SANKT CLEMENS
Visbys andra församlingskyrka, som tidigast uppförts enhetligt som en liten, ordinär romansk
landsortskyrka, med långhus, torn och absidförsett kor. Tidpunkten kan kanske vara i samband
med att S:t Hans möjligen får sitt torn, 1122, men även tidigare.
Omkring år 1200 har långhus och kor på den äldsta kyrkan rivits och bygget av en större kyrka
tog vid, vilken kan ha stått färdig omkring 1240. I denna nya kyrka anslöts först ett nytt tvärskepp till det gamla långhuset, anordnat så att två sidorum omgav ett kor med absid. Därefter
flyttades långhusets sidomurar ut till en basilikal byggnad som anslöt till det ursprungliga tornet.
Sedan stannade fortsatt byggnadsverksamhet sannolikt upp till omkring 1260, då ett nytt kor
uppfördes, som anslöt till absiden, med sakristia, varefter ett stort nytt treskeppigt, senromanskt
långhus, i form av en hallkyrka, uppfördes. Därefter restes ett nytt, högt torn, vilkets mellersta
delar var under uppförande år 1267. Slutligen rev man absiden på det nya koret och
bestämde sig istället för att det skulle avslutas med en senromansk, rak östvägg, samtidigt som man byggde en tvärskeppsliknande
motsvarighet söderut, till sakristian i norr. Den sista utbyggnaden
som gjordes var omkring 1310,
då ett vapenhusliknande kapell
tillfogades söder om långhusets huvudportal. Mycket nära
kyrkans utförande ligger Dalhems kyrka, som närmast är
en lite min-
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Visby medeltida ringmur ‒ turen runt muren. Den bästa och
mest perfekta skriften för din
tur runt Visby ringmur.

dre och senare kopia av den omkring år 1275 färdigställda S:t Clemens, även om Dalhems torn
fullföljdes först på 1300-talet. Liksom Dalhem hade S:t Clemens ursprungligen ett högt och
praktfullt torn, men något har hänt (blixtnedslag?) som senare gjorde att tornet måste kapas till
en lägre nivå.
S:t Clemens församling var ända fram mot 1400-talet den främsta gotländska församlingen i
Visby, men där en nationell uppblandning inte fanns på samma sätt som i S:t Hans. Sannolikt
var det först i och med 1400-talets krympande Visbysamhälle som tyskar i mer betydande antal
uppsökte kyrkan. Församlingen var tydligen den rikaste i staden och gick från 1 ½ marks avgift
i taxuslistan omkring 1230/1235 till 4 marks under 1200-talets andra hälft, för att sluta på 6 mark
omkring år 1300. Församlingen har varit så framstående att rimligen flera Visbyprostar hämtats
därifrån, och inom dess gränser sorterade också norra halvan av det Visby som låg utanför murarna, med Österväg som gräns.
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Utfärden. Spännande
roman från gotländsk
vikingatid utifrån den
s k ”Bogestenen”.

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