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Stiftet Skara och dess fijlrsta biskopar.
Skara a r det alsta biskopsstiftet i Sverige. Det kom till i
Olof Skötkonungs tid. krkebiskop över svenskarna var då ärkebiskopen av Hamburg-Brenieii.
Magister Adam, kanik i Breiiien, skrev p& 1070-talet de Bianiburgska ärkebiskopariias historia. Mali finner Iios 110110111 de
grundlaggaiide uppgifterna oiii stiftel Skara ocli dess första
biskopar.
Adan1 härleder tilllioiiisten av Skara stift ur en politisk
omvälvning i Sverige. Kung Olocd' skall h a velat omvända sitt folk
till kristendomen. Det stora avgudatemplet i Uppsala stod ännu.
Kungens strävanden gick ut p; alt templet skulle förstöras. %ledningarna i landet fruktade hoiioin för detta. De erbjöd en överenskommelse: förutsatt att han ville vara krisfeii, skulle han efter
eget val få den basta bygden i rike-t att regera över; han skulle
dar få lov att upprätta en kristen kyrka, meii samtidigt förbinda
sig att inte tvinga någon att överge sina gudar. Kiingeii, sager
Adam, gick gladeligen in på erbjudandet ocli grundade i Vestergötland kyrkan och biskopssalet Skara l.
Det a r möjligt, viil troligt, att ett n~otsatsfiorPiållaneleexisterat mellari Olof Skötkonung och hans folk - aven hos Siiorrc
möter man spår därav i Torgny lagmaiisepisodeii. Soii1 ni~otivering frainhåller Adain en strid imellari hedendom och Piristeiidom.
blotiveringen ger den belysniiig i vilken lian geriia ser förhallandena i Norden
Förste biskop i Skara var 'rhorga~it,av iiaiinilet att döma
en inhemsk inan. Mans saintida, deii tyske historieskrivareii
Thietmar, nainner laonom solm biskop under aret 1013; Tliorgaut
var då jämte biskop Ekkehard av Slesvig med 0111 att viga arkebiskop Unwan av Breiilen. Enliqt Adain var han ordiiierad just
av denne senare till Skara. Mot slutet av sin biskopstid sliall han
Iange h a vistats vid det ärkebiskopliga hovet, irisjulaad i lepra.
p
-

Adam II: 58.
Jmfr Curt Weibull, Sverige och desi nordiska grailnmaktcr uiider
den tidigare medeltideri, 186.
i
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Dessförinnaim skall han einellertid ha Biristilat hade vastgö8arna
och östgötarna. Adain har oindöinet: en inan som med kraft fullförde sin nnissioii bland liedningarna l.
Thorgauts riäriiiasle tv5 efterträdare i Skara blev Goitskalk
frail Raineslol-i i stiftet Verdei-i och Adalward den äldre.
Libelliians soin var ärkebiskop mellan B029 och 1032, vigde
den fórre. Denne a r omtalad 1048. da han befann sig i Liiimehurg VVigiliilgen av Adalward föll tidigast 4039 - deaha &r,
21. april, var haim ännu dekan i Brenmmeil. arkebilskop var da den
ryktbare Adalbert. Ankomsten till Sverige skedde enligt Adam d5
Olofs andre son Ernund hade kungadömet dar. När Adalward i
\petsen för aridra utsiiiidnia-igar korn till denne, fann hail före sig
e1-i bisliop Osii-iuiid; denne lat hara arkebisliopskors~tfranaför sig
och sliall ha stoltserat ined att hail av paven vigts till arkebisliop
av Sverige; genom sina intriger fick B-ia1-i Adalward avvisad. Men
senare återväride Adalward, och Adam antecknar oiai honoin att
han da vann variillandingarnas hela stam för Clarástus, därtill finilarna i deras närhet; samtliga lioin under Skara stift 3. Näs hail
gick bort vid a r 1065, sökte en namne till I-ioiloin, AdaPward den
yngre, att tränga sig in soin biskop i Skara. Denne var osdiiierad
till Sigtuna, förste biskop dar, meil hade blivit fördriven Adalbert
Iiallade hoiiom tillbaka bill Breinen. I stället ordinerade lian en
ina11 vid namn Ace1i1-i~~
till Skara 4.
R4a1-i grepe sakerligen fel, oiii maii iörmeiiade akt Sliaraitiftet vid den tid varom har ar fraga, var helt vunnet för liristendomen. Tillståildet var 2ririu sa primitivt att stiftet i Bikliet med
de andra stiften i Sverige och Norge saknade fasta piinser:
kristna och hedningar har trots vad Adam anför om omvaaidelsen

'

Adam II: 58; 64; IV: 23; Tliietmar, ed. Holtzmanii, 380 (381): Tuiie
iiissu regis et prescrilia eiusdem a Gerone arcliiprasule cuiii consensu et
auxilio episcoporum Eliliihardi et 'I'hurgati Unwan urigitur arcliia~itistes.
Adam II: 64; IV: 23. Jmfr Wedekind, Noten zii eiiiigen Geschichtsschreiberil des deutschen hfittelalters, I, 430, enlig1 vilken GadescaPeus
episcopus 10-1-8 vigde den undre kyrltaii i S:t Mikael i Liineburg.
Hamburgisches UB 1, 83; Adam IV: 23; 24; III: 15; 16; 77. - Adam
kallar Osmund acephalus och girouagus. Om betydelsen av den förra betecltniilgen har Innocentius 2, uttalat sig i en skrivelse till kung Henrik av
England t132 15. juli: Acephali, id est siile capile, reputabuntur, nisi episcopis
suis et prelatis debita fuerint humilitate subiecti (Migile 179: 150). Jmfr
Toni Schmid, Sveriges kristnande, 63, dar Osntund, enligt Adam vigd av en
polsk ärkebiskop och farande med falsk Iara, forinodas h a kallats accphalus
såom representant för den grekislit-ryska kyrkan.
Adam III: 76; 77; IV: 23; 24.
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av götarna, varanlandingar och finnar bott om varandra; omvändelseverket var annu på ett tidigt stadium. SIsulden barför
lägger Adann på daliga förkunnare son11 genom att söka sit"Lge:'et,
inte vad Christuis Jesus tillhörde, qtölte folliek för huvudet. Mera
det har också haft siil orsak i att den kristne gliden inte talte
några andra gudar vid siil sida - »Du skall inga andra gudar
hava för mig)) - ocli att de iaiissionerai~debiskoparria, medvetna
härom, hänsynslöst gick bröstganges mot hedendoinen. Det har
inte endast varit Olof Skötkonuiig soin salt på progralainalet att
förstöra Uppsalatemplet: samma tankegang har behärskat bide
Adalward den yngre och Egino av Skåne. och dessa gjort sig redo
att förverkliga den. Resultatet blev i det egentliga Sverige, savilt
man kan se, en stark hednisk reaktion, en stos kristenförf6lje8se
för vilken Adalward inåste ta flykteii - »den kristna församlingen braktes i en makta stor förvirring)), heter det. Denna reaktion spridde sig också till götarna. Det var i senare hälffen av
1060-talet. När Adalward och Egino fick uppge sina planer p&
Uppsalateiilplet, har de vant sig till götarnas land, dragit gea~om
bygderna där och slagit avgudabel5teila 1 spillror. Hedningarna
har också dar svarat med att resa sig. Egino slrall i de tiderna
ha varit den ende som tog vard om kyrkan i Skara och de troende
dar, visiterade och predikade l.
Det var under dessa förhållaiiden soin Aeelinus blev ordi,
i Brenerad till Skara. Hail hade tidigare varit p r ~ p o s i t u s prost
anen? Den karakteristik Adalil bestar bonoin är följaiide: »Ett
enda gjorde honom värd kallas biskop: eim enorm kroppshvdda. Mannen var fången i kollel; ville fred och ro. Götarna
sailde brev på honom, men förgäves. Han höll sig dar han var,
i Köln, till sin död; gick upp i njutningar)) 3.
Karakteristiken är onuancerad: man skulle tro ett utslag
av Adams starka, personligt iiiriktade temperament. Hur är den
att fatta?
Man saknar inte paralleller bos Adam till denna karakteristik. Om Acelinus företradare Gottskalk heter det: »blev
sittande hemma; n.jöt sitt otium; fi9redrog det för möda och arbete», Adalward deii yngre fick till efterträdare P Sigtuna Tadico.
»Hans Gud var magen)), heter det; »ville av denna grund hellre
sitta och mätta siii hunger l-iemnia an utomlands vara i en
apostels varv». Om Henrik, förste biskopen av Lund, Adam Pörhatlig redan därför att haii var angelsachsare. säger han att han
"Adam
IV: 34; 21; 30; 9; III: 53.
Hamburgisches UB I, 83
Adam IV: 23.
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hade ined sig Knut den stores rikedomar till Daninark och förlevde sitt liv i sus och dus; fyllde sin mage med dryrek; kil1 slut
kvävdes och rennnade Detsamina, tillagger han, har vi höst ocksa
01x1
(halis iöreiradare) Avoco, Pilinande cpin andra. Eilden av
Weiirili ger has drag sonla Aposklagarninparna tallagger Judas
Hschariot. Men annars a r den koiitrasterad deil bild som Adam
tecknar av lians eftertriidase Egino: lagade f6r ett enda, att o m
vailda hedningar. Utlnarlkt för siil kyslilaet; fick hedniilgarna att
s% stinder siila avgudalbelaten; omviinde blekingsfarare, hornholmar och götar; avviqade de rikedonaar de lade för hans futter.
Bilderna av Aceliilus, Gotlslcalk ocli Tadice, a r kontrasterade cn
annan: bilden av Adnlward clen 5Idre. »Levde som han l a r d e ~ ,
heten- det. »Hans liv var ett heligt liv. Och geaioaae att viil lagga
sin predikan skall haii Illa dragii liedningar i stor inangd till
kristeii tro . . . Dennie mala, viil vard att minnas, höll sig kvar 1
g6tariaas land . . . oclli utlaiirdade dar villigt nnatncga duster på liv
och död f6r Christi skull» l.
Ett ar i detta samilmanhang tvdligt: nnissionssynptramktenm
dorniimerar. Adanm skiftar h i t de iaordislia biskoparna p5 två grupper: de som nnisskaniler och förrader sin kallelse; de sonma g a k
upp i derina sin kallelse och lider allt för den. lt<arakteris5ikerina
5ï stereotypa. Och mannen i fiprsta gruppen far alla, iner eller
mindre, drag av viillikistingar. Acelinus placeras i deiiila f6rsta
grupp.
Det %r ail11~1liggon gAng nn0QPigt att patraffa en ocla annana
förbisedd uppgift till 1000-talets sveiiska historia. Tv5 sådaila
uppgifter rör Acelinus De iir agnade stalla honom i andrad belysning.
Wolfheliil var abbot i klostret i Brauweiler utariiför RSBn
1065-8091. 1 början av 1100-talet fick hala sin levernesbeskriviii~ig.Dela iir ännu i behall. Man laser h a r på ett stiille f6ljande:
Quadani die cum secretorum suoruiii coiisciis oratorium, ut tuiic falso
credebatur, BrunwiPlereilsis parochiae i11 uilla Kyrchedor[l)] nomine oraturus
iiltraiiit, ecce solo prostratus carere locum saiictorum patrocinio, spiritu
sancto reuelante, didicit Qiii surgens a b oratioiie eum secum coilsistentibus
accessit ad altare et uelamine subducto, cuin omnia diligenti iiituiiii
perlustrasset, ilihil oinriino uel .;uh sigillo uel rimaruin fissuris praeler nidificaliones irespertiliorium et telas reperil arei~carum.Unde nimiuiii, u t par
erat, mente coiisternatus absque inorarum dilatione Coloi~ieii.risecclesiae
pracsulem adiit, illi quae gesta fuerailt ordilie exposuit. Cuius mentis dolosi
ille condoleiis, datis etiani sanctorum reliquiis, euocatuin ad se dircxit cuin
hdaiil IV: 23; 30; 8; 23.
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eo queiidam Hezeliiium, Scarnensis sedis antistitem, ut sua uice praedictuin
locum, quia episcopii sui dioecesis trat, Deo consecraret et eius seruitiis
manciparet. Qui libenti animo eius obtemperans imperio, congregata multitudine fideliuin, diuinae religioni dedieauerunt idem oratorium, statuentes
ibi duo altaria: superius quideni iii honore archangeli Michaelis, iiiferius
uero iii ueneratione habenda beati Martini confessoris. Hoc in facto illi
nimirum curri beato Martino similis exstitit proportio uirtutis, qui pari modo
similiter illustratus dinina reiielatione populum absoluit a diabolicae fraudis
seductione, ara destructa latronis, qui in uice uenerabatur martyris. His
ita rite celebratis, redieriiiit uterqiie a d propria Deum collaudantes in iubilo l.

Enligt denna berättelse har alltså arlsebiskopen av Kölil
kallat till sig en man vid naiiin Hezelinus, biskop av Scarna, och
gett honom i uppdrag att företräda sig och jeinte abbot Wolfhelni
i Brauweiler viga oratoriet i Rircliendorf. Uppdraget liar utförts;
två altaren grundats, det övre iirkeangeln Mikacls altare, det
undre den helige Martins.
Arkebiskop Anno 2. av Möln ombyggde på 1060-talet S:t
Gereon i Kö111: kryptan blev utvidgad med två kapell, koret över
kryptan kom till, tv& torn byggdes. Själv vigde ärkebiskopen det
ena kapellet 1067. Aret efter, 4. september, vigde han kryptan.
Till inedhjiilpare hade han Hizeliiius, Scarensis episcopus, biskop
av Slsara. Uppgifterna nied deras kortfattade, precisa angivelser
synes antyda en vigningsnotitia
\VolflseBnis levernesbeski-avning blev första gång tryckt P
Acta sanctorum. Utgivare var Henschenius; han noterade att ett
biskopsdi5me Searna ingenstädes fannis ointalat och föreslog
istället för Scarnensis läsarten Seardensis eller Scardoneiisis.
Hizelinus blev på detta satt till biskop av Scardo eller Scardona,
ett biskopssäte under Spalato i Dalinabien 3. Mabilloii nöjde sig
----l Mignc 154: 427. Jinfr Watteiibacli, Deutschland~ Geschichtsquellen
im Mittelalter, herausgeg. v. Robert I-loltzmann, I, 645.
v. Mering, Die hohen Wurdenirager der Erzdiöcese Köln, 19:
Basilicam Shebaeorum inartyr~imGereoi~is et sociorum, a b Heleiia Augnsta
aedificatum restauravit ampliavitc~ue cryptam, adstructis duobus sacellis et
desupcr constructo choro, ac biilis ad latera turribus exornavit. Sacellum
anno MLXVII indict. V. X1 Novmbr. ipsemet s. Nicolao sacravit, cryptam
anno MLXVIII iiidict. VII. IV Septeliibris die decollatioilis Ioaiinis Eaptistae
sacra solemni ceremoiiia, Hizeliilo Scarensi episcopo adiuvaiite, consecravif.
v. Mering tidfäster därefter ärkebiskop Annos död, omtalar att olika
uppgifter finns om platsen för dei~iia ocli citerar som Iialla Markens de
vita s. Annonis.
"S
April III, 87.
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i Acta Benedietorum med att citera Heilschenius *. Men alldeles
tydligt skall Scarnensis lasas soni i vigningsnotitlan Seareiisis, av
Skara, och a r Hezelinus-Hizeiinus samine person p& begge stallena. Att denne Hizelinus i sin ordning ä r identisli illed Adams
Acilinus, aven denne biskop av Skara och bofast i Köln, a r utan
vidare tydligt.
Det visar sig sålunda att Adains uppgift oan att Aeilinus
vistats i Köln och gjort det som biskop av Sliara $r palillig något annat var ju heller inte att vänta. Men det visar sig också
att den karakteristik Iman ger av Aeilinus inte räcker: AcilinusHezelinus-Hizelinus har under sin vistelse i Köln komnait i åtnjutande av höga förtroelideuppdrag. Det var vid denna tid vanligt i de stora stiften på kontinenten att biskoparna, som oftast
själva politiskt sysselsatta. inte raidde med de egentliga stiftsangelageillieterna, oclm under sådana omständigheter utsåg sig
medlijalpare vid sina pontifikalharidli11gar, episcopl a u d i a r e s .
vigiiingsbiskopar. Dessa vigniilgsbiskopar togs g5rna bland de
biskopar solil av en eller annan anledning inte kunde fungera i
egiza stift, de flesta fördrivna frha sina biskopssätei~,merendels
av hedniilgarna. Acelinus har i Xöln varit en sadan vigningsbiskop. Uppdragsgivare var i varje fall 1068 en av tidens mest
franitradande maii, tidtals det tyska kejcarrikels ledare, arkebiskop Anno. Förmodligen har biskopsgarningen hos götarrra tetL
sig iller eller mindre utsiktslös. Aceliilus har svikit siil kallelse.
Och kaniken från Breinen stereotyperade bilden av horioin.
Acelii~usar deii siste biskop av Skara soni Adam lianner.
Niis det riasta gång n ~ ö t e ruppgifter soni hänför sig till götarna,
a r inara framine i aret 1080. Den hedniska reaktionen hade dal
ebbat ut, och blickarila vandes åter mot Hainburg-Bremen. Men
andra. »ordets tjänare» koin, utsiinda fran den franlrislia kyrkan.
Gallicana eeclesia, den kyrka soiia engaiig för arhundraden sen
s a ~ i d eAnsgarius till Birka. Nar dessa långvaga anissiolmarer uppeilbarade sig, bar tvivel uppstått om de verkligen predikade den
ratta tron. Man vande sig till påven i Rom. Psve var den tiden
Gregorius VII och i ett inandat fran 4 oktober 1080 tröstade hail
tvivlarna med att också de niya missioiiareri~ahade mottagit vad
de gav u r den heliga roinerska moderkyrrkails skatikainialare. Me11
han tillade en önslian: att eai biskop eller hlrrli som var iiampad
darför, bleve sand till den apostolislia stoleil; denne skulle ge
påveii beslied olm bruk och seder i laridet, och seil han mottagit
uizdervisiiing, inberätta hein vad paverl liuiide ha att påbjuda. Den
61zsliaai psveii uttalat villfors. ,bet efter säildc vestqiitariias
-

Mabilloil, Acta Beiiedictorum VI: '2, 675.
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kungar - de ar narniida med initialerna I. och A. - sini biskop
R., väl en%frankisk man, till påvestolen. Del. besked han laninade
paven var att vestgUtarima nu övergett den hedniska villfarelseii
och antagit den sanna kristna kron. Vad han f6rde med slg hem
var sainilnaimfattat i ett nytt inandat med förmaningar till de bada
kungarna och pahrxd oima akt utge tionde till biskop, kyrka och de
fattiga l.
Meni annu var vagem Iåi-ng innan kristeridoinen trängde djupare. I början av 4800-talet skrev den angelsachsiske niaunkeim
Ailraoth i Odense Kilut den heliges legend. Han talar i deni-na
ocksa om götarna Nar allt går deni efter önslian, säger han, och
lyckan ar ined denn, bekänner de sig till svnes oclm hyllar sig till
den kristna troim. Men Maser det upp till olycka, jorden blir utan
skidra, torka fyller luften och storm följer storm i cpåreil, Sienderi
rycker in, elden far förbrannande fram, begabbar de troii som
de nyss till synes bekande och Iiyllade sig till, förföl.jer de troende
i ord och garning och avlas att driva dem utanför sina gränser 2~
Då Ailnoth nedskrev dessa ord, var äskebis8iopsdömet
Hainlburg-Bremen inte langre arkebisliopsd~raaef6r de nordiska
rikena. Biskopen av Skara var sen 1103 gliden En som suffragan
under ärkebiskopsdömet i Lua~d.
Ecrr~ritz Weibull.
.

MG. Epistolae selectae II: 2, 530, 592; DS 1, 40; SS I, 61. Jmfr Toni
Schmid, 91, som val tidigast betoilat den gallikanska missionen till Sverige
och dess betydelse. - Av de båda påvliga mandaten ar det sista odaterat.
Dess plats i Gregorius 9:s registruiii ar emellertid iiarmast I>lai~dbreven
från 1086. Det nara förhållaride i vilket det står iill mandatet 4. oktober
1080, hänvisar det också till 1081 eller möjligen följande år.
Vitae sanetorum Danornm, ed. M. C1. Gcrtz, 83.

