lokal tradition, ha störtat under en kraftig storm, men det är mer sannolikt att det 
aldrig blev fullbordat (Lagerlöf & Svahnström 1991:209ff). Om tornet har tidigare varit ett 
försvarstorn går inte att bekräfta och därmed inte någon storgård med stöd av 
patronatsrättskriteriet.  

4.5.2.     Ägoblandning 
Socknen består av flera gårdsgrupper med en omfattande ägoblandning. I socknen går det 
även att se två stycken namngivna områden, Bällbyn och Uddbyggarbyn. som karterades av 
lantmätaren Johan Fineman 1735 och 1738 (Svedjemo 2014:166). Uddbyggarbyn består av 
Olsvenne, Båtels, Skåls, Sigvards samt Levide. Dessa är belägna i socknens centrum. I 
socknens sydligaste del framkommer det en stor ägoblandning tillhörande Uddbyggarbyns 
och Bällbyns gårdar. Socknens södra del är uppdelad mellan Uddbyggarbyns gårdar liggandes 
längst söderut, och Bällbyns som ligger norr om dessa. 

Bällbyn består av Stora Siglajvs och Lilla Siglajvs, belägen i socknens västra del ca 2 km 
från sockenkyrkan. Namnen Stora och Lilla har troligtvis tillkommit genom en 
hemmansklyvning, vilket förklarar för de troliga ödegårdar som befinner sig inom deras ägor. 
Som tidigare har nämnts betyder namnen ”seger, rikedom och arv”. Storleken på de skilda 
gårdarnas ägor ute på näset, i socknens södra del, tyder på att var gård har fått mark tilldelad 
där efter gårdens storlek. Inom Stora och Lilla Siglajvs ägor förekommer det som tidigare har 
nämnts två stycken troliga ödegårdar (Svedjemo 2014:168).  

Den samlade bilden tyder på att Stora och Lilla Siglajvs tillsammans bildat en större gård, 
en eventuell storgård. Marken tyder på att ägorna har varit bebodda under en längre period, 
gårdarnas namn syftar även på en gård med högre status. Om socknen haft ett eventuellt 
försvarstorn tyder det även på ett möjligt förekommande av patronatsrätt.   
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4.6. Gothem 
Gothem socken består av ett stort antal gårdar, och 
är belägen på Gotlands östra sida. Det stora antalet 
gårdar skapar en stor variation av gårdsnamn i 
socknen. Det förekommer en stor del av de typiska 
gårdsnamnsändelserna, som diskuterats tidigare, 
såsom –Bot (Botvalde), -By (Medeby, Sunderbys) 
samt –Arve (Busarve, Spenarve, Jusarve). 

Även om socknens gårdsnamn har en stor 
variation så framträds vissa äldre gårdsnamn 
tydligt. De äldre gårdsnamnen behöver inte enbart 
återfinnas i kategorin personnamn, då namnen kan 
vara av andra typer, till exempel namn som 
hänvisar till kristendom eller naturnamn (Enekvist 
2009:149ff). En gemensam nämnare för de äldre 
namnen är oftast den betydelse som ligger bakom. 
Många av de äldre namnen hänvisar ofta till 
familjens styrka, ägodelar eller tro. Till exempel 
gårdsnamnet Fredvalds, som betyder ”Fred, 
Härskare”. Ytterligare namn i socknen som går 
långt tillbaks är Gajrvide som betyder ”spjut”, 
Häglajvs som betyder ”inhägnad, egendom” samt 
Tummungs som troligtvis härstammar från 
gudanamnet ”Tor”. Det finns delade åsikter till 
varför vissa av gårdarna fick namn med sådan 
betydelse. Det första exemplet tyder på att alla 
gårdar under en och samma period fick denna typ 
av namn, och det andra anger att det enbart var 
gårdar av en hög status som kunde få namn med 
sådan betydelse (Olsson 1994:48ff). Om en 
eventuell storgård har förekommit i socknen har 
den troligtvis haft ett av dessa namn som indikerar 
hög status. 

4.6.1.     Kastal/kyrka 
Gothem sockenkyrka är belägen ungefär i centrum av socknen. Gothem hör till en av 
Gotlands största och mest sevärda kyrkor. Den nuvarande kyrkan uppfördes i perioder mellan 
1200-talets början till 1300-talets mitt. Den äldsta delen tros vara koret som uppfördes under 
tidigt 1200-tal. En tidigare kyrka fanns som tros vara uppförd under 1100-tal, vilket framgår 
av de stora romanska skulpturer som har återanvänts i den nya kyrkan. Till den gamla kyrkan 
hörde den nu till hälften instörtade kastalen (Lagerlöf & Svahnström 1991:144ff; Söderberg 
1978:70f). Det finns för nuvarande inte mycket information om kastalen då ingen större 
arkeologisk undersökning har utförts och därmed har kastalen inte blivit daterad. 
Lämningarna efter kastalen tyder dock på ett försvarsverk i socknen, vilket styrker Andréns 
tolkning om en eventuellt förekommande storgård, samt mina egna tankar om patronatsrättens 
existens på Gotland. Andrén menar med sin tolkning att kastalerna markerar de närliggande 
gårdarna, till vilka kyrkorna har varit knutna (Andrén 2010:9), samtidigt som patronatsrätten 
kräver ett närliggande försvarsverk intill kyrkan, i det fall att kyrkan har blivit uppförd av en 
enskild gård.  

Figur 8. Karta över Gothem socken (Svedjemo 2014:154). 

Figur 9. Karta över Gothem socken (Svedjemo 2014:155). 
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4.6.2.     Ägoblandning 
Gothem har som tidigare nämnts en stor yta med mycket mark, vilket komplicerar en 
gruppering av socknens gårdar. Dock går tre grupper av gårdar att identifiera som har ett 
rumsligt samband med varandra. Den första gruppen består av Tummungs, Botsvalde, Hinser, 
Fredvalds, Medeby och Kaupung. Stora och lilla Gajrvide kanske kan läggas till i denna 
grupp, men p.g.a. deras placering och ringa blandning med de andra gårdsägorna har detta 
inte gjorts. Det har tidigare diskuterats om gården Tummungs i samband med gårdsnamnets 
ålder och betydelse, även förklarat av Gustaf Svedjemo (Svedjemo 2014:153). Den övergivna 
gården Tummarve är belägen på gården Hinsers ägor och ger genom sitt namn tydliga tecken 
på en koppling med gården Tummungs (Svedjemo 2014:152f). Dock kompliceras bilden av 
det stora avstånd som finns mellan dem. En förmodad hemmansklyvning kan ha gjorts på den 
ursprungliga gården, varpå den senare har övergivits eller blivit övertagen av en närliggande 
gård, (Hinser). 

Den andra gruppen består av Sunderbys, Jusarve, Bäntbingels, Nybingels, Västerbjärs 
samt Fjärdinge och är belägen i socknens västra del. Om man ser till kartan har gruppen en 
stor ägoblandning. Även här förekommer det en koppling mellan gårdsnamnen. Bäntbingels 
och Nybingels har sannolikt ett gemensamt ursprung om en utgår från deras namn. En synlig 
ägoblandning mellan deras ägor går även att se på kartan, vilket i sig bör styrka antagandet. 
Namnet Bingle nämns bl.a. i Ivar Axelsson Totts räkenskapsbok från 1480, samt i 
Husarbetsbok från 1557/60 (Svedjemo 2014:154). Detta kan betyda att namnet är av gammalt 
datum, och har funnits i socknen under en längre period.  

Den sista gruppen består av Hangre, Vaters, Suders samt Nors och är belägen i socknens 
östra del. Evert Melefors talar för att gårdarna har gått under ett bynamn under senare tid; 
Hangre byn (Melefors 1983:80). Alla namn utom Vaters kan beläggas från 1500-tal genom 
Sören Norrbys räkenskapsbok från 1523. Trotts att en övergiven gård förekommer på Nors 
ägor har troligtvis inte någon sentida hemmansklyvning förekommit om man ser till ägornas 
arrondering.  
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5. Resultat 

5.1.    Svar på frågeställningen 
Mina inledande frågeställningar är två till antalet, som inledningsvis kommer att redovisas 
separat, för att senare övergå i en mer allmän tolkningsdiskussion. 
 
1. Kan storgårdar ha funnits på Gotland, om så är fallet vilka spår kan vi se av dem i olika 
källor? 
Som tidigare har nämnts så finns möjligheten att storgårdar har funnits på Gotland. Men 
enbart för att det är möjligt behöver det inte antyda på att de verkligen har förekommit. 
Arbetet har undersökt de källor som kan identifiera en eventuell storgård (Kastal, namn, 
prästgård, ägoblandning). Slutresultatet tyder på att storgårdar kan ha funnits på Gotland, men 
att det troligen inte är fallet i alla socknar.  

 
2. Om så är fallet, går det att koppla Andréns parallell om gårdsnamnens likhet med 
sockennamnet till en eventuell storgård, och sist, kan denna eventuella storgård vara 
namngivare åt socknen, såsom Andrén tänkt sig?  
De ovan redovisade analyserna av de gotländska gårdsnamnen tyder på en stor differens vad 
gäller namnens ursprung och betydelse. En del av de namn som har tagits upp i arbetet kan ge 
tecken på en tidigare storgårdsfunktion. Anledningen till detta beror bl.a. på gårdens ålder och 
gårdens ägare. Exempel är gårdarna Tummungs och Fredvalds. Tummungs är en äldre gård i 
Gothem socknen vars namn betyder ”Tor”. Namnet ”Tor” hänvisar sannolikt till den mäktiga 
guden Tor i asatron. Fredvalds är även denna en äldre gård i Gothem socknen vars namn 
betyder ”Fred, Härskare”. Ett namn som ”Härskare” tyder troligtvis därför på en högt uppsatt 
person i socknen. De gotländska gårdsnamnen kan därför potentiellt kopplas till en 
ursprunglig storgård om man ser efter gårdsnamnets betydelse och ursprung. 

Andrén vill koppla vissa gårdsnamn till att vara namngivare åt socknen. Exempel på detta 
är gården Utalskog i Alskog socken och Buttlegårde i Buttle socken. Föreliggande arbete har 
undersökt ett flertal eventuella storgårdars namn, vilket har lett till flera möjliga tolkningar. 
Flera socknar har namn som eventuellt kan kopplas samman med storgårdars namn vilket 
talar för Andréns tes, men i flera socknar har det gårdsnamn som Andrén markerat som 
eventuell namngivare till socknen framkommit som osannolikt. Exempel är Buttlegårde och 
Utalskog. Anledningen till detta är namnens betydelse (Finns ingen speciell betydelse bakom 
namnet), samt den stora distansen mellan gård och kyrka. Om storgårdarna uppförde kyrkorna 
är det inte sannolikt att avståndet är så stort som det är i det här fallet, om de inte går att 
koppla till en eventuell hemmansklyvning och flytt av gårdsläget.  
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5.2.     Tolkningsdiskussion 
Det som blev tydligt i studerandet av eventuella storgårdar var b.la. de olika teorierna kring 
huruvida storgårdar förekommit på ön eller ej. Andrén vill som tidigare nämnts koppla 
samman storgårdarnas förekomst på ön med gårdsnamn, kastaler, prästgårdar och kyrkor 
(Andrén 2010:1ff). En del forskare motsätter sig och ifrågasätter Andréns teori, då de menar 
att en sådan företeelse inte har varit sannolik på Gotland. Lindquist och Siltberg är två av 
dessa forskare som har andra tankar gällande storgårdarnas eventuella förekomst på ön. De 
anser att sockenkyrkan var uppförd av ett kollektiv och inte en eventuell storgård (Siltberg 
2011:127ff; Lindquist 1981:52ff).  

Andréns teori om storgårdar bygger bl. a. på att de uppförda kyrkorna ska ligga i närheten 
av den eventuella storgården. Av de socknar jag har studerat så framkommer ett 
genomsnittligt avstånd på 1,5-2 km mellan de eventuella storgårdarna och sockenkyrkan. 
Resultatet är svårt att tyda då många av gårdarna eventuellt har genomgått gårdsplittringar och 
där igenom har gården och dess ursprungliga position flyttats i socknen. En del av de 
eventuella storgårdarna har även närliggande eller blandade ägor med sockenkyrkans, vilket 
gör en klar konklusion svår att komma fram till. Lindquist analys där han påvisar 
sockenkyrkornas centrala placering i socknen kan i de flesta fall även styrkas i arbetets 
utvalda socknar. Dock så ger föreliggande analys inget tydligt svar på en eventuell storgårds 
förekommande i socknen. 

Arbetet har även undersökt kopplingen mellan prästgårdar, kastaler och storgårdar. 
Andrén ser i sitt arbete det som en möjlighet att prästgårdarna tillkom genom en omvandling 
från en ursprunglig gård. Detta skulle då ha kunnat hända i samband med att en son från 
gården blev sockenpräst. Andrén vill styrka denna idé genom att dra kopplingar till tidigare 
exempel från Norge och Island. I denna studie så framkommer det inget tydligt resultat om 
när och hur prästgårdarna etablerades. 

Andrén vill i sin tolkning av kastalerna betona de närliggande gårdarnas betydelse till 
vilka även kyrkorna har varit knutna. De bör alltså ses som en enhet tillsammans med kyrkan 
(Andrén 2010:9). Andréns idé går att problematisera då enbart 16 kastaler har identifierats på 
Gotland. De kastaler som är kända till läge, ligger ofta i nära anslutning till kyrkan. Om 
kastalerna ska indikera en närliggande storgård så bör de nog ses som ett uttryck för 
förekomsten av patronatsrätten på Gotland. Som tidigare nämnts så kräver patronatsrätten att 
den som lät uppföra en privat kyrka, även kunde försvara den mot hot, vilket är den funktion 
kastalerna kan ha haft enligt mitt synsätt. Detta förhållande syns b.la. i socknarna Gothem, 
Bunge samt Näs. I dessa tre socknar ligger antingen en kastal i närheten av kyrkan, eller så 
har kyrkan även haft en tidig funktion som försvarskyrka. Det senare stödjer patronatsrätten 
på Gotland samt även Andréns hypotes om eventuella storgårdar.  

Slutligen har arbetet tagit upp Andréns hypotes angående gårdsnamnens betydelse och 
deras eventuella ursprung som storgårdar. Jerker Enekvist och Ingemar Olsson är två av de 
författare som har försökt tyda gårdsnamnens betydelse och mening (Enekvist 2009:149ff; 
Olsson 1978:26ff). Med stöd av enbart deras forskning så framkommer det ett stort antal 
eventuella storgårdar. Det går dock inte att identifiera eventuella storgårdar enbart genom 
gårdsnamn, utan andra kriterier måste även finnas till städes. Bl. a. hur gårdens markinnehav 
och ägoblandning ser ut i förhållande till närliggande gårdar. Ytterligare punkter som har 
tagits upp i arbetet bör även räknas med i analysen av en eventuell storgård i en socken.  

Av de socknar som har undersökt i arbetet har tre stycken uppvisat tecken på en eventuell 
storgård. Det gemensamma för dessa socknar är existensen av någon form av försvarsverk 
som går att hänvisa till patronatsrätten och därmed en eventuell storgård. De eventuella 
storgårdarna i dessa socknar ligger också nära sockenkyrkan, och/eller har en tydlig 
ägoblandning med kyrkans och prästgårdens mark. De eventuella storgårdarnas namn har 
även en betydelse som kan indikera att en person med hög position i samhället innehaft 
gården. De tolkningar i analysen kan därför tyda på att storgårdar kan ha förekommit på 
Gotland. Eftersom analysen inte ger något samstämmigt resultat i alla de olika fallstudierna, 
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bör man nog tolka att kyrkans uppförande av stormän, inte förelåg i alla socknar på Gotland. 
Detta antyds på den skillnad som går att se i varje socken, om det är beroende på kyrkans 
placering, ett befintligt försvarsverk, eller gårdsnamnens betydelse uppvisar alla socknar olika 
förutsättningar. 
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6. Sammanfattning 

Genom denna studie ämnade jag att vidare utreda Andréns teori angående eventuella 
storgårdar i det gotländska landskapet. För att uppnå mitt resultat krävdes det en undersökning 
av tidigare forskning gjord inom ämnet, samt inom de ämnen som kan tänkas beröra 
huvudämnet. För att skapa en bättre bild över storgårdarnas eventuella existens har den 
tidigare forskningen applicerats i de socknar utvalda för mitt arbete. Detta har gjorts genom en 
undersökning av de fyra stora punkter relevanta för att lyckas uppnå ett resultat, gårdsnamn, 
kyrka med kastal, prästgård samt gårdarnas ägoblandning. För att undersökningen ska bli 
korrekt har jag utgått efter 1700-tals kartor gjorda i GIS, bidragna från Gustaf Svedjemo. 
Arbetets slutgiltiga resultat framstår som någorlunda svårtytt och lämnar ämnet öppet för 
diskussioner. Analysen tyder på att storgårdar eventuellt kan ha förekommit på Gotland. En 
del socknar visar tydliga tecken på att innehålla en eventuell storgård, medan andra socknar 
saknar denna förutsättning. Varpå det framstår som mest sannolikt att Gotlands kyrkor 
uppfördes på olika vis, beroende på socknen. 
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7.1. Illustrationsförteckning 
Figur 1. General Charta öfwer Gotland (1729). 
https://www.almedalsbiblioteket.se/verksamheter/Gotlandica/gotlandica_historiska_kartor.ht
ml 
 
Figur 2. Kastal i Gammelgarn socken. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gammelgarn-kyrka-Gotland-kastal1.jpg 
 
Figur 3. Karta över Bunge socken.  
Svedjemo, Gustaf (2014). Landscape dynamics: spatial analyses of villages and farms on 
Gotland AD 200-1700. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2014. Sida 161. 
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Figur 4. Karta över Anga socken. 
Svedjemo, Gustaf (2014). Landscape dynamics: spatial analyses of villages and farms on 
Gotland AD 200-1700. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2014. Sida 157. 

 

Figur 5. Karta över Alskog socken. 

Svedjemo, Gustaf (2014). Landscape dynamics: spatial analyses of villages and farms on 
Gotland AD 200-1700. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2014. Sida 143. 

 

Figur 6. Karta över Buttle socken. 

Svedjemo, Gustaf (2014). Landscape dynamics: spatial analyses of villages and farms on 
Gotland AD 200-1700. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2014. Sida 142.  

 

Figur 7. Karta över Näs socken. 

Svedjemo, Gustaf (2014). Landscape dynamics: spatial analyses of villages and farms on 
Gotland AD 200-1700. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2014. Sida 167. 

 

Figur 8. Karta över Gothem socken. 

Svedjemo, Gustaf (2014). Landscape dynamics: spatial analyses of villages and farms on 
Gotland AD 200-1700. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2014. Sida 154. 

 

Figur 9. Karta över Gothem socken. 

Svedjemo, Gustaf (2014). Landscape dynamics: spatial analyses of villages and farms on 
Gotland AD 200-1700. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2014. Sida 155. 

 

 

 

 

 

 


