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

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

Livet på Visborg slott, 
av Anders R Johansson. 
Den ultimata boken om 
den en gång stora och 
mäktiga borgen i Visbys 
sydöstra hörn.

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

Tillbaka till hemsidan

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

KRÄKLINGBO
Kräklingbo socken i Kräklinge ting, Kräklinge setting i Medeltredingen skrivs omkring 1235, 
i den äldsta taxuslistan, ”Kreclingabo” och i den från 1200-talets slut ”Kreklingabo”. Sock-
ennamnet är komplicerat, där det föreslagits ”kräkla” (torr gren) eller ”krak” (antingen krok, 
böjning, eller en mager person). En alternativ tolkning är att det härrör från ”krek”, grek (jmf t 
ex att Grekland i runiskrifter skrivs ”Kriklanti”, ”Krikium”, ”Krikia”, m m. Det är inte otänkbart 
att någon gute på 800- eller 900-talet så starkt förknippats med ”Kreklant” att han blivit kallad 
”Krek” – grek. Hans ättlingar blev då ”kreklingar” vid Krekling(e)s.

Äldst är koret och korutsprånget, som är rest av en kyrka vilken, enligt både Strelow, den äldre 
taxuslistan och inskrift i kyrkan, invigts 1211. Korutsprånget är det ursprungliga koret, vilket 
hade en absid i öster, och nuvarande koret var långhus, men då sträckandes sig längre åt väster. 
Omkring 1300 byggdes det nuvarande långhuset, då västra delen av det äldre långhuset revs och 
den kvarvarande delen blev kor – samtidigt som absiden revs och ett gotiskt fönster insattes i 
öster i korutsprånget (det gamla koret). Samtidigt byggdes sakristian och tillkom de bägge syd-
portalerna. På korets norra mur finns kalkmålningar från tiden för uppförandet (1211). Altarskå-
pet är från 1500-talets början och ett triumfkrucifix från 1200-talets slut hänger i triumfbågen. 
Korbänkarna vid norra muren är från 1300-talet.

Från socknen är Olof Heydeby känd som landsdomare (för medeltredingen) och 1485-1487 som 
domare för Kräklinge ting. 1487-1499 är han däremot ensam landsdomare. Att Hejdebys varit 
en framstående gård styrks av att visbyköpmannen Pauel av Heidebu 1226, jämte Botulf Blunde 
och Tomas, blev befriade från avgifter i England. Hans ättling, Bertram van Heidebu, blev hund-
ra år senare borgare i Lübeck, där han var borgmästare 1343-1357. Även gården Kräklings tycks 
ha avsatt folk i Visby. 1245 fick Botulf Kreklinger, med kompanjonen Botulf Berking, betalning 
för vax och gråverk av engelska hovet.

I taxuslistorna har socknen en av-
gift om 2 mark.

  Foto Dick Wase.
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